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

कायप का मांक – ४४ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.५.२०१५                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे मे-२०१५ ची मािसक मा. महापािलका सभा 
बुधवार द.२०.५.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

१.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
२.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बाप ू
३.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
४.  मा.भालेकर अ णा दलीप 
५.  मा.सौ. वाती मोद सान े
६.  मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
७.  मा.थोरात विनता एकनाथ 
८.  मा.सायकर अजय शंकरराव 
९.  मा.जाधव साधना रामदास 
१०.  मा.जाधव राहुल गुलाब 
११.  मा.आ हाट मंदा उ म 
१२.  मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१३.  मा.काळजे िनतीन ताप 
१४.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 
१५.  मा.जगद श शे ट  
१६.  मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव  
१७.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
१८.  मा.उ हास शे ट  
१९.  मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२०.  मा.पवार संगीता शाम 
२१.  मा.तानाजी व ठल खाडे 
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२२.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
२३.  मा.(िचखल)े मराठे अ नी अ जत 
२४.  मा.भारती फरांदे 
२५.  मा.आर.एस.कुमार 
२६.  मा.जावेद रमजान शेख 
२७.  मा.भालेराव ितभा ाने र 
२८.  मा.राजू िमसाळ  
२९.  मा.नंदा वकास ताकवण े
३०.  मा.नेटके सुमन राज  
३१.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३२.  मा.भ डवे संिगता राज  
३३.  मा.मोरे र महादू भ डवे  
३४.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३५.  मा.सूयवंशी आशा ाने र 
३६.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 
३७.  मा.अपणा िनलेश डोके 
३८.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 
३९.  मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  
४०.  मा. साद शे ट   
४१.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
४२.  मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
४३.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
४४.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
४५.  मा.मासुळकर समीर मोरे र 
४६.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  
४७.  मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
४८.  मा.सुपे आशा र वं  
४९.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
५०.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 
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५१.  मा.अ जत दामोदर ग हाणे    
५२.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
५३.  मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे   
५४.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
५५.  मा.महेशदादा कसन लांडग े
५६.  मा.†ò›ü.िनतीन ाने र लांडग े

५७.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
५८.  मा.ननवरे जत  बाबा 
५९.  मा.सावळे िसमा र वं  
६०.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
६१.  मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 
६२.  मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
६३.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६४.  मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
६५.  मा.कदम सदगु  महादेव 
६६.  मा.िगता सुशील मंचरकर 
६७.  मा.कैलास महादेव कदम 
६८.  मा.छाया जग नाथ साबळे 
६९.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  
७०.  मा.टाक अ ण मदन  
७१.  मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
७२.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७३.  मा .ता हणकर मोद रघुनाथ 
७४.  मा.काळे वमल रमेश 
७५.  मा.पाडाळे िनता वलास 
७६.  मा. वनोद जयवंत नढे 
७७.  मा.तापक र अिनता म छं    
७८.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
७९.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 
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८०. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
८१. मा.बारणे िनलेश हरामण 
८२. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८३. मा.बारणे माया संतोष 
८४. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
८५. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
८६. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८७. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 
८८. मा.च धे आरती सुरेश 
८९. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
९०. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
९१. मा.जवळकर वैशाली राहुल 
९२. मा.जगताप राज  गणपत  
९३. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
९४. मा.जगताप नवनाथ द  ु
९५. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
९६. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 
९७. मा. शांत िशतोळे 
९८. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ स नी  
९९. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
१००. मा.काटे राज  िभकनशेठ 
१०१. मा.शडगे आशा सुखदेव 
१०२. मा.मोटे करण बाळासाहेब 
१०३. मा.संजय केशवराव काटे 
१०४. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१०५. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
१०६. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
१०७. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
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         यािशवाय मा.राजीव जाधव- आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर - 
मु यलेखाप र क,मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.साळवी-अित.आरो य वैदयक य अिधकार , 
मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसल-ेमु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु ,  मा.च हाण-
सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडुसकर, मा.मान,े मा.दंडवते, 
मा.दुरगुडे, मा.खोस-ेसहा.आयु , मा.पवार- कायदा स लागार, मा.दुधेकर, मा.इंगळे, मा.साळवी, 
मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.कांबळे, मा.ग टूवार-कायकार  
अिभयंता, मा.इंदलकर- कामगार क याण अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.    

----------- 
(सभा भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.महापौर व मा.उपमहापौर सभागृहात उप थत न हते.) 

 
मा.मंगलाताई कदम -  मा.आयु  साहेब, मा.नगरसिचव व सव सहकार  सभा भरवणेसाठ  
नेमले या वेळ  मा.महापौर व मा.उपमहापौर हे सभागृहात उप थत नस याने सभेचे 
अ य थान मा.राज  जगताप यांनी वकारावे अशी मी सूचना मांडते. 
 
मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ०  

(मा.राज  जगताप यांनी सभेचे अ य थान वकारल.े) 
 

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

१) मा.महापािलका सभा ठराव . १२०२, द.२०/१०/२०११ अ वय,े महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल क न शासनास 
पाठ वले या तावातील आर ण . २/७३ ाथिमक शाळा हे आर ण र  
करणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत 
मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता – 

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 

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

----------- 
मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, अ णा शानबाग, डॉ.सूरज पाट ल, डॉ.चं शेखर गांगुड, 
डॉ.कंुदन जाधव, डॉ. ताप शेळके व डॉ.संजय ितवार - पंपळगांव बसवंत येथील अपघातात 
मृ यूमुखी, राकेश अगरवाल, बाळासाहेब रामहर  दिशल-ेपुनावळे येथील गतीशील शेतकर , 
साखराबाई ग हाणे यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांना दांजली अपण करणेत यावी अशी 
सूचना मी माडंतो. 
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मा. जत  ननावरे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 

मा.पीठासीन ािधकार   – दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहाव.े   

 

(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
----------- 

मा.महापािलका सभा मांक – ३९ दनांक २०/१/२०१५, २७/१/२०१५, १०/२/२०१५ (द.ु१.०० 
व १.२५)  २०/२/२०१५ व २६/२/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.पीठासीन 
ािधकार  यांनी कट केल.े   

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

                         वषय मांक – १ 
दनांक – २०/५/२०१५                             वभाग – मा.आयु      

  

         संदभ :-१) मा.सुिनता वाघेरे, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
             २) मा. थायी सिमती ठराव .१००८७ दनांक २३/१२/२०१४ 
   ३) मा.महापािलका सभा ठ. . ६२८ द.१०/२/२०१५   
 
    नमूद केले या य ंना घरगुती वापरासाठ  एक नळ कने शन ह बाहेर स.े२३ 
आशीवाद कॉलनी अ पू घर शेजार , िनगड , पुणे येथे देणेस मा यता देणते येत आहे.  
 
   १) ी. गणेश ीपती िलमय,े  २) अ ंधती गणेश िलमय,े 
   ३)  सुरेश के. शमा,   ४) नरेश शमा  
   ५)  ी.लगड    ६)   ी.पाट ल  
 
मा. ितभा भालेराव -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.िनतीन काळजे  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ द र  दाखल करणेत यावा अशी  
                 सूचना मी मांडतो. 
 
मा.तानाजी खाडे  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ६८६                    वषय मांक – १ 
दनांक – २०/५/२०१५          वभाग – मा.आयु      

  

         संदभ :-१) मा.सुिनता वाघेरे, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
             २) मा. थायी सिमती ठराव .१००८७ दनांक २३/१२/२०१४ 
   ३) मा.महापािलका सभा ठ. . ६२८ द.१०/२/२०१५   
 

वषय मांक १ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
  अनुकूल - ८१       ितकूल – ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.पीठासीन ािधकार   
यांनी कट केल.े 

----------- 
मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

         वषय मांक – २ 

दनांक – २०/५/२०१५      वभाग – मा.आयु   
 

       संदभ :- १) मा.बाळासाहेब तरस, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
              २) मा. थायी सिमती ठराव .१०२५५ दनांक ३०/१२/२०१४ 
              ३) मा.महापािलका सभा ठ. . ६३१ द.१०/२/२०१५   
 

     मनपा ह लगत असलेले गहुंजे येथील साईनगरमधील वाघजाई सोसायट , ी हर दशन 
सोसायट  व संकेत वहार येथील भागातील नाग रकांस मनपातफ प याचे पाणी पुरवठा 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
मा. ितभा भालेराव -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ द र  दाखल करणेत यावा अशी  
                सूचना मी मांडतो. 
 
मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
 यानंतर सूचने मणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      

ठराव मांक – ६८७                       वषय मांक – २ 

दनांक – २०/५/२०१५        वभाग – मा.आयु      

 

     संदभ :- १) मा.बाळासाहेब तरस, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
            २) मा. थायी सिमती ठराव .१०२५५ दनांक ३०/१२/२०१४ 
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            ३) मा.महापािलका सभा ठ. . ६३१ द.१०/२/२०१५   
 

                वषय मांक २ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
 

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

----------- 
 

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

                  वषय मांक – ३ 

दनांक – २०/५/२०१५             वभाग – मा.आयु   

 

        संदभ :- १) मा. वनायक गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
               २) मा. थायी सिमती ठराव .११३९० दनांक २८/४/२०१५ 
 
 कु.नुपूर ल मण मोरे हला थायलंड येथील पाच या योगा चॅ पयनशीप पधस 
उप थत रहाणेकामी र. .७०,०००/- अथसहा य मंजूर करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा. ितभा भालेराव -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ द र  दाखल करणेत यावा अशी  
                सूचना मी मांडतो. 
 
मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
मा.गीता मंचरकर -  मा.महापौर साहेब, कु.नुपूर ल मण मोरे हला थायलंड येथील पाच या 
योगा चॅ पयनशीप पधस उप थत रहाणेकामी र. .७०,०००/- चा खच आहे. तीला  आपण 
का मदत क  शकत नाह त, हा वषय मंजूर करावा.  
 
 यानतंर सूचने मणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-      

 

ठराव मांक – ६८८                        वषय मांक – ३ 

दनांक – २०/५/२०१५               वभाग – मा.आयु    

   

    संदभ :- १) मा. वनायक गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
           २) मा. थायी सिमती ठराव .११३९० दनांक २८/४/२०१५ 
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वषय मांक ३ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
 

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

----------- 
मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

 

ठराव मांक – ६८९               वषय मांक – ४ 

दनांक – २०/५/२०१५          वभाग – मा.आयु  

  

       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१४/०८/२०१५,  

                दनांक – १०/०३/२०१५  

        २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .४८ द.६/५/२०१५ 
          

मौजे औंध येथील राजीव गांधी उ डाण पुला पासून ते मौजे ताथवडे-पुनावळे ह पयत 
४५.००  मी. ं द र ता वकास योजनेम ये ता वत असून स या जागेवर ४५.०० मी. ं द 
र ता वकिसत झालेला आहे. वाहतूक व दळणवळणा या िनयोजनाकर ता ताथवडे – पुनावळे 
ह पासून रावेत ते मुकाई चौक कवळे मुंबई – पुणे हायवे पयत ४५.०० मी. ं द र ता 

ता वत करणेबाबत थाप य वभागाने मागणी केलेली आहे. या तावाचे अनुषंगाने मंजूर  
वकास योजनेतील ता वत र ता ं द  खालील माणे आहे. १) ताथवडे पुनावळे ह पासून 
पुनावळे रावेत पुलापयत र ता ं द  - ३०.०० मी. २) रावेत ह पासून ते कवळे ह पयत 
र ता ं द  ३०.०० मी. व ३४.५० मी. ३) कवळे ह पासून ते मुंबई पुणे हायवे पयत र ता ं द  
- ३०.०० मी. रावेत पलुापासून ते रावेत गावठाण ह पयत र ता ं द  पंपर  िचंचवड नवनगर 
वकास ािधकरणा या मंजूर वकास योजनेनुसार ३४.५० मी. र ता ं द  ता वत केलेली 
आहे. थाप य वभागाने केले या मागणीनुसार वाहतुक या ीकोनातून उ  र याची ं द  
४५.०० मी. करण.े भ व यात होणा-या वाहतूक या ीकोनातून आव यक आहे. मंजूर वकास 
योजनेतील र ता ं द  वर उ लेख के यानुसार ४५.०० मी. ं द कर याक रता म. ा.व 
न.र.अिधिनयम १९६६ या कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव सु  कर यास आ ण सदर 
फेरबदल तावावर ा  हरकतधारकांना सुनावणी देऊन व यावर िनणय घेऊन शासनास 
अहवाल सादर कर यास मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेची मा.आयु  
यांची मागणी असली तर  सांगवी कवळे या बी.आर.ट . मागाचे महानगरपािलके या वकास 
आराखडयाम ये सलग ४५.०० मी. ं द या र याचे आर ण करणेबाबत सदर ठरावात 
अंतभूत आहे. सदर ठरावात नमुद थाप य वभागाने मागणी केले या सांगवी- कवळे या 
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बी.आर.ट . मागापैक  य  मागाचा वचार करता सदर या र यापैक  ४५.०० मी. ं द 
र याची मुकाई चौक, कवळे येथपयतच आव यकता दसून येते कारण क , १) मुकाई 
चौकापासून पूव व प म दशेस ४५.०० मी. र ते ता वत आहेत. २) मुकाई चौकात 
बी.आर.ट . टेशन ता वत आहे. ३) वाहतूक चा वचार करता सदर र याची ं द  ता वत 
करणेबाबत नमूद आहे. तथा प सदरची वाहतूक मुंबई पुणे हायवे ते मुकाई चौक या दर यान 
एकाच दशेने जा त होईल असे दसून येते. ४) सदर ल र याने बािधत होणा-या शेतक-
यांचीच अ य आर णासाठ ह  जागा बाधीत होत आहे. सबब सदर शेतक-यांवर अ याय होत 
आहे. वर ल कारणांचा वचार करता सांगवी- कवळे या बी.आर.ट . मागापैक  मुकाई चौक ते 
मुंबई-पुणे हायवे पयतची ता वत र ता ं द  ४५.०० मी. ऐवजी ३०.०० मी. ठेवणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

 
मा.वैशाली काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

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

----------- 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   

 

                     वषय मांक – ५ 
दनांक – २०/५/२०१५                वभाग – मा.आयु   

 
           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/तळवडे/२२/२०१५, 
               द.०९/०४/२०१५  

       २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .४९ द.६/५/२०१५        
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या भागश: मंजूर वकास योजनेत मौजे 
तळवडे येथील वेणीनगर चौकात ९०.०० मी. ं द र ता ता वत करणेत आलेला आहे.  
सदर वकास योजने या र या या भूसंपादनाचा ताव मा. ज हािधकार , पुणे यां याकडे 
पाठ व यात आला असून सदर करणी थम ट यातील ५२.० ते ६०.० मी. ं द र या या 
भूसंपादनाची कायवाह  वशेष भूसंपादन अिधकार , वशेष घटक मांक १ पंपर  यांचे 
कायालयात सु  आहे. सदर ९०.०० मी. ं द र या या दो ह  टोकाकडे पंपर  िचंचवड नवनगर 
वकास ािधकरणा या मंजूर वकास योजनेतील ७५.०० मी. र ता ता वत आहे.  
यानुषंगाने महापािलके या वकास योजनेतह  सदर ठकाणी ९०.०० मीटर ऐवजी ७५.०० मीटर 
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र ता ता वत क न महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
कायवाह  करणे आव यक आहे. याबाबत पाईन र याचे आखणीबाबत िनयु  सिमतीने 
अंितम केले या आखणीनुसार/सुच वलेनुसारची ता वत ७५.०० मी. र याची महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  सु  आहे.  

सदर फेर बदलाची तावा सोबत या नकाशात दश वले माणे ७५.०० मी. ं द ता वत 
र या या उव रत जिमनीचे भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेचे व 
त अनुषंगाने येणारा खच करणेचे अिधकार मा.आयु ांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 

मा.सुरेश हेञे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, सदर या ठकाणी 
पाईन र ता अनके वषापासून रखड यामुळे तेथील र याचे काम ब-याचशा दवसापासून 

झालेले नाह . सन २०१३ साली सदर र ता ७५ मी. कर याब ल कलम ३७ अ वये  
सभागृहाने ठराव मंजूर केलेला आहे. यानंतर ७५ मी. मागणी नंतर सदर ठकाण या बाधीत 
िमळकतीधारकांचे व भूखंडाचे भूसंपादन ताव आहे. या वषयाब ल बोलायचे झालेतर आता 
न याने या ठकाण या बाधीत िमळकतधारकांना मा.आमदार महेशदादा लांडगे यां या 
सुचनेनुसार ािधकरण कायालयाने आ हां दोन नगरसेवकांची बैठक घेवून या ठकाणी 
पुनवसनासाठ  वाढ व मदतीब ल जे ताव मंजूर केलेले आहेत यानसुार तो ताव 
ािधकरण कायालय व शासनाकडे लवकरात लवकर पाठवून तो मंजूर करणे वषयी आपण 

जलदगतीने य  करावेत जेणेक न हा र ता लवकरात लवकर कर यात येईल. तसेच 
भूसंपादनाचा ठराव अनेक वष लंबीत राहून संबंिधत ज हािधकार  कायालयाकडे  महारा  
शासनाने  मागील १५ दवसात कायदयाम ये बदल क न झोन ब लाचे हा क वभागीय 
आयु ांना दलेले आहेत.  तसेच आपण ह  फाईल तयार करायची आहे आ ण हे अिधकार 
वभागीय आयु ां या देखरेखी खाली कर यात याव.े भूसंपादनामुळे आपली वकासाची काम े
रखडलेली आहेत असे अनेक उदाहरण देता येतील.  
 मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मौजे तळवडे, िञवेणीनगर येथील 
मंजुर वकास योजनेतील ९० मीटर र यापैक  थम ट पा अंतगत ५२ ते ६० मीटर ं द 
र याचा ताव भूसंपादनाकामी पाठ वलेला आहे. तथा प सदर ५२ ते ६० मीटर र या या 
भूसंपादना अंतगत बािधत िमळकत धारकानांह  ७५ मीटर ं द र या या पाठ वणेत येणा-या 
भूसंपादन तावानुसार या िस दगणक पञकानुसारच (रेड  रेकनरनुसार) मोबदला अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
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मा. करण मोटे- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी माग या िमट ंगम ये 
अशा संदभातील वषया ब ल खुलासा मागीतला होता. आम या ने यांनी सांगीतले पुढ या 
िमट ंगला खुलासा देतील. दोन तीन ांचे उ र िमळणे अपे ीत आहे. ३७ (१)  अ वये  जे 
ठराव आप याकडे पार त होतात ते कशा प दतीने ॅक होतात आ ण कसे िनणय घेतले जातात 
याचा खुलासा करावा.  माझी वनंती आहे क  खुलासा आ यानंतर मला काह  गो ी बोलाय या 
आहेत.  खुलासा के यानंतर यावर खुप चांगली चचा होईल.  
 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, या वषयाला वरोध नाह . भूसंपादन या जी करतो, 
गेली जवळ जवळ तीन वष होऊन गेलीत. आम या भागाम ये पा हलेतर भूसंपादनाची एकह  
कायवाह  कंवा एकह  आर ण आजपयत ता यात घे यात आलेले नाह . गे या आठ-दहा 
वषापासून ऐकतोय ायोर ट  िल ट बनवणार. परंतु ती तयार होत नाह  आ ण आर ण 
ता यात घेत नाह त यामुळे वकास खुंटतो. आपण ायोर ट  िल ट करणार का नाह  हे 
सांगाव.े आपण िनयम बदललेला आहे. टड आर या मा यमातून वगैरे नद काठ या जागा 
िमळणे खुप कठ ण जाते. आजपयत बोलायचे झालेतर तसे सांगीतले पा हजे. आर ण 
कायवाह  चाल ूझाली वगैरे सहा म ह यात होईल, चालू झालेली नाह . एवढया वषात दापोड  
भागातील एकह  आर ण ता यात घेतलेले नाह .  
 

मा.कैलास थोपटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.नगरसेवक, नगरसे वका, पञकार 
बंधु. आता वषयपञीकेवर भूसंपादनाचा वषय आलेला आहे. भूसंपादनावर बोलायचे हणलेतर 
आम या रहाटणी गावठाणचा मेन रोड आहे. गे या आठ ते दहा वषापुव  भूसंपादन ताव 
पाठवलेला आहे. आपण फ  बीआरट या र याचे भूसंपादन करतो.  यानंतर मला 
िनदशनास आलेले नाह  कुठलाह  १२ मी., १८ मी. चा र ता कंवा आर ण भूसंपादन क न 
या ठकाणी डे हलप केलेले असे मा यातर  दोन ट के सु दा िनदशनास आलेले नाह .  
याम ये काह  काह  र ते खासगी वाटाघाट  क न यानंतर नागर कांना, जागामालकांना 
र वे  क न अशा प दतीने र ते चाललेले आहेत.  टड आर, एफएसआय या मा यमातून 
आपण र ते डे हलप करतो आहोत. आ ह  गे या सात-आठ वषापासून भूसंपादनाचा वषय 
आ यानंतर सभागृहात बोलतो.  आम या रहाटणी गावचा मेन र ता आहे हा ड पी मधील 
र ता पुण झालेला नाह .  मधला र ता बीआरट चा आहे  तो भूसंपादन करत आहोत. १२ मी. 
१८ मी. र ता भूसंपादन क न डे हलप झालेला नाह . आ ह  सात ते आठ वषापासून वनंती 
करतो, अगोदर आमचे र ते भूसंपादन करावेत. शेतक-यांना, नागर कांना वनंती करतोत, काह  
नागर क आडमुठ  भूिमका घेतात. यांची ई छा आहे क  जोपयत आ ह  पदावर आहोत 
तोपयत क  दयायचे नाह .  आपणह  या याशी सहमत आहात असे मला वाटते.  ९५ ट के 
र ता जागेवर ता यात आलेला आहे. याम ये दोन-तीन नागर क अडवणूक करतात. 
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याक रता नगररचना वभागाला आताच आदेश दयावेत आ ण याचे भूसंपादन आपण कती 
दवसात करणार याचे उ र दयावे अशी मी वनंती करतो.  
 
मा. शांत िशतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.राज  जगताप हे एक दवसाचे 
महापौर झाल.े परंतू आप याकडून चांगले िनणय या शहरासाठ  होतील अशी अपे ा करतो. 
आज बिघतले तर संपुण वषयपञीका नगररचना वभागाची आहे. १ के खाली दाखल झालेला 
वषय देखील नगररचना वभागाचा आहे. या वभागाशी संबंधीत आ ण िनगड त शहराचे  
आहेत. याचे उ र आप याकडून अपे ीत आहेत. या यानंतरचा वषय हा ज हािधकार  
यां याकडे भूसंपादन कर यासाठ  पाठ वतोय. मुळात आपले लंबीत ताव यां याकडे आहेत 
या याबाबतीत तु ह  िनणय का घेत नाह त? तु ह  यात असा उ लेख केलेला आहे मा. 
ज हािधकार , पुणे यां याकडे पाठ वणे हणजे त अनुषंगाने येणारा खच करणेचे अिधकार 
मा.आयु  यांना देण.े कती खच आहे. रा या या लॅ ड ऍ व झशन ऍ टम ये सुधारणा 
कर यात आली आहे. यात नवीन दरानुसार दुपट न,े चार पट ने पैसे देणार आहात का. 
शासना या गाईडलाई स आ या आहेत का. खरोखरच मा. ज हािधकार  या माणे कारवाई 
करतात का. उगाच वनाकारण ताव ठेवायचा, मग र ता करतो असे िच  उभे करायचे. 
तु ह  लोकांना पैसे देऊ शकत नाह त. यां या हण या माणे मागणी माणे जागा देऊन सु ा 
मोबदला िमळत नाह  मग कशाला तु हाला जागा ायची हा  आहे. तळवडेचा  क येक 
वष असाच लं बत आहे. क येक वष ािधकरण व आपली ह  यातील हा र ता कने ट ह ट  
मॅच होत नस यामुळे लं बत आहे. या र यावर ल वाहतूक फार मोठ  आहे. र ता ता यात 
येण ह  फार गरजेची गो  आहे हा भाग वेगळा परंतू हा र ता आजपयत का झालेला नाह . 
इथ या लोकांनी शंभर ट के वरोध केला अशातला भाग नाह . परंतू मोबदला कसा देणार 
या या गाईडलाई स आहेत का. आज पेपरम ये इत या बात या येतात. भूसंपादन काय ाब ल 
संपूण भारतातील लोकांना सं म तयार झाला आहे. भूसंपादन कायदा फाय ासाठ  आहे का 
तो यासाठ . काह  माणात लागू होणार नसेल तर सु ा याचा मोबदला आपण काय देणार 
आहात. अड चपट,दु पट ट ड आर देणार आहात का आिथक मोबदला देणार आहात. नुसतीच 
मोघम मा यता यायची, नुसता मोघम ताव पाठवायचा. कले टर तुम या तावाला काह  
मा यता देत नाह  आ ण सग या मूळ डे हलपमटला खळ बसली आहे. स या शासनाचे 
सगळ  धोरणे चज झाली आहेत. स ाधार  प  पूव चे नस यामुळे, आमचे लोक ितथे 
नस यामुळे आज िनणय घे यासारखा मुख असूनह , ितथे पा हजे तसा िनणय घेतला जात 
नाह . शासन बदललेले आहे. लोकांचे  लं बत रहात आहेत. आज तु ह  सगळे भूसंपादनाचे 

ताव ठेवताय. याचे पुढे काय करणार आहात. सांगवीतलेच उदाहरण सांगतो. एक मु लीम 
कुटंूब आहे. दोन गुंठे जागेचा खच खरेतर कती होतो. तु ह  यांना दोन गुठें जागेचा मोबदला 
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देऊ शकत नाह . लाखो हजारो व.ेफूट यायला िनघालात तुम याकडे तेवढे पैसे आहेत का. 
पैसा असेलतर  तुमची प र थती तेवढ  आहे का. सवसामा य माणसांना वेठ स धरता. शेवट  
आपण असे ताव पाठवले पाह जेत क  कले टर यांनी नाह  हटले नाह  पाह जे. ड पी 
आपला, डे हलपमट आपण करणार, खच आपण देणार, आपण ट ड आर देणार, मोबदला 
आपण ायचा. सगळे आपण यां याकडे जमा करतो. आपण सग या गो ी करतो. मग 
ोसेससु ा आप याकडे आली पाह जे. आज कले टरची भूिमका काय आहे. कले टर सह  

करतात का. ड ड ट पी यांनी सांगाव ेक , शासनाकडे एवढे एवढे ताव पाठवले आ ण शासनाने 
एव या एव या तावांना मंजूर  दली आहे. तु हाला शासना या भूसंपादना या गाईडलाई स  
नाह त. मग हे ताव आम यासमोर आणून तु हाला न क  काय सा य करायचे आहे. १ के 
खाली आलेला ताव वाचला. मी ते वाचून हैराण झालो क  हे र  कराव.े पण भूसंपादना या 
बाबतीत हा तळवडेचा मूळ वषय आहे. तु ह  इथे हे प  केले पाह जे क ,मुळात शेतक-यांना, 
जागा मालकाला, डे हलपरला काय दराने पैसे देणार आहोत. शासना या काय गाईडलाई स 
आहेत. याचा शंभर ट के खुलासा इथे झाला पाह जे. आ ण याचे टाईम िलिमट लावले पाह जे. 

येक वषयाला भूसंपादन जर असेल तर याला टाईम बाऊंड असेल, वेळेची मयादा घालून 
दली पा हजे. काय ाम ये ह  ो हजन आहे. आ ह  हे सांगायची गरज नाह . पण या माणे 
होते का. आपले शहर इतके सुंदर झाले आहे. ते सुंदर होत असताना या अडचणीसु ा कमी 
झा या पाह जेत. मा.महापौर साहेब,मी वनंती करतो, भूसंपादनाबाबतीत दर काय आहे. 
मा. ज हािधका-यांकडून ताव मंजूर झा यानंतर संबंिधत जागा मालकाची जागा कधी 
ता यात येईल. आ ण जागा ता यात आ यानंतर याला मोबदला कधी दला जाईल याचे 
प ीकरण मा.आयु  यांनी व मा.उपसंचालक नगररचना (ड ड ट पी) यांनी करावे व मला पु हा 

बोलायला संधी ावी.  
 
मा.वसंत ल ढे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,खरेतर नाव भूसंपादन. शेतक-यांनी 
यां या अनेक जागा ता यात दले या आहेत. पूण शहराचा  आहे. ामु याने ३७ लोकांना 

अजूनह  पैसे िमळालेले नाह त. र ता होऊन पाच वष झाली आहेत. आप या अट  इत या 
जाचक आहेत. आपण भूसंपादनाकडे पैसे वग करता. आपली काह  चूक नाह  पण जाचक अट  
आहेत. एखा ाने दोन गुंठे जागा घेतली असेलतर २ एकराचा कंवा ४ एकराचा लॉट असतो. 
याची िसट  सवकडून मोजणी क न ावी असे कं प सर  आहे. चार एकर जागा मोजायला 

दोन ते अड च लाख इतका खच येतो. एका गुं यासाठ  .२ लाख देणार आ ण .४ लाख 
मोजणीसाठ  घालवणार हा कुठला याय आहे. महापािलकेने वतः या खचाने मोजणी क न 
या शेतक-यांना याय ावा. भोसर त अशा ब-याच जागा आहेत, आ ह  वतः चचा क न  
सोडवले आहेत. रोड केलेले आहेत. लोकांना अजूनह  यां या जागेचे पैसे िमळाले नाह त. ६१ 
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मीटरचा रोड ब-यापैक  भोसर  इथे झाला पा हजे. जागा ता यात घेतलेली नाह . शेतकर  
हणतात, आम या घराला ५३/५६ ची नोट स देऊन आमची घरे पाडलीत. मोकळ  जागा 

राह याने ितथे आज लोकांनी अित मण केले आहे. तु हाला याबाबतीत प  दले होते. 
खरोखरच लोकांची घरे पाडून दुस-यांना धंदा करायला चा स दला आहे. संपूण हायवेला अशी 
प र थती झाली आहे. आ हाला आता इंटरे ट रा हलेला नाह . कोणती आर णे ता यात 
यावीत हणून नगरसेवक सहकाय करतील ह  भावना आता सोडून ा. आपण अनेक 

लोकांवर अ याय केला आहे. माझे तर हणणे आहे क , १०/५ गुं यांचा िसट  सव करायला 
शेतकर  इतके पैसे कुठून आणतील. तु ह  ५३/५६ ची नोट स दली. एवढ -एवढ  अित मण 
केलेली बांधकामे आहेत, ती पाडा. हणून तु ह  ती पाडली आहेत. नोट स देताना तु ह  साईड 
िलह ता क , ४० बाय ४२ चे बांधकाम अित मण केलेले आहे. तेव या जागेचे तो पैसे मागतो. 
याला मोजणी क न काय करायचे आहे. तु ह  जागा ता यात घेतलेली आहे. घरे पाडली 

आहेत. तेव या जागेचे पैसे ा हा मह वाचा मु ा आहे. कोणताह  ड .पी. र ता असेल, काह  
असेल नगरसेवकांना सोडव यात इंटरे ट राह लेला नाह . कारण आपण शेतक-यांवर अ याय 
केला आहे. यात आपण ल  घालावे अशी वनंती आहे.  
 
मा.द ा सान े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सद य, थम मी एक दवसाचे 
महापौर मा.राज  जगताप यांचे मनापासून अिभनंदन करतो. मी हा वषय अनेक दवसांपासून 
तळवडे वेणीनगर या र याचा ताव आप यासमोर लं बत आहे. आप याला या वषयात 
मा. शांत िशतोळे यांनी वषय स व तर समजावून सांिगतला आहे. मा.आयु  साहेब व 
मा.महापौर साहेब यांना मी वनंती करतो क , गेले अनेक दवस वेणीनगर व तळवडे हा 
र ता दो ह  बाजंूनी पूण झाला आहे. हे होत असताना आजपयत आपण या र याचे 
ऍ व झशन ९० मीटरने करायचे, ९५ मीटरने करायचे का ६० मीटरने करायचे. आज हा वषय 
५२/६० मी. ने करायचा इथपयत आणला आहे. प ह यांदा अ या र याचे भूसंपादन करताय 
असा वषय समोर आणला आहे. माझी वनंती आहे क , पूव  या लोकांना बेघर करायचा य  
केला होता. काह  र ता खाली करायचा य  केला होता. या नागर कांची काय हालत आहे हे 
आपण अनेक वळेा िमट ंग घेऊन या नागर कांची हालत वचारात घेतली आहे. मा.महापौर 
साहेब, माझी आप याला वनंती आहे क , हा वषय जेव या लवकरात लवकर संपवता येईल 
तेव या लवकर या मा यमातून संपवावा अशी सभागृहा या वतीन,े महापािलके या वतीने 
वनंती करतो. कारण दो ह  बाजूला र ता तयार होत असताना चाकणचा तळवडे कडे येणारा 
जो भाग आहे या र यावर अनेक वेळा अपघात होतात. मधील १५० मी.चा र ता जॉ ट 
कर यासाठ  ह  चूक खरेतर शासनाची आहे. नागर कांची नाह . असे हणतात लहर  राजा, 
जा आंधळ  असा कार भूसंपादना या मा यमातून झाला आहे. महापािलका चुकली, 
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ािधकरण चुकल,े तुमचे लायिनंग चुकले असताना तु ह  सवसामा य नागर कां या घरांवर 

बुलडोजर चालवायचे काम सु ा केले आहे. शासन चुकले असेलतर याचा जाब कोणाला 
वचारणार. एखादा नागर क चुकलातर याला फाशी ायला आपण एका िमिनटांत तयार 
असतो. शासन चुकले तर फाशी कोणाला ायची. मी तु हाला दुसरे उदाहरण सांगतो क , 
देहू-आळंद  र याबाबत परवा चचा झाली. जसे मा. शांत िशतोळे यांनी सांिगतल,े भूसंपादन 
केलेले आहे. िचखली इथे अनेक लोकांना दंड करतो, पाडतो, काह ह  करतो. लोक आप याला 
सहकाय करतात. र याचे काम होते आहे आ हाला अडवायचे नाह . पीड यूड चा पूव चा ११ 
मीटर र ता होता. आता आपण बीआरट चा ३० मी. र ता केला आहे. माझी आप याला वनंती 
राह ल क , या र याची अलायनमट पु हा एकदा चेक करा. कारण एक नवीन प त िनघाली 
आहे. एक शेतकर  ी.िशवाजी बबन मोरे यांची ३० गुंठे जिमन या र यात गेली आहे असे 
दसतेय आ ण याला मोबदला दला १ गुं याचा. यासंदभात मा.आयु  साहेबांबरोबर िमट ंग 
घेतली. कती मोठा अ याय आहे. मा या घरासमोर एक शेतकर  आहे तो जागा झाला आहे. 
या या घरात एक वक ल आहे. यािनिम ाने हे ल ात आले आहे क , असा कती शेतक-

यांवर अ याय झाला आहे. आ ह  तु हाला काम कर यासाठ  मदत केली, सहकाय केले 
हणजे आ हाला ास ायचा का, आमचा तोटा करायचा का. वशेष क न िचखली भागाचा 

भूसंपादन जॉ ट सव पु हा एकदा करावा अशी आ हाची वनंती मी करतो. ितथे लोकांवर 
अ याय झाला आहे. लोकांची भावना आहे. यांनी काम बंद केले आहे. यांची ेनेज लाईन बंद 
केली आहे. अिधकृत ब ड ंग परिमशन देऊन यांनी घर बांधले आहे. ेनेजचे पाणी यां या 
ब ड ंगम ये जाते आहे. ितथ या मुलांना कधीह  रोगराई हो याची श यता आहे. गेले ३ 
म हने झाल.े पा कगम य,ेख यांत तीन/तीन फूट ेनेजचे पाणी साचले आहे. पूण लाईन 
चोकअप झाली आहे. असे असताना ेनेज लाईन, टॉम वॉटर लाईनचे काम, र याचे काम 
थांबले आहे. ामु याने या लोकांना लवकर याय ायचा असेलतर या वषयात जातीने ल  
घालावे. शेतक-यांना लवकरात लवकर याय िमळेल, तोडगा िनघेल यासाठ  मी वनंती करतो. 
सभेम ये मह वा या वषयावर चचा करायची आहे. मला िमट ंग संप याआधी दहा िमिनटे 
बोलायला वेळ ावा अशी वनंती करतो.  
 

मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, तु ह  र यासंाठ  जागा ता यात 
घेता पण लोकांना मोबदला देता का. र यातली घरे जातात. या घरांना नोट स देता. मा कग 
करायला जाता. हे मा कग दहा वेळा बदललेले असते. या लोकांनी काय समजायचे. कधी ९ 
मी., कधी १२ मी., कधी १८ मी., अिधका-यांचा मनमानी कारभार चालला आहे. यावर 
काह तर  िनणय घेऊन लोकांना दलासा ावा.  
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मा.रामदास बोकड- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा. सद य,  या ठकाणी 
आ ापयत ब-याच जणांनी चचा केली आहे भूसंपादन, भूसंपादन. मला वाटते क , टाऊन 
लॅिनंगला भूसंपादन या श दाचाच अथ कधी कळालेला नाह . नगरसेवकांनी कतीह  ब बला, 
पाल या घ यावर पाणीच आहे. आ ह  वेळोवेळ  पाठपुरावा करतो. जे हा बीआरट एस करत 
होतो, ते हा नगरसेवकांचे सहकाय घेऊन टाऊन लॅिनंग व शासनाने आमची दशाभूल केली. 
बीआरट एससाठ  वतः घर पाडून जागा ायला लावली. मा.महापौर साहेब, आपण टाऊन 
लॅिनंग कंवा शासन यात ल  का देत नाह त हा  िनमाण होतो. मा या भागातील 
मशीन वषयी पेपरम य,े हॉटस ्  ऍपवर बातमी येते तर  अिधकार  झोपले आहेत, शासन 
झोपले आहे. याला कती मोठा वरोध होतो. आ ह  सभागृहात येऊनह  नागर कांची गैरसोय 
होते अशी बातमी येते. अगद  िनध कपणे शासन, टाऊन लॅिनंग झोपते आहे. यावर चचा 
होत नाह . ती मिशन आहे, डांबर करण केलेले एक  गोळा क न या लोकांनी र यावर 
अंथरल,े याला तीन आठवडे झाल.े पण या ठकाणी २०० मी. बीआरट एसला िमळालेला ६० 
फूट  रोड आहे. या ठकाणी लाखो लोकांची वदळ आहे. या याकडे शासन डोळेझाक करतेय. 
एक टँ ड घेतो, तर सु ा शासन झोपले आहे. कती वरोध होतो. या ठकाणी रोज रोडवर 
अपघात होतात. आ हाला उचलून पेशंटला वायसीएम कंवा खाजगी हॉ पटलम ये यावे 
लागते. या र याने आमचे अिधकार , पुढार , कायकार  अिभयंता रोज जातात. महापौर 
साहेबांची गाड  या र याने रोज जाते. तर सु ा याकडे डोळेझाक होते. यां या लोकांशी 
अनेक वेळा िमट ंग केली. ितथे चार म ह यांपूव  सव केला. अित मा या ठकाणी मी तु हाला 
उभे केल.े आप याला स व तरपणे मा हती दली. जागा सोड याबरोबर या ठकाणी एका 
समाजाबरोबर वेगळे करण घड याचा संग आहे. आप याला वनंती केली आहे क , टाऊन 
लॅिनंग आपली दशाभूल करतेय. आयु  हणून हा पेशल वषय मंजूर करा, यांचा मोबदला 
करा, आप या लाखो लोकांना सु वधा ायचे काम करायचे आहे ते करा. आप याकडून हे काम 
होत नाह . कती मोठे दूदव आहे. बोलायला लाज वाटते क , आ ह  तुम याकडे हेलपाटे 
मारायचे,चकरा माराय या. आम यासार यांनी वचारायचे, मग काम का होत नाह . मा.महापौर 
साहेब, मी वैतागलो आहे. मला यासाठ  उपोषण करावे लागेल. सहा म हने झाले आहेत, मी 
पाठपुरावा करतोय. आपण याकडे दूल  करताय. या सभागृहा या समोर मु य वेश ारासमोर 
मला उपोषण करावे लागेल,आंदोलन करावे लागेल. कारण ह  महापािलका मोठ  आहे. जनतेला 
सांभाळणार  महापािलका हणून या महापािलकेची याती असताना लोकांचे  महापािलकेला 
सोडवता येत नसतील तर ह  फार दू दैवाची गो  आहे. लोकांनी काय केले ते मला बघायचे 
नाह . शासन काय करते याब ल मला बोलायचे आहे. यावर आप या दालनात मी अनेक 
वेळा चचा केली आहे. टाऊन लॅिनंगकडे चचा केली आहे. महापौर साहेबांचे मी वागत करतो. 
यांनी मला चांग या वषयावर बोलायला संधी दली. जनते या हताचा वषय आहे. यांनी 
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माझी भावना ल ात घेतली. मला वषय मांडायची संधी दली. मी यांचे वागत करतो. 
मा.आयु  साहेब, मी आप या थाप य वभागाला, टाऊन लॅिनंग वभागाला कळकळ ची 
वनंती करतो क , आजपयत ितथे चार/पाच लोक मृ यूमुखी पडले आहेत. पेपरम ये बातमी 
येत होती. मा याकडे पेपरची का णे आहेत. आप याला पा हजे असेल तर देऊ शकतो. परंतू 
महापािलकेने कंवा शासनाने या शहरातील जनते या कंवा लोकां या जीवाशी खेळले नाह  
पा हजे. याची दखल यावी अशी वनंती कर यासाठ  मी उभा रा हलो आहे. मा.महापौर साहेब, 
मी वनंती करतो क , आप या अिधकारांखाली किमशनर यांनी देखील मा यता दलेली आहे. 
हा वषय ये या दोन आठव यांम ये संपवावा आ ण नागर कां या सु वधेला ाधा य ावे अशी 
वनंती आहे.  

 

मा.धनंजय आ हाट-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, आज भूसंपादना 
संदभात अनेकांनी तळमळ ने मु े मांडले आहेत. आज या वषयांचा खरेतर योगायोग आहे. 
एका बाजूला महापौर मॅडम साय स िसट या कॉ फर सम ये सहभागी हो यासाठ  जपानला 
जातात आ ण दुस-या बाजूला शहराची इतक  दयनीय अव था झाली आहे क , आपली 
भूसंपादन करायची मता कती आहे ते आज सद यांनी बोल यावर ल ात येते आहे. आपण 
जर भूसंपादनच क  शकलो नाह तर आजपयत महापािलकेने केलेली भूसंपादन करणे ह  
अ य प आहेत. आप या सवाना मा हती आहे, भूसंपादन करत असताना एफएसआय, 
ट ड आर या मा यमातून जागा ता यात घेतो. परंतू य ात या शेतक-याला वाटते, ट ड आर 
हा काय कार आहे. यावेळ  शेतक-यांना कळत न हते. यांची फार मोठ  फसवणूक झाली. 
या मा यमातून आपला वकास होऊ शकतो हे यांना जे हा कळाल.े यांनी यावेळ  आप या 
कायालयात पाऊल ठेवले यांची या ठकाणी िनराशा झाली. कारण एका बाजूला आपली 
भूसंपादन करायची मता नाह . दुस-या बाजूला शेतकर  वतःहून जागा देत असतील तर  
यांना एवढा ास देतो क  तो ट ड आरचे परत नाव सु ा घेत नाह . तो शेतकर  शहरा या 
वकासासाठ  आपली जागा देतोय. आपण या याकडून शंभर पये व.े मीटर अशा प तीने 
रॉय ट  घेतो. हणजे वतःची जागा शासनाला ायची व या या मा यमातून वतःचे पैसे 
ितथे घालायचे, कती अजब याय या सरकारचा आहे. अशामुळे कोण याह  कारे भूसंपादन 
होऊ शकत नाह  इतक  जाचक प ती केली आहे. जर एखा ा शेतक-याला वाटले तर 
भूसंपादना या मा यमातून ट ड आर करावा, मग ते च-होली असेल, डुडुळगाव असेल, िचखली 
असेल, पुनावळे असेल नवीन गावांचा जो डपी बनवला आहे, यात एव या चूका आहेत. आ ा 
मा.द ा साने यांनी सांिगतले आहे. यात येक जणाचा इंटनली  आपला गट नंबर चुकलेला 
आहे, सव नंबर चुकलेला आहे. ड पीत जी ह  दाखवत असेल, य  ह  वेगळ च दाखवतात. 
मी एक करण आणले आहे. शेतकर  एक एक वष चकरा मारतो. जो त ार करतो याचे 
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काम होत नाह . याला वाटते आपली जागा ट ड आर या मा यमातून यावी, याची इ छा 
आहे. तो दान देतो आहे. पण आपली झोळ  फाटक  आहे. आपण दान यायचे सु ा लायक चे 
नाह . अडचणी शोध या गे या पाह जेत. खरेतर हा सरकार या काय े ातील  आहे. परंतू 
आपण शासनाकडे दाद मांडली पा हजे. कमीत कमी अट ,ं ट ड आर घेतला तर याला घर  
जाऊन याला टड आरचे स ट फकेट दले पा हजे. आपण कोणताह  ास घेत नाह . जे 
आर ण वकिसत करणार, यातून शहराचा वकास होणार आहे. हणून वकासाचा हा माग 
खुला आहे. एका बाजूला असं य करणे कलम ३७ माणे शासनाकडे लं बत आहेत. मी 
थायी सिमतीत सव गायरानांचा  मांडला. गायराने दहा दहा पंधरा पंधरा वष ता यात घेता 

आले नाह त. ए ककडे भूसंपादना या जागा आपण ता यात घेऊ शकत नाह . आप याकडे 
तेवढा फंड नाह . आ ण दुसर कडे सरकार या जागा सरकारने सरकारला ाय या आहेत. 
यासाठ सु ा आपण असमथ आहोत. कारण आपला कुठ याह  कारचा पाठपुरावा या ठकाणी 
नाह . मोशी,िचखली,च-होली येथील शेकडो एकर गायरान पडून आहे. या गायरानांत बेकायदेशीर 
उ खनन सु  आहे. जर  शासना या ता यात असले तर  ते देखभालीसाठ  महापािलकेकडे आग.े 
ितथे उ खनन केले जाते आहे. ितथे पाणी साचते. ितथे डास इ. आरो याचे सगळे  िनमाण 
होतात. हणून एवढे एकर े ात कोण याह  महापािलकेचे ल  नाह . हणून ताबडतोब सगळे 
गायरान े  लवकरात लवकर महापािलके या ता यात घेऊन आर णे असतील, जो काह  
वकास करायचा असेलतर तो सु ा होईल. या दोन गो ी मह वा या हो या. ट ड आर सवाना 
खुले झाले पा हजेत. गायरान े े ताबडतोब ता यात आली पा हजेत. इतक  दयनीय अव था 
असूनसु ा आपण माट िसट चे व न पाहतो. हे खरेतर आप याला जागेपणी पडलेले व न 
आहे. हे व न आपण पाहू नय.े कारण हा खरेतर वकासाचा वषय आहे. सद य पोटितडक न े
इथे मु े मांडतात. मा.द ा साने यांनी सांिगतल,े य ात देहू-आळंद  ३० मी. र ता आहे. पण 
यावेळ  ऍ वायर करायचा संग झाला. शेतक-याला वाटल,े माझे दोन गुंठेच गेले आहेत.  

परंतू जे हा य ात या या ह तून र ता गेला ते हा याची पाच पट जिमन या र यात 
जात होती. शेतकर  ऐकायला तयार नाह त. िचखली ह त सव शेतक-यांची हच प र थती 
आहे. यांना केवळ एक/दोन गुं यांचा ट ड आर दला. जवळजवळ ९० ट के तोटा या शेतक-
यांचा झाला. ह  चूक केवळ आ ण केवळ आप या खा याची आहे. आज या ठकाणी 
सावजिनक बांधकाम वभागाला तो ३० मी. र ता महापािलके या अगोदर ह तांतर त केला 
असेल तर तशी सूचना संबंिधत वभागाने शेतक-याला दली पा हजे. पण आपले काम होते 
आहे ना मग शेतकर  ख यात जाऊ ा. आपला नगररचना वभाग असू दे, थाप य वभाग 
असू दे, कोणी याह  कारचा अ यास न करता िमळालेली जागा बळकवली. आजह  
सातबारावर या शेतक-यांचे नाव आहे. जर  पीड यूड ने जागा ता यात घेत या तर  सातबा-
यावर पीड यूड चे नाव टाकले नाह . ह  चूक केवळ आ ण केवळ महापािलकेची आहे. संबंिधत 
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खा याला तो र ता हो यापूव  कळवायला पा हजे होते क  अजूनह  सातबारावर या शेतक-यांचे 
नाव आहे. पीड यूड  यांनी नाव लावून याव.े हणजे तेवढे े  या शेतक-या या 
सातबारातून वगळले जाईल. आज ह  तां क बाब आहे. परंतू या ग धळात शेतक-यांचा तोटा 
झाला आहे. यांनी या यावर ढकलायचे. याने या यावर ढकलायचे. यात शेतक-यांचे चंड 
नुकसान झाले आहे. यासाठ  फ  महापािलका जबाबदार आहे. हणून मला द ा काकांना 
सांगायचे आहे क , आपण ह  सगळ  लढाई कोटात खेळू. या दोन वभागां या भांडणात शेतक-
यांचा बळ  गेला असेलतर आपण कोटात जाऊन आिथक नुकसानीचा दावा महापािलकेवर 
कुठेतर  ठोठवला पा हजे. तरच या शेतक-यांना याय िमळेल. जर शासना या मा यमातून 
काह  तडजोड झालीतर िन त करा. सग या शेतक-यांना मोबदला िमळेल. शहरात चुक चा 
पायंडा राबवतोय. ताबडतोब चौकशी सिमती नेमावी. मोनाच सं थेने जो ड .पी. केला आहे तो 
मुळातच चुक चा केला आहे. या गटात नाला दाखवला आहे तो य ात या जागेवर नाह . 
नाला दुसरेकडेच आहे. जे आर ण आहे ते बदलले आहे. र यां या ह  बदलले या आहेत. 
अशी असं य करणे एक त करा. यावेळ  शेतकर  वतःहून करण घेऊन जातो, यावेळ  
याला काय काय करावे लागते. संगी याला खशातले पैसे सु ा ावे लागतात. शासना या 

चूका दु त कर यासाठ  शेतक-यांना चंड पैसे ावे लागतात. जर कोणा या गटात शासनाचा 
ड.पी. असेल तर सवानी सावजिनक प तीने फ  जमा करावी व एक त एक टाईम प रयड 
घेऊन ह  सगळ  करणे िनकालात काढावीत. मा.उपसंचालक नगररचना यांनी तशी सूचना 
मांडली आहे क , तशी तीन करणे सहा म ह यांपासून मा याकडे आली. पण हे कर यासाठ  
जवळजवळ वष जाते. आपण दोन करणे िनकालांत काढली आहेत. आ ह  तु हाला प  देतो. 
हे तुम या अिधकारांत क न या असे शासनाने सांिगतले आहे. कारण तो ड पी आपण 
बनवला आहे. यामुळे येक करणांत आपण यां याकडे जायते, यांनी भुलावण करायची. 
या सभे या मा यमातून तु हाला अितशय कळकळ ची वनंती आहे. हा तमाम नवीन गावांतील 
शेतक-यांचा जो गंभीर  आहे. सावजिनक े ातील सव त ार  एक त करा व एका वेळेस 
हा  सोडवा. सद यां या भावना ती  आहेत. ुट ं िन त दूर करा एवढेच सांगतो.ध यवाद! 
 

मा.अ णा भालेकर-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मा या वॉडात 
पा या या लाईनसाठ  या िमळकती पाड या. ती रटायड लोक आहेत. यांना घराचा  
इतका मह वाचा आहे. यांची घरे र यात येतात यांना आपण घरे देणार होतो. स वा गुंठे व 
एक एफएसआय, आ ह  स या मागणी केली आहे. अड च एफएसआयचा ताव पाठवला 
आहे. परंतू पुढ ल ोसेस चालू झालेली नाह . ती पूण करावी. लोकांचा थोडा वचार करावा. 
पाईन रोडचा वषय तसाच लं बत आहे तो माग  लावावा ह  वनंती.  
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मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह,आपण भूसंपादन 
कशासाठ  करतो क , शेतकर  आप या जागा ता यात देत नाह त. लॉटधारक जागा ता यात 
देत नाह त हणून करतो. माझे मत आहे क , या जागा ता यात आ या आहेत, या जागा 
आप याला िमळत नाह त. आपण च-होली इथे भूसंपादन का करतो. जागा िमळत नाह  हणून 
करतो. मा या वॉडातील एक माणसाला टड आर दला आहे, सातबारावर याचे नाव लागले 
आहे, या कामासाठ  पण तरतूद केली आहे. पण याचे कामच होत नाह . आपले काम होणार 
नसेलतर भूसंपादन कशासाठ  करायचे. आहे या जागा आधी संभाळा यात. तो कॉनर असा 
आहे क  ितथे दर आठ दवसांत अपघात होत असतो. आप या थाप य वभागाकडून 
टाळाटाळ केली जाते. या जागा ता यात आ या, या जागांचे काम प हले चालू करावे. 
यावेळ  शेतक-यांनी वतः या जागेत घर बांधल,े आपण ते अनिधकृत क न पाडून टाकतो. 

मग आपण सांगू शकत नाह  का आमची जागा ता यात ा. मोबदला घेतला आहे, ट ड आर 
झाला आहे, पैसे घेतले आहेत, तरतूद केली आहे तर  असे होणार असेलतर चार म हने झाले 
पाठपुरावा करतोय पण थाप य वभागाकडून काम होत नाह . यात जातीने ल  घालून हे 
काम आपण पूण कराव.े यावेळ  शेतकर  ट ड आर यायला येतो, मोजणी करतो, येक वेळ  
मी सांगत आलो आहे. यावेळ  मोनाच या कंपनीने आराखडा तयार केला होता. भूमी 
अिभलेखाकडून रेकॉड आणले होते. याव न आपला ड.पी. बनवला होता. आज अशी 
प र थती आहे क , यावेळ  शेतकर  न द घेऊन येतो. ह  मोजणी भूमीअिभलेखा या 
िनयमानुसार क न आणली, सवनंबर माणे आणली तर ती आप या रेकॉडवर बसत नाह . यात 
जातीने ल  घाला. हा छोटासा ॉ लेम नाह . हे येकाला अडचणीचे आहे. आप याला या 
महापािलकेचे रेकॉड, भूिम संपादनाचे रेकॉड जुळत नाह  हणून पु हा मोजणी करावी लागते. 
हा डबल खच करावा लागतो आहे. भूिम अिभलेखने कळवले का आपण कळवले का. भूिम 
अिभलेखने कळवले आहे. पण आपण रेकॉड दलेच नाह . तु ह  पाठपुरावा क न हा वषय 
संपवावा. खूप वेळा सांिगतले आहे. या वषयाकडे अ जबात ल  दले जात नाह . हा वषय 
झाला नाह तर मलासु ा महापािलके या दारात उपोषण करावे लागेल. मागील 3 वेळा न दवून, 
बदलून आणले आहे. येक वष  पैसे भरावे लागतात. एक ट ड आर करायला वष जाते. मी 
पेपरम ये बातमी वाचली. पु याम ये फाईल दाखल के यापासून तीन म ह यांम ये ट ड आर 
होतो. आपला टाईम प रअड ठरवावा. एक-एक वष ट ड आर होत नाह . भूसंपादनाची गरज 
नाह . फ  ट ड आरची फाईल पटापट करा. टड आर घेणारे हे चोर नाह त. सग यांनी पैसे 
टाकले आहेत. मी मा या जागेचा ट ड आर वतः करतो हणजे मी चोर होतो का. फाईल 
लवकर झाली नाह तर जागा ता यात कशी येणार. सगळे जण हणतात, ह  ट ड आरची िमट ंग 
नाह . ट ड आरची िमट ंग दर म ह याला यावी. दहा वषापूव  वषय झाले आहेत. तर सु ा 
भूसंपादन झालेले नाह . आ ा ड पी तयार केला आहे. नाला ए ककडे दाखवला आहे, डपी 
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ए ककडे आहे. हा वषय फायनल करा. इथे शेतकर  म न जाईल. ना यांचे एकदा डमाकशन 
करणार. कोण हणते पीड यूड त आहे, मग महापािलकेत कुठे आहे. हे सगळे वषय 
नगररचनाम ये ल  घालून थोडे माग  लावा. नाले कुठे आहेत तेच मा हत नाह . यावेळ  
ना यांवर बांधकाम करायला जातो. आ ह  सांिगतले पाणी आहे, यांना खरे वाटत नाह . 
आ ह  यांना पुढ ल भ व यासाठ  सांगतो, इथे जा त पाणी आले तर घरांत िशरेल. यामुळे 
ना यांतसु ा बांधकामे चालू होतात. कोणी नाले बांधायचा आदेश देऊ नका. याचे डमाकशन 
या. माझी आप य़ाला वनंती आहे क , द.१६ तारखेला जु या महापािलकेचा ड पी रवाईज 

करणार आहोत. यात ािमणचे सु ा एक  करा. या काह  ुट  आहेत, यामुळे होत        
नाह . यामुळे खूप नुकसान होते आहे. जु या व न या गावांचा आराखडा तयार क न एक  
कर यासाठ  आपलीसु ा वतं  यं णा लावा. मोनाच कंपनीने सु ा आप याला ढ ल लावली 
आहे. यांनी हा डपी वर ऑफ सम ये बसून केला आहे. यांनी य  जागेवर जाऊन पाहणी 
करावी. नागर कांना सु ा मदत होईल. पु हा एकदा वनंती आहे क , वकास आराखडा एक  
करा.  
 

मा.संजय काटे–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, मला मा या भागातील 
बोपखेल या आर णाबाबतीत काह  सूचवायचे आहे, मा हती ायची आहे. बोपखेलम ये   
ाऊंडचे आर ण आहे. ते थलांत रत केले गेले आहे. मा.आयु  साहेबांनी आप या अिधकारांत 
थलांत रत केल ेआहे,िनयमानुसार केले आहे. परंतू जी दुसर  जागा ता यात यायची आहे, ती 

ता यात आलेली नाह . संबंिधत जिमन मालकाला ट ड आरचा मोबदला जो िमळायला पा हजे 
होता तो पूणपणे िमळत नाह . यामुळे जागा ता यात येत नाह . आपण आर ण थलांत रत 
केले यावेळ  जागेचा ताबा ावा असा प यवहार झाला आहे. सदर बाबतीत मी वारंवार 
पाठपुरावा केला आहे. संबंिधत मालकाने आगाऊ ताबा दलातर ितथे आर ण वकिसत होऊन 
मुलांना ते ाऊंड उपल ध होऊ शकते. आज आम या बोपखेल गावात जागितक लेवलवर 
खेळणारे खेळाडू आहेत. इथे छ पती पुर कार वजेते, अजून पुर कार वजेते खेळाडू आहेत. 
मूळ जागा थलांतर त केली आहे ती लवकरात लवकर ता यात घेऊन लवकरात लवकर ाऊंड 
करावे अशी वनंती राह ल. मा.महापौर साहेब, मी सांगू इ छतो, या करणात मी वारंवार 
पाठपुरावा केला आहे. नगररचना वभागा या पुढे ती फाईल गेलेली नाह . नगररचना 
वभागातील संबंिधत अिधका-याने मला प  दले आहे क , सदर या जागेचा भूसंपादनाचा 
ताव पाठवला आहे. िनयमांची मला कमी मा हती आहे. पण मला मा हती ावी क , एखादे 

आर णा यित र  हा तयार केला आहे. याला नॉन ड पी हणतात. हा नॉन ड पी संपादन 
करता येतो का. काय ात तरतूद आहे का. येत असेल तर आ ा काय टेज आहे. मी दोन 
वषापूव  लेखी प  दले होते. ह  जागा लवकरात लवकर ता यात घेऊन आर ण वकिसत 
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कराव.े दुसरे बोपखेल गावाचा एसट पी आजतागायत तयार झालेला नाह. मी वारंवार पाठपुरावा 
करतोय. महापािलकेकडून कोणताह  य  केला जात नाह . वारंवार प यवहार करतोय. 
मागील म ह यात मी पेपरम ये वाचले होते क , बोपखेल गावात एसट पी लॅ ट करणार 
आहोत. पण जागा ता यात घेतली का, संबंिधत वभागाने जागा ता यात घे यासाठ  
प यवहार केला आहे का. शासन िस साठ  फार पुढे असते. यांनी जागा ता यात यावी 
व वकास करावा. आज आपण नद  दू षत करतोय. पयायाने पयावरणाचे, देशाचे नुकसान 
करतोय. ह  महापािलका बे ट िसट  आहे. माट िसट  होते आहे. परंतू मुलभूत सु वधा देऊ 
शकत नाह  ह िन तच खेदजनक बाब आहे. एवढे आप या िनदशनास आणून देतो.    
                        
मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य,नगररचना 
संदभातील वषय चचला आ यानंतर हा दवस देखील पुरणार नाह  असा अ यंत संवेदनशील 
वषय असतो. खरेतर महापािलकेतील नगररचना वभागावर कोणाचा अंकुश नाह . एवढ ह  
प र थती नाह  क  आ ह  कोणाला जाऊन सांगाव.े कंवा नगररचना वभागा या रगाळले या 
कारभारावर िनयं ण राखेल, प र थतीवर िनयं ण राखेल, असे िनयोजनब  काम करायची 
मता कोणाकडेच रा हलेली नाह . मा.महापौर साहेब, आप याला देखील वनंती करतो. 

मा.आयु  साहेब, आपण ह  सव प र थती वकारावी. वगवार  क न या. भूसंपादन झालेल,े 
परंतू जागा ता यात न घेतलेल,े भूसंपादन कर या या मागावर असतील व १के या खाली जे 
वषय आपण घेतो, शासन दरबार  जी करणे लं बत आहेत, अशी संपूण र या आपण 
वगवार  करावी. ाधा याने अ यंत अ याव यक कोणती बाब आहे. यावर अितशय 
िनयोजनब  काम क न जर दशा दे याचे काम केलेतर तु हाला वषभरात हाच वभाग 
सांभाळावा लागेल. कोणाला कशात इंटरे ट यासाठ  लोक इथे येतात. येकाचा  आहे. 
परंतू तापक रसारखा आमचा िम  सात याने सभागृहात पाहतोय, आजपयत याला दशाच 
िमळालेली नाह . याची संपूण अ,ब,क,ड अशी वगवार  करावी. अ यंत आव यक असेलतर 
मा या प रसरात देखील तोच भाग आहे. शेतकर  जागा ायला तयार आहेत. परंतू यांना 
दशा नाह , कोणी जबाबदार य  नाह . कोणी जबाबदार य  असला तर  तो शासन 
दरबार  जबाबदार  घेत नाह . आपले शहर वाढते आहे. मं ालयात पूण दवस याचा फॉलोअप 
कर यासाठ  एक कमचार  अ यंत आव यक आहे. यासंदभात पालकमं ी मग तो कोण याह  
प ाचा असू ात. पालकमं ी हे पालकमं ी असतात. आपण ह बाब यां या िनदशनास 
आणून देऊन िमट ंग आयो जत करावी. यापूव  असे वारंवार झाले आहे, पूव  कोणी िनणय 
घेतलेला नाह . परंतू आता तशी प र थती नाह . माझी आप याला न  वनंती आहे क , तीन 
आमदार असतील, या सव  मंडळ ंचा उपयोग क न हा वषय पालकमं यांपुढे ठेवा. नाह तर 
पुढ ल िमट ंगला मनसो  बोल यासाठ  नगररचना एक चांगला वभाग आहे. शेतकर  तयार 
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आहेत. यांना वाटते, आम या भागात चांगला रोड हावा. कोणी अडाणी राह लेले नाह . आपण 
याचे दािय व वकाराव.े जे शासन दरबार  आहे ते आप य़ा हातात नाह . याचा कमान 
खुलासा करता येईल. हा वषय आपण माग  लावावा अशी भावना य  करतो.  
 
मा.अनंत को-हाळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य,मी थमत- मा.राज  
जगताप साहेब यांचे अिभनंदन करतो. आज या सभेपुरते ते महापौर आहेत. आ ण निशबाने 
तुम या वा याला ११ वषय आहेत. यातील ७ वषय चचचे आहेत. आजची वषयप का 
हणजे फ  गंमत आहे. आहे. प हला व दुसरा वषय द र  दाखल, जे चार वेळा सभागृहापुढे 

येऊन गेले आहेत. ितसरा वषय धोरणात नाह  तो वषय आपण घेतला. चौथा वषय 
र यासंदभात आहे. थाप य वभागाने केले या मागणीनुसार वाहतुक या ीकोणातून र ता 
४५ मी. ं द करणे आव यक आहे. खाली आपण िल हतोय क , मुंबई–पुणे हायवेसाठ  

ता वत र ता ४५ मी. ऐवजी ३० मी. कराव.े हणजे आपण ए ककडे मागणी करतोय क , 
४५ मी. र ता असावा. म ये एक छोटासा ट पा आहे जो हायवेला टच होणार आहे. तो फ  
३० मी. हा वषय मला समजलाच नाह . पाचवा वषय भूसंपादनाचा. भूसंपादन करतोय हणजे 
काह  काह  र ते दो ह  बाजंूनी पूण झाले आहेत व मधलाच ट पा राह ला आहे. असे शहरात 
भरपूर र ते आहेत. तो ता यात घेत नाह . बीआरट एसचे र ते ता यात घेतोय. ते सु ा 
ता यात घेतले पा हजेत. शतेक-यांचे यात कसे हाल होतात. ह  ोसेस कती अवघड आहे. 
कती जागामालकांना शेतक-यांना तोटा होतो. यात ल  घालाव.े थमतः असे र ते यावेत 
जथे र ता दो ह  बाजंूनी पूण झाला आहे. जथे नागर कांचे छोटे-मोठे अपघात वारंवार होतात. 
जी गरज नाह  ते नंतर यावेत. तसाह  तो र ता ओसाड पडला आहे. आ खे पा कग झाले 
आहे. माझी मागणी आहे क , आ ा अनिधकृतसंदभात जी काह  कारवाई चालली आहे. 
यां यावर फौजदार  गु हा दाखल केला. यां यावर कारवाई करत नाह . जी २५/३० 

वषापूव ची घरे होती ती बीआरट  र यात येत होती. आपल ेधोरणच कळाले नाह .  
 

मा.पीठासीन ािधकार   – स मा. सद य यांनी भूसंपादना या वषयावर चचा करावी.   
 

मा.अनंत को-हाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सद य, सभेपुढे येऊ दे. 
काय प र थती आहे. ऐकलेच जात नाह . वषय यायला पा हजे. आपण कोण या प तीने 
कारवाई करतो हे सु ा लोकांसमोर येऊ ा. लोक आम याकडे येतात. आ ह  यांना काय उ र 
देणार. या गो ीकडेह  ल  ाव.े सहा वा वषय भूसंपादनाचाच आहे.  
 

मा.पीठासीन ािधकार   – वषयांतर होते आहे. वषयांतर झाले या उपसूचनासु ा आपण घेत   
                     नाह .   
 



25 
 
मा.अनंत को-हाळे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सद य, वषय . ७ म ये 
प  िल हले आहे,नाग रकांनी वत:चे कुटंूबाचे संर णासाठ  छोट शी दुबार िमळकत घेत यामुळे 

१००% (शंभर ट के) जागा व घर र यात जाऊन देखील दूबार ॉपट मुळे नाग रकांना आर णाम ये 
घरकुल िश लक असताना घरकुल िमळत नाह . यांची घरे गेली आहेत. आपण परत ताव देतोय. 
मला ह  वषयप काच कळाली नाह . अशा प तीने सभेपुढे वषय येत असेलतर सभेत यावर  
चचा तर  काय करायची आहे. वषयप का आणताना काह तर  बेस ठेवावा. मा.महापौर साहेब, 
आपण मा.नगरसिचव व मा.आयु  साहेबांना आदेश ावा क ,आपण वषयप केवर ल वषयांत 
ाधा याने ल  घालाव.े वषयप का वाचली तर हसू येईल. माझी एवढ च वनंती आहे क , 

आपण तेवढा आदेश ावा. 
 

मा.िनता पाडाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सद य, काळेवाड  ते 
काळेवाड  फाटाम ये जो बीआरट एस रोड झाला. यात या लोकांची घरे गेली, याचा मोबदला 
कती लोकांना दला याचा खुलासा करावा. थाप य वभागात वचारले तर ते हणतात 
नगररचना वभागाला वचारा. नगररचना वभागाला वचारले तर ते हणतात थाप य 
वभागाला वचारा. आम याकडे या या मोबद याचे नाह . तुपसाखरे साहेबांनी डायरे ट 
सांिगतले क , तु हाला मोबदलाच िमळू शकत नाह . बीआरट एसम ये बािधत लोकांना घरे देत 
आहेत. कमान मोबदला देता येत असेलतर यानंा मोबदला तर  ावा. िमट ंग लावून बोटावर 
मोज याइत या चार/पाच लोकांनाच आ ापयत ट ड आरचा मोबदला दला आहे. बाक  २/३ 
क.मी. मधील लोकांना मोबदला दलेला नाह , तो लवकरात लवकर दे याची यव था करावी.  

 

मा.पीठासीन ािधकार  - सव सद यांनी हा वषय कळकळ न ेमांडला आहे. यासाठ  मा.आयु  
साहेब व संबंिधत अिधका-यांनी या वषयाचा खुलासा करावा.  
 

मा.महापािलका आयु  – मा.महापौर साहेब,सव स मा.सभागृह, आज जवळपास १६ स मा. 
सद यांनी या वषयावर आप या भावना य  के या आहेत. मा या महापािलकेतील 
कालावधीत मला हे प पणे जाणवले आहे क , सव स मा.सद यां या मह वा या ठोक अपे ा 
आहेत. वॉडातील सव आर णां या जागा आहेत. हे र ते ता यात यावेत. या यित र  
ितसर  कोणतीह  मागणी घेऊन आलेले नाह त हे मला सांगायला आनंद वाटतो. तर  या दोन 
मह वा या बाबी असतीलतर याची जा णव ठेवून येक एचओड  िमट ंगम ये हेच सांगतो 
क , नगररचना वभाग व थाप य वभाग यांनी अितशय कंबर कसून कामाला लागले पा हजे. 
कारण यां या कामाव नच महापािलके या कामाची ितमा तयार होते. इनडायरे टर  
सद यां या कामाची ितमा होते. हा वचार पट यानंतर जे बदल मी केल.े जे हा शहरात 
वॉडिनहाय जाऊन बिघतल,े याह  वेळ  मी सव जागा ता यात याय या आहेत याची मा हती 
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घेतली. य  जाऊन पहायचा य  केला. मी हे जबाबदार ने सांगू इ छतो क , येक ६४ 
वॉडा या या ा के यानंतर े य कायालयिनहाय १/१ क न शेतक-यांना बोलवायचे व यांना 
कन ह स क न जागा ता यात यायचा य  केला आहे. नवीन आलेले उपसंचालक, 
नगररचना यांनी जवळपास २५/३० ट के बैठका संपव या आहेत. १५ दवसांत बाक  बैठका 
संपवतील. मा. शांत िशतोळे यांनी जे मु े उप थत केले होते, सव सद यांनी हे मु े उप थत 
केले होते. ते आप या सवाना मा य आहेत क , आप याकडे तेवढा पैसा नसतो. आपला 
आलेला पैसा पगार,साफसफाई व आव यक गो ी कर यासाठ  लागतो व जो ािमण भाग आहे 
तो वकिसत कर यासाठ  लागतो. यामुळे भूसंपादनाला पैसे ावेत या मताचा मी पण नाह  व 
आपणह  नसाल. आपण दरवष  .१०० कोट  भूसंपादनासाठ  ठेवतो, ते सु ा पुरत नाह त. ह  
व तु थती आहे. मािगल म ह यात शासनाने ३७ (ए) खाली एक नोट फ केशन काढले आहे. 
ब-याच गो ी सुरळ त होतील असे दसते आहे. २/३ म ह यांत या आ ेपांवर बोल.ू शासन 
िनणय घेणार आहे. माझी सव सद यांना वनंती आहे क , नगररचना वभागात         हे 
नोट फ केशन उपल ध आहे. आपण ते वाचले पा हजे. जेणेक न आप या भागातील      
शेतक-यांचे भले कर यासाठ  काय करावे लागेल हे कळेल. आप याकडे पूव  ीन बे ट, यू 
लाईन, यलो लाईन, याला काय ायचे, टड आर कसा ायचा याचे ज बिलंग होते. याब ल 
एकमत न हते. शासनाचे प  आदेश न हते. मी प  करतो क ,आता या नवीन 
ो हजनम ये असा कोणताह  कार राह लेला नाह . यू लाईनम ये ले ाऊंडचे आर ण 

असेल, गाडन असेल ते वकिसत करता येत असेल, यू लाईनम ये एसट पीचे आर ण 
असेलतर ह  आर णे आप याला ता यात घेता येतील. याक रता कती ट ड आर देता येईल हे 
आता शासनाने लअर केले आहे आ ण सरसकट कुठेह  असू दे दोन पट ट ड आर िमळणार 
आहे. फ  शासनाने एक अट टाकली आहे क , हा ट ड आर िमळाला तर  याची हॅ य,ू 
यासंबंधी जिमनीचा या वषा या रेड रेकनर माणे रेट राह ल. जसे क  शासनाचे नवीन 
वधेयक आले आहे. २०१३ म ये जो ऍ ट पास झाला आहे. यात रेड रेकनर या दु पट दर 
ावा असे हटलेले आहे. आपण एकपट ट ड आर देत होतो. यालाह  रेड रेकनरबरोबर याचा 

मेळ घाल यात आला न हता. ती ुट  आता दूर केली आहे. भूसंपादना माणेच आता डबल 
टड आर दे याचा य  केला आहे. आ ण आता टड आर डबल िमळा यानंतर संबंिधत 
रेड रेकनरबरोबर सोबत जोडायचा य  केला आहे. याचा एक चांगला फायदा असा होईल क , 
आ हाला ट ड आरम ये जो वेळ लागत होता क , झोिनंगम ये आहे का नाह  ते बघा, जागेवर 
जाऊन मोजा, यू लाईनम ये आहे का नाह  ते बघा, यूएलसी बघा. फ  आर ण असेल 
आ ण ट ड आर देय असेल आ ण याची मालक  झालीतर ट ड आरची करणे फार लवकर 
होतील. डबल टड आर झाला. जर  रेड रेकनर या इंडे स माणे केले तर  माकटमधील 
रेड रेकनरचे भाव स या जा त आहेत. भ व यातसु ा जा त असतील. जा त टड आर उपल ध 
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झा यामुळे थोडे बहुत कमी होतील. तर ह  माकटमधील भाव असेच राह लेतर सव शेतकर  
ट ड आर घे यासाठ  फार फा ट पुढे येतील व यांनी पुढे यावे अशी अपे ा आहे. यातील 
छोटेमोठे बारकावे दूर के यामुळे आता आ हालाह  ोसेस फा ट करता येईल. वषात दर द ड/ 
दोन म ह यांतून बैठक यायची आमची तयार  आहे. कोण याह  महापािलकेत ३५ ते जा ती 
जा त ४० ट यांपयत ड पी वकिसत झाला आहे. कारण पैसा कमी आहे व जागा लवकरात 
लवकर ता यात येत नाह त. पण नवीन सद यांमधील जिमनधारक शेतक-यां या फाय ासाठ  
पुढे आलेतर हच ट केवार  ३५ ते ४० आहे ती ६० ते ६५ ट यांपयत न क  जाईल. आपली 
सव आर णे वकिसत होतील. मी एक सांगू इ छतो क , मागील वष  सु ा या या वळे  
शेतक-यांचे  घेऊन कोणी आले आहे, या या वेळ  मी अधा तास दे याऐवजी एक तास 
दला आहे आ ण यांचे  सोडवायचा य  केला आहे. याह पुढे शेतक-यांचा कोणताह   
असू देत. पूव  भूसंपादन झाले आहे. अवॉड झाले आहे. शेतक-याला ३० गुं यांऐवजी १ 
गुं याचा मोबदला दला आहे परंतू असे काह  नाह . ऍवॉड पा रत के यानंतर रेट ठेवता येत 
नाह . अवॉडम ये या काह  गो ी आ या नसतील तर आ ा पण आपण ज हािधका-यांकडे 
वाढ व मागणीसाठ  पाठवू शकतो. आप या हातात ब-याच गो ी आहेत. आपण ट ड आर देऊ 
शकतो, आपण एफएसआय देऊ शकतो, आपण िनगोिसएशन क न पैसे पण देऊ शकतो. 
रेड रेकनरचा दर ३० ट के देतो. नवीन शासना या डायरे श स झा या. रेड रेकनर या दोन पट 
पैसे दे यासाठ  य  राह ल. आप याकडे भरपूर ोिसजर आहे. जे शेतकर  काह  बाबी मा य 
करायला तयार होत नाह त,आप यासोबत बसायला तयार होत नाह त. यांना आपण 
नाईलाजाने भूसंपादनासाठ  कले टर ऑ फसला पाठवतो. कले टर ऑफ सला भूसंपादनासाठ  
थोडा कालावधी लागतो. सभागृहाने सूिचत के यानुसार मा. ज हािधकार  यां यासोबत एक  
वशेष बैठक ठेवायचा आपला य  राह ल. माझी वनंती आहे क , भूसंपादन ताव केला 
हणजे आपले सगळे दरवाजे बंद झाले असे नाह . अवॉड ड लेअर होईपयत हणजे अवॉड 
ड लेअर हो याआधी सु ा जर शेतक-यांची मी सांिगतलेले प हले ३ पयाय यासाठ  यांची    
तयार  असेलतर आम यासोबत टड आरसाठ  पाठपुरावा करण,े एफएसआयसाठ  पाठपुरावा 
करणे यासाठ  आमची तयार  आहे. यामुळे भूसंपादन हा अ यंत शेवटचा माग आहे. 
यासाठ  याचा सवानी वचार करावा. याआधी महापािलका आप या सवाची आहे. आ ह  

आप याला उपल ध असतो. आप याबरोबर बसून हे छोटे-छोटे  सोडवता येतील. आ ह  
यासाठ  से सेट ह आहोत. भूसंपादन करणे ह  आमची टॉप ायोर ट  आहे. या संबंधातील 
प  देण,े ट ड आर करणे माग  लावण,े यानंतर थाप य व सव वभागाने काम करणे या 

गो ी ाधा याने के या जातील. गायराने आप या ता यात आहेत. याचे सबिमशन आप या 
ता यात आहे.  
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मा.द ा य सान े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सद य, ािमण भागात 
यांचे व आपले रेकॉड अ जबात जुळत नाह . हा खूप मह वाचा वषय आहे. नाला एका 

बाजूला, सव नंबर एका बाजूला असे झाले आहे. माझी हच वनंती आहे.  
 
मा.महापािलका आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह, मी मोजणीबाबतीत दोन टेटमट 
क  इ छतो क , येक वेळ  ट आरआर कंवा ड आरआरचे ऑफ िशय स मोजायला लावतात. 
याब ल व वध तरावर पालकमं ी असतील, से े टर  ले हलवर असतीलतर यांना ह  बाब 
िनदशनास आणून दली आहे. सेटलमट किमशनर जे पु यात बसतात. पूव  चं कांत दळवी 
होते. यां याशी बोलणे झाले होते. आता कडू पाट ल आले आहेत. परंतू हा धोरणा मक िनणय 
आहे. छो या-मो या मोज या असतील, आप याला चाळून बघाय या असतील तर आमचा 
सवअर कायमचा उपल ध क न देतो. आम या तरावर ल  मांडायचा य  क . ब-याच 
ठकाणी सव नंबरचा बदल आहे. तुम या बॉडर जुळत नाह त. खरेतर हे                
आपण डायरे टर टाऊन लॅिनंग पुणे यां याकडे पाठवत असतो. ते यासाठ  सहा म हन/ेवष 
घेतात. याह बाबतीत डायरे टर, टाऊन लॅिनंग यां याशी बोलून आयु  तरावर हे अिधकार 
घेता येत असतील तर मग असा य  करता येईल. मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी 
सांिगत या माण,े अशा सव सवनंबसची एक त याद , शेतकर  आलातर याचा १५ आ ण 
२५चा घोळ, ड पीत असलेले सव नंबर, जागेवर असलेले सव नंबर आ ण गावनकाशात असलेले 
सव नंबर यात काह  घोळ असेलतर याचा एकंदर त ताव करता येईल का याची चाचपणी 
करता येईल. मा. करण मोटे यां या मु ाचा खुलासा क  इ छतो क , यांनी सु वातीलाच  
उप थत केला होता क , आपले ३७ (ए) चे ताव असतात, ते मा य करायला काय     
धोरण आहे. याबाबतील सभागृहाला सांगू इ छतो, ड पी अंितम झा यानंतर यात काह ह  छोटे 
मोठे बदल करायचे असतील तर तो सभागृहाचा अिधकार आहे. सभागृहाने मा यता ावी. 
रा य शासनाकडे मा यतेसाठ  ताव पाठवतो. खरेतर रा य शासनाचा ताव असेल तर 
शासन सु ा महासभेपुढे आणू शकेल. या माणे रा य शासनाकडे अंितम मा हती देता येईल. 

 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, कासारवाड  
आर ण .२० ब ल मी बोललो होतो. बेघरांसाठ  घरे या टायटलखाली ते आर ण समा व  
आहे. सभागृहाने असा ठराव पा रत केला होता. १४८ घरे सु ा ठक असून आर णे ता यात 
घेतली. पूव  जी घरे होती ते बेघर होतील. तो ताव मा य क न शासनाकडे पाठवला. 
शासनाने आप या नगररचना वभागाला प  पाठवले क  तु ह  तुम या धत वर गुंठेवार  क न 
तुम या अिधकारांत ह  घरे िनयिमत करा. जे आर ण आहे ते र  होईल. पुणे महापािलकेत 
आज कती घोळ झाला आहे. शासनाने यां याकडून ड पी बनव याचा अिधकार काढून घेतला. 
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ितथ या महापौरांनी यांची महापािलका अबािधत रा हली पा हजे हणून कोटात गेल.े जर 
आप याला शासनाने सांिगतले आहे तु ह  तुम या धत वर क न या. तर आप या अिधका-
यांनी पु हा शासनाकडे प  पाठवले आहे क , एमआरट पी ऍ टनुसार हा गु हा होईल, हे होईल, 
ते होईल. असा तु ह  या तावाचा फूटबॉल करणार असाल क  शासनाकडून महापािलकेकडे, 
महापािलकेकडून शासनाकडे तर.  
 

मा.पीठासीन ािधकार   – स मा. सद य, आपण यात ल  घालून आयु ांशी चचा क .   
 

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

मा.वसंत ल ढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण ऍवाड करतो. बांधकामाची साईज 
िल हता. चतुःिसमा िल हता. बांधकाम पाडून जी जागा आहे या जागेची साईज तुम याकडे 
िमळेल. कायदा स लागार यांना वचाराव.े रा हले या लोकांचे काय करणार आहात. यांना पैसे 
िमळाले नाह त. यांची तळमळ आहे. मी लोकां या पैशांसाठ  भांडतोय. ५३ या नोट सम ये 
एक त साईज िल हता. कायदा स लागार यांना वचारा, आप याला या लोकांना 
े फळा माणे पैसे देता येतात का नाह .  

  
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -                         

ठराव मांक - ६९०                    वषय मांक – ५ 
दनांक – २०/५/२०१५           वभाग – मा.आयु   

 
           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/तळवडे/२२/२०१५, 
               द.०९/०४/२०१५  

       २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .४९ द.६/५/२०१५        
 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या भागश: मंजूर वकास योजनेत मौजे 
तळवडे येथील वेणीनगर चौकात ९०.०० मी. ं द र ता ता वत करणेत आलेला आहे.  
सदर वकास योजने या र या या भूसंपादनाचा ताव मा. ज हािधकार , पुणे यां याकडे 
पाठ व यात आला असून सदर करणी थम ट यातील ५२.० ते ६०.० मी. ं द र या या 
भूसंपादनाची कायवाह  वशेष भूसंपादन अिधकार , वशेष घटक मांक १ पंपर  यांचे 
कायालयात सु  आहे. सदर ९०.०० मी. ं द र या या दो ह  टोकाकडे पंपर  िचंचवड नवनगर 
वकास ािधकरणा या मंजूर वकास योजनेतील ७५.०० मी. र ता ता वत आहे.  
यानुषंगाने महापािलके या वकास योजनेतह  सदर ठकाणी ९०.०० मीटर ऐवजी ७५.०० मीटर 

र ता ता वत क न महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
कायवाह  करणे आव यक आहे. याबाबत पाईन र याचे आखणीबाबत िनयु  सिमतीने 
अंितम केले या आखणीनुसार/सुच वलेनुसारची ता वत ७५.०० मी. र याची महारा  
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ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  सु  आहे.  

सदर फेर बदलाची तावा सोबत या नकाशात दश वले माणे ७५.०० मी. ं द ता वत 
र या या उव रत जिमनीचे भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणचेे व 
त अनुषंगाने येणारा खच करणेचे अिधकार मा.आयु ांना देणेस मा यता देणेत येत आहे  तसेच 
मौजे तळवडे, िञवेणीनगर येथील मंजुर वकास योजनेतील ९० मीटर र यापैक  थम ट पा 
अंतगत ५२ ते ६० मीटर ं द र याचा ताव भूसंपादनाकामी पाठ वलेला आहे. तथा प सदर 
५२ ते ६० मीटर र या या भूसंपादना अंतगत बािधत िमळकत धारकानांह  ७५ मीटर ं द 
र या या पाठ वणेत येणा-या भूसंपादन तावानुसार या िस दगणक पञकानुसारच (रेड  
रेकनरनुसार) मोबदला अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.        
 

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

----------- 
 मा.वैशाली काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
             वषय मांक – ६ 
दनांक – २०/५/२०१५          वभाग – मा.आयु  
 
       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१३/३५/२०१५, 
                द.१०/०४/२०१५  

        २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .५० द.६/५/२०१५        
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ा या महारा  शासन, नगर वकास 
वभाग, अिधसुचना .ट पीएस-१८०५/१०५०/ . .-७९५/०५/न व-१३, दनांक – ३०/०५/०८ 
व महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अिधसुचना .ट पीएस-१८०८/८९४/सी आर-
१७२७/०९/न व-१३, दनांक – १८/०८/०९ अ वये भागश: मंजुर वकास योजनेतील 
वषयां कत िमळकतीमधून जाणारा ३०.० मी. ं द र ता व २४.० मी. ं द र ता ता वत 
आहे. मौजे च-होली येथील नाग रकांची दळणवळणाची गैरसोय होत अस याने व वाहतुक या 

ीने वषयां कत िमळकतीमधील ३०.० मी. ं द र ता (जूना स.नं. ४५८ पै., ४५९ पै., ४६२ 
पै., ३८३ पै., ३६३ प.ै,) व २४.० मी. ं द र ता (जूना स.न.ं ४६२ पै., ४५८ पै., ४६३ पै., 
४६४ पै.,) ( पूव-प म र ते वकिसत करणे आव यक आहे.)  र याने बािधत े  हे 
खाजगी िमळकतधारकांचे अस याने भूसंपादन करणे आव यक आहे. वषयां कत जिमनीचे 
चिलत भुसंपादन अिधिनयमा वये संपादन करणेकामी वषयां कत र याचा भूसंपादन ताव 

मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.िनतीन काळजे -  मा.महापौर सहोब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मौजे च-होली 
येथील भागश: वकास योजनेतील स.नं.४५८ प.ै ते स.न.ं३६३ पै.पयत ३० मी ं द र ता, 
स.नं.४५८ पै ते स.नं. ४६४ पै जुना ४६७, ४५५, ३५६, ४८० पयत (पूव-प म) २४ मी ं द 
र यांचे भूसंपादन कर यास (सोबत नकाशा जोडला आहे) मा यता दे यात यावी. 

मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.वैशाली काळभोर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ६९१                                       वषय मांक – ६ 
दनांक – २०/५/२०१५       वभाग – मा.आयु  
 
       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१३/३५/२०१५, 
                द.१०/०४/२०१५  

        २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .५० द.६/५/२०१५   

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ा या महारा  शासन, नगर वकास 
वभाग, अिधसचुना .ट पीएस-१८०५/१०५०/ . .-७९५/०५/न व-१३, दनांक – ३०/०५/०८ 
व महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अिधसुचना .ट पीएस-१८०८/८९४/सी आर-
१७२७/०९/न व-१३, दनांक – १८/०८/०९ अ वये भागश: मंजुर वकास योजनेतील 
वषयां कत िमळकतीमधून जाणारा ३०.० मी. ं द र ता व २४.० मी. ं द र ता ता वत 
आहे. मौजे च-होली येथील नाग रकांची दळणवळणाची गैरसोय होत अस याने व वाहतुक या 

ीने वषयां कत िमळकतीमधील ३०.० मी. ं द र ता (जूना स.नं. ४५८ पै., ४५९ पै., ४६२ 
पै., ३८३ पै., ३६३ प.ै,) व २४.० मी. ं द र ता (जूना स.न.ं ४६२ पै., ४५८ पै., ४६३ पै., 
४६४ पै.,) ( पूव-प म र ते वकिसत करणे आव यक आहे.)  र याने बािधत े  हे 
खाजगी िमळकतधारकांचे अस याने भूसंपादन करणे आव यक आहे. वषयां कत जिमनीचे 
चिलत भुसंपादन अिधिनयमा वये संपादन करणेकामी वषयां कत र याचा भूसंपादन ताव 

मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता मा यता देणेत येत आहे  तसेच मौजे च-होली 
येथील भागश: वकास योजनेतील स.नं.४५८ प.ै ते स.न.ं३६३ पै.पयत ३० मी ं द र ता, 
स.नं.४५८ पै ते स.नं. ४६४ पै जुना ४६७, ४५५, ३५६, ४८० पयत (पूव-प म) २४ मी ं द 
र यांचे भूसंपादन कर यास (सोबत नकाशा जोडला आहे) मा यता दे यात येत आहे. 
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अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

----------- 

मा.वैशाली काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

                                                    वषय मांक – ७ 
दनांक – २०/५/२०१५            वभाग – मा.आयु  
 
          संदभ – १) मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 

                २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .५१ द.६/५/२०१५        

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये सन २०१२ पासून बी.आर.ट .एस. क प राब व यात 
आला आहे व आज रोजी सन २०१३-२०१४  म ये नािशक फाटा ते वाकड व औंध कवळे हे 
बी.आर.ट .एस. चालू कर यात आले. पंपळे गुरव स.नं.८४ व ८५ म ये बी.आर.ट .एस. बािधत लोकांनी 
वत:चे घर वत: काढून घेऊन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नगररचना वभागाला व 

बी.आर.ट .एस. वभागाला ताबा दलेला असून या नाग रकांनी घरकुल िमळ व याकर ता अज क न 
देखील व आर णाम ये घरकुल  िश लक असताना घरकुल िमळत नाह .  या क पाचा सव झाला 
असताना सन २००६ ते २००७ म ये नाग रकांनी वत:चे कुटंूबाचे संर णासाठ  छोट शी दुबार िमळकत 
घेत यामुळे १००% (शंभर ट के) जागा व घर र यात जाऊन देखील दूबार ॉपट मुळे नाग रकांना 
आर णाम ये घरकुल िश लक असताना घरकुल िमळत नाह .  काळेवाड  बी.आर.ट .एस.रोड सव नं.८० 
ते ९९ या सव नं.म ये वर ल माणे बी.आर.ट .एस. रोड बाधीत व दुबार ापट  असणारे नाग रक 
आहेत.  तर  पंपर  िचंचवड शहरातील बी.आर.ट .एस. बाधीत व दुबार ॉपट  धारकांना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका शासनामाफत ई.ड लू.एस. मधील २५७ मधील आर ण मधून घरकुल दे यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  

मा.सुिनता गवळ  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत 
यावा अशी सूचना मी मांडते. 

मा.अिनता तापक र  – मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देते. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ६९२                                       वषय मांक – ७ 
दनांक – २०/५/२०१५            वभाग – मा.आयु  
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           संदभ – १) मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 

                 २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .५१ द.६/५/२०१५        
  

          वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
अनुकूल- ८१             ितकूल – ० 

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

----------- 

मा.सुिनता गवळ  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक – ६९३                                       वषय मांक – ८ 
दनांक – २०/५/२०१५       वभाग – मा.नगरसिचव 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
         अ) द. २५/३/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
    ब) द. ८/४/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

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

----------- 

मा.सुिनता गवळ  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक – ६९४                                       वषय मांक – ९ 
दनांक – २०/५/२०१५       वभाग – मा.नगरसिचव 

 

              मा.शहर सुधारणा सिमती        
 

      अ) द.१८/३/२०१५  व २५/३/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
 ब) द. १/४/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

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

----------- 

मा.सुिनता गवळ  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक – ६९५                                     वषय मांक – १० 
दनांक – २०/५/२०१५           वभाग – मा.नगरसिचव 

              मा. डा सिमती  
 

      अ) द. १/४/२०१५ व द.६/४/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते यते आहे. 
 ब) द. १५/४/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
 अनुकूल- ८१               ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.पीठासीन ािधकार   
यांनी कट केल.े 
       ----- 

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

                                     वषय मांक – ११ 
दनांक – २०/५/२०१५            वभाग – मा.आयु  
 
           संदभ– १) मा.सुलभा उबाळे व मा.संगीता पवार यांचा द. ८/४/२०१५ चा  
                    ताव. 
                 २) मा.फ भाग सिमतीकड ल ठ. .६४ द.८/४/२०१५ 
       ३) मा. शासन अिधकार  फ ेञीय कायालय यांचे पञ  
                    .फ ेका/सभा/का व/५६/२०१५ द.८/४/२०१५          
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 वषय – भाग . ११ यमुनानगर येथील बोधनकार ठाकरे डा संकुल येथे व.  
             िमनाताई ठाकरे यां या पुतळयाऐवजी मा.िशवसेना मुख हंदु दयस ाट  
             बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा बोधनकार ठाकरे डा वकास सं थे या  
             खचाने उभार यास मा यता िमळणेबाबत.        
 
 भाग . ११ यमुनानगर येथील बोधनकार ठाकरे डा संकुल येथे व. िमनाताई 
ठाकरे यां या पुतळयाऐवजी मा.िशवसेना मुख हंदु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा 
बोधनकार ठाकरे वकास सं थे या खचाने उभारणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत  
                यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
 
मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
ठराव मांक – ६९६                                       वषय मांक – ११ 
दनांक – २०/५/२०१५       वभाग – मा.आयु  
 
           संदभ – १) मा.सुलभा उबाळे व मा.संगीता पवार यांचा द. ८/४/२०१५ चा  
                    ताव. 
                 २) मा.फ भाग सिमतीकड ल ठ. .६४ द.८/४/२०१५ 
       ३) मा. शासन अिधकार  फ ेञीय कायालय यांचे पञ  
                    .फ ेका/सभा/का व/५६/२०१५ द.८/४/२०१५    
       

            वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.   
 
 अनुकूल - ८१         ितकूल-० 
 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.पीठासीन ािधकार   
यांनी कट केल.े             

----------- 
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मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, वषय माकं १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक – ६९७                                       वषय मांक – १२ 
दनांक – २०/५/२०१५            वभाग – मा.आयु  
 
           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल     
                    जा. .नर व/का व/१३/५३/२०१४ द.१८/०५/२०१५    
 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वाढ व ह ची वकास योजना महारा  शासन, 
नगर वकास वभाग, अिधसुचना . टपीएस-१८०५।१०५०।सीआर-७९५।०७।न व-१३, 
द.३०।०५।२००८ अ वये आगश: मंजूर आहे. तसेच द.१८।०८।२००९ रोजी या शासन 
िनणया वये पुन िस  केलेला भाग वगळता उवर त वकास योजना मंजूर आहे. 
         पंपर  िचंचवड महापािलके या मा. महापािलका सभेने ठराव 
.१२०२, द.२०।१०।२०११ अ वये मौजे चो वसावाड  व मौजे च-होली येथील पुणे आळंद  

र यापासुन (च-होली फाटा) ते च-होली गावाकडे जाणारा ३० मी र ता (न वन स.नं.५३४ पै) 
व मौजे च-होली येथील नवीन स.नं. ५१७ पै. ते नवीन स.नं.५४१ पै. मधील िनयो जत ३० मी 
र ता ४५ मी ं द चा व यालगत या आर णा या ह त( मौजे चो वसावाड  येथील 
आ. .२।११ अ नशामक क , आ. .२।१३ टेिलकॉम सटर, आ. .२।२१ दुकान क  व मंडई, 
आ. .२।२२ वाहनतळ, आ. .२।२३ करकोळ बाजार व मौजे च-होली आ. .२।७३ ाथिमक 
शाळा, आ. .२।६१ जकात नाका, आ. .२।६२ कँटल शेड या आर णाचे ह त फेरबदल करण,े 
तसेच मोशी-डुडूळगाव िशवेवर ल वकास योजनेतील १८.० मी र ता व ३० मी ं द चा 
कर याकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदलाची पुण वैधािनक कायवाह  क न ताव शासन मा यते तव सादर करणेस मा यता 
दलेली आहे. यानुसार सव वैधािनक कायवाह  पुण क न दनांक २०।११।२०१३ रोजी शासनास 
अंितम मा यतेसाठ  ताव महानगरपािलकेमाफत सादर कर यात आलेला आहे.  
 उपरो  फेरबदल या तावामुळे आ. .२।७३ या ह त बदल झालेमुळे व लगतचा 
३०.० मी ं द चा र ता ४५.० मी होऊन व आखणीत बदल झा यामुळे संबिधत शेतक-यांचे 
वाढ व े  बािधत होत आहे. 
      स.नं. ५३५ पै ह  िमळकत ी.रघूनाथ दाभाडे व इतर यांची असुन, यांची िमळकत 
उपरो  ठरावा अ वये आ. .२।७३ या आर णाबाबत  केले या फेरबदलामुळे पुणत: बािधत 
होत आहे, यामुळे ी.रघूनाथ दाभाडे व इतर भूिमह न होत आहेत. ी. रघूनाथ दाभाडे व 
इतर यांची ४५.० मी ं द र ता वकिसत करणेबाबत हरकत नसुन यांनी यांचे े ावर ल 
आ. .२।७३ ाथिमक शाळा हे आर ण र  करणेसाठ  वनंती केली आहे. द.११।०५।२०१५ 
रोजी ‘इ’ े य कायालय येथे आढावा बैठक त वषयां कत आर णाबाबत चचा होऊन, 
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वषयां कत आर ण र  करणेचे धोरण ठरले आहे. यानसुार खालील माणे ठराव मा. 
महासभे या मा यतेसाठ  सादर कर यात येत आहे. 

१)  मौजे च-होली येथील आ. .२।७३ ाथिमक शाळा या आर णा या ह त फेरबदल 
करणेकामी, महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम,१९६६ चे कलम ३७ अ वये सव 
वैधािनक कायवाह  पुण क न शासनाकडे ताव अंितम मंजूर साठ  पाठ वलेला आहे. सदर 
पाठ वले या तावात ४५.० मी ं द या र याने मुळ ाथिमक शाळेचे आर ण .२।७३ चे 
१६६० चौ.मी े  बािधत होत आहे. मुळ आर णाचे े  ४००० चौ.मी कायम ठेव यासाठ  
४५.० मी र ता लगत ाथिमक शाळेचे े  १६६० चौ.मी इतके वाढ वले आहे. (सोबत या 
भाग नकाशावर ABCD या माणे दश वलेले े ) सदर वाढ व े ामुळे ी.रघूनाथ दाभाडे व 
इतर शेतकर  भूिमह न होत आहेत. सबब महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम,१९६६ चे 
कलम ३७ अ वये कायवाह  क न शासनास  पाठ वले या तावातील ाथिमक शाळे या 
आर ण .२।७३ चे वाढ व १६६० चौमी े  नामंजूर करणेबाबत मा. आयु  यानीं शासनाकडे 
वनंती करावी .  
२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ासाठ  महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१(१) नुसार महारा  शासन,नगर वकास वभाग, िनणय . 
टपीएस-१८०५।१०५०। .क.-७९५।०५।न व-१३, दनांक ३०।०५।२००८ व महारा  शासन,नगर 
वकास वभाग, िनणय . टपीएस.१८०८।८९४।सी.आर-१७२७।०९न व-१३, दनांक १८।०८।२००९ 
अ वये भागश: मंजूर असले या वकास योजनेनुसार ३० मी लगतचे येणारेआ. .२।७३ 
ाथिमक शाळेचे आर णाचे ता वत ४५.० मी ं द र ता लगतचे उवर त २३४० चौ.मी े ( 

सोबत या नकाशावर CDEF या माणे दश वलेले े )महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  कर याबाबत मा. आयु  यांनी पुढ ल सव 
वैधािनक कायवाह  पुण क न शासनास अंितम मंजूर साठ  ताव सादर करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.    
  
मा.वैशाली काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा. शांत िशतोळे -   मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे क  हा ऐनवेळचा वषय दाखल 
झालेला आहे. याची स व तर मा हती दयावी. नुसता वषय वाचलेला आहे. ते ठकाण कुठले 
आहे ते ल ात आलेले नाह  ते सांगायला लावाव.े 
 
मा.महापािलका आयु  - स मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह, आता जो  उप थत केलेला 
आहे हा  १ के चा ऐनवेळचा ताव आहे. या याम ये च-होली भागाम ये एक र ता आहे तो 
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र ता ितथ ेञ वकासाम ये मोठा के यामुळे एका शेतक-या या या जागेम ये ती शाळा होती 
ती शाळा परत माग ेसरकलेली आहे आ ण शेतकर  भुिमह न होतो आहे. तो र ता मोठा केलेला 
आहे तो आव यक आहे हणून केलेला आहे आ ण शाळेचे आर ण आजुबाजू या जवळ या 
भागाम ये तीन शाळा अस यामुळे हा ताव या ठकाणी सादर कर यात आला आहे. 
 
मा. शांत िशतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय आर ण बदलाय या 
बाबतीतला आहे. ॅ ट कली प र थती बघीतलीतर गे या काह  वषाम ये जेवढे ताव 
फेरबदलाचे नगर वकासकडे पाठ वलेले आहेत यात कती तावाला शासनाने अनुकूल असा 
तीसाद दलेला आहे. आपल ेसगळे ताव वखंड त क न पाठ वलेले आहेत. पंधरा वषापुव  

एक ताव र चा मंजुर झालेला आहे. भूसंपादना या ब-याचशा वषयी आपण बोललो. मला 
आठवण क न दयायची आहे क , आयु  साहेबांनी बोलता बोलता सांगीतल ेक  आमचा  ड पी 
ता यात घे यासाठ  शेतक-यांना बोलावून यांना वनंती क न आर ण ता यात घे याचा य  
करतो. आप या जु या ह तील ड पी मुदत २०१६ ला संपत आहे. एक ते दड वषात कती 
जागा ता यात घेवू शकता. मी जर या ठकाणी आलो आ ण जागा ता यात घे यासाठ  माझा 
वत:चा ताव दला या यानंतर वषभरानंतर तुमच पॉ झट ह सगळ होतं. आज रोजी     

या सभागृहाला आठवण क न देतो. २०१६ ला आप या जु या ११ गावां या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजूर वकास आराखडयाची मुदत संपणार आहे. वकास आराखडयाची 
र ह जन घे यासाठ  मी ब-याचवेळा तु हांला बोललो. ह  र ह जन आप याला पुणपणे   
सुधार त कर यासाठ  एमआरट पी ऍ टनुसार तीन वष अगोदर मंजूर  दयावी लागते आ ह  
तु हांला ती माग या वष च दलेली आहे. या यानंतर सु दा आजपयत कुठलीह  कायवाह   
आप या शासनाकडून झालेली नाह . याची संपुण मा हती मी तु हांला दलेली आहे, संबंधीत 
वभागाला दलेली आहे. मी शहर अिभयंताशीह  या बाबतीत बोललो आहे. हे काम मी मा या 
घरचं कंवा मा या वॉड मधलं सांगत नाह . जी ११ गावे या महापािलकेत २५ वषा पुव  
समा व  झालेली या समा व  गावची आजजर तातड ची प र थती पा हलीतर २० ट या 
पे ा कमी आहे. तर  देखील आप या शहराचा गवगवा, माट िसट  आता आली, मुळातच   
आपली माट िसट  आहे. तर  देखील आज अशी प र थती आहे क  भुसंपादनाचे ताव 
आप याला आम या समोर मंजुर ला आणायला लागतात. आयु  साहेब, जागा ता यात 
घे यासाठ   तुमचे काम आहे का. २० ट के  रेशो तु हांला ४० ट केवर यायचा आहे, साहेब 
हे वषभरात कती होणार. तु ह  ड पी र ह जनची ोसेस दुस-या बाजूला चालू ठेवा. 
मा.महापौर साहेब, पुव चे दवस वेगळे होते आता वेगळे आहेत. एक काळ होता नगररचना 
वभाग काय आहे हे सु दा कळत न हतं, आज तशी प र थती नाह . आज आम या 
सभागृहातील १२८ या १२८ नगरसेवकांना नगररचना वभागातून कुठ या कारची कामं 
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होतात, कुठली काम केली जावी, कुठली डे हलपमट या ठकाणाहून होते हे यां याकडून 
आ यानंतरच आपला खरा वकास होउ शकतो याची जाणीव झालेली आहे. हया सगळया गो ी 
आ हांला मा हती असताना आ ह  तु हांला सांगत असताना शहर पातळ वरचे  माग  
लाव यासाठ  जर शासक य यंञणा कमी पडत असेलतर यासाठ  आपण ती पाऊल उचलली 
पा हजेत. येक सद य या या या या वॉडातील वषय सांगतात. हा जो वषय आलेला 
आहे तो च-होलीचा एकाच मालकाचे इतके आर ण या या एकाच जागेवर झालेले आहेत. 
आज आर ण र  कर याची नामु क  आप या शासनावर कशामुळे आली, कुणामुळे आली. 
या शेतक-यास एक इंच सु दा जागा रा हलेली नाह . च-होलीचा अगोदरचा ताव बघा, 

अगोदर या तावाला जुनाच स ह नंबर दलेला आहे नवीन का टाकलेला नाह . या यामाग े
नगररचना वभागाला काह तर  गोलमेल करायची आहे असाच याचा अथ होतो. जर तु हांला 
संपुण र याला मा यता दयायची, र ते वकसीत करायचे, नवीन गावाना डे हलपमट करायचे 
तर तु ह   आ हांला सं मात पाडणारे असे ताव कशाला ठेवता. जर शासन भ व यात 
अशा कारचे ताव वखंड त करणार असेलतर कंवा यासाठ  दुसरा माग असेलतर दुस-या 
मागान ेआपण गेले पा हजे. च-होली आठ हजार एकरचे पंपर  िचंचवड शहरातल एक मोठं 
गाव आहे, अजून वकसीत झालेले नाह . या या जवळ हाके या अंतरावर एअरपोट आहे. 
छोटेशे शहर, िमनी मॉडेल हणून भ व यात बघ यासाठ  िमळेल. हे सव होत असताना 
आप याला या ठकाणी आपण सु वधा दयाय या सोडून आप याला अशा कारे ताव, 
तीथ या थानीक लोकांना आपण चुक ची वेळ यां यावर आण यामुळे आप याला करावे 
लागतात. तु ह  आर ण टाकू नका, जागा घेवू नका अस ेआ ह  हणणार नाह . आप याला 
जर चांगली सु वधा दयायची असेलतर हे सगळ करावच लागेल. परंतु हे करत असताना एखादा 
शेतकर  भूिमह न होवू नय,े तो होत असेलतर याला यो य मोबदला िमळावा. याची फॉिमली 
पुणपणे बािधत झाली असेलतर याचे पुनवसन शंभर ट के शहर पातळ वर या या 
प र थतीत चांग या रतीने हाव ेअशी   भूिमका   पण आपली असली पा हजे. तु ह   
नुसतंच  हणणार  असाल क  शेतक-यांना बोलवल ंआ ण येरे बाबा पञ अ देतो, तू ब वर 
सहया क न दे, ताबा दे व ताबा द यावर पैशाच आ ह  बघ,ु याला काह  अथ नाह . तु हांला 
१०० कोट  . पुरत नाह त असे तु ह  बोलल.े १०० कोट  भूसंपादनासाठ  खच कती केला आहे. 
खचच नाह  तुमचा, तु ह  फ  १०० कोट  ो हजन केली. पण तु ह  य ात लोकांना पैसे 
दयायला कती वापरल.े भूसंपादनाला १०० नाह तर २००  कोट  . या. आज  काय  
प र थती  आहे. मी दहा वेळेला या सभागृहातून ओरडलोय डे हलपमट, टड आर सारखे 
ो हजन आप या ड सी लम ये असताना डे हलपमट टड आर तु ह  कुणाला ई य ू केलेला 

आहे का. तुमचं टाऊन लॅिनंग डपाटमट एक कडे, ब ड ंग परमीशन तीसर कडे कोणाचा 
कोणाला ताळमळे नाह . जो तो हणतो मा या अंगावर यायला नकोय. तुम या अंगावर काय 
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येतं यावेळेस सभागृह तु हांला मा यता देते यावेळेस या यो य तावाची अंमलबजावणी 
करण.े या तावाला ड सी लम ये ो हजन आहे अशा िनयमांची अंमलबजावणी करणे 
तुमचे कत य आहे. परदेशी साहेब असताना डे हलपमट टड आर या िमट ंग झा या, सगळया 
झा या रझ ट एकह  नाह . एकपण िमट ंग अनस सेस झाली असं नाह  पण तुम याकड 

ताव आ यानंतर यांनी यांनी याला पा यातच बघायच. एलबीट  १ ऑग  पासून बंद 
होणार आहे. महापािलका भीकेला लागेल. डे हलपमट, टड आरचे चांगल पोजल जर आलेतर 
आप याकडे कमीत कमी दरवष  ५०० कोट चे र ते आ ण ५०० कोट  पयाचे वकास कामं 
वेगवेगळया व पातले आप याला करता येतील. तु ह  तशा कारचे ताव सभेपुढे का आणत 
नाह त, जे भूसंपादन होणारच नाह  या भूसंपादनाचे १०० ताव आलेले आहेत. 
मा. ज हािधका-यांकडे असलेले ताव प ह यांदा माग  लावावेत. दहा दहा, वीस वीस फुटाचे 
र ते, काह  काह  छोटे र ते अशा काह  काह  र याचे ताव पाच-पाच वषापासून लंबीत 
आहेत याचा रझ टच काह  नाह . आता तु ह  सांगणारच आहेत क  ाय हेट िनगोिशएशन 
क न, खासगी वाटाघाट  क न याला मोबदला देवू शकतो, ती प र थती का यावी. वषभरात 
महापािलकेचे इले शन आहे. येक नगरसेवकाला याची याची काळजी आहे. घर पाडून 
कोणाला सगळे र ते क न दयायचे आहेत. याचे नुकसान होणार या नुकसानीला या 
सभागृहाने मा यता दललेी आहे असे तु ह  बोल यास रकामे झाल.े तु हाला जी शहरा या 

ने मह वाचे वाटतात ती काम न क  करा. माझी वनंती आहे क  सगळेच नगररचनाचे 
वषय आहेत. शहरा या जु या ह चा मंजूर वकास आराखडा, सुधार त कर याची मुदत २०१६ 
ची आहे. तु ह  आता महापौर आहात महापौर हणून या ठकाणी आपण आयु ांना आदेश 
दयावेत क  महापािलका जु या ह म य े सुधार त कर याची कायवाह  तातड ने सु  झाली 
पा हजे. जी मुदत संपत आलेली आहे या ह चा सुधार त आराखडा तयार कर यासाठ  जी 
काह  कारवाई लागते ती तातड ने सु  झाली पा हजे आ ण पुढ या जीबीला तो अहवाल 
अवलोकनाथ सादर केला पा हजे अशा कारचे आदेश मा.आयु ांना दयावेत आ ण या तावा 
बाबत यो य तो िनणय यावा अशी वनंती करतो. 
 
मा. वनया तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, नगरसेवक, अिधकार  आ ण 
पञकार. थमत: आयु  साहेबांचे अिभनंदन करते क  शेतक-यां या माणुसक या न े
आम या सद यांचे ऐकूण हा ताव जी.बी.म ये आलेला आहे. आयु ानंी सांगीतले असा र ता 
४५ मी. केला, आर ण सरकलं परंतु अ रश: तो र ता उचलून दुसर कडे िश ट केलेला आहे 
३० मी. र ता प हले ता वत होता. त कालीन नगररचना संचालक यांनी तो र ता  उचलून 
अ रश: िश ट केलेला आहे. वभागीय आयु ां या हण यानुसार, पण यानंा असे अिधकार 
आहेत का एक र ता उचलून दुस-या या शेतात टाकायचा. याला लागून ाथमीक शाळेचे 
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आर ण होते ते या जागेत पुण सरकले आहे. दोन शेतक-यां या पुण जागा जातात.  च-होली 
फाटा ते च-होली गावापयत ४५ मी. चा आर ीत र ता आहे तो पुण र ता जातो. आता च-
होलीला जो जागेचा सो याचा भाव या ठकाणी आहे ते दा याला सु दा महाग होतात. आप या 
या आर णामुळं आप या हया नगररचनामुळं, नगररचने या कायवाह मुळं. यांना सुचना सु दा 
दलेली नाह  क  आ ह  असं असं आर ण तुम या जागेत ठेवलेल आहे. कोणाला समोर  
ठेवून  हा  र ता  िश ट  केलेला  आहे. अ रश: या  शेतक-यांची  कव येते. दोन  
शेतक-यांचा ताव तुम या समोर आलेला आहे. आम या शेतक-यां या जागेत ईड यूएसचे 
आर ण टाकलेले आहे ते सु दा बेघर झालेले आहेत. हे कशामुळे झालेलं आहे आप या 
शासनामुळे आ ण नगररचनेमळेु झालेले आहे. हे शेतक-यांना ञास दे याचे काम आहे, 

शेतकर  भुिमह न होतात, आमचे शेतकर  रडतात या दवशी तो शेतकर  आ महा या करणार 
होता याला जबाबदार शासन आहे. ३० मी.र ता िश ट क न दुसर कडे टाकला आहे व तो 
पण ४५ मी. केला. १०० मी.वर दोन शाळा आहेत एक हाय कूल आहे आ ण एक ाथिमक 
शाळा आहे. तर  तीसरं शाळेसाठ  महापािलकेचे आर ण कशाला पा हजे. या ने हा ताव 
आहे. या शेतक-यांना िशवाजी महाराजांनी तां पञावर िलहून दलेले आहे, च-होलीगांव ब ीस 
हणून. तर  यां या वत: या शेतक-या या जागा जातात आ ण अ रश: भुिमह न होतात. 

तर  हा ताव मंजूर करावा अशी वनंती करते.    
          
मा.झामाबाई बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आयु  साहेबांनी 
खुलासा केला यावेळेला हात वर केलेला होता. आपण र ता ं द या बाबतीत, आर णा या 
बाबतीत खलुासा केलेला आहे. एका स ह नंबरम ये महानगरपािलका कती आर ण टाकू 
शकते आ ण एका शेतक-या या जिमनीवर र याचा, ं द करणाचा आ ण आर णाचा हा वषय 
ज हाळयाचा आहे. एका स.नं. म ये आर ण आहेत. याच शेतक-या या चारह  बाजूने 
जिमनी र यासाठ  गलेे या आहेत या शेतक-याने कती सहन करायचे याची मा हती पा हजे. 
र याम ये यांची घरे गेलेली आहेत, थेरगांव गावठाण ते डांगे चौका पयत व  
साईनाथनगर या या प रसराम य ेलोकांची ामपंचायतीमधील अ यंत जुनी घरे आहेत ती 
सु दा र याम ये गेलेली आहेत. यांना सु दा काय मोबदला िमळणार आहे. मा.परदेशी 
साहेबां या समोर हा वषय मांडलेला होता, यांना दाखवलाह  होता. यांनी सांगीतले यांची 
थोड  थोड  जागा राह लेली आहे यांना याच जागेम ये घरे बांध यासाठ  परवानगी देव.ू या 
शेतक-या या ब-याचशा जिमनी गेले या आहेत या शतेक-यांना बोलावले होते का. आप या 
पयत काह  शेतकर  आलेले होते. आपण यां याशी चचा केली का. यां या र याम ये 
जिमनी गेले या आहेत या शेतक-यांना आपण बोलावले का. यांना कशा प दतीने देणार 
आहेत. एका स.ं नं. म ये कती आर ण आहेत याचा खुलासा करावा. 
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मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव सद यानी या प दतीने भावना 
य  केले या आहेत यावर आयु ांनी खुलासा केलेला आहे. या खुलाशाम ये तुम याकडून 
तीन गो ी राहून गेले या आहेत. पुव  जे अिधकार रा यशासनाला होते ते ज हािधकार  
यां याकडे दलेले आहेत क  अिधक गतीन ेकाम हाव,े लवकर हाव ेआ ण हणून तु ह  
कले टरकडे पाठ वता. रेकनर या ब ल अनेक लोक बोलले आ ण मोजणीची फ  आता 
प ह या या तुलनेम ये खुप कमी झालेली आहे. मा.आयु  साहेब तु ह  खुलासा करताना, 
अगद  यव थीत सगळयांना समजून सांगत असताना, कायदा, एमआरट पी ऍ ट आ ण 
बाक या गो ी सांगत असताना क  जो ड पी मंजुर असतो याम ये काह  जर  थोडा बदल 
करायचा झालातर  स मा.सभागृहा समोर यावा लागतो. या यावर ३७ ची कायवाह  करावी 
लागते अस े तु ह  बोललेला आहेत. काटे यांनी यांचा वषय माडंत असताना सांगीतल क   
एसट पीची जागा आहे, ले ाऊंडची जागा आहे, बाक  काह  जागा आहेत याम ये ते ले ाऊंड 
ता यात देत नाह त. वा त वक पाहता ड पी लम ये पा हलतर याम य ेकाह  ओपन युजेस 
अनु ेय केलेले आहेत आ ण ते ओपन युजेस अनु ेय केलेले असतील तर  यां यावर आपण 
कारवाई करत नाह त. तु ह  हेह  मा य करा क  तु ह  १०० ट के बेकायदेशीर काम करता. 
याचे कारण असे आहे, जे ड पी ल मंजूर झालेले आहेत, जी िनयमावली झालेली आहे तु ह  

सांगीतल क  आता जे नो ट फकेशन िस द झालेल आहे. डबल टड आर िमळणार आहे, 
आड च टड आर िमळणार, ीनम ये िमळेल, यू म ये िमळेल या याम ये यूचा समावेश 
नाह . तु ह  सांगीतले आहे मायनर मॉड फकेशनची या या आता काढून टाकलेली आहे. ३७ 
माणे मॉड फकेशन बनलेल आहे. जु या ह म ये जी आपली यू लाईन आखलेली आहे 
याचे मॉड फकेशन झालेल आहे का? ३७ ची कारवाई झालेली आहे का? नवीन ह म ये 

झालेली आहे, ठक आहे. जु या ह म य ेअजीबात ३७ झालेल ंनाह . तु ह  अ रश: धा यावर 
ठेवून ह  महापािलका चालवता. या शहराला खुंट लावलेली असेलतर ती शासनाने लावलेली 
आहे याची सव जबाबदार  तु ह  य श: घेणार का तु ह  हणजे राजीव जाधव न हे, 
आयु  आ ण शासन. या महापािलकेला खीळ लावलेली असेलतर तुम या नगररचना 
वभागान.े डायरे टरशी असं बोलणं झालतर तर डायरे टर हणाले होते क  आम याकड तो 
ताव पाठवा मी या यावर खुलासा देतो. जर जु या ह म ये ३७ चे मॉ ड फकेशन झालेलच 

नाह  तर यू लाईन या यावर ऍ ट कसं काय करता यावर तु ह  हेर ंग कस काय देता. 
या एमआरट पी या अनुषंगाने या महापािलकेनी या ड पी लला १९९५ ला परवानगी दली 

व १९९७ ला मंजूर  िमळाली. १९९७ पासून २००९ पयत बांधकामाना परवानगी याच शासनाने 
दलेली आहे, ब ड ंग परमीशनने दली ती बेकायदेिशर ठर व याचा अिधकार तु हांला कोणी 
दला. आ ण फ  मग पाटबंधारे वभागाने एखाद  लाईन जर आखुन टाकलेली असेल... आता 
अनेक आम या भगीनींनी, अनेकांनी सांगीतल क  शेतकर  आ महा या करतील. मग यानंी 
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या ब ड ंग बांध या यांनी आ महा या करायची? या ब ड ंग परमीशनने याला परमीशन 
दलेले आहे यां याकडून डे हलपमटचे पैसे घेतलेले आहेत, रतसर सव कायवाह  तु ह  क न 
घेतलेली आहे या सु दा तुम या या यू लाईनमळेु आज घर बेकायदेशीर होतात ह  चुक 
झाली का? अनेकवेळा पञकार छापत असताना अनेक गो ी छापतात, अनेकवेळा आ ह  जीव 
तोडून सांगीतलतर  ह  यू लाईन मुळात चुक ची आहे. हणजे तुमचा एमआरट पी ऍ ट एका 
बाजूलाच राह ला, ड सी ल एका बाजूला रा हला. फ  एक पाटबंधारेची रेषा जणु काय ती 
ल मणरेषा झाली आ ण या रेषे या आत आपण काम करतो. याच उ र तु ह  दलतर  
चालेल, ठाकूर साहेबांनी दल तर  चालेल कंवा िलगलचे पवार साहेबांनी दलतर  चालेल. १०० 
ट के तुमचे उ र हे असेल क  ३७ ची कारवाई झालेली नाह  आ ह  मनमानी कारभार करतो. 
असं जर असेलतर असल े वषय आम या समोर आणताय कशाला. तु ह  मनानेच कराना ं
जीबीची मंजूर  घेवूच नका. असंह  शहराच वाटोळ झालय, आता आस वाटोळे करा. कधीतर  
शासनाला वाटलय का क  आपण हे शासनाकडे यावे आ ण यांना सांगाव क  हे असं असं 

झालय या यावर पुण कारवाई झालेली नाह  या यावर वैधानीक कारवाई कुठे आहे सगळ 
अवैधानीक काम चाललेल ंआहे. कायदयाम ये ो हजन असताना सु दा इकडं ठाकूरशाह  चालू 
आहे, दंडशाह  चालू आहे. एखादे पेपर इकड तीकड झाल ेक  तु ह  सांगता हे चालणार नाह  ते 
चालणार नाह . हे सगळे असताना मला असे हणायचे आहे क  या पोटतीडक ने सद य 
बोलतात. हा वषय तु ह  सु दा ायोर ट ने यायला पा हजे. तु ह  याचा उ लेख केला आहे 
३७.१ एए चा तो सु दा रा यशासनाने दोन एफएसआय आड च एफएसआय असे चजेस 
या याम य े केलेले आहेत जे चजेस यांना अपे ीत आहेत ते सु दा यांनी 

सजेशन/ऑ जे शनला टाकलेल ेआहेत. यांनी मनमानी कारभार केला. कायदा आहे आ ण 
कायदया माणे सभागृह चालले पा हजे, कायदया माणे आपण काम केले पा हजे. आपण 
कायदया माणे काम करत नाह त हे दुदवाने सांगावे लागते. माग या शासनान े चुक केलीच 
केली १०० ट के चुक केलेली आहे. यावेळेला शासन हण यापे ा जे काह  युड  डपाटमटचे 
लोक आहेत यांनी चुक केली. नवीन गावाम ये ड पी मंजूर हो या या अगोदर या ठकाणी  

यू लाईन आख या या अगोदर यांनी डे हलपमट लॅन ड लेअर केला एवढ  मोठ  घोड 
चुक केली आ ण डे हलपमट लॅन ड लअेर के यानंतर इपीम ये टाकून दलं. इपीम य े
कायदया माण े शासना या लोकांनी हेर ंग घ,े अमुक घ,े तमुक घे याम ये सहा म हने 
वषभर काढले याम ये लोकांनी सजेशन टाकल,े ऑ जे शन टाकल.े ईपीची कारवाई पुण क न 
आपण शासनाला दलं शासनाकड दड दोन वष ते लंबीत होतं या शासनाने आ या आ या 
याला मंजूर  दली. एक चांगल काम केल परंतु मंजूर  देत असताना जैसे थे प र थती 

ठेवलेली आहे. यू लाईन म ये तु ह  एका बाजुला डे हलपमट झोन नाह  हणता, टड आर 
देत नाह त, ितकड या शेतक-यांना मोबदला देत नाह त. अनेकांचे ितथे ॉ लमे आहेत मग हे 
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डे हलपमट या भागामधली शाळा असेल, मॅटिनट  होम असेल, या ठकाणी या लोकांना 
अमॅनीट ज, फॅिसलीट  कशा िमळणार. जर हया ईपी क ट यू झा या कारण या शासनाने 
या याम ये काह  बदल केलेले नाह त. अशा प र थतीम ये या ामीण भागातील जे काह  
नवीन गाव समा व  केलेले आहेत या ठकाणी जे अनु ेय बांधकाम आहे परंतु यू लाईनमुळे 
करता येत नाह त या गावाना या सु वधा कशा िमळणार. हा  आप यासमोर नाह  का? 
आपण या गो ी जर  भूसंपादनाम ये १०० कोट  पये ठेवलेले असतीलतर  नाह  क  शकत. 
दुस-या बाजूला रा यशासनाने जर एक एफएसआयचा दोन एफएसआय, दोन एफएसआयचा 
आड च एफएसआय रा यशासन करतय. याचा अथच तु ह  सांगीत या माणे असा आहे क  
महापािलके या ितजोर वर भर पडु नये यासाठ  पयायी यव था असावी.  शेतक-यांनी लवकर 
पुढे याव.े यांना मोबदला रेकनर या दुप ट न ेपैसे िमळाव े हणजे बाजार भावा या डबल पैसे 
िमळावेत जेणेक न शेतकर  लवकरात लवकर येतील आ ण जेणेक न डे हलपमट होईल. 
हणजे हा टड आरचा क से ट आहे या शासनाने डबल क न दल,ं क  जेणेक न वकास हा 

भरभर हावा. आता बाक या लोकांना टड आर काय आहे तो कळायला लागलेल आहे आ ण 
हणून टड आरचा वषय आता शेतकर  सु दा बोलतोय अगद  चांगली गो  आहे. या नवीन 

गावाम ये ईपी ठेवलेला आहे ठाकुर साहेबांना बरोबर घेवून पालकमं यानंा बरोबर या कंवा 
यां याशी िमट ंग करा. या वषयावरह  तु हांला गांभीयान े बोलण ं गरजेचे आहे. नवीन 

ह म य ेतु ह  गैरप दतीन ेकाम करत आहात, मनमज ने काम करत आहात. ३७ ची कारवाई 
पुण झालेली नसताना सु दा ए झ ट ंग ल जे आहेत ड पी ल ते तु ह  आ लाय केलेच 
पा हजेत. वाटलचतर नो ट फकेशन ठाकूर साहेबांना वचा न या. हे काम ठ प होऊ नये 
हणून यानी काय केल क  सजेशन, ऑ जे शन दलेल आहे ३७ ची ोसेस क लीट 

करतील, कदािचत याला सहा म हने लागतील, आठ म हने लागतील कंवा एक वष लागले. 
मंञी महोदयांनी, मा.मु यमं यांनी घेतलेले िनणय सु दा ३७.१ एए म ये प लश के यानंतर 
सु दा यांनी प  हणलेल आहे क  जोपयत ह  कारवाई पुण होत नाह  तोपयत ह लींग 

स जे आहेत या ड पी ल माणे या या महापािलकेनी काम चालु ठेवाव. याचाच अथ 
असा आहे क  जर  आप याकडे यू लाईन माक झालेली असेल तर   सु दा ३७ 
मॉ ड फकेशन झालेल नस यामुळे तु हांला ह लींग स ितथं लागू केलेच पा हजेत हा खरा 
िनयम आहे. पण मनमानी कारभार आहे. या वषयाला सु दा आपण गांभीयाने या, ध यवाद.            
 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभासद व पञकार बंधु. हा १ 
के खाली वषय घेतलेला आहे तो शेतक-यांवर अ याय होत होता हणून घेतलेला आहे 
याब ल सवाचे ध यवाद. एकतर तो मुळ र ता सोडून दुस-या जागी िश ट केला. जर प हला 

मुळ र ता सोडून दुस-या जागेत िश ट करताना या शेतक-याचे आर ण गेल,े तो भुिमह न 
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झाला. ३० ट के लोकांना आपण टड आर दलेला आहे. यानंी अज केलातर यांना यां या 
जागा परत दया यात अशी माझी आप याला वनंती आहे. यां या जागा जात हो या यांनी 
लवकर वकून टाकले या आहेत आ ण तो भुिमह न झाललेा आहे. माझ असं हणणं आहे क  
जो भुिमह न झालेला शेतकर  आहे यांनी टड आर केला यांना आप या रेड रेकनर या 
रेटनुसार परत जिमन दयावी. ना याम ये जिमनी जातात. आपण ना यावरती ीज टाकलेले 
आहेत या पलीकडे आ ह  जाणार मग ना याचा टड आर आपण का देत नाह त. या 
ना याचा भाग वगळून आपण याला टड आर देतो. माझा असा मु ा आहे पुव  नाले 
ेञाम य े दाखवल ेगेललेे आहेत. ना याच ेञ पकडलं जाततर मग याला टड आर दला 

पा हजे. ीज तयार झालातर खाल या जिमनी गे यातर ना याचा टड आर का देवू नय.े 
आर ण अस,ू र ता असू शेवट  ती जागा जाणारच आहे. याचा टड आर दयावा. च-होलीम ये 
चार-पाच वषाम ये एसट पी या लॅ टचे आर ण होते. मुळ आर ण या जागेवर होते 
या ठकाणी न देता ते दुसर कडे या शेतक-या या काह  जिमनी हो या. एका साईडला िश ट 

क न ते पुण झालेल आहे या आर णावर भरपूर चचा झा या, आ ेप आल.े आपण आर ण 
िश ट न करता तो ोजे ट उभा केलेला आहे. तसं जर पा हलतर अनिधकृत ोजे ट आहे. 
या शेतक-यां या जागेवर होता या या जागेचे आर ण काढून टाका यांना आर झोन क न 

दया. ितथं ते भिुमह न होतात. माझी वनंती आहे ते आर ण र  क न या ठकाणी आर झोन 
करावा, ध यवाद. 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-    
 

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

----------- 
 
मा.राज  काटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सगळे वषय संपलेले आहेत, पुढची 
िमट ंग आपली २० जूनला होणार आहे. त पुव  ७ जून पासून पावसाळा चालू होतो. अजूनपयत 
नाले सफाईचे वातावरण बिघतलतेर कुठ याच कारची कामं चालू नाह त. यामुळे आपण तसे 
आदेश दलेतर चांगल होईल आ ण झोपडप ट वािसयांचा ञास कमी होईल. 
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मा.पीठासीन ािधकार  - सभागृहाम ये सव सभासदांनी अ यंत पोटतीडक ने वषय मांडलेले  
आहेत या वषयावर मी आयु  साहेबांना आ ण शासनाला आदेश देतो क  उदयाचा येणारा 
पावसाळा आहे या पावसाळया या िनमी ाने आपण नालेसफाई, ेनेज लाईन, ॉम वॉटर 
लाईन या यावर आयु ांनी ल  दयाव आ ण आपण जो २०१६ चा ड पी आराखडा तयार केलेला 
आहे याचा पाठपुरावा क न आपण लवकरात लवकर हे कराव.े सवाचे आभार मानुन आजची 
सभा संपली असे मी जाह र करतो.      

----------- 
 

                                                    (जगताप राज  गणपत) 
    पीठासीन ािधकार    

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  – ४११०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/९/का व/१८५/१५ 
दनांक – ८/६/२०१५                                         

                                                                                         

   
             नगरसिचव 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                       पंपर  – ४११ ०१८. 

 
   

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
      कायवाह साठ  रवाना.               
  


