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

कायप का मांक – ३८. 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.१२.२०१४                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे डसबर २०१४ ची मा सक मा.महापा लका सभा 
श नवार द.२०.१२.२०१४ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 
उपि थत होत.े  

 

१.  मा.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 दल प 

६.  मा.सौ. वाती मोद साने 

७.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

९.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.  मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४. मा.काळजे नतीन ताप 

१५. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.उ हास शे ी 

२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२१. मा.पवार संगीता शाम 
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२२. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२३. मा.तानाजी व ल खाडे 

२४. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५. मा.भारती फरांदे 

२६. मा.आर.एस.कुमार 

२७. मा.जावेद रमजान शेख 

२८. मा.भालेराव तभा ाने वर 

२९. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३०. मा.नेटके सुमन राज  

३१. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३२. मा.भ डवे सं गता राज  

३३. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३४. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३५. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३६. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३७. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

३८. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

३९. मा.अपणा नलेश डोके 

४०. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४१. मा.जय ी वसंत गावड े

४२. मा. साद शे ी  

४३. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४४. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४५. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४६. मा.शेख अ लम शैकत 

४७. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४८. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४९. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५०. मा.म डगेर  वषा वलास 



3 
 

५१. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५२. मा.सुपे आशा र वं  

५३. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५४. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५५. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५६. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५७. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

५८. मा. दा बाजीराव लांड े

५९. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६०. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६१. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६२. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६३. मा.सावळे समा र वं  

६४. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६५. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६६. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६७. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६८. मा.कदम सदगु  महादेव 

६९. मा. गता सुशील मंचरकर 

७०. मा.कैलास महादेव कदम 

७१. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७२. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७३. मा.आसवाणी स वता धनराज 

७४. मा.वाघेरे सु नता 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.पाडाळे नता वलास 
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८०. मा. वनोद जयवंत नढे 
८१. मा.तापक र अ नता मि छं    

८२. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८३. मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८४. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८५.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८६.  मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

८७.  मा.बारणे माया संतोष 

८८.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८९.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९०.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९१.  मा.कलाटे वाती मयुर  

९२.  मा.च धे आरती सु रेश 

९३.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९४.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९५.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९६.  मा.जवळकर वैशाल  राहुल 

९७.  मा.जगताप राज  गणपत  

९८.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९९.  मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१००.  मा. शांत शतोळे 

१०१.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०२.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०३.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०४.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०५.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०६.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०७.  मा.संजय केशवराव काटे 

१०८.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 
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१०९.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११०.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१११.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११२.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 
  

         या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.तानाजी शंदे - अ त.आयु त, मा.उ हास 
जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर - मु य लेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, 
मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वै यक य अ धकार , मा.भदाणे- उपसंचालक नगररचना,     
मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे -सह आयु त, मा.डोईफोड,े मा.गायकवाड, मा.कुलकण ,  
मा.दंडवत,े  मा.दुरगूड े - सहा.आयु त, मा.साळंुके - मु य उ ान अ ध क, मा.सातव - 
. श णा धकार  (मा य मक), मा.सवणे, मा.काची, मा.तांबे, मा.पठाण, मा. परजादे, मा.घोड,े 

मा.कांबळे, मा.गटटूवार - काय.अ भयंता, मा.बोदड े - शासन अ धकार  हे अ धकार  सभेस 
उपि थत होत.े 
                               ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

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

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, ज मू काि मरमधील उर  येथे ल करा या कँ पवर झाले या 

दहशतवाद  ह यात व सुकमा िज यात न लवा यां या ह यात शह द झालेले जवान आ ण 

पाक तान येथील पेशावर शहरातील सै नक शाळेतील व याथ  व नागर कांवर ताल बानी 

दहशतवा यांनी केले या ह यात मृ यूमुखी पडलेले व याथ, श क, नागर क,  बॅ. ए.आर. अंतुले - 

माजी मु यमं ी, मुरल  देवरा - ये ठ नेते व माजी क य मं ी, †ò›ü.द ताजी खान वलकर - माजी 

मं ी, उदय संहराव गायकवाड - माजी मं ी, ल मण उफ अ णा जोशी - माजी खासदार, सूयाजीराव 

उफ चमणराव कदम - माजी आमदार, सतारादेवी - यात नृ यस ा ी, देवेन वमा - स  

अ भनेते, चं कांत खोत - यात ये ठ सा ह यीक, प जा फाटक - ये ठ सा ह यीक, नयनतारा - 

मराठ  च पटसृ ट  आ ण मा लकांमधील ये ठ अ भने ी, याम प  े- मराठ  ना य अ भनेत,े फल 

युज - ऑ े लयन युवा केटपटू, अंबादास कांबळे – वृ तप  छाया च कार यांचे द:ुखद नधन 

झा यान े यांना दांजल  अपण क न मंगळवार द.२३/१२/२०१४ रोजी दुपार  २.०० पयत 

सभा तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.स वता साळंूके  – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े   

मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 

( सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल  )   

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, समा व ट गावास वशेष पॅकेजसंदभात नवेदन दलेले 

आहे याचा खुलासा  हावा.     
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मा.महापौर – द.२३/१२/२०१४ रोजी याबाबत चचा करता येईल. सवा या संमती माणे मंगळवार 

दनांक २३/१२/२०१४ रोजी दुपार  २.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.  
 
 
  
 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

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

कायप का मांक – ३८. 
सभावृ तांत 

( दनांक २०/१२/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २३.१२.२०१४                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे डसबर २०१४) दनांक २०.१२.२०१४ ची तहकूब 
मा.महापा लका सभा मंगळवार द.२३.१२.२०१४ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े 
 

१.   मा.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.भालेकर अ णा दल प 

६.   मा.सौ. वाती मोद साने 

७.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.   मा.सायकर अजय शंकरराव 

९.   मा.जाधव साधना रामदास 

१०.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 

११.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१२.  मा.काळजे नतीन ताप 

१३.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१४.  मा.जगद श शे ी 

१५.  मा.बाबर शारदा काश 

१६.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१७.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

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

२०.  मा.पवार संगीता शाम 
२१.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२२.  मा.भारती फरांदे 

२३.  मा.आर.एस.कुमार 

२४.  मा.जावेद रमजान शेख 

२५.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२६.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२७.  मा.राजू मसाळ  

२८.  मा.नेटके सुमन राज  

२९.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३०.  मा.भ डवे सं गता राज  

३१.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३२.  मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

३३.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

३४.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३५.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

३६.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

३७.  मा.अपणा नलेश डोके 

३८.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

३९.  मा.जय ी वसंत गावड े

४०.  मा. साद शे ी  

४१.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४२.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४३.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४४.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४५.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४६.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

४७.  मा.सुपे आशा र वं  
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४८.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४९.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५०.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५१.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५२.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

५३.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

५४.  मा. दा बाजीराव लांड े

५५.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

५६.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५७.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

५८.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

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

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

६३.  मा.कदम सदगु  महादेव 

६४.  मा. गता सुशील मंचरकर 

६५.  मा.कैलास महादेव कदम 

६६.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

६७.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

६८.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

६९.  मा .ता हणकर मोद रघुनाथ 

७०.  मा.काळे वमल रमेश 

७१.  मा.पाडाळे नता वलास 

७२.  मा. वनोद जयवंत नढे 

७३.  मा.तापक र अ नता मि छं    

७४.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७५.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

७६.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
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७७.   मा.बारणे नलेश हरामण 

७८.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७९.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८०.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८१.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८२.   मा.कलाटे वाती मयुर  

८३.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८४.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

८५.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

८६.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

८७.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

८८.   मा.जगताप राज  गणपत  

८९.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९०.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

९१.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९२.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९३.   मा.जम सोनाल  पोपट 

९४.   मा. शांत शतोळे 

९५.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

९६.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

९७.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

९८.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

९९.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१००.   मा.संजय केशवराव काटे 

१०१.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१०२.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०३.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१०४.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
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     या शवाय मा.तानाजी शंदे - अ त.आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, 
मा.तळदेकर - मु य लेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.पाट ल - सह शहर 
अ भयंता,  मा.भोसले - मु यलेखापाल,  मा.गावडे - सह आयु त, मा.डोईफोड,े मा.गायकवाड, 
मा.कुलकण , मा.दंडवत,े मा.फंु दे, मा.दुरगूड े- सहा.आयु त, मा.साळुंके - मु य उ ान अ ध क, 
मा.सातव - . श णा धकार  (मा य मक), मा.दुधकेर, मा. नकम, मा.सवणे, मा.इंगळे,  
मा.तांबे, मा.च हाण, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.गलबले, मा.घोड,े मा.केदार , मा.कांबळे, 
मा.गटटूवार, मा.शेख - काय.अ भयंता, हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

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

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

मा.महापा लका सभा मांक - ३६  दनांक २०/१०/२०१४ व १०/११/२०१४ चा सभावृ तांत 

कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

मा.नगरस चव -  मा.महापौर साहेब, नो तरे- मा.द ताञय साने यांना वचारावयाचे न. 

मा.महापौर -  मा.द ताञय साने यांना वचारावयाचे न घेणेत यावेत.  

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह व पञकार बंध.ु मी  

द.२६/११/२०१४ रोजी येणा-या जी.बी.म ये न वचारलेले होत.े यात माझा प हला न 

असा होता क ,  रोपवाट का चखल  गावठाणमधील म ठेकेदारा या कमचा-यांना राह याची 

परवानगी दल  आहे का ? -ह षकेश र वं  पुजार  वय वष ५ द.२१/१०/२०१४ वार मंगळवार 

वेळ सायंकाळी ६ ते ११ दर यान दुघटना घडल  याला कारणीभूत कोण ? म.न.पा. थाप य 

क  म.न.पा. उ यान ?  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेत कती उ याने आहेत ? याम ये 

ठेकेदार  प दतीने चाल व यासाठ  दलेल  कती आहेत ? सव उ यानाम ये २४ तास सुर ा 

र क आहेत का ? येक सुर ा र कास अ धकृत राह याची यव था केल  आहे का ? केल  

अस यास कोठे केल  आहे ? आयु त साहेब या ठकाणी जी उ तर दलेल  आहेत ती 

सभागृ हाची दशाभूल करणार उ तरे दलेल  आहेत. मनपा या उदयानात असले या वॉचमन 

म/ माळी हाऊसम ये सुर ा वभागाकडील कमचार , उदयान वभागाकडील कमचार  व 

उदयान देखभाल करणारे ठेकेदाराचे कमचार  यांना राह यास दे याचे १९९२ पासून था आहे. 

यानुषंगाने मा.आयु त सो. यांचे मा यतेने उदयान/२/का व/३३०/२०१४ दनांक १०/१/२०१४ 

अ वये प रपञक पा रत करणेत आले आहे. मा.आयु त साहेब यां या मा यतेने हा ठराव 

पाठ वलेला आहे. १९९२ पासून आपण या कमचा-यानंा आपले जे उदयान आहेत तेथे 

राह यासाठ  पर मशन देतो. तो ठराव काय आहे, उ तर दलेले आहे परंतु ठराव काय आहे हे 

दाखवावे. द. १०/१/२०१४ अ वये एक प रपञक पार त कर यात आलेले आहे. हे प रपञक 
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काय पार त कर यात आलेले आहे हे सांगता येईल का ? कारण या यावरच मला पुढे 

बोलायचे आहे. आ ण मी न काय वचारला व याच उ तर काय दले. 

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. मनपाची जी उदयान आहेत याम ये वॉचमेन वॉटर आहेत यामधील माळी हाऊस 

संबंधीत वॉचमेनला कंवा तेथील केअर टेकरला देखभाल साठ  दे याची था १९९२ पासून आहे. 

ते १९९२ पासून वॉचमेन कंवा केअर टेकरला देतो. याचे प रपञक मा.परदेशी साहेब असताना 

काढलेले होत.े या प रपञकानुसार नवास थान असले या उदयानांची २४ तास संर ाणाची 

जबाबदार  ाधा यान े मनपा सुर ार क, मनपा कमचार  व संबंधीत उदयानाच े ठेकेदार 

यां यावर वनामोबदला सोप वणेत यावी. उदयान संर णा या बद यात घरभाडे, पाणी, 

वीजवापर, मळकतकर आकारला जाणार नाह . उदयान संर ण देखभाल चा आ ण सदर 

नवास थानाचा वापर केवळ मनपा कामकाजासाठ  नवास हणून करावयाचा आहे. 

या ठकाणाहू न बदल  झा यास नवास थान र त करावयाचे आहे. दुसरा ठराव महापा लका 

सभेने केलेला आहे तो उदयानामधील माळी हाऊस आहेत त ेवॉचमेन, सुर ार कांना दयायचे 

तो ठराव महापा लकेनी केलेला आहे. मा.महापा लका सभा ठराव .५८७३ दनांक २४/७/२००६ 

अ वये यानुसार उदयानातील वॉचमेन म या आहेत या फ त सुर ार क कमचा-यांना 

वनामोबदला दयायची असे आहे. 

मा.द ताञय सान े– मा.महापौर साहेब, १०/१/२०१४ रोजी प रपञक पा रत करणेत आलेले आहे 

व मी नो तर २६/११/२०१४ रोजी वचारलेले आहेत. १०/१/२०१४ रोजी कसले प रपञक 

काढलेले आहे.  

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. द.१०/१/२०१४ जे प रपञक काढल आहे ते उदयाना या धोरणाबाबतचे आहे. उदयाना 

मधील या म आहेत या म देणेबाबतचे प रपञक पा रत केले आहे. नवास थान 

असले या उदयानाची २४ तास संर णाची जबाबदार  ाधा याने मनपा सुर ार क, मनपा 

कमचार  व संबंधीत उ ानाचे ठेकेदार यां यावर वनामोबदला सोपवणेत यावी व याबाबतचे 

घरभाड,े वीजवापर कंवा मळकतकर आकारले जाणार नाह . १९९२ पासून ह  आपल  था 

आहे.  

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब मी सभागृ हाम ये एक ठराव देतो      

क  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये या सभागृ हापासून जेवढे काह  आपले बांधकाम आहेत 

या ठकाणी आपण झोपडप ी पुनवसन करतोच आहोत या ठकाणी सु दा पुनवसन कर यासाठ  

हरकत नाह  ह  था क न टाकूनां आपण. १९९२ ला काह  केल हणज ेते आज चालू ठेवायचं. 

उ ानाम ये कुठलेह  मनपाचे कमचार  राहत नाह . आपले काह  कमचार , आप या काह  
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लोकांनी तथं भाडयाने म दले या आहेत. भाडे यायची पण था आपण चालू केल  क  

काय ? माझा न असा आहे क  परवानगी दलेल  आहे का ? माझा दुसरा न असा आहे 

क , -ह षकेश र वं  पुजार  वय वष ५ द.२१/१०/२०१४ वार मंगळवार वेळ सायंकाळी ६ ते ११ 

दर यान दुघटना घडल  याला कारणीभूत कोण ? म.न.पा. थाप य क  म.न.पा. उ यान ?  

याच अनुषंगाने न आहे क , वरचे वॉटर रहायला दलेले आहे,  चखल ची जी रोपवाट का 

आहे ते या कमचा-याला कंवा कोणालातर  आपण ठेका दलेला आहे, या ठेकेदाराचे वॉचमेन  

आ ण नसर चा काह ह  संबंध नसताना हा माणुस तेथे राह यास गेलेला आहे आ ण पा या या 

टाक म ये तो मुलगा पडून मृ यूमुखी पडलेला आहे. याला जबाबदार कोण ? असा न 

वचारलेला आहे याचे सरळ सरळ उ तर दलेले आहे क  पोल स तपास चालू आहे. माझा 

न होता याला जबाबदार कोण मग ते थाप य असेल कंवा उदयान वभाग असेल. या 

मा यमातून न वचारला याचे उ तर देताना आपण सांगीतले क  याचा पोल स तपास 

चालू आहे, पोल स तपास चालू करताना तु ह  यां यावर एफआयआर दाखल केला तो 

पी.एम.गायकवाड आहे याचा या याशी काह ह  सबंंध नाह  व याचा संबंध आहे, याला ठेका 

दला तो पी.के. भोसले याला यांनी सोडून दलेलं आहे. आमचतर हणणं आहे क  साळूंकेवर 

गु हा दाखल हायला पा हजे होता. खाल या कमचा-यांवर का गु हा दाखल होतोय. हणज े

चोर  करायची हयांनी, ठेकेदार नेमायचे हयांनी, पैसे खायचे हयांनी जे काय नणय यायचे ते 

हयांनी आ ण खाल या कमचा-यांना फाशी दयायच ं काम यांनी याम ये केलेले आहे. 

पी.एम.गायकवाडचा संबंध नसताना यां यावर एफआयआर दाखल झालेला आहे. यां यावर 

एफआयआर का दाखल झालेला नाह . महापौर साहेब माझी वनंती आहे क , साळूंके साहेबावर 

व भोसल े साहेब यां यावर एफआयआर दाखल हावा अशी माझी वनंती आहे, यां यावर 

एफआयआर दाखल करा, यांची चौकशी करा. वनाकारण कमचा-याला मार यात काय पॉ ट 

आहे. तो माळी या कमचा-याच बायपास झालेल आहे, तो दोन-तीन म ह यानी रटायड होणार 

आहे. आता तो सहा म ह यापुव  तथ ंआलेला आहे. सब ठेकेदाराला यांनी ठेका  दलेला आहे 

तो भोसल ेयांनी ठेका दलेला आहे. यांना जबाबदार धरायच सोडून तो नवीन कमचार  आहे 

बदल  होवून दोन म ह यापुव  तथं गेलेला आहे आ ण या यावर तु ह  गु हा दाखल करताय. 

याचा काह  संबंध नसताना गु हा दाखल होतोय. आपल  चमडी बचाव यासाठ  साळूंकेनी हे 

बाक याना फाशीला दलेले आहे. महापौर साहेब, मी या सभागृ हाम ये आप याला वनंती 

करतो क  प हल  एफआयआर साळंूके यां यावर दाखल हावी, साळंूकेच याला जबाबदार 

आहेत. माझा तीसरा न असा आहे क , पंपर  चंचवड महानगरपा लकेत कती उदयाने 

आहेत याम ये ठेकेदार  प दतीने चाल वणेसाठ  दलेल  कती आहेत. आताच उ तर दलेले 

आहे  क  पंपर  चंचवड मनपाची १५९  वकसीत आ ण १२ अशी एकूण १७१ उदयाने आहेत 

यापैक  १०६ उदयाने ठेकेदार  प दतीने देखभाल स दे यात आलेल  आहेत. ह  उदयान 
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देखभाल साठ  देतांना ती कशा प दतीने दलेल  आहेत. सा या सो या भाषेत उ तर दलेले 

आहे क , ठेकेदार  प दतीने देखभाल स दे यात आलेल  आहेत. महापौर साहेब, माझी वनंती 

आहे क  हे १७१ उदयान आहेत यापैक  १०६ उदयान ठेकेदार  प दतीने दलेल  आहेत मग ह  

बाक चे उदयान कोण चालवत.े तर ते आपले कमचार  चालवतात. चखल म ये ठेका दयायचा 

काह  संबंध न हता, चखल म ये आपले कमचार  आहेत. आपले कामगार तेथे काम करतात.  

तेथे हे लोक काम करत असताना हा ठेका यायची काय गरज आहे. काह  गरज नसताना 

यांनी ते उदयान यां या हत चंतकाना जाणुनबूजून चाल व यासाठ  दलेलं आहे. माझा वषय 

आहे क  तो मुलगा मेला या उदयानाचा ठेका चखल या उदयाना या बाहेरचा होता. 

कंप ड या बाहेर वृ  लाव यासाठ  यांना ठेका दलेला आहे. असं असताना तो मुलगा या 

टाक या तेथे यायच कारण काय ? आपल कंपौड या टाक ला होत का ? तो मुलगा पडला 

या टाक ला झाकण होत ेका ?  ती टाक  बांधल  कधी, ती टाक  ९७-९८ या दर यान बांधल  

यावेळेला तीला झाकण होते का नाह  ?  ती टाक  आप यासाठ  शे ट  आहे का नाह  ते 

काम कोणाचे आहे. यावेळेस थाप यानी ती टाक  बांधुन हॅ डवक केल  यावेळेला यास 

झाकण होते का ? या टाक त तो मुलगा पडेपयत तेथील लोकांचा न काळजीपणा आहे, 

महापा लकेचा न काळजीपणा आहे. वशेष क न याचा उदयान वभागाशी जा त संबंध आहे. 

हणून महापौर साहेब माझी वनंती आहे क , या टाक त मुलगा पडून मेलेला आहे याची 

जबाबदार  साळूंके साहेबांवर टाकावी अशी मी वनंती करतो. तीसरा न असा आहे क , सव 

उदयानाम ये २४ तास सुर ा र क आहेत का ? असा माझा न होता याचे उ तर दलेले 

आहे मनपाचे एकुण १७१ उदयाने आहेत पैक  २३ उदयानात सुर ार क आहेत. हे कोणाचे  

सुर ार क आहेत, हे पंपर  चंचवड महापा लकेचे आहेत का, का ठेकेदार  प दतीचे आहेत, 

कोणाचे आहेत. याचे उ तर नाह . हे सगळे उ तर देताना सभागृ हाला फसवे गर चे उ तर 

दलेले आहेत. जर १७१ उदयाने आहेत मग १४८ उदयानाचे काय ? यांना सुर ार क नाह त, 

यां या देखभाल साठ  कोणी नाह . असं आहे का न क . अस ंअसेलतर या उदयानाचे काय. 

कोणा या मा यमातून ती चालू आहेत. हे दलेले उ तर सरळ सरळ चुक चे आहेत. मा या 

नाशी संबंधीत एकह  उ तर नाह , एकह  अपे ीत उ तर नाह . या उ तरावर काय बोलणार. 

या वषयाला मला ज ेअपे ीत उ तर पा हजे ते एक सु दा उ तर नाह . जर आपले १७१ 

उदयान आहेत तर १४८ उदयानाचं काय ?  तथं ती उदयान जागेवर नाह त का ? या ठकाणी 

ती उदयान डे हलप नाह त का ? याचे उ तर दलेले नाह . हणून या वषयाचा नषेध करावा 

असे वाटू लागलेले आहे. माझा पुढचा न असा आहे क , येक सुर ा र कास अ धकृत 

राह याची यव था केल  आहे का ? केल  अस यास कोठे केल  आहे ? सुर ा र कास 

अ धकृत राह याची यव था केल  नाह  असे उ तर दलेले आहे.  ८ उदयानात नवासी सुर ा 

र क नयु त केलेले आहेत. १७१ पैक  ८ उदयानाम ये सुर ार क आहेत तर मग बाक  



15 
 
उदयानाचे काय ? नागर कांचे हणणे आहे क  उदयानाम ये फर यासाठ  नागर क, म हला 

येत असतात सकाळी कंवा सं याकाळी फर यासाठ , यावेळेला यांची सुर ा कोणा या 

ता यात आहे हणजे हा टोटल खेदजनक वषय आहे. ८ उदयानाम ये नवासी सुर ार क 

आहेत बाक चे उदयान वा-यावर का सोडले. हणजे मला वाटत साळंूके साहेब या पदावर 

बस या या लायक नसतील असं मला वाटतय. बाक चे उदयान डे हलप केलेले आहेत 

या ठकाणी चो-या मा-या झा यातर काय. तेथे आपण जाळया बसवले या आहेत, आठ उदयान 

सोडलेतर बाक  उदयान कुठच यवि थत नाह त. मग उदयान अ ध क काय करतात, उदयान 

अ ध काना ठेवल कशासाठ  ? मनपाचा पगार घे यासाठ . हणून आयु त साहेब माझी 

वनंती आहे क  या नांच मला समाधानकारक उ तर मळालेल नाह .  हणून यांनी उ तर 

दलेले आहे यांचा प ह यांदा नषेध न दवला पा हज.े समपक उ तर असतील तरच यवि थत 

बोलता येईल. पुढचा न असा आहे क , कती उ यानाम ये सुर ा र कासाठ  कंवा अ य 

कारणासाठ  म आहेत का ? या उ यानाम ये स या काह  नाग रक राहतात ते अ धकृत 

आहेत का ? अन धकृत अस यास परवानगी कोणी दल  आहे ? अगोदर या ना या 

उ तरात सांगीतले क  ८ उदयानाम ये नवासी सुर ार क नयु त केलेले आहेत आ ण 

या ठकाणी सांगीतल ७४ उदयानात वॉचमन म आहेत. या ना या उ तराचा ताळमेळ 

सांगावा. हे कसे जुळवायच.े कुठ या नाला कुठले उ तर दलेले आहे. उ तर जुळतय का ? 

या उदयानाम ये स या काह  नागर क राहतात ते अ धकृत आहेत का ? याचे उ तर दलेले 

आहे, होय. स या उदयानात जे रहातात ते नागर क नसून मनपाचे सुर ा कमचार  / उदयान 

वभागाचे कमचार  व उदयान देखभाल ठेकेदाराचे कमचार  आहेत. सदरचे कमचार  

मा.महापा लका सभा ठराव  ५८७३ दनांक २४/७/२००६ अ वये आदेश . सु व 

/४/का व/३२५/२००७ दनांक २१/११/२००७.   नगरस चव यांना मी सांगीतले होते क  हा ठराव 

दे याची यव था करावी. हे सगळे दलेले उ तर चुक चे आहेत. एक सु दा उ तर बरोबर नाह . 

परत मला पर मशन दयाव व याची स व तर उ तर दयावीत.  यात यवि थत उ तर दलेल  

नाह त. प रपञक . उदयान/२/का व/३३०/२०१४ दनांक १०/१/२०१४ नुसार वभागाचे सहमतीने 

राहत आहे हे प रपञक काय काढलेले आहे हे दाखवावे. याचे सु दा एकह  उ तर समपक नाह . 

मी सांगीतलेल होत क  मला हे सगळे ठराव पा हजेत, याचा ठराव  काय आहे हे मला पा हजे 

होता. ठरावच या या बरोबर दलेले नाह त हणजे सभागृ हाचा वेळ, चुक चे उ तर देवून 

सभागृ हाची दशाभूल कर याच काम केलेल आहे. हे परत उ तर देणार का ? 

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. आप याकडचे एकूण १७१ उदयान आहेत यापैक  ७४ उदयानाम ये वॉचमेन वॉटर 

कंवा माळी हाऊस आहे. यापैक  जी ठेकेदार  प दतीचे २३ उदयानात सुर ार क आहेत 

यापैक  ८ उदयानात नवासी सुर ार क आहेत, ८ उदयानात आप या उदयान वभागाचे  
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कमचार  राहतात ते केअर टेकर हणून काम करतात. ठेकेदाराना उदयान दलेले आहेत ते ३९ 

उदयानाम ये ठेकेदाराचे ६३ कमचार  राहतात.  

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. हा मयत झालेला 

मुलगा कोणाचा होता. आपण याला परमीशन दले होतं का ? ऋषीकेश पुजार  हा मयत 

झालेला होता याला राह यासाठ  परमीशन दलेले होतं का ? कोणी ठेका दलेला आहे आ ण 

संबंधीत अ धकार  कोण ?   

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. कालची जी घटना घडल , चखल  रोपवाट केचा ठेका दलेला होता तो िज हाळा 

म हला वकास त ठान यांना दोन वषासाठ  नवीदा काढून दलेला होता. न.नो. . १३-१/२-  

२०१२/१३ ह  नवीदा काढून आदेश . उदयान/४/का व/१८४/१३ द.१४/५/१३ अ वये हा ठेका 

दलेला होता. तेथील वृ ारोपण देखभाल करणे, पाणी देणे या कामाचा ठेका दलेला होता.  

मा.द ताञय सान-े  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. या ठकाणी  

महापा लकेचे अ धकृत कमचार  कती आहेत.     

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. हा ठेका दला होता तो तेथील साईड या वृ ारोपणाचा दलेला होता. आपले कमचार  

रोपवाट केसाठ  होत.े आपले गायरान तेथे मोठे आहे. १५ ए करचे गायरान आहे तेथील 

रोपवाट केम ये आपले कमचार  आहेत आ ण रोपवाट के या बाहेर या बाजूला जे वृ ारोपण 

केलेले होतं ते पाच हजार वृ ारोपण यांना देखभाल साठ  दलेले होत.े 

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, तो मुलगा बाहेर असताना आतम ये टाक त आला  

कसा काय ? ती टाक  आतम ये होतीना. ती टाक  तुम या ता यात आहे मग तो मुलगा तथं 

गेला कसा काय ?  

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. आपल  जी नसर  आहे ती एका बाजूला आहे याच बाजूने पुढ या बाजूला आपण   

वृ ारोपण केलेल ंआहे. बाहेर या बाजूने वृ ारोपण केलेले आहे. स.नं. एकच आहे फ त एका 

साईडला नसर  आहे आ ण एका साईडला वृ ारोपण आहे. 

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, हा मुलगा मयत झाला याला जबाबदार कोण हा माझा 

न आहे. हा ठेका देताना कोण होते, पी.एम.गायकवाड होते का भोसले होत.े यांना ठेका दला 

यावेळेस अ धकृत अ धकार  कोण होत.े 
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मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. आपण जो ठेका दला तो यावेळेस महापा लकेमाफत नवीदा मागवून दलेला आहे. 

यावेळेला या ठकाणी सुपरवायझर एन.डी.माळी आ ण भोसले हे होत.े 

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, कोणा या सह ने ठेका दलेला आहे. याला अ धकृत 

कोण आहे. तु ह  आ ण भोसले.  

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. आपण नवीदा आयु त आ ण अ त.आयु त यां या अ धकारात काढतो. तसे आ हांला 

नवीदा काढ याचे अ धकार नाह त.   

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, या टाक म ये मुलगा मेला. ह  नवीदा दोन वषापुव  

तु ह  ओपन केल  यावेळेला तेथे कायकार  अ भयंता कोण होत.े भोसले का पी.एम.गायकवाड, 

कोण होते. 

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. यावेळचे जे सुपरवायझर होते ते खाल   एन.डी.माळी होते यां यावर भोसले होते 

या यावर उदयान अ ध क हणून पी.एम.गायकवाड होते यां यावर मी होतो.  

मा.द ताञय गायकवाड -  मा.महापौर साहेब,  यात तुमचे नाव का आले नाह , याला जबाबदार 

कोण ?  

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. एफआयआर दाखल केलेला आहे, यावेळेस जे जबाब झाले या जबाबाम ये माझा 

सु दा जबाब झालेला आहे. असा काह  गैरसमज कर याचे कारण नाह . सगळयांचे जबाब 

झालेत.  मा या मा हती माणे अजून एफआयआर दाखल झालेला नाह  फ त जबाब घेतलेले 

आहेत. 

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, गायकवाड, माळी आ ण ठेकेदार बाई यां यावर फौजदार  

गु हा दाखल झालेला आहे. यावेळेस हेड हणून तुमची जबाबदार  नाह  का ? फ त जबाब 

झाला क  झाल का ?  

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. या टाक म ये मुलगा पडलेला आहे. आतापयत या गाडन या इ तहासात प ह यांदाच 

असं घडलेले आहे. आ ह  लगेचच कायकार  अ भयंता यांना सांगून या टाक ला झाकण 

बस वलेल आहे. 

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, टाक ला झाकण नाह  ते बसवावे हणून आपण 

थाप य वभागाला पञ यवहार केला का ?  



18 
 
मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. थाप य-उदयान हा वभाग फ त उदयानाची कामे कर यासाठ  आहे. पञ यहार जर  

नाह  केलातर  यांचे ते काम करायचे होत.े पञ यवहार करावा असे नाह . तो वभागच 

आप यासाठ  आहे.  

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, यानी काम केले पा हजे असे उ तर देणे शोभते का. 

यावेळेला ती टाक  बांधल  यावेळेला झाकण होतेनां. का बगर झाकणाची टाक  तुम या 

ता याम ये दल . पुव  याला झाकण न हते का ? याला जबाबदार कोण ? थाप य वभाग 

का उदयान वभाग. हा न आहे. तु ह  सरळ सरळ सांगतात याचा पोल स तपास चालू आहे.  

तो मुलगा मेला याला जबाबदार कोण ? जो मुलगा मेलेला आहे तो आप या मायसेसम ये 

मेला याची जबाबदार  कोणी यायची. हा न आहे. या मायसेसम ये तो मुलगा मयत 

झालेला आहे द:ुख याच आहे क  या माणसाला दोन मुल  आहेत आ ण एकुलता एक मुलगा 

आहे. आ ण अशी घटना घडत असताना साळूंके यांना मी ९.३० वाजता फोन केला व सांगीतले 

असा असा कार घडलेला आहे तु ह  पॉटवर या परंतु ते आले नाह त, वायसीएमला सु दा 

भेटले नाह त. दुघटना आप या मायसेसम ये घडल  असताना तथं कोणाला भेटायची यांची 

जबाबदार  न हती का ? एवढे नगरग  अ धकार  झालेले आहेत. परवा ा धकरणात एक 

ब डींग पडल , आयु त साहेबांनी तथं ि हजीट केल . से टर १६ म ये पा या या टाक म ये 

एक म हला पडल  अशी घटना घडल  तेथे आप या मायसेसम ये नसताना ब डरची चुक 

असताना आपले आयु त व सगळा टाफ गेला आ ण या ठकाणी आप या मायसेसम ये एक 

मुलगा मयत होतोय येथे आपल  जबाबदार  नाह  का ? ह  जबाबदार  कोणाची आहे याचे 

उ तर दयावे.                            

मा.तानाजी शंदे (अ त.आयु त) – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. चखल  गावठाणालगतची 

जी आपल  रोपवाट का आहे याम ये जी घटना घडल  ती दुदवी आहे. आता जो शासना 

माफत खुलासा केला गेलेला आहे, याम ये एक गो ट कषानं जाणवते क  तेथे ठेकेदाराचा जो 

कमचार  आहे तो राहत होता ह  क पना उदयान वभागाला होती. १९९२ साला पासून 

आप याकडे उदयानाम ये जे माळीहाऊस असतील कंवा सुर ा र कासाठ  राह यासाठ  या 

जागा आहेत या वापर या जात आहेत ह  व तुि थती आहे. म यंतर  बगलोरला गाडन या 

न म तानं जी आ ह  ि हजीट दल  होती या ठकाणी असे नदशनास आले क  ठेकेदाराचे जे 

लोक आहेत, जे देखभाल चे कामकाज करतात यांचेच लोक वॉचमेन मचा वापर करत 

असतात. याच धत वर आप या सव उदयानाम ये जी राह याची यव था आहे ती वापरल  

जात.े या बागेम ये ह  जी घटना घडलेल  आहे हा एक अपघात आहे. याम ये पोल सानी फ त 

याची दखल घेतलेल  आहे याची चौकशी केलेल  आहे या यावर चारशीट वगैरे काह  दाखल 
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नाह . यामुळे तो एक नैस गक आकि मक अपघात हणून न दला गेलेला असावा.  

मा यासमोर कागद नाह त मी यात बघीतल नाह  परंत ुतो आकि मक अपघात असावा असे 

मला वाटतं आ ण यासाठ  कोणाला जबाबदार धरणं ततकस यो य नाह  असं मला वाटतं.   

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, हणजे तु हांला असं वाटत क  तो एक आकि मक 

अपघात आहे उदया सभागृ हाम ये मी या डायसव न काह तर  चुक च केलतंर असं होवू शकतं  

का हा अपघात आहे हणून. मी तथं आलो आ ण काह तर  केलतर तु ह  हणणार का हा 

अपघात आहे. नदयी उ तर देता साहेब, नदयी.  यां या पोटचा गोळा मेला यांना समजत.े 

ह च जर घटना आप या कोणा या  घरात झाल  असतीतर अस हणल असतं का ? आप या 

एखादया कमचा-यांची काह  घटना घडल  असतीतर तु ह  अपघात हणाला असता का. हणजे 

तो ठेकेदार  प दतीचा माणूस आहे हणून तु ह  याला अपघात हणतायं, चौकशीचे आदेश 

काढणार का, या वषयाची आ ह  चौकशी क  असे का हणत नाह त. फौजदार  दाखल क  

असे का तु ह  उ तर देत नाह त. चुक चे उ तर देवून सभागृ हाची दशाभूल क  नका. आम या 

नाचे उ तर स व तर दे याचे तु ह  टाळायच काम चालू केलेल आहे. महापौरांना वनंती 

आहे क  या मुला या बाबतीत पे शफ क शासनाला सांगावे, पोल सांना आदेश दयावेत व जो 

कोणी दोषी असेल या यावर एफआयआर दाखल झाल  पा हज.े या यामुळे ह  घटना घडल  

या यावर फौजदार  गु हा दाखल झाला पा हज,े असे मा.महापौर आपण आदेश दयावेत. माझा 

पुढचा न असा होता क , सन २००७ पासून ब डराने कती गाडन NOC दल  आहे ? या 

ब डसची नावासह याद  दे यात यावी ? NOC देताणाचे नयम काय ? या वेळेस मनपा 

NOC देते या वेळेस यांनी लावलेल  झाडे जगल  आहेत क नाह  या ठकाणी जाऊन य  

पाहणी केल  जाते का ? ब डींग पर मशनचा पुण वाचा दाखला द यानंतर या ब डींगम ये 

लावलेल  झाडे आहेत का नाह त ते पा हले जाते का ? ती झाडे जगल  आहेत का ? मेल  

आहेत का ? परत दुस-या ब डींगसाठ  वापरल  गेल  क  काय याची खातरजमा केल  जाते 

का ? ब डर लोक झाडे लावतात यासंबंधी न मी वचारलेले होत.े सन २००७ पासून २०१४ 

पयत ५५३८ लोकांना वृ ा धकरणान े एनओसी दलेल  आहे. मा या नाला असे उ तर 

दलेले आहे क , महारा  नागर  ेञ झाडांचे संर ण व जतन अ ध नयम १९७५ बांधकाम 

भूखंड ेञासाठ  करण ५ कलम ९ (१) समु चत माणात झाडे लावणे १०० चौ.मी. एक वृ . 

करण ५ कलम ११ (१) झाडांचे जतन कर याची जबाबदार  करण ५ कलम ११ (२) ठेव 

घे याचा अ धकार. उपरो त नयमानुसार बांधकामास  वृ संवधन ना हरकत दाखला दोन वेळा 

देणेत येतो. १) बांधकाम चालू करताना २) बांधकाम पुण वा या वेळेस असा दोन वेळा दाखला 

देतो. मला काह  गो ट  नदशनास आणून दयाय या आहेत क  मला वाटते ५५३८ अ-सुचीम ये 

दलेले आहे. यांना परमीशन दलेले आहे यापैक  पुण झालेले जे बांधकाम आहेत या या 

पुण वाचा दाखला वकसकाला दलेला आहे. आपण वकसकाला यावेळेस दाखला देत असतो 
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यावेळेस मी वचारले होते क  आपण पाहणी केल  का ? ती झाडे जागेवर आहेत का ? का 

दुस-या ठकाणी लावल  गेल .  तर असे न होता आपले वृ ा धकरणावर माझा आरोप आहे 

क  या वेळेस नसगाच संतुलन बघडलेल आहे झाडतर वाढलेल  आहेत आ ण आपण 

वृ ारोपण दरवष  लाखो या पट ने करतो असे असताना काह  वकसकाना आपण काह  नयम 

व अ ट घालून दले या आहेत तर  या नयम व अ ट घालून देताना या यावर हेड कोणाच ं

आहे का ? यावेळेला आप या वृ ा धकरणाची ि हजीट येते यावेळेस हे कंुडीतल  झाड 

या ठकाणी आणून ठेवल  जातात. ि हजीट नघून गे यानंतर ती झाडे काढल  जातात. ती 

झाडे लावल  का, जागेवर आहेत का हे ब घतले जात नाह . पणु वाचा दाखला देताना सु दा 

ब घतले जात नाह . या ठकाणी याद  दलेल  आहे यात नाव सु दा मी सांगेल क  कोण या 

कोण या ब डींगला झाडे नाह त. पयावरणाचा –हास होत असताना, या ब डसना आपण 

एनओसी देताना काह  आ थक उलाढाल क न दलेल  आहे का ? १०० ट के आ थक उलाढाल 

क न एनओसी दलेल  आहे असा माझा आरोप आहे. या ठकाणी १०० चौ.मी.ला एक झाड 

असं असताना व तथं झाडचे जागेवर नसताना हे कसे दले आहे. हे पर मशन दे या या 

पाठ मागचे कारण काय ? या याम ये कोणाचा हात आहे. या यावर आपल  कुठल  स मती 

नाह  का ? एखाद  ब डीगं बांधायला घेतल  आहे व तेथे १० झाडे लाव याचे बंधनकारक 

असताना ती झाडे लागल त का नाह  हे ब घतले जात नाह . पुढे असे उ तर दलेले आहे क ,  

बांधकाम चालू करताना १०० चौ.मी.ला एक वृ  आव यक आहे. वृ  नसतील तर एक वृ ास 

वृ  ा धकरण ठराव . ९ दनांक ५/६/२०१० अ वये र. . २०००/- तवृ  अनामत घेतल  

जात.े जर  यांनी झाड लावलतर  आ हांला आहेर नाह  आ ण नाह  लावलतर  आहेर नाह  

आ ह  २ हजार झाडाचे घेतो.  ५५३८ ब डसने हे डपॉ झट आप याकडे भरलेले आहे ते कती 

लोकांनी परत नेलेले आहे याचे उ तर पा हजे. हे सगळे उ तर गोलगोल फ न दलेले आहे. 

अनामत भरलेस ३ वष पुण झा यानंतर थळ पहाणी क न लावले या झाडांचा बु ंधा २५ सेमी 

झा या नंतरच अनामत र कम परत केल  जात.े ५५३८ वकसकाना आपण परमीशन दलेले 

आहे या याम ये कती ब डींग पुण झाले या आहेत आ ण कती लोकांनी डपॉ झट परत 

नेलं याचे उ तर दयावे.  

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. महारा  नागर  ेञ झाडांचे संर ण व जतन अ ध नयम १९७५ नुसार बांधकाम 

भूखंड ेञासाठ आपण दोन वेळा एनओसी देतो. एकदा बांधकाम चालू कर याक रता आ ण 

बांधकाम पुण वा या वेळेस उदयान वभागाची एनओसी लागते. सन २००७ पासून ५५३८  

वृ संवधन नाहरकत दाखले दलेले आहेत. याम ये पुण वाचे आ ण बांधकाम चालू कर याचे  

दाखले आहेत. बांधकाम चालू कर याचे जे दाखले आहेत  ते ४२६५ आहेत आ ण पुण वासाठ  

दलेले १२७३ आहेत. सुरवातीला डपॉ झट घेतो, डपॉ झट असं घेतो क  तथ ं१०० चौ.मी. ला 
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एक झाड नसेलतर आपण डपॉ झट घेतो. आ ण बांधकाम चालू करताना १०० चौ.मी.ला तथे 

झाड नसेलतर एका वृ ास २०००/- अनामत घेतल  जात.े सुरवातीला १९९७ पासून ह  सुरवात 

केलेल  हाती. १९९७ म ये सुरवातीला आपण ५०० . डपॉ झट ठेवले परत १ हजार केले परत  

१५०० केले व यानंतर २०१० पासून २ हजार केलेले आहे. यानुसार ४२६५ बांधकाम चालू 

कर या या दाख याम ये आतापयतचे डपॉ झट २६ कोट  २७ लाख १८ हजार १९१ झालेले 

आहे.  हे डपॉ झट २००६-०७ पासून स टबर २०१४ पयतची ह  फगर आहे. या या अगोदरची 

जी फगर होती मे १९९७ ते २००६ पयत आप याला मळालेले डपॉ झट ६ कोट  १४ लाख २४ 

पये आहे. याबाबत आपण पाहणी केल  आहे, झाड आहेत का हे ब घतल, येकानी 

आपआपले डपॉ झट माघार  घेवून जावे हणून पेपरलाह  जाह र कटन दलेले होत.े ब-याचशा 

वेळा असे आढळून आले क  ब डरने लॉट बांध यानंतर, सोसायट ला हा तांतरण के यानंतर 

सोसायट वाले परत डपॉ झट मागत नाह त. बहल साहेब महापौर असताना ह  मो हम राबवल  

होती. यानुसार यांनी सांगीतलेल होत क  जर सोसायट  डपॉ झट माघार  नेत नसतीलतर 

ज त करा यानुसार आ ह  मे- १९९७ ते २००५-०६ पयतच े६ कोट  ७ लाख पये ज त केलेले 

आहेत. सन २००६-०७ पासून आतापयत २६ कोट  २७ लाख आहेत. याबाबतचा आपण 

वृ संवधन स मतीम ये वषय ठेवलेला आहे क  यावष  सु दा जाह र कटन दयायचे आहे. 

२००६-२००७ पासून २०१४ पयत पुण वाचे १२७३ दाखले दलेले आहेत. आपण पुण वा या वेळेस 

एवढच बघतो क  झाड आहेत का नाह त एवढेच बघतो. झाड असेलतरच यांना आपण 

पुण वाचा दाखला देतो. झाड ेनसतीलतर आपण कस याह  प रि थतीत  पुण वाचा दाखला देत 

नाह त.  डपॉ झट माघार  यायच असेलतर झाड लाव यापासून ३ वष पुण झा यानंतर थळ 

पहाणी क न लावले या झाडांचा बु ंधा २५ सेमी झा यानंतरच अनामत परत केल  जात.े ती 

सु दा यांनी ओर जनल पावती दल  पा हज,े यानंतर आपल  सम  थळपाहणी होत.े यांनी 

झाड लावल  नसतीलतर आपण आप या माफत झाड लावतो परंतु झाड या ठकाणी असतात. 

माघार  जे डपॉ झट नेले ते ७५ करण आहेत याम ये २६ लाख माघार  नेले आहेत. 

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, वृ  ा धकरण या स मतीचा नयम सांगीतलेला आहे. 

झाड लावले पा हजेत, नाह  लावलेतर २ हजार अनामत घेतल  जात.े 

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. झाडे यानी लावल च पा हजेत यासाठ  आपण यां याकडून टॅ पपेपरवर हमीपञ 

लहू न घेतो. त ेहमीपञ नोटराईज क न घेतो.  

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, या या १२७३ आपण फगर दले या आहेत या ठकाणी 

आपण कधी जायच यासाठ  आपण एक पथक नेमा. पैसे नेले नाह त हणजे झाडे लावत  

नाह त. या ठकाणी आपण झाडे लावतो. मा या नदशनास आलेल आहे क  आपले लोक 
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यावेळेस साईड ि हजीटला जातात यावेळेस हे लोक मोठया कंु डीतल  झाडे घेवून जातात. 

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. मे-१२ म ये १२७ करण तपासणी केलेले होत.े याम ये आप याला २१०६ वृ  

असलेले आढळले, आव यक वृ ापे ा काह  ठकाणी जा त आहेत.  कमी जा त असतीलतर 

ते आपण लावायला सांगतोत परंतु मी तपास लावायला सांगतो.  

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, २००७ ते २०१४ पयत २६ कोट  आप याकड े बॅले स 

आहे. १९९७ ते २००६ ला आपला बॅले स ६ कोट  होता. कती लोकांनी डपॉ झट माघार  नेल.े 

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. इि ड यूअल लोक घेवून जातात परंतु मोठया सोसायटया असतीलतर ब डस 

यां याकडे पावती देत नाह त यामुळे ते ने या जात नाह .  

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मग तु ह  हे वृ ारोपण का करता, दरवष  कतीतर  

पट ने झाड लावता. हे ब डस लोक आपले जावाई नाह त. या लोकांनी झाडे लावले का नाह  

ह  जबाबदार  यां यावर आहे हे अ ध नयमात सांगीतलेले आहे. जर  झाड लाव याचे आपण 

क लशन केलेल असेलतर  १०० पैक  १० लोक असतीलतर ९० लोकांनी पैसे परत नेले पा हजे.  

सगळया लोकांना मसगाईड कोणी करत नाह . याचा अथ १२७३ ब डींगला झाडच नाह त 

असा मी शंभर ट के सभागृ हात आरोप करतो.  

मा.सुरेश साळूंके (मु य उदयान अ ध क) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. तु ह  तुमच डपॉ झट परत घेवून जावे हणून आपण पेपरम ये ड लेअर करतो.  

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, ते डपॉ झट परत नेत नसतीलतर तु ह  या पैशाचे 

काय करतात. १२७३ लोकांचे पैसे ज त करणार का. शॉट उ तर दलेले आहे. माझा आरोप 

आहे क  १२७३ लोक आहेत यांचे  २६ कोट  आप याकडे श लक आहे ते नेले नाह त हणजे 

यांनी झाड लावलेले नाह त. १०० चौ.मी.म ये एक झाड लावल पा हजे असा नयम आहे. 

आज मा या नदशनास आलेले आहे, काह  ब डसचे नाव न घेतलेलच बरंय.   

मा.महापौर -  पुढ यावेळेस तु ह  न क  शकता. तो अ धकार तु हांला आहे. 

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, या नाच उ तर पुढ या वेळेस तु ह  देणार  

आहेत का. 

( मा.नगरस चव यांनी सभा कामकाज नयमावल तील नयम ं .१०५ चे वाचन केले. पुरक 

न नवीन न हणून आप याला पुढ या सभेपु ढे घेता येईल असे सां गतले )   
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मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, जे मला अपे ीत आहे ते एक सु दा उ तर नाह . 

वकसकाची याद  एवढेच उ तर आहे. मला जे अपे ीत उ तर आहे यातील एक सु दा उ तर 

याम ये नाह .  काल हेच अ धकार  आम या कायक याला हणाले, हणजे अ धका-यांची 

कतपत मजल आहे हे ल ात या. क  सभागृ ह ब बललं, दोन दवस पेपरला येईल आ ण  

तीस-या दवशी सव शांत होईल माझ कोणी काह  करणार नाह , असं हे बोलले. हे सभागृ ह 

ब बल यासाठ  आहे असे अ धकार  सांगतात. असे साळूंके साहेब आम या एका कायक याला 

बोलले आहेत. अशी भाषा साळूंके साहेबांनी वापरलेल  आहे. उदयानाचे न वचार याचे कारण 

सांगतो, आज आपण एवढे मोठे झाड लावतो, ब डस लोकांनी हे क पलसर  करायला पा हज,े 

यांनी झाडे लावल त का नाह त हे पा हले पा हज.े हे दलेले उ तर आहेत याला जबाबदार 

कोण ? असे असताना एवढया नदयीपणे उ तर देत असतीलतर या यापे ा वाईट अजून 

काय. ह  भाषा आहे या लोकांची, हणजे हे आपले जावाई आहेत का ?   

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, अ धकार  वग. 

वा त वक पाहता द ता साने यांनी अतीशय चांगल  मा हती मागीतलेल  आहे. आपण लोकांना 

आवाहन करत असतो क , “पाणी वाचवा, पाणी िजरवा”, वृ  लावा, शहर ह रत ठेवा, सु ंदर 

ठेवा. परंतु आता साळूंके साहेबांनी मा हती दल  क  मी महापौर असताना काह  नणय घेतले 

होत.े परंतु यांनी दले या मा हतीव न आ ण त याव न असे दसून येते क  चार हजारपे ा 

अ धक लोकांनी बांधकामाची परवानगी मागीतल . हणजे प हल  एनओसी यांनी घेतलेल  

दसत.े आ ण दुसर एनओसी घेताना १२७३ लोकांनीच दुस-या एनओसीला अ लाय केलेला 

दसतो आ ण ७५ लोकांनीच फ त पैसे परत नेले. यांनी सांगीतल क  २००६ पयत आपण ६ 

कोट  ज त केले. आ ण आता २६ कोट  पये पु हा याच मागाने आहेत हे आप यासाठ  काह  

भूषणावह आहे असं आप याला वाटतयं का ? द ता साने यां या हण याचा रोष जर  असा 

असला क  ब डस लोकांना आपण जावाई केलं का ? वा त वक पाहता कायदयाम येच 

पळवाट आपण अशी ठेवलेल  आहे क  यांनी एका गुंठयाम ये ते झाड लावायच यात 

बांधनकारक आहे तोपयत यांनी आप यालकडे २ हजार पये अनामत हणून ठेवायची असत.े  

यांनी ३ वषापयत ते झाड लावा आ ण २५ से.मी.चा बु ंदा हावा अ यत: ते पैसे ज त होतील. 

सगळेच ब डस अशा कारचे पैसे आप या तजोर म ये जमा करतात आ ण या कायदयातून 

ते पळतात. दुस-या बाजूला मी महापौर असताना आपण असाह  नणय घेतला होता क  आपण 

छोट  छोट  झाड घेतो ती छोट  झाड लावून आपण गाड देतो, ते काह  ठकाणी जळून 

जातात, काह  ठकाणी म न जातात यापे ा मोठ  झाड लावायची आ ण तो नणय 

घेत यानंतर शहरात ब-याचशा ठकाणी मोठमोठ  झाड लागलेल  आप याला दसतात हणून 

शहर ह रतपण दसतं. परंतु हे होत असताना शहराम ये झपाटयाने जंगल होत चाललेल आहे, 

या अनुषंगाने बांधकाम होत चाललेले आहे. मग ते मॉल असतील, हॉि पटल असतील, 
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कॉलेजसे असतील, राह याचे नवासी संकूल असतील परंतु या याम ये झाडांची कट ंग होते 

आ ण हे होत असताना यावेळेला आपण या ब डसकडनं या डे हलपसकडनं या 

वकासकाकडनं अशा प दतीची अनामत घेतो हणजे आप या जबाबदार तून आपण मु त 

झालो असं काह तर  शासनाच एकंदर त मत दसतंय आ ण अशाच कारच उ तर आप याला 

साळंूके साहेबांकडून आलेलं आहे. मला उलट सांगायच आहे क  यांनी कायदयाच पालन केल 

ईथपयत ठक आहे परंतु दुस-या बाजूला या पुण शहराला ह रत ठेव याची जबाबदार  उदयान 

वभागाकडे आहे यासाठ  आप याकडे वृ संवधन स मती आहे. परंतु या स मतीम ये नेमक 

काम काय येततर या स मतीकडे फ त एकच काम येत क  शहरातील झाडे छाटा, झाडे तोडा 

आ ण झाडे काढा. या ठकाणी अडचण आहे या ठकाणचे झाडे काढले गेले पा हजे, 

या ठकाणी अडचण आहे या ठकाणचे झाड े छाटले पण गेले पा हजे परंतु पयायाने ते 

छाट या या आ द ते काढ या या आ द आपण दुस-या झाडाची लागवड करतो का ? तो 

बॅले स आपण साधतोय का ? या याकडे माञ कोणाचह  ल  नाह  ह  दुदवाची बाब आहे.  

यामुळे आपण एका बाजुला कोटयावधी पये तजोर म ये यायचे आ ण आप या शहराला 

बकाल करायच ं हे जणुकाय धोरणच आपण अंगीकृत केलय असंच आप याला वाटतं. आ ण 

हणून या ठकाणचे ए जीयो असतील, तथल मंडळ असतील, तथल म हला मंडळ असेल, 

तीकडचे ये ठ नागर क असतील यां यावर ह  जबाबदार  सोपवावी आ ण यांना काह  मानधन 

व पाने कंवा या सोसायट ला आपण यां या बलाम ये काह तर  सुट दयावी. आ ण ती 

झाड जोपासून दाखवावी आ ण तशा कारचा दाखला वृ  संवधन स मतीन यांना  द यानंतर 

आपण जी आप याकडे अनामत र कम २ हजार या पाने आलेल  आहे यातले काह  पैसे 

या सोसायट ला, या म हला मंडळाला, कंवा या बचत गटाला, या ए जीयोला आपण देवू 

केले पा हजेत जेणेक न झाड आपण दयायच. कारण २ हजार पये घेतातच त,े झाड आपण 

वकत आणायच, झाड आपण यांना दयायच आ ण झाड द यानंतर तथ या सं थेवर ती 

जबाबदार  दयायची आ ण या सं थेनी आप याला या कारचा बु ंदा क न द यानंतर यातले 

काह  पैसे यांना दयायच ेअसे झाले तरच ख-या अथाने याचा समतोल साधला जाणार आहे 

तरच ख-या अथाने झाडाची लागवड होणार आहे, तरच ख-या अथाने हे शहर ह रत ीन कसे 

राह ल याची द ता आपण यावी. द ता साने यां या हण याच ता पय तेच आहे ते हणतानं 

आरोप कर त असतील परंतु यां या हण याचा रोष तु ह  बघा काय आहे तो क  शहरातील 

झाड संपत चाललेल  आहेत फ त डपॉ झट ज त केल  हणजे आपल ंसमाधान झाल का, 

आपल काम ते नाह . थोड यात पैसे घवेून  झाड लावूच नका अशा कारची मुक परवानगी 

आपण द यासारखं आहे. तर  ह  मुक परवानगी देता कामा नये. ठक आहे, या काळाम ये 

तु ह  यांना रोखू शकत नाह त कंवा या नयमामुळे यांनी तुम याकडे डपॉ झट ठेवले ते 

मागायला येत नाह त.  परंतु आपल  जबाबदार  संपल  का ? आपल  जबाबदार  संपत नाह . 
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यासाठ  तुमचाह  कॉड असला पा हजे, तुमची यंञणा या यावर असल  पा हजे आ ण 

वृ संवधन स मतीला मनीटसचा पण अ धकार दयावा, झाड लाव यासाठ  पण आपण यांना 

अनुमती दल  पा हज.े फ त झाड तोड या या परवानगीसाठ  ह  वृ संवधन स मती आहे ह  

दुदवाची बाब आहे. अशा प दतीने जर आपण या सगळया गो ट चा समतोल राखलातरच ख-

या अथाने आप याला हे शहर चांगल, ह रत ठेवता येईल याच संवधन साधता येईल, 

ध यवाद. 

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, न असा आहे क , २००७ पासून झाडे लावल  

यातल  जगले कती आ ण मेल    कती ? आप या मनपा या उदयानाम ये रोप ेतयार करतो 

का ? करतो तर कती कोणकोणती झाड ेतयार करतात यांची नावासह याद  दे यात यावी.  

याची याद  दलेल  आहे. २००७-०८ ते २०१३-२०१४ या कालावधीम ये वभागाने ३,२२,१९८ 

झाडांची लागवड केल  याम ये ८० ट के वृ  िजवंत आहे. असे उ तर दलेले आहे. ज ेवृ  

लावलेल  आहेत ती जवळपास ८० ट के जगल  असा यांचा दावा आहे. मी आप या नदशनास 

एक गो ट आणून देतो क , दुगादेवी टेकडी म ये रेब ड पॉ ट केलेला होता याम ये जूने 

सगळे झाडे तोडून, याच सगळ सपाट करण क न या ठकाणी दोन-तीन वषापुव  लाखोम ये 

झाडे लावल  आहेत. यां या हण या माणे ती लावलेल  झाड े८० ट के जगल  आहेत. पाच 

लाख झाडे यावेळेला लावलेल  आहेत याम ये आज जेवढे झाडे लावल  यातील एकह  झाड 

या ठकाणी नाह . माझा रोष पसनल एका यि तशी नाह . वृ  ा धकरणावर एवढ  र कम 

खच करतो, येक नगरसेवक झाडे लाव याचा य न करतो. आप या भागातील नसगाचा 

समतोल राह ला पा हज,े आप या भागाम ये नसग स दय चांगले रा हले पा हज ेया उ ेशाने 

आप या येथे येक नगरसेवक झाडे लावतो. कमीत कमी दहा झाडे लावल  आ ण यातील 

दोन जगल  आहेत व आठ झाडे मेल  आहेत याला कारण यावेळेस आपण ती झाड लावतो 

यावेळेस कुठलाह  कमचार  या झाडाला पाणी घालत नाह . ती झाडे लावून याला गाड 

असतात ते कधीह  लावल ेजात नाह त. आ ण लावल तर दसु-या तीस-या दवशी ती जाळी 

उपसून याच कॉ ॅ टरच कोणीतर  उचलून घेवून जात आ ण  तीच जाळी परत दुस-या 

ठकाणी येत.े एकच जाळी दहा झाडाना वापरल  जाते असा हा कार आहे. जर या रब ड 

पॉ टला एवढ  झाड लावल  असतीलतर हे तीन लाख झाड लावलेल  आहेत याम ये ८० ट के 

झाड जगल  असे उ तर दलेले आहे हे सगळे चुक चे उ तर आहे. ८० ट के झाड हणलेतर  २ 

लाख ७५ हजार झाड जागेवर पा हजेत. एक सु दा झाड जागेवर नाह . जुन ते जुलै दर यान 

वृ  लागवड कालावधी असतो तो फ त धंदा कर यासाठ  वृ  लागवड केल  जाते. नसगाचा  

समतोल राह यासाठ   वृ ारोपण केले जात नाह  असा आरोप आहे. आप या रोपवाट केम ये 

जी रोप लावल  याची याद  दलेल  आहे. पंपळ या झाडाचे रोप कसे तयार केले जात ेहे मला 

अजूनपयत तर  आठवल नाह . से. .२७ गुलाबपु प उदयान येथ े पंपळ ६ तयार केले असे 
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दलेले आहे आ ण फणस १२६० तयार केलेले आहेत. माझा पुढचा न असा आहे क , 

रोपवाट केम ये खाजगी रोपे वाटल  जातात का ? याम ये खाजगी झाडे वकल  जात 

असेलतर मनपा याचा मोबदला घेते का ? याचे उ तर नाह  हणून दलेले आहे. जर 

रोपवाट का आप याकडे वकल  जात नसतीलतर से.नं. २७ ला जी नसर  आहे तेथील मोबदला 

कोण घेतं.  मा या चखल म ये नसर  आहे या ठकाणी सरास रोप वकल  जातात याची 

आपण न द यावी. ब डसला कंवा याला लागणार अशा लोकांना ती रोप व  केलेले 

आहेत.  उदयान वभागाने तयार केलेले रोप २००६-२००७ ला  ३९५४४ रोप तयार केले, २००७-

०८ ला ३९६९६ रोप तयार केले,  २००८-०९ ला ५७९१४ रोप तयार केले,  २००९-१० ला ४५०५३ 

रोप तयार केले,  २०१०-११ ला ४३८०० रोप तयार केले, २०११-१२ ला ४१२९९ रोप तयार केले, 

२०१२-१३ ला ४०७८९ रोप तयार केले, २०१३-१४ ला ३०४६० रोप तयार केले.  हणजे २००६-०७ 

ला ३९५४४ रोप तयार होत असतीलतर, दरवष  हे रोप तयार कर याचे काम सोडून २०१३-१४ 

ला ह  सं या ३०४६० वर आल  हे कमी झाले याला जबाबदार कोण आहे ?  आप याला झाडे 

लावायची असतीलतर हे रोप वाढले पा हजेत का कमी झाले पा हजेत. २००७ ची लोकसं या 

आ ण २०१४ ची लोकसं या कंवा २००७ ची जनगणना कंवा यावेळच े वकसक आ ण आताची 

जनगणना कंवा वकसक याम ये फरक आहे. मग २०१४ ला जा त रोप तयार झाल ेपा हजेत 

का कमी झाले पा हजेत. यां या न काळजीपणामुळे या सगळया नसर म ये हे झाड ३० 

हजारावर आलेल  आहेत. वृ ारोपणावेळेस ह  झाड वकत आणतो. आप या वत: या नस-या 

आहेत आपण वत: ह  झाड वकसीत क  शकतो मग हे झाड वकत आण याचे कारण काय 

?  जर आपल  नसर  आहे, आपण झाड तयार क  शकतोतर मग आपण ह  झाडे वकत का 

आणतो.  जी झाडे आप याला लागणार आहेत ती सगळयात कमी आहेत. आप या येथे जी 

झाडे लावल  जातात ती झाड सगळयात कमी आहेत. याम ये अशोकाचे झाड आपण २००६-०७ 

ला २०० तयार केलेल  आहेत. वड तयार करणे हे मला समजलेले नाह . फायकसची झाड 

पंपर  चंचवडम ये ब-याच ठकाणी चांगल  आहेत हणून लावल  जातात. ह  झाडे 

आप याकडे उ पादन केल  जातात आ ण कमी पडले क  बाहे न खरेद  केल  जातात व हा 

खरेद चा ठेका सु दा आप याच वभागातील काह  लोकांचा आहे. नसर तून झाडे आणायची 

आ ण महापा लकेला पुरवायची असा ठेका आप या लोकांचा आहे. २००७ ला झाड ३९ हजार 

तयार केले जातात तर आता कमी कसे काय ?  ह  सव झाडे २००७ ला लावल  हे जागेवर 

आहेत का ?  २०१४ ला ३०४६० झाडे दाखवल . २००६-०७ ला ६१ जातीचे झाड ेहोती, २००७-०८ 

ला १७ वर आणले,  २००८-०९ ला ३४ वर आणले,  २००९-१० ला २९ वर आले, २०१०-११ ला 

२३ जातीचे झाड होती व २०१३-१४ ला १९ जातीचे झाड ठेवल  आहेत. २००६-०७ ला ६१ जातीचे 

झाड तयार करत अस ूतर २०१३-१४ ला ह  बाक च ेझाड कुठे गेल . याचा अथ २००७ ला जी 

झाड गरजेची होती ती २०१४ ला याची गरज नाह  असे हणायचे का ?  आ ण २००७ ला 
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३९५४४ झाडे होती व २०१३-१४ ला ३०४६० झाड हणजे १० हजाराची तफावत असेलतर 

न क च उदयान वभागाम ये काळबेरं चाललेल आहे. दरवष  कती झाड आपण खरेद  करतो, 

कती लाखाची झाड आपण आणतो, याच सु दा उ तर मागीतलेल असताना या याम ये दलेल 

नाह . या झाडाम ये सताफळ तयार केलेले आहे. २०१२-१३ ला १ हजार सताफळ तयार केले, 

ह  झाड कुठे लावल  आहेत, कोणा या बागेत दल  कंवा कोण या  शेतक-याला दलेल  आहेत. 

सताफळाची झाड आपण लावतो का, आपण फळबाग लावतो का ? फळबाग लावत असूतर 

मग आंबा का लावला नाह .  सताफळ आप याकडे तयार केले जातात तर ते कुठे लावले याचे 

उ तर दयावे. गुलाबपु प उदयानाम ये झाडे कुठे तयार करतो. से टर नं. २७ ला आ ह  

गुलाबपु प उदयान नाव दले.  या ठकाणी गुलाबाची ५० झाड तयार करतो व याला नाव 

दले गुलाबपु प उदयान. याची गरज आहे ते झाड अडळुसा हे वन पती औषध आहे ते 

आप या उदयानाम ये ४५ झाड तयार झालेले आहेत. वड याचे उ प न झाले ११४६, नंतर जड 

हे झाड काय कार आहे हे मला समजला नाह , जड हे झाड ५० तयार केलेले आहेत. फायकस 

या झाडाची गरज आहे. अशोकाचे २०० झाड तयार केलले आहेत. अनेक ठकाणी, अनेक 

वॉडाम ये आपण हे लावलेले आहेत ते वकत आणले. हे आप याकडे  फ त २०० तयार 

होतात. या झाडांचे वृ ारोपण करतो ती झाड आप याकडे का तयार होत नाह त. जी झाड 

वृ ारोपणला लागत नाह त अशी झाड आप या वृ ारोपणम ये तयार केल  जातात. या नस-या 

आप याला टकवाय या असतीलतर याम ये झाडे तयार करायला नको का ? उदयान  

वभागाम ये आपण ल  घाल याची गरज आहे. कारण हा वभाग आप या अख यार त 

चालतो महापा लकेशी संल न नसावा. २०१४ ला सू ची ५० झाडे तयार केलेल  आहेत. कांचनचे 

१५०० झाड तयार केलेल  आहेत, शंके वरची २०२ झाडे तयार केलेल  आहेत, भडीची १०० झाडे 

तयार केलेल  आहेत, पंपळची ६ झाडे तयार केलेल  आहेत. काह  ठकाणी वड, पंपळ लावले. 

नसगाचा समतोल ठेवायचा असेलतर नम, वड, पंपळ, चंच ह  झाडे अपे ीत आहेत ह  झाड 

मोठ पण होतात. या यामुळे नसगाचा समतोल होतो. याम ये हे झाड एकह  दसत नाह त. 

या याम ये वड दसत नाह , पंपळ दसत नाह , चंच दसत नाह . बदामाची झाड ३०० 

लावलेल  आहेत. ह  झाड लावतो परत ती वषा दोन वषाम ये तोडून टाकतो. कारण याचा 

कचरा जो आहे तो जा त होतो या यामुळे नागर क सांगतात क  बदामाची झाड तोडा. जी 

झाड चालत नाह त ती झाड जा त व जी आप याकडे चालतात ती झाड कमी आहेत. असा 

कार या उदयानाम ये चाललेला आहे तर  उदयान वभागाम ये आपण ल  घालाव अशी 

वनंती करतो. थरमॅ स चौक ते केएसबी चौक या ठकाणी गे या पाच वष बघतो या 

र याम ये प हले लावले सुपार  झाड ते मेलं यानंतर अशोकाच झाड लावल ते सु दा मेलं, 

आता फायकस आ ण बदाम आहे ती सु दा काह  जगल  काह  मेलेल  आहेत. असे होत 

असताना अनेक वेळेस मी उदयान अ ध कां या कानावर घातलेले होत.े थरमॅ स चौक ते 



28 
 
केएसबी चौक या या ठकाणी हरळी वरती झाड चांगले लागलेले आहेत. या कारचा या रोडला 

कर याचा आपण य न केला आहे परंतु या ठकाणी ह  झाडे आपण पुनर पीत करत 

असालतर एका झाडाचा खच कमीत कमी दोन ते तीन हजार पाच हजार असेल. मग एखादे 

झाड उचलून दुसर कडे लावतो हे पाच हजार आपण या ठेकेदारा या मा यमातून देतो का. हे 

झाड कधीह  जगलेले नाह . थरमॅ स चौक ते केएसबी चौकाम ये पुनर पीत झाडे केलेल  

आहेत. एकह  झाड जगलेल नाह  याला जबाबदार कोण ? चखल  गायरानाम ये दोन चार 

ठकाणी पुनर पीत झाडे केलेले आहे. एका बाजुने १४ आ ण दुस-या बाजुने १४ झाडे पुनर पीत  

केलेले आहे. या ठकाणी स या आपले अ धकृत कमचार  आहेत, गायकवाड व माळी हे आहेत.  

१४-१४ झाड दो ह  बाजूने लावलेले आहेत यातल  फ त तीन झाडे जीवंत आहेत. सहा 

म ह याम ये ह  झाड मरत असतीलतर तु ह  ठामपणे सांगता ३ लाख ३२ हजार १९८ 

वृ ापैक  ८० ट के जगले आहेत. ह  ट केवार  कशी काढल  हे सांगावे.  १४ झाडापैक  ४ झाडे 

जगत असतील आ ण बाक चे सगळे मेल  असतीलतर ८० ट के झाडे आल  कुठून, यांनी ८० 

ट के एवढ ठामपणे उ तर दल कसं ? या सव गो ट चा आपण वचार करावा. आ ण ऋषीकेश 

पुजार  हा मयत झालेला मुलगा आहे याची जबाबदार  कोणावर तर  दयावी, महापौर साहेब, 

आपण तसे आदेश दयावेत. तसेच या या मयती या पा ठमागची कारणे शोधावीत अशी 

वनंती करतो. याम ये जे गाडन आप याकडे आता अ हेलेबल आहे याम ये पुव  ि पकर 

स ट म होती. सकाळी सकाळी संगीत, गाणे लागायच ेत े संभाळ यासाठ  सुर ार क नाह त 

यामुळे त ेचोर ला गेलेले आहे. या ठकाणी  ि पकर  स ट म नाह , या यावर लाईट नाह , 

या यावर गाड नाह , तथं सुर ार क नाह त. फ त ३४ गाडनला सुर ा र क आहेत 

बाक या गाडनला सुर ार क नाह त. या ठकाणचे कंप ड, ील, गेट हे सगळे चो न नेलेलं 

आहे. गाडनचा चालू बंदचा टाईम कधीह  आप याकडे नाह . हे गाडन आहेत या यावर 

कोणाचह  चालू बंद कर याच नयंञण नाह . गाडनमधल  लाईटचा सकाळचा व सं याकाळचा 

टाईमींग सु दा नाह . हे सगळे असताना तेथे यावेळेला हे मटेर अल चोर ला जाते यावेळेला 

आप याकडे असा एखादा नयम केला पा हजे क  महापा लकेची एखाद  व त ू जर कुठ 

भंगाराम ये व  केल  जात असेलतर यां यावर अ धका-यांनी गु हा दाखल केलेला आहे का 

ते सु दा झालेले असेलतर सांगावे. मला वाटत हे सु दा केलेल नाह  कारण चो-या करणारे, 

यां याकडून आपण हे घेतो तेच हया चो-या करतात असा माझा आरोप आहे.  

म हला/पु षांसाठ  अनेक उदयानाम ये टॉयलेट लॉक नाह त. यावेळेस आप या भ गनी 

असतील, बांधव असतील यां या टॉयलेट या बाबतीत सु दा यव था नाह . आयु त साहेब, हे 

सगळ आप यासाठ  सांगतो. हे करत असताना आपण या सगळया गो ट वर ल  घालावं. 

आ ण यावेळेस हे सगळे वषय होणार आहेत या सगळया या काह  उ णवा आहेत या 
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सगळया काढा यात अशी वनंती करतो.  साळूंके ज ेश द बोलले आहेत ते कशासाठ  बोलले हे 

सांगावे अशी वनंती करतो. 

मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. वृ वाट केम ये जो 

मुलगा मृ युमुखी पडलेला आहे, खरंतर ते आता काकांनी सांगीतलेच आहे. यावेळेला ह  घटना 

घडल  यावेळेला राञीचे दहा ते आकरा वाजले असतील. मी आयु तांना फोन केला अशी अशी 

घटना झाल  आहे काय करायचे. यावेळेला मी नागर कांम ये होते यावेळेला आयु त साहेबांनी 

सांगीतलं होत क  झालेल  घटना ह  भ न काढू शकत नाह त परंत ुआपण यांना आ थक  

मदत क , असा आयु त साहेबांनी श द दलेला होता.  ह  घटना घडल  यावेळेस जी ठेकेदार 

आहे ती वायसीएमम ये आल  परंत ु या ठकाणी पीसीएमसीचा एक सु दा अ धकार  आलेला 

नाह  आ ण दुस-या दवशी सकाळीह  नाह . ती ठेकेदार ह  लेडीज होती ती राञी २ वाजेपयत 

वायसीएमम ये होती. पु हा सकाळीपण येवून जी काह  मदत करायची जो काह  मानसीक 

आधार होता तो सु दा या लेडीजने दला. आप या पीसीएमसी या अ धका-यांनी दलेला नाह . 

हे ठेकेदारानीच करायचे का ? पीसीएमसीची काह  जबाबदार  नाह  का ? कुठले अ धकार   

या ठकाणी आले हे सांगावे. यावेळेस अशी प रि थती होती क  जवळ जवळ तीस ते चाळीस 

ाम थ वायसीएमम ये होते व एकट  लेडीज ाम थां या संतापाला सामोरे जात होती. हे 

सगळ करण झाल, या दवशी आयु त साहेब न हत.े दुस-या दवशी अ तर त आयु त, शंदे 

साहेब यां या कानावर मी हे घातलं, यांनीह  सांगीतल साळूंके साहेब येतील, तर  साळूंके 

साहेब आले नाह त.  गावडे साहेबांना सांगीतले यावेळेस यांनी सांगीतले साळूकें साहेब येतील, 

फोन करतील ते सु ीवर होते असे हणतात. परंतु कुठ याह  पीसीएमसीच ेअ धकार  आलेले 

नाह त. हे करण झाले याला जबाबदार कोण ? ठेकेदार का अ धकार . अ धकार च जबाबदार 

आहेत. पी.के.भोसले हा यांनीच ठेवलेला माणूस आहे हा यांचे ाय हेट काम करतो. हा 

वायसीएमला आलेला नाह  हा तथं या मुला या मयतीला गावाला गेलेला होता. का गेला 

कारण यांचे पसनल काम हा यां याकडून क न घेतो. तेथे महापा लके या खो या आहेत, 

सांगायची लाज वाटते अस े या ठकाणी हा गैर कार तथे करतो. सभागृ हा या वतीने माझी 

मागणी आहे क  अगोदर याची चौकशी झाल  पा हज.े पी.के.भोसले याची चौकशी झाल  

पा हज.े  हा कार का घडतो, कशामुळे घडतो. अ धका-यांना कुठल ह  भीती राह लेल  नाह  

यामुळे असे गैर कार घडतात. आ थक मदत क  हणून आयु त साहेबांनी श द दलेला 

होता, याचा सु दा खुलासा करावा क  पीसीएमसी कुठल  मदत करणार आहे, झालेले आपण 

भ न काढू शकत नाह त. यावेळेला ह  घटना घडल , यावेळेस या मुला या वडीलाला ड यू 

झालेला होता. यांना सलाईन लावलेल होत. यांची वाईट प रि थती होती. मयत गावाला 

ने यासाठ  सु दा यांची प रि थती न हती. ाम थानी वगणी क न मयत गावाला नेल .  
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आयु त साहेब आपण सांगावे क  पीसीएमसी आ थक मदत करणार का ? आयु तांनी  

ाम थां या समोर श द दलेला होता, या ाम थांना मला त ड दयाव लागतं.  

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, या वषयावर बोलताना सुर ा ब ल ब बाबोब आहे. 

मनपाचे १७१ उदयान आहेत यापैक  २३ उदयानाम ये सुर ा र क आहेत बाक या 

उदयानाम ये नाह त. कॉ ॅ टरचे सुर ार क असे हणलेले आहे, कोणताह  ठेकेदार सुर ार क 

नेमत नाह . तो माळीला राह यासाठ  देतो. तो माळी सुर ार काची जबाबदार  घेवू शकत नाह .  

ते दुस-या ठकाणी कामाला जाणार मग गाडन मधल  सुर ाची जबाबदार  कशी घेणार. 

ठेकेदाराला तु ह  जबाबदार  दल  तो ठेकेदार ४० ते ५० ट के कमी रेटम ये कॉ ॅ ट घतेो. 

यानंतर १० ट के वाटप होते यानंतर बील देताना बरोबर काम केल नाह  हणून ५ ते १० 

ट के कमी देता. मग ४० ट के इ ट मेट रेटम ये तो यव थीत काम क  शकतो का आ ण 

हणून ते काय करतात माळीला राह यासाठ  देतात. तो आठ ते दहा तास दुस-या उदयानाम ये 

काम करतो. हणजे असे क  तेथील उदयानाची जबाबदार  ठेकेदार घेत नाह . माझी आप याला 

वनंती आहे क , येक उदयानाम ये नवासी आपला सुर ा र क पा हजे या ट ने वचार 

करावा. दुगादेवी टेकडीवर एक कंवा दोन वॉचमेन आहेत. पुण एवढया मोठया गाडनम ये 

वॉचमेन नाह त. तेथे कती अवैध धंदे चालतात हे तु हांला मा हती आहे का. हे सुपरि हजन 

आहे तुमच.ं आता येथे म हला अस यामुळे मी सांगू शकत नाह  तथे कसे अवैध धंदे चालतात 

ते. मोठया गाडनम ये एक कंवा दोन वॉचमेन मॅनेज क  शकत नाह त. सकाळी ११ वाजले 

पासून ५ वाजलेपयत बघावे. अशा ठकाणी सुर ार क वाढ वले पा हजेत या ट ने वचार 

करावा. गाडनम ये अनके ठकाणी काम बरोबर नाह . लॉन ब ल मी पुव  सांगीतलेले होत.े लॉन 

बरोबर मे टेन केले जात नाह त. कुठ याह  गाडनम ये जावुन बघा. दोन चार गाडनम ये लॉन 

मे टेन केलं बाक या गाडनम ये झालेल नाह . लॉन कमी करायला पा हजे असे सांगीतल,े मला 

वाटतं ते उ तर नाह . फुलांचे झाडे आहेत परंतु फुल कधीह  दसत नाह त. कनाटकम ये बघुन 

या तेथे गाडनम ये वेगवेगळे लॉवर असतात या ट ने येथे करावे. माझी वनंती आहे क  

लॉन ब ल काह तर  करावे. तळवडे पॉल  हाऊसम ये फुलाचे उ पादन ठेकेदार करतात 

आप याकडे अ धकार , कमचार  आहेत ठेकेदाराला कशाला देता. ठेकेदारामाफत कामगार 

कायदयाचे पालन होत ेका ? होय, कामगार कायदयाचे पालन केले जाते असे उ तर दलेले आहे. 

कसं कामगार कायदयाच पालन केल जाणार एक कडे ५० ट के बलोम ये काम घेवून 

कामगाराला बरोबर पगार हे लोक देतच नाह त.  ४० ट के कमी रेटम ये कॉ ॅ ट दलेले आहे 

याचाच अथ तो ठेकेदार कामगार कायदा पाळत नाह  हणून हे उ तर चुक चे आहे. 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा सभागृ ह. . .१ म ये  

बोधनकार ठाकरे शाळा आहे या ठकाणी बेकायदे शरर या वॉचमेन राहतो. तो महापा लकेचे 
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पाणी, लाईट वापरतो तो तेथेच राहतो या यावर काह च कारवाई होत नाह . असे असेलतर 

या यावर कारवाई करणार आहात काय ? अशी परमीशन कुठ याच मनपा या शाळेत नाह . 

या यावर कारवाई कर याचे यो य ते नदश दयावेत, ह  वनंती ध यवाद.           

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त व माझे सव सहकार. माझे सहकार  

द ताञय साने यांनी ज े न वचारलेले आहेत खरोखरच हे सव न वचार करणारे आ ण 

यो य आहेत. पंपर  चंचवड शहराम ये एवढे उदयान आहेत, जसं आर.एस.कुमार यांनी  

स युर ट या ना वषयी सांगीतले. येक उदयानाम ये आप याला कती स यूर ट  नेमावे 

लागतील. हणजे एक उदयान एक स युर ट  असं सांगणार नाह . या या माणावर कती 

स यूर ट  नेमावे लागतील, मला वाटते बरेचसे बजेट या ठकाणी खच  पडले. सात-सात, दहा-

दहा, वीस-वीस ए करच ेसु दा उदयान आप याकडे पंपर  चंचवड शहराम ये आहेत. जो काह  

सावळा ग धळ चाललेला आहे पुव  या ठेकेदारांनी चालवायला घेतलेले गाडन असतील मग तेच 

पु ढे याच प दतीने चाल वले जात.े या याम ये खरंतर आयु त साहेब तु ह  ल  घातले पा हजे. 

याच कारण असं आहे क  उदयान कती ए करचे आहे सात-आठ ए करचे असे उदयान 

असतीलतर याला कमीत कमी दो ह  साईडला स युर ट  पा हजे.  तळे असतील तथे त ह  

साईडला स यूर ट  असल  पा हज.े बड हॅल  हे आ ख गोल आहे या ठकाणी तु ह  कती 

स यूर ट  ठेवल . तो ठेकेदार एवढे माणस सांभाळू शकतो का ? तथे घडणा-या गो ट , परंतु 

यावेळेला एखादया ठेकेदाराला कॉ ॅ ट प दतीने उदयान चालवायला दलेले असेलतर पुढ या 

वेळेस या ठेकेदार  प दतीम ये एखादा कॉलम वाढवा क  पुण जबाबदार  तथे असणा-या 

माणसाची असेल. उदाहरणाथ जर बड हॅल म ये एखाद  दुघटना घडल  अपघात घडला  आ ण 

जर आप याला ते संभाळायची वेळ आल . अशी घटना घडू नये परंतू अशी कुठं संभाळावी 

लागल तर आज काप रेशन या ि टकोनातून एवढं सोपं नाह . हणून आपण यांना उदयान 

चालवायला देणार होतो या याम ये काह   कॉलम वाढवावेत. या याम ये कती लोक कामाला 

असतील, तेथे राहणारे लोक कोण असतील, यांची जबाबदार  जो संबंधीत ठेकेदार आहे यानी 

यावी असे करावे. जी घटना घडल  ती खुप वाईट आहे, लहान मुलां या बाबतीत घडलेल  घटना 

आहे. आप याकडे सब कॉ ॅ टर दयायची प दत आहे. या याम ये ते कॉ ॅ ट चाल वणार 

म हला आहे ती सवसामा य बचतगट चाल वणार  म हला आहे. अ रश: वाईट वाटतयं क  जी 

बचत गट चाल वणार  म हला आहे या बाईने १० ट यानी दुसर कडून पैसे काढले ४५ हजार 

दले नंतर काह  लोक येवून यांनी ६५ हजार घेवून गेले. बचतगटा या मा यमातून उदयानाचा 

ठेका घेतले या या म हलेला एक लाख भुदड पडलेला आहे. हणून या ठेकेदारानी ठरवू देत 

पुढची जबाबदार  यायची का नाह  त.े उदया जर तेथे कोणी राह लातर या ठकाणी साप खुप 

नघतात. उदया सापाने जर दंश केलातर अशी घटना सु दा घडू शकत.े यामुळे हा एक कॉलम 

तेथे वाढवावा. एखादया बचत गटातील म हलेनी गाडन चालवायला घेतले यां याकडे पैस न हत,े 
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अ रश: सवानी ती या मैञीणीनी वगणी काढून याम ये आपले काह  सभासद सु दा आहेत क  

यांनी मागीत यानंतर या म हलेला पैसे दलेले आहेत, अशा प दतीने या म हलेला ते पैसे 

दयावे लागले. शेवट  या म हलेनी जर  कॉ ॅ ट घेतलेल असेल, शेवट  या म हलेनेह  पगार 

घेतलेला आहे. तीचह  ततकच कत य होत आ ण याच बरोबर उदयान वभागाचे सु दा तेवढेच 

मोठ कत य आहे क  आप या टा या तेथे असतीलतर या टाक ला झाकण लागले पा हजे. 

टमट लॅ टम ये सु दा फार मोठया माणावर टा या आहेत या ठकाणी सु दा झाकण 

नसतात. या सगळया गो ट ची नुसत उदयान वभागानेच नाह तर, ेनेज वभागाम ये सु दा 

असतील, इतर वभागाम ये सु दा असतीलतर यांनी याची द ता घेतल  गेल  पा हज.े जे 

कॉ ॅ ट आहे आज बलोने टडर चालू आहेत, उदयान वभागाचे सगळी ४० ते ४५ ट के बलोने 

टडर आहे, यांना देवू नका साहेब. अिजबात टडर देवू नका. िजथ ंपाच लोक लागणार तेथे दोन 

लोक ठेवणार. पुव चाच ठेकेदार असतो, तो बदल झाला का ? दुस-यांन घेतल का ? यांचेच 

माणस ते वापरतात. दुसर कडून आणून चांगल करणार  अशी काह ह लोक आणत नाह त. 

कुठ या गाडनम ये काय चालत े हे येकाला मा हती आहे परंतु येक जाग क नागर कांचे 

सु दा कत य आहे गाडनम ये काह  चाललेतर आपण ताबडतोब ते हाटकावं. काश रेवाळे  

महापौर असताना देहू रोड येथे करोडो पयाचे झाड लावले होत.े आपण बाहेर या लोकांना देतो, 

पीएमएल या लोकांना आता म यंतर  झाड लाव यासाठ  दोन कोट दले.  पंपर  चंचवड 

शहरात एवढया जागा आहेत या ठकाणी खुप चांग या प दतीचे झाड लावू शकतो. सीएमईला 

झाड लाव यासाठ  दोन कोट  दलेले आहेत.  आता आपण जावून बघा यांची ह  आहे तथं 

यांनी डे हलपमट कर यासाठ  काढलतर कोण बोलणार यांना. साळंूके साहेबांनी ल  घालाव क  

जर आपण सीएमईला दोन कोट  पये झाड लाव यासाठ  दलेले असतीलतर ती झाड लागल त 

का हे पाह यासाठ  या यावर तु ह  माणस नेमा. आ हालंा मा हती आहे  तेथे तु ह  टडर दले 

हणजे सगळयाच गो ट  सगळीकडे एकच माणुस बघु शकतो अशातला भाग नाह . परंतु 

तुम या हाताखालची जी माणस आहेत या येक माणसाची जबाबदार  आहे क  तो माणुस 

काम करतो का नाह  हे बघ याची. परवाच ताज उदाहरण सांगते आता नवीन टडर परत नघाल 

आहे. जी झाड आहेत या झाडाना समटने गळा आवळला अशी झाडे तु ह  करा, पेपरला सु दा 

बातमी होती. याबाबतीत आता काय चालल आहे झाड लावल  आपणच, डांबर करण केले 

आपणच आ ण काँ ट टाकल आपणच. मग डांबर करण केले या माणसान ती झाड तोडायला 

नको का. यांचा हण याचा उ ेश हाच आहे क  एकावरच कती खच करायचा. झाडे वाढ यानंतर 

-गाड आपण काढतो का ? कधीच काढत नाह त. टडर फ त काढलं, ह  जबाबदार  कोणाची 

आहे, बाजूने माती काढल , समट काढल.  डांबर करण खोदून काढल आ ण ते डांबर करण परत 

र यावरच टाकलेल आहे. या गो ट  कोण बघतो. हरणाम संह आयु त होते यावेळेपासून 

दुगादेवी टेकडीचे नाव आहे. आता कोणाच आहे एकाह  अ धका-याच नाव नाह , भ डवे साहेब 



33 
 
नाह त यांच नाव यायला. आ ह  साळंूके साहेबांना सांगतो क  साळूंके साहेब तु ह  पण 

एखाद-दुसर गाडन बनवा. शंदे साहेब आ यानंतर असं वाटत होत क  गाडनम ये काह तर  

दु या होतील. परंतु अजून कुठ याह  गाडनम ये काह ह  गती नाह . दोन-चार तर  उदयान 

असे करा क  जेणेक न ती आप या वभागामाफत डे हलप झाले पा हजते. आ ह  वत: पंधरा-

पंधरा दवस समोर उभे राहतो, जेसीबी लावून घतेो, गाडन कर यासाठ  य न करतो. परंतु 

उदयान वभागाकडन र पॉ स मळाला पा हजे. येकांनी येका या वॉडाम ये बार क ल  

ठेवलच पा हजे. परंतु हे करत असताना मातीचे आपण टडर काढलेले आहे. झाडे लावता ती 

चांग या प दतीचे झाडे लावले पा हजे, हे केल गेल पा हज.े मा.महापौर साहेब, हे न खुप 

चांगले दलेले आहेत. अ धकार  असे बोलत असतीलतर ती यांची चुक आहे. सभागृ ह ओरडते 

हणजे काय ? सभागृ हाला ओरड यासाठ  वेड लागले क  काय.  कुठ याह  अ धका-यांची असे 

परत बोलायची ह मत होता कामा नये. या गो ट  झा या, जी काह  घटना घडलेल  आहे 

याव न यांनी न मांडले असतील, या गो ट  झा यात परंतु असे कुठ याह  अ धका-या या 

हातातून घडू नये असे वाटत.े दोन तास झाले नो तर चालेले आहेत पुढ ल वषय यावा अशी 

मी वनंती करत.े 

मा.महापौर –  स मा.सद यांची सूचना वचारात घवेून उदयान वभागान ेसुधारणा करा यात व 

यापुढे अशी दुघटना घडणार नाह  याची काळजी उदयान वभागाने यावी आ ण वषयाला 

सुरवात करावी. 

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

ठराव मांक- ६०८         वषय मांक – १ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 

 संदभ– १) मा.महापा लका आयु त यांच ेप  .बीपी/ताथवडे/२३८/१४  

                      द.२६/९/२०१४ 

                   २) मा. थायी स मती सभा ठ. .९३५१ द.२५/११/२०१४      
 

      महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम १०३  अ वये मनपाचे नगररचना 

वभागाकडील भुसंपादन नधी या भांडवल  लेखा शषावर ल सन २०१४-१५ चे मंजुर 

अंदाजप कातील तरतुद मधून र कम .१,१०,००,०००/- बांधकाम परवानगी वभागाचे " वकास 

शु क जमा परतावा" या लेखा शषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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 अनुकूल- ८२       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ----- 
                          
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े                 

ठराव मांक- ६०९         वषय मांक – २ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 

संदभ - १) मा.तानाजी खाड,े मा. करण मोटे यांचा ताव -  

       २) मा. डा स मती सभा ठराव .२७ दनांक १९/११/२०१४ नुसार, 

  ३) मा. थायी स मती सभा ठ. . ९५२०  द.२५/११/२०१४      
 

पंपर चंचवड शहरातील बरेच होतक  व याथ  धनु व या व सायक लंग या 

खेळाम ये ा व य मळवून त े व वध रा य तर य व आंतररा य पधाम ये भाग घेऊन 

पंपर चंचवड शहराचा नावलौक क वाढ वत आहेत. परंत ुनुक याच ठर वणेत आले या पंपर  

चंचवड मनपा या डा धोरणामधील खेळाडू द तक योजनेत वर ल खेळांचा समावेश नाह .  

यामुळे या डा कारातील खेळाडूंना मनपाकडून कुठ याच सोई सु वधा मळत नाह .  

यामुळे धनु व या व सायक लंग खेळ खेळणा-या खेळाडूंवर अ याय होत आहे. तर  धनु व या 

व सायक लंग या खेळांचा समावेश डा धोरणातील खेळाडू द तक योजनेत समा व ट 

कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, माझे सव सहकार . आपण हे डा 

ेञातील डा धोरण बन वलेले आहे. परंतु हे बरोबर आहे क काह  असे बरेचसे खेळ आहेत, 

योगा सारखे सु दा आहेत. परवा या दवशी ान बो धनी मधील वदयाथ  ूपने बाहेर 

कॉलेजला गेले तथं सु दा आप याला गो डमेडल मळाले. या याम ये मी असं सांगू इि छते 

क  याम ये असे काह  खेळ †ò› करायचे राहू न गेले असतीलतर ते याम ये †ò› क न घे यात 

यावे आ ण हा वषय मंजूर करावा.  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता—       
      अनुकूल- ८२       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                         ---- 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े   
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ठराव मांक- ६१०           वषय मांक – ३ 

दनांक – २३/१२/२०१४           वभाग – मा.आयु त 

संदभ -१) मा.सु नता वाघेरे, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 

                  २) मा. थायी स मती सभा ठ. .९५४१ द.२५/११/२०१४      

      महानगरपा लके या श ण मंडळातील ाथ मक श कांना मनपा कमचा-यां माणे 

ध वंतर  योजना व गृहकज व वाहन कज योजनांचा लाभ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल- ८२       तकूल- ० 
 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                         ---- 
 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

ठराव मांक- ६११         वषय मांक – ४ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
      संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . थासंक/५/का व/२८५/२०१४  
              द.०५/१०/२०१४ 

  २) मा. थायी स मती सभा ठ. .९५६७ द.५/१२/२०१४      
   ए ील २०१३ पासून जकात करा ऐवजी था नक सं था कर प दती लागू करणेत आलेल  

आहे. था नक सं था कर प दती था नक सं था कर न दणीधारकांसाठ  नवीन आहे. यामुळे था नक 

सं था कर न दणीधारकांनी चूक ने जादा र कम भरणे, चुक या दराने भरणा करणे इ.बाबी घडतात व 

याचा परतावा मागणी केल  जाते. तसेच महारा  महानगरपा लका ( था नक सं था कर) नयम 

2010 मधील नयम 32 नुसार मनपा हदद बाहेर नयात/ व  होणा-या मालाबाबतीत नयमाधीन 

तरतूद ंची पूतता झालेस भरणा र कमे या ९०% इतका परतावा देय होतो. यासाठ  खच रकमेचे 

वग करण यो य या लेखा शषा नहाय हो यासाठ  खाल ल नमूद केलेले लेखा शष न याने नमाण करणे 

व यानुसार तरतूद करणे आव यक आहे. 

मु य लेखा शष- जकात परतावा (भाग-१)- मुळ तरतूद र. .-१४,५०,००,०००/-  
सुधार त तरतूद र. .-२,५०,००,०००/-  

नवीन लेखा शष- था नक सं था कर परतावा (भाग-१)र. .१२,००,००,०००/-  
       उपरो त माणे लेखा शष व या समोर ल तरतूद सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात 

न याने नमाण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
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मा.अ तर त आयु त – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय मु य लेखा शष तयार 

कर यासाठ  आलेला आहे. फायना स हेड तयार कर यासाठ  आलेला आहे. 
मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या वषयाब ल आ ेप नाह . एलबीट  ब ल 

बोलायचे आहे. महापा लकेची आ थक वाय ता धो यात आहे. जीएसट ची अंमलबजावणी  झा यानंतर 

एलबीट  र  होईल. एलबीट  र  झाल  हणजे आप याला शासन जे ॅ ट देणार ते रे युलर देणार 

नाह . अनेक ॅ ट आपले पे डीग आहेत ते अनेक वषापासून दलेले नाह त. एलबीट तून  मळणारे 

१२०० कोट  शासन देणार का ? मला नाह  वाटत देणार हणून.  लोकल टॅ सब ल नणय घे याचे 

अ धकार फ त महापा लकेला आहेत आ ण हे बीपीएमसी † ò टम ये लेअरल  मे शन केलेले आहे. 

लोकल टॅ स लाव याचे अ धकार आप याला आहेत आ ण हणून शासन एलबीट  अशी र  

क  शकत नाह . यांना र  करायची असेलतर वधानसभेम ये ठराव पास करायला लागेल 

आ ण महापा लकेनी सु दा संमती दयायला पा हज.े आपण प ा या बाहेर जाऊन सव 

नगरसेवकानी एलबीट  र  करतात याला वरोध दश वला पा हज.े माझी महापौरांना वनंती 

आहे क  ये या दहा-पंधरा दवसात यासंदभात एक आपल  वशेष सभा यावी नाह तर 

महापा लकेची आ थक वाय ता धो यात येणार आहे. 

मा.योगेश बहल -   मा.महापौर साहेब, थमत: मी अनुमोदन देतो. वा त वक पाहता  पंपर  

चंचवड महानगरपा लकेसारखी महापा लका या ठकाणी आपले ७० ट केहू न अ धक खाते 

आहेत या ठकाणी एलबीट  संदभात कोण याह  उदयोजकाची कंवा मोठया यावसायीकाम ये 

कोणाचीह  अशी त ार नाह . जे छोटेछोटे उदयोजक आहेत अथात यानंा कोणताह  कर 

भरायचा नाह  असेच लोक याला वरोध करतात. जे ॉप ट टॅ सेस भरतात अशा लोकांचा या 

एलबीट ला मुळीच वरोध नाह . एलबीट  मध या काळात मंद  होती यावेळेला कमी आल  

असेल. परंतु अक ट ंग परपजसाठ  एलबीट  अतीशय यव थीतपणे चालू आहे. जकात र  

क न शासनानेच घेतलेला हा नणय आहे. परंतु आताच कुमार साहेबांनी सांगीत या माण े

महापा लकेची वाय ता आहे या वाय तेवर गदा आणू नये. आपण आजह  पाहतो क , 

बृ ह मु ंबई म ये अजून सु दा जकात चालू आहे. याच प दतीन ेशासनाला याम ये काह  बदल 

करायचा असेलतर छोटया छोटया महापा लकेला जीएसट  लावून बघावं आ ण येणा-या दोन 

वषाम ये याचे प रणाम काय होतात हे बघून नंतरच अशा कारचे धोरणा मक बदल 

शासनाने करावेत अ यत: आपल  आ थक घडी कोलमडून जाईल. आर.एस.कुमार यांनी 

सांगीत या माणे जीएसट  सु  झा यानंतर क शासन, रा यशासनाकडून जे अनुदान मळणार 

ते अनुदान सु दा भ व याम ये  मळेल का नाह  याची सु दा शा वती नसणार. सव प ा या 

वतीने महापा लके या सभेचे नवेदन देणे आव यक आहे. हा वषय मंजूर करणेत यावा.                 

मा.शमीम पठाण-   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता मा.योगेशजी 

बहल यांनी वषय मांडलेला आहे. या अनुषंगाने जो वषय आलेला आहे याच यांनी चांगले 
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ववेचन केलेले आहे. खरोखरच आपण जीबीची वशेष सभा घेवून एलबीट  बाबतीत ठराव क न 

शासनाकडे पाठ वला पा हज.े कारण आताच आपण  नुकतच जकातीतून उठून एलबीट मधून 

साव  लागलेलो आहोत. आता ते यव थीत चालले आहे. हा वषय आलेला आहे तो कुठे मंजूर 

हातो न होतो तो सावरतो न सावरतो तर आता जीएसट  येणार. खरं हणजे भारताम ये 

एका धकारशाह  नमाण कर याचा हा सवात मोठा योग आहे आ ण सव था नक वरा य 

सं थेला हातबल कर याचा, यां याकडून सव आ थक ताकद काढून घे याचा, यां या आ थक 

नाडया बंद कर याचा, हा एका धकारशाह चा योग या ठकाणी क शासन राबवत आहे याला 

आपण सव लोकशाह  प दतीने नवडून आले या सभासदांनी वरोध केला पा हजे आ ण हणून 

मी आता सांगीतल क  योगेशजी बहल यांनी जी सूचना मांडलेल  आहे ती अ यंत वागताह 

आहे. कारण या ठकाणी यांनी सांगीतले क  कुठलेह  वकास काम होणार नाह त. र ते 

खळखीळे होतील, अ थापना खच, पगाराचे पैसे सु दा आप याला देणे श य होणार नाह . 

येक वेळी यां याकडे आप याला हात पसरावे लागतील. तेह  येथे तेथे नाह तर 

क शासनापुढे. जीएसट चे काय प रणाम होतील, कशा कारे ते वसूल करायच,े कोणी वसूल  

करायच,े कशी वसूल  करायची याब ल काह च नाह . याब ल मोघम जीएसट  लागू करणार 

असं यांनी ठामपण ेसांगीतले आहे. अशा हु कूमशाह  धोरणाला आपण वरोध केला पा हजे. 

योगेशजी बहल यांनी जी सूचना मांडल  आहे ती सु दा आपण ल ात यावी, मंजूर करावी. 

यांनी सांगीतले आहे यावर वशेष जीबी यावी यास अनुमोदन देत.े 

मा.नारायण ब हरवाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. थमत: 

आर.एस.कुमार  आ ण योगेश बहल यांनी जी सूचना मांडल  याला मी अनुमोदन देतो. १८ 

डसबर २०१४ ला नागपूर अ धवेशनाम ये रा याचे महसुलमंञी मा.ना. एकनाथ खडसे यांनी १ 

ए ल २०१५ पासून एलबीट  बंद करणार अशी घोषणा केल . याच काळाम ये क शासनाने 

एलबीट  बंद क न जीएसट  लावणार आहे असे सांगीतले. एलबीट  बंद झाल तर आपल  

आ थक वाय ता नि चत जाणार आहे. १ ए ल २०१३ रोजी एलबीट  सु  केल . जकातीला 

काह तर  चांगला पयाय दयावा हणून यावेळी यापा-यांनी मागणी केल , उदयोजकानी 

मागणी केल  याचा वचार सु दा रा यशासनाने केला. जकातीमुळे वाहनांचा ख ळबा होतो, 

जकातीमुळे काह  चो-या देखील होतात यामुळे ह  ि ल ट प दत बंद हायला पा हजे आ ण 

नवीन कर णाल  लागू केल  पा हजे हणून रा यशासनाने या सगळया गो ट चा, यापा-याचां 

आ ण उदयोजकां या मागणीचा वचार क न एलबीट  आणलेल  आहे. वा त वक पाहता ह  

कर णाल  अतीशय चांगल  आहे, सुटसूट त आहे. याला यापा-यांनी वरोध कर याचे कारण 

नाह . आताच योगेश बहल यांनी सांगीतले वरोध करणारे जे लोक आहेत ती फार तोकडी लोक 

आहेत.  उदयोजक, कारखानदार याला वरोध करत नाह त. छोटेमोठे वकशॉप चालवणारे लोक 

याला वरोध करत नाह त. याला वरोध करणारे मुठभर यापार  आहेत ते एलबीट ला वरोध 
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करतात. एलबीट  भरणा-यांची सं या बघीतल तर हॅटनुसार आप याकडे जी आकडेवार  

उपल ध झालेल  आहे ती २५ हजार नावे आप याकडे उपल ध आहेत. यापैक  १४ हजार 

एलबीट धारक आप याकडे रिज टड आहेत. या याम ये पंपर  चंचवडम य े पाच हजार 

कारखाने आहेत व एलबीट धारक दहा हजार यापार  आहेत. या शहराची लोकसं या 

बघीतल तर एक ट केपे ा कमी लोक एलबीट  भारणारे आहेत. शहराम ये मोठमोठे क प 

राब वले जातात. आज आपला भांडवल  खच बघीतलातर ८२२ कोट  खच करतो.  हे उ प न 

बंद झालेतर या शहराचा वकास होणार नाह . कारण स या अनेक क प शहराम ये चाल ू

आहेत, कोटयावधी पयाचे काम शहराम ये चालू आहे.  एलबीट या मा यमातून आप याला 

जे उ प न मळते ते उ प न आप याला मळाले नाह तर आपण या शहराम ये भ व यात  

वकासाचे काम क  शकणार नाह त. या चालू वषा या अंदाजपञकाम ये आप याला १०५० 

कोट  एलबीट पासूनच ेउ प न मळणार होत.े आज मतीला ७७२ कोट  एलबीट  मधुन जमा 

झालेले आहेत आ ण अजून आप या हाताम ये तीन म हने आहेत. एलबीट चे या वषाचे उ द ट 

आपले  पुण होणार आहे. यामुळे आपल  जी काह  वकास काम आहेत ते नि चतपणे पुण 

होणार आहेत. मग एलबीट ला वरोध कर याचे कारण काय हेच समजत नाह . याच लोकांनी 

याच यापा-यानी सुरवातीला जकाती वषयी टका केल , अनेक वष शासनाकडे मागणी केल    

आ ण एलबीट  आ यानंतर वरोध करायच कारणच काय. वा त वक पाहता एलबीट  १ 

तारखेपासून ३० तारखेपयत तुम याकडे येतो याची एलबीट  तु ह  २० तारखेपयत भ  शकता. 

हणजे ते ३० दवस आ ण हे २० दवस असे ५० दवस यापा-यांना मळतात.     

जीएसट ला वरोध केला पा हजे. कारण जीएसट  आप याला परवडणार  नाह . दर वषा या 

अंदाजपञकाम ये शासक य अनुदान आपण दाखवतो, हे कधी मळतात, मळत नाह . 

शासनाकडे भीक मागावी लागते तर  हे अनुदान मळत नाह . जीएसट  कर णाल  क शासन 

गोळा करणार ते रा य शासनाकडे देणार, रा यशासन आप याला देणार. हे अनुदान 

क शासनाकडून रा याशासनाला मळा यानंतर आप याला मळणार आहे. यासाठ  वशेष 

जी.बी. यावी. जीएसट  ला वरोध करावा यासाठ  वशेष जीबी यावी.  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल- ८२       तकूल- ० 
 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                         ---- 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े   
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           वषय मांक – ५ 
दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
 

         संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .लेखा/३/का व/५९४/२०१४, 

                     द.१३/८/२०१४ 

     २) मा. थायी स मती ठराव .७७०४ दनांक २२/०८/२०१४ 

     ३) मा. थायी स मती ठराव .९७१९ दनांक ०५/१२/२०१४ 

       मा.अ य  व यव थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल.पुणे यांनी दनांक 

२१/०३/२०१४ व ३१/०७/२०१४ या मागणीप ानुसार तसेच शासन नणय .एनयुआर-२०१३/ . .३३८/ 

न व-३३ मं ालय, मु ंबई ४०० ०३२. दनांक १८/०२/२०१४ चे प  व शासन प  .पीएमएल-

३०१३/ . .८०/ न व-२२, नगर वकास वभाग, मं ालय, मु ंबई ४०००३२. दनांक ०७/०८/२०१४ अ वये 

संचलन तुट ची र कम तसेच पासेसपोट ची तपूत ची र कम अदा करणेबाबत आदेशीत केले आहे. 

या माणे संचलनतुट  (operational losses) पोट  र. .१० कोट  व व वध कारचे सवलतीचे 

पासेसपोट  र. .५ कोट  असे एकूण र. .१५ कोट  सन २०१३-१४ म ये येणा-या संभा य संचलन 

तुट पोट  व मा.मु यलेखाप र क यांचे माफत लेखा प र ण झा यानंतर यां या शफारशी माणे देय 

होणा-या रकमेतून अ ीम व पात दले या रकमेचे समायोजन कर या या अट स अ धन राहु न पुणे 

महानगर प रवहन महामंडळ ल. पुणे यांना र. .१५ कोट  (अ र  र. .पंधरा कोट  फ त) अदा करणेस 

तसेच सदरचा खच लेखा वभागाकडून वाहन यवहार नधी या लेखा शषातून खच  टाक यास मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच पुणे प रवहन महामंडळा या कमचा-यांना ६ या वेतन आयोगा या धत वर नवीन 

वेतन ेणी माहे डसबर २००७ पासून लागू कर यात येवनू या माणे वेतन अदा करणेत येत आहे. 

ए ल २००७ ते नो हबर २०११ या कालावधीत ५६ म ह यां या देय असणा-या फरकाची र कम 

महामंडळा या बकट आ थक प रि थतीमुळे अदा कर यात आलेल  नाह . सदर फरकाची र कम 

कमचा-यांना मळणेकामी पीएमपीएमएल कमचार  महासंघाने वळेोवेळी मागणी केलेल  आहे. तसेच 

शासन नणय मांक पीएमएल-३०१३/ . .१/न व-२२ द.८ ऑग ट २०१४ नुसार महामंडळाकडील 

कमचा-यांना सुधा रत वेतनानुसार फरकापोट  देय असलेल  र कम देखील संचलन तुट चा भाग 

अस याने सदर रकमेची महानगरपा लकेकडे मागणी करावी, असे कळ वले आहे. या माणे पंपर  

चंचवड महानगरपा लके या दा य वाचे त वाने (४०%) र. .१२० कोट  महामंडळास मळणेकामी 

मा.अ य  व यव थापक य संचालक पी.एम.पी.एम.एल यांनी दनांक ११/०८/२०१४ रोजी वनंती केलेल  

आहे. सबब पीएमपीएमएल कमचार  महासंघाकडून वेळोवेळी होणार  मागणी तसेच शासन नणयाचा 

वचार करता पुणे प रवहन महामंडळा या सेवकांना ५६ म ह यां या देय असणा-या फरकाची र कम ४० 

ट के माणे र. .१२० कोट  पुणे प रवहन महामंडळास मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर अदा 

करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े  
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मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा   

                 अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.†ò›ü.संद प चंचवड े– मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेता आला असता- 
 

ठराव मांक – ६१२                                     वषय मांक – ५ 
दनांक – २३/१२/२०१४           वभाग – मा.आयु त 

 

         संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .लेखा/३/का व/५९४/२०१४, 

                     द.१३/८/२०१४ 

     २) मा. थायी स मती ठराव .७७०४ दनांक २२/०८/२०१४ 

     ३) मा. थायी स मती ठराव .९७१९ दनांक ०५/१२/२०१४ 

             वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.   

    अनुकूल- ८२    तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                         ---- 
 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े                  

           वषय मांक – ६ 
दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 

 

    संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .लेखा/३/का व/८१७/१४ द.१०/११/२०१४ 

  २) मा. थायी स मती ठराव .९२१३ दनांक १४/११/२०१४ 

  ३) मा. थायी स मती ठराव .९७२० दनांक ०५/१२/२०१४ 

सन २०१४-१५ साठ  वाहन यवहार नधी या लेखा शषावर र. .४० कोट  एवढ  तरतुद करणेत 

आल  असुन संपूण तरतूद खच  पडल  आहे. पीएमपीएमएल यांना द.२९/१०/१४ या प ानुसार संचलन 

तुट पोट  र कम अदा करावयाची अस याने नगररचना वभागाकडील भूसंपादन नधी या लेखा शषातुन 

वाहन यवहार नधी या लेखा शषावर र. .१२ कोट  वग क न यापैक  र. .१० कोट  फ त 

पीएमपीएमएल यांना अदा करता येईल. तर  सदरचे वग करण तावास मा यता देवून पीएमपीएमएल 

यांना शासन नणय .एनयुआर२०१३ क३३८/नवी३३ द.१८/२/२०१४ व मा.सह यव थापक य संचालक 

यांचे उ त प ानुसार संचलनतुट  (operational losses) पोट  र. .१० कोट  सन २०१३-१४ म ये 

येणा-या संभा य संचलन तुट  (operational losses) पोट  व मा.मु यलेखाप र क यांचेमाफत 

लेखाप र ण झा यानंतर यां या शफारशी माणे देय होणा-या रकमेतून अ ीम व पात दले या 

रकमेचे समायोजन कर या या अट स अधीन पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल. पुणे यांना र. .१० 

कोट  (अ र  र. .दहा कोट  फ त) अदा करावयाचे अस याने तसेच सदरची बाब आ थक व पाची 
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अस याने व भूसंपादन नधी या लेखा शषातुन वाहन यवहार नधी या लेखा शषावर र. .१२ कोट  

वग करण करावयाचे अस याने मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतवेर र कम अदा करणेस मा यता 

देणेत येत आहे.  

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

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा 
अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेता आला असता- 
 

ठराव मांक – ६१३                                     वषय मांक – ६ 

दनांक – २३/१२/२०१४           वभाग – मा.आयु त 
संदभ - १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .लेखा/३/का व/८१७/१४ द.१०/११/२०१४ 

    २) मा. थायी स मती ठराव .९२१३ दनांक १४/११/२०१४ 

    ३) मा. थायी स मती ठराव .९७२० दनांक ०५/१२/२०१४ 
 

         वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.        

      अनुकूल- ८२       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमत ेमा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                           ---- 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े                 

ठराव मांक – ६१४           वषय मांक – ७ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
 

     संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/२/का व/५०९/२०१४,  

               द.०५/११/२०१४ 

       २) मा. वधी स मती सभा ठ. .४२ द.२१/११/२०१४      
 

शासन आदेशानुसार ी. मनीनाथ दंडवत,े मु या धकार  यां या सहा यक आयु त, 

पपंर  चंचवड महानगरपा लका या पदावर ल नयु तीस मा यता देणेत येत आहे.   

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

           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल - ८२     तकूल- ० 

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

                                      ------ 

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

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
 
              संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांच ेप  . शा/२/का व/५१०/२०१४,  

                 द.०५/११/२०१४ 

         २) मा. वधी  स मती सभा ठ. .४३ द.२१/११/२०१४      
 

   शासनाकडील आदेशानुसार ी.महेशकुमार उ तम डोईफोड,े मु या धकार  यां या 
सहा यक आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका या पदावर ल नयु तीस मा यता देणेत येत 
आहे.  
 

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

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- डॉ.यशवंत माने, 

उपिज हा धकार  हे त नयु तीने दनांक-१९/०९/२०१३ पासून सहा यक आयु त पद  कायरत 

आहेत. महानगरपा लकेचे महसुल  उ प नाची वसुल  था नक सं था कर वभागाचे ते काम 

पाहतात मनपा या वकास कामासाठ  महसूल उ प नाची वसुल  व याचे नयोजन मह वाचे 

आहे. डॉ.यशवंत माने यांची त नयु ती र  क न यांची शासनाने जालना येथे बदल  

दश वल  आहे. केवळ १ वष ३ म हने या अ पावधीत बदल  झालेल  आहे. एवढया अ प 

कालावधीत बदल  झा यास वसुल चे नयोजन व लेखापर ण यावर नि चत प रणाम होतो 

यामुळे मनपाचे आ थक घडी व कळीत होऊन महापा लके या वकास कामावर प रणाम 

हो याची दाट श यता आहे. तर  डॉ.यशवंत माने यांची मनपाकडील त नयु ती ह  था नक 

सं था करास पयायी कराची यव था होईपयत यापुढ ल कालावधीत तशीच चालू ठेवावी व 

यांना कायमु त क  नये व डॉ. यशवंत माने यांना पंपर  चंचवड म.न.पा. या सेवेत 

त नयु तीने पुढ ल दोन वषा क रता मुदतवाढ देणेत यावी व सभागृ हाची वनंती 

रा यशासनास कळ व यास मा यता देणेत यावी.  

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

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- शासक य संवगातील 

कामगार क याण अ धकार  वग -२ या पदावर कायरत असलेले ी.चं कांत पोपट इंदलकर, 

हे सहा यक आयु त पदाची शै णक अहता व द.२५/०२/२००५ या शासन नणयानुसार 

आव यक तो अनुभव धारण करत असलेने महापा लका आ थापनेवर ल सहा यक आयु त या 

र त असले या पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास /  नयु ती देणेस मा यता देणेत यावी. 

सदर ठरावा माणे शासन वभागाने पदो नतीची पुढ ल कायवाह  कर यास मा यता देणेत 

यावी.  

मा.शञु न काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
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मा. करण मोटे -  मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त, स मा.सभागृ ह. हायकोटात जी अन धकृत 

बांधकामा संदभात या चका चालू आहे या संदभात १२ डसबर २०१४ ला काह  आदेश दलेले 

आहेत. बांधकामा या काह  जागा डमोलेशन कर यासाठ  टाफ तयार करायचा यासंदभात  

यांनी काह  नदश दलेले आहेत. मला एक सांगायच आहे, जर हे कोटाला समजत ेक  जवळ 

जवळ  १७२ लोकांची या कामासाठ  आप याला गरज आहे. पेपरचे मथळे वाचतोत क  १०० 

ट के पैक  ३० ट के बजेट वकास कामासाठ  खच झालेले आहे. साहेब तु हांला असं वाटत 

नाह  का क  हे ७० ट के आपल  तूट झालेल  आहे. थाप य वभागामाफत जा तीत जा त  

काम केल  जातात. जे.ई.ची सं या जवळपास १०० ते १२५ या आसपास असेल. आप याला 

कोटाने सांगीतले बाक चे ज े ज.ेई. लोक आप याला बांधकाम पाड यासाठ  भरायचे आहेत 

हणजे याचा अथ या ज.ेई.ला हे काम आपण का देतो. एका एका जे.ईला दोन-दोन हजार  

अन धकृत बांधकामा या नोट सा वाट यासाठ  लावलेले आहे मग ते आमचे वकास काम  

करणार कधी ? जर यांनी नुस या नोट साच वाटाय यातर वकास काम होणार कधी ?   

बजेट खच कसं होणार. कोटाने सु दा या वभागाला लोक दयावे हणून सांगीतले आहे. 

कोटाला समजते एवढे माणस लागतात हणून. आप याला ह  गो ट का कळत नाह . थाप य 

वभागाला जे.ई. ला नोट स वाटप कर यासाठ चे काम दलेले आहे ते काम बंद झाले पा हज े

असे महापौर साहेब आदेश दयावेत. महसूल मं यानी वधानसभेत सांगीतलेले आहे क  फ त 

आर णावर ल, र यावर ल बांधकाम पाडणार आहेत. ५३ अ या नोट साम ये र हवासी 

भागात या पण नोट सा वाट या जात आहेत. माझे घरच पडणार नाह तर मला नोट स कशाला 

देता. स मा.महसुल मं यांनी वधानसभेत सांगीतले, ते खोटं बोलतात का. असं आप याला 

हणायच आहे का ? शासनाच हणणं हे आहे का ? यांनी वधानसभेम ये असे बोललेले 

आहेत. तु ह  आज या आज आदेश दया व ते प ह यांदा नोट सा वाट याचे काम बंद करा. 

डमोलेशन वभाग उभा करावा यां या माफत हे काम करा. थाप य वभागामाफत क  नये 

यांना वकासाचे काम क  दयावे. डमोलेशनचा वभाग लवकरात लवकर करावा. आपल  

कपॅ सट  नसेलतर या नोट सा दे याचे काम बंद क न टाका.    

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, दो ह  उपसूचना ि वकार या आहेत. 
 
 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक – ६१५                                   वषय मांक – ८ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त   

         संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/२/का व/५१०/२०१४,  

                  द.०५/११/२०१४ 

           २) मा. वधी  स मती सभा ठ. .४३ द.२१/११/२०१४      
 
 शासनाकडील आदेशानुसार ी.महेशकुमार उ तम डोईफोड,े मु या धकार  यां या सहा यक 

आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका या पदावर ल नयु तीस मा यता देणेत येत आहे 

तसेच डॉ.यशवंत माने, उपिज हा धकार  हे त नयु तीने दनांक-१९/०९/२०१३ पासून सहा यक 

आयु त पद  कायरत आहेत. महानगरपा लकेचे महसुल  उ प नाची वसुल  था नक सं था कर 

वभागाचे ते काम पाहतात मनपा या वकास कामासाठ  महसूल उ प नाची वसुल  व याचे 

नयोजन मह वाचे आहे. डॉ.यशवंत माने यांची त नयु ती र  क न यांची शासनाने जालना 

येथे बदल  दश वल  आहे. केवळ १ वष ३ म हने या अ पावधीत बदल  झालेल  आहे. एवढया 

अ प कालावधीत बदल  झा यास वसुल चे नयोजन व लेखापर ण यावर नि चत प रणाम 

होतो यामुळे मनपाचे आ थक घडी व कळीत होऊन महापा लके या वकास कामावर प रणाम 

हो याची दाट श यता आहे. तर  डॉ.यशवंत माने यांची मनपाकडील त नयु ती ह  था नक 

सं था करास पयायी कराची यव था होईपयत यापुढ ल कालावधीत तशीच चालू ठेवावी व यांना 

कायमु त क  नये व डॉ. यशवंत माने यांना पंपर  चंचवड म.न.पा. या सेवेत त नयु तीने 

पुढ ल दोन वषा क रता मुदतवाढ देणेत येत आहे व सभागृ हाची वनंती रा यशासनास 

कळ व यास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच शासक य संवगातील कामगार क याण अ धकार  

वग -२ या पदावर कायरत असलेले ी.चं कांत पोपट इंदलकर, हे सहा यक आयु त पदाची 

शै णक अहता व द.२५/०२/२००५ या शासन नणयानुसार आव यक तो अनुभव धारण करत 

असलेने महापा लका आ थापनेवर ल सहा यक आयु त या र त असले या पदावर पदो नतीने 

नेमणूक दे यास /  नयु ती देणेस मा यता देणेत येत आहे. सदर ठरावा माणे शासन वभागाने 

पदो नतीची पुढ ल कायवाह  कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

 अनुकूल- ८२       तकूल- ० 

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

        ------- 

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

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
 

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

   द.०४/०९/२०१३ 

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

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

 ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 
                   ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 
                   ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५२ द.१९/०८/२०१४  

                   ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५७९ द.१०/११/२०१४ 
                   ८) मा.महापा लका सभा ठ. .५९९ द.२०/११/२०१४ 
 

        पंपर  चंचवड मनपा ह ीत चाकण,देहू,आळंद , हंजवाडी, हाळुंग ेमोई, मा ंजी व 

इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अ भ ाय सादर करणेपूव  सव पदा धकार  

यांची बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु त यांचे क ात घे यात आल . सदर बैठक त मनपा 

ह यी या उ तरेकडील १४ गावे आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील ६ गावे मनपा ह ीत समावेश 

करणेबाबत स व तर चचा करणेत आल  आ ण सदर ह वाढ चा ताव मा.शहर सुधारणा 

स मती माफत मा.महापा लका सभेपु ढे सादर करणेबाबत चचा झाल  तथा प स य:ि थतीत 

मनपा ह ीला लागून असलेल  गावे मनपा ह ीत समा व ट करणे यो य होईल. यानुसार 

खाल ल नमुद मनपा ह ी या उ तरेकडील आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, नघोज,े देहू, 

व लनगर आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील गहु ंज,ेजांबे,मा ंजी, हंजवाडी,माण,नेरे, सांगवडे 

ह  मनपा ह ीला लागून असलेल  एकूण १४ गावे मनपा ह ीत समा व ट करणेस मा यता देणेत 

येत आहे. 

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

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा  

              अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.अजीत ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 

 

 

 



46 
 
ठराव मांक – ६१६                                   वषय मांक – ९ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
 

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

   द.०४/०९/२०१३ 

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

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

 ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 
                   ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 
                   ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५२ द.१९/०८/२०१४  

                   ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५७९ द.१०/११/२०१४ 
                   ८) मा.महापा लका सभा ठ. .५९९ द.२०/११/२०१४ 
                        

                वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.   

        अनुकूल- ८२        तकूल- ० 

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

                                 ----                                     

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

                                                   वषय मांक – १० 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
         

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

              द.०७/१०/२०१३ 

           २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
           ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

              ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
              ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 
   ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५३ द.१९/०८/२०१४ 
              ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५८० द.१०/११/२०१४ 
              ८) मा.महापा लका सभा ठ. .६०० द.२०/११/२०१४ 
       पंपर  चंचवड मनपा ह ी या उ तरेकडील आ ण मनपा ह ीला लागून असलेल  ७ गावे 

आ ण मनपा ह ी या प चीमेकडील ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह ीत समा व ट 

करणेबाबत ताव मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह ीत समा व ट करावयाचे गांवे- मनपा 

ह ी या उ तरे कडील ७ गाव-े आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, नघोजे, देहू, व लनगर. मनपा 

ह ी या प चीमे कडील ७ गांव-े हंजवडी, जांबे, माण, मा ं जी, नेरे, गहु ंजे, सांगवडे वर ल माणे 



47 
 

ताव प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वये मा.शहर सुधारणा स मतीमाफत 

मा.महापा लका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार ी. दल प मो हते यांनी 

द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, कु ळी, नघोजे, चंबळी, 

केळगांव, सालु ं ,े महाळंुगे, खराबवाडी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, कडाचीवाडी या गावांचा पंपर  

चंचवड महानगरपा लका ह ीत समावेश होणेबाबत वरोध केला अस याचे आ ण सदर गांवे मनपा 

ह ीत समावेश क  नये असे नमूद केले असून यासोबत ामपंचायती या ठरावाची त जोडल  

आहे. तुत वषय मा.महापा लका सभेपु ढे सादर केलेला अस याने या वषयासोबत मा.आमदार 

ी. दल प मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  मा.महापा लका सभेपु ढे सादर करणेत येत 

आहे.  

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

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, वषय माकं १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा  

                अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.अजीत ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ६१७                                      वषय मांक – १० 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
         

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

              द.०७/१०/२०१३ 

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

            ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

               ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
               ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 
    ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५३ द.१९/०८/२०१४ 
               ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५८० द.१०/११/२०१४ 
               ८) मा.महापा लका सभा ठ. .६०० द.२०/११/२०१४ 
 
             वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.        
 अनुकूल- ८२      तकूल- ० 
   अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          ------ 
मा. वनायक गायकवाड -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल  माणे ठराव  
                     मांडतो. 
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                                                   वषय मांक – ११ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
  

    संदभ - १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . नर व/का व/९/२९१/२०१४  

              द.३०/०७/२०१४ 

            २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .२७ द.१०/१२/२०१४ 

    मौजे पंपळे नलख येथील पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मंजूर वकास योजनेतील 

स.नं.६५ पै. त े ६७ पै. १८.०० मी. ं द र याचे आखणीम ये बदल क न र यांची ं द  २४.०० मी. 

करणेबाबत म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ च ेकलम ३७ अ वये फेरबदल करणेबाबतची कायवाह  

चालू आहे.  सदर तावास मा.महापा लका सभेन े ठराव .३०० द.२७/०६/२०१३ अ वये मा यता 

देणेत आलेल  आहे.  सदर ठरावानुसार फेरबदल दश वणारा नकाशा उपसंचालक, नगररचना व वकास 

वभाग पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांचे कायालयात ठेवणेत आला होता.  तसेच पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर स द करणेत आला होता.  

तसेच सदर फेरबदलाची जा हर नोट स द.२१/११/२०१३ या दै.लोकमत या मराठ  मा यमा या 

वतमानप ात व दै.टाई स ऑफ इं डया या इं जी मा यमा या वतमानप ात स द करणेत आल  

होती.  महारा  शासन राजप ाम ये द.०४/१२/२०१३ नुसार जा हर नोट स स द करणेत आल  होती.  

सदर जा हर नोट शी या अनुषंगान े ता वत फेरबदलाबाबत नाग रकां या ३२ हरकती या वभागाकड े

ा त झा या आहेत.  सदर या ा त हरकतधारकांना द.२१/०४/२०१४ रोजी सुनावणी दे यात आल  

आहे.  सुनावणी या वेळेस हरकतधारकांनी नमुद केलेले मु  ेव हरकती यांचा वचार क न मनपाचा 

अ भ ाय या बाबतचा अहवाल तावासोबत या त यात नमुद केलेला आहे.  सदर फेरबदलाचा 

ताव महारा  शासनास मंजूर साठ  सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मा.महापा लका सभा 

. ३५ वषय . १७ ठराव . ५८४ द.१०/११/२०१४ या मा.महापा लका सभेत भाग २८ 

मासुळकर कॉलनी येथील आर ण . ७७ व ७९ स.नं. १०९/११० असून सदरचे ेञ अनु मे 

०.६४ हे टर चौ.मी. व ०.४४ हे टर चौ.मी. आहे ते बेघरासाठ  घरे यासाठ  आर त आहे. सदर 

जागा महापा लके या ता यात आहे. मु ंबई ां तक अ ध नयम १९६६ या कलम ३७ अ वये 

फेरबदलचा सदर ताव तयार क न हरकती सुचना मागवून शासनास सादर कर यास 

मा.आयु त यांना अ धकार दान करणेकामी वषय मंजूर केलेला आहे. पुढ ल माणे सुधारणा 

/ दु ती कर यात यावी. 
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 भाग २८ मासुळकर कॉलनी येथील आर ण . ७७ व ७९ स.नं. १०९ / ११० असून 
सदरचे ेञ अनु मे ०.६४ हे टर चौ.मी. व ०.४४ हे टर चौ.मी. आहे ते बेघरासाठ  घरे यासाठ  
आर त आहे. सदर जागा महापा लके या ता यात आहे. मु ंबई ां तक अ ध नयम १९६६ या 
कलम ३७ अ वये मनपा उपयोगी ( वॉड सटर व उ ान ) व मनपा उपयोगासाठ  अशी दु ती 
कर यात यावी. दु तीसह फेरबदलचा ताव तयार यावर हरकती व सुचना माग व यात 
येऊन तो शासनास सादर कर यास मा.आयु त यांना अ धकार दान करणेस मा यता देणेत 
यावी.     

मा.समीर मासुळकर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.रामदास बोकड -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके मधील मौजे वाकड या गावा या वकास आराखडयाम ये मौजे वाकड येथील 

स ह नं. १७६ म ये १८ मी व २४ मी. ं द असलेले ड.पी.र याचे आर ण दश वलेले आहे. 

यातील १८ मी. ं द चा र ते एकमेकास काटकोनात आहेत. यापैक  उ तर द ण असणा-या 

१८ मी. ं द र याचे पूव बाजूस आर त असले या १८ मी. ं द चा वकास योजना र ता हा 

पु ढे ा धकरणा या ह ीतून जाऊन २४ मी. ं द या उ तर द ण र यास मळतो. नगडी 

ा धकरण ह ीम ये असा १८ मी. ं द चा र ता ता वत नाह . यामुळे वकास आराखडयात 

दश वलेला १८ मी. ं द चा र ता हा वाकड ह ीतच मया दत होणार असून अशा र याचा 

भ व यात कोणताह  उपयोग नाह . 

 सदर १८ मी. ं द र याम ये महानगरपा लका तसेच ा धकरणा या ह ीम ये द ताञय 

नगर . १, २, ३ म ये र हवासी रहात असून यांची सव घरे १८ मी. ं द या र याम ये 

बा धत होत आहेत. र यामुळे बा धत होणा-या घरांची सं या जवळपास  १३० एवढ  आहे. 

सदर र हवासी गेले २०-२५ वषापासून या घरांम ये रहात आहेत. यामुळे सदर र ता वक सत 

होवू शकणार नाह . 

 उ तर द ण असणा-या १८ मी. ं द र याचे पूव बाजूस आर त असले या १८ मी. 

ं द या र यापासून द ण बाजूस केवळ ८० मी. अंतरावर स या १२ मी. ं द चा समांतर 

डांबर  र ता अि त वात आहे. हाच र ता पुढे ा धकरणा या ह ीतून जाऊन २४ मी. ं द या 

उ तर द ण र यास मळतो व यामुळे वाहतुक या ट ने कोणतीह  अडचण येत नाह . 

तथा प अि त वातील र ता वकास आराखडयात दश वलेला नाह . सदर अि त वातील / 

वापरात असले या र ता वकास आराखडयात दशवून तो पुढे भ व यात १८ मी. ं द चा करता 

येवू शकतो. 

 यामुळे सदर उ तर द ण असणा-या १८ मी. ं द र याचे पूव बाजूस आर त 

असले या १८ मी. ं द चा वकास योजना र याची आव यकता नस याने कलम ३७ अ वये 

असणा-या तरतुद नुसार र  करणे अथवा ड.सी. ल १४.४.१  जी अ वये श ट करणेबाबत 

यो य ती कायवाह  करणेसाठ  मा.आयु त यांना सव अ धकार दे यात यावेत. 
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मा.अ ण बो-हाडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा. वनायक गायकवाड  – मा.महापौर साहेब, योगेश बहल यांची उपसूचना ि वकारल  आहे.  

मा.महापौर – योगेश बहल यांच ेउपसूचनेसह वषय मंजूर करणेत येत आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
    
ठराव मांक – ६१८                                   वषय मांक – ११ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
  

    संदभ - १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . नर व/का व/९/२९१/२०१४  

           द.३०/०७/२०१४ 

        २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .२७ द.१०/१२/२०१४ 

                                                                
    मौजे पंपळे नलख येथील पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मंजूर वकास योजनेतील 

स.नं.६५ पै. त े ६७ पै. १८.०० मी. ं द र याचे आखणीम ये बदल क न र यांची ं द  २४.०० मी. 

करणेबाबत म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ च ेकलम ३७ अ वये फेरबदल करणेबाबतची कायवाह  

चालू आहे.  सदर तावास मा.महापा लका सभेन े ठराव .३०० द.२७/०६/२०१३ अ वये मा यता 

देणेत आलेल  आहे.  सदर ठरावानुसार फेरबदल दश वणारा नकाशा उपसंचालक, नगररचना व वकास 

वभाग पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांच ेकायालयात ठेवणेत आला होता. तसेच पपंर  चंचवड 

महानगरपा लके या www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर स द करणेत आला होता.  

तसेच सदर फेरबदलाची जा हर नोट स द.२१/११/२०१३ या दै.लोकमत या मराठ  मा यमा या 

वतमानप ात व दै.टाई स ऑफ इं डया या इं जी मा यमा या वतमानप ात स द करणेत आल  

होती.  महारा  शासन राजप ाम ये द.०४/१२/२०१३ नुसार जा हर नोट स स द करणेत आल  होती.  

सदर जा हर नोट शी या अनुषंगान े ता वत फेरबदलाबाबत नाग रकां या ३२ हरकती या वभागाकड े

ा त झा या आहेत.  सदर या ा त हरकतधारकांना द.२१/०४/२०१४ रोजी सुनावणी दे यात आल  

आहे.  सुनावणी या वेळेस हरकतधारकांनी नमुद केलेले मु  ेव हरकती यांचा वचार क न मनपाचा 

अ भ ाय या बाबतचा अहवाल तावासोबत या त यात नमुद केलेला आहे.  सदर फेरबदलाचा 

ताव महारा  शासनास मंजूर साठ  सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच मा.महापा लका 

सभा . ३५ वषय . १७ ठराव . ५८४ द.१०/११/२०१४ या मा.महापा लका सभेत भाग 

२८ मासुळकर कॉलनी येथील आर ण . ७७ व ७९ स.नं. १०९/११० असून सदरचे ेञ 

अनु मे ०.६४ हे टर चौ.मी. व ०.४४ हे टर चौ.मी. आहे ते बेघरासाठ  घरे यासाठ  आर त 

आहे. सदर जागा महापा लके या ता यात आहे. मु ंबई ां तक अ ध नयम १९६६ या कलम ३७ 

अ वये फेरबदलचा सदर ताव तयार क न हरकती सुचना मागवून शासनास सादर कर यास 
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मा.आयु त यांना अ धकार दान करणेकामी वषय मंजूर केलेला आहे. पुढ ल माणे सुधारणा 

/ दु ती कर यात यावी.   

 भाग २८ मासुळकर कॉलनी येथील आर ण . ७७ व ७९ स.नं. १०९ / ११० असून 

सदरचे ेञ अनु मे ०.६४ हे टर चौ.मी. व ०.४४ हे टर चौ.मी. आहे ते बेघरासाठ  घरे यासाठ  

आर त आहे. सदर जागा महापा लके या ता यात आहे. मु ंबई ां तक अ ध नयम १९६६ या 

कलम ३७ अ वये मनपा उपयोगी ( वॉड सटर व उ ान ) व मनपा उपयोगासाठ  अशी दु ती 

कर यात येत आहे. दु तीसह फेरबदलचा ताव तयार यावर हरकती व सुचना माग व यात 

येऊन तो शासनास सादर कर यास मा.आयु त यांना अ धकार दान करणेस मा यता देणेत 

येत आहे.   

अनुकूल- ८२        तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव योगेश बहल यांचे उपसचुनेसह सवानुमते मा य झा याचे   

मा.महापौर यांनी कट केले. 

        ----- 

मा.अ ण बो-हाडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
      

ठराव मांक – ६१९                                   वषय मांक – १२ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
  

      संदभ - १) मा.सुमन नेटके, मा.वैशाल  जवळकर यांचा ताव. 

 २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .३६, द.१०/१२/२०१४ 
 

मौजे मोशी गावाचे ामदैवत ी.नागे वर महाराज असून ाम थ भंडा-याचा उ सव गेल  

अनेक वष कर त आहेत व सदर उ सवास धा मक परंपरा आहे.  सदर उ सवाचा काय म गावा या 

म यभागी वकास आराखडयातील आ. .१/१७७ बस ट मनल या जागेवर होत आहे. स यि थतीत 

गावाम ये कोठेह  मोकळी जागा नस यामुळे गावातील सव धा मक काय म याच जागेवर करणेत 

येत असून ा मण परंपरा जग व यासाठ  सदर जागेवर ल बस ट मनलचे आर ण र  क न खेळाचे 

मैदानाचे आर ण के यास सदर जागेचा वापर मुलांना खेळ यासाठ तसेच धा मक काय मांसाठ  

वापरता येणे श य आहे व तशी ाम थांची मागणी आहे. स यि थतीत महानगरपा लकेतील जकात 

नाके र  झा यामुळे मौजे मोशी येथील आ. .१/१७० जकात ना यासाठ  १.६० हे टर े  आर त 

असून सदर आर णातील ०.७५ आर महानगरपा लके या ता यात आले असून उव रत े  ता यात 

ये या या मागावर आहे.  तर  सदर मोशी गावातील आ. .१/१७७ बस ट मनलची जागा गावा या 

म यभागी व ी.नागे वर महाराज समाधी या बाजूला अस यामुळे जकात ना याची ता यात 

आले या आ. .१/१७० मधील जागेम ये सदर आर ण थलांतर करावे कंवा र  क न खेळा या 
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मैदानासाठ च ेआर ण ता वत करणेत यावे. ता वत या आर णास म. ा.न.र. अ ध नयम १९६६ 

चे कलम ३७ अ वये फेरबदलास मा यता देणेत येत आहे.   

मा.मंदा आ हाट -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८२      तकूल- ० 

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

          ----- 

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

ठराव मांक – ६२०                                   वषय मांक – १३ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
   

       संदभ - १) मा.आर.एस.कुमार, मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव. 

           २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .३८, द.१०/१२/२०१४ 

 पंपर  चंचवड महानगरपालकेने आ थक टया दुबल घटकांसाठ  घरे बांध याचे योिजले 

आहे. तथा प अजूनह  अशा नाग रकांची नकड पुण होऊ शकलेल  नाह . पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या वकास आराखडयात ब-याच जागा आ थक टया दुबल घटकांक रता राखून 

ठेवले या आहेत. परंतु या अजून वकसीत झाले या नाह त अशा आर त जागा 

महापा लकेस जमीनमालकांकडून भूसंपादना या मा यमातून कंवा ट डीआर वारे ता यात घेऊन 

वक सत करा या लागतील.  सदर जागा ता यात घेणे व नंतर बांधकाम करणे या बाबींसाठ  

महापा लकेस बराच कालावधी व कोटयावधींचा खच येऊ शकतो.  महापा लके या स या या 

मंजूर वकास नयं ण नयमावल नुसार काह  आर णे ठरा वक बांधीव ह सा मनपास 

वनामोबदला महापा लकेस दे या या अट वर वत: जमीनमालक समावेशक आर णा या 

धत वर वक सत क  शकतात. शासना या सन १९९४ या नणयानुसार वकास 

आराखडयातील आ थक टया दुबल घटकांसाठ  घरे व अशा कार या राखीव जागा वत: 

जमीनमालक समावेशक आर णा या मा यमातून वक सत क  शकतात. यामुळे वकास 

आराखडयातील आर त जागेचा मनपास कोणतीह  आ थक झळ न पोचता वकास होऊ 

शकतो व यासाठ  याबद यात ठरा वक बांधीव े ह  महापा लकेस वनामोबदला मळू शकत.े  

तर  शासना या १९९४ या समावेशक आर णांबाबत या नणयास अनुस न वकास 

आराखडयात आ थक टया दुबल घटकांसाठ  घरे यासाठ  आर त जागांसाठ  आर त 

जागे या एकूण बांधकामापैक  १५ ट के बांधीव े  मनपाला वनामोबदला महापा लकेस 

दे या या अट वर व तेवढया े ाचा जादा चटई े  जमीन मालकास अनु ेय क न परवानगी 
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देणेस मा यता देणेत येत आहे. अशा नणयाची अंमलबजावणी के यास वकास 

आराखडयातील अशा आर णा या ब-याच जागा या धत वर वक सत होऊ शकतील, सव 

सामा य नाग रकांना शहरातील वेगवेगळया ठकाणी घरे उपल ध होऊ शकतील व यासाठ  

महापा लकेवर कोणताह  आ थक बोजा पडणार नसलेने मा यता देणेत येत आहे. 

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८२  तकुल- ० 

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

                                ----- 

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

                                 वषय मांक – १४ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
         

       संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . भूिज/६/का व/३६५/२०१४        
         द.६/१२/२०१४  
 

म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथ े ना नफा ना तोटा या त वावर 

मेडीकल टोअर सु  करणेस परवानगी मळणेबाबत प.ं च.ंम.न.पा.कमचार  महासंघाची मागणी 

आहे.सदर मेडीकल टोअरमधून म.न.पा.तील अ धकार , कमचार  व सेवा नवृ  त कमचार  

यांना यो य व रा त दरात औषधे उपल ध होणार आहे.सदर बाब म.न.पा.चे कमचार  वगासाठ  

क याणकार  आहे. यामुळे महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ६६(१८), ७९(क) व 

७९ (ड) चे अनुषंगाने व थायी ठराव .७५७१ द.५/८/१४ नुसार प.ं च.ंम.न.पा. कमचार  

महासंघास म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मेडीकल टोअरसाठ  ५ (पाच) 

वष भाडेकराराने व नगररचना वभाग ठर वल या भाडेदराने न वदा न माग वता थेट 

प दतीने जागा उपल ध क न देणेबाबत. 

म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मेडीकल टोअर सु  करणेस 

परवानगी मळणेबाबत प.ं च.ंमनपा कमचार  महासंघाची मागणी आहे.सदरची संघटना 

म.न.पा.कडील एकमेव शासन मा यता ा त संघटना आहे. कमचार  महासंघ नयोिजत मे डकल 

टोअरमधून म.न.पा.चे अ धकार  व कमचार  तसेच सेवा नवृ त म.न.पा.कमचार  यांना ना 

नफा ना तोटा या त वावर औषधे उपल ध क न देणार आहे. याचा फायदा म.न.पा.कमचार  

व यांचे कुटंु बयांना होणार आहे. सदरची बाब म.न.पा.चे कमचार  वगासाठ  क याणकार  आहे. 

यामुळे महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम ६६ (१८) नुसार महापा लकेस वे छा 
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नणयानुसार महापा लका कमचा-यां या कंवा यां या वगा या क याणासाठ  अ य कोण याह  

उपाययोजना करणेबाबत तरतूद आहे. 

मा.नगरसद या पार त मा. थायी स मती ठराव .७५७१ द.५/८/२०१४ अ वये 

यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मेडीकल टोअरसाठ  प.ं च.ंकमचार  महासंघास ५ वष 

कालावधीसाठ  भाडेकराराने जागा देणेबाबत ठराव मंजूर आहे. प.ं च.ंम.न.पा.कमचार  महासंघाने 

कमचा-यां या व वध सम यांचे नराकरण करणेकामी मा.आयु त यांचे दालनाम ये द.२४ 

डसे.२०१२ रोजी आयोजीत केले या बैठक म ये कमचार  महासंघास तुत मे डकल 

टोअरसाठ  यशवंतराव च हाण मृती णालयम ये जागा उपल ध क न देणेचे मा य 

करणेत आले आहे. 

उपरो त बाबींचा वचार करता म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथ ेना 

नफा ना तोटा या त वावर मेडीकल टोअर सु  करणेबाबतची बाब म.न.पा.चे कमचार  

वगासाठ  क याणकार  आहे. यामुळे महारा  अ ध.कलम ६६ (१८) चे अनुषंगाने तसेच कलम 

७९ (क) व ७९ (ड) व मा. थायी स मती ठराव .७५७१ द.५/८/२०१४ नुसार प.ं च.ंम.न.पा. 

कमचार  महासंघास म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मे डकल टोअरसाठ  

५ (पाच) वष भाडेकराराने नगररचना ठर वल या भाडेदराने न वदा न माग वता थेट प दतीने 

जागा उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत  आहे. 

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

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माझे सव सहकार . मेडीकल 

टअस चालवणेस दे याचा हा वषय आहे. हा वषय सव सद यांना अ यास कर यासाठ  

तहकूब करणेत यावा. वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणते यावा अशी 

सूचना मी मांडत.े 

मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ६२१                                           वषय मांक – १४ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.आयु त 
         

       संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . भूिज/६/का व/३६५/२०१४        
         द.६/१२/२०१४      

            वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.    
 

    अनुकूल - ८२       तकूल- ० 
   अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
                                   ---- 
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मा.शांताराम भालेकर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव  

                    मांडतो. 

ठराव मांक – ६२२                                           वषय मांक – १५ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.नगरस चव 
                           

                         वधी स मती  
 

            द.०५/०९/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
  
मा.बाळासाहेब तरस -   मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देतो. 
 

            यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
         अनुकूल- ८२                                 तकूल- ० 
    अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                     ----- 
मा.शांताराम भालेकर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव  

                    मांडतो. 
 

ठराव मांक – ६२३                                           वषय मांक – १६ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.नगरस चव 
  

मा.म हला व बालक याण स मती 
       

 अ) द.२४/०९/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
ब) द.०८/१०/२०१४, द.२७/१०/२०१४ व द.१२/११/२०१४ चा सभावृ तांत 

         कायम करणेत येत आहे. 
क) द.१५/११/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

ड) द.२६/११/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.बाळासाहेब तरस -   मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देतो. 
 

            यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
         अनुकूल- ८२                                 तकूल- ० 
    अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                     ----- 
 
 

मा.शांताराम भालेकर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव  

                    मांडतो. 
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ठराव मांक – ६२४                                           वषय मांक – १७ 

दनांक – २३/१२/२०१४         वभाग – मा.नगरस चव 
 

मा.शहर सुधारणा स मती 
  

 अ) द.१७/०९/२०१४, द.०१/१०/२०१४ द.१७/१०/२०१४ व द.०५/११/२०१४  
         चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
          

     ब) द.०१/१०/२०१४, द.१७/१०/२०१४ व द.०५/११/२०१४ चा सभावृ तांत  
         कायम करणेत येत आहे. 
   

क) द.०५/११/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.बाळासाहेब तरस -   मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देतो. 
  

            यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
         अनुकूल- ८२                                  तकूल- ० 
    अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                    ----- 
मा.महापौर - सवाचे आभार मानून आ ण नवीन वषा या व समस या सवाना शुभे छा देवून  
आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 

                   
              
                               

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/२०/२०१५ 
दनांक – २१/ १ /२०१५                                           

                                                  
           नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                    पंपर  – ४११ ०१८. 

     
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
    कायवाह साठ  रवाना.                                          


