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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ६४ 
सभावृ ांत 

दनांक – १७.१०.२०१६                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ टोबर-२०१६ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा सोमवार द.१७.१०.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा.महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.   

१.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव         -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दलीप 

७.  मा.सौ. वाती मोद साने 

८.  मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

९.  मा.थोरात विनता एकनाथ 

१०.  मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.जाधव राहुल गुलाब 

१२. मा.आ हाट मंदा उ म 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१४. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१५. मा.पा े राम संभाजी 

१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव  

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
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१९. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

२०. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२१. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२२. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२४. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२५. मा.भारती फरांदे 

२६. मा.आर.एस.कुमार 

२७. मा.जावेद रमजान शेख 

२८. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२९. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३०. मा.राजू िमसाळ 

३१. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२. मा.नेटके सुमन राज  

३३. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४. मा.भ डवे संिगता राज   

३५. मा.मोरे र महादू भ डवे 

३६. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

३७. मा.सूयवंशी आशा ाने र 

३८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३९. मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 

४०. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल  

४१. मा.अपणा िनलेश डोके 

४२. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  

४४. मा.पवार मनीषा काळूराम 
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४५. मा. साद शे ट  

४६. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४७. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४८. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४९. मा.शेख अ लम शैकत 

५०. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५१. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५२. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५३. मा.म डगेर  वषा वलास 

५४. वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५५. मा.सुपे आशा र वं  

५६. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५७. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५८. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५९. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६०. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर   

६१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 

६२. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६३. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६४. मा.सावळे िसमा र वं  

६५. मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 

६६. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६७. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६८. मा.कदम सदगु  महादेव 

६९. मा.िगता सुशील मंचरकर 

७०. मा.कैलास महादेव कदम 
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७१. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७२. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७३. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७४. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७५. मा.काळे वमल रमेश 

७६. मा.पाडाळे िनता वलास 

७७. मा.तापक र अिनता म छं    

७८. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७९. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८०. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८१. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८२. मा.आ पा उफ ीरंग चंदु बारणे  

८३. मा.बारणे माया संतोष 

८४. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८५. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८६. मा.कलाटे वाती मयुर 

८७. मा.च धे आरती सुरेश 

८८. मा.बापु उफ श ु न िसताराम काटे 

८९. मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९०. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९१. मा.जवळकर वैशाली राहुल 

९२. मा.जगताप राज  गणपत  

९३. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९४. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

९५. मा. शांत िशतोळे 

९६. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
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९७. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

९८. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

९९. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१००. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०१. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०२. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०३. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१०४. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
  

        यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार,मा.साळंुके-
मु य उ ान अिध क हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
मा.महापौर-उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका,मा.आयु ,अिधकार  वग,प कार,नाग रक 
या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
 

मा.गोर नाथ लोखंडे-मा.महापौर साहेब,पांडूरंग खंडुजी जगताप-मा.पंचायत सद य व आमदार, 
िचंचवड वधानसभा ल मण पांडूरंग जगताप यांचे वड ल, पंड तअ णा मंुडे-रा याचे वरोधी 
प नेते धनंजय मंुडे यांचे वड ल,सिचन शेळके-तळेगाव नगरपर षदेचे माजी नगरा य , 
पै. ानोबा उफ नाना जम-माजी नगरसद य, ीम.सुरंगाबाई कदम-सामा जक कायकत शिशकांत 
गणपत कदम यांची आई या मा यवरांचे नुकतेच दुःखद िनधन झा याने यांना दांजली 
अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
 
मा.अपणा डोके-मा.महापौर साहेब,सूचनेस अनुमोदन देते. 
 
मा.महापौर- दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे.   
 

(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
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मा.अपणा डोके-मा.महापौर साहेब, आजची सभा आज द.१८/१०/२०१६ रोजी दुपार  १.०० पयत 
तहकूब  करणेत यावी अशी सूचना मी मांडते. 
 
मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देते. 
 
मा.महापौर-स मा.सद यांचे सूचने माणे आजची सभा आज द.१८/१०/२०१६ रोजी दुपार  १.०० 
पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
       
 
  

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
              पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक - ६४ 
सभावृ ांत 

( दनांक १७.१०,२०१६ ची तहकूब सभा) 
दनांक – १८.१०.२०१६                  वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.१७/१०/२०१६ (माहे ऑ टोबर-२०१६) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा मंगळवार द.१८.१०.२०१६ रोजी दुपार  १.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.   

१.   मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव         -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात विनता एकनाथ 

१०. मा.जाधव साधना रामदास 

११. मा.आ हाट मंदा उ म 

१२. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१३. मा.पा े राम संभाजी 

१४. मा.बाबर शारदा काश 

१५. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव  

१६. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१७. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
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१८. मा.पवार संगीता शाम 

१९. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२०. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२१. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२२. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२३. मा.भारती फरांदे 

२४. मा.जावेद रमजान शेख 

२५. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२६. मा.नंदा वकास ताकवणे 

२७. मा.नेटके सुमन राज  

२८. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

२९. मा.भ डवे संिगता राज   

३०. मा.मोरे र महादू भ डवे 

३१. मा.सूयवंशी आशा ाने र 

३२. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३३. मा.अॅड.संद प गुलाब िचचंवडे 

३४. मा.अपणा िनलेश डोके 

३५. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३६. मा. साद शे ट  

३७. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

३८. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

३९. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४०. मा.शेख अ लम शैकत 

४१. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४२. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४३. मा.वाबळे संजय म हारराव 
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४४. मा.म डगेर  वषा वलास 

४५. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४६. मा.सुपे आशा र वं  

४७. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४८. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

४९. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५०. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५१. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५२. मा.सावळे िसमा र वं  

५३. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

५४. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

५५. मा.कदम सदगु  महादेव 

५६. मा.कैलास महादेव कदम 

५७. मा.छाया जग नाथ साबळे 

५८. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

५९. मा.टाक अ ण मदन  

६०. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

६१. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

६२. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

६३. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

६४. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

६५. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६६. मा.आ पा उफ ीरंग चंदु बारणे  

६७. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

६८. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

६९. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 



10 
 

७०. मा.जवळकर वैशाली राहुल 

७१. मा.जगताप राज  गणपत  

७२. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

७३. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

७४. मा. शांत िशतोळे 

७५. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

७६. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

७७. मा.शडगे आशा सुखदेव 

७८. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

७९. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

८०. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

८१. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम     
        यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता,मा.गावडे-सहआयु ,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.डोईफोडे,मा.दंडवते,मा.दुरगुडे,मा.आ ीकर-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार,मा.साळंुके-
मु य उ ान अिध क, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक),मा.िनकम, मा.लडकत, 
मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.गलबले-कायकार  अिभयंता, मा.बुरसे-मु य अिभयंता,पीएमपीएमएल 
हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
मा.महापौर-उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   

 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आ ण सव स मा.सभागृह, आज 
वतमानप ात असे वाच यात आले आहे क , नगरप रषद व नगरपंचायती यां या िनवडणुक ची 
आचारसं हता लागू झाली आहे. यासंदभात थोड  मा हती पा हजे क , पुणे ज हा, 
वधानप रषदेची जी िनवडणूक आहे. या िनवडणुक चा वतमानप ांत कुठेह  नामो लेख नाह . 
मग ह  सदरची आचारसं हता आप याला लागू होते का काय कंवा रा य िनवडणूक 
आयोगाकडून आप याला काय प  आले आहे कंवा आले या प ाचे वाचन केलेतर लगेच 
कळेल.  

(मा.नगरसिचव यांनी प ाचे वाचन केले.) 
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मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आ ण सव स मा.सभागृह,अशा 
प र थतीत मा.महापािलका सभा घेता येईल कंवा घेता येणार नाह  याचा खुलासा करावा. पुणे 
ज हा थािनक वरा य सं था याची मुदत पण संपली आहे. याचा पण उ लेख यात नाह . 
तु ह  खुलासा करताना आ ा सांिगतले आहे क , ज ात चारपे ा अिधक नगरप रषदा 
असतील कंवा यां या िनवडणूका असतील तर संपूण ज ाला, मग यात आपली 
महानगरपािलका देखील आलेली आहे. मग आपण िमट ंगा घेऊ शकतो का घेऊ शकणार नाह . 
जर आपण िमट ंग घेतली आ ण वकास कामांचे वषय मंजूर केलेतर या िनवडणूका य ात 
ािमण भागात, नगरप रषदा जथे आहेत ितथे होणार आहेत. पंपर  िचंचवड शहरात जी 
वकास कामे सु  आहेत कंवा आपण न याने जे आदेश देणार आहात, याचा वपर त 
प रणाम ितथ या मतदारांवर होणार आहे का, कुठ या भागावर पडणार आहे का हा मु ा 
आहे. आपण वकास कामांना मंजूर  दलीतर याचा प रणाम ितथ या नगरप रषद कंवा 
नगरपंचायती या िनवडणूकांवर होणार आहे का. मग हे चुक चे वाटत नाह  का. िमट ंग घेता 
येईल का नाह  याचे उ र ा.  
 
मा.शिमम पठाण-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आ ण सव स मा.सभागृह, आज 
आचारसं हता लागू झाली आहे. जे काह  िनवडणुक चे िनयम आहेत, आचारसं हतेचे िनयम 
आहेत.  असा आहे क , डायरे ट मतदारांवर या गो ीचा भाव पडेल, या कामाचा भाव 
पडेल. कंवा जे सहा य देतो याचा भाव पडेल अशी एकह  य  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ए रयात, ह त नाह . आपली कामे थांबणार नाह त. जी चालू आहेत, जी 
सु  झाली आहेत, यांना वकऑडर आहे, याब ल वाद नाह . आपण पूव पासून पाहत आलो 
आहोत.  हा आहे क , या वष  न यानेच नगरप रषद व नगरपािलका यां या िनवडणूकांमुळे 
आप या मनपा े ांत आचारसं हता लावायची ह  प हलीच वेळ आहे. यामुळे सगळे 
ग धळले या अव थेत आहेत क , आचारसं हता का लागली, कशी लागली, याचे कारण काय. 
यापूव  अशी आचारसं हता लागू झाली न हती. मग या ने कोणी य  केलेत का. 
मा.आयु  साहेबांनी तशी वचारणा केली का. डॉ.माने,िनवडणूक मुख यांनी याबाबतीत 
वचारणा केली का. यां याकडूनच आ हाला ह  मा हती िमळायला पा हजे होती. जथ या 
िनवडणूका ड लेअर झा या आहेत, आमचे लोक ितथे मतदार नाह त. असे असताना 
आप यावर का, नवी मंुबई, मंुबई, ठाणे यांना वगळले आहे. तर पंपर  िचंचवड कंवा पुणे 
इथ या कोण याच मतदारांचा या मतदानाशी संबंध येत नाह . आम या या शंका आहेत, 
या िनवडणूक वभागाने प  करा यात. मा.िनवडणूक आयु , संबंिधत अिधकार  यां याशी 

बोलणे झाले आहे का याबाबतीतह  डॉ.माने यांनी खुलासा करावा. इथे एक वषय 
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.१,९२,१०,०००/- चा आहे. िनवडणूक साठ  तो वषय मंजूर क न घेऊ शकतो का. तु ह  खच 

क  शकता का.  
 
मा.नारायण ब हरवाडे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब आ ण सव स मा.सभागृह, 
मा.नगरसिचव तु ह  यासंदभात खुलासा करावा. मा.आयु  साहेबांनी वतमानप ात मा हती 
देताना सांिगतले क , मा. ज हािधका-यांकडून अ ापपयत कोणतेह  प  ा  झालेले नाह .              
शेवट  हटले आहे. एक ओळ अशी आहे. हणजे मा. ज हािधका-यांकडून कोणते प  आले 
नाह  का. यांनी जे सांिगतले आहे ते रा य िनवडणूक आयोगाने जनरली सग यांनाच तसे 
प  दले आहे. परंतू आचारसं हता लागू कर याबाबत ज हािधका-यांचे जे प  आप याला ा  
असायला पा हजे, ते आप याला अ ापपयत ा  झालेले नाह . मा.आयु  यांनी सु ा पेपरम ये 
तसे सांिगतले होते. तसे प  आ हाला ा  झाले नाह . तसे असेलतर आजची िमट ंग तु ह  
या.  

 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आ ण सव स मा.सभागृह, आ हाला 
कोण याह  कारचा िनवडणूक आयोगाचा भंग करायचा नाह . हणूनच आ ह  वचारले क , 
जर मा.महापािलका सभा यायची असेल, कोण याह  सिमतीची सभा यायची असेलतर ती 

य  अ य पणे हे नागर कांसाठ च करत असतो. कोण याह  वैय क माणसासाठ  
कोणतीह  गो  करत नाह . ह  िमट ंग घेताना आपण घेऊ शकतो का. घेऊ शकत नसेलतर 
आ ा िमट ंग तहकूब करतो. दोन वा यांत उ र पा हजे. कोणताह  वषय असलातर  सभेत येऊ 
दे. कोण याह  किमट चा वषय असलातर  तो य  कोण याह  नगरसेवकासाठ  नसतो, 
वैय क नागर कासाठ  नसतो. तो य  अ य  नागर कासाठ  असतो. हणून िमट ंग घेऊ 
शकतो का नाह  ते सांगावे. इतका साधा, सो पा खुलासा ा. नसेलतर आमचे काह  हणणे 
नाह . आ हाला िनवडणूक आयोगापुढे जायचे नाह . काय ाने जे बंधन आहे, ते पाळायला 
आ ह  तयार आहोत.  
 
मा.नगरसिचव-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मा.आयु  साहेबांनी 
आचारसं हतेबाबतीत सव वभागांना प रप क पाठवले आहे. याची त मा याकडे आ ा आहे. 
सोबत रा य िनवडणूक आयोगाची आचारसं हता लागू झालेबाबतची त जोडलेली आहे. 
आचारसं हतेबाबतीत जो िनयम आहे. याबाबतीत मी सभागृहाला अवगत क न देऊ इ छतो 
क , थािनक वरा य सं थेतील सवसाधारण सभा, थािनक वरा य सं थेतील व वध सभा, 
सिम यां या/ वशेष सिम यां या बैठका, या काय ानुसार घेणे बंधनकारक आहे, या घेता 
येतील. परंतू नेमणूका,अनुदान, कज अथवा अथसहा य मंजूर कंवा अदा कर यात येऊ नये. 
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कोण याह  नवीन कामास मंजूर  देता येणार नाह . तसेच मतदारावर भाव पडेल असा 
कोणताह  धोरणा मक िनणय घेता येणार नाह  अशा कारची तरतूद आहे. महारा  अिधिनयम 
अनुसूची करण २ िनयम १ ओ माणे, सभागृहाने बहुमताने िनणय यायला पा हज.े यामुळे 
आचारसं हते या अनुषंगाने आपण िनणय यावा, अशी वनंती आहे.  
 
मा.नारायण ब हरवाडे - मा.नगरसिचव साहेब तु ह  बॉल आम या कोटात कशाला टाकताय. 
तु ह  सांगा, आ ह  िमट ंग घेऊ शकतो का घेऊ शकणार नाह .  
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आ ण सव स मा.सभागृह, मी 
इतका सो पा  वचारला. कोणताह  वषय कोण याह  सद यासाठ  नसतो. सव वषय 
शहरासाठ , नागर कांसाठ  आहेत. आ ह  िमट ंग घेऊ शकतो का नाह  घेऊ शकत. आ हाला 
उ लंघन करायचे नाह . आ ह  साडे चार वष काम केले आहे. आ हाला कोण याह  िनयमाचे 
उ लंघन करायचे नाह . फ  आ ह  िमट ंगा घेऊ शकतो का नाह  हे सांगा. नाह तर तु ह  
शॉटिल ट करा. हे वषय घेऊ शकता, हे वषय घेऊ शकत नाह त असे सांगा.   
 
मा.नगरसिचव-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मी खरेतर आयोगाने 
आचारसं हतेबाबत जे सांिगतले आहे याची मा हती आप याला सांिगतलेली आहे. या माणे 
िमट ंग यावी. कारण िमट ंग या अनुषंगाने काय ात काह  तरतूद  आहेत. जसे दोन 
महापािलका सभा घेत या नाह त तर महापौर पदाबाबतीत सु ा िनणय होऊ शकतो. यामुळे 
िमट ंग या या याच लागतात. िमट ंगा या बोलव यात येतील. परंतू यात आप याला हे बंधन 
पाळावे लागेल क , धोरणा मक िनणय घेता येणार नाह . खचाला मा यता देता येणार नाह . 
फ  सिम यांचे अहवाल आहेत, जे पूव  झालेले असतात. तेव याबाबतीतच आप याला वचार 
करता येईल,इतर वषयांबाबतीत वचार करता येणार नाह .  
 
मा.नारायण ब हरवाडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आता हा वषय मांक ३ हा 
िनवडणुक या खचाचा वग करणाचा वषय आहे. यासाठ  मा यता यावीच लागणार आहे. 
यािशवाय िनवडणूका कशा होणार. अंदाजप कात र. .१,९२,१०,०००/- ह  िनवडणुक या 

खचासाठ  तरतूद केलेली आहे. य  या िनवडणुक त जे तेरा लाख प नास हजार मतदार 
आहेत, येक  शंभर पये माणे तेरा कोट  प नास लाखाचा वषय मा यतेसाठ  सभागृहापुढे 
आला आहे. मग या वषयाला मा यता ायची का नाह  ायची याचा पण खुलासा करा. जर 
आपण मा यता दलीच नाह तर िनवडणुक ला पैसे कुठून आणणार. आप याला िनवडणूक पुढे 
ढकलावी लागेल. मा.महापौर साहेब, हा वषय खूप मह वाचा आहे. िनवडणूक या तरतूद वग 
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कर या या वषयाला तु हाला मा यता यावीच लागणार आहे. मा.आयु  साहेब, तु ह  
खुलासा करा. 
 
मा.अित र  आयु  – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृह, काल १७ तारखेला मा.रा य 
िनवडणूक आयोगाने ज ातील नगरपंचायती व नगरप रषदांची आचारसं हता जा हर केली 
होती. जशा साव क िनवडणूक जा हर होतात व यांची आचारसं हता लागू होते. या दवशी 
आचारसं हता व िनवडणूक चा काय म जा हर होतो, या दवसापासून िनवडणूक चा िनकाल 
लागेपयत आचारसं हतेचा कालावधी असतो. या कालावधीत आचारसं हते या काळाम ये कोणी 
काय काम करायच ेआहे, शासक य सं थांनी काय काम करायच ेआहे, राजक य य ंनी काय 
काम करायचे आहे, शासनाने काय काम करायचे आहे याब लची मोडस ऑपरड  दलेली 
असते. याचा कोड ऑफ कंड ट आहे. या कोड ऑफ कंड टम येच राहून आप याला काम 
करावे लागणार आहे. जसे मा.नगरसिचव यांनी सांिगतले, महापािलके या वशेष सिम या 
आहेत, मा.महापािलका सभा आहे कंवा बाक  वषय सिम या आहेत. यां या सभा तु हाला 
बोलवा या लागणार आहेत. या सभांचे कामकाज कसे चालेल. सभेत काय िनणय यायचा 
कंवा नाह  याबाबतची आचारसं हता आहे. याचे पालन सवानी केले पा हजे. याचे डटे स 
िनवडणूक वभागाने दले आहेत. हा सव वी महापािलकेचा अिधकार आहे. यामुळे फार 
खोलात, डटे सम ये न जाता आचारसं हतेचे पालन होईल अशा कारे सभेचे आयोजन 
कर यात यावे. सभा बोलव यात यावी व या माणे कामकाज हावे अशी अपे ा आहे.  
 
मा.नारायण ब हरवाडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मा.रा य 
िनवडणूक आयोगाकडून जे प  आले आहे, यासंदभात सांिगतले आहे. आपण ए ककडे िमट ंग 
या असे सु ा सांगताय. काह  वकास कामांचे वषय आहेत, तु ह  याची शॉटिल ट करा. 

कुठला वषय फेटाळू शकतो, कुठला वषय तहकूब क  शकतो, याचे आ हाला सांगा. कारण हा 
वषय मंजूर करावाच लागणार आहे. वकास कामाचा वषय तो कदािचत आचारसं हता भंग 
करणारा असू शकतो. पण या अज यावर जे वषय आहेत, याबाबतीत नगरसिचव साहेब 
आपण सांगावे क , हा वषय क  शकतो, हा क  शकत नाह .  
 
मा.िसमा सावळे -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मला मा हत आहे, 
यातले कोणते वषय करता येतील कंवा नाह  करता येतील. परंतू मूत चा अहवाल आपण 
िन तपणे मांडू शकतो. आ ण आपण यावर चचा क  शकतो. यासाठ  मा.िनवडणूक 
आयोगाचे आप याला कोणतेह  बंधन नाह . मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे क , गेले 
दोन/तीन िमट ंग झा या. व ठल- मणी मूत संदभातील अहवाल सभागृह पटलावर ठेवतो 
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असे मा.आयु ांनी देखील सांिगतले होते. हा अहवाल मांडता-मांडता राह ला आहे. िमट ंग तीन 
वेळा तहकूब झाली असेलतर याला कोरमची आव यकता नाह . जर कोरमची गरज असेलतर 
हरकत नाह  आजची सभा तहकूब करा.  
 
मा.नगरसिचव – कोरम लागेल.  
 
मा.िसमा सावळे -मा.महापौर साहेब,कोरम लागत असेलतर सभा तहकूब करणार आहात का 
नाह  ते सांगा. आ ण जर कोरमची गरज नसेलतर मला व ठल- मणी मूत या अहवालावर 
चचा करायला परवानगी ावी.  
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,मा.नगरसिचव आ ण माझे सव 
सहकार , तु ह  आ हाला फ  एवढेच सांगा, मी तु हाला इतकं सो प वचारलं क , येक 
वषय हा कुणा ना कुणासाठ  आहेच. वषय घेऊ शकतो का नाह  नाह  का हो म ये एवढेच 
सांगा. हणजे आ ह  िमट ंग तहकूब करायला रकामे. जर तु ह  हणता, िमट ंग यायची. 
िमट ंगला यायचे, सह  करायची. िमट ंग तहकूब करायची. जर िमट ंग घेतली नाह तर तुमचे 
नगरसेवक पद र , महापौरांचे महापौर पद र . मग नुसते यायचे आ ण स ा कराय यात का. 
आ ह  आजपयत शासनाला सहकायच करत आलो आहोत. आ हाला शासनाला आजह  
सहकाय करायचे आहे. सहकाय करायचे नाह  अशातला भाग नाह . हे वषय कसे करावेत 
याचा खुलासा करा. नाह तर आ हाला िमट ंग तहकूब करायला. आ ह  पुढ ल २० तार ख देतो. 
तु ह  असे सांगताय का, पुढ ल २० तारखेला खुलासा देतो. तसे हवेतर सांगा. िमट ंग घेता 
येईल का नाह  तेवढे सांगा.  
 
मा.नगरसिचव–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मी आचारसं हतेबाबतीत 
प रप कातील मु ा वाचून दाखवला आहे. आचारसं हते या कालावधीत कोणताह  धोरणा मक 
िनणय घेता येणार नाह . जी कामे सु  असतील ती तशीच पुढे सु  ठेवता येतील. यात 
कोणताह  नवीन िनणय घेता येणार नाह . सभा तर या याच लागतील. यात जे सिमतीचे 
अहवाल झाले आहेत. कामे ऑलरेड  झाली आहेत. तेवढे यात येतील. अवलोकनाचे वषय 
करता येतील. मागील काळात सवसाधारण सभा तहकूब केली होती. हा सभागृहाचा िनणय 
आहे. तो सभागृहाने घेणे अपे त आहे.  
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मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, सिमतीचा अहवाल मंजूर करा आ ण िमट ंग तहकूब 
करा अशी वनंती करते. ह  सभा गु वार दनांक २०/१०/२०१६ रोजी द.ु४.०० वा. पयत तहकूब 
करा.  
 
मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देते.  
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, यात कोणता 
वषय घेता येईल याचा अ यास क न अिधका-यांनी द.२० ऑ टोबरपयत सांगावे.  
 
मा.नारायण ब हरवाडे-मा.महापौर साहेब, िमट ंग तहकूब करा. परंतू जे वषय मंजूर क  
शकतो,तेवढेच वषय अजडावर या. ह  सभा गु वार दनांक २०/१०/२०१६पयत तहकूब करा.  
 
मा.तानाजी खाडे–मा.महापौर साहेब, सभा गु वार, दनांक २० ऑ टोबर २०१६ रोजी दुपार  
४.०० वा. पयत तहकूब करावी. 
 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.महापौर – स मा.सद यां या सूचनेव न ह  सभा गु वार, दनांक २० ऑ टोबर २०१६ रोजी  

दुपार  ४.०० वा. पयत तहकूब कर यात येत आहे. सवाचे आभार मानून ह   
सभा संप याचे जाह र कर यात येत आहे.   

 
 
  

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११०१८ 
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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ६४ 
सभावृ ांत 

( दनांक १७.१०,२०१६, १८.१०.२०१६ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २०.१०.२०१६                  वेळ – दपुार  ४.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.१८.१०.२०१६ दुपार  १.०० वा. (माहे ऑ टोबर-
२०१६) ची तहकूब मा.महापािलका सभा गु वार द.२०.१०.२०१६ रोजी दुपार  ४.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत 
आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

  

१.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब       -     महापौर 

२. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

४. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५. मा.भालेकर अ णा दलीप 

६. मा.सौ. वाती मोद साने 

७. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

८. मा.सायकर अजय शंकरराव 

९. मा.जाधव साधना रामदास 

१०. मा.आ हाट मंदा उ म 

११. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१२. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१३. मा.बाबर शारदा काश 

१४. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव  

१५. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
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१६. मा.उ हास शे ट  

१७. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

१८. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

१९. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२०. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२१. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२२. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२३. मा.भारती फरांदे 

२४. मा.आर.एस.कुमार 

२५. मा.जावेद रमजान शेख 

२६. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२७. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

२८. मा.राजू िमसाळ 

२९. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३०. मा.नेटके सुमन राज  

३१. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३२. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३३. मा.सूयवंशी आशा ाने र 

३४. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३५. मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 

३६. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३७. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

३८. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

३९. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४०. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४१. मा.शेख अ लम शैकत 
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४२. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४३. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४४. मा.सुपे आशा र वं  

४५. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४६. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

४७. अॅड. िनतीन ाने र लांडगे 

४८. मा.सावळे िसमा र वं  

४९. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

५०. मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 

५१. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

५२. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

५३. मा.कदम सदगु  महादेव 

५४. मा.िगता सुशील मंचरकर 

५५. मा.कैलास महादेव कदम 

५६. मा.छाया जग नाथ साबळे 

५७. मा.टाक अ ण मदन  

५८. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

५९. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

६०. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

६१. मा.काळे वमल रमेश 

६२. मा. वनोद जयवंत नढे 

६३. मा.तापक र अिनता म छं   

६४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६५. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

६६. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

६७. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
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६८. मा.कलाटे वाती मयुर 

६९. मा.बापु उफ श ु न िसताराम काटे 

७०. मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

७१. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

७२. मा.जवळकर वैशाली राहुल 

७३. मा.जगताप राज  गणपत  

७४. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

७५. मा.जगताप नवनाथ द ु 

७६. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

७७. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 

७८. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

७९. मा.शडगे आशा सुखदेव 

८०. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

८१. मा.संजय केशवराव काटे 

८२. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 

८३. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

८४. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम      
  

        यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , 
मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे,मा.दंडवते, 
मा.माछरे,मा.दुरगुडे,मा.आ ीकर-सहा.आयु ,मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक),मा.लडकत, 
मा.बरशे ट ,मा.गलबले,मा.गायकवाड-कायकार  अिभयंता,मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  
      ------ 
मा.महापौर-उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका,मा.आयु ,अिधकार  वग,प कार,नाग रक 
या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
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मा.आशा शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह,खरेतर आप या 
अनेक सभा काह  ना काह  कारणाने तहकूब होत गे या. आपण सभागृहासमोर अहवाल 
आणणार आहोत. व ठल- मणी मूत  खरेद वषयीचा अहवाल होता तो सभागृहासमोर 
मांडावा अशी मी वनंती करतेय. आ हाला यावर चचा करायची आहे.  
 
मा.उ हास शे ट -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मला या ठकाणी 
खुलासा हवा आहे क , तहकूब मा.महापािलका सभेत आप याला हा वषय घेतो का. 
मा.नगरसिचव यांनी खुलासा करावा. तहकूब िमट ंग अस यामुळे मागणी केली आहे ते करता 
येते का.  
 
(मा.नगरसिचव यांनी महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या अनुसूची करण २ िनयम १ 
(म) चे वाचन केले.)  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, आ ा नगरसिचव मा.उ हास जगताप यांनी जी तरतूद 
वाचून दाखवली आहे ती तरतूद अज यावर ल वषयांसाठ  आहे. अहवाल हा सेपरेट आहे. तो 
अज यावर न हताच. मला वाटते क , या यावर कोणतेह  बंधन नाह . यांनी अज यावर या 
वषया या संबंधीचे वाचन केले आहे. अहवाल हा सेपरेट वषय होता. मा.आयु  यां या 
अिधकारांत यावर चचा हो यासाठ  कोण याह  आचारसं हतेची कंवा कुठ याह  बंधनाची 
गरजच नाह . तो आपण मांडू शकतो. अहवाल देताय मग यावर चचा सु ा हायलाच पा हजे. 
चचा करायला काय बंधन आहे. खरेद चा वषय आहे का. नवीन काह  घेणार आहोत का. चचा 
करायला काय बंद  असली पा हजे. मा.महापौर साहेब, गे या अनेक सभा आपण या मूत  
अहवालाचा वषय पुढे-पुढे ढकलला आहे. आपण आ ा पळवाटा शोधतोय ती एकतर नीट 
शोधा. 
 
मा.महापौर–अहवालावर चचा करायची असेलतर याचे काय िनयम आहेत ते अिधका-यांनी 
सांगावेत.  
 
मा.डॉ.माने (सहा.आयु ,िनवडणूक) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, 
आचारसं हता ह  वधानप रषदेची आहे. हे सभेचे कामकाज आहे. आचारसं हता ह  
िनवडणुक या कामकाजा या अनुषंगाने असले या वेगवेग या सं हता आहेत. आ ण आ ा या 
आचारसं हतेचे काल सं याकाळ  ड लरेशन झाले आहे. वधानप रषदे या अंतगत मा.भारत 
िनवडणूक आयोगाने लावले या आचारसं हतेची अंमलबजावणी सु  झाली आहे. ह  जी चचा 
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चालू आहे ती, सभे या कामकाजा या अनुषंगाने या सभेअंतगत आहे. आचारसं हतेत 
सभा,बैठका यायला कोणतीह  हरकत नाह . फ  बैठक त कामकाज काय चालवावे, यात 
धोरणा मक िनणय घेता येत नाह  अशी यात तरतूद आहे.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, चचवर कोणतेह  बंधन नाह  असे आ ा डॉ.माने यांनी 
सािंगतलेले आहे. माझी आपणास वनंती आहे क , जे काह  स य आहे ते एकदा जनतेपुढे येऊ 
ावे. अहवालाची त सव नगरसेवकांना दे यात यावी. यावर चचा घडवून आणावी. मा.महापौर 

साहेब, आप याला वनंती करते. कारण तसे बंधनच नाह .  
 
मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, एक वाजता या 
बैठक त मी या रपोटब ल सांिगतले होते. या दो ह  रपोटचा वषय मी मा.महापािलका 
सभेत थम काढला होता. याअनुषंगाने मला रपोट मागायचा अिधकार आहे. तु ह ह  १५ 
तारखे या महापािलका सभेत सांिगतले होते क , पुढ ल महापािलका सभेत हे पण काढणार. 
मग रपोट ायला काय हरकत आहे. मा.महापौर साहेब, तु ह  आयु ांना रपोट ा हणून 
आदेश ा. नाह तर मला शासना या वरोधात हले ड मोशन करावे लागेल.  
 
मा.सुलभाताई ऊबाळे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, या ठकाणी 
आचारसं हतेचे कारण पुढे क न जो अहवाल आहे तो दडप याचा य  होतो आहे. कारण 
अहवालात काय खरे आहे, काय खोटे आहे, यावर तर  चचा झाली पा हजे. याचा िनवडणुक शी 
कुठे संबंध आहे हे मला कळत नाह . अहवालातले अिधकार  िनवडणुक ला उभे राहणार आहेत 
का आ ह  वधानप रषदेला उमेदवार हणून उभे राहणार आहोत. याचा काय संबंध आहे. मला 
कळत नाह . आचारसं हतेचा अथ तुम या सोयीने लावायचा का. तुम या सोयीने िनयम 
लावायचे का. तीन ते चार वेळा िमट ंग तहकूब झाली. कधी आयु  नाह त हणून, कधी काय 
कारणे देऊन दो ह  अहवाल नाकारलेत. जसे मा.आर.एस.कुमार साहेब हणाले, दो ह ह  
अहवाल याचा थेट नागर कांशी संबंध आहे. लोक वाट बघत आहेत. ते काह  वधानप रषदेचे 
मतदार आहेत ना नगरप रषदेचे मतदार आहेत. यामुळे तु हाला जर अहवाल ायचा नसेलतर 
अिधका-यांनी, मा.आयु ांनी लेखी व पात आ ा ावे क , तु ह  देऊ शकत नाह . या 
यासपीठावर लेखी ावे क , तु ह  देऊ शकत नाह . अ यथा अहवाल तूत क न सवाना 
चचा करायला मुभा ावी. कारण न क  काय ते तर  कळाले पा हज.े जनतेपुढे असाच अंधार 
राह लातर दोषी कोण आहे. कंवा यामागचा सु धार कोण आहे ते तर  कळाले पा हजे. 
कशामुळे झाले, काय झाले ते कळाले पाह जे. नुसताच ाचार झाला पण काय झाले ते तर  
कळाले पा हजे. तु ह  प हली िमट ंग नो हबरला घेतलीत. पुढ ल िमट ंग चालू होते का नाह . 
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नगरसेवक नो हबरला येतात का नाह . परत कोरमचा मु ा आलातर परत िमट ंग होणार नाह . 
या पंचवा षकचा हा वषय याच ठकाणी संपला पा हज.े आ हाला खुलासा क  ा, सग यांना 
चचा क  ा. आ हाला लेखी उ राची अपे ा नाह . नाह तर आ ह  इथे आंदोलन क .  
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मी माग या 
िमट ंगला सु ा सरळ सरळ मागणी केली होती. आ हाला कोणतीह  काह ह  अडचण नाह . 
परंतू आ ह  आजह  पु हा तेच हणतोय क , किम र डायसवर दसत न हते. मघाशी तीन 
चार नगरसेवक होते. तहकूबी मांडून झाली होती. यानंतर आमचे ये  नगरसेवक सभागृहात 
आले. ऑलरेड  बोलून झाले होते. हणून मी तु हाला सांिगतले होते क , तु ह  हा वषय चार 
वाजता यावा. तोपयत अिधका-यांना संधी ावी क ,चचा करायला येते कंवा नाह  येत. वषय 
देता येतो का नाह . दोन वाजता या िमट ंगम ये हा वषय मांडला होता. यांनी नंतर मु ा 
उप थत केला होता. हणून मी सांिगतले क , हा वषय चार वाजता घे यात यावा. कारण 
चार वाजता मा.महापािलका सभा आहे. आ ण आ ा सु ा माझी हच मागणी आहे क , 
अिधका-यांनी कंवा आयु ांनी सरळसरळ खुलासा करावा. सादर करता येत असेलतर सादर 
करा. अहवाल तयार नसेलतर तसे सांगा. मा.महापौर, मी अशी मागणी करते क , मूत चा 
खुलासा हो याम ये आमचीह  सहमती आहे. आ हाला यात काह  नाह ए. अिधका-यांना 
खुलासा करता येतो का, आयु ांना खुलासा करता येतो का ते यांनी सांगावे. कशाला 
आम यात. आमचे यात काह ह  नाह . शासनाने इथे लअर सांगावे. यांना खुलासा करता 
येतो कंवा नाह  ते सांगा. अधवट सांगू नका. मागील िमट ंगम ये सु ा वचारले होते, तु हाला 
कोणते कामकाज करता येते, कोणते करता येत नाह  ते सांगा. आयु  साहेबांनी सांगावे. यावर 
सांगता येते कंवा नाह  येत. करता येत असेलतर तु ह  खुलासा करा. आ हाला याची काह  
अडचण नाह . संबंिधत जे कोणी असेल यांनी खुलासा करावा.  
 
मा.महापौर – मा.नगरसिचव यांनी खुलासा करावा.  

 
मा.नगरसिचव-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मी आ ाच तहकूब 
सभेबाबतीत या या तरतूद  आहेत, या सभागृहा या िनदशनास आणून द या आहेत. 
याम ये तहकूब सभेत अजडावर जे काम आहे तेवढेच काम करता येते. या यित र  इतर 
काम करता येत नाह . हे मी आप या िनदशनाला आणून दललेे आहे. 
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मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब, तु ह  ह दशाभूल चालवलेली आहे. हा मुळात 
जीबीत या अजडाचा वषय नाह . हा अहवाल आहे. ठरवेला वषय आहे. तु ह  मागचे 
ोिस डंग काढा. काय ठरले आहे. आ ह  तु हाला सांगतोय. ते काह पण सांगताहेत.  

 
मा.िसमा सावळे-मा.महापौर साहेब, मा.नगरसिचव साहेब वारंवार सांगत आहेत क ,  
अजडावरच े रा हलेले कामकाज करायची तरतूद आहे. डॉ.माने यांनी खुलासा केला आहे क , 
धोरणा मक िनणय घेता येत नाह . हा काह  धोरणा मक िनणय नाह . इथे फ  केले या 
चोर चा उलगडा हायचा आहे. यासाठ  इथे कुठ या कोरमची काय कशाचीच आव यकता 
नाह . जेव या लोकांनी स ा के या आहेत. यावर ६५ लोकां या स ा आहेत. ितथे न द 
झालेली आहे.  

 
मा.महापौर – अिधका-यांनी खुलासा करावा. आम यावर चोर हणवून घे याची वेळ येऊ देऊ 
नका. श द जपून वापरा.  
 
मा.िसमा सावळे-मा.महापौर साहेब, या कारची दडपशाह  चालली आहे, याव न आ ह  हेच 
हणणार ना. जे करतेय याला लागले. शासन दडपशाह  करतेय. शासनाने या ठकाणी 

एकदा खुलासा केला आहे, दोनदा खुलासा केला आहे. या ठकाणी शासनाने आ हाला लेखी 
ावे क , अशा कारचा अहवाल देता येत नाह . अशा कारचे कामकाज चालणार नाह . तुम या 

मना माणे चालणार आहे का काह .   
 
मा.धनंजय आ हाट–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, वषय अगद  साधा 
आहे. स मा.जगताप साहेबांनी यासंदभातील काह  िनयम सांिगतले आहेत. यांचेदेखील बरोबर 
आहे. परंतू गेले काह  दवसांपासून या वषयासंदभात सद यांनी चौकशीची मागणी केली आहे. 
मला वाटते, चौकशीची मागणी के यानंतर आयु ांनी सभागृहात सांिगतले होते, मागील 
मा.महापािलका सभेत अहवाल सादर करणार असे आयु  साहेबांनी सांिगतले होते. आपला हा 
अिधकार आहे. शासनाकडे याची वचारणा कर यापे ा आपण शासनाला आदेश ा क ,. या 
संदभातील चौकशी झाली असेल, अहवाल तयार असेलतर तो अहवाल सादर करावा. असा 
आपला अिधकार आहे. याचा आचारसं हतेशी काह  संबंधच नाह . हे सभागृहाचे कामकाज 
आहे. कामकाज करत असताना वषय सोडून जर शासन कंवा शहरा या संदभातील काह  

 असतील, कंवा जर या ठकाणी कोण या कामात ाचार झाला असेल, कंवा आयु  
साहेबांनी चौकशी सिमती नेमून अहवाल सादर करावा असे सद यांकडून सांिगतले असलेतर 
मा.महापौर साहेब, यांना सांगायचा तो तुमचा अिधकार आहे. एवढ  चचा कंवा  
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वचारायची काह  गरज नाह . तु ह  स मा.आयु ांना तसे आदेश ा क , हा अहवाल तयार 
असेलतर तो ताबडतोब वाचून दाखवावा. मा.महापौर साहेब हा तुमचा अिधकार आहे. आयु  
साहेबांनी सांिगतले होते, यासंदभात चौकशी सिमती नेमलेली आहे.  
 
मा.महापौर–मा.आयु  साहेब, सद यांनी जे काह  यांचे हणणे मांडले आहे, आयु  साहेबांनी 
खुलासा करावा.   
 
मा.आर.एस.कुमार-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, इतका िस पल मॅटर 
आहे. चौकशीचा आचारसं हतेशी काह  संबंध आहे का. जर अिधका-यांनी आचारसं हतेचे कारण 
देऊन आज रपोट सबिमट केला नाह तर आ ह  अबन डे हलपमटचे वषय घेणार आहोत. 
तु ह  कशाला पॉिलट सम ये ए  करताय. मी सकाळ  आयु  साहेबांना फोन केला होता. 
आयु  साहेबांनी सु ा सांिगतले होते क , यात काह  पॉिलसी डिसजन नाह . किम र साहेबांनी 
सु ा आदेश दले आहेत. यात काह  पॉिलसी इ यू नाह , फ  चोर कोण आहे ते सांगा. 
नाह तर आम या सवा या मा यावर आ ह  चोर आहोत हणून लागतेय. सभागृहात रपोट 
सबिमट केला नाह तर, आ ह  नगर वकास वभागाला रपोट पाठवू. मी सकाळ  फोन के यावर 
मला बोलल,े सगळे सांिगतले. इथे काय चचा चालू आहे. यांनी खा ले, पदािधका-यांनी खा ले 
अशी चचा बाहेर चालू आहे. तु ह  ाचार चालू आहे का नाह , झाला असेलतर कोण 
जबाबदार हे लअर करा. यात आचारसं हता कुठे येते. काय संबंध आहे. कोणता पॉिलसी 
डिसजन आहे का. मा.नगरसिचव साहेब तु ह  प करण करताना अधवट केले आहे. 
अहवालाचा आ ण अजडाचा काह  संबंध नाह . पुढ ल जी.बी.त देणार, हे तुमचेच श द होते. 
मला आ य वाटतेय. महापौर मॅडम तु ह  ऑडर ा, तु ह  आदेश ा. तु ह  सु ा सांिगतले 
होते. पुढ ल िमट ंगम ये घेऊ हणून. मा.महापौर मॅडम तु ह  आदेश ा.  
 
मा.महापौर–मा.आयु  साहेब, आज तीन म हने झाले. आप याकडे जो अहवाल आला आहे, तो 
आपण सादर करावा. काय आहे ते सग यांना कळू ात.  
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मा.आयु , आपण 
खुलासा करावा अशी आमची सु ा इ छा आहे. तु हाला हा खुलासा करता येतो कंवा कसे 
कंवा तु हाला काय करता ये यासारखे आहे, ते तर  कमीतकमी सांगा. ठक आहे, आ ह  
तुमचा सु ा र पे ट ठेवू शकतो. आज आम या महापौरांना पाच िमिनटे उशीर झाला, तसा 
तु हाला सु ा पाच िमिनटे उशीर होऊ शकतो. आमचे दुमत नाह . जे काह  असेल,आ हाला 
लअर िच  ा. अहवाल सादर करता येत असेलतर तसे सांगा, नसेलतर तसे सांगा. आ ह  
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यावेळ  मा हती घेतली, यावेळ  आ हाला असेच सांिगतले होते क ,आ हाला या गो ीवर 

आता बोलता येणार नाह . सग यांचा गैरसमज कशाला हायला पा हजे क , आ ह  खुलासा 
होऊ देत नाह  कंवा काय. अ जबात असे नाह . तु हाला काय करता येते ते प  श दांत, 
खु लमखु ला शासनाने सांगावे.  
 
मा.महापौर–मा.आयु  साहेब,या वषयाव न आम यावर अनेक आरोप होतात. अहवाल 
तुम याकडे आला आहे. आपण तो खुलासा करावा. माझे तु हाला आदेश आहेत. 
 
मा.नारायण ब हरवाडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, याआधी हे करता 
येते का ते सांगा.  
 
मा.महापौर-मी आदेश दला आहे. बाक यांनी बोलू नये. ते याचे उ र देतील. तु ह  खाली 
बसा. मी काह  अडचणीत नाह . मा यावर सु ा आरोप झाले आहेत. हणून यांनी खुलासा 
करावा. शहरा या महापौर हणून माझा सु ा आ ह आहे क , यांनी खुलासा करावा. मी यांना 
आदेश दला आहे. आयु  साहेबांनी खुलासा ावा. 
 
मा.आयु -मा.महापौर साहेब,सव स मा.सभागृह,मा.िनवडणूक आयु  यां या आचारसं हते 
बाबतीत गाईडलाई स आहेत, या माणे आप याला कोणताह  पॉिलसी डिसजन घेता येणार 
नाह , कोण याह  कारची नवीन योजना मंजूर करता येणार नाह . आचारसं हतेची त वे 
आहेत, ती सव स माननीय नगरसेवकांना आपण स युलेट केली आहेत. य ात व ठल-

मणी मूत संदभात जो चौकशी अहवाल आहे तो सादर कर या या सूचना मा.महापौर यांनी 
द या आहेत. याव न आमचे सहा यक आयु , शासन यांना मी आदेश देतो क , यांनी हा 
चौकशी अहवाल मा.नगरसिचव यां याकडे सादर करावा. व यांनी या पटलाव न हा अहवाल 
सादर करावा.  
 
मा.मंगलाताई कदम–मा.महापौर, आयु  साहेबांनी उभे राहून उ र दले आहे. तर 
मा.नगरसिचव यांनी कृपया उभे राहून यांचे उ र ावे.  
 
मा.नगरसिचव–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मी महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील सभे या तरतूद ंबाबतीत सभागृहाला यापूव च अवगत क न 
दले आहे. महारा  महापािलका अिधिनयमा या अनुसूची करण २ १म माण,े अज यावर ल 
कामकाज जे आहे, यािशवाय अ य कामकाज करता येणार नाह . असे मी आप या िनदशनास 
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आणून दले आहे. मा.आयु  यांनी तसे आदेश दले. मा.महापौर यांनी आदेश दले आहेत. 
खरेतर तहकूब सभेत मला इतर कामकाज घेता येत नाह . तशा कॉपीज ्  ाय या असतील, 
स मा.सद यांची तशी मागणी असेल, मा.आयु  यांचे आदेश असतील, मा.महापौर यांचे आदेश 
असतील आ ण आचारसं हतेचा भंग होत नसेलतर मला अहवाल सभागृहात स मा.सद यांना 
वाटायला हरकत नाह .  
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.नगरसिचव साहेब, होत नसेलतर तसे सांगा. तु ह  असे कसे सांगताय. 
तु ह  हणताय मला दाखल क न घेता येत नाह , ते हणताहेत दाखल क न घेता येते.  
 

मा.नगरसिचव – याबाबतीत िनवडणूक शाखा सांगू शकते. 
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.नगरसिचव साहेब, तु ह  लअरकट सांगा. तु ह  हणताय वषय 
दाखल क न यावा. ते हणताहेत दाखल क न घेता येत नाह . येणा-या मा.महापािलका 
सभेत तु ह  वषय दाखल क न घेणार आहात का. एकमेकांवर ढकल यापे ा जे असेल ते 
खुले सांगा. 
 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, माझी मा.उ हास 
जगताप यांना नगरसिचव हणून वनंती आहे क , आजचा हा जो वषय आहे. अहवालाचा हा 
वषय काह  आजचा नाह . तहकूब जी.बी.तला वषय अ जबात नाह . या दवशी सभागृहापुढे 
अहवाल मांडणार असे आयु  साहेबांनी सभागृहापुढे सांिगतले होते. या दवशी अहवाल वाचन 
होईल, नंतर कामकाज होईल असे सांिगतले होते. हा या कामकाजाचा पाट अस यामुळे तो 
कामकाजात न याने समा व  होतच नाह . यामुळे जी तरतूद मा.नगरसिचव यांनी वाचून 
दाखवली. ती या ठकाणी लागू होतच नाह  असा माझा प  आरोप आहे. वारंवार खुलासा करा 
हणून सांिगतल.े आचारसं हता लागली हणून डॉ.माने यांनी खुलासा केला होता. धोरणा मक 

िनणय घेता येत नाह . परंतू हा िनणय गे या तीन सभा तहकूब सभांतला िनणय आहे. आयु  
साहेबांनी उभे राहून सभागृहात वाचन केले होते. यांनी सांिगतले होते, या ठकाणी व ठल-

मणी मूत या संदभातील अहवाल ठेवतोय. फ  चचा बाक  होती. हा यां या कामकाजाचा 
पाट अस यामुळे नवीन वषय सभागृहात येत नाह ए. या दवशी आमचे प  हणणे होते, ते 
आ ह  वाचणार आहोत. हणजे आयु  तु ह  वाचणार आहात. हणजे आयु  साहेब, आज 
खरेतर या अहवालाचे वाचन सभागृहात हायला पा हज.े असे आमचे हणणे आहे. तुमचे 
हणणे होते क ,ते तु ह  सभागृहा या कामकाजात दाखल क न या. तो याच दवशी 

सभागृहा या कामकाजात दाखल झालेला आहे. आ ह  मागणी करतोय, अहवालाचे वाचन करा. 
आ ह  दाखल करा असे हटलेलो नाह . या दवशीच दाखल केलेले आहे. आजची ह  ितसर  
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सभा आहे. मा.नगरसिचव यांनी जी तरतूद वाचून दाखवली. याचा व याचा काह ह  संबंध 
नाह . आपण सभागृहात या ठकाणी उभे राहून सांिगतले होते क , या ठकाणी सभागृहात 
अहवाल वाचणार आहे. या दवशी कामकाज प हले करणार,नंतर वाचणार असे सांिगतले  
आ ण सभा तहकूब केली.  
 
मा.महापौर-मा.आयु  साहेब तु हाला आदेश दले आहेत. मग बाक यांना बोलायला दे यापे ा 
तु ह  तेवढे काम करा. 
 
मा.आर.एस.कुमार–मा.महापौर साहेब, आयु  साहेबांनी सभागृहात प  सांिगतले होते, 
मा.नगरसिचव यां याकडे अहवाल सुपूद करा. मग नगरसिचव जर यां या इ श स ओबे 
करत नसतील तर तु ह  इमॅ जन करा. तु हाला किमशनरां या ऑडस फॉलो करा याच 
लागतील.   
 
मा.नगरसिचव-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,सभे या कामकाजा या 
तरतुद  स मा.सभागृहा या िनदशनाला आणून द या आहेत. याम ये महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमा या अनुसूची करण २ कलम १ओ माणे असे नमूद केले आहे क , एखा ा 
सभेपुढे नोट स न देता तातड चे कामकाज आण यास थायी सिमतीस, प रवहन सिमतीस 
कंवा आयु ास परवानगी ावी कंवा कसे या ा यित र  अ य येक ावर, या 
अिधिनयमात कंवा याअ वये अ यथा तरतूद कर यात आली नसेलतर, सभेत उप थत 
असले या व या ावर मतदान करणा-या पािलका सद यां या बहुमताने िनणय घे यात 
आला पा हजे आ ण समसमान मते पडतील ते हा अ य थानी असले या ािधका-यास दुसरे 
कंवा िनणायक मत असेल.   

परंतू मला आदरणीय महापौर मॅडम, मा.आयु  साहेबांनी जो आदेश दला आहे, 
सभागृहात अहवाल सादर करायचा. मा याकडे या या ती ा  झा या नाह त. या ती 
ा  झा यातर मला या स मा.सद यांना देता येतील.  

 
मा.शिमम पठाण–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,आ ाच स मा. 
सद यांनी सांिगतले क , हा अहवाल यापूव  सभागृहात ठेवला आहे. सभागृहात आ ह ह  
आहोत. सभागृह हणजे फ  मा.आयु  नाह त. आ ह  सभासद आहोत. सवानी िमळून हे 
सभागृह चालवतो. अहवाल आम यापुढे आलेला नाह . कसा ते हणाले अहवाल ठेवला हणून. 
अहवाल ठेवणे याचा अथ तो आम याकडे येणे. तो पूव  ठेवलेला नाह . तु हाला बोलत नाह . 
तु ह  फार त  आहात. आ हाला काह च कळत नाह  हणून आ ह  वचारतो.  
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मा.महापौर-मा.आयु  साहेब, अहवाल कोणाकडे आला आहे. तु ह  ठेवायला सांिगतलाय पण 
तो अहवाल तु ह  मा.नगरसिचव यां याकडे ठेवायला सांगायला पा हजे होता. आज कती 
दवस झाले आहेत. कोणी कोणाशी भांडू नका. शांत रहा. आ ा आयु  साहेबांना आदेश दले 
आहेत. यांना या अहवालाचे बघू ात.    
 
मा.िसमा सावळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मा.महापौर साहेब, 
आपण किमशनरांना आदेश केला, किमशनर यांनी नगरसिचव यांना सांिगतले. किमशनरांनी 
सांिगत यानंतर सु ा स मा.नगरसिचव यांनी या ठकाणी यां या आदेशाचे पालन केलेले नाह .        
 
मा.महापौर-सहा.आयु , शासन यांनी हा अहवाल वाचून दाखवावा. मा.नगरसिचव यांनी याची 
त सद यांना वाटावी.  

 
मा.डॉ.महेशकुमार डोईफोडे (सहा.आयु , शासन वभाग) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  
साहेब,सव स मा.सभागृह, दंड  मुखाला दे यात आले या व ठल- मणी मूत  खरेद  
संदभातील ाचारा या चौकशीकर ता सद यी सिमती नेम यात आली होती. याअनुषंगाने 
मा.महापौर यांनी आदेश दले आहेत. यानुसार मी मा.आयु  यां या वतीने हा चौकशी 
अहवाल सभागृहापुढे वाचून दाख वतो आहे.   
 
(मा.डॉ.महेशकुमार डोईफोडे,सहा.आयु , शासन वभाग यांनी व ठल- मणी मूत  खरेद  
संदभातील सद यी सिमतीचा अहवाल सभागृहासमोर वाचून दाखवला.) 
 
मा.मंगलाताई कदम -.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,एक हण आहे, ड गर 
मोठा-मोठा पोखरला आ ण काय झाले. यात काय होते. मा.महापौर यात काय आहे. कारण 
आज जर अशी प र थती असेल, काह  सद यांना यात असे वाटत असेल क  यात फार मोठा 
चोर आहे. कंवा काय आहे. आ ा या वाचनात मी जेवढे बिघतले कंवा मला जेवढे ऐकायला 
आले, या प तीने यात तु ह  मला सांगा, काय काय काय आ ण शेवट  काय. साहेब, तु ह  
प ह यांदा खुलासा करायचा. अिधका-यांना यां याकड ल उ रे आ हाला ा  झाली आहेत. 
यावर आ ह  िनणय घेतलेला नाह . तोपयत हा अहवाल अपूण आहे. हे जर सांिगतले असते 

तर, सभागृहाचा वेळ गेला नसता. एक तास झाला, आ ह  इथे बसलेलो आहोत. आ ण आ ा 
अ रशः आम या एक भिगनी कोणाला हणा यात ते मा हत नाह . आ ह  कशाला आ हाला 
हणवून घेऊ. या हणा या हणून आ हाला लागायची गरज नाह . परंतू सभागृहात असे  



30 
 
श द येत असतील तर तु ह  प ह यांदा सांिगतले असते, याबाबतीत अिधका-यांना कारणे 
दाखवा नोट स दली आहे. आ हाला यां याकडून उ र ा  होते आहे. आ हाला ते उ र ा  
झा यानंतर आ ह  तु हाला देतोय. असे सांिगतले असतेतर मग एवढा वेळ गेला नसता. 
सभागृहात एरवी आपण कोरम मागतो. आ हाला असेह  हणायचे नाह ए. जे काह  स ेसमोर 
आहे ते येऊ दे. रा वाद  प ा या वतीने आ हाला असे सांगायचेच नाह  क , कोणती गो  
झाकून ठेवा. कोणती गो  अशी ठेवा. आ ण हणून तु हाला यात काय पारदशकता, तु हाला 
काय करायचेय ते यात करा. कोणा या मनात जी शंका आहे याचे िनरसन करा. मा.महापौर, 
माझी सवा या वतीने वनंती आहे क , आजची िमट ंग द.२३/११/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. 
पयत तहकुब कर यात यावी.  
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.                
 

(सभागृहात ग धळ) 
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, सभे या िनयमा माणे कामकाज चालवा. तु ह  
िमट ंग तहकूब करणार आहात का नाह  ते सांगा. िनणय ा. तहकूबीची सूचना मांडली आहे. 
मा.नगरसिचव तु ह  सभेचे कामकाज िनयम सांगा.   
 
मा.महापौर – मला सभेचे कामकाज सगळे मा हती आहे. माझ ेअिधकार कोणी हसकावून 
यायचा य  क  नका. मला सभागृह चालवता येते. मी सग यांचे वचार ऐकते. मला सभेचे 

िनयम कोणी सांगू नयेत. कोणी हात वर केला नाह . सगळे उभे रा हले आहेत. ह  काय 
सभागृहाची प त झाली का. आपण नगरसेवक आहोत, आपण कशाप तीने सभेत काम करावे 
ते तु हाला कळत नाह  का. तु ह  सभागृहाचे िनयम पाळावेत.  
 
मा.िसमा सावळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,तु ह  मला बोलायला 
संधी दली आहे हणून मी बोलते आहे. 
 
मा.शिमम पठाण–मा.महापौर, तु ह  यांना बोलायला सांिगतले आहे का. मग तहकुबीचे काय 
झाले. 
 
मा.महापौर–हो मी यांना बोलायला सांिगतले आहे. तहकूबी वकारायची का नाह  ते सु ा 
मला कळतेय. मघाशी मी तहकूबी वकारली न हती. यांना फ  दोन श द बोलायला लावा. 
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सगळे बाहेर गेले होते. तु ह  असे काय करताय. आपले एवढे काय चुकले आहे. सभागृह हे 
शेवट  महापौरांचे सु ा आहे.  
 
मा.शिमम पठाण–मा.महापौर, प ने यांनी तहकूबी दली होती. ती यांना देऊ ा.  
 
मा.महापौर – बाई तु ह  खाली बसा. महापौरांचे आदेश आहेत. तु ह  खाली बसा.  
 
मा.शिमम पठाण–मा.महापौर, आ ह  खाली बसायचे आ ण लोकांनी आम या डो यावर िम-या 
वाटाय या.  
 
मा.िसमा सावळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, तुमचे या ठकाणी 
मनापासून कौतुक करते क , तु ह  आज स मा.आयु ांना अहवाल मांडायला सांिगतलात. 
अहवाल मांडला गेला. तुम यावर अनेक दवसांपासून टका होत असताना तु ह  ह  शांतता 
दाखवलीत. तुमचे मनापासून वागत करते. 
 
मा.शिमम पठाण–मा.महापौर,तु ह  प ाचा वडा उचलला आहे. आमचा तुम यावर आरोप आहे. 
 
मा.महापौर–माझाच ं वडा उचलला आहे. मला स य बोलता येते. स य वागता येते. मी प ाचे 
वा टोळे केलेले नाह . मी सतत प ा या बाजूने लढत राह ले आ ण तु ह  मा  प ाचे वा टोळे 
क न महापौरांचा नेहमी अपमान केलेला आहे. स मा.सभागृह, स मा.नगरसेवक, अिधकार  
वग, आयु  साहेब, प कार बंधू, कामगार वग, यांचे आभार मानून आजची सभा बुधवार, 
द.२३/११/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. पयत तहकूब कर यात येत आहे.    
 
   
 
 

  
 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ६४ 
सभावृ ांत 

( दनांक १७.१०,२०१६, १८.१०.२०१६, २०.१०.२०१६ (द.ु४.०० वा.) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २३.११.२०१६                  वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०.१०.२०१६ दुपार  ४.०० वा. (माहे ऑ टोबर 
२०१६) ची तहकूब मा.महापािलका सभा बुधवार द.२३.११.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत 
आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१. मा.वाघेरे भाकर नामदेव         -    उपमहापौर 

२. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

३. मा.सौ. वाती मोद साने 

४. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

५. मा.थोरात विनता एकनाथ 

६. मा.जाधव साधना रामदास 

७. मा.जाधव राहुल गुलाब 

८. मा.आ हाट मंदा उ म 

९. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१०. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

११. मा.पा े राम संभाजी 

१२. मा.बाबर शारदा काश 

१३. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव  

१४. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१५. मा.उ हास शे ट  

१६. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
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१७. मा.पवार संगीता शाम 

१८. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

१९. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२०. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२१. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२२. मा.भारती फरांदे 

२३. मा.आर.एस.कुमार 

२४. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२५. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२६. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

२७. मा.नंदा वकास ताकवणे 

२८. मा.नेटके सुमन राज  

२९. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३०. मा.भ डवे संिगता राज   

३१. मा.मोरे र महादू भ डवे 

३२. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

३३. मा.सूयवंशी आशा ाने र 

३४. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३५. मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 

३६. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल  

३७. मा.अपणा िनलेश डोके 

३८. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३९. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  

४०. मा.जय ी वसंत गावडे 

४१. मा.पवार मनीषा काळूराम 

४२. मा. साद शे ट  
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४३. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४४. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४५. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४६. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४७. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४८. मा.वाबळे संजय म हारराव 

४९. मा.म डगेर  वषा वलास 

५०. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५१. मा.सुपे आशा र वं  

५२. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५३. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५४. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५६. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे   

५७. मा. दा बाजीराव लांडे 

५८. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५९. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६०. मा.ननवरे जत  बाबा 

६१. मा.सावळे िसमा र वं  

६२. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६३. मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 

६४. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६५. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६६. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६७. मा.कदम सदगु  महादेव 

६८. मा.िगता सुशील मंचरकर 
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६९. मा.कैलास महादेव कदम 

७०. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७१. मा.टाक अ ण मदन  

७२. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७३. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७४. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७५. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७६. मा.काळे वमल रमेश 

७७. मा.पाडाळे िनता वलास 

७८. मा. वनोद जयवंत नढे 

७९. मा.तापक र अिनता म छं    

८०. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८१. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८२. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८३. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८५. मा.बारणे माया संतोष 

८६. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८७. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८८. मा.कलाटे वाती मयुर 

८९. मा.च धे आरती सुरेश 

९०. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९१. मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९२. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९३. मा.जवळकर वैशाली राहुल 

९४. मा.जगताप राज  गणपत  
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९५. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९६. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

९७. मा.जम सोनाली पोपट 

९८. मा. शांत िशतोळे 

९९. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 

१००. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०१. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०२. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०३. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०४. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०५. मा.संजय केशवराव काटे 

१०६. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनव-ृ ी 

१०७. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०८. मा.पाट ल सु जत वसंत 

१०९. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
  

        यािशवाय मा. दलीप गावडे-सहआयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.दुधेकर,मा.पठाण-सहशहर अिभयंता,मा.दुरगुडे-सहा.आयु , मा.कांबळे-
.िश णािधकार  (मा यिमक), मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

      ------ 
(सभा भर वणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.महापौर हे सभागृहात उप थत नस यामुळे आज या 
सभेचे अ य थान उपमहापौर मा. भाकर नामदेव वाघेरे यांनी वकारले.) 
 
मा.उपमहापौर - उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 
मा.उ हास शे ट -मा.महापौर साहेब,मी सभागृहाला वनंती करतो क , ह  सभा सोमवार द.२८ 
नो हबर २०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. पयत तहकूब कर यात यावी. 
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मा.अपणा डोके-मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.उपमहापौर– ह  सभा बुधवार, द.२८/११/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. पयत तहकूब कर यात  

येत आहे. सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र कर यात येत आहे.  
 
   
 
 

  
  (वाघेरे भाकर नामदेव) 
  उपमहापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ६४ 
सभावृ ांत 

( दनांक १७.१०,२०१६, १८.१०.२०१६, २०.१०.२०१६ (द.ु४.०० वा.),  
२३.११.२०१६ (द.ु२.०० वा.) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २८.११.२०१६                  वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२३.११.२०१६ दपुार  २.०० वा. (माहे ऑ टोबर-

२०१६) ची तहकूब मा.महापािलका सभा सोमवार द.२८.११.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत 
आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव         -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४. मा.भालेकर अ णा दलीप 

५. मा.सौ. वाती मोद साने 

६. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

७. मा.थोरात विनता एकनाथ 

८. मा.जाधव साधना रामदास 

९. मा.जाधव राहुल गुलाब 

१०. मा.आ हाट मंदा उ म 

११. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१२. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१३. मा.पा े राम संभाजी 

१४. मा.बाबर शारदा काश 

१५. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव  
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१६. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१७. मा.उ हास शे ट  

१८. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

१९. मा.पवार संगीता शाम 
२०. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२१. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२२. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२४. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२५. मा.भारती फरांदे 

२६. मा.आर.एस.कुमार 

२७. मा.जावेद रमजान शेख 

२८. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२९. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३०. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३१. मा.नेटके सुमन राज  

३२. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३. मा.भ डवे संिगता राज   

३४. मा.मोरे र महादू भ डवे 

३५. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३६. मा.सूयवंशी आशा ाने र 

३७. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३८. मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 

३९. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल  

४०. मा.अपणा िनलेश डोके 

४१. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 
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४२. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  

४३. मा.जय ी वसंत गावडे 

४४. मा.पवार मनीषा काळूराम 

४५. मा. साद शे ट  

४६. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४७. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४८. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४९. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५१. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५२. मा.म डगेर  वषा वलास 

५३. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५४. मा.सुपे आशा र वं  

५५. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५६. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५७. मा.अ जत दामोदर ग हाण े

५८. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५९. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे   

६०. मा. दा बाजीराव लांडे 

६१. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६२. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६३. मा.सावळे िसमा र वं  

६४. मा.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६५. मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 
६६. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६७. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
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६८. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६९. मा.कदम सदगु  महादेव 

७०. मा.िगता सुशील मंचरकर 

७१. मा.कैलास महादेव कदम 

७२. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७३. मा.टाक अ ण मदन  

७४. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७५. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७६. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७७. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७८. मा.काळे वमल रमेश 

७९. मा. वनोद जयवंत नढे 

८०. मा.तापक र अिनता म छं    

८१. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८२. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८३. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८५. मा.बारणे माया संतोष 

८६. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८७. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८८. मा.कलाटे वाती मयुर 

८९. मा.च धे आरती सुरेश 

९०. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९१. मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९२. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९३. मा.जवळकर वैशाली राहुल 
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९४. मा.जगताप राज  गणपत  

९५. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९६. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

९७. मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे 

९८. मा. शांत िशतोळे 

९९. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 

१००. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०१. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०२. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०३. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०४. मा.संजय केशवराव काटे 

१०५. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनव-ृ ी 

१०६. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०७. मा.पाट ल सु जत वसंत 

१०८. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
  

   यािशवाय मा.गावडे-सहआयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 
मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , मा.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना,मा.लांडे-मु य लेखापाल,मा.पाट ल,मा.दुधेकर,मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.माने, मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.माछरे, 
मा.दुरगुडे, मा.आ ीकर, मा.इंदलकर-सहा.आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य 
उदयान अिध क,मा.कांबळे- .िश ण अिधकार  (मा यिमक), मा.तांबे, मा.कुलकण , मा.कांबळे 
-कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

------ 
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ो रे 
मा.नगरसिचव – मा.सुलभाताई रामभाऊ उबाळे, नगरसद या यांना वचारावयाचे . 
 
मा.महापौर – मा.सुलभाताई उबाळे. 
 
मा.सुलभाताई ऊबाळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मु य उ ान 
अिध क यांची एँजो ला ट  कंवा एँजो ाफ  झालेली आहे. यांचे कृित अ वा यामुळे 
मानवतेचा कोण ठेऊन यांना जा त ास दे याचा माझा अ जबात हेतू नाह . परंतू उ ान 
वभाग हा येक नगरसेवका या भागातील ज हा याचा वषय आहे. मा.महापौर, प हला 

 होता क , २०१२ पासून आजपयत शहरात कती वृ ारोपण केले गेल.े याची जी उ रे 
दली गेली आहेत. यात सन २०१२ पासून आजपयत २,४०,००० झाडे लावली व ६२,६४३ झाडे 
व  व वाटप केले. हणजे २५ ट के झाडे वाटली गेली आहेत. महापािलकेने २००३-२००४ ला 
वृ गणना केली, ते हा १७,५९,०१२ इतक  झाडांची सं या अस याचे सांिगतले गेले. गेले दहा ते 
बारा वषाम ये वृ गणनाच झालेली नाह . हणजे एव या मो या शहरात वृ गणनाच झालेली 
नाह . यात मह वाच े हे सांिगतले गेले क , जीआयएस कंवा जीपीएस वाप न वृ गणना 
करायची आहे. मग एखादे तं  वापरायचे तर असे तं  वापरायचे ते आप याला अवगत होत 
नाह  कंवा काह  अडचणी येतात. मग याचा अथ असा होत नाह  क ,वृ गणनाच करायची 
नाह . यांना कुणी सांिगतले होते का, जीपीएस ारेच वृ गणना करायची, बाक  कारे 
करायचीच नाह . परंतू वृ गणनेकडे पूणपणे दूल च केले गेले आहे.  

मा.महापौर साहेब, तु हालाह  मा हतच असेल क , आप याकडे वृ ारोपण स ाह 
राब वला जातो. यात नगरसेवकां या मागणीनुसार कंवा आपण दाखवतोय क , िन यापे ा 
जा त रोपे वाट यातच ध यता मानतो. आपण वतः कती झाडे लावतो, हा संशोधनाचाच 
वषय आहे. उ ान वभागात कती झाडे लावलीत कंवा कती रोपे वाटलीत यात खरेतर  
पांढ-याचे काळे क न या या फाईली बनव या गे या आहेत. यात सांिगतले गेले आहे क , 
७५ ट के वृ  अ त वात आहेत.  जर गेले १०/१२ वषापासून वृ गणना झालेली नाह तर 
तु ह  कसे काय सांगू शकता क , ७५ ट के वृ  अ त वात आहेत हणजे यांनी 
बनधा तपणे मािगतले या ांची अंदाजे रेटून खोट  उ रे दली आहेत. आप याला मा हत 
आहे क , आप याकडे शहरात १७८ उ ाने आहेत. ११७ उ ाने ठेकेदारामाफत चालवली गेली 
आहेत. ४८ उ ाने लहान आहेत, ती मनपाकडे आहेत. मा यांची सं या कमी आहे. सहा यक 
उ ान अिध क कमी आहेत. हे सगळे आ हाला मा य आहे. परंतू आप याकडे जे माळ  
आहेत, यांना सु ा तु ह  उ ानांत ित कट व  कर यासाठ  बसवले आहे. मग जे क  
लोक आहेत यांचा तु ह  वापर क न घेतला नाह तर तुमचा उपयोग काय. हणजे आपली 
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जेवढ  गाद  आहे, तेव याच गाद चा वापर करायचा आ ण खाली जे काम चालले आहे 
या याकडे कोणाचेह  ल  नाह . मा.महापौर साहेब, ब ड ंग परिमशन सार या ठकाणी एका 

गंु यामागे एक झाड लावायचे अशा कारचा िनयम आहे. आ ण तीन गुं यापुढे गेलो क  तीन 
ऐवजी चार झाडे लावायची. हा िनयम कशासाठ  आहे. तीन वषानंतर ह  झाडे जगली का नाह  
जगली याचे हेर फकेशन क न लोक जी अनामत र कम भरतात. एका झाडा पा ठमागे दोन 
हजार पये र कम भरतात. मा.महापौर साहेब, आप याकडे अशा कारची र कम जमा आहे. 
कुठेह  ब ड ंग परिमशन द यानंतर ब ड ंग बांधून पूण झा यानंतर, आपला कोणताह  उ ान 
वभागाचा अिधकार  ह  लावलेली झाडे जवंत आहेत का नाह त, झाडे लावली आहेत का 
नाह त, हे बघायला जात नाह . मग यांची जबाबदार  काय आहे. .६,३५,००,०००/-, आपण 
बजेटम ये बिघतले तर ह  अनामत र कम ज  केलेली आहे. ह  र कम उ ान वभागात 
भरली गेली होती. अशा कार या रकमा फ  ज  कर यातच ध यता मानतो. तु हालाह  
मा हत असेल क , ब डरला मानांकनानुसार नाहरकत दाखला लागतो. नाहरकत दाखला 
नसेलतर याला ब ड ंग परिमशन िमळत नाह . ह  खालून वर जी साखळ  आहे. यात उ ान 
वभागाचे एक कुरण आहे. फ  मानांकन बघून ब ड ंग परिमशन ायची. ती झाडे वाढलीत 
का नाह त कंवा या डपॉ झटचे काय केले याकडे कोणाचेच ल  नाह . मा.महापौर साहेब, 
सन २०१२-१३ म ये वृ ारोपणावर एकून कती खच केला या ाचे उ र यांनी टे टे ट ह 
दले आहे क , सन २०१२-१३ ते २०१६-१७ या काळात साधारणपणे .१०७ कोट  खच केला 
आहे. यात यांनी सांिगतले आहे क , ख डे खोदणे, माती भरणे, रोपे खरेद  करणे,  गाड 
खरेद  करणे आ ण दु तीची कामे करणे. तु हाला मा हत आहे क , यात ख डे कसे खोदतात. 
ख डे खोदायचे काम कुठ या तरावर होते. उ ान वभागाचा जो कारभार आहे तो फ  
एव याच वषयाभोवती फरतो. या ठकाणी  गाड या बाबतीत फ  ठेकेदार पोस यासाठ   
गाडची खरेद  करत असतो. मा या वॉडबाबत मी सांगते, उ ान वभागाने वृ ारोपण 
के यानंतर ितस-या/चौ या दवशी हे गाड गायब होतात. मग ते कोणी नेले, भंगारवा याने 
नेले का चोरांनी नेले हे मा हत नाह . परंतू तेच गाड पु हा फॅ केट क न, रंग लावून पु हा 
वकले जातात. पु हा तेच न याने येऊन लावले जातात. हणजे अशा कारची साखळ   
गाड बाबतीत वापरली जाते. मा.महापौर साहेब, तु ह  इकडे ितकडे फरयाला जाता. बाहेर या 
देशात जातो, बाहेर या रा यात जातो. मंुबईत सु ा  गाड हणून िसमट या जा या 
वापरतात. या जा या एकमेकांना तारेने बांधून सु ा याचा  गाड सारखा वापर क  शकतो. 
परंतू आप याकडे पैशांची बचत करायची, आपण या जागेवर काम करतोय, या हु ावर काम 
करतोय, या सं थेचा पयान पया आपण कशा कारे वाचवू शकतो, तशी काळजी घेताना 
कोणीह  दसत नाह . आप याला मा हत आहे क , आप या भाग तरावर या िमट ंग 
चालतात. भाग तरावर या िमट ंगला उ ान वभागातले कोण हजर असतात. नगरसेवकांना 
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काह  मागणी करायची असेलतर येक नगरसेवक मा.महापािलका सभेत बोलू शकत नाह . 
या ठकाणी उ ान वभागाचा कोणीह  उप थत नसतो. मी तु हाला हे सांगू इ छते क , 

आपले जे मु य उ ान अिध क आहेत, यांना याचा अिभमान आहे क , यांचा जो पे केल 
आहे, यांचा ेड पे आहे हा अित र  आयु  मा.तानाजी िशंदे यां याएवढा आहे. यां या 
एवढा पगार यांना िमळत असतो. महारा  शासनाचे जे डे युट  से े टर  असतात, हणजे 
कुठ यातर  मं यांचे जे पी.एस. असतात, यांना जो पे केल पगार आहे तो आप याकडे मु य 
उ ान अिध क यांना आहे. एक मं याचा पी.एस. हा रा याचा कारभार या मं याबरोबर 
सांभाळत असतो मग तु हाला पंपर  िचंचवड शहरात या एव या शु लक गो ी सु ा सांभाळता 
येत नाह त. दरवेळ  आ ह  चचा करायचा य  करतो, यावेळ  माणुकसी या ीकोणातून 
हणतो क , ठक आहे, आज नाह तर उ ा होईल. अकाय मतेमुळे जे जे कोणी अिधकार  

यां या हाताखाली आहेत. २ उ ान अिध क आहेत, यां या हाताखाली ६ सहा यक उ ान 
अिध क आहेत. तु ह  सांगा, यां याकडे काय-काय कामे वाटली आहेत. यांनी काय-काय 
कामे केली पा हजेत. वृ ािधकरण सिमती आहे. यात मा.पठाण बाई असतील तर या सु ा 
सांगतील क , या वृ ािधकरण सिमतीत कुठले मह वाचे वषय मंजूर होतात. फ  झाडे 
तोडायची, फां ा छाटाय या. याची मंजूर  या याकडे आहे तो वृ  अिधकार . हा वृ  
अिधकार  हणून याची मंजूर  देत असतो. मु य उ ान अिध कांनी खुलासा करावा क , झाडे 
तोड याचा वृ  अिधकार  हणजे कोण. मा या मते वृ  अिधकार  हणजे सुपर लास वन 
अिधका-याची सह  या ऑडरवर पा हजे. झाडे तोड याबाबतीत एवढे कठोर कायदे आहेत. परंतू 
मु य उ ान अिध क वतः या सह ने या सग या कारवाया करत असतात. या महापािलकेत  
सुपर लासवन अिधकार  कोण आहेत. वृ तोड चा काय कायदा आहे. आ ण कती करणे या 
वृ  ािधकरण सिमतीत मंजूर केली जातात, याचा सु ा खुलासा या ठकाणी झाला पा हज.े 
खरेतर सग यां याच वॉडात खेळणी बसवली जातात. येक नगरसेवक मागणी करतो क , 
आम या वॉडमधील उ ानांत खेळणी बसवली जावीत. परंतू मा.महापौर साहेब, त ड बघून 
याची जेवढ  कुवत आहे या या माणे या या उ ानात कामे होत असतात. एक मागणी 

करायची हटले तर  एका नगरसेवकाला खेळ यांचे टडरच नाह . अव या चार पाच वषात ९० 
लाख, एक कोट  इतका खच केवळ खेळ यांवर दाखवला आहे. मग न क  या खेळ यांसंदभात 
काय केले आहे. तोच कार लॉनबाबत आहे. लॉन कती जगतात, कती ठकाणी लॉन लावले 
आहेत. याचे रेट काय आहेत. काह  ठकाणी जवळजवळ ४/५ फूटापयत झाडे लावतो. जर 
आपण केरळ आ ण तािमळनाडू सार या ठकाणांहून ह  रोपे आणत असू तर ती रोप इथ या 
मातीत मॅच होत नाह त. मग ती मरतात. मूळ धरत नाह त. झाडे जळली जातात. हा नैसिगक 
वषय आहे. दोन तीन हजार पयत एक रोप आणत असूतर आपले ल  कोण या गो ीकडे 
आहे. उ ान अिध क व यांचे सहकार  हे सगळे अ यंत िश त आहेत. महापालेकेचे जे 
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असेटस ्  आहेत, महापािलके या या गो ी आहेत या वाचव यासाठ  कोणी य  केला पा हजे. 
मला मु य उ ान अिध क यां याकडून खुलासा हवा आहे क , जे  वचारले आहेत, 
यापैक  वृ गणना हा वषय आहे याची अंमलबजावणी कधी होणार. वृ गणना कधी सु  

होणार आहे. लोखंड   गाड बंद क न आपण िसमटचे  गाड क  शकतो का नाह  याचा 
खुलासा आपण करावा. रेडझोनमधील उ ानांसंदभात वचारले होते. मा. ीकर परदेशी हे आयु  
असताना यावेळ  काह  अडचणी झा या हो या. यावेळ  यांनी सांिगतले होते क , अशा 
भागांत रेडझोनम ये उ ाने करायला काह  हरकत नाह . एवढे आदेश देऊन सु ा रेडझोन 
भागात काह  ठकाणी रझवश स आहेत, तेथे यांनी या भागात काह ह  कारवाई केलेली नाह . 
हणजे वतःचे कल वाप न ितथे काम करणे अपे त असताना जी आहे ती कामे न करता 

समोरासमोर त ड दाखवायच,ं त डाला पाने पुसायची आ ण रकामे हायचे अशा कारचे काम 
या वभागाकडून सु  आहे. मा.मु य उ ान अिध क यांनी याचा खुलासा करावा अशी मी 
यांना वनंती करते. ध यवाद. 

 
मा.सुरेश साळंुके (मु य उ ान अिध क) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव 
स मा.सभागृह, ता नी आ ा हटले होते क , वृ  अिधकार  हणजे कोण? वृ  अिधका-याची 
नेमणूक कोण करतो? वृ  अिधकार  हणून नेमणूक करताना कोणताह  भाग अिधकार  
यापे ा कमी दजाचा असणार नाह . व इतर नगरपािलका े ांत असा अिधकार  हा सहा यक 
नगरपािलका आयु ा या दजापे ा कमी दजाचा असणार नाह . येक नगरपािलका े ांत 
संबंिधत नगरपािलकेचा मु य अिधकार  हा वृ  अिधकार  असेल आ ण या नगरप रषदेत एक 
कंवा अिधक इतर अिधका-याची वृ  अिधकार  हणून नेमणूक करेल. यावेळ  आपण वृ  
ािधकरण सिमती नेमतो, याचवेळ  आपण वषयप ात टाकतो क , वृ  अिधका-याचे 

अिधकार ावेत. आ ण तसे अिधकार वृ  अिधका-याला दलेले आहेत. येक अजडात 
टाकतो. आप याकडे यावेळ  मा.महापािलका सिमती थापन होते यावेळ  आपण हे टाकतो.  
 दूसरा  असा होता क , आपण वृ गणना कधी करणार आहोत? – वृ गणना 
कर यासाठ  २०११ पासून ताव ठेवत होतो. सु वातीला रे युलर प तीने ताव ठेवला होता. 
यावेळ  पु यातले काह  लोक हायकोटात गेले. यांनी हायकोटाकडून टे आणला. कोटाने 

सांिगतले क , पु याने एक पायलेट ोजे ट करावा. यानंतर तो कोटाला परत दाखवावा. 
जीपीएस करता येईल का नाह . या माणे यांनी ोजे ट केला. यांनी तो कोटाला दाखवला. 
यानंतर यांनी िन वदा काढली होती. आपण सु ा तशी िन वदा लोट केलेली आहे. आपली 

िन वदा सु ा आज कंवा उ ा िस ला जाईल. महारा ात कोणीच वृ गणना केलेली नाह . 
कोटाचा टे अस यामुळे आपण केलेली नाह , कोणीच केलेली नाह .  
 



47 
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.मु य उ ान अिध क आपण हे सांगावे क , या याकडे टडर होते, 
यांनी  गाड बसवलेत का,  गाड का बसवले नाह त. चार वषापूव   गाडचे टडर काढले 

होते. याने तेवढ  वांट ट  पुरवली का. 
 
मा.सुरेश साळंुके (मु य उ ान अिध क) – आपण जेव या वांट ट चे टडर काढतो, तेवढे  
गाड ठेकेदार पुरवतो.   
 
मा.मंगलाताई कदम- याने बचेस आ ण  गाड दो ह  पुरवलेत का.  
 
मा.सुरेश साळंुके (मु य उ ान अिध क) – काह  ठकाणी बचेस आ ण  गाड चोर ला 
जातात. ते हा आ ह  लगेच पोिलसांत क पले ट करतो. रमोट ए रयात थोडा जरा ॉ लेम 
आहे. यावर आ ह  कं ोिलंग करायचा य  करतोय. आप या या  गाडची कॉ ट .९७२/- 
आलेली आहे. िसमट  गाडची कंमत .१५०० ते १६०० पयत जाते. आ ण ती बसवायला 
खाली फाऊंडेशन करावे लागते. चार वषापूव  याचा योग केला होता. २/३  गाड बसवून 
बिघतले होते. परंतू याचा एक पाय जर  नसलातर  ॉ लेम होतो.  
 
मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, सुलभाता नी उ ान 
संदभात बरेचसे  वचारले आहेत. साळंुके साहेबांनी ब-यापैक  मा हती दलेली आहे. आजच 
वृ ािधकरणाची िमट ंग होती. यात वषय होता क , वृ गणना झाली पा हजे. कारण आज 
शहरात कती झाडे आहेत. आज ढोबळमानाने सांिगतले तर  आज आपण वषाला दोन दोन 
लाख झाडे लावतोय. यातील कती झाडे जगली आहेत, हे आप याला मा हती असणे गरजेचे 
आहे. मागे िमट ंगला वषय घेतला होता. शहरात जी झाडे आहेत. परंतू ती कुठली आहेत. 
वृ गणना करताना या झाडांना प टया लाव या पा हजेत. माझी साळंुके साहेबांना वनंती 
आहे क , आपण टडर काढणार आहोत. तो वषय यात टाकणे गरजेचे आहे. नंबर ंग करणे 
गरजेचे आहे. कुठले झाड आहे, याचे नाव यावर असावे. शहरात कुठली झाडे आहेत, याची 
मा हती लोकांना नसते. कधी कधी ये  नागर क आ हाला सांगतात क , तु ह  वृ ािधकरण 
सिमतीत काम करता. अमुक अमुक र याला जी झाडे लावली आहेत, ती झाडे कोण या 
प तीची लावली आहेत, या झाडांवर याची नावे टाकावीत. कुठले झाड आहे, मुलांना याची 
मा हती कशी होणार याची सु ा जबाबदार  घेणे गरजेचे आहे. नागर कांची मागणी आहे. ते 
आपण करणे गरजेचे आहे. वृ गणना चालू असताना नाव, नंबर ंग, कुठली झाडे कती आहेत 
याची सु ा मा हती असणे गरजेचे आहे. मध या काळात काह  पयावरण ेमींची िमट ंग घेतली 
होती, यानुसार वषय आला होता क , शहरात जथे िनज व वन पती आहेत, ितथे वृ ारोपण 
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झाले पा हजे. गाडन वकिसत झाले पा हजे. तसा ताव सु ा ठेवला होता. यांनी सु ा 
याला मा यता दली होती. हा वषय गतीपथावर आहे. शहरातील व ा याना याची मा हती 

होईल. आपण जो कापूर देवापुढे पेटवतो याचे देखील झाड असते हे आप याला सु ा मा हत 
नाह . ा ाचे झाड आहे, र चंदनाचे झाड आहे. या यासु ा अशा कार या दोनशे जाती 
आहेत. याचे शहरात वृ ारोपण होणे गरजेचे आहे. या झाडांवर येणारे प ी सु ा या या 
प तीचे या ठकाणी येऊन बसतात. या सग या गो ींकडे पयावरणा या कोणातून बघणे 
गरजेचे आहे. मा.सुलभाताई ऊबाळे यांनी जी मा हती मािगतली होती. यासंदभात मला आ ा 
सांगणे गरजेचे वाटले. आपण शहरात जी दोन अड च लाख झाडे लावलीत, पावसा यानंतर जी 
झाडे लावलीत, यांना पाणी दे यासाठ  टँकर आहे पण ाय हर नाह . म ये मी आयु  
साहेबांशी चचा केली होती. मा.आयु  साहेब, पाऊस येऊन दोन/तीन म हने झाले आहेत, 
यानंतर आजपयत झाडांना पाणी दे यासाठ  टँकरला ाय हर नस यामुळे टँकर पडून आहेत. 
यामुळे झाडे वाळून चालली आहेत. ह  सु ा खबरदार  शासनाने घेतली पा हजे. जो ाय हर 

होता याची एकतफ  बदली कर यात आली. दुसरा ाय हर दला नाह . अशा छो या-छो या 
गो ींचा वचार न करता एकतफ  बदल करतो. याचे दु प रणाम काय होतो हे दोन तीन 
म ह यांत पाहणी करताना िनदशनास आहे आहे. बांधकाम परवानगी देताना एक अट टाकलेली 
असते क , ब डरने झाडे लावायची आहेत. पण मी ब-यापैक  चौकशी केली आहे. मा हती 
घेतली. झाडे तोडायची असतीलतर आ ह  वतः जागेवर जाऊन ह जट देतो. काह  ठकाणी 
वनाकारण झाडे तोडायला लावतात. तर काह  ठकाणी नारळाची झाडे आहेत. आ ह  नारळाची 
झाडे तोडायला परवानगी देत असतो. कारण ह  झाडे खूप जुनी झाली आहेत. याचा पाला 
पडतो. नारळ पडतात. एखा ाच ेडोके फुटते. यामुळे आ ह  स या नारळाची झाडे तोडायला 
परवानगी देत असतो. बांधकाम परवाना वभागा या पठाण साहेबांशी मी एकदा बोललो होतो. 
यांना बोलवले होते. आ ह  यांना सांिगतले क , मानांकनानुसार झाडे लावलीत का नाह  हे 

बघत नाह . आपण बांधकाम परवाना देतोय. आपण याची देखील खबरदार  घेतली पा हजे. 
कंपाऊंडपासून एक मीटरपयत झाडे लावली पा हजेत. ब-याचशा ठकाणी िभतींला लागून झाडे 
लावतात. िभंतीला िचरा पडले या आहेत. िभंती तुटतात. हणून नागर क झाडे तोडायला 
परवानगी मागत आहेत. मग सांगा आ ह  काय करायचे. पा याची टाक  असते कंवा ेनेज 
लाईन असते, ितथे झाडे लावलेली असतात. या झाडांची मुळे ेनेजम ये जातात. मग ते 
खराब होते. हणून नागर क झाड तोडायची मागणी करतात. सोसायट त जी पा याची टाक  
बांधतो. या टाक या बाजूला एक फूटावर झाड असते. ते तोडायला परवानगी मागतात. मग 
आ हाला नाईलाजा तव परवानगी ावी लागते. गा यां या पा कगसाठ  ती झाडे काढली 
जातात. मोठ  जागा होते. मग ब डर ती जागा वकतो हे नंतर ल ात येते. अशा प तीने 
कामे चाललेली आहेत. ह  अितशय खेदजनक गो  आहे. बांधकाम परवानगी वभागाला माझी 
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वनंती आहे. मा.महापौर साहेब, आपण आदेश ावेत क , इथून पुढे बांधकाम परवानगी देताना 
कंपाऊंड वॉल या एक मीटर पुढे झाडे लावावीत. अशा कारे झाडे लावली आहेत का नाह  हे 
बिघत यािशवाय पूण वाचा दाखला देऊ नये अशी वनंती करतो. ध यवाद.  
 
मा.द ा साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मा.सुलभाताई ऊबाळे 
यांनी  वचारले आहेत. यासंदभात यापूव  मी सु ा उ ानांसंदभात काह   वचारले होते. 
मी  वचारला होता क , पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ात सन २००७ पासून २०१२ 
या कायकाळात कती वृ  लावले आहेत आ ण यातील कती वृ  जगले आहेत. आज जसे 
उ र दले आहे, तसेच उ र या काळात देखील मला उ ान वभागाकडून दले गेले होते. मी 
स मा.सभागृहा या हे िनदशनास आणून देऊ इ छतो क , िचखली गायरान भागात दरवष  
वृ ारोपणाचा काय म केला जातो. या भागात खूप मोठ  नसर  आहे. आ ा जशी या ांची 
उ रे दे यात आली क , २०१२ ते २०१७ या दर यान ७५ ट के झाडे ह  आजह  जवंत आहेत. 
असे उ र दे यात आले आहे. माझी मा.उ ान अिध क साळंुके साहेबांना वनंती आहे क , जी 
७५ ट के झाडे जगली आहेत, ती सभागृहातील काह  नगरसेवकांना घेऊन कंवा 
महापािलके या १०/१२ नगरसेवकांची किमट  क न खरोखर ह  झाडे जगलेली आहेत का हे 
पहाव.े कंवा ह झाडे जगव यापा ठमागे कोणाला जगवायचा य  केला जातो आहे का काय, 
हा माझा साळंुके साहेबांना  आहे. आप या मा यमातून झाडे जगवायचे काम न करता, 
वृ ािधकरण सिमतीचे काम न करता आपण काह  ठेकेदार कंवा आप याला जो काह  
आिथक मिलदा यातून िमळणार आहे, ते जगवायचे काम आदरणीय साळंुके साहेब करतात 
असा माझा जा हर आरोप आहे. मी पुरा यास हत दे याचा य  करणार आहे. थरमॅ स चौक 
ते टे को चौक या र यात अितशय चांग या प तीची झाडे एका नामां कत ठेकेदारा या 
हणजे याला महापािलके या उ ान वभागाने जावई हणून आजपयत सांभाळलेले आहे, 
या याच मा यमातून कुठलेह  काम करायचे असेलतर या या पायाला हात लाव यािशवाय 

उ ान वभाग चालत नाह . अशा माणसाकडून उ ान वभागाची खरेद  केली जाते. शंभर 
पयाचे झाड असेलतर या याकडून कती पयांना घेतले जाते. याची मूळ कंमत काय, मूळ 

खरेद  काय. आप याकडे टडर ोसेसला घेतले जाते, यावेळ  फ  या एकाच ठकाणाहून ह  
खरेद  केली जाते. पूव  आम या भागात आजूबाजू या प रसरात आ ण टे को चौक ते 
थरमॅ स चौक या भागात िस नर नावाची झाडे लावलेली होती. या एका झाडाची कंमत कमीत 
कमी दहा ते पंधरा हजार पये लावली होती. ह  झाडे ािमण भागात, शेतात सु ा िमळतात. 
याची कंमत कमीत कमी पंधरा ते वीस हजार पये लावली आहे. जसे मा.तानाजी खाडे 

यांनी सांिगतले क , येक झाडाला याचे नावाची पाट  लावली जावी. परंतू नावाबरोबर या 
झाडाची कंमत सु ा या पाट वर लावली जाणे गरजेचे आहे. दहा पया या झाडाची कंमत 
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शंभर पये लावली आहे. सवसामा यांना सु ा याची कंमत कळेल. या काळात लावलेले एक 
सु ा झाड जगलेले नाह . आ ा सु ा हच झाडे लावलेली आहेत. याचे फोटो सु ा मा याकडे 
आहेत. चार झाडे जगली आहेत तर प नास झाडे मेली आहेत. आप या भागात कंवा भागात 
जी झाडे जगणार नाह त, यांचा उपयोग होणार नाह , यांचा दूषणावर कंवा वातावरणावर 
कसलाह  प रणाम होणार नाह , अशी नको ती झाडे लावायचे काम उ ान वभागाकडून केले 
गेले आहे. ठक आहे शंभर झाडांपैक  दहा झाडे मेली आ ह  हे मा य क . पण ती न वद झाडे 
तर  जगली पाह जेत. जी झाडे लावली, ती अ जबात जगवलेली नाह त. झाड लावताना ते या 
कंुड त असते, या या खाली ला ट क बॅग असते. िचखली गावात पा या या टाक साठ  मी 
अिधकृत प  देऊन जी काह  वीस/एकवीस झाडे लावलेली होती, ती काढायचा य  केला. 
यावेळ  ती झाडे कागदास हत लावलेली होती. मी मा.अित. आयु ांना ते कागदाचे ग ठे 

दाखवले आहेत. वृ  लाव याचे दाखवायचे आ ण महापालेकची लूट करायचे काम साळंुके साहेब 
व यां या पा ठमागील सगळ  टम यांचे िमळून चालू आहे. मी हे पुरा यास हत दाखवले आहे. 
आजपयत या माणसावर कुणीह  कसलीह  कारवाई करायचे काम कोणी केलेले नाह . कोण 
काय करतो, कोण कती खातो. यापे ा महानगरपािलकेत येणारा अिधकार  इमानदार ने काम 
करतो का नाह  हे सु ा बघायचे आपले काम नाह . जथे वृ ारोपण चालू आहे, ितथे ती झाडे 
जगणार आहेत का नाह  हे पहायला पा हजे. झाडं लावलं हणजे संपले का. झाड लाव यानंतर 
याला पाणी घालणे ह  माझी जबाबदार  आहे. कुठ याह  महापािलकेचा जो कोणी ठेकेदार 

असेल तर, याला कोणाला काम दले असेलतर तो ते काम कधीह  पूण करत नाह . मग 
आ ह  सांगायचे का, पाच लाख झाडे लावली, दहा लाख झाडे लावली. कशाला पेपरला फोटो 
ायला सांगायचे का. फ  पेपरबाजी करायला का, यांना पोस यासाठ  का, आ ह  एवढे काम 

केले आहे ते सांगायला. या वभागाचा शू य कारभार चालला आहे. मी अनेक वेळा आरोप 
केला आहे. पण यां यासारखा िनगरग ट दूसरा नाह . आ ा सुलभाता नी सांिगतले, यांची 
अँजो ाफ  झाली आहे. काह  कोणाची अँजो ाफ  झालेली नाह . यांची झाली असेल यांनी 
घर  थांबावे. वया माणे काम झेपत नसेलतर यांनी घर  थांबावे. कशाला कोणाची जागा 
अडवायची. ते सग यांचा बायपास करतात, यांचा बायपास करायची गरज आहे. यांना 
कुठलेह  काम सांगायचे हटले, यांना कामा या कुठ याह  प तीने काम करायला सांिगतले 
तर गोड बोलणार. यां या फ  त डात साखर आहे. पण याला गंध लावायचा याला बरोबर 
गंध लावणार. मा.महापौर साहेब, या पदावर बसायला लायक तो अिधकार  नाह , तु हाला 
फ  एवढेच सांगतो. फ  एकच काम ठेकेदार एके ठेकेदार. या याकडून मिलदा िमळवणे. 
या याकडून काय िमळेल ते िमळेल. या माणसाचे इथ या कामापे ा गावाकडे, या या हॉटेल 
यवसायावर जा त ल  आहे. ितथे यांचे फोर टार हॉटेल आहे. मा.महापौर साहेब, यांची 
खातेिनहाय चौकशी करा. यांची ॉपट  चेक करा. यांनी गावाला चार/पाच मजली हॉटेल बांधले 
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आहे. ते कुठ या जीवावर, महानगरपािलके या मा यमातून यांनी हॉटेल बांधले आहे ना. 
साईकृपा उ ानात नवीन पाईपलाईन टाकून दोन वष झालीत. पण या पाईपलाईनला पाणीच 
आले नाह . उ ानांत पाणी जात नसेलतर काह  ठेकेदारां या मा यमातून ठेकेदार  प तीने 
गाडन दे याचे काम चालू होते. काम करत असताना एका ठेकेदाराला काम दे यासाठ  काह  
अट शत त बदल करायचे काम जे हा टडर ोसेसला िन वदा टाकतो, या िन वदेत या 
अट शत  टाक या हो या, या अट शत त फ  काह  लोकांना काम दे यासाठ . जे हा टडर 
झाले. यानंतर सु ा अट  शत  बदलायचे काम. एक एकर या गाडनच ेकाम करणा-याला आठ 
एकर या गाडनचे काम ायच,े असा कार या वभागात चालू आहे. माझी वनंती आहे क , 
इथे काह  ठेकेदार सांभाळायचे काम होते आहे. तावरे या नावाचा ठेकेदार सांभाळ यासाठ  या 
वभागाचा सगळा आटा पटा चालू हे. या खरेद - व  के या जातात या या एका य ला 
सांभाळ यासाठ  या वभागाचा खूप मोठा उ ोग चालू असतो. एखादा ठेकेदार गर ब असेल 
कंवा एखादा चार कामे करायचा य  करत असेल तर याला डावलून याला काम कसे 
िमळेल, यात आप याला मिलदा कसा िमळेल हेच काम उ ान वभागात चालू आहे. 
मा.महापौर साहेब, माझी आप याला वनंती राह ल क , थरमॅ स चौक ते टे को चौक इथे पूव  
र या या कडेने जी झाडे लावली होती, जी झाडे मेली आहेत कंवी जी काढून पु ह  नवीन 
झाडे लावायचा य  केला गेला आहे. ती झाडे मरायला व यावर होणा-या खचाला कोण 
जबाबदार. मा.महापौर साहेब, माझा  आहे क , यांनी ह  झाडे खरेद  केली आहेत, या 
मा यमातून खरेद  केली आहेत, यां यावर आरोप िस  करावा. यांनी झाडे न जगवता ती 
मारायचे काम केले आहे. फ  पैसे कमवायचे काम केले आहे. यासाठ  या वभागाला जबाबदार 
ध न यां यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी वनंती करतो व थांबतो.  

------------ 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 
ठराव मांक - ९४०     वषय मांक-१    
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७/का व/२०३/२०१६  

                द.७/९/२०१६ 
              २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७३६२ द.२०.९.२०१६   
 

मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .८० द.१२/९/२०१६ अ वये 
इं डयन ऑिलं पक असोिशएनशची मा यता, संल नता ा  असले या रा ीय अपंग 
फेडरेशन दारे आयो जत अिधकृत पधा, तसेच महारा  ऑिलं पक असोिशएशनची मा यता, 
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संल नता ा  असले या महारा  रा य अपंग असोिशएशन दारे आयो जत रा य तर, 
रा ीय तर पधत तसेच पॅराऑिलं पक विमंग असोिशएशन दारे आयो जत रा ीय व 
आंतररा ीय पधत सहभागी खेळाडंूना खेळाडू द क योजनेत समावेश करणेस तसेच खेळाडू 
द क योजना या म ये अट .१९ म ये एका खेळाडूस एका आिथक वषात डा िश यवृ ी व 

डा बोिधनीचा लाभ घेता येईल. डा बोिधनीचे खेळाडूस द क योजनेचा लाभ घेता येणार 
नाह  अथवा खेळाडू द क योजने या खेळाडूस डा बोिधनीचा लाभ घेता येणार नाह  परंतु 

डा िश यवृ ीचा लाभ घेता येईल अशा दु तीसह मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

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

----------- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 
        वषय मांक-२    
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
संदभ :- १) मा.तानाजी खाडे, मा.जावेद शेख यांचा ताव-  

              २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७३६४ द.२०.९.२०१६ 
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .८२ द.१२/९/२०१६ अ वये 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका डा वभागामाफत दरवष  खेळाडू द क योजना राब वली 
जाते. या योजने अंतगत दरवष  लॉन टेिनस खेळाडंूना लाभ दला जात होता. परंतु या 
वष पासून मनपा या खेळाडू द क योजनेमधून लॉन टेिनस खेळाडंूना वगळ यात आले आहे. 
तर  दरवष  माणे खेळाडू द क योजनेत लॉन टेिनस खेळाडंूचाह  समावेश करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 
मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.भाऊसाहेब भोईर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, हा वषय 
महापािलके या उमेद मा यतेवर ऑलरेड  मंजूर झाला आहे. द.८ ऑग ट १९९६ पासून अ खल 
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भारतीय ना यप रषदेचे ऑफ स रामकृ ण मोरे े ागृह इथे आहे. याचे नुतनीकरण क न 
वाढ व जागा, सगळे झाले आहे, दले आहे. मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो क , पं.िचं.मनपा 
सभा ठराव .३१५२ द.२४/१/१६ अ वये रामकृ ण मोरे े ागृहाम ये बु कंग ऑ फस 
असले या १४ X ९ मापाचे चटई ेञ व मा. थायी सिमती सभा ठराव . १५३९६ दनांक 
२६/२/१६ अ वये अित र  १२६ वे.फुट व समोर ल २८० वे.फुट जागावर ल ठरावा वये 
ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील ऑफ सची स थतीतील जागा थायी सिमतीने मंजूर केलेले 

असून या ठरावा वये दु ती क न पं.िच.ंमनपा व अ खल भारतीय मराठ  नाटय प रषद, 
पंपर  िचंचवड शाखा यांना संयु  व माने (JV) नाटयप रषद व कायशाळा चाल वणेसाठ  
मनपा या मु य सभे या उमेद मा यतेवर ३० वषासाठ  वनामु य उपल ध क न देणेस जी 
मा यता देणेत आली होती या ठरावास मा यता देणेत यावी. 
 
मा.सदगु  कदम – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- १) खेळाडू द क योजनेत 

केट, हॉक , कब ड , बॅडिमंटन, रायफल शुट ंग, जलतरण कु ती, कराटे, बॉ संग, मैदानी 
खेळ, खो खो, रोलर के टंग ११ खेळासाठ  राब व यात येते याम ये आणखी  लॉनटेिनस व 
सायकिलंग या २ खेळांचा समावेश कर यास मा यता देणेत यावी. तसेच १) मा.महापािलका 
सभा ठराव . ४२१ द.१८/१/२०१४ व मा.महापािलका सभा ठराव . ४८० द.२०/५/२०१४ 
अ वये मनपा डा धोरण व डा सु वधा दरास मा यता दलेली आहे याम ये भाग १-ड 

डा िश यवृ ी व आिथक सहा य याम ये अ. .२-रा ीय व अंतररा ीय डा पधत सहभागी 
झाले या सव वयोगटातील खेळाडंूना आिथक सहा य अथवा डा िश यवृ ी अदा करणेबाबतचे 
धोरण याम ये, “ या खेळा या महारा  रा य संबंिधत डा संघटना या महारा  
ऑिल पकशी संल न आहे तसेच या खेळा या रा ीय संबंिधत डा संघटना या इं डयन 
ऑिल पक असोिसएशनशी संल न आहेत अशा खेळा या खेळाडंूनाच अट  शत नुसार वर ल 
योजनेचा लाभ देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच महारा  ऑिल पक असोिसएशन व इं डयन 
ऑिल पंक असोिसएशन या संघटनेशी संल न, खेळ व खेळ संघटने या खेळाडंूना अट  
शत नुसार वर ल योजनेचा लाभ देणेत यावा” या अट चा समावेश कर यास मा यता देणेत 
यावी तसेच १) मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/१/२०१४ व मा.महापािलका सभा 
ठराव . ४८० द.२०/५/२०१४ अ वये मनपा डा धोरण व डा सु वधा दरास मा यता 
दलेली आहे याम ये भाग १-ड डा िश यवृ ी व आिथक सहा य याम ये अ. . ३- 
आंतररा ीय तरावर ल सव वयोगटातील खेळाडंूना पधत सहभागी हो यासाठ  आिथक सहा य 
करणे, याम ये, “ या खेळा या, महारा  रा य संबंिधत डा संघटना या महारा  ऑिल पक 
असोिसएशनशी संल न आहेत या खेळा या रा ीय संबंिधत डा संघटना या इंड यन 
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ऑिल पक असोिसएशनशी संल न आहेत अशा खेळा या खेळाडूनाच अट  शत नुसार वर ल 
योजनेचा लाभ देणेत यावा तसेच महारा  ऑिल पक असोिसएशन व इं डयन ऑिल पक 
असोिसएशन या संघटनेशी संल न, खेळ व खेळ संघटने या खेळाडंूना अट  शत नुसार वर ल 
योजनेचा लाभ देणेत यावा. या अट चा समावेश कर यास मा यता देणेत यावी. २) डा 
धोरणात आव यक ते बदल कर याचा अिधकार मा.आयु  यांना राह ल यास मा यता देणेत 
यावी. तसेच १) मा.महापािलका सभा ठराव . ४२१ द.१८/१/२०१४ व मा.महापािलका सभा 
ठराव . ४८० द.२०/५/२०१४ अ वये म.न.पा. डा धोरण व डा सु वधा दरास मा यता 
दलेली आहे. याम ये भाग १-ग-अनुदान, याम ये मा.महापािलका सभा ठराव .३०६ 
द.१८/०३/२००८ अ वये पंपर  िचंचवड महापािलका प रसरातील (ह तील) ख-या अथाने 
मानव हता या कोनातून काम करणा-या सव सं था/साव. ट इ याद  मतीमंद, अपंग, 
अंध कु रोगी, मुकबधीर, वृ दा म, अनाथालय अशा सं थाना मा.आयु  यांनी सम  पाहणी 
क न चांगले काम करणा-या सं था संगी अट  शत  िशिथल क न चांगले काम करणा-या 
सं थाना यांची मागणी ल ात घेता य  पाहणी क न तेथील सं या व इतर बाबी ल ात 
घेता ऑड ट या अट  व शत  िशथील क न अनुदान मंजूर कर याचे अिधकार मा.आयु  यांना 
दले आहेत. या ठरावा माणे दरवष  ठरावात नमुद काय करणा-या सं थाना कमाल र. . 
२,९९,००० पयत अनुदान दले जाईल. वैय क य स अनुदान अदा करता येणार नाह  अशी 
मा यता दलेली आहे. 

म.न.पा.प रसरातील साव.सं था/मंडळे यांना दयावयाचे अनुदान याबाबत खालील माणे 
िनयम ठर व यात आले आहेत या नंतरचा 

“१)खालील येय धोरणाचे वणन व यांना सहा य करणा-या सव कंवा काह  
सं था/मंडळ यांना म.न.पा.ठर वल या माणे ऐ छक अनुदान देता येईल. 

अ) ाथिमक िश ण तसेच अंध मुकबिधर व अपंग मुलांची देखभाल व िश ण 

ब) मा यिमक िश ण तसेच सं हालये, तांिञक शाळा, वाचनालये, ंथालये, उ ोग 
शाळा, यां या इमारतीचे बांधकाम व सा ह य खरेद  

क) डा व यायामशाळा 

ड) सामा जक सेवा, बालक याण क , आरो य क  तसेच पाळणा घरे, पूव ाथिमक 
शाळा, बालवाडया, बालनाटय क , बालसा ह य, ंथालय या सारखे म हलांनी 
चाल वलेले सामा जक व शै णक उप म 

इ) गर ब व अनाथ य , ब ह कृत ञया व गु हेगार यांचे पुनवसन 



55 
 

फ) णालये, दवाखाने, कु रोग, शुषु ा क  मनो णालये, सुितगृह यासारखे सं था 
वैदय कय मदत कंवा अशा कारचे कोणतीह  सव सामा य मदत याची गणना 
सामा जक सुर तता, आरो यसु वधा कंवा मागदशन यां या वाढ साठ  होईल.” हा 
मजकुर वगळ यास मा यता देणेत यावी. तसेच १) मा.महापािलका सभा ठराव . ४२१ 
द.१८/१/२०१४ व मा.महापािलका सभा ठराव . ४८० द.२०/५/२०१४ अ वये मनपा 
डा धोरण व डा सु वधा दरास मा यता दलेली आहे याम ये भाग ४- व वध 

सु वधा दरपञकास मा यता दलेली आहे. 

 म.न.पा.प रसरातील मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध वदयाथ , खेळाडू, नाग रक यांना 
म.न.पा. या व वध डा सु वधा (उदा.बॅडिमंटन हॉल, लॉनटेिनस कोट, जलतरण तलाव, 
मैदाने ई.) वनामु य उपल ध क न देणेत येईल परंतु अशा मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध 
वदयाथ , खेळाडू, नाग रक यांकडे ४० ट के अपंग वाचे स म वैदयक य अिधकार  यांनी 
दलेले माण पञ असणे आव यक आहे. याकामी व हत नमु यात अज करणे आव यक आहे. 
व ालयामाफत एकिञत व ाथ  सरावासाठ  येणेपुव  र तसर अज देऊन परवानगी घेऊन ४ 
व ा यामागे १ िश क सह व ा याना सरावासाठ  आणणे आव यक आहे. यांची सव 
कारची जबाबदार  संबंिधत वदयालयाची राह ल तसेच य गत मितमंद, अपंग, मुकबिधर व 

अंध व ाथ , खेळाडू, नाग रक, सरावासाठ  येताना याचे समवेत १ पालक सोबत असणे 
आव यक राह ल. य गत मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध व ाथ , खेळाडू, नाग रक, 
सरावासाठ  येताना सव कारची जबाबदार  ह  संबंिधत खेळाडू, नागर क व पालक यांची राह ल 
असा मजकूर समा व  कर यास मा यता देणेत यावी. तसेच १) मा.महापािलका सभा ठराव . 
४२१ द.१८/१/२०१४ व मा.महापािलका सभा ठराव . ४८० द.२०/५/२०१४ अ वये मनपा 

डा धोरण व डा सु वधा दरास मा यता दलेली आहे याम ये भाग २- व वध डा 
सु वधा, १०- जलतरण तलाव, अट . १२ मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध यांना वशेष 
सवलती या दराने सकाळ  ११.३० ते १२.३० या वेळात सरावासाठ  जलतरण तलाव उपल ध 
क न देणेत येईल या अट  म य,े “मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध व ाथ , खेळाडू, 
नाग रक यांना वनामु य सरावासाठ  जलतरण तलाव उपल ध क न देणेत येईल. परंतु अशा 
मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध व ाथ , खेळाडू, नाग रक यांकडे ४० ट के अपंग वाचे 
स म वै क य अिधकार  यांनी दलेले माणपञ असणे आव यक आहे याकामी व हत 
नमु यात अज करणे आव यक आहे. व ालयामाफत एकिञत व ाथ  पोहो या या सरावासाठ  
येणेपुव  र तसर अज देऊन परवानगी घेऊन ४ व ा यामागे १ िश क सह व ा याना 
सरावासाठ  आणणे आव यक आहे. यांची सव कारची जबाबदार  संबंिधत व ालयाची राह ल 
तसेच य गत मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध व ाथ , खेळाडू, नाग रक, पोहो यासाठ  
येताना याचे समवेत १ पालक सोबत असणे आव यक राह ल. य गत मितमंद, अपंग, 
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मुकबिधर व अंध व ाथ , खेळाडू, नाग रक, पोहो यासाठ  येताना सव कारची जबाबदार  ह  
संबंिधत पोहणार  य  व पालक यांची राह ल अशी दु ती करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आ ाचा डाचा 
जो वषय आहे, यात मागील वषाला पंपर  िचंचवड शहरात अपंग व ा याना तीन गो ड 
मेडल िमळाले होते. या व ा याना ॅ ट ससाठ  सरावासाठ  शु क आका  नये. यां याकडून 
शु क घेऊ नये. यांना जागा उपल ध क न दली पा हजे. अमेर केत जाऊन आपली मुले 
गो ड मेडल घेऊन आली आहेत तर यांना सरावासाठ  विमंग टँक असेल, ाऊंड असेल ते 
यांना उपल ध हावे. अंध, अपंग अशी जी वशेष मुले आहेत, यांना शु क आका  नये. 
यांचे टायिमंग ठरवून ावे. यां याबरोबर यांचे पालक असले पा हजेत. ऍथलेट स या 
ॅकला सु ा शु क घेतात. या वशेष मुलांना यां या त येतीनुसार वेळ दे यात यावी. यांना 

ठरा वक ाऊंड ठरवून ावेत. या या ाऊंडवर तु ह  ठरा वक ठकाणी ॅ टस क  शकता. 
गो ड मेडिल ट खेळाडंूना चांग या ाऊंडवर वनाशु क ॅ ट स करायची परवानगी दली गेली 
पा हजे, अशी वनंती करते.  

 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार या आहेत.  

 
मा.महापौर – शहरात बरेच खेळाडू गर ब कुटंूबातील आहेत. यांना आिथस सहा य िमळत 
नाह . अशा खेळाडंूना सु ा अथसहा य िमळावे. हा वषय उपसूचनेस हत मंजूर कर यात येत 
आहे.  

 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 
ठराव मांक - ९४१     वषय मांक-२    
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
 संदभ :- १) मा.तानाजी खाडे, मा.जावेद शेख यांचा ताव-  

               २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७३६४ द.२०.९.२०१६  
  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .८२ द.१२/९/२०१६ अ वये 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका डा वभागामाफत दरवष  खेळाडू द क योजना राब वली 
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जाते. या योजनेअंतगत दरवष  लॉन टेिनस खेळाडंूना लाभ दला जात होता. परंतु यावष पासून 
मनपा या खेळाडू द क योजनेमधून लॉन टेिनस खेळाडंूना वगळ यात आले आहे. तर  दरवष  
माणे खेळाडू द क योजनेत लॉन टेिनस खेळाडंूचाह  समावेश करणेस मा यता देणेत येत 

आहे. तसेच पं.िचं.मनपा सभा ठराव .३१५२ द.२४/१/१६ अ वये रामकृ ण मोरे 
े ागृहाम ये बु कंग ऑ फस असले या १४ X ९ मापाचे चटई ेञ व मा. थायी सिमती सभा 

ठराव . १५३९६ दनांक २६/२/१६ अ वये अित र  १२६ वे.फुट व समोर ल २८० 
वे.फुट जागावर ल ठरावा वये ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील ऑफ सची स थतीतील जागा 

थायी सिमतीने मंजूर केलेले असून या ठरावा वये दु ती क न पं.िचं.मनपा व अ खल 
भारतीय मराठ  नाटय प रषद, पंपर  िचंचवड शाखा यांना संयु  व माने (JV) नाटयप रषद 
व कायशाळा चाल वणेसाठ  मनपा या मु य सभे या उमेद मा यतेवर ३० वषासाठ  वनामु य 
उपल ध क न देणेस जी मा यता देणेत आली होती या ठरावास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच १) खेळाडू द क योजनेत केट, हॉक , कब ड , बॅडिमंटन, रायफल शुट ंग, जलतरण 
कु ती, कराटे, बॉ संग, मैदानी खेळ, खो खो, रोलर के टंग ११ खेळासाठ  राब व यात येते 
याम ये आणखी  लॉनटेिनस व सायकिलंग या २ खेळांचा समावेश कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच १) मा.महापािलका सभा ठराव . ४२१ द.१८/१/२०१४ व मा.महापािलका 
सभा ठराव . ४८० द.२०/५/२०१४ अ वये मनपा डा धोरण व डा सु वधा दरास 
मा यता दलेली आहे याम ये भाग १-ड डा िश यवृ ी व आिथक सहा य याम ये अ. .२- 
रा ीय व अंतररा ीय डा पधत सहभागी झाले या सव वयोगटातील खेळाडंूना आिथक 
सहा य अथवा डा िश यवृ ी अदा करणे बाबतचे धोरण याम ये, “ या खेळा या महारा  
रा य संबंिधत डा संघटना या महारा  ऑिल पकशी संल न आहे तसेच या खेळा या 
रा ीय संबंिधत डा संघटना या इं डयन ऑिल पक असोिसएशनशी संल न आहेत अशा 
खेळा या खेळाडंूनाच अट  शत नुसार वर ल योजनेचा लाभ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच महारा  ऑिल पक असोिसएशन व इं डयन ऑिल पंक असोिसएशन या संघटनेशी 
संल न, खेळ व खेळ संघटने या खेळाडंूना अट  शत नुसार वर ल योजनेचा लाभ देणेत यावा” 
या अट चा समावेश कर यास मा यता देणेत येत आहे तसेच १) मा.महापािलका सभा ठराव 
. ४२१ द.१८/१/२०१४ व मा.महापािलका सभा ठराव . ४८० द.२०/५/२०१४ अ वये 

मनपा डा धोरण व डा सु वधा दरास मा यता दलेली आहे याम ये भाग १-ड डा 
िश यवृ ी व आिथक सहा य याम ये अ. . ३- आंतररा ीय तरावर ल सव वयोगटातील 
खेळाडंूना पधत सहभागी हो यासाठ  आिथक सहा य करणे, याम ये, “ या खेळा या, महारा  
रा य संबंिधत डा संघटना या महारा  ऑिल पक असोिसएशनशी संल न आहेत या 
खेळा या रा ीय संबंिधत डा संघटना या इंड यन ऑिल पक असोिसएशनशी संल न आहेत 
अशा खेळा या खेळाडूनाच अट  शत नुसार वर ल योजनेचा लाभ देणेत यावा तसेच महारा  
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ऑिल पक असोिसएशन व इं डयन ऑिल पक असोिसएशन या संघटनेशी संल न, खेळ व 
खेळ संघटने या खेळाडंूना अट  शत नुसार वरल योजनेचा लाभ देणेत यावा. या अट चा 
समावेश कर यास मा यता देणेत येत आहे. २) डा धोरणात आव यक ते बदल कर याचा 
अिधकार मा.आयु  यांना राह ल यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच १) मा.महापािलका सभा 
ठराव . ४२१ द.१८/१/२०१४ व मा.महापािलका सभा ठराव . ४८० द.२०/५/२०१४ अ वये 
म.न.पा. डा धोरण व डा सु वधा दरास मा यता दलेली आहे याम ये भाग १-ग-अनुदान, 
याम ये मा. महापािलका सभा ठराव .३०६ द.१८/०३/२००८ अ वये पंपर  िचंचवड 
महापािलका प रसरातील (ह तील) ख-या अथाने मानव हता या कोनातून काम करणा-या 
सव सं था/साव. ट इ याद  मतीमंद, अपंग, अंध कु रोगी, मुकबधीर, वृ दा म, अनाथालय 
अशा सं थाना मा.आयु  यांनी सम  पाहणी क न चांगले काम करणा-या सं था संगी अट  
शत  िशिथल क न चांगले काम करणा-या सं थाना यांची मागणी ल ात घेता य  पाहणी 
क न तेथील सं या व इतर बाबी ल ात घेता ऑड ट या अट  व शत  िशथील क न अनुदान 
मंजूर कर याचे अिधकार मा.आयु  यांना दले आहेत. या ठरावा माणे दरवष  ठरावात नमुद 
काय करणा-या सं थाना कमाल र. . २,९९,००० पयत अनुदान दले जाईल. वैय क य स 
अनुदान अदा करता येणार नाह  अशी मा यता दलेली आहे. 

म.न.पा.प रसरातील साव.सं था/मंडळे यांना दयावयाचे अनुदान याबाबत खालील माणे 
िनयम ठर व यात आले आहेत या नंतरचा 

“१)खालील येय धोरणाचे वणन व यांना सहा य करणा-या सव कंवा काह  
सं था/मंडळ यांना म.न.पा.ठर वल या माणे ऐ छक अनुदान देता येईल. 

आ) ाथिमक िश ण तसेच अंध मुकबिधर व अपंग मुलांची देखभाल व िश ण 

ब) मा यिमक िश ण तसेच सं हालये, तांिञक शाळा, वाचनालये, ंथालये, उ ोग 
शाळा, यां या इमारतीचे बांधकाम व सा ह य खरेद  

क) डा व यायामशाळा 

ड) सामा जक सेवा, बालक याण क , आरो य क  तसेच पाळणा घरे, पूव ाथिमक 
शाळा, बालवाडया, बालनाटय क , बालसा ह य, ंथालय या सारखे म हलांनी 
चाल वलेले सामा जक व शै णक उप म 

इ) गर ब व अनाथ य , ब ह कृत ञया व गु हेगार यांचे पुनवसन 

फ) णालये, दवाखाने, कु रोग, शुषु ा क  मनो णालये, सुितगृह यासारखे सं था 
वैदय कय मदत कंवा अशा कारचे कोणतीह  सव सामा य मदत याची गणना 
सामा जक सुर तता, आरो यसु वधा कंवा मागदशन यां या वाढ साठ  होईल.” हा 
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मजकुर वगळ यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच १) मा.महापािलका सभा ठराव . 
४२१ द.१८/१/२०१४ व मा.महापािलका सभा ठराव . ४८० द.२०/५/२०१४ अ वये 
मनपा डा धोरण व डा सु वधा दरास मा यता दलेली आहे याम ये भाग ४- 
व वध सु वधा दरपञकास मा यता दलेली आहे. 

 म.न.पा.प रसरातील मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध वदयाथ , खेळाडू, नाग रक यांना 
म.न.पा. या व वध डा सु वधा (उदा.बॅडिमंटन हॉल, लॉनटेिनस कोट, जलतरण तलाव, 
मैदाने ई.) वनामु य उपल ध क न देणेत येईल परंतु अशा मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध 
वदयाथ , खेळाडू, नाग रक यांकडे ४० ट के अपंग वाचे स म वैदयक य अिधकार  यांनी 
दलेले माण पञ असणे आव यक आहे. याकामी व हत नमु यात अज करणे आव यक आहे. 
व ालयामाफत एकिञत व ाथ  सरावासाठ  येणेपुव  र तसर अज देऊन परवानगी घेऊन ४ 
व ा यामागे १ िश क सह व ा याना सरावासाठ  आणणे आव यक आहे. यांची सव 
कारची जबाबदार  संबंिधत वदयालयाची राह ल तसेच य गत मितमंद, अपंग, मुकबिधर व 

अंध व ाथ , खेळाडू, नाग रक, सरावासाठ  येताना याचे समवेत १ पालक सोबत असणे 
आव यक राह ल. य गत मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध व ाथ , खेळाडू, नाग रक, 
सरावासाठ  येताना सव कारची जबाबदार  ह  संबंिधत खेळाडू, नागर क व पालक यांची राह ल 
असा मजकूर समा व  कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच १) मा.महापािलका सभा 
ठराव . ४२१ द.१८/१/२०१४ व मा.महापािलका सभा ठराव . ४८० द.२०/५/२०१४ अ वये 
मनपा डा धोरण व डा सु वधा दरास मा यता दलेली आहे याम ये भाग २- व वध डा 
सु वधा, १०- जलतरण तलाव, अट . १२ मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध यांना वशेष 
सवलती या दराने सकाळ  ११.३० ते १२.३० या वेळात सरावासाठ  जलतरण तलाव उपल ध 
क न देणेत येईल या अट  म ये, “मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध व ाथ , खेळाडू, 
नाग रक यांना वनामु य सरावासाठ  जलतरण तलाव उपल ध क न देणेत येईल. परंतु अशा 
मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध व ाथ , खेळाडू, नाग रक यांकडे ४० ट के अपंग वाचे 
स म वै क य अिधकार  यांनी दलेले माणपञ असणे आव यक आहे याकामी व हत 
नमु यात अज करणे आव यक आहे व ालयामाफत एकिञत व ाथ  पोहो या या सरावासाठ  
येणेपुव  र तसर अज देऊन परवानगी घेऊन ४ व ा यामागे १ िश क सह व ा याना 
सरावासाठ  आणणे आव यक आहे. यांची सव कारची जबाबदार  संबंिधत व ालयाची राह ल 
तसेच य गत मितमंद, अपंग, मुकबिधर व अंध व ाथ , खेळाडू, नाग रक, पोहो यासाठ  
येताना याचे समवेत १ पालक सोबत असणे आव यक राह ल. य गत मितमंद, अपंग, 
मुकबिधर व अंध व ाथ , खेळाडू, नाग रक, पोहो यासाठ  येताना सव कारची जबाबदार  ह  
संबंिधत पोहणार  य  व पालक यांची राह ल अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 
ठराव मांक - ९४२     वषय मांक-३  
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
      संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                .िनवडणूक/१/का व/५११/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
             २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७३६७ द.२०.९.२०१६    

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साव क िनवडणूक २०१७ साठ  िनवडणूक वभागाच े
सन २०१६-१७ चे पु तक मांक २ म ये िनवडणूक खच या लेखा िशषावर िनवडणूक चे 
कामाकर ता र. .१,९२,१०,०००/- इतक  तरतूद कर यात आलेली आहे. या तरतूद मधून 
साव क िनवडणूक  कर ता होणारा खच कर यात येणार आहे. तथा प, मा.रा य िनवडणूक 
आयोगाचे सुचनेनुसार ित मतदार र कम पये १००/- इतका खच मतदार जनजागृती 
अिभयान तसेच िनवडणूक चे कामाकर ता कर याकामी सुचना दले या आहेत. साव क 
िनवडणूक २०१७ कर ता अपे ीत मतदार १३,५०,००० असून ती मतदार १००/- पये खच 
धर यास र कम पये १३,५०,००,०००/- इतक  तरतूद आव यक अस याने पाणी पुरवठा 
वभागाकड ल सन २०१६-१७ चे पु तक मांक १ पान मांक २१७ अनु मांक १३ या 
पु तकातील पाणी पुरवठा वशेष योजना िनधीमधील कामाचे नाव आं ा व भामा आसखेड 
धरणातून पंपर  िचंचवड शहरासाठ  पाणी आणणे व अनुषंगीक कामे करणे या कामाच े
तूरतूद साठ  केलेली र कम पये १९,८५,००,०००/- मधून र. .११,५७,९०,०००/- िनवडणूक 
वभागाकड ल िनवडणूक खच या लेखािशषावर वग करण करणेक रता मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.अिमना पानसरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका आ थापनेवर ल अिधकार /कमचार  तसेच कुटंुब या येनुसार यांचेवर 
अवलंबुन असणारे कुटंुबीय आ ण सेवािनवृ  अिधकार/कमचार  (पती/प ी) यांचेसाठ  
ध वंतर  वा य योजना दनांक १ स टबर २०१५ पासून सु  करणेत आलेली आहे.  
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 यानुसार दनांक १ ए ल २०१६ ते ३१ ऑ टोबर २०१६ या कालावधीत ध वंतर  
योजनेम ये अिधकार /कमचार  आ ण यांचे अवलं बत तसेच सेवािनवृ  कमचार  व यांचे 
अवलं बत यांनी उपचार घेतले असून यांची बलांची सं या ५१६५ इतक  झाली आहे. यापैक  
अ ापपयत ३२४१ णांवर उपचारापोट  केले या बलांची र कम अदा करणे लं बत आहे. 
९७०/- ची अदायगी ध वंतर  पॅनलवर ल णालयांना अदा करणे आव यक आहे. वर ल माणे 
झालेले खच हा पॅनलवर ल णालयांमाफत महानगरपािलके या कमचा-यांवर झालेला 
अस यामुळे सदरची बले णालयांना अदा करणे म ा  आहे.  

 ध वंतर  वा य योजना या लेखािशषावर सन २०१६-१७ या आिथक वषासाठ  
र. .९,६७९/- इतक  तरतूद िश लक आहे.  

 ध वंतर  योजनेअंतगत दरमहा ा  होणा-या कमचार  वगणी व महापािलकेचा ह सा 
याचा वचार करता ध वंतर  वा य योजनेचे लेखािशषावर अित र  कमान र. .११ कोट ंची 
तरतूद वग करणे आव यक आहे. सदरची र कम आिथक अनदुान (Cross Subsidy) व पात 
वै क य वभागाचे इतर लेखािशषाव न ध वंतर  योजनेचे लेखािशषावर वग करणे आव यक 
आहे. याचा तपिशल खालील माणे –  

 थायी आ थापना  - ३ कोट  

 अ थायी आ थापना  - १ कोट  

 उपकरणे खरेद   - ६ कोट  

 एन.यु.एच.एम.  - १ कोट  - एकूण र. .११ कोट  

वर नमूद के या माणे एकूण र. .११ कोट  इतक  र कम ध वंतर  वा य योजना या 
लेखािशषावर वग कर यास मा यता देणेत यावी.  
 
मा.द ा साने - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारलेली नाह .  

 
मा.महापौर – ह  उपसूचना पुढ ल िमट ंगला घे यात यावी. मूळ 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 केले. 
        ----- 
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मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 
        वषय मांक-४  
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
     संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भू ज/९/का व/२३६/२०१६  
               द.१७/९/२०१६ 
            २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७४८० द.२७.९.२०१६ 
  
  महारा  शासन िनणय सहकार, पणन व व ो ोग वभाग .कृपम०८१६/ 

११९/२१ स दनांक १२ ऑग , २०१६ नुसार शेतकर  बाजाराम ये शेतक-याला चांगला 
भाव, ाहकांना ताजी फळे व भाजीपाला वाजवी दरात उपल ध होतो अशी संक पना रा यात 
सु  करावी. यासाठ  “संत िशरोमणी ी.सावतामाळ  शेतकर  आठवडे बाजार” अिभयान 
राब व याचा िनणय शासनाने घेतला आहे. सदर अिभयानासाठ  महारा  रा य कृषी पणन 
मंडळ पुणे यांची सम वय सं था (NODAL AGENCY) हणून शासनाने िनयु  केली आहे. 
सदर अिभयानाअंतगत मनपाने शेतक-यांना यांचे भा या, फळे, अ नधा य व इतर कृषी 
उ पादने थेट व साठ  मनपा कायालया या आवारात, भाजीमंडईत, व मनपा े ात 3 ते ४ 

मैदाने दर शिनवार  कंवा र ववार  तावात नमूद माणे उपल ध क न देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 

मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.सुलभाताई ऊबाळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, शहरात ब-याच 
वॉडम ये आठवडे बाजार भरतोय. आता थायी सिमतीकडून न याने वषय आला आहे, “संत 
िशरोमणी ी.सावतामाळ  शेतकर  आठवडे बाजार” याचा उ लेख केला आहे. आठवडे बाजार 
आहे तो यांचा यांना भरवू ात. कारण वकएंडला जमत नाह . बरेच जण बाहेरगावी गेलेले 
असतात. या भागात या नगरसेवकां या िशफारशीने जागा ठरवू ात. हा आठवडे बाजार 
नगरसेवकांसाठ  कंवा अिधका-यांसाठ  भरत नाह तर या भागात या नागर कांसाठ  भरत 
असतो. भागातील म यवत  ठकाणी फ  एक दवसासाठ  सं याकाळचे चार तासांसाठ  
भरवावा. जथे बाजार भरणार आहे, या ठकाणी यां याकडून कोण याह  कारची हानी 
होणार नाह , असे यां याकडून लेखी िलहून या. आ ण तशा कारची परवानगी यांना ा. 
मी पुढ ल माणे उपसूचना करते-स मा.नगरसद य सांगतील या ठकाणी तसेच मनपाचे 
भागात नगरसद य ( थािनक) िशफारस करतील या ठकाणी मनपाचे थावर मालम ेचे 
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नुकसान न करता आठवडया या कोण याह  दवशी परवानगी देणे तसेच मागेल याला 
परवानगी देणेत यावी. यािशवाय सव शेतक-यांना आठवडे बाजारात थेट माल वक यास 
परवानगी ावी. 
 
मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब, यात नावािनशी आहे ते काढून टाका. याने मािगतले 
याला ा.        

 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मी दोन/तीन 
वा ये वाचते, कृषी उ पादने थेट व साठ  मनपा कायालया या आवारात, भाजीमंडईत, व मनपा 
े ात, आत कायालया या आवारात हणजे आप या मनपा इमारती या पोचम ये बसणार 

आहेत का. इथे भाजी मंडई भरणार आहे का. मनपा े ातील ३ ते ४ मैदाने, ती तयार 
करायला महापािलकेने को यावधी पये खच केले आहेत. या वषयात उ लेख केलेले मनपा 
आवार, उ ाने व मैदाने हे वगळा. मी उपसूचना देते क , आठवडे बाजार महापािलके या आवार 
मैदाने व उदयाने वगळून मा.नगरसद यां या संमतीने यो य या ठकाणी आठवडे बाजार 
भर व यात यावा. ठरा वक एका सं थेला परवानगी न देता सव शेतक-यांना आठवडे बाजारात 
थेट माल वक यास परवानगी ावी. 
 
मा.अनुराधा गोफणे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, दो ह  उपसूचना वकार या आहेत.  

 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 
ठराव मांक - ९४३     वषय मांक-४  
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
     संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भू ज/९/का व/२३६/२०१६  
               द.१७/९/२०१६ 
            २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७४८० द.२७.९.२०१६ 
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  महारा  शासन िनणय सहकार, पणन व व ो ोग वभाग .कृपम ०८१६/ ११९/ 
२१ स दनांक १२ ऑग , २०१६ नुसार शेतकर  बाजाराम ये शेतक-याला चांगला भाव, ाहकांना 
ताजी फळे व भाजीपाला वाजवी दरात उपल ध होतो अशी संक पना रा यात सु  करावी. 
यासाठ  “संत िशरोमणी ी.सावतामाळ  शेतकर  आठवडे बाजार” अिभयान राब व याचा िनणय 
शासनाने घेतला आहे. सदर अिभयानासाठ  महारा  रा य कृषी पणन मंडळ पुणे यांची सम वय 
सं था (NODAL AGENCY) हणून शासनाने िनयु  केली आहे. सदर अिभयानाअंतगत 

मनपाने शेतक-यांना यांचे भा या, फळे, अ नधा य व इतर कृषी उ पादने थेट व साठ  
मनपा कायालया या आवारात, भाजीमंडईत, व मनपा े ात 3 ते ४ मैदाने दर शिनवार  कंवा 
र ववार  तावात नमूद माणे उपल ध क न देणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
स मा.नगरसद य सांगतील या ठकाणी तसेच मनपाचे भागात नगरसद य  ( थािनक) 
िशफारस करतील या ठकाणी मनपाचे थावर मालम ेचे नुकसान न करता आठवडया या 
कोण याह  दवशी परवानगी देणेस तसेच मागेल याला परवानगी देणेस मा यता देणेत येत 
आहे यािशवाय सव शेतक-यांना आठवडे बाजारात थेट माल वक यास परवानगी देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच आठवडे बाजार महापािलके या आवार मैदाने व उदयाने 
वगळून मा.नगरसद यां या संमतीने यो य या ठकाणी आठवडे बाजार भर व यास मा यता 
देणेत येत आहे ठरा वक एका सं थेला परवानगी न देता सव शेतक-यांना आठवडे बाजारात 
थेट माल वक यास परवानगी देणेस मा यता देणेत येत आहे.             
 

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 

        वषय मांक-५  
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 

संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/१८/का व/१४६६/२०१६  
                      द.२३/९/२०१६ 
               २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७५२७ द.२७.९.२०१६ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघ यांनी सन २०१५-२०१६ आ ण 
यापुढ ल चार वषासाठ  महापािलका आ थापनेवर ल अिधकार  व कमचा  यांना था बोनस व 

सानु ह अनुदान िमळ याकामी मागणी केलेली आहे. था बोनस व सानु ह अनुदाना या 



65 
 
मागणीसंदभात मा.महापौर यांच ेअ य तेखाली, मा.उपमहापौर. मा.आयु , मा.अ य - थायी 
सिमती, मा.प नेते, मा. वरोधीप  नेते व इतर पदािधकार , अिधकार  आ ण कमचार  
महासंघाचे  ितिनधी यां याम ये दनांक ०९/०९/२०१६ रोजी चचा आयो जत कर यात आली 
होती. या चचम ये महापािलका व िश ण मंडळ आ थापनेवर ल सव अिधकार  व कमचा  यांना 
तसेच रजा राखीव वै कय अिधकार  व रजा राखीव नसस यांना सन २०१५-२०१६ या वषासह 
पुढ ल ४ वषासाठ  ८.३३% था बोनस व र. . १५,०००/- सानु ह अनुदान हणून 
मा यता ा  संघटनेबरोबर करारनामा क न मंजूर करावे, असा िनणय झालेला आहे. तसा 
दनांक ०९/०९/२०१६ रोजीचा सभावृ ांत ा  झालेला आहे. था बोनस व सानु ह अनुदान 
अदायगीकामी खालील माणे िनकष ता वत कर यात येत आहेत. 
 

१) सन २०१५-१६ म ये ज ेकायरत अिधकार  / कमचार  वेतन ेणीम ये आहेत, 
यांना व रजा राखीव वै कय अिधकार  आ ण रजा राखीव नसस यांना एक 

म ह या या वेतनाइतक  व ल धी (इतर भ े वगळून) हणजेच ८.३३% इतक  
र कम था बोनस हणून व र. .१५,०००/- सानु ह अनुदानापोट  देय राह ल. 
एका वषाम ये सहा म ह यापासून पूण वषापयत सलग सेवेचा कालावधी 
यथा माण था बोनस आ ण यथा माण सानु ह अनुदान देय राह ल. सहा 
म ह यापे ा कमी सेवा झाले या कमचा  यांना था बोनस व सानु ह अनुदान 
देय राहणार नाह . तथा प या रजा राखीव वै कय अिधकार  आ ण रजा 
राखीव नसस यां या नेमणुका वेतन ेणीत कर यात आले या आहेत व यांना 
काह  दवस ेक देऊन पु हा वेतन ेणीत नेमणुका दे यात आ या आहेत, 
अशां या बाबतीत खं डत सेवेचा कालावधी वगळता यथा माण था बोनस व 
यथा माण सानु ह अनुदान अनु ेय राह ल. 

२) था बोनसची र कम ह  माच २०१६ या व ल धीवर अदा कर यात येईल, 
याम ये वेतनमयादा राहणार नाह .  

३) महापािलकेतील अिधकार /कमचा-यांना द.०२/०३/२०१६ ते द.३१/०३/२०१६ 
या कालावधीत पदो नती कंवा सेवांतगत आ ािसत गती योजनेतंगत व र  
वेतन ेणी लागु केली आहे, अशा कमचा-यांना था बोनस अदा कर याकामी 
यांचे मूळ पदावर ल वेतन वचारात यावे. पदो नती या पदाचे वेतन कंवा 

व र  वेतन ेणीमधील वेतन वचारात घेऊ नये. तसेच एल.एस.जी.ड . 
/एल.जी.एस./ड .एल.जी.एफ.एम. या आगाऊ वेतनवाढ  द.०२/०३/२०१६ ते 
द.३१/०३/२०१६ या कालावधीत लागु झा या अस यास संबिधतास था बोनस 
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अदा करताना सदर आगाऊ वेतनवाढ  लागू कर यापुव चे मुळ वेतन वचारात 
घे यात यावे.  

४) व ल धी या सं ेत मूळवेतन, ेडवेतन, महागाई भ ा, ितिनयु वर ल भ ा, 
यवसायरोध भ ा याचा समावेश असेल. तथा प घरभाडे भ ा, पूरक भ ा, 
वै क य भ ा व इतर बाबीचा समावेश कर यात येऊ नये. 

५)   बालवाड  िश कांना खालील सु ानुसार सानु ह अनुदान देय राह ल. 
 सानु ह अनुदान ÷ ३६५× हजर दवस = ावयाचे सानु ह अनुदान  
       (र. . १५०००÷३६५× हजर दवस = ावयाचे सानु ह अनुदान) 

६) सन २०१५-१६ या वषाम ये सहा म ह यापासून संपूण आिथक वषात या 
अिधका  यांनी व कमचा  यांनी यात मानधनावर ल अिधकार /कमचार , 
मानधनावर ल वै क य अिधकार  आ ण समूह संघटकांसह महापािलका 
आ थापनेवर करार प दतीने/मानधनावर नेमले या तसेच शासनाकडून 
पगारापोट  अनुदान िमळणा-या सव अिधकार /कमचार  यांनी काम केले आहे. 
यांना र. .१५०००/- सानु ह अनुदान यथा माण देय राह ल. मा  दोन 

नेमणुक या दर यान काह  खं डत कालावधी असेल तर तो वगळून यथा माण 
सानु ह अनुदान देय राह ल. 

७) महानगरपािलका आ थापनेवर ल जे अिधकार  व कमचार  सेवािनलं बत आहेत, 
अशा अिधका-यांना/ कमचा  यांना यांना दे यात येणा  या िनवाह वेतना या 
८.३३% र कम यथा माण था बोनस व र. .१५,०००/- इतके यथा माण 
सानु ह अनुदान देय राह ल. तसेच जे अिधकार /कमचार  सन २०१५-१६ म ये 
सेवािनलं बत झाले आहेत, अशां या बाबतीत यांची वेतन ेणीतील सेवा व 
सेवािनलंबन कालावधीतील िनवाह वेतन वचारात घेऊन यथा माण था बोनस 
व सानु ह अनुदान देय राह ल. तसेच गैरहजर/ वनावेतनी रजेवर ल कमचा  यांचे 
बाबतीत यथा माण था बोनस व यथा माण सानु ह अनुदान देय राह ल. 

८) जे अिधकार /कमचार  सन २०१५-१६ या वषात महापािलका सेवेत होते, तथा प 
िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ , मयत कंवा वे छा व वै कय कारणा तव 
सेवािनवृ  झाले आहेत, राजीनामा दलेल,े सेवेतून कमी केलेले/सेवा समा  
केलेले तसेच बदली झालेले ितिनयु वर ल अिधकार/कमचार  यांचा सहा 
म ह यापे ा जा त असलेला सेवाकाल वचारात घेऊन यांना यथा माण था 
बोनस व यथा माण सानु ह अनुदान देय राह ल.  
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९) महापािलका अिधकार   व कमचा-यांना या माणे था बोनस व सानु ह 
अनुदान मंजूर कर यात आले आहे याच दराने िश ण मंडळातील  अिधकार  
व कमचार   यांना था बोनस व सानु ह अनुदान मंजूर कर याची कायवाह   
िश ण मंडळाने करावी. तसेच रोजंदार वर ल कमचा-यां या बाबतीत ं –५ चे 
सु ानुसार सानु ह अनुदानाबाबत  कायवाह  करावी. 

१०)  ित अिधकार  व कमचा-यांचे था बोनस व सानु ह अनुदान देय रकमेमधून 
कमचार  संघटना िनधी हणून २%  र कम कपात कर यात यावी. अिधकार  
व कमचार  यांचेकडून कपात करणेत आलेला िनधी लेखा वभागाने १५ दवसाचे 
आत कमचार  महासघंाला देणेत यावा.  

उपरो  िनकषानुसार महापािलका व िश ण मंडळ आ थापनेवर ल सव अिधकार  व 
कमचा  यांना सन २०१५-१६ क रता व पुढ ल ४ वषासाठ  मा यता ा  संघटनेशी करारनामा 
क न था बोनस व सानु ह अनुदान तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  
महासंघ व मा.आयु  यांचेम ये झाले या करारना यानुसार महानगरपािलके या 
आ थापनेवर कायरत असणा-या अिधकार /कमचार  यांना सन २०१५-१६ चा बोनस व 
सानु ह अनुदान देय आहे. यामुसार महानगरपािलका आ थापनेवर ल पयवे क अ न, 
अ न िन र क यांना था बोनस व सानु ह अनुदान तसेच शासनाकड ल DAY - NULM 
या योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकडे 
०६ समुहसंघटक, ०३ यव थापक व ०१ सहा. क प अिधकार  एकूण १० कमचार  यांची 
नेमणूक कर यात आली असून शासनाकडून ा  होणा-या अनुदानातुन यांना मानधन अदा 
कर यात येत अस याने यांना मनपा िनधीतून सानु ह अनुदान मा.महापािलका सभे या 
उमेद मा यतेवर अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

 
मा.अिमना पानसरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका कमचार  महासंघाबरोबर था बोनस व सानु ह अनुदाना संदभात चचा झाली 
असून या अनुषंगाने आदेश . शा/१८/का व/१६१३ अ वये अिधकार  व कमचा-यांना ८.३३% 

था बोनस व र कम .१५,०००/- सानु ह अनुदान िनकषानुसार मा य कर यात आलेले आहे. 
सदर िनकष .५ म ये सानु ह अनुदान ÷  ३६५ (िलप वषासाठ  ३६६ दवस) X   हजर दवस 
= ावयाचे सानु  अनुदान देणेस व िनकष .८ म ये जे अिधकार /कमचार  सन २०१५-१६ 
या वषात महापािलका सेवेत होते, तथा प िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ , मयत कंवा 
वे छा व वै क य कारणा तव सेवािनवृ  झाले आहेत, राजीनामा दलेल,े सेवेतून कमी 

केलेले/सेवा समा  केलेले अिधकार /कमचार  यांचा सेवा काल वचारात घेऊन तसेच बदली 
झालेले ितिनयु वर ल अिधकार /कमचार  यांचा सहा म ह यांपे ा जा त असलेला सेवाकाल 
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वचारात घेऊन यांना यथा माण था बोनस व यथा माण सानु ह अनुदान देय राह ल अशी 
दु ती करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचचवड महानगरपािलका कमचार  
महासंघाबरोबर था बोनस व सानु ह अनुदाना संदभात चचा झाली असून या अनुषंगाने 
आदेश . शा/१८/का व/१६१३ अ वये अिधकार  व कमचा-यांना ८.३३% था बोनस व 
र कम .१५,०००/- सानु ह अनुदान िनकषानुसार मा य कर यात आलेले आहे. याअनुषंगाने 
िश ण मंडळाम ये मानधनावर, सफाई कामगार या पदावर गेली १२ वषापासून काम करणा-या 
सफाई कामगारांना सानु ह अनुदान हणून घंटागाड  कमचा-यांना या माणे दे यात आलेले 
या माणे दे यास मा यता दे यात यावी. 

 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 
ठराव मांक - ९४४     वषय मांक-५  
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 

संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/१८/का व/१४६६/२०१६  
                      द.२३/९/२०१६ 
               २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७५२७ द.२७.९.२०१६ 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघ यांनी सन २०१५-२०१६ आ ण 
यापुढ ल चार वषासाठ  महापािलका आ थापनेवर ल अिधकार  व कमचा  यांना था बोनस व 

सानु ह अनुदान िमळ याकामी मागणी केलेली आहे. था बोनस व सानु ह अनुदाना या 
मागणीसंदभात मा. महापौर यांच ेअ य तेखाली, मा.उपमहापौर. मा.आयु , मा.अ य - थायी 
सिमती, मा.प नेते, मा. वरोधीप  नेते व इतर पदािधकार , अिधकार  आ ण कमचार  
महासंघाचे ितिनधी यां याम ये दनांक ०९/०९/२०१६ रोजी चचा आयो जत कर यात आली 
होती. या चचम ये महापािलका व िश ण मंडळ आ थापनेवर ल सव अिधकार  व कमचा  यांना 
तसेच रजा राखीव वै कय अिधकार  व रजा राखीव नसस यांना सन २०१५-२०१६ या वषासह 
पुढ ल ४ वषासाठ  ८.३३% था बोनस व र. . १५,०००/- सानु ह अनुदान हणून 
मा यता ा  संघटनेबरोबर करारनामा क न मंजूर करावे, असा िनणय झालेला आहे. तसा 
दनांक ०९/०९/२०१६ रोजीचा सभावृ ांत ा  झालेला आहे. था बोनस व सानु ह अनुदान 
अदायगीकामी खालील माणे िनकष ता वत कर यात येत आहेत. 
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१) सन २०१५-१६ म ये जे कायरत अिधकार  / कमचार  वेतन ेणीम ये आहेत, यांना व 

रजा राखीव वै कय अिधकार  आ ण रजा राखीव नसस यांना एक म ह या या 
वेतनाइतक  व ल धी (इतर भ े वगळून) हणजेच ८.३३% इतक  र कम था बोनस 
हणून व र. .१५,०००/- सानु ह अनुदानापोट  देय राह ल. एका वषाम ये सहा 

म ह यापासून पूण वषापयत सलग सेवेचा कालावधी यथा माण था बोनस आ ण 
यथा माण सानु ह अनुदान देय राह ल. सहा म ह यापे ा कमी सेवा झाले या 
कमचा  यांना था बोनस व सानु ह अनुदान देय राहणार नाह . तथा प या रजा राखीव 
वै कय अिधकार  आ ण रजा राखीव नसस यां या नेमणुका वेतन ेणीत कर यात 
आले या आहेत व यांना काह  दवस ेक देऊन पु हा वेतन ेणीत नेमणुका दे यात 
आ या आहेत, अशां या बाबतीत खं डत सेवेचा कालावधी वगळता यथा माण था 
बोनस व यथा माण सानु ह अनुदान अनु ेय राह ल. 

२) था बोनसची र कम ह  माच २०१६ या व ल धीवर अदा कर यात येईल, याम ये 
वेतनमयादा राहणार नाह .  

३) महापािलकेतील अिधकार /कमचा-यांना द.०२/०३/२०१६ ते द.३१/०३/२०१६ या 
कालावधीत पदो नती कंवा सेवांतगत आ ािसत गती योजनेतंगत व र  वेतन ेणी 
लागु केली आहे, अशा कमचा-यांना था बोनस अदा कर याकामी यांचे मूळ पदावर ल 
वेतन वचारात यावे. पदो नती या पदाचे वेतन कंवा व र  वेतन ेणीमधील वेतन 
वचारात घेऊ नये. तसेच एल.एस.जी.ड ./एल.जी.एस./ड . एल.जी.एफ.एम. या आगाऊ 
वेतनवाढ  द.०२/०३/२०१६ ते द.३१/०३/२०१६ या कालावधीत लागु झा या अस यास 
संबिधतास था बोनस अदा करताना सदर आगाऊ वेतनवाढ  लागू कर यापुव चे मुळ 
वेतन वचारात घे यात यावे.  

४) व ल धी या सं ेत मूळवेतन, ेडवेतन, महागाई भ ा, ितिनयु वर ल भ ा, 
यवसायरोध भ ा याचा समावेश असेल. तथा प घरभाडे भ ा, पूरक भ ा, वै क य भ ा 
व इतर बाबीचा समावेश कर यात येऊ नये. 

५)    बालवाड  िश कांना खालील सु ानुसार सानु ह अनुदान देय राह ल. 
 सानु ह अनुदान ÷ ३६५× हजर दवस = ावयाचे सानु ह अनुदान  

 (र. . १५०००÷३६५× हजर दवस = ावयाचे सानु ह अनुदान) 
६) सन २०१५-१६ या वषाम ये सहा म ह यापासून संपूण आिथक वषात या अिधका  यांनी 

व कमचा  यांनी यात मानधनावर ल अिधकार /कमचार , मानधनावर ल वै क य अिधकार  
आ ण समूह संघटकांसह महापािलका आ थापनेवर करार प दतीने/मानधनावर 
नेमले या तसेच शासनाकडून पगारापोट  अनुदान िमळणा-या सव अिधकार /कमचार  
यांनी काम केले आहे. यांना र. .१५०००/- सानु ह अनुदान यथा माण देय राह ल. 
मा  दोन नेमणुक या दर यान काह  खं डत कालावधी असेल तर तो वगळून 
यथा माण सानु ह अनुदान देय राह ल. 

७) महानगरपािलका आ थापनेवर ल जे अिधकार  व कमचार  सेवािनलं बत आहेत, अशा 
अिधका-यांना/ कमचा  यांना यांना दे यात येणा  या िनवाह वेतना या ८.३३% र कम 
यथा माण था बोनस व र. .१५,०००/- इतके यथा माण सानु ह अनुदान देय 
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राह ल. तसेच जे अिधकार /कमचार  सन २०१५-१६ म ये सेवािनलं बत झाले आहेत, 
अशां या बाबतीत यांची वेतन ेणीतील सेवा व सेवािनलंबन कालावधीतील िनवाह वेतन 
वचारात घेऊन यथा माण था बोनस व सानु ह अनुदान देय राह ल. तसेच गैरहजर 
/ वनावेतनी रजेवर ल कमचा  यांचे बाबतीत यथा माण था बोनस व यथा माण 
सानु ह अनुदान देय राह ल. 

८) जे अिधकार /कमचार  सन २०१५-१६ या वषात महापािलका सेवेत होते, तथा प िनयत 
वयोमानानुसार सेवािनवृ , मयत कंवा वे छा व वै कय कारणा तव सेवािनवृ  झाले 
आहेत, राजीनामा दलेल,े सेवेतून कमी केलेले/सेवा समा  केलेले तसेच बदली झालेले 
ितिनयु वर ल अिधकार /कमचार  यांचा सहा म ह यापे ा जा त असलेला सेवाकाल 
वचारात घेऊन यांना यथा माण था बोनस व यथा माण सानु ह अनुदान देय 
राह ल.  

९) महापािलका अिधकार   व कमचा-यांना या माणे था बोनस व सानु ह अनुदान 
मंजूर कर यात आले आहे याच दराने िश ण मंडळातील  अिधकार  व कमचार   
यांना था बोनस व सानु ह अनुदान मंजूर कर याची कायवाह   िश ण मंडळाने 
करावी. तसेच रोजंदार वर ल कमचा-यां या बाबतीत ं –५ चे सु ानुसार सानु ह 
अनुदानाबाबत  कायवाह  करावी. 

१०)  ित अिधकार  व कमचा-यांचे था बोनस व सानु ह अनुदान देय रकमेमधून कमचार  
संघटना िनधी हणून २%  र कम कपात कर यात यावी. अिधकार  व कमचार  
यांचेकडून कपात करणेत आलेला िनधी लेखा वभागाने १५ दवसाचे आत कमचार  
महासंघाला देणेत यावा.  
उपरो  िनकषानुसार महापािलका व िश ण मंडळ आ थापनेवर ल सव अिधकार  व 

कमचा  यांना सन २०१५-१६ क रता व पुढ ल ४ वषासाठ  मा यता ा  संघटनेशी करारनामा 
क न था बोनस व सानु ह अनुदान तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघ 
व मा.आयु  यांचेम ये झाले या करारना यानुसार महानगरपािलके या आ थापनेवर कायरत 
असणा-या अिधकार /कमचार  यांना सन २०१५-१६ चा बोनस व सानु ह अनुदान देय आहे. 
यानुसार महानगरपािलका आ थापनेवर ल पयवे क अ न, अ न िन र क यांना था बोनस 

व सानु ह अनुदान तसेच शासनाकड ल DAY - NULM या योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकडे ०६ समुहसंघटक, ०३ यव थापक 
व ०१ सहा. क प अिधकार  एकूण १० कमचार  यांची नेमणूक कर यात आली असून 
शासनाकडून ा  होणा-या अनुदानातुन यांना मानधन अदा कर यात येत अस याने यांना 
मनपा िनधीतून सानु ह अनुदान मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघाबरोबर था 
बोनस व सानु ह अनुदाना संदभात चचा झाली असून या अनुषंगाने आदेश . 
शा/१८/का व/१६१३ अ वये अिधकार  व कमचा-यांना ८.३३% था बोनस व र कम . 

१५,०००/- सानु ह अनुदान िनकषानुसार मा य कर यात आलेले आहे. सदर िनकष . ५ 
म ये सानु ह अनुदान ÷ ३६५ ऐवजी ३६५ (िलप वषासाठ  ३६६ दवस) × हजर दवस = 
ावयाचे सानु ह अनुदान देणेस व िनकष . ८ म ये जे अिधकार  / कमचार  सन २०१५-१६ 
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या वषात महापािलका सेवेत होते तथा प िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ , मयत कंवा वे छा 
व वै क य कारणा तव सेवािनवृ  झाले आहेत. राजीनामा दलेल,े सेवेतून कमी केलेले/सेवा 
समा  केलेले अिधकार /कमचार  यांचा सेवाकाल वचारात घेऊन तसेच बदली झालेले 
ितिनयु वर ल अिधकार /कमचार  यांचा सहा म ह यापे ा जा त असलेला सेवाकाल 
वचारात घेऊन यांना यथा माण था बोनस व यथा माण सानु ह अनुदान देय राह ल अशी 
दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचचवड महानगरपािलका कमचार  
महासंघाबरोबर था बोनस व सानु ह अनुदाना संदभात चचा झाली असून या अनुषंगाने 
आदेश . शा/१८/का व/१६१३ अ वये अिधकार  व कमचा-यांना ८.३३% था बोनस व 
र कम .१५,०००/- सानु ह अनुदान िनकषानुसार मा य कर यात आलेले आहे. याअनुषंगाने 
िश ण मंडळाम ये मानधनावर, सफाई कामगार या पदावर गेली १२ वषापासून काम करणा-या 
सफाई कामगारांना सानु ह अनुदान हणून घंटागाड  कमचा-यांना या माणे दे यात आलेले 
या माणे दे यास 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 केले. 
        ----- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 

        वषय मांक-६  
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .न वयो/९/का व/२०२/२०१६  

                       द.०४/१०/२०१६ 
                   २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७६६५ द.४.१०.२०१६ 
 

  शासन िनणय .एनयूएएल २०१४/ . .१०४ न व-३३ द.२८ ऑग  २०१४ अ वये 
रा यातील ५३ शहराम ये  दनयो रा ीय नागर  उप जवीका अिभयानाची  (DAY NULM) 
अंमलबजावणी कर यात येत आहे. सदर अिभयानाम ये  शहर  बेघरांना िनवारा हा एक घटक 
आहे. तसेच शासन नगर वकास वभाग िनणय .संक ण २०१०/ . .४५/न व-२० द.१४ जुलै 
२०११ अ वये राञिनवारा काया वत करणे  व याचे संचलन व देखभाल वषयी मागदशक 
त वे िन ंत करणेत आलेले आहेत. यानुसार शहरातील बेघर िनरा ीत नागर काक रता 
मनपा या थाप य वभागा माफत  खालील सु वधा भूखंडावर १. पंपर  मोरवाड  स ह नं. २९ 
पैक  िस.स.नं.४६९५ पैक या ६८१ चौ.मी. भूखंड ेञावर व तसेच २. पंपर  स ह नं. ३६ पैक   
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५१९.४४ चौ.मी. भूखंड ेञावर असे एकूण दोन राञ िनवारा क  बांधणेचा व तृत क प 
अहवाल (DPR) तयार करणेत आलेला आहे. अनु मे  १३६ व ५७ असे एकूण १९३ बेघरांसाठ  
र. .१,०८,१४,९७५.०० व ७३,२७,१९४.०० चा व तृत क प अहवाल (DPR) आहे. या 
योजनेअंतगत र. . २५८ लाख इतका शासन िनधी उपल ध आहे. तसेच या राञिनवारा क  
इमारतीस देखभाल दु तीसाठ  ५ वष वाष क र. . ६ लाख िनधी उपरो  योजनेअंतगत 
उपल ध होणार आहे. 

  सबब, शहर  बेघरांना राञिनवारा शासना या  दनयो रा ीय नागर  उप जवीका अिभयान  
योजनेअंतगत १ पंपर  मोरवाड  सव नं. २९ पैक  िसट  सव नं. ४६९५ पैक या ६८१ चौ.मी. 
भूखंड ेञावर १३६ बेघरांसाठ  र. . १,०८,१४,९७५.०० व २. पंपर  सव नं. ३६ पैक  ५१९.४४ 
चौ.मी.भूखंड ेञावर ५७ बेघरांसाठ  र. . ७३,२७,१९४.०० असे एकूण दोन राञ िनवारा क  
बांधणेचा थाप य वभागामाफत तयार करणेत आले या व तृत क प अहवाल (DPR) 
नुसार बांधकाम खचास व या अनुषंगाने देखभाल दु तीसाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

 
मा.अिमना पानसरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.महापौर – अिधका-यांनी या वषयाची मा हती ावी.  
 
मा.अ कर (सहा.आयु , भूिम आ ण जंदगी वभाग) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
सव स मा.सभागृह, दनयो रा ीय नागर  उप जवीका या अिभयानाअंतगत महापािलकेकडे जो 
िनधी मंजूर आहे. या िनधीअंतगत रा  िनवारा बांधणे यासाठ चे दोन ड पीआर रा य 
शासनाकडे मा यतेसाठ  सादर करावयाचे आहेत. या अनुषंगाने १ पंपर  मोरवाड  सव नं. २९ 
पैक  िसट  सव नं. ४६९५ पैक या ६८१ चौ.मी. भूखंड ेञावर १३६ बेघरांसाठ  र. . 
१,०८,१४,९७५.०० व २. पपंर  सव नं. ३६ पैक  ५१९.४४ चौ.मी.भूखंड ेञावर ५७ बेघरांसाठ  
र. .७३,२७,१९४.०० असे या कंमतीचे दोन ड पीआर रा य शासनाकडे सादर करावयाचे आहेत. 
ते मंजूर साठ  सभागृहापुढे सादर केले आहेत.  
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागहृ, यांना 
वषयाचे वाचन करायला अ जबात सांिगतलेले नाह . पंपर  इथे रा िनवारा आजपयत बनवलेला 
आहे. तु ह  पंपर त या ठकाणी जाऊन बघा. इतक  वाईट अव था आहे. या यावर 
अंमलबजावणी होते का ते वचारा. नुसता वषय आणायचा का.  
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मा.महापौर – पंपर म ये जो रा िनवारा केला आहे ितथे अिधका-यांचे अ जबात ल  नाह .   
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, ितथे अिधका-यांचे अ जबात ल  नाह . लोकं इतक  
त ार करतात. ितथे दा  पण,े िसगरेट ओढणे सगळे चालू आहे.  
 
मा.महापौर – खरोखर ह  प र थती आहे. ितथे ख-या अथाने बेघरांना आ य िमळतो का.  
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब, जथे लोकांना खरोखरच गरज आहे ितथे करा. 
वायसीएम हॉ पटल आहे, भोसर चे हॉ पटल होणार आहे. थेरगावच,े मोरवाड चे हॉ पटल 
होणार आहे. जथे लोकांना खरोखरच रा ी िनवारा करायची गरज आहे, ितथे करा. नको ितथे 
क न उपयोग होणार आहे का. हा वषय फेटाळावा. अिधका-यांनी पुढ ल मा.महापािलका 
सभेपयत सगळ  कारवाई करावी. अिधकार  सभा कामकाजा माणे खुलासा करणार असतील तर 
यांना जाह र खुलासा क  ात. हा वषय फेटाळायचा आहे. पंपर तील रा  िनवा-यात आ ा 

काय चालले आहे, ते यांना सांगू ात. नाह तर यांना फोटोसु ा दाखवू यात. 
 
मा.माछरे (सहा.आयु ,झो.िन.पू. वभाग)–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. 
सभागृह, भोसर त या एका एज सीला काम दले आहे. ितथे सं याकाळ  लोक ठेवले आहेत. 
एखाद दुसर  य  ितथे िनवा-यासाठ  येते.  
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, ितथे कोणी येत नसेलतर ती जागा या सं थेकडून 
परत या.  
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, ितथे लोक जात नसतीलतर या सं थेकडून ती 
जागा परत या. या सं थेचे बील कती मोठे आहे. इतर लोक ितथे जाऊन, दा , चरस, 
गां याचे कार चालतात. हे हणतात, एकह  माणूस ितथे जात नाह , मग ती सं था ितथे 
कामकाज करते का नाह . या सं थेला लॅकिल ट करा.  
 
मा.महापौर – अिधका-यांनी आहे याकडे ल  दलेले नाह .  
 
मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,संत तुकारामनगर इथे 
वायसीएम हॉ पटलला रा िनवा-याचे काम आपण हाती घेतलेलेच आहे. आ ण आता 
जजामाता हॉ पटल इथे सु ा काम चालू आहे. ितथे आपली सुर ा यव था आहे. ितथे 
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देखरेख क  शकतो. या जागेचा दु पयोग होणार नाह . भिगनी, या असतील यांना 
कोण याह  कारचा धोका होणार नाह . वा तूचा गैरवापर होणार नाह  अशा ठकाणीच रा  
िनवारा केला पा हजे. हणून वायसीएम हॉ पटल इथे नाईट शे टर करायचे िनयोजन केले 
आहे. कंवा मोठे हॉ पटल असेल ितथे केले पा हज.े ाय हेट िस युर ट  दली तर सु ा 
आप याकडे राजमाता जजाऊ नावाने जे सां कृितक भवन केलेले आहे. असे आढळून आले 
आहे क , ितथे सुर ा यव था नसली क  अनेक वेळा गैर कार होतात. सुर ा यव था नसली 
क  असे गैर कार होता कामा नये. हणून हा वषय आपण न केलेलाच बरा.  
 आधी या वषयात घंटागाड या वषयाला मंजूर  दली आहे. याच माणे रा ीय िमक 
आघाड चा सु म कोटात जो िनकाल लागलेला आहे. ठेकेदार  प ती या लोकांना कायम 
कर याचा व यांना देय र कम दे याचा. वा त वक पाहता, या सभागृहाने मग तो प  
कोणताह  असू ात, कामगारांना नेहमीच उचलून धरले आहे, कामगारांना मदत केली आहे. ह  
भूिमका महापौरांची आहे, सभागृहाची आहे. घंटागाड  कमचार  असो, आपला कमचार  असो, 
ठेकेदाराचे कमचार  असो, अनेक वष यायालयात चाललेला, वलंब लागलेला तो वषय होता. 
आता सु म कोटाने आदेश दला आहे. तर सु ा आपण यात रट पट शन टाकलेले आहे. 
मा.महापौर साहेब, अशा प तीने ते िनकाली लावावे. व ह  देय र कम कशी देता येईल याचा 
शासनाने य  करावा,अशी मी वनंती करतो. 

 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ द र  दाखल करणेत यावा, अशी 
सूचना मांडते.  
 
मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
       
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 
ठराव मांक – ९४५     वषय मांक-६  
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 

संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .न वयो/९/का व/२०२/२०१६  
                       द.०४/१०/२०१६ 
                   २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७६६५ द.४.१०.२०१६ 
 

वषय .६ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
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अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 

ठराव मांक – ९४६     वषय मांक-७  
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 

       संदभ :- १) मा.स वता साळंूके व मा.अिनता तापक र यांचा ताव- 
               २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७६६६ द.४.१०.२०१६ 
 
 
 
 
 

भ -श  चौक िनगड  ते दापोड  हा र ता महानगरपािलकेने वकसीत केला असुन या 
मागावर सावजिनक बीआरट  बस वाहतूक सु  कर याचे मनपाचे िनयोजन आहे. तसेच 
या ठकाणी चौक अस यामुळे लहानमोठे अपघात वारंवार घडत असतात. यामुळे या ठकाणी 
नाग रकां या सुर ततेसाठ  व वाहनाची रहदार  सुरळ त हो यासाठ  ेडसेपरेटर, रो  व 
उ डाणपुल बांधणेकामी मा.आयु  व नगरसद य यांनी त वत: मा यता दलेली आहे.      
 भ –श  चौक येथे ेडसेपरेटर व उ डाणपुल बांधणेचे कामाची अंदाजपञक य 
र. .१,३५,००,००,०००/- इतक  येत आहे. सदर कामाची िनवीदा िस द करणेकामी र. . 
१,३५,००,००,०००/-  या र कमेस मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता घेणे आव यक 
आहे. तर  र. .१,३५,००,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे तसेच 
मनपा या सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात पान . ५७ अ. .१०९ वर ‘दापोड  येथे मंुबई पुणे 
र यावर FOB (पादचार  पुल) बांधणे व थाप य वषयक अनुषंगीक कामे करणे’ या कामास 
मा.महापािलका सभा ठ. . ८५० द २०/४/२०१६ अ वये शासक य मा यता िमळालेली आहे. 
सदर कामातील FOB (पादचार  पुल) बांध याऐवजी सब-वे बांधणे असा बदल करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.   
 

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

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

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
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मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 

        वषय मांक-८  
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
संदभ :- १) मा.स वता साळंूके व मा.अिनता तापक र यांचा ताव- 

                    २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७६६७ द.४.१०.२०१६ 

   भाग .४४ मधील साई चौक येथील जुनी मुतार  पाडून नवीन सुलभ 
प दतीने शौचालय करणेचे िनयोजन आहे. तथा प  २०१६-१७ चे अंदाजपञकात सदर कामाचा 
सामावेश नाह . सदय थतीत भाग . ४३ म ये कमला नेह  शाळे लगत सुलभ प दतीने 
शौचालय बांधणेचे काम मे.सुलभ इ टरनॅशनल सोिशएल स हस ऑगनायझेशन यांचे माफत 
चालू आहे. सदर अंदापजञकास मा.महापािलका सभा ठराव . ६६३ द. ०६/०४/२०१५ 
अ वये, र. . ४५,००,०००/- इत या र कमेस शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. भाग 
. ४४ मधील साईचौक येथे नवीन सुलभ प दतीने शौचालय बांधणेचे कामाची अंदाजपञक य 

र. .३०,१२,०००/- इतक  आहे.         
  तर  भाग .४४ साई चौक येथील जुनी मुतार  पाडून नवीन सुलभ प दतीने शौचालय 

बांधणेकामी स या चालू असले या भाग . ४३ कमला नेह  शाळेलगत सुलभ शौचालय व 
मुतार  बांधणचेे कामास स याची शासक य मा यता (र. . ४५,००,०००/-)+ नवीन 
कामाक रता आव यक ती शासक य मा यता (र. .३०,१२,०००/-) अशी एकूण 
र. .७५,१२,०००/- सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे.   
 
मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – भाग .४५ 
पंपर  वाघेरे आर ण .१६७ म ये जलतरण तलावास च जंग म व इतर सु वधा वषयक 
इमारत बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेचे काम (िन वदा .०५/०१/२०१२-१३) सु  आहे. सदर 
कामास र. .१,८०,००,०००/- इतक  शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. 
           सदर कामांतगत सदर इमारती या िसमािभंतीची उंची वाढ वणे, इमारती या 
प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे, वॉचमन केबीन उभारणे, व इमारतीस ए.सी.पी. लॅड ग 
करणे, इ याद  बाबींचा न याने समावेश करणे आव यक आहे. सदर सुधार त करावया या 
बाबींची अंदाजप क य र. .३६,००,०००/- इतक  येत अस याने एकूण अंदाजप क य र कम 
.१,८०,००,०००/- + र. .३६,००,०००/- (वाढ व खच) = र. .२,१६,००,०००/- इतक  येत आहे. 
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सदरचे काम २५.८१ % जादा दराने अस याने सदर कामासाठ  र. .२,१६,००,०००/- x  
१.२५८१ = २,७१,७४,९६०/- इतक  शासक य मा यता आव यक आहे.   

      तर  भाग .४५ मधील पंपर  वाघेरे आर ण .१६७ म ये जलतरण 
तलावास च जंग म व इतर सु वधा वषयक इमारत बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेचे 
कामास एकूण र. .२,७२,००,०००/- (अ र  र. . दोन कोट  बहा र लाख) या खचास सधुार त 
शासक य मा यता देणेत यावी. 

 
मा.सं दप िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
 

मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – भाग . २१ 
पांढरकर चाळ  जवळ नवीन सावजिनक व छतागृहे (१६ सीट) सुलभ प दतीने बांधुन पुण 
झाली आहेत या ठकाणची पुव ची जुनी शौचालये (शाळे या वेश दाराजवळची) पाड यास 
शासक य मा यता देणेत यावी. 

 
मा.सुजाता टेकावडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देते. 
    
मा.कैलासभाऊ थोपटे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – साई चौक 
रहाटणी येथे नािशक फाटा ते वाकड व सांगवी ते कवळे या दोन बीआरट  र यांवर मोठया 
माणावर वाहतूक ची वदळ आहे. या चौकात ामु याने नािशक फाटा, रहाटणी, 
पंपर , पंपळेसौदागर पासून औंध, हंजवड , वाकड, डांगे चौकाकडे जाणा-या वाहनांस तसेच 
औंध व न डांगे चौक, रहाटणीकडे जाणा-या वाहनांस वाहतूक क ड मुळे खूप वेळ लागतो. या 
ठकाणी सांगवी, कंवळे र यावर पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणामाफत 
उ डाणपूल बांध यात येणार आहे नािशक फाटा, वाकड या र यावर साई चौक रहाटणी येथे 
वाहतूक क ड  टाळ यासाठ  महानगरपािलके माफत ४४० मी. लांबीचा समतल वतलग ( ेड 
सेपरेटर) बांधणे आव यक आहे. 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या अंदाजपञकातील 
यु.ट .एफ. फंड या लेखािशषातील पान . ६२३ अनु. .६ मनपा मे ो क प या कामा या सन 
२०१६-१७ या र. . ५ कोट  तरतूद  पैक  र. . २ कोट  या कामासाठ  तरतूद उपल ध होणे 
श य आहे. पुढ ल आिथक वषात ेड सेपरेटर या कामासाठ  महानगरपािलके माफत आव यक 
तरतूद कर याची कायवाह  करावी तसेच या कामा या नावाचा समावेश महानगरपािलके या 
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अंदाजपञकाम ये कर यासाठ  र. .४० कोट चे अंदाजपञक य रकमेस शासक य मा यता 
देणेत यावी. 

 
मा.अतुल िशतोळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
    
मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – भाग . ५७ 
पंपळे गुरव येथील डायनासोर उदयानासमोर ल ाथिमक शाळेचे व तार करण करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेचे काम सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात पान . ६५, अनु. .६५ वर 
असून सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव . ८५०, द.२०/०४/२०१६ अ वये र. . 
३,००,००,०००/- (अ र  र. . तीन कोट  फ ) इतक  शासक य मंजुर  िमळाली आहे. 

  तथा प स ा अ त वात असले या शाळा इमारतीवर एफ.एस.आय. या मयादेत राहून 
दोन मजले वाढ वणेचे िनयोजन अस याने तसेच जु या इमारतीस आव यक ती दु ती करावी 
लागणार आहे. तसेच सदर कामाकर ता वा तु वशारद (आ कटे ट) यांची नेमणूक केलेली असून 
यांनी सदर कामाकर ता सुमारे र. .६,००,००,०००/- इतका अंदाजपञक य खच येत असलेबाबत 

अंदाजपञक दलेले आहे. यामुळे सदर कामास मुळ  शासक य मा यता र. .३,००,००,०००/- 
+ वाढ व शासक य मंजुर  र. . ३,००,००,०००/- अशी एकूण र. . ६,००,००,०००/- (अ र  
र. . सहा कोट  फ ) इत या र कमेस सुधार त शासक य मा यतेची आव यकता आहे. 
 भाग .५७ पंपळे गुरव येथील डायनासोर उदयानासमोर ल ाथिमक शाळेचे 
व तार करण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे या कामासाठ  र. . ३,००,००,०००/- 
(अ र  र. . तीन कोट  फ ) चे वाढ व खचासह एकूण र. .६,००,००,०००/- (अ र  र. . सहा 
कोट  फ ) इत या र कमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच भाग . ५७ 
पंपळेगुरव येथील आर ण . ३४७ खेळाचे मैदान वकिसत करणे, े क गॅलर  व यापार  
गाळे वकिसत करणे काम सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात पान . ६७ अनु . २३ वर 
असून सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव . ८५०, द.२०/०४/२०१६ अ वये र. . 
४,००,००,०००/- (अ र  र. . चार कोट  फ ) इतक  शासक य मंजुर  िमळाली आहे. 

तथा प सदर या कामा या नावात आर ण . ३४४ व ३४४ अ खेळाचे मैदान उ लेख 
करावयाचा राहून गेला अस यामुळे याचा अंतभाव करणे आव यक अस याने नावात दु ती 
करणेस सुधार त मा यता देणेत यावी. तर  भाग .५७ पंपळे गुरव येथील आर ण . 
३४७ खेळाचे मैदान वकिसत करणे, े क गॅलर  व यापार  गाळे वकिसत करणे ऐवजी, 
“ भाग . ५७ पंपळे गुरव येथील आर ण . ३४७, ३४४ व ३४४ अ खेळाचे मैदान 
वकिसत करणे, े क गॅलर  व यापार  गाळे वकिसत करणे.” कामा या नावास दु ती 
करणेस मा यता देणेत यावी. 



79 
 
मा.संजय काटे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
 
मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत ब ेञीय कायालयाचा समावेश होतो. ‘ब’ ेिञय 
कायालय अंतगत . . २४ म ये ा.रामकृ ण मोरे े ागृह आहे. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, अंदाजपञक -३ सन २०१६-१७ म ये पान . ६०, 
अ. .२१ वरती  . .२४ (रामकृ ण मोरे े ागृह) येथील रामकृ ण मोरे नाटयगृहाचे 
नुतनीकरण करण े काम आहे. सदर कामास वा तु वशारद मे. कमया आ कटे ट यांची नेमणूक 
केलेली आहे. सदर कामास अंदाजपञक य र कम . ८.७३ कोट  एवढ  कमी पडत अस याने 
वाढ व कामाची शासक य मा यता आव यक आहे. 
 तर  सदर कामास सुधा रत शासक य मा यता १२.५० कोट  र कमेस देणेत यावी.   

 

मा.जय ी गावडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
    
मा.सुलभाताई ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – सन २०१६-१७ 
या अथसंक पातील फ ेञीय कायालयाकड ल भाग .११ यमुनानगर म ये संभाजीराजे 
डांगण प रसरातील उवर त ठकाणी र याचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे या कामास 

मा.महापािलका सभा ठराव ८५० द.२०/०४/२०१६ अ वये र. . ५०,००,०००/- शासक य  
मा यता िमळालेली आहे. यानुसार सदर कामाची िन वदा काढून काम सु  कर यात आलेले 
आहे. परंतु यमुनानगर प रसराम ये अदयाप पयत ब-याच ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेचे 
काम बाक  आहे. फे ुवार  २०१७ म ये महानगरपािलकेची िनवडणूक अस यामुळे यमुनानगर 
प रसराम ये बाक  असलेले पे ह ंग लॉक बस वणे आव यक आहे. 
 स थतीत पे ह ंग लॉक बस वणेचे दुसरे काम नस यामुळे याच कामातून पे ह ंग 
लॉक बस वणेचे काम करणेचे झा यास या कामाचे सुधार त अंदाजपञकास 
र. .१,५०,००,०००/- ला सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. 

 

मा.शारदा बाबर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देते. 
 

मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – भाग . ५४ पंपळे 
िनलख येथील र क चौक ते भैरवनाथ मंद र पयत या मु य र याची सुधारणा क न 
डांबर करण करणेचे काम सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात पान . ४२, अनु. .१४७ वर असुन 
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सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव .८५०, द.२०/०४/२०१६ अ वये र. . 
२,००,००,०००/- (अ र  र. . दोन कोट  फ ) इतक  शासक य मंजुर  िमळाली आहे. 
 स थतीत सदरचा र ता १२.०० मी. ं द चा अ त वात आहे. उवर त र ता वकास 
आराखडया माणे १८.०० ं द चा वकसीत करणेसाठ ची आव यक जागा महानगरपािलकेने 
संर ण वभागास र. .१२,९४,६३,३५६/- (अ र  र कम पये बारा कोट  चौ-या नव ल  
ञेस  हजार तीनशे छ पन फ ) इतका मोबदला देऊन ता यात घेतलेली आहे. संर ण 
वभागाने ८ फुट उंचीची िसमािभंत बांधुन दो ह  बाजूने सब-वे क न िमळणे या अट स अिधन 
राहून सदरचे र याचे काम करणेसाठ  परवानगी दलेली आहे. 
 याअनुषंगाने सदर कामाअंतगत संर ण वभागा या अट नुसार व आव यक बाबींचा 
समावेश क न कामाचे अंदाजपञक तयार केले असून सुमारे र. .८,००,००,०००/- इतका 
अंदाजपञक य खच अपे त आहे. सदर कामास असलेली मुळ शासक य मा यता        
र. .२,००,००,०००/- ह  अपुर  पडत आहे. यामुळे सदर कामास मुळ शासक य मा यता  
र. .२,००,००,०००/- + वाढ व शासक य मंजुर  र. .६,००,००,०००/- अशी एकूण         
र. .८,००,००,०००/- (अ र  र. .आठ कोट  फ ) इत या र कमेस सुधार त शासक य 
मा यतेची आव यकता आहे. 
 तर  भाग . ५४ पपळे िनलख येथील र क चौक ते भैरवनाथ मंद र पयत या 
मु य र याची सुधारणा क न डांबर करण करणे या कामासाठ  र. . २,००,००,०००/-  (अ र  
र. . दोन कोट  फ ्  ) चे वाढ व खचासह एकूण र. . ८,००,००,०००/- (अ र  र. . आठ कोट  
फ ) इत या र कमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. 

 

मा.आशा शडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देते. 
 

मा.सदगु  कदम–मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना माडंतो– मनपा अंदाजपञकातील 
थाप य ‘JNNURM क शासन योजना’ या लेखािशषाअंतगत पान . ६२३ अ. .१७ भाग 
. ४१ गांधीनगर मधील भागवतगीता वडार समाज मं दराम ये काम करणे या कामाची 

अंदाजपञक य र कम चुक ने ०/- इतक  झाली असून याऐवजी सदर कामाची अंदाजपञक य 
र कम पये ४५,५०,०००/- इतक  समज यात येऊन शासक य मा यता देणेत यावी. 
यानुसार सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता िन वदा कायवाह  कर यात यावी. मनपा 

अंदाजपञकातील थाप य ‘JNNURM क शासन योजना’ या लेखािशषाअंतगत पान . ६२३ 
अ. .१८ भाग . ४० खराळवाड म ये बालसं कार क  व प र ा मागदशन क  इमारत 
बांधणे या कामाची अंदाजपञक य र कम चुक ने ०/- इतक  झाली असून याऐवजी सदर 
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कामाची अंदाजपञक य र कम पये ४५,५०,०००/- ला शासक य मा यता देणेत यावी. 
यानुसार सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता िन वदा कायवाह  कर यात यावी. 

 
मा. साद शे ट  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
 

मा.आशा सूयवंशी – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – मोशी भागाचे 
भौगोिलक ेञफळ मोठे आहे.  सदर भागाम ये  ठक ठकाणी,  चौकाम ये,  गद या 
ठकाणी  ञी-पु षासाठ  व छता गृह बांधणे आव यक  आहे. तसेच सदर कामाबाबत सदर  
भागातील  नागर कांची  देखील मागणी  आहे.  सावजिनक  व छता व आरो या या ीने 
ञी व पु षांसाठ  ठक ठकाणी शौचालया या सु वधा पुर वणे आव यक आहे. क  सरकार या 
व छ भारत अिभयानांतगत देखील आशा कार या सु वधा देणे आव यक व बंधनकारक 

आहे. या सव बाबींचा वचार करता तसेच सदर कामाची तातड ची गरज व आव यकता ल ात 
घेता मे.सुलभ एंटरनॅशनल सोशल स हस ऑगनाझेशन यांचे माफत स या चालू असले या 
वर ल वषयां कत कामातून (मोशी गावठाणातील जुना संडास लॉक पाडून न वन सुलभ 
शौचालय प दतीने संडास लॉक करणे. कामाची िन वदा र कम .-४२,६१,०००/- सुधार त 
शासक य मा यता र. .- १,४८,००,०००/-) सदर वाढ व कामे करणेसाठ  सदर कामास र. . 

१,४८,००,०००/- एवढ  सुधार त शासक य मा यता देणेस व या अनुषंगाने होणा-या वाढ व 
खचास मा यता देणेत यावी. तसेच भाग .२० म ये बजलीनगर रे वे लाईन या लगत या 
भागात सवासाठ  सावजिनक शौचालय बांध यास मा यता देणेत यावी .      
 
मा.वैशाली जवळकर-  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देते. 
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब,सव उपसूचना वकार या आहेत.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
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ठराव मांक – ९४७     वषय मांक-८  
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  
 

         संदभ :- १) मा.स वता साळंूके व मा.अिनता तापक र  यांचा ताव- 
                २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७६६७ द.४.१०.२०१६ 
 

       भाग .४४ मधील साई चौक येथील जुनी मुतार  पाडून नवीन सुलभ प दतीने 
शौचालय करणेचे िनयोजन आहे. तथा प  २०१६-१७ चे अंदाजपञकात सदर कामाचा सामावेश 
नाह . सदय थतीत भाग . ४३ म ये कमला नेह  शाळे लगत सुलभ प दतीने शौचालय 
बांधणेचे काम मे.सुलभ इ टरनॅशनल सोिशएल स हस ऑगनायझेशन यांचे माफत चालू आहे. 
सदर अंदापजञकास मा.महापािलका सभा ठराव . ६६३ द. ०६/०४/२०१५ अ वये, र. . 
४५,००,०००/- इत या र कमेस शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. भाग .४४ 
मधील साईचौक येथे नवीन सुलभ प दतीने शौचालय बांधणेचे कामाची अंदाजपञक य 
र. .३०,१२,०००/- इतक  आहे.         
  तर  भाग . ४४ साई चौक येथील जुनी मुतार  पाडून नवीन सुलभ प दतीने 
शौचालय बांधणेकामी स या चाल ूअसले या भाग . ४३ कमला नेह  शाळेलगत सुलभ 
शौचालय व मुतार  बांधणेचे कामास स याची शासक य मा यता (र. . ४५,००,०००/-)+ 
नवीन कामाक रता आव यक ती शासक य मा यता  (र. .३०,१२,०००/-) अशी एकूण 
र. .७५,१२,०००/- सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे.  तसेच भाग .४५ पंपर  
वाघेरे आर ण .१६७ म ये जलतरण तलावास च जंग म व इतर सु वधा वषयक इमारत 
बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेचे काम (िन वदा .०५/०१/२०१२-१३) सु  आहे. सदर 
कामास र. .१,८०,००,०००/- इतक  शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. 
           सदर कामांतगत सदर इमारती या िसमािभंतीची उंची वाढ वणे, इमारती या 
प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे, वॉचमन केबीन उभारणे, व इमारतीस ए.सी.पी. लॅड ग 
करणे, इ याद  बाबींचा न याने समावेश करणे आव यक आहे. सदर सुधार त करावया या 
बाबींची अंदाजप क य र. .३६,००,०००/- इतक  येत अस याने एकूण अंदाजप क य र कम 
.१,८०,००,०००/- + र. .३६,००,०००/- (वाढ व खच) = र. .२,१६,००,०००/- इतक  येत आहे. 

सदरचे काम २५.८१ % जादा दराने अस याने सदर कामासाठ  र. .२,१६,००,०००/- x  
१.२५८१ = २,७१,७४,९६०/- इतक  शासक य मा यता आव यक आहे.   

                      तर  भाग .४५ मधील पंपर  वाघेरे आर ण .१६७ म ये जलतरण तलावास 
च जंग म व इतर सु वधा वषयक इमारत बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेचे कामास एकूण 
र. .२,७२,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  बहा र लाख) या खचास सुधार त शासक य 
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मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .२१ पांढरकर चाळ  जवळ नवीन सावजिनक 
व छतागृहे (१६ सीट) सुलभ प दतीने बांधुन पुण झाली आहेत या ठकाणची पुव ची जुनी 

शौचालये (शाळे या वेश दाराजवळची) पाड यास शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
साई चौक रहाटणी येथे नािशक फाटा ते वाकड व सांगवी ते कवळे या दोन बीआरट  
र यांवर मोठया माणावर वाहतूक ची वदळ आहे. या चौकात ामु याने नािशक फाटा, 
रहाटणी, पंपर , पंपळेसौदागर पासून औंध, हंजवड , वाकड, डांगे चौकाकडे जाणा-या वाहनांस 
तसेच औंध व न डांगे चौक, रहाटणीकडे जाणा-या वाहनांस वाहतूक क ड मुळे खूप वेळ लागतो. 
या ठकाणी सांगवी, कंवळे र यावर पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणामाफत 
उ डाणपूल बांध यात येणार आहे नािशक फाटा, वाकड या र यावर साई चौक रहाटणी येथे 
वाहतूक क ड  टाळ यासाठ  महानगरपािलके माफत ४४० मी. लांबीचा समतल वतलग ( ेड 
सेपरेटर) बांधणे आव यक आहे. 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या अंदाजपञकातील यु.ट .एफ. फंड 
या लेखािशषातील पान . ६२३ अनु. .६ मनपा मे ो क प या कामा या सन २०१६-१७ या 
र. . ५ कोट  तरतूद  पैक  र. . २ कोट  या कामासाठ  तरतूद उपल ध होणे श य आहे. 
पुढ ल आिथक वषात ेड सेपरेटर या कामासाठ  महानगरपािलकेमाफत आव यक तरतूद 
कर याची कायवाह  करावी तसेच या कामा या नावाचा समावेश महानगरपािलके या 
अंदाजपञकाम ये कर यासाठ  र. . ४० कोट चे अंदाजपञक य रकमेस शासक य मा यता 
दे यात येत आहे. तसेच भाग . ५७ पंपळे गुरव येथील डायनासोर उदयानासमोर ल 
ाथिमक शाळेचे व तार करण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेचे काम सन २०१६-१७ चे 

अंदाजपञकात पान . ६५, अनु. .६५ वर असून सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव . 
८५०, द.२०/०४/२०१६ अ वये र. . ३,००,००,०००/- (अ र  र. . तीन कोट  फ ) इतक  
शासक य मंजुर  िमळाली आहे. 

  तथा प स ा अ त वात असले या शाळा इमारतीवर एफ.एस.आय. या मयादेत राहून 
दोन मजले वाढ वणेचे िनयोजन अस याने तसेच जु या इमारतीस आव यक ती दु ती करावी 
लागणार आहे. तसेच सदर कामाकर ता वा तु वशारद (आ कटे ट) यांची नेमणूक केलेली असून 
यांनी सदर कामाकर ता सुमारे र. .६,००,००,०००/- इतका अंदाजपञक य खच येत असलेबाबत 

अंदाजपञक दलेले आहे. यामुळे सदर कामास मुळ  शासक य मा यता र. .३,००,००,०००/- 
+ वाढ व शासक य मंजुर  र. . ३,००,००,०००/- अशी एकूण र. . ६,००,००,०००/- (अ र  
र. . सहा कोट  फ ) इत या र कमेस सुधार त शासक य मा यतेची आव यकता आहे. 
 भाग .५७ पंपळे गुरव येथील डायनासोर उदयानासमोर ल ाथिमक शाळेचे 
व तार करण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे या कामासाठ  र. . ३,००,००,०००/- 
(अ र  र. . तीन कोट  फ ) चे वाढ व खचासह एकूण र. .६,००,००,०००/- (अ र  र. . सहा 
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कोट  फ ) इत या र कमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . 
५७ पंपळेगुरव येथील आर ण . ३४७ खेळाचे मैदान वकिसत करणे, े क गॅलर  व 
यापार  गाळे वकिसत करणे काम सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात पान . ६७ अनु . २३ 
वर असून सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव . ८५०, द.२०/०४/२०१६ अ वये र. . 
४,००,००,०००/- (अ र  र. . चार कोट  फ ) इतक  शासक य मंजुर  िमळाली आहे. 

तथा प सदर या कामा या नावात आर ण . ३४४ व ३४४ अ खेळाचे मैदान उ लेख 
करावयाचा राहून गेला अस यामुळे याचा अंतभाव करणे आव यक अस याने नावात दु ती 
करणेस सुधार त मा यता देणेत येत आहे. 

तर  भाग . ५७ पंपळे गुरव येथील आर ण . ३४७ खेळाचे मैदान वकिसत 
करणे, े क गॅलर  व यापार  गाळे वकिसत करणे ऐवजी,  भाग . ५७ पंपळे गुरव 
येथील आर ण . ३४७, ३४४ व ३४४ अ खेळाचे मैदान वकिसत करणे, े क गॅलर  व 
यापार  गाळे वकिसत करणे.  कामा या नावास दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत ब ेञीय कायालयाचा समावेश होतो. ‘ब’ 
ेिञय कायालय अंतगत . . २४ म ये ा.रामकृ ण मोरे े ागृह आहे. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, अंदाजपञक -३ सन २०१६-१७ म ये पान . ६०, 
अ. .२१ वरती  . .२४ (रामकृ ण मोरे े ागृह) येथील रामकृ ण मोरे नाटयगृहाचे 
नुतनीकरण करण े काम आहे. सदर कामास वा तु वशारद मे. कमया आ कटे ट यांची नेमणूक 
केलेली आहे. सदर कामास अंदाजपञक य र कम . ८.७३ कोट  एवढ  कमी पडत अस याने 
वाढ व कामाची शासक य मा यता आव यक आहे. 
 तर  सदर कामास सुधा रत शासक य मा यता १२.५० कोट  र कमेस देणेत येत आहे.  
तसेच सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ ेञीय कायालयाकड ल भाग . ११ यमुनानगर 
म ये संभाजीराजे डांगण प रसरातील उवर त ठकाणी र याचे कडेने पे ह गं लॉक 
बस वणे या कामास मा.महापािलका सभा ठराव ८५० द.२०/०४/२०१६ अ वये र. . 
५०,००,०००/- शासक य  मा यता िमळालेली आहे. यानुसार सदर कामाची िन वदा काढून 
काम सु  कर यात आलेले आहे. परंतु यमुनानगर प रसराम ये अदयाप पयत ब-याच ठकाणी 
पे ह ंग लॉक बस वणेचे काम बाक  आहे. फे ुवार  २०१७ म ये महानगरपािलकेची िनवडणूक 
अस यामुळे यमुनानगर प रसराम ये बाक  असलेले पे ह ंग लॉक बस वणे आव यक आहे. 
 स थतीत पे ह ंग लॉक बस वणेचे दुसरे काम नस यामुळे याच कामातून पे ह ंग 
लॉक बस वणेचे काम करणेचे झा यास या कामाचे सुधार त अंदाजपञकास 
र. .१,५०,००,०००/- ला सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . ५४ 
पंपळे िनलख येथील र क चौक ते भैरवनाथ मंद र पयत या मु य र याची सुधारणा क न 
डांबर करण करणेचे काम सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात पान . ४२, अनु. .१४७ वर असुन 
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सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव .८५०, द.२०/०४/२०१६ अ वये र. . 
२,००,००,०००/- (अ र  र. . दोन कोट  फ ) इतक  शासक य मंजुर  िमळाली आहे. 
 स थतीत सदरचा र ता १२.०० मी. ं द चा अ त वात आहे. उवर त र ता वकास 
आराखडया माणे १८.०० ं द चा वकसीत करणेसाठ ची आव यक जागा महानगरपािलकेने 
संर ण वभागास र. .१२,९४,६३,३५६/- (अ र  र कम पये बारा कोट  चौ-या नव ल  
ञेस  हजार तीनशे छ पन फ ) इतका मोबदला देऊन ता यात घेतलेली आहे. संर ण 
वभागाने ८ फुट उंचीची िसमािभंत बांधुन दो ह  बाजूने सब-वे क न िमळणे या अट स अिधन 
राहून सदरचे र याचे काम करणेसाठ  परवानगी दलेली आहे. 
 याअनुषंगाने सदर कामाअंतगत संर ण वभागा या अट नुसार व आव यक बाबींचा 
समावेश क न कामाचे अंदाजपञक तयार केले असून सुमारे र. .८,००,००,०००/- इतका 
अंदाजपञक य खच अपे त आहे. सदर कामास असलेली मुळ शासक य मा यता र. . 
२,००,००,०००/-  ह  अपुर  पडत आहे. यामुळे सदर कामास मुळ शासक य मा यता र. . 
२,००,००,०००/- + वाढ व शासक य मंजुर  र. .६,००,००,०००/- अशी एकूण र. . 
८,००,००,०००/- (अ र  र. .आठ कोट  फ ) इत या र कमेस सुधार त शासक य मा यतेची 
आव यकता आहे. 
 तर  भाग .५४ पंपळे िनलख येथील र क चौक ते भैरवनाथ मंद र पयत या मु य 
र याची सुधारणा क न डांबर करण करणे या कामासाठ  र. . २,००,००,०००/-  (अ र  र. . 
दोन कोट  फ ्  ) चे वाढ व खचासह एकूण र. . ८,००,००,०००/- (अ र  र. . आठ कोट  फ ) 
इत या र कमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपा अंदाजपञकातील 
थाप य ‘JNNURM क शासन योजना’ या लेखािशषाअंतगत पान . ६२३ अ. .१७ भाग 
. ४१ गांधीनगर मधील भागवतगीता वडार समाज मं दराम ये काम करणे या कामाची 

अंदाजपञक य र कम चुक ने ०/- इतक  झाली असून याऐवजी सदर कामाची अंदाजपञक य 
र कम पये ४५,५०,०००/- इतक  समज यात येऊन शासक य मा यता देणेत येत आहे 
यानुसार सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता िन वदा कायवाह  कर यात यावी. तसेच 

मनपा अंदाजपञकातील थाप य ‘JNNURM क शासन योजना’ या लेखािशषाअंतगत पान . 
६२३ अ. .१८ भाग . ४० खराळवाड म ये बालसं कार क  व प र ा मागदशन क  इमारत 
बांधणे या कामाची अंदाजपञक य र कम चुक ने ०/- इतक  झाली असून याऐवजी सदर 
कामाची अंदाजपञक य र कम पये ४५,५०,०००/- ला शासक य मा यता देणेत येत आहे 
यानुसार सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता िन वदा कायवाह  कर यात यावी. तसेच 

मोशी भागाचे भौगोिलक ेञफळ मोठे आहे.  सदर भागाम ये  ठक ठकाणी,  चौकाम ये,  
गद या ठकाणी  ञी-पु षासाठ  व छता गृह बांधणे आव यक  आहे. तसेच सदर 
कामाबाबत सदर  भागातील  नागर कांची  देखील मागणी  आहे.  सावजिनक  व छता व 
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आरो या या ीने ञी व पु षांसाठ  ठक ठकाणी शौचालया या सु वधा पुर वणे आव यक 
आहे. क  सरकार या व छ भारत अिभयानांतगत देखील आशा कार या सु वधा देणे 
आव यक व बंधनकारक आहे. या सव बाबींचा वचार करता तसेच सदर कामाची तातड ची 
गरज व आव यकता ल ात घेता मे.सुलभ एंटरनॅशनल सोशल स हस ऑगनाझेशन यांचे 
माफत स या चालू असले या वर ल वषयां कत कामातून (मोशी गावठाणातील जुना संडास 
लॉक पाडून न वन सुलभ शौचालय प दतीने संडास लॉक करणे. कामाची िन वदा र कम .-
४२,६१,०००/- सुधार त शासक य मा यता र. .- १,४८,००,०००/-) सदर वाढ व कामे 
करणेसाठ  सदर कामास र. . १,४८,००,०००/- एवढ  सुधार त शासक य मा यता देणेस व 
या अनुषंगाने होणा-या वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . २० म ये 
बजलीनगर रे वे लाईन या लगत या भागात सवासाठ  सावजिनक शौचालय बांध यास 
मा यता देणेत येत आहे.      
 

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 
        वषय मांक-९ 
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  
 

    संदभ :- १) मा.स वता साळंूके व मा.अिनता तापक र  यांचा ताव- 
                  २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७६६८ द.४.१०.२०१६ 

 
 मा.महापािलका सभा ठराव . ९०९, द. २०/०८/२०१६ म ये पुढ ल माणे दु ती 
क न मा यता दे यात यावी. “मौजे पंपर  मिधल पंपर  कॅ प येथे िनवािसतांची वसाहत 
सन १९४९ पासून अ त वात आहे. सदर या वसाहतींचा व लगतचा प रसर हा अ यंत 
दाट वाट चा असून येथील बांधकामे दाट घनतेची आहेत. यामुळे सदर वसाहतीचा वकास 
दाटव ती स य व पाचा आहे.” पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजना 
(जुनी ह ) यामिधल मौजे पंपर  मिधल पंपर  कॅ प येथे िनवािसतां या वसाहतीचे े  
दाटव ती े  हणून दश वलेले नाह . वकास िनयं ण िनयमावलीतील बगर दाटव ती या 
िनयमानुसार पंपर  कॅ प येिथल िनवािसतां या वसाहतीचे वकसन करणे िनयमा माणे 
श य होत नाह . पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजना (जुनी ह ) 
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याम ये सदर पंपर  कॅ प येिथल िनवािसतां या वसाहतीचे व लगतचे े  दाटव ती हणुन 
दश व यास दाटव ती या िनयमानुसार तेिथल नाग रकांना बांधकाम परवानगी िमळू शकेल. 
सबब पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजना (जुनी ह ) याम ये मौजे 
पंपर  मिधल पंपर  कॅ प येिथल िनवािसतां या वसाहतीचे व लगतचे े  सोबत या 
नकाशाम ये दिश या माणे दाटव ती े  हणून महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास आ ण फेरबदलची सव वैधािनक 
कायवाह  पुण क न फेरबदलचा ताव शासनास मंजूर साठ  सादर करणेकामी मा.आयु  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना िधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

 
मा.अिमना पानसरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 
मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – मौजे फुगेवाड  म ये 
व या या आजुबाजूचे ेञ हे दाटव तीचे ेञ हणून दश वलेले नाह . पंपर  िचंचवड 
शहरा या सुधार त मंजूर वकास योजना (जुनी ह ) दश वलेले नाह . याचबरोबर पुणे-मंुबई 
र ता ं दकरणामुळे र हवासी ेञ कमी झालेले असून या ठकाणी वकास िनयंञण 
िनयमावलीनुसार वकसन करणे श य होत नाह  यामुळे फुगेवाड  व या लगतचे ेञ हे 
दाटव ती हणून दश व यास दाटव ती या िनयमानुसार तेथील नाग रकांना बांधकाम 
परवानगी िमळू शकेल. सबब पंपर  िचंचवड शहरा या सुधार त मंजूर वकास योजना (जूनी 
ह ) मौजे फुगेवाड  व यालगतचे ेञ हे दाट व ती ेञ हणून महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास आ ण फेरबदलाची सव 
वैधािनक कायवाह  पुण क न फेरबदलचा ताव शासनास मंजूर साठ  सादर करणेस मा यता 
देणेत यावी. 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
मा.संद प िचंचवडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – सदर वषयांस 
अनुस न गांव मौजे िचंचवड येथील स ह नं.१ ब या ठकाणी अ प उ प नधारकांसाठ  सहकार  
गृहरचना सं था आहेत. सदर ठकाणी भाजी मंडई, पोलीस टेशन आहेत शेजार  गावठाण ेञ 
आहे. या स ह नं. १ ब मधील सहकार  गृहरचना सं थाना दाट लोकव ती (Congested Area) 
कर ता असलेली बांधकाम परवानगी िनयमावली लागू कर यात यावी यासाठ  सदर तावास 
मा यता देणेत यावी व सदरचा स ह नं.१ ब दाट लोकव ती हणून समावेश कर यास 
मा यता देणेत यावी.  
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मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार या आहेत.  

 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 
ठराव मांक - ९४८     वषय मांक-९ 
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  
 

    संदभ :- १) मा.स वता साळंूके व मा.अिनता तापक र यांचा ताव- 
                  २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७६६८ द.४.१०.२०१६ 

 
 मा.महापािलका सभा ठराव . ९०९, द. २०/०८/२०१६ म ये पुढ ल माणे दु ती 
क न मा यता दे यात यावी. “मौजे पंपर  मिधल पंपर  कॅ प येथे िनवािसतांची वसाहत सन 
१९४९ पासून अ त वात आहे. सदर या वसाहतींचा व लगतचा प रसर हा अ यंत दाट वाट चा 
असून येथील बांधकामे दाट घनतेची आहेत. यामळेु सदर वसाहतीचा वकास दाटव ती स य 
व पाचा आहे.” पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजना (जुनी ह ) यामिधल 

मौजे पंपर  मिधल पंपर  कॅ प येथे िनवािसतां या वसाहतीचे े  दाटव ती े  हणून 
दश वलेले नाह . वकास िनयं ण िनयमावलीतील बगर दाटव ती या िनयमानुसार पंपर  कॅ प 
येिथल िनवािसतां या वसाहतीचे वकसन करणे िनयमा माणे श य होत नाह . पंपर  िचंचवड 
शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजना (जुनी ह ) याम ये सदर पंपर  कॅ प येिथल 
िनवािसतां या वसाहतीचे व लगतचे े  दाटव ती हणुन दश व यास दाटव ती या 
िनयमानुसार तेिथल नाग रकांना बांधकाम परवानगी िमळू शकेल. सबब पंपर  िचंचवड 
शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजना (जुनी ह ) याम ये मौजे पंपर  मिधल पंपर  कॅ प 
येिथल िनवािसतां या वसाहतीचे व लगतचे े  सोबत या नकाशाम ये दिशव या माणे 
दाटव ती े  हणून महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदल कर यास आ ण फेरबदलची सव वैधािनक कायवाह  पुण क न फेरबदलचा ताव 
शासनास मंजूर साठ  सादर करणेकामी मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना 
िधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे फुगेवाड  म ये व या या आजुबाजूचे 
ेञ हे दाटव तीचे ेञ हणून दश वलेले नाह . पंपर  िचंचवड शहरा या सुधार त मंजूर 
वकास योजना (जुनी ह ) दश वलेले नाह . याचबरोबर पुणे-मंुबई र ता ं दकरणामुळे 
र हवासी ेञ कमी झालेले असून या ठकाणी वकास िनयंञण िनयमावलीनुसार वकसन 
करणे श य होत नाह  यामुळे फुगेवाड  व या लगतचे ेञ हे दाटव ती हणून दश व यास 
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दाटव ती या िनयमानुसार तेथील नाग रकांना बांधकाम परवानगी िमळू शकेल. सबब पंपर  
िचंचवड शहरा या सुधार त मंजूर वकास योजना (जूनी ह ) मौजे फुगेवाड  व यालगतचे ेञ 
हे दाट व ती ेञ हणून महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये फेरबदल कर यास आ ण फेरबदलाची सव वैधािनक कायवाह  पुण क न फेरबदलचा 

ताव शासनास मंजूर साठ  सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर वषयांस 
अनुस न गांव मौजे िचंचवड येथील स ह नं.१ ब या ठकाणी अ प उ प नधारकांसाठ  सहकार  
गृहरचना सं था आहेत. सदर ठकाणी भाजी मंडई, पोलीस टेशन आहेत शेजार  गावठाण ेञ 
आहे. या स ह नं. १ ब मधील सहकार  गृहरचना सं थाना दाट लोकव ती (Congested Area) 
कर ता असलेली बांधकाम परवानगी िनयमावली लागू कर यात यावी यासाठ  सदर तावास 
मा यता देणेत येत आहे व सदरचा स ह नं. १ ब दाट लोकव ती हणून समावेश कर यास 
मा यता देणेत येत आहे.                                
                                       

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १०वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 

        वषय मांक-१० 
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  
 

संदभ :-१) मा.स वता साळंूके व मा.अिनता तापक र यांचा ताव- 
                  २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७६६९ द.४.१०.२०१६ 
 

       महानगरपािलकेचे ड ेिञय कायालय अंतगत  भाग .४४ म ये काँ ट र ते 
करणे  या लेखािशषकावर अंदाजपञक पान .३५ अ. .१५ व र. .१,००,०००/- (अ र  
र. .एक लाख फ ) इतक  तरतूद उपल ध असून याकामावर र. .५,०१,००,०००/- 
(र. .पाच कोट  एक लाख फ ) इतका खच होणार अस याने सोबत या  पञ-अ  नुसार 
संबंिधत लेखािशषकासमोर नमुद केले माणे एकूण र. .५,००,००,०००/- (अ र  र. .पाच 
कोट  फ ) तरतूद  भाग .४४ म ये काँ ट र ते करण े या लेखािशषकावर वग करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
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मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो आहे – भाग 
. ४४ म ये काँ ट र ते करणेचे काम सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात पान . ३५ 

अनु. .१५ वर असुन सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव . ६६३, द.०६/०४/२०१६ 
अ वये र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  फ ) इतक  शासक य मंजुर  िमळाली 
आहे. 
 र याची पातळ  ह  अ त वात असले या घरां या, दुकानां या व मंद रे यां या 
पातळ पे ा जा त आहे. पावसाळा कालावधीत पावसाचे पाणी नाग रकां या घराम ये िशरत 
असलेबाबत नाग रकां या वारंवार त ार  या वभागास ा  होत असून मा.नगरसद य यांनी 
सदर या र याची पातळ  कमी क न र ता काँ ट करण क न िमळणेबाबत मागणी कर त 
आहेत. यामुळे र याची पातळ  ह  अ त वात असले या घरां या पातळ या समांतर 
करणेस व काँ ट करण करणेचे कामाकर ता एकूण र. .१६,००,००,०००/- (अ र  र. . 
सोळा कोट  फ ) इत या र कमेची आव यकता आहे. मा.महापािलका सभा ठराव . ६६३, 
द.०६/०४/२०१६ अ वये सदर कामासाठ  िमळालेली र. .१,००,००,०००/- इतक  शासक य 
मंजुर  अपुर  अस याने र. .१६,००,००,०००/- इत या र कमेस सुधार त शासक य मा यता 
यावी लागणार आहे. 

   भाग . ४४ म ये काँ ट र ते करणे या कामासाठ  र. .१५,००,००,०००/- (अ र  
र. .पंधरा कोट  फ ) चे वाढ व खचासह एकुण र. . १६,००,००,०००/- (अ र  र. . सोळा 
कोट  फ ) इत या र कमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. 

ड े ीय कायक ेतील वाकड उप वभागातील वाड  ४८,  ५४ ते ५७ या प रसरात 
होणा-या र ता दुभाजकात दवाब ी यव था करणे व आनुषंिगक कामे करणे या कामास 
तरतूद अपूर  अस याने सदर कामास मा. थायी सिमती सभा ठराव . १७३९५ 
द.२०/०९/२०१६ अ वये स मा. सद य पार त ठरावानुसार खालील माणे तरतूद वग करणेस 
मंजूर  दलेली आहे. 

 
अ.

. 
कामाचे नाव लेखाशीष पृ  

. / 
अ. . 

२०१६-१७ 
ची मुळ 
तरतूद 

वाढ घट सुधा रत 
तरतूद 

२०१६-१७ 
१ वाकड उपिवभागातील 

वाड  ४८,  ५४ ते ५७ या 
प रसरात होणा-या र ता 
दुभाजकात दवाब ी 

व था करणे व 
आनुषंिगक कामे करणे. 

सावजिनक 
सुरि तता 
(ड भाग 
िव ुत) 

३८५
/४७ 

 

 

 

 

 

१०००० 

 

 

 

 

 

१५००००० 

 

 

 

 

 

० 

 

 

 

 

 

१५१०००० 
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२ भाग . ५६ वैदूव ती 
जवळकरनगर येथील 
खेळाचे मैदान 
आर णाम ये िविवध 

कार या खेळा या 
खेळप ा िवकिसत करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

६५/ 
६४ 

 

 

 

 

 

२००००००० 

 

 

 

 

 

० 

 

 

 

 

 

१५००००० 

 

 

 

 

 

१८५००००० 

   एकूण २००१०००० १५००००० १५००००० २००१०००० 

 

तर  वर ल त यात दश व या माणे ड े ीय कायक ेतील वाकड उप वभागातील वाड  
४८,५४ ते ५७ या प रसरात होणा-या र ता दुभाजकात सांगवी फाटा येथील पूल 
क पा या कामाम ये बस वले या एलईड  द यां या खांबा माणेच रंगीत दवाब ीचे खांब 

उभे क न दवाब ी यव था करणे व आनुषंिगक कामे करणे या कामासाठ  तरतूद 
वग करणास मा यता देणेत यावी. तसेच भाग .१०१ फुगेवाड  येथील लोकमा य टळक 
शाळे या जु या इमारतीत फेरफार क न नवीन शाळा इमारत बांधणे व थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे कर याचे काम चालु आहे. सदर कमाचे मनपा अंदाजपञकाम ये सन 
२०१६-१७ मधील वशेष योजना अंतगत याच शाळेचे भाग-२ चे कामाचे तरतूद उपल ध 
आहे. तर  काम एकच अस याने कामाचा खच भाग-१ या कामावर होणार अस याने वशेष 
योजना लेखािशष तरतुद पान ं . व अनु. ं .१९/१४ र. .८०,००,०००/- मधील र. . 
७०,००,०००/- व पान ं . व अनु ं . १९/१५ र. .८०,००,०००/- मधील र. .७०,००,०००/- 
ाथिमक व दु यम िश ण पान ं . ५८९ व अ. .३ या कामावर वग करण करणे आव यक 

आहे. सदर कामाचे वग करणाक रता मा. थायी सिमती ठराव .१८०६५ द.१५/१०/२०१६ 
नुसार मा यता िमळाली आहे. सदर वग करण लेखािशषिनहाय अस याने मा. थायी 
सिमतीचे वग करणाचे ठरावास मा यता देणेत यावी. तसेच सभावृ ांत कायम होणेची वाट  
न पाहता अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.अतुल िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - भाग . ५९ 
म ये पाणीपुरवठा जलिन:सारण वदयूत व थाप य वभागाचे एकिञत काँ ट र यांचे काम 
चालू आहे सदर कामाचे मनपा अंदाजपञकाम ये सन २०१६-१७ मधील एकिञत कामा या 
सोयीने तरतूद वभागिनहाय उपल ध केली होती. तर  कामाची िन वदा एकच अस याने व 
कामाचा खच एकिञत होणार अस याने जल:िनसारण वभागाकड ल तरतूद पान .५२७/७१           
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र. .१,२०,००,०००/- थाप य वभागाकड ल पान .१५७/४९ या कामावर वग करण करणे 
आव यक आहे. सदर कामाचे वग करणाक रता मा. थायी सिमती ठराव .१८०७४ 
द.१५/१०/२०१६ नुसार मा यता िमळाली आहे. सदर वग करण वभागिनहाय अस याने 
मा. थायी सिमतीचे वग करणाचे ठरावास मा यता देणेत यावी.  
 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, या वषयात या 
लेखािशषातून वग करण केले आहे ते – िचखली गाव मशानभूमी हा िनधी आम या 
भागातून वग होणार आहे. या वषयाला माझा वरोध आहे. चार नंबरचा िचखलीचा वषय 

सोडून आमचा िनधी वग करायचा य  केला आहे. या वषयाला माझा वरोध आहे. मी 
तसे अिधकृत प  दले आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर–मा.महापौर साहेब,उपसूचना वकार या आहेत.  
 
मा.महापौर – मा.द ा साने यांचा वरोध न दवून उपसूचनांसह हा वषय मंजूर कर यात येत 
आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक – ९४९     वषय मांक-१० 
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  
 

संदभ :-१) मा.स वता साळंूके व मा.अिनता तापक र यांचा ताव- 
                  २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७६६९ द.४.१०.२०१६ 
 

महानगरपािलकेचे ड ेिञय कायालय अंतगत  भाग . ४४ म ये काँ ट र ते 
करणे  या लेखािशषकावर अंदाजपञक पान .३५ अ. . १५ वर र. .१,००,०००/- (अ र  
र. .एक लाख फ ) इतक  तरतूद उपल ध असून याकामावर र. .५,०१,००,०००/- 
(र. .पाच कोट  एक लाख फ ) इतका खच होणार अस याने सोबत या  पञ-अ  नुसार 
संबंिधत लेखािशषकासमोर नमुद केले माणे एकूण र. .५,००,००,०००/- (अ र  र. .पाच 
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कोट  फ ) तरतूद  भाग .४४ म ये काँ ट र ते करण े या लेखािशषकावर वग करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . ४४ म ये काँ ट र ते करणेचे काम सन 
२०१६-१७ चे अंदाजपञकात पान .३५ अनु. .१५ वर असुन सदर कामास मा.महापािलका 
सभा ठराव . ६६३, द.०६/०४/२०१६ अ वये र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  
फ ) इतक  शासक य मंजुर  िमळाली आहे. 
 र याची पातळ  ह  अ त वात असले या घरां या, दुकानां या व मंद रे यां या 
पातळ पे ा जा त आहे. पावसाळा कालावधीत पावसाचे पाणी नाग रकां या घराम ये िशरत 
असलेबाबत नाग रकां या वारंवार त ार  या वभागास ा  होत असून मा.नगरसद य यांनी 
सदर या र याची पातळ  कमी क न र ता काँ ट करण क न िमळणेबाबत मागणी कर त 
आहेत. यामुळे र याची पातळ  ह  अ त वात असले या घरां या पातळ या समांतर 
करणेस व काँ ट करण करणेचे कामाकर ता एकूण र. .१६,००,००,०००/- (अ र  र. . 
सोळा कोट  फ ) इत या र कमेची आव यकता आहे. मा.महापािलका सभा ठराव . ६६३, 
द.०६/०४/२०१६ अ वये सदर कामासाठ  िमळालेली र. .१,००,००,०००/- इतक  शासक य 
मंजुर  अपुर  अस याने र. .१६,००,००,०००/- इत या र कमेस सुधार त शासक य मा यता 
यावी लागणार आहे. 

   भाग .४४ म ये काँ ट र ते करणे या कामासाठ  र. .१५,००,००,०००/- (अ र  
र. .पंधरा कोट  फ ) चे वाढ व खचासह एकुण र. .१६,००,००,०००/- (अ र  र. .सोळा कोट  
फ ) इत या र कमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच ड े ीय 
कायक ेतील वाकड उप वभागातील वाड .४८,५४ ते ५७ या प रसरात होणा-या र ता 
दुभाजकात दवाब ी यव था करणे व आनुषंिगक कामे करणे या कामास तरतूद अपूर  
अस याने सदर कामास मा. थायी सिमती सभा ठराव .१७३९५ द.२०/०९/२०१६ अ वये 
स मा. सद य पार त ठरावानुसार खालील माणे तरतूद वग करणेस मंजूर  दलेली आहे. 

 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखाशीष पृ  
. / 

अ. . 

२०१६-१७ 
ची मुळ 
तरतूद 

वाढ घट सुधा रत 
तरतूद 
२०१६-१७ 

१ वाकड उपिवभागातील 
वाड  ४८,  ५४ ते ५७ 
या प रसरात होणा-या 
र ता दुभाजकात 
दवाब ी व था करणे 

व आनुषंिगक कामे करण.े 

सावजिनक 
सुरि तता 
(ड भाग 
िव ुत) 

३८५
/४७ 

 

 

 

 

१०००० 

 

 

 

 

१५००००० 

 

 

 

 

० 

 

 

 

 

१५१०००० 
२ भाग . ५६ वैदूव ती 

जवळकरनगर येथील 
खेळाचे मैदान 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

६५/ 
६४ 
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आर णाम ये िविवध 

कार या खेळा या 
खेळप ा िवकिसत 
करणे. 

 

 

 

२००००००० 

 

 

 

० 

 

 

 

१५००००० 

 

 

 

१८५००००० 

   एकूण २००१०००० १५००००० १५००००० २००१०००० 

 

तर  वर ल त यात दश व या माणे ड े ीय कायक ेतील वाकड  उप वभागातील 
वाड  ४८,५४ ते ५७  या प रसरात होणा-या  र ता दुभाजकात सांगवी फाटा येथील पूल 
क पा या कामाम ये बस वले या एलईड  द यां या खांबा माणेच रंगीत दवाब ीचे खांब उभे 

क न दवाब ी यव था करणे व आनुषंिगक कामे करणे या कामासाठ  तरतूद वग करणास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .१०१ फुगेवाड  येथील लोकमा य टळक शाळे या 
जु या इमारतीत फेरफार क न नवीन शाळा इमारत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक 
कामे कर याचे काम चालु आहे. सदर कमाचे मनपा अंदाजपञकाम ये सन २०१६-१७ मधील 
वशेष योजना अंतगत याच शाळेचे भाग-२ चे कामाचे तरतूद उपल ध आहे. तर  काम एकच 
अस याने कामाचा खच भाग-१ या कामावर होणार अस याने वशेष योजना लेखािशष तरतुद 
पान ं . व अनु. ं .१९/१४ र. . ८०,००,०००/- मधील र. . ७०,००,०००/- व पान ं . व अनु 
ं . १९/१५ र. . ८०,००,०००/- मधील र. . ७०,००,०००/- ाथिमक व दु यम िश ण पान ं . 

५८९ व अ. .३ या कामावर वग करण करणे आव यक आहे. सदर कामाचे वग करणाक रता 
मा. थायी सिमती ठराव .१८०६५ द.१५/१०/२०१६ नुसार मा यता िमळाली आहे. सदर 
वग करण लेखािशषिनहाय अस याने मा. थायी सिमतीचे वग करणाचे ठरावास  मा यता देणेत 
येत आहे तसेच सभावृ ांत कायम होणेची वाट  न पाहता अंमलबजावणी करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच भाग . ५९ म ये पाणीपुरवठा जलिन:सारण वदयूत व थाप य 
वभागाचे एकिञत काँ ट र यांचे काम चालू आहे सदर कामाचे मनपा अंदाजपञकाम ये सन 
२०१६-१७ मधील एकिञत कामा या सोयीने तरतूद वभागिनहाय उपल ध केली होती. तर  
कामाची िन वदा एकच अस याने व कामाचा खच एकिञत होणार अस याने जल:िनसारण 
वभागाकड ल तरतूद पान . ५२७/७१ र. . १,२०,००,०००/- थाप य वभागाकड ल पान . 
१५७/४९ या कामावर वग करण करणे आव यक आहे. सदर कामाचे वग करणाक रता 
मा. थायी सिमती ठराव . १८०७४ द.१५/१०/२०१६ नुसार मा यता िमळाली आहे. सदर 
वग करण वभागिनहाय अस याने मा. थायी सिमतीचे वग करणाचे ठरावास मा यता देणेत 
येत आहे.  

अनुकूल-८०        ितकूल- ०१ 
अशी मते पडली व सदर ठराव बहुमताने मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

        ----- 
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मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 

        वषय मांक-११ 
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
संदभ :- १) मा.स वता साळंूके व मा.अिनता तापक र  यांचा ताव- 

                    २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७६७० द.४.१०.२०१६ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध 
क याणकार  योजना राब व यात येतात. सन २०१५-१६ पासून “इतर क याणकार  योजना” या 
वभागामाफत राब व यात येत आहेत. या योजनेअतंगत खु या वगातील 
व ाथ / व ाथ नींकर ता योजना राब व यात येत आहेत. स या या योजनांिशवाय समाजातील 
सव तरातील व ाथ , व ाथ नींना िश यवृ ी आ ण उ च िश णाक रता बँकेकड ल कज 
उपल ध होणेचे ीने सोबतचे प  “अ” नुसार योजना “ इतर क याणकार “ योजनेअंतगत 
राब व याक रता मा यता देणेकामी तसेच खु या वगातील व ा याक रताची तरतूद “इतर 
क याणकार  योजना” खु या वगातील व ाथ नीक रताची तरतूद “म हलांक रता योजना” 
आ ण मागास घटकातील व ाथाक रता (SC,ST,VJNT) “मागासवग य क याणकार  योजना” 
या लेखािशषावर ल तरतूद तून कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.अिमना पानसरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
 
मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते आहे – नागरव ती 
वकास योजना वभागामाफत SC,ST,VJNT या वगातील मागासवग य व ाथ , म हला, 
युवकांचे क रता व वध योजना राब व यात येतात. या योजनांक रता अजदाराचा जातीचा 
दाखला आव यक अस याने अनेक होतक  लाभाथ ना या योजनांचा लाभ घेता येत नाह . 
यामुळे मागासवग य क याणकार  योजनांतगत राब व या जाणा-या सव योजनांक रता 

अजदारा या जाती या दाख या ऐवजी अजदारा या कंवा अजदारा या वड लांचा जाती या 
दाख याची त कंवा अजदारा या शाळा सोड या या दाख याची त आव यक राह ल. 
या माणे मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत सव योजनांक रता अहता िन त 
कर यास मा यता दे यात यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील िनराधार 
ये  नाग रकांना पुणे महानगरपािलके या धत वर अथसहा यांची योजना पञ  अ  नुसार 

राब व यास मा.आयु  पंपर  िचंचवड मनपा यांना अिधकार दान कर यास मा यता देणेत  
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यावी. तसेच भाग .२१ म ये न वन अ यािसका व पधापर ा क  सु  करणे यासाठ  
वर ल योजनेतून तरतूद देणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना वकार या आहेत.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
 

ठराव मांक – ९५०     वषय मांक-११ 
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
     संदभ :- १) मा.स वता साळंूके व मा.अिनता तापक र  यांचा ताव- 
            २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१७६७० द.४.१०.२०१६ 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध 
क याणकार  योजना राब व यात येतात. सन २०१५-१६ पासून “इतर क याणकार  योजना” या 
वभागामाफत राब व यात येत आहेत. या योजनेअतंगत खु या वगातील व ाथ / 
व ाथ नींकर ता योजना राब व यात येत आहेत. स या या योजनांिशवाय समाजातील सव 
तरातील व ाथ , व ाथ नींना िश यवृ ी आ ण उ च िश णाक रता बँकेकड ल कज उपल ध 

होणेचे ीने सोबतचे प  “अ” नुसार योजना “इतर क याणकार ” योजनेअंतगत 
राब व याक रता मा यता देणेकामी तसेच खु या वगातील व ा याक रताची तरतूद “इतर 
क याणकार  योजना” खु या वगातील व ाथ नीक रताची तरतूद “म हलांक रता योजना” 
आ ण मागास घटकातील व ाथाक रता (SC,ST,VJNT) “मागासवग य क याणकार  योजना” 
या लेखािशषावर ल तरतूद तून कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच नागरव ती वकास 
योजना वभागामाफत SC,ST,VJNT या वगातील मागासवग य व ाथ , म हला, युवकांचे 
क रता व वध योजना राब व यात येतात. या योजनांक रता अजदाराचा जातीचा दाखला 
आव यक अस याने अनेक होतक  लाभाथ ना या योजनांचा लाभ घेता येत नाह . यामुळे 
मागासवग य क याणकार  योजनांतगत राब व या जाणा-या सव योजनांक रता अजदारा या  
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जाती या दाख या ऐवजी अजदारा या कंवा अजदारा या वड लांचा जाती या दाख याची त 
कंवा अजदारा या शाळा सोड या या दाख याची त आव यक राह ल. या माणे मागासवग य 
क याणकार  योजनेअंतगत सव योजनांक रता अहता िन त कर यास मा यता दे यात येत 
आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील िनराधार ये  नाग रकांना पुणे 
महानगरपािलके या धत वर अथसहा यांची योजना पञ  अ  नुसार राब व यास मा.आयु  
पंपर  िचंचवड मनपा यांना अिधकार दान कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग 
. २१ म ये न वन अ यािसका व पधापर ा क  सु  करणे यासाठ  वर ल योजनेतून तरतूद 

देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 

ठराव मांक – ९५१     वषय मांक-१२ 
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  

                             वभाअक/३/का व/६/२०१६ दनांक ४/१०/२०१६ 
 

     देशातील सव शहरांमधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे या 
कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा 
उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अिभयान संपूण 
देशाम ये राब व याची घोषणा द.२/१०/२०१४पासून केलेली आहे. महारा  शासनाने देखील 
क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अिभयान 
(नागर )” राब वणेबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनणय . 
वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच 

या अिभयानाचे अनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची र कम (अनुदान) . वमअ-
२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१५ अ वये िनगत करणेत आलेली  आहे.   

      सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  नगर वकास वभाग मं ालय, मंुबई -
३२ यांचे कड ल ा  प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग 
द.१७/८/२०१५ व शासन िनणय . वमअ २०१६/ . .१३/२०१६-१७ द. १३/०६/२०१६ 
अ वये सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून खालील माणे 
अनुदान ा  झाले आहे. 

व छ महारा  अिभयान (नागर )  क शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ा 
 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि क घरगुती शौचालय १,२४,९६,०००/- २,४९,९२,०००/- 

२ सामुदाियक शौचालय ३४,६७,०००/- ११,५६,०००/- 

३ व छ महारा अिभयानाचे ँ डग 
(मािहती, िश ण व सार आिण 

जन जागृती) 

५,९०,०००/- १,९७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ४६,०००/- 

५ एकूण १,६७,०३,०००/- २,६३,९१,००० /- 

  क शासन व रा य शासन 
एकूणअनुदान  

४,३०,९४,०००/- 

 
 वर ल माणे ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येत लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/-, रा य शासनाचे र. .८०००/- व मनपा ह सा र. .४०००/-या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 
 यानुसार सदर अिभयान सु  झालेपासून दनांक ३०/०९/२०१६अखेरसोबत सादर केलेले 
प  "अ " माणे कामकाज झालेले आहे.शासन िनणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, 
दनांक१९/११/२०१५ अ वये "नागर  थािनक वरा य सं थांमधील व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) या अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब संबंिधत नागर  थािनक वरा य 
सं थे या येक म ह या या सव साधारण सभे या वषय सूचीवर कायम व पी समावेश 
क न या वषयाचा स व तर आढावा सव साधारण सभेम ये घे यात यावा " असे  कळ वलेले 
आहे.तसेच व छ भारत अिभयानासाठ  मा. पंत धान यांनी महारा  रा याक रता 
नामिनदिशत केले या खेलर  व अजुन पुर कार वजे या नेमबाज अंजली भागवत यांची 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  ॅ ड अ बॅिसडर हणून िनयु  केलेली आहे. 
 व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/०९/२०१६ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे 
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प  “अ” 

 
सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत येत आहे.  
 
मा.अिमना पानसरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 

महानगरपािलकेच ेनाव 
पपरी चचवड 

महानगरपािलका 

 

शेरा 

िज हा  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटुंबांची सं या 

६३१२ 
 

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या संकेत  

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची सं या  
५८८७ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या ३९९९  
बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुतीशौचालय ३४३६ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती शौचालय २७८४ 
 

बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 
 

िनगत करणेत आलेला 
पिहलाह ा 

३९४४ लाभाथ  

GOI+GOM=२३६.६४

लाख 

GOI =२०००/- व  

GOM= ४०००/-

िह सा 

ULB = ७८.८८ लाख 
ULB = २०००/- 

िह सा 
 एकुण ३१५.५२ लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा 

१९८२ लाभाथ  
GOI+GOM=११८.९२ 

लाख              

GOI =२०००/- व  

GOM= ४०००/-

िह सा 

  ULB = ३९.६४ लाख 
ULB = २०००/- 

िह सा 
 एकुण १५८.५६ लाख  
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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 केले. 
        ----- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 

        वषय मांक-१३ 
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  

                            था/बीआरट एस/८१३/२०१६ दनांक ४ /१०/२०१६ 
 

सांगवी कवळे हा र ता महानगरपािलकेने वकसीत केला असून या मागावर सावजिनक 
बीआरट  बस वाहतुक सु  कर यात आलेली आहे. या र यावर ल कावेर  नगर या ठकाणी 
सबवे बांधणेची मागणी या भागातील मा. नगरसद यांनी केली आहे. तसेच या कामासाठ  द. 
११ ऑग ट २०१६ रोजी र ता रोको आंदोलनह  कर यात आले आहे. तसेच या ठकाणी चौक 
अस यामुळे लहानमोठे अपघात वारंवार घडत असतात यामुळे या ठकाणी नागर कां या 
सुर ततेसाठ  व वाहनांची रहदार  सुरळ त हो यासाठ   सबवे बांधणे आव यक आहे. 

यानुसार सदर जागेची पाहणी क न सा.बां. वभाग सन २०१६-१७ व मा य 
दरपृथ:करणानुसार सदर कामाचे क प यव थापन स लागार मे. एस.एन.भोबे यांनी स व तर 
अंदाजप क तयार केले असून अंदाजप क य र कम .६,५०,००,०००/- इतक  येत आहे.  तसेच 
सदर ठकाण या EHV पायलॉनची उंची वाढ वणे व न वन पायलॉन उभारणे या कामी र. . 
१,६०,००,०००/- खच येणार आहे. यामुळे कावेर नगर येथे सबवे बांधणेकामी व ुत खचासह 
र. .८,१०,००,०००/- इतका खच येणार आहे. तथा प,  मनपाच ेसन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील 
पान  . ५७ अनु. . १९३ अ वये कामास  र. .४,००,००,०००/- इत या अंदाजप क य र कमेस 
महापािलका सभा ठराव .८५० दनांक २०/४/२०१६ अ वये शास कय मा यता िमळाली 
आहे. सदर कामाची िन वदा िस द करणेकामी र. .८,१०,००,०००/- या र कमेस मा. 
महापािलका सभेची शासक य मा यता घेणे आव यक आहे.   

  वषयां कत कामाची अंदाजप क य र. .८,१०,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता  
देणेत येत आहे.  

 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
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मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - मनपा अंदाजपञकातील 
थाप य ‘ वशेष योजना’ या लेखािशषा अंतगत पान . १९ अ. .१५ कासारवाड  येथे नवीन 

शाळा इमारत बांधणे या कामाची अंदाजपञक य र कम १,६०,००,०००/- इतक  असून 
याऐवजी सदर कामास र कम पये १२,००,००,०००/- (अ र  र. .बारा कोट ) एवढया रकमेस 
शासक य मा यता देणेत यावी. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता िन वदा कायवाह  

करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच मनपा अंदाजपञकातील थाप य ‘ वशेष योजना’ या 
लेखािशषा अंतगत पान .१९ अ. .१४ भाग .६२ फुगेवाड  मधील लोकमा य टळक 
शाळे या इमारतीत फेरफार क न नवीन शाळा इमारत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक 
कामे करणे भाग-२ या कामाची अंदाजपञक य र कम १,६०,००,०००/- इतक  असून याऐवजी 
सदर कामास र कम पये ४,३०,००,०००/- एवढया रकमेस शासक य मा यता देणेत यावी. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता िन वदा कायवाह  करणेस मा यता देणेत यावी.    

 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक – ९५२     वषय मांक-१३ 
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  

                            था/बीआरट एस/८१३/२०१६ दनांक ४ /१०/२०१६ 
 

सांगवी कवळे हा र ता महानगरपािलकेने वकसीत केला असून या मागावर सावजिनक 
बीआरट  बस वाहतुक सु  कर यात आलेली आहे. या र यावर ल कावेर  नगर या ठकाणी 
सबवे बांधणेची मागणी या भागातील मा. नगरसद यांनी केली आहे. तसेच या कामासाठ  द. 
११ ऑग ट २०१६ रोजी र ता रोको आंदोलनह  कर यात आले आहे. तसेच या ठकाणी चौक 
अस यामुळे लहानमोठे अपघात वारंवार घडत असतात यामुळे या ठकाणी नागर कां या 
सुर ततेसाठ  व वाहनांची रहदार  सुरळ त हो यासाठ   सबवे बांधणे आव यक आहे. 

यानुसार सदर जागेची पाहणी क न सा.बां. वभाग सन २०१६-१७ व मा य 
दरपृथ:करणानुसार सदर कामाचे क प यव थापन स लागार मे. एस.एन.भोबे यांनी स व तर 
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अंदाजप क तयार केले असून अंदाजप क य र कम . ६,५०,००,०००/- इतक  येत आहे.  तसेच 
सदर ठकाण या EHV पायलॉनची उंची वाढ वणे व न वन पायलॉन उभारणे या कामी र. . 
१,६०,००,०००/- खच येणार आहे. यामुळे कावेर नगर येथे सबवे बांधणेकामी व ुत खचासह 
र. . ८,१०,००,०००/- इतका खच येणार आहे. तथा प,  मनपाचे सन २०१६-१७ चे 
अंदाजप कातील पान  . ५७ अनु. . १९३ अ वये कामास  र. . ४,००,००,०००/- इत या 
अंदाजप क य र कमेस महापािलका सभा ठराव . ८५० दनांक २०/४/२०१६ अ वये 
शास कय मा यता िमळाली आहे. सदर कामाची िन वदा िस द करणेकामी र. . 

८,१०,००,०००/- या र कमेस मा. महापािलका सभेची शासक य मा यता घेणे आव यक आहे.   

  वषयां कत कामाची अंदाजप क य र. . ८,१०,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता  
देणेत येत आहे. तसेच मनपा अंदाजपञकातील थाप य ‘ वशेष योजना’ या लेखािशषा अंतगत 
पान . १९ अ. .१५ कासारवाड  येथे नवीन शाळा इमारत बांधणे या कामाची अंदाजपञक य 
र कम १,६०,००,०००/- इतक  असून याऐवजी सदर कामास र कम पये १२,००,००,०००/- 
(अ र  र. .बारा कोट ) एवढया रकमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता िन वदा कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपा 
अंदाजपञकातील थाप य ‘ वशेष योजना’ या लेखािशषा अंतगत पान . १९ अ. .१४ भाग 
. ६२ फुगेवाड  मधील लोकमा य टळक शाळे या इमारतीत फेरफार क न नवीन शाळा 

इमारत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणे भाग-२ या कामाची अंदाजपञक य 
र कम १,६०,००,०००/- इतक  असून याऐवजी सदर कामास र कम पये ४,३०,००,०००/- 
एवढया रकमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
िन वदा कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४वर पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 

        वषय मांक-१४ 
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  

 
संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. 

                                    . था/BSUP /४९९/२०१६ द. ४/१०/२०१६ 
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      क शासनाने नागर  भागाक रता धानमं ी आवास योजनेम ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने सािमल होणेबाबत महारा  शासनाचे द.०९/१२/२०१५ चे शासन 
िनणयानुसार व यासंबंधी ताव सादर करणेसाठ  शासनाचे मा. ी. िनमलकुमार देशमुख, 
रा य अिभयान संचालक यांनी द.०३/०२/२०१६ तसेच द.१३/०४/२०१६ या प ामाफत 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस धानमं ी आवास योजना “सवाक रता घरे २०२२” म ये 
योजना तयार करणे संदभात व शहर  गर ब लाभाथ  िन त करणे संदभात कळ वले आहे. 
तसेच शासनाने हाडाची रा य तर य सुकाणू अिभकरण सिमती हणून नेमणूक केली असून 
यांनी द.०१/०६/२०१६ चे प ा वये धानमं ी आवास योजनेचा आराखडा DPR (Detailed 

Project Report) तयार क न तावा या छाननी क रता मु य अिधकार  पुणे गृहिनमाण े  
व े  वकास मंडळा या कायालयाकडे सादर करणे वषयी कळ वले आहे.  

या योजनेतील ठळक वैिश ये खालील माणे :-  
१) सदर योजनेम ये क शासनाचे येक घरासाठ  र. .१.५ ल  व रा य शासनाचे र. .१ ल  इतके 

अनुदान आहे व उव रत ह सा महानगरपािलका व लाभाथ  यांचा असणार आहे. 
२) सदर योजनेम ये ३० चौ.मी. चटई े ापयतची घरकुले अनु ेय आहेत. 
३) या योजनेसाठ  शहरातून आिथक या दुबल असणा-या नाग रकांचे अज मागवावयाचे आहेत. या 

य चे उ प न वा षक र. .३ लाख आहे तोच लाभाथ  पा  ठरणार आहे. 
४) लाभाथ  भारताचा नाग रक असणे आव यक आहे.  
५) सदर योजनेतील घरे हे कुटंुबातील क या म हले या कंवा कुटंुबातील कता पु ष व म हला यां या संयु  

नावावर असतील आ ण कत  म हला सद य नसेल तर या ठकाणी कता पु ष यां या नावे घर रा हल.  
६) लाभाथ  कुटंुबाम ये पित / प ी व अ ववा हत मुले यांचा समावेश असेल. या अिभयान अंतगत 

क ाकडून अनुदान / सहा य ा  क न घे याक रता देशातील कोण याह  भागात लाभाथ  कुटंुबातील 
य या मालक चे प के घर नसावे.  

७) अिभयान अंतगत बांध यात येणा-या घरांची सहकार  सं था थापन करणेत येईल.  
८) या योजनेअंतगत लाभा याची पा ता धानमं ी आवास योजना, “सवासाठ  घरे” – नागर  या 

मागदशक सूचनानुसार राह ल. 
   सदरची योजना क शासनाची असून योजनेस क  व रा य शासनाने सदर योजनेस 

आिथक मदत दश वली आहे. याअनुषंगाने सदर योजना नागर  वरा य सं था या े ात 
महारा  शासनाने शासन िनणया ारे लागू केली असून यामुळे सदर योजनेम ये 
महानगरपािलकेने भाग घेणे आव यक आहे.  

यानुसार EWS (Economically Weaker Section) या आर त जागांवर घरकूल क प 

राब वणेक रता DPR बन वणेकामी या जागेचा स व तर स ह करणे, इमारत बांधकाम नकाशे तयार 

करणे, मुलभूत सु वधा (Infrastructure) िनयोजन करणे, बांधकाम खचाचे अंदाजप के तयार 
करणे, क पाक रता पयावरण नाहरकत दाखला, शासक य तसेच िनमशासक य सं थाकड ल 
नाहरकत माणप े सादर करणे, क पा या बांधकामास परवानगी घेणे, िन वदा तयार करणे, 
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DPR बनवून तो शासनाकडे सादर करणे, तसेच यास क  व रा य शासनाची मंजुर  तसेच 
अनुदान िमळ वणेकामी वेळोवेळ  पाठपुरावा करणे व इतर तदनुषंिगक वा तु वशारद व 
अिभयां क  वषयक स ला इ याद  आव यक कामे करणेकामी सदर े ातील अनुभवी 
वा तु वशारद व अिभयां क  स लागार सं थेची नेमणूक करणे आव यक आहे. यानुसार 
धानमं ी आवास योजनेअंतगत EWS योजने या घरे बांधणेचे काम करणेसाठ  क प 

स लागार हणून मे. इन ेन आ कटे ट अँ ड अबन लॅनर यांची नेमणूक केली आहे व 
यांचेमाफत DPR बन वणेचे काम सु  आहे. 

स या महानगरपािलके या मंजूर वकास आराख याम ये आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  (EWS) घरे या आर णांतगत च-होली येथे स.नं.४०८ पै,४०९ पै, (आर ण 
.२/८३) मधील २.१५ हे टर े ात महानगरपािलके या ता यात आलेले आहे. सदर जागेवर 
धानमं ी आवास योजनेअंतगत २.५ F.S.I. अपे त ध न १४४२ घरकुले बांधणेचे िनयोजन 

केलेले आहे.  
 क पातील इमारतीं वषयी ठळक वैिश ये 
१) इमारत पा कग + १४ मजली (तळ मजला पुणपणे पा कगसाठ  राखीव). इमारतीभोवती पुरेशी मोकळ  

जागा 
२) दोन िल ट -    १.४८ X  २.१० मी. (५’ X  ७’) 
३) एक ेचर िल ट  ३.३६ X १.९९ मी. (११’ X ६.६’) 
४) दोन जने ( ं द  १.५० मी.), ज या म ये कोटा फरशी. 
५) सामाईक पॅसेज ( ं द  १.३५ मी.), Vitrified tiles सुर तते या ीने १.२ मीटरउंचीची पडद  (Parapet) 

Oil Paint  सह. 

६) इमारतीला बाहे न Texture Paint व आतून Oil Bound Distemper 

७) िनयमानुसार आव यक ती अ नशमन यव था (Fire Fighting). 

८) जिमनीखाली व इमारतीवर आव यक मते या पा या या टा या. 
९) येक इमारतीस सोलर हटर सु वधा.  
१०) इमारतीचे Alluminium Form Work या सहा याने एकसंध RCC बांधकाम 

    (Monolithic Construction). 
११) पा कगम ये Trimix प दतीचे Flooring. येक इमारती या पा कगम ये व छतागृहासह  
    सोसायट  ऑफ स. 
१२) येक मज यावर १६ सदिनका, येक सदिनकेला पुरेसा उजेड, हवेशीर अशी यव था. 
१३) इमारतींचा देखभाल - दु तीचा कालावधी सदर योजने या ठेकेदारामाफत ३ वष व िल ट ची देखभाल 
दु तीचा कालावधी ५ वष राह ल. 
१४) मलशु द करण क ाचा देखभाल दु तीचे कालावधी सदर योजने या ठेकेदारामाफत ५  
    वषाचा राह ल.     
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 इमारतीतील सदिनकेची ठळक वैिश ये 
१) क  शासना या िनयमानुसार एका सदिनकेचे चटई े फळ (Carpet Area) ३० चौ.मी.  

(३२२ चौ.फुट). 

२) बैठक ची खोली (Hall)– ३.०६ X ३.२ मी. (१०’ - १ X १०’ – ६’’) 

३) वयंपाक गृह (Kitchen)– २.४९ X १.९८ मी. (८’X ६’ – ६’’)  
४) शयनगृह (Bedroom)– २.७४ X ३.२० मी.(९’X १०’ – ६’’) 

५) नानगृह (Bathroom) -१.५२ X १.२० मी. (५’X ४’) Wash basin सह, नानगृहाम य े Antiskid 

ceramic tileflooring,४ फुट उंचीचा Glazed Tile म ये Dado व Oil Paint. 

६) शौचालय (W.C.)– १.२० X ०.९१ मी. (४’X ३’) ओर सा प दतीचे W.C. पॅन, िसरॅिमक टाईल लोर ंगव ४ फुट 

उंचीचा Glazed Tile म ये Dado व ४ फुटा या वर ल भागास Oil Paint. 
 

७) माळा (Loft) वयंपाकगृहाम ये– ०.६ मी. (२’) ं द  व ०.७५ मी. (२’ ६’’)  उंचीचा. 
८) मु य दरवाजा व बेड म चा दरवाजा - PUF Material म ये. 

९) नानगृह व संडास चा दरवाजा - PVC Material म ये. 

१०) खड या - Alluminium Sliding व लोखंड  Grill  सह. 

     ११) व ुत तारा– Casing प ट म ये, Powerpoint,Switches - Anchor कंपनीचे / त सम. 

१२) Kitchen Otta – Kadappa Platform म ये Stainless Steel sink, Platform वर २  
    फुट उंचीचा Glazed Tile  म ये Dado. 

१३) सदिनकेम ये आतील िभंतींना सव  Oil Bound Distemper. 

 अशा प दतीची इमारतीची व सदिनकेची वैिश ये राहतील. 

   सदर क पा अंतगत च-होली येथ े१४४२ सदिनका बांधणेकामी .१,१९,३१,७६,९४९/- इतका 
खच येत आहे. यानुसार येक सदिनकेला येणारा खच हा र. . ८,२७,४४६/- इतका आहे. 

इमारती या बांधकाम े ा माणे येक सदिनकेचा Construction Built up Area हा ५४५ 

चौ.फुट आहे. यानुसार ित चौ.फुट बांधकामाचा खच र. .१,५१८/- इतका येत आहे. 

१) क शासन अनुदान  - .१.५० ल  

२) रा यशासन अनुदान - .१.०० ल  

रा य शासन योजनेसाठ  .१ ल  च े अनुदान देणार आहे. सदरचे घर हे १४ मजली 
इमारतीम ये सव सोयी - सु वधायु  असणार आहे. यापूव  EWS या घरकुल योजनेसाठ  सन 
२०१० म ये लाभा याकडून यां या ह यापोट  .३.७६ ल  घे याचे मनपाने मा य केले. 
यानुसार लाभा यानीह  सदर योजनेतील यां या ह यापोट  .३.७६ ल  भरले आहेत. 
यामुळे धानमं ी आवास योजनेतील सदिनके या लाभा याकडून यां या ह यापोट  र. .५ 

ल  घे यास हरकत वाटत नाह . यामुळे सदर क पातील महानगरपािलकेचा ित सदिनका 
ह सा . ७७ हजार इतका राह ल. क पाचा िनयो जत कालावधी ३ वष इतका अस याने 
महानगरपािलकेस ितवष  . ३.७२ कोट  घालावे लागणार आहेत.  
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सदिनका या खचाचे वाटप खालील माणे. 
१) क  शासन - .१.५० ल  
२) रा य शासन - .१.०० ल  
३) म.न.पा. - .०.७७ ल  
४) लाभाथ   - .५.०० ल  

एकुण  - .८.२७ ल  

     येक क पाम ये कमिशअल वापरासाठ  २% जागा वकास िनयं ण िनयमावली 
(D.C. Rule) नुसार  ठेवणे म ा  आहे. यामुळे सदर क पातील जागा ६०३७.३० चौ.फुट इतक  

आहे. 

     क पाम ये महानगरपािलकेचा ह सा येक सदिनकेसाठ  र. .१ ल  इतका आहे. तो 
ह सा कमी करणे या ीकोनातून व मनपाचा Infrawork साठ  सु दा खच येणार आहे तो काह  

माणात कमी हावा हणून कमिशअल जागेकर ता वतं  िन वदा काढून ५० वषाच ेLease ने देणे 

व यातून िमळणा या Premium ारे मनपाचा व ह सा कमी करता येईल. कमिशअल वापराक रता 
बांधून वापरा या त वावर करारनामा क न अट  व शत  ठरवून वकसकाकडून Premium ची र कम 

२ वषात २ ह यात घे यात येईल. ५० वषानंतर इमारतीस हत संपूण जागा मनपाला वकसकाने परत 

देणे म ा  राह ल. Lease कालावधीत इमारतींचे िमळकत कर, पाणीप ट , व ुत बल इ याद  

वकसकाने भरणे आव यक राह ल.  

महानगरपािलके या वकास आराख याम ये (D.P.) च-होली येथील जागा EWS साठ  

राखीव अस याने सदर क पाम ये जागेची कंमत गृ हत धर यात आलेली नाह . 

लाभा याचा ह सा .५.०० ल  इतका आहे. याम ये सोडतीम ये (Lucky Draw) नाव 

आ यानंतर प हला ह ा २०% र कम, दुसरा ह ा ४०% र कम हा इमारतीचे काम ५०% झा यानंतर 
व ितसरा ह ा ४०% रकमेचा भरणा ताबा िमळ यापूव  मनपाकडे करणे आव यक आहे. 
सदरची सदिनका मनपा माफत बांधून लाभा याना यांचा ह सा भ न घेतलेनंतर ९९ वषा या 
Lease ने देणेत येतील. यािशवाय वज, पाणी िमटर व वयंपाकासाठ चे गॅस पाईपलाईन 
क रता अनामत र कम जोडणी शु क यासाठ  येणारा य  खच लाभा यास वतः 
( व ह या यित र ) महानगरपािलकेकडे भरावा लागेल. तसेच लाभा याना िमळकत कर, 
वीज बल इ. बले वतः भरावी लागतील. येक इमारतीची सोसायट  वतं  करणेत येईल 
व सोसायट माफत सामाईक वीज बल, सामाईक पाणी बल भरावे लागेल. 
 महानगरपािलका या माणे मनपा े ाम ये सावजिनक ठकाणी र ते, पाणीपुरवठा, 
दवा ब ी, े नेज, मलशु द करण क  (STP), घनकचरा यव थापन (Solid Waste 

Management) इ याद  मुलभूत सु वधा (Infrastructure) वखचाने करते या माणे या 
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क पातह  महानगरपािलकेने वखचाने करावे असे वाटते. या सु वधा MPCB पयावरण खा या या 

िनयमानुसार करणे आव यक आहे. या मुलभूत सु वधांचा खच खालील माणे :- 
 

अ
 

ठकाणा
चे नाव 

सीमा 
िभंत 

र ते पावसाळ  
गटर व 
Rain water 
harvesting 

पा.पु. ेनेज मल 

शु द  

करण 
क  

(STD) 

घनकचरा 
यव था
पन 

(SWM) 

दवा 
ब ी 
ा सफॉ
मर 

फडर इ. 

एकुण 

सव आकडे ल  म ये 
१ च-होली २७.९२ २३२.८६ ९३.८८ १२.६१ ४३.३२ १५१.१५ १.०० २३३.४७ ७९६.२१ 

 
एकंदर त वर ल सव ठकाणी मुलभूत सु वधा (Infrastructure) पुर वणेकामी .७९६.२१ 

ल  इतका खच येईल. सदर क पातील इमारतींच े काम सु  झालेनंतर मुलभूत सु वधा 
(Infrastructure) क रता िन वदा काढ यात येतील. 

 सदर क पासाठ  खालील बाबींची मंजूर  आव यक आहे. 

१) तावास शासक य मा यता 
२) बांधकाम परवानगी 
३) पयावरण खा याकड ल नाहरकत दाखला (Environmental Clearance Certificate),  

क य भूिमजल बोडाकड ल नाहरकत दाखला. 
४) रा य शासना या “क य मा यता व संिनयं ण सिमती” (CSMC) ची मा यता. 

 

  शासक य मा यतेनंतर बांधकाम परवानगी साठ  व पयावरण दाख यासाठ  अज दाखल 

करणेत येईल. तावास मनपाची मा यता िमळालेनंतर सदर योजना हाडा माफत रा य 

शासना या “क य मा यता व संिनयं ण सिमती” (CSMC) ची मा यता घेवून क पा या 
इमारती या बांधकामां या सव िन वदा काढणेत येतील. 
 सदर क पास स म ािधकार  (झोिनपू वभाग), नगररचना वभाग, भुिम आ ण 
जंदगी वभाग, बांधकाम परवानगी वभाग, कायदा स लागार (कायदा वभाग) व मा हती व 
तं ान अिधकार  यांचेकडून अिभ ाय आलेला आहे. 
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पंत धान आवास योजनेक रता शासक य मा यतेक रता खचाचा तपिशल खालील माणे :-                    

त ा – अ 
 
अ. . तपिशल खच 
१ क पाचा इमारत बांधकामासाठ  एकुण खच १,१९,३१,७६,९४९ 
२ ५% Contingencies सह १,२५,२८,३५,७९६ 
३ २% Work charges establishment Charges 

सह 

१,२७,७८,९२,५१२ 

४ ६% भाववाढ (Escalation) ७,१५,९०,६१६ 
एकुण (३ + ४) १,३४,९४,८३,१२८ 
Say एकुण . १३५.०० कोट  

 
महानगरपािलकेमाफत मुलभूत सु वधा पुर वणे (Infra) कामांचा खचाचा  
तपिशल खालील माणे 
                           त ा – ब 

 
अ. . तपिशल खच 
१ क पाचा infra साठ चा एकुण खच ७,९६,२१,००० 

२ ५% Contingencies  ८,३६,०२,०५० 

३ २% Work charges establishment  ८,५२,७४,०९१ 
४ ६% भाववाढ (Escalation) ४७,७७,२६० 

एकुण (३ + ४) ९,००,५१,३५१ 
Say एकुण . ९.०० कोट  

 
 त ा अ नुसार क  शासन, रा य शासन व मनपा यांचे संयु  िनधी मधून 

पंत धान आवास योजने अंतगत १४४२ सदिनका बांधणेकामी त ा अ नुसार र. .१३५.०० 
कोट  चे खचास व सदर क पाचे साईटवर मुलभूत सु वधा मनपामाफत पुर वणेकामी त ा ब 
नुसार येणा-या र. .९.०० कोट चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
                    
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, या वषयाची मा हती दे यात यावी.  
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मा.राजन पा टल (काय.अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, 
धानमं ी आवास योजना या अंतगत द. ९/१२/२०१५ रोजी महारा  शासनाने मंुबई इथे एक 

िमट ंग बोलवली होती. महारा ातील सव महापािलकांना यात सहभागी हो या वषयी सांग यात 
आले होते. सवासाठ  घरे २०२२ पयत, यासाठ  ह  योजना तयार केली आहे. या योजनेची 
ठळक वैिश ये खालील माणे आहेत –  
 
मा.शिमम पठाण – वषय वाचून दाखवू नका. कोणाचा ह सा कता असणार आहे ते सांगा.   
 
मा.राजन पा टल (काय.अिभयंता) – यात क  शासन आप याला द ड लाख देणार आहे. रा य 
शासन एक लाख देणार आहे. आपण ७७,०००/- पये टाकणार आहोत. लाभा याकडून 
.५,००,०००/- घेणार आहोत.  

 
मा.मंगलाताई कदम – घरकुल योजनेसाठ  आपण लाभा याकडून कती घेतले होते ते पण 
सांगा.  
 
मा.राजन पा टल (काय.अिभयंता) – घरकुल योजनेसाठ  आपण लाभा याकडून .३,७६,०००/- 
घेतले होते. या ठकाणी आपण .५ लाख घेतोय.  
 
मा.मंगलाताई कदम – घरकुल योजनेसाठ  कोणाचा ह सा कती होता ते सांगा.  
 
मा.राजन पा टल (काय.अिभयंता) – घरकुल योजनेसाठ  क  शासनाने .१,६९,०००/- दले 
होते. ाईम िमिन टर आवास योजनेत द ड लाख देत आहेत. रा य शासनाने घरकुल 
योजनेसाठ  .१,०१०००/- दले होते. ाईम िमिन टर आवास योजनेत एक लाख देत आहेत. 
यानंतर महानगरपािलकेने घरकुल योजनेसाठ  .७०,०००/- टाकले होते. आता ाईम 

िमिन टर आवास योजनेसाठ  .७७,०००/- टाकतोय. घरकुल योजनेत लाभा याकडून 
.३,७६,०००/- घेतले होते. आ ा आपण लाभा याकडून .५,००,०००/- घे याचे ता वत केले 

आहे. 
 
मा.योगेश बहल – कती आकारमानाचे घर देतोय.  
 
मा.राजन पा टल (काय.अिभयंता) –घरकुल योजनेत ३७ वे.मी. घर देत होतो. आपण आता 
३० वे.मी. इतके आकारमानाचे घर देणार आहोत.  
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मा.शिमम पठाण–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह,खरेतर क  शासनाने 
नागर  भागासाठ  पंत धान आवास योजनेचा हा वषय आप याकडे आला आहे. यातून आपण 
पंपर  िचंचवड शहरातील गर ब लोकांना आवास देणार आहेत. यांना िनवारा देणार आहेत. 
गोरगर बांना घरे देणार आहेत. क  शासन व रा य शासन खरेतर आघाड  सरकारची न कल 
करतेय. पण यांना जमत नाह ए. आपण पाऊणे चार लाखांत घर देतो होतो ते हा यांनी ऊर 
बडवून घेतले. मोठ मोठे मोच काढले. यांनी वषय वाचला नाह  का. यांना लोकांब ल एवढ  
कळकळ असेल, गर बांब ल एवढा कळवळा असेल तर यांनी खरेतर क  शासना या वरोधात 
आ ा सु ा टाळ बडवत यायचे होते. आ ह  गोरगर बांसाठ  जे केले आहे, मागील रा वाद  
काँ ेस व काँ ेस सरकारने जे केलेले आहे. या महापािलकेत जी स ा आली होती, या स े या 
मा यमातून या स ेचा उपयोग गे या १५ वषात कसा केला आहे ते लोकांना कळू ात. यांचा 
खोटारडेपणा लोकां या ल ात येऊ ात. आता मला एकच सांगायचे आहे क , मी सव 
स माननीयांना वनंती करेन क , आपण एक उपसूचना देऊ. पाच लाख पये दार य 
रेषेखालील लोक भरणार आहेत. यांनी जनधन योजना राबवली. यांनी बँकेत खाते उघडले 
आहे. यांना .५ लाख भरायचे आहेत. नाह तर असेच रहायचे. झोपड त रहायचेय. उघ यावर 
रहायचेय. मला इथे उपसूचना ायची आहे क , हे ५ लाख पये यावेळ  स मा. पंत धान 

येका या खा यात .१५ लाख भरतील. यातून पंत धानांनी ते वळवून यावेत व 
गोरगर बांना घरे ावीत अशी उपसूचना मांडते. या लोकांनी .५ लाख कुठून आणायच.े  
 
मा.महापौर – अशी उपसूचना घेता येत नाह .          
 
मा.शिमम पठाण–मा.महापौर साहेब, पाच लाख कुठून आणायचे. मा या वॉडम ये जी पुनवसन 
योजना होती, ती क  शासना या या धोरणामुळे बंद पडली आहे. ितथे जर आमचे शासन 
असते तर अजूनह  जेएनएनयूआरएमची जी र कम आहे, जी मुदत आहे, ती वाढवली असती. 
मा या दळवीनगरम ये लोकांचे पुनवसन झाले असते. अितशय घाणेरडे राजकारण करत 
आहेत. मोठमोठ  आ ासने देत आहेत. आ ण इकडे लोकांना धुळ ला िमळवताहेत. चांगले 
बोलायच,े अ छे दन हणायचे आ ण वाईटच वागायचं. मनात तळतळ आहे ती मा या 
लोकांची. मा या लोकांचे पुनवसन झाले नाह . मा या गर बांनी दळवी नगरमधील झोपडप ट  
वािसयां या डो यांत घराचे व न होते. ते या शासनाने धळु ला िमळवले आहे. हणून हा 
वषय मंजूर क  नका. आ हाला याचे एक लाख पड  सु ा नकोत. यांना ायचे असेल तर 
यांनी यात कंमतीत आ हाला घरे ावीत. हे अ यंत कमी े  देत आहेत. हणून मी 

स मा.सभागृहाला वनंती करेन क , अशा या फ  थापा देणा-या, लोकांचे वाईट िचंतणा-या 
आ ण उगीचच भूलथापा देणा-या या सरकारचा हा वषय इथे नामंजूर करावा अशी वनंती 
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करते. सग यांनी जर  वषय मंजूर केलातर  माझा वरोध न दवावा अशी मी मा.महापौर साहेब 
यांना हात जोडून वनंती करते.  
 
मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, आिथक या 
दूबल घटकांतील लोकांसाठ  नवीन योजना येते आहे. नागर कांना यासाठ  .५ लाख भरायचे 
आहेत. हा जो वषय आहे, हा अ छे सरकारचा वषय आहे. अ छे दन. मा.महापौर, आप या 
महापािलके माफत आपण जेएनएनयूआरएम कम राबवली होती. आ ाच मा.शिमम पठाण 
ता नी जीव तोडून भाषण केल.े आज याच भारतीय जनता प ा या सद यांनी जागेची अडचण 
आणून, रेडझोनचा मु ा उप थत क न ह  योजना थांबवली. आज बरेचसे गोरगर ब घर 
िमळ यापासून वंिचत राह ल आहेत. एवढे मोठे काम क  सरकारच करत होते. दुसरे हणजे 
क  सरकार या घरकुल योजनेतून आपण नागर कांकडून ४ लाख पये घेऊन यांना ४५० 

वे. फुटाचे घर देत होतो. आता लोकांना .५ लाख देऊन यांना ३२२ वे. फुटाचे घर 
देणार आहेत. हणजे ७० वे. फूट कमी घर िमळणार आहे. मागील सरकारचे काम चांगले 
होते का या सरकारचे काम चांगले आहे. हे सरकार लोकां या डो यांत धूळफेक करते आहे. 
घरकुल योजनेतून घर देत होतो. काह तर  कारण आणून ती योजना थांबवली. येथे आपण 
कोणाचा फायदा करतोय. कोणाचे काम करतोय. बीजेपीचे सद य या शहरातील लोकांचा मजाक 
उडवायला लागले आहेत. एवढे तर  कळाले पा हजे. मागील सरकार ३७ वे.मी. चे घर देत 
होते. हे सरकार ३० वे. मी. चे घर देते आहे. मा.आयु  साहेब, माझी आप याला वनंती 
आहे क , मागील घरकुल योजनेतील कामे थांबवली आहेत. लोकांचा ठराव झाला होता. काह  
लोक वेट ंगम ये आहेत. यांचा देखील  सोडवणे गरजेचे आहे. सभागृह आज या वषयाला 
मा यता देणार आहे. आपण लोकांना मागील वषयाचे काय उ र देणार. उ ा इले शन येत 
आहेत. एक म ह यानंतर महापािलके या िनवडणूका लागणार आहेत. िनवडणूक त आप याला 
जनतेसमोर जायचे आहे. जनतेसमोर जात असताना आपण या प तीने घरे देणार होतो, ते 
थाबंवले व दुस-या कारे घरे देणार आहेत. मा.प नेते, आपण या गो ींत ामु याने ल  
घातले पा हजे. आपण यातून जनतेला वेठ स धरतोय. जनतेचे नुकसान झाले नाह  पा हजे. 
जनतेचा फायदा झाला होईल यासाठ  जे जे करता येईल ते आपण केले पा हजे. आज या 
सरकारने लोकां या डो यांत धूळफेक केली आहे. मी या सरकारचा िनषेध करतो आ ण हा 
वषय फेटाळून लावावा अशी वनंती करतो.  
 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, या वषयासंदभात 
मा.शिमम पठाण ताई व मा.तानाजी खाडे बोलले. मी थमतः याला अनुमोदन देतो. सांगायचे 
ता पय हेच होते क , मागील आघाड  सरकारने जेएनएयूआरएम अंतगत घरकुल योजना 
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आणली होती. आ ा बीएसयूपीचा वषय आला आहे. शहरातील गर ब लोकांसाठ  हा वषय 
आहे. शहरातील गर बांसाठ  आपण ऑलरेड  योजना राबवली आहे. या योजनेत खेळ कोणी 
घातला, खो कोणी घातला, या शहरातील  सवाना ात आहे. या शहरातील सू  नागर कांना 
मा हत आहे क , चांगले चांगले िनणय घेतले. काह  तां क बाबीं या अडचणी हो या. परंतू                  
हायकोटाने िनकाल द यानंतरसु ा हे महाशय सु म कोटापयत गेले. ितथे जाऊन सु ा ते 
फेटाळले गेले. तर सु ा ािधकरणा या ऑफ सम ये यांनी यांचे गुड ऑफ सेस वाप न यांनी 
पु हा कशी अडवणूक करता येईल. यासाठ  आ हाला मोचा काढावा लागला. पूव  आपण ३७ 

वे.मी. चे घर देत होतो. आ ा ३० वे. मी. चे घर देतोय. हणजे कमी झाले. पूव  क  
शासनाचे अनुदान जा त होते, ते आता कमी झाले आहे. रा य शासनाने सु ा अनुदान कमी 
केले आहे. महापािलकेचा सहभाग जा त वाढलेला आहे. थोड यात लोकांना जी व ने दाखवली 
होती. लोकांना जी घोषणाबाजी केली होती क , अ छे दन आऐंगे. तर हे अ छे दन कोणते 
आहेत. हे सांग यासाठ चा हा सवाचा यास आहे. खरे हटलेतर खोटे बोलायच,े रेटून बोलायचे 
हा आज धंदा झाला आहे. या यित र  बोलायचे नाह . दुसरं उरलसुरलं केवळ आरोप करायचे. 
शंभर दवसांत  सोडवू, कुठे गेले तुमचे शंभर दवस. शंभर दवसांत शा ती कर र  क . 
झाला का र . शंभर दवसांत अनिधकृत बांधकामे रे युलराईज क . झाली का. काह ह  करायचे 
नाह . फ  बोबलायचं काम करायच,ं खोटे बोलायचे काम करायच.े गर बाची फसवणूक 
करायची. कालाधन. काला धन परदेशातून येणार होते. आता काला धन परदेशातून काय 
आलेच नाह . गोरगर बांना यां या धनासाठ , यां या पंुजीसाठ  सुबह शाम रात दन 
लाईनम ये उभं रहाव लागतयं. लाईन म खडे रहो, आता ह  प र थती झाली आहे. दाऊद 
ई ा हमला शंभर दवसांत आणणार होते. कुठयं तो दाऊद ई ा हम. हणजे कती खोटं 
बोलायचं याला काह तर  मयादा असते. हणजे जे हा तुलना करायची वेळ येते ते हा सरळ 
दसतेय क , शहर  गर बांनी पाच लाख कुठून आणायच.े हणजे मागे या माणे काह  खोटे 
लोक घुसले. मा.तानाजी खाडे अजून यावर ओरडत असतात. ितथे शासनाची काय चुक 
झाली. चुक या लोकांना घरे िमळाली. लोकांनी खोट  ऍफ डे ह ट दली. घरे वकायची नाह  
हटले तर  घरे वकली. दोन तीन लोकांना भा याने दली. सगळा चुक चा कारभार. मग असा 

सामा य गर ब जो झोपडप ट त राहतो, याचे पोट हातावर आहे. जो हातगाड वाला असेल, 
गर ब असेल, याने पाच लाख कुठून आणायचे. मग पु हा या गर बाने कोणाकडून तर  पैसे 
यायच.े मग तो माणूस काह तर  ऍफ डे ह ट िलहून घेईल. आ ा मी पैसे देतो, नंतर तू घर 

मा या नावावर कर. हणजे पु हा या गर बाची फसवणूक, पु हा पळवणूक. सव काह  खोटे 
होणार. मग हे पेपर कशाला घेतो. खोट  योजना आणायची कशाला. याची पाच लाख 
कमवायची पा ता नसेलतर याने पाच लाख कुठून आणायच.े इकॉनॉिमकली वकर 
से शनसाठ  वेगळ  कम, गोरगर बांसाठ  वेगळ  कम असे हणतोय. पण याने पैसे कुठून 
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आणायचे असा  आहे. िमिनमम वेजेस ऍ ट माणे आपण या गर बाला तेवढे पैसे तर  
देतोय का, तेवढा पगार देतोय का. मग तर  याने पाच लाख आणायच.े हणजे पंत धान 
आवास योजना जी आहे ती कोणासाठ  आहे, हे तर  आ हाला कळाले पा हजे. आपण मंजूर  
देताना कोणाला मंजूर  देतोय. या गर बाची छाननी आपण केली आहे का. तशा कारचे गर ब 
आपण शोधले आहेत का, तशा कारची िल ट आपण केली आहे का. मग कोणासाठ  आपण 
देतोय. हणजे पु हा खोटे बोलायच,े खोटे बोल या यित र  काह  करायचे नाह  अशी 
प र थती आहे. मा.महापौर साहेब, आपले जे हणणे होते क , इथे कोणी नाह , ितथे कोणी 
नाह . या सभागृहाचा आवाज, या जनतेचा आवाज लोकांपयत नेणारे प कार इथे उप थत 
आहेत. ते यांचे काम करतील. आपली स याची बाजू मांडली गेलीच पा हजे. हे लोकांनाह  
कळले गेले पा हजे क , नुसती भाषणे कर याने लोकांचे पोट भरत नाह . आपली मतं 
आजमावून लोकांना नोकर  िमळत नाह . हे सव काह  स य असताना अ या कार या बोगस 
योजना जर आणत असतील तर यांना उघडे पाडणे आपले काम आहे. ाचार, ाचार, 

ाचार एका बाजूला ओरडायच.ं आज एकतर  ाचार िस  झाला आहे का. मग खोटं 
बोलायच,ं बदनाम करायच,ं हा एकमेव धंदा भाजपचा आहे. आ ण तो हाणून पाडला पा हजे. 
नागर कांना सु ा हे कळून चुकले आहे क , हे खोटे बोल यािशवाय काह  क  शकत नाह त. 
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, हणतात ना 
खुच त बदल झाला क  नावात बदल होतो. परंतू समोर याचा फायदा क न जर खुच त बदल 
झाला तर समोर या लोकांचा, गोरगर बांचा यातून खरेतर फायदा हायला पा हजे. अशी योजना 
आणली असतीतर आ हाला न क च आनंद झाला असता. आ ह  सु ा याचे आनंदाने वागत 
केले असते. आ ह  यांचे ध यवाद मानले असते क , आ हाला प ह यांदा .१,६९,०००/- देत 
होते ते आ ा .२,००,००० देणार आहेत. यात वाढ करायला पा हजे होती. यात यांनी घट 
केली आहे. हे क  सरकार द ड लाख देणार आहे. प ह या सरकारने .१,६९,०००/- दले होते. 
हे सरकार गोरगर बांसाठ  खरोखरच काम करणारे असते, यांना खरोखरच कम कराय या 
अस यातर यांनी दोन लाख ायला पा हजे होते. महारा  शासनाकडून फ  एक लाख येणार 
आहेत. पूव  द ड लाख देत होते. हणजे तु ह  सांगा, हा वरचा आकडा कमी केला आहे तो 
नागर कांकडून ते वसूल करणार आहेत. हे आ हाला नागर कांना सांगायचे आहे. आ ह  जे 
सभागृहाम ये बोलतोय ते नागर कांपयत गेले पा हजे क , क  सरकार व महारा  शासन यांची 
जी र कम आहे ती नागर कांनी भरायची आहे. मुळात हणजे खुच  बदलली, सगळे बदलले. 
परंतू यावेळ  आपण सभागृहात सवप ीय लोक आहोत, आपण कधीह  यां याकडे 
आजादुजापणा केलेला नाह . तु ह  आजसु ा बिघतले असेल. आ ह  यांना कोणालाह  
उपसूचना ायला अडवले नाह . सव प ांतील लोकांना आ ह  हटले क  तु हाला काय 
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उपसूचना ाय या आहेत या ा. आ ह  सभागृहात सवाना बरोबर घेऊन चालतो. सवाना 
बरोबर घेऊन कामकाज करत आलो आहोत. ह  नेहमीच,कायमच ओरडत आलेली मंडळ  आहेत. 
आ ण या वषयाव न सरळसरळ हे िस  होते आहे क , ते जर गर बांना घरे देणार आहेत, तर 
यांनी या योजनेचे नाव बदली केले. तर सु ा मा.महापौर साहेब, आ ह  सभागृहा या वतीने 

सगलेजण ठामपणे सांगतो क , घरकुल योजनेतील जी उवर त वेट ंगला असलेली लोकं आहेत, 
यांना इथे प ह यांदा घरे िमळाली पा हजेत. आमची क  सरकारला, महारा  शासनाला वनंती 

असेल क , आ हाला ३० वे. फूटाऐवजी ३७ वे. फूटाचेच घर िमळाले पा हजे. पाट ल 
साहेब ल ात या. पूव ची घरकुलची जी योजना आहे, याच प तीने घरकुल योजनेत आ ह  
लोकांना जसे घर दले आहे, याच प तीने ितत याच वे.फूटाचे घर दले पा हजे. आ ह  
शहरातील नागर कांना बांिधल आहोत. तसे करता येत नसेलतर ह  योजना राबवू नका. जर 
शहरातील काह  लोकांवर अ याय होणार असेल, जर पंपर  िचंचवडमधील शहरात या 
नागर कांवर अ याय होणार असेल, यामुळे सात हजार लोकांवर अ याय होणार आहे. तसे 
होणार असेलतर आ हाला ह  योजना नको. आ ह  एकंदर त ३७ वे. मी.चे घर दले होते. 
इथे ३० वे. मी.चे हणजे ७ वे. मी. कमी घर देताय. इथे लोकांनी पाच लाख भरायचे 
आहेत. यावेळ  बाक  गो ींचे रेट वाढ यामुळे आपण घराचा रेट वाढवला होता हणून काह  
मंडळ ंना नको नको केले होते. आ ण आज अशी प र थती असताना आ ा नागर कांम ये 
पैशां या बाबतीत भेदभाव कसा करणार. जर ह  योजना आणायची असेलतर पूव याच प तीने 
ह  योजना अंमलात येईल. पूव ची वेट ंग िल ट राह ल. अ यथा हा वषय केला जाणार नाह . 
मा.महापौर साहेब, एक उपसूचना होती, हा वषय तसा होणार असेलतरच करायचा. सगळ  
मा हती या. आ ह  हणतो या माणे हा वषय करता आलातरच करायचा आहे. आ हाला 
गोरगर बांवर अ याय करायचा नाह . आ ह  प ह यांदाच तसे दले आहे. वेळ आलीतर 
महापािलके या मा यमातून नुकसान सोसू, परंतू आम या ७,००० नागर कांना याच प तीने 
घरे िमळाली पा हजेत. वेट ंगला असले या लोकांना घरे िमळाली पा हजेत. अ यथा, ह  कम 
तशी या तशी कागदावर ठेवावी. हा वषय मांक १४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत 
यावा अशी मी सूचना मांडते.  
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.               
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
                        

ठराव मांक - ९५३     वषय मांक-१४ 
दनांक-२८.११.२०१६         वभाग-मा.आयु  
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संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. 
                                    . था/BSUP /४९९/२०१६ द. ४/१०/२०१६ 
    

वषय मांक १४चा 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 केले. 
        ----- 
मा.उ हास शे ट  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५वर पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

 

ठराव मांक - ९५४      वषय मांक-१५ 
दनांक-२८.११.२०१६          वभाग-मा.नगरसिचव 

मा. वधी सिमती 
 

द.१९/८/२०१६  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा. भाकर वाघेरे – मा.महापौर साहेब, 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 केले. 
        ----- 
मा.उ हास शे ट  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६वर पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

 

ठराव मांक - ९५५      वषय मांक-१६ 
दनांक-२८.११.२०१६          वभाग-मा.नगरसिचव 

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

             अ) द. ३/८/२०१६ द. १८/८/२०१६  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
       ब) द. १८/८/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
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मा. भाकर वाघेरे – मा.महापौर साहेब, 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 केले. 
        ----- 
मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र करणेत येत आहे.            
 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय            पंपर  – ४११०१८ 
मांक – नस/१०/का व/१३/२०१७ 
दनांक – १९/०१/२०१७                                                                                                               

 
            नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

                                          
 

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

     कायवाह साठ  रवाना.   
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( मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक १७६७०,  द.४/१०/२०१६ व मा.महापािलका सभा 
वषय मांक ११ चे लगत ) 

५ वी ते इय ा १० म ये िशकत असले या खु या वगातील व ाथ/ व ाथ नींना िश यवृ ी 
देणेबाबत. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
योजनेचे व प - खु या वगातील व ाथ / व ाथ नींम ये िश णाची आवड िनमाण हावी व 
यांचे गुणव ेत वाढ हावी आ ण यांना आिथक पाठबळ िमळावे हणून या योजने ारे इय ा 

५ वी ते इय ा ७ वी म ये िशकत असणा-या खु या वगातील व ाथ / व ाथ नीस र. . 
२०००/- आ ण इय ा ८ वी ते इय ा १० वी म ये िशकत असणा-या खु या वगातील 
व ाथ / व ाथ नीस र. .३०००/- (वा षक) िश यवृ ी देणे.  

खु या वगातील व ा यास ‘इतर क याणकार  योजना’ आ ण खु या वगातील 
व ाथ नीस “म हलाक रता योजना” या लेखािशषावर कर यात आले या तरतूद तून िश यवृ ी 
र कम अदा करणेत यावी.  
योजने या अट  व शत  - 

१) अजदाराने वह त नमु यातील अज करणे. 
२) अजदार व ाथ / व ाथ नीस वा त याचे पुरा याथ रेशिनंग काड, झोपडप ट  ओळखप , 

पालकाचे मतदान ओळखप , घरप ट  पावती इ. पैक  एक पुरावा सादर करणे 
आव यक.  

३) इय ा ५ ते १० म ये  िशकत असणा-या खु या वगातील व ाथ/ व ाथ नीस 
िश यवृ ी दे यात येईल.  

४) अजदार व ाथ / व ाथ नीस मागील शै णक वषाम ये कमान ७५ ट के गुण ा  
झालेले असणे आव यक.  

५) या या पुरा याथ अजासोबत अजदार व ाथ/ व ाथ नीने मागील वषाची गुणप केची 
त सादर करणे आव यक. 

६) अजासोबत व ाथ / व ाथ नीची आधारकाडची त जोडणे आव यक. 
७) अजासोबत अजदाराने बँक पासबुकची त सादर करणे आव यक 
८) सदर योजनेत आव यक ते बदल कर याचा अिधकार मा .आयु  यांना राह ल.  

 
                                          सह /- 

सभापती 
थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  - ४११ ०१८. 
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१२ वी नंतरचे वै क य (MBBS, BAMS, BDS, BUMS, BHMS) MBA आ ण अिभयां क  
पदवी प र ा यासारखे उ च िश ण घे यासाठ  खु या वगातील व ाथ , व ाथ नीस आ ण 
मागास घटकातील (SC, ST, VJNT, वगातील) व ा याना रा ीयकृत बँकेकड ल “शै णक 
कजाच”े याजाची र कम अदा करणे. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
योजनेचे व प  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये वा त य असले या आ ण १२ वी 
नंतरचे वै क य (MBBS,BAMS,BDS,BUMS,BHMS) MBA आ ण अिभयां क  पदवी कर ता 
वेश िमळाला असून रा ीयकृत बँकेकड ल शै णक कज मंजूर झाले आहे. अशा 
व ाथ / व ाथ नींस शै णक कालावधीतील येक वषाम ये बँकेकड ल मंजूर दराने 
आकारणेत आलेली याजाची र कम बँके या खा यावर महानगरपािलकेमाफत अदा करणे. 

खु या वगातील व ा याक रताचा खच “इतर क याणकार  योजना” लेखािशषावर ल 
तरतूद तून, मागासवग य (SC, ST, VJNT) वगातील व ा याकर ताचा खच “मागासवग य 
क याणकार  योजना” या लेखािशषावर ल तरतूद तून आ ण सव घटकातील मुलींकर ताचा खच 
“म हला क रता योजना” या लेखािशषावर ल तरतूद तून कर यात यावा. 
योजने या अट  व शत  - 

१) अजदाराने वह त नमु यातील अज करणे. 
२) अजदार व ाथ / व ाथ नीस वा त याचे पुरा याथ रेशिनंग काड, झोपडप ट  ओळखप , 

पालकाचे मतदान ओळखप , घरप ट  पावती इ. पैक  एक पुरावा सादर करणे 
आव यक.  

३) अजासोबत १२ वी नंतरचे वै क य(MBBS,BAMS,BDS,BUMS,BHMS) MBA आ ण 
अिभयां क  पदवी क रता वेश घेत याचे प ाची त सादर करणे आव यक. 

४) अजदारास रा ीयकृत बँकेकड ल शै णक कज मंजूर झाले या प ाची त अजासोबत 
सादर करणे आव यक. 

५) अजासोबत व ाथ / व ाथ नीची आधारकाडची त जोडणे आव यक. 
६) अजासोबत अजदाराने बँक पासबुकची त सादर करणे आव यक. 
७) सदर याजाची र कम व ाथ / व ाथ नीचे ‘शै णक कज’  खा यावर जमा करणेत 

येईल. 
८) सदर योजनेत आव यक ते बदल कर याचा अिधकार मा .आयु  यांना राह ल.  

 
                                          सह /- 

सभापती 
थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
नागरव ती वकास योजना वभाग 

पञ ‘अ’ 
(मा.महापािलका सभा वषय मांक ११ ठराव मांक ९५० द.२८/११/२०१६ चे लगत) 
 
योजनेचे नाव- नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला बाल क याण योजना अंतगत 
ये  म हलांना ाथिमक आरो य संगोपन कर ता दरमहा अथसहा य देणे. 

योजनेचे काय ेञ :-  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, ह  
योजनेचे व प :-  म हला बाल क याण योजनेअंतगत पं.िचं.मनपा ह तील वयोगट ६५ वष 
व यापुढ ल वयोगट असले या ये  म हलांना ाथिमक आरो य संगोपन कर ता दरमहा 
अथसहा य अदा करणेत येईल. 
ये  म हलांना ाथिमक आरो य संगोपन कर ता दरमहा अथसहा य देणेकर ता िनयम व अट  

:-  
१. अजदाराचे कुटंूबाचे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त कमान ३ वष वा त य 

अस याचा दाखला (रेशिनंग काडची वसा ां कत त आव यक) तसेच ३ वष वा त य 
असले या राह याचा पुरावा हणून गत ३ वषाचा मनपा टॅ स पावती कंवा लाईट बल 
कंवा टेिलफोन बल (लॅ डलाईन) कंवा झोपड  फोटो पास/झोपड  सेवा शु क पावती 
/ भाडे करारनामा इ. जोडावे.  

२. वय मयादा ६५ वष व यापुढ ल (वयाचा पुरावा हणून ज मदाखला/ससून जनरल 
हॉ पटलमधील वयाचा दाखला, शाळा सोड याचा दाखला, मतदान याद तील नांव 
अथवा मतदान ओळखपञ यापैक  एक आव यक) 

३. कुटंूबाचे सव मागानी िमळालेले वा षक उ प न . १ लाखा या आत असावे. 
( याक रता रेशनकाडची त सादर करणे आवयक राह ल अथवा मा.तहिसलदार 
यांचेकड ल उ प नाचा दाखला जोडावा.) 

४. क  शासन व रा य शासना या सामा जक अथसहा य योजनेतून ये  म हलांना वेतन 
/अथसहा य िमळत अस यास या यित र  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला बाल क याण योजनाअंतगत ाथिमक 
आरो य संगोपन कर ता दरमहा र कम . ४००/- अथसहा य देणेत येईल. 

५. क  शासन व रा य शासना या सामा जक अथसहा य योजनेतून ये  म हलांना वेतन 
/अथसहा य िमळत नस यास पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागरव ती वकास 
योजना वभागाकड ल म हला बाल क याण योजनाअंतगत ाथिमक आरो य संगोपन 
कर ता दरमहा र कम .१०००/- अथसहा य देणेत येईल. 

६. सदर योजने अंतगत लाभ घेणा-या लाभाथ  म हलेनी वत:चे आधार काड जोडणे 
आव यक आहे. 
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७. सदर योजने अंतगत लाभ घेणा-या लाभाथ  म हलेचे रा ीयकृत बँकेत खाते असणे 
आव यक. सोबत बँक खाते पासबुकची झेरॉ स त जोडणेत यावी. 

८. शासक य व िनमशासक य सेवेतून िनवृ  झाले या सेवकांना पे शन िमळत अस यास 
अशा कुटंूबातील य ला सदर योजनेचा लाभ घेता येणार नाह . 

९. सदर योजनेचा लाभ घेणा-या अजदाराने हयात अस याबाबतचा दाखला याचे खाते 
असले या बँकेम ये दरवष  द.१ ते ३१ जानेवार  पयत सादर करणे बंधनकारक राह ल. 

१०. नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब वणेत येणा-या सदर योजनांपैक  एकाच 
योजनेचा लाभ लाभा याला िमळेल. 

११. अट  व िनयम यांत बदल कर याचा/अज नाकार याचा अिधकार मा.महापािलका 
आयु  अथवा ते ािधकृत करतील या अिधका-यास राह ल. 

 
          सह /- 

महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
नागरव ती वकास योजना वभाग 

पञ ‘अ’ 
(मा.महापािलका सभा वषय मांक ११ ठराव मांक ९५० द.२८/११/२०१६ चे लगत) 
 
योजनेचे नाव- नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल युवक क याणकार  योजना अंतगत 
ये  नाग रकांना (पु ष) ाथिमक आरो य संगोपन कर ता दरमहा अथसहा य देणे. 

योजनेचे काय ेञ :-  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, ह  
योजनेचे व प :-  युवक क याणकार  योजनेअंतगत पं.िचं.मनपा ह तील वयोगट ६५ वष 
व यापुढ ल वयोगट  असले या ये  नाग रकांना (पु ष) ाथिमक आरो य संगोपन कर ता 
दरमहा अथसहा य अदा करणेत येईल. 
ये  नाग रकांना (पु ष) ाथिमक आरो य संगोपन कर ता दरमहा अथसहा य देणेकर ता 

िनयम व अट  :-  
१. अजदाराचे कुटंूबाचे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त कमान ३ वष वा त य 

अस याचा दाखला (रेशिनंग काडची वसा ां कत त आव यक) तसेच ३ वष वा त य 
असले या राह याचा पुरावा हणून गत ३ वषाचा मनपा टॅ स पावती कंवा लाईट बल 
कंवा टेिलफोन बल (लॅ डलाईन) कंवा झोपड  फोटो पास/झोपड  सेवा शु क पावती 
/ भाडे करारनामा इ. जोडावे.  

२. वय मयादा ६५ वष व यापुढ ल (वयाचा पुरावा हणून ज मदाखला/ससून जनरल 
हॉ पटलमधील वयाचा दाखला, शाळा सोड याचा दाखला, मतदान याद तील नांव 
अथवा मतदान ओळखपञ यापैक  एक आव यक) 

३. कुटंूबाचे सव मागानी िमळालेले वा षक उ प न . १ लाखा या आत असावे. 
( याक रता रेशनकाडची त सादर करणे आवयक राह ल अथवा मा.तहिसलदार 
यांचेकड ल उ प नाचा दाखला जोडावा.) 

४. क  शासन व रा य शासना या सामा जक अथसहा य योजनेतून ये  नाग रकांना 
(पु ष) वेतन/अथसहा य िमळत अस यास या यित र  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल युवक क याणकार  योजना 
अंतगत ाथिमक आरो य संगोपन कर ता दरमहा र कम .४००/- अथसहा य देणेत 
येईल. 

५. क  शासन व रा य शासना या सामा जक अथसहा य योजनेतून  ये  नाग रकांना 
(पु ष) वेतन/अथसहा य िमळत नस यास पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागरव ती 
वकास योजना वभागाकड ल युवक क याणकार  योजना अंतगत ाथिमक आरो य 
संगोपन कर ता दरमहा र कम . १०००/- अथसहा य देणेत येईल. 
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६. सदर योजने अंतगत लाभ घेणा-या लाभाथ  पु षाने वत:चे आधार काड जोडणे 
आव यक आहे. 

७. सदर योजने अंतगत लाभ घेणा-या लाभाथ  पु षाचे रा ीयकृत बँकेत खाते असणे 
आव यक. सोबत बँक खाते पासबुकची झेरॉ स त जोडणेत यावी. 

८. शासक य व िनमशासक य सेवेतून िनवृ  झाले या सेवकांना पे शन िमळत अस यास 
अशा कुटंूबातील य ला सदर योजनेचा लाभ घेता येणार नाह . 

९. सदर योजनेचा लाभ घेणा-या अजदाराने हयात अस याबाबतचा दाखला याचे खाते 
असले या बँकेम ये दरवष  द.१ ते ३१ जानेवार  पयत सादर करणे बंधनकारक राह ल. 

१०. नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब वणेत येणा-या सदर योजनांपैक  एकाच 
योजनेचा लाभ लाभा याला िमळेल. 

११. अट  व िनयम यांत बदल कर याचा/अज नाकार याचा अिधकार मा.महापािलका 
आयु  अथवा ते ािधकृत करतील या अिधका-यास राह ल. 

 

सह /- 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
नागरव ती वकास योजना वभाग 

पञ ‘अ’ 
(मा.महापािलका सभा वषय मांक ११ ठराव मांक ९५० द.२८/११/२०१६ चे लगत) 
 
योजनेचे नाव- नागरव ती वकास योजन वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
वधवा, िनराधार म हलांना ाथिमक आरो य संगोपन कर ता दरमहा अथसहा य देणे. 
योजनेचे काय ेञ :-  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, ह   
योजनेचे व प :-  म हला व बालक याण योजनेअंतगत पं.िचं.मनपा ह तील वधवा, 
िनराधार म हलांना ाथिमक आरो य संगोपन कर ता दरमहा अथसहा य अदा करणेत येईल. 
वधवा, िनराधार म हलांना ाथिमक आरो य संगोपन कर ता दरमहा अथसहा य देणेकर ता 
िनयम व अट  :-  

१. अजदाराचे कुटंूबाचे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त कमान ३ वष वा त य 
अस याचा दाखला (रेशिनंग काडची वसा ां कत त आव यक) तसेच ३ वष वा त य 
असले या राह याचा पुरावा हणून गत ३ वषाचा मनपा टॅ स पावती कंवा लाईट बल 
कंवा टेिलफोन बल (लॅ डलाईन) कंवा झोपड  फोटो पास / झोपड  सेवा शु क पावती 
/ भाडे करारनामा इ. जोडावे.  

२. अजदाराचे वय मयादा १८ वषापुढ ल (वयाचा पुरावा हणून ज मदाखला/ससून जनरल 
हॉ पटलमधील वयाचा दाखला, शाळा सोड याचा दाखला, मतदान याद तील नांव 
अथवा मतदान ओळखपञ यापैक  एक आव यक) 

३. कुटंूबाचे सव मागानी िमळालेले वा षक उ प न .१ लाखा या आत असावे. ( याक रता 
रेशनकाडची त सादर करणे आवयक राह ल अथवा मा.तहिसलदार यांचेकड ल 
उ प नाचा दाखला जोडावा.) 

४. क  शासन व रा य शासना या सामा जक अथसहा य योजनेतून वधवा, िनराधार 
म हलांना वेतन/अथसहा य िमळत अस यास या यित र   वधवा, िनराधार 
म हलांसाठ  ाथिमक आरो य संगोपन कर ता दरमहा र कम .४००/- अथसहा य 
देणेत येईल. 

५. क  शासन व रा य शासना या सामा जक अथसहा य योजनेतून वधवा, िनराधार 
म हलांना वेतन/अथसहा य िमळत नस यास सदर योजनेतील पाञ ठरणा-या वधवा, 
िनराधार म हलांसाठ  ाथिमक आरो य संगोपन कर ता दरमहा र कम .१०००/- 
अथसहा य देणेत येईल. 

६. सदर योजने अंतगत लाभ घेणा-या लाभाथ  म हलेनी वत:चे आधार काड जोडणे 
आव यक आहे. 
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७. सदर योजने अंतगत लाभ घेणा-या लाभाथ  म हलेचे रा ीयकृत बँकेत खाते असणे 
आव यक. सोबत बँक खाते पासबुकची झेरॉ स त जोडणेत यावी. 

८. सदर योजनेचा लाभ घेणा-या अजदाराने हयात अस याबाबतचा दाखला याचे खाते 
असले या बँकेम ये दरवष  द.१ ते ३१ जानेवार  पयत सादर करणे बंधनकारक राह ल. 

९. शासक य व िनमशासक य सेवेतून िनवृ  झाले या सेवकांना पे शन िमळत अस यास 
अशा कुटंूबातील य ला सदर योजनेचा लाभ घेता येणार नाह . 

१०. सदर पाञ ठरणा-या िनराधार म हलेनी मा.तहिसलदार/तलाठ  यांचा िनराधार 
अस याबाबतच मुळ दाखला जोडणे आव यक राह ल.   

११. सदर योजनेतील पाञ ठरणा-या वधवा म हलांनी पती मयत झालेबाबतचे मृ यू दाखला 
मुळ त जोडणे आव यक राह ल.  

१२. नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब वणेत येणा-या सदर योजनांपैक  एकाच 
योजनेचा लाभ लाभा याला िमळेल. 

१३. अट  व िनयम यांत बदल कर याचा/अज नाकार याचा अिधकार मा.महापािलका 
आयु  अथवा ते ािधकृत करतील या अिधका-यास राह ल. 

            
सह /- 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
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मा.सहा.आयु , शासन यांनी सभागृहात वाचन केलेला मा.मु यलेखाप र क व सहा.आयु  
( शासन) यां या सद यय सिमतीचा अहवाल :- 
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