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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २१ 

सभावृ ांत 

दनांक – २०.०९.२०१३    वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर २०१३ ची मा.महापािलका सभा शु वार 
द.२०.०९.२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 
च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

1. मा.मो हनीताई वलास लांडे  - महापौर 

2. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

3. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

5. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

6. मा.भालेकर अ णा दलीप 

7. मा.सौ. वाती मोद साने 

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

10. मा.जाधव साधना रामदास 

11. मा.जाधव राहल गुलाबु  

12. मा.आ हाट मंदा उ म 

13. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
14. मा.काळजे िनतीन ताप 

15. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

16. मा.बाबर शारदा काश 

17. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

18. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

19. मा.उ हास शे ट  

20. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

21. मा.पवार संगीता शाम 

22. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

23. मा.तानाजी व ठल खाडे 

24. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

25. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

26. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

27. मा.भारती फरांदे  
28. मा.आर.एस.कुमार 
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29. मा.जावेद रमजान शेख 

30. मा.चा शीला भाकर कुटे 

31. मा.भालेराव ितभा ाने र 

32. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

33. मा.नंदा वकास ताकवणे 

34. मा.नेटके सुमन राज  

35. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

36. मा.भ डवे संिगता राज  

37. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

38. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

39. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

40. मा.ल ढे गणेश नारायण 

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

43. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

44. मा.अपणा िनलेश डोके 

45. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

46. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

47. मा.जय ी वसंत गावडे 

48. मा.पवार मिनषा काळूराम 

49. मा. साद शे ट  

50. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

51. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

52. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

53. मा.शेख अ लम शैकत 

54. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

55. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

56. मा.वाबळे संजय म हारराव 

57. मा.म डगेर  वषा वलास 

58. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

59. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

60. मा.सुपे आशा र वं  

61. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

62. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

63. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

64. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

65. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
66. मा.महेशदादा कसन लांडगे 



3 

67. मा. दा बाजीराव लांडे  

68. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

69. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

70. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

71. मा.ननवरे जत  बाबा 
72. मा.सावळे िसमा र वं  

73. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

74. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

75. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

76. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

77. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

78. मा.कदम सदगु  महादेव 

79. मा.िगता सुिशल मंचरकर 

80. मा.कैलास महादेव कदम 

81. मा.छाया जग नाथ साबळे 

82. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

83. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

84. मा.आसवाणी स वता धनराज 

85. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

86. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

87. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

88. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

89. मा.काळे वमल रमेश 

90. मा.पाडाळे िनता वलास 

91. मा. वनोद जयवंत नढे 

92. मा.तापक र अिनता म छं  

93. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

94. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

95. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
96. मा.बारणे िनलेश हरामण 

97. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

98. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

99. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

100. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
101. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

102. मा.कलाटे वाती मयुर 

103. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

104. मा.च धे आरती सुरेश 
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105. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

106. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

107. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

108. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

109. मा.जगताप राज  गणपत 

110. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

111. मा.जगताप नवनाथ द  ु

112. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

113. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

114. मा.जम सोनाली पोपट 

115. मा. शांत िशतोळे 

116. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
117. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

118. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

119. मा.शडगे आशा सुखदेव 

120. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

121. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

122. मा.संजय केशव काटे 

123. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
124. मा.पाट ल सु जत वसंत 

125. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

126. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

       यािशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.गायकवाड, 
मा.डॉ.माने, मा.कुलकण , मा.टेकाळे, मा.दरगुडेु , मा.माछरे, मा.फंुदे - सहा.आयु , मा.घाडगे - मु य 
लेखाप र क, मा.गावडे - नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयतंा, 
मा.च हाण, मा.पाट ल - सहशहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय - .आरो य 
वै .अिधकार , मा.डॉ. मनोज देशमुख - वै . अिध क, मा.भदाणे - उपसंचालक (नगररचना), 
मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.शरद जाधव, मा.लडकत मा.साळवी, मा.काची,  मा.कुलकण , 
मा. परजादे, मा.तांबे, मा.स यद, मा.दांगट, मा.बरशेटट  - काय. अिभयंता, मा.च हाण - आरो य 
कायकार  अिधकार , मा.पवार - .कायदा स लागार हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------- 
 

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

-- ---- ----- 
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१) व ुत वभाग अंतगत दरसंचार वभागाचे ू “ व वध णालये येथे िस.िस. ट. ह . यं णा उभारण”े या 
लेखािशषावर एक त र. .३,००,००,०००/- (अ र  र. . तीन कोट  फ ) वग क न सदरचे काम 
तातड ने करणेसाठ चा मा.आयु  यांचे तावास शासक य मा यता देणेबाबत सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता - 

 
अनुकूल - १२६     ितकूल – ० 

 
अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला अस याचे मा.महापौर 
यांनी कट केले. 
२) पंपर  िचंचवड मनपा या पंपर  (मोरवाड ) स.नं.१५०,१५१,१५२ येथे आर ण . ९१ मधील पाक 
या आर णातील प मेकड ल २०५००.०० चौ.मी. े  आ ण आर ण .९५ सां कृितक क  २००० 
चौ.मी. असे एकुण सुमारे २२५००.०० चौ.मी. े  या आर णातुन वगळुन आर ण .९५ बहउ ेशीय ु
कलाक  या योजनासाठ  आर त करणेक रताचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता - 
 

अनुकूल - १२६     ितकूल – ० 

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

--------- 
मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उप थत सभागृह डॉ.नर  दाभोलकर अंध ा 
िनमुलन सिमतीचे सं थापक काया य  साधना सा ा हकाचे संपादक व ये  कायकत, जयंत 
साळगावकर कालिनणयकार योितभा कर, डॉ.िनळकंठराव क याणी ये  उ ोगपती आ ण क याणी 
उ ोगसमूहाचे सं थापक, अशोक भुणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे िनवृ  सहा.आयु , गणेश 
व णू लांडे पूव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रवहन सिमतीचे (पी.सी.एम.ट .) माजी सभापती, 
मंदा कनीताई रोकडे आर.पी.आय. या ये  ने या यांना दांजली वाहन ह  सभा दनांक ू
२०/०९/२०१३ रोजी  दपार  ु २.२० वा. पयत तहकूब करावी अशी वनंती करतो. 
 
मा.उ हास शेटट   - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

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

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 

(मा.यशवंत वसंत माने - सहा.आयु  यांनी प रचय क न दला.) 
मा.महापौर - उप थत स मा. सद यां या संमती माणे शु वार दनांक  २०/०९/२०१३  रोजी दपार  ु
२.२० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 
 

       (मो हनीताई वलास लांडे) 
     महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २१ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०/९/२०१३ द.ु२.०० ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २०.०९.२०१३                         वेळ – दपार  ु २.२० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर २०१३ दनांक २०/०९/२०१३ (द.ु२.०० वा.) ची 
तहकूब मा.महापािलका सभा शु वार द.२०.०९.२०१३ रोजी दपार  ु २.२० 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.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२.मा.राजू िमसाळ     - उपमहापौर 

३.मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५.मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.मा.भालेकर अ णा दलीप 

७.मा.सौ. वाती मोद साने 

८.मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
       ९.मा.सायकर अजय शंकरराव 

       १०.मा.जाधव साधना रामदास 

       ११.मा.जाधव राहल गुलाबु  

       १२.मा.आ हाट मंदा उ म 

    १३.मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

    १४.मा.काळजे िनतीन ताप 

    १५.मा. वनया द प (आबा) तापक र 

    १६.मा.बाबर शारदा काश 

    १७.मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

    १८.मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

    १९.मा.उ हास शे ट  

    २०.मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

    २१.मा.पवार संगीता शाम 

    २२.मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

    २३.मा.तानाजी व ठल खाडे 

    २४.मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

    २५.मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
    २६.मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 
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    २७.मा.भारती फरांदे 

    २८.मा.आर.एस.कुमार 

    २९.मा.जावेद रमजान शेख 

    ३०.मा.चा शीला भाकर कुटे 

    ३१.मा.भालेराव ितभा ाने र 

    ३२.मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

    ३३.मा.नंदा वकास ताकवणे 

    ३४.मा.नेटके सुमन राज  

    ३५.मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

    ३६.मा.भ डवे संिगता राज  

    ३७.मा.मोरे र महाद भ डवेू  

    ३८.मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

    ३९.मा.सुयवंशी आशा ाने र 

    ४०.मा.ल ढे गणेश नारायण 

    ४१.मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
    ४२.मा.†ò›ü.सं दप गुलाब िचंचवडे 

    ४३.मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

    ४४.मा.अपणा िनलेश डोके 

    ४५.मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४६. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

    ४७.मा.जय ी वसंत गावडे 

    ४८.मा.पवार मिनषा काळूराम 

       ४९.मा. साद शे ट  

       ५०.मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

५१. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
    ५२.मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

    ५३.मा.शेख अ लम शैकत 

    ५४.मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

    ५५.मा.मासुळकर समीर मोरे र 
    ५६.मा.वाबळे संजय म हारराव 

    ५७.मा.म डगेर  वषा वलास 

    ५८.मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

    ५९.मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

       ६०.मा.सुपे आशा र वं  

    ६१.मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

    ६२.मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

    ६३.मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
    ६४.मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
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    ६५.मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
    ६६.मा.महेशदादा कसन लांडगे 

    ६७.मा. दा बाजीराव लांडे 

    ६८.मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

    ६९.मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

    ७०.मा. व नाथ वठोबा लांडे 

    ७१.मा.ननवरे जत  बाबा 
    ७२.मा.सावळे िसमा र वं  

    ७३.मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

    ७४.मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

    ७५.मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

    ७६.मा.बहल योगेश मंगलसेन 

    ७७.मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

    ७८.मा.कदम सदगु  महादेव 

    ७९.मा.िगता सुिशल मंचरकर 

    ८०.मा.कैलास महादेव कदम 

    ८१.मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

    ८२.मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

    ८३.मा.आसवाणी स वता धनराज 

    ८४.मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

    ८५.मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

    ८६.मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

    ८७.मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

    ८८.मा.काळे वमल रमेश 

    ८९.मा.पाडाळे िनता वलास 

    ९०.मा. वनोद जयवंत नढे 

    ९१.मा.तापक र अिनता म छं  

    ९२.मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

    ९३.मा. वमलताई सुरेश जगताप 

    ९४.मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

    ९५.मा.बारणे िनलेश हरामण 

    ९६.मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

    ९७.मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

    ९८.मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

    ९९.मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
   १००.मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

   १०१.मा.कलाटे वाती मयुर 

   १०२.मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 
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   १०३.मा.च धे आरती सुरेश 

   १०४.मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

   १०५.मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

   १०६.मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

   १०७.मा.जवळकर वैशाली राहलु  

   १०८.मा.जगताप राज  गणपत 

   १०९.मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

   ११०.मा.जगताप नवनाथ द ु 
   १११.मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

   ११२.मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

   ११३.मा.जम सोनाली पोपट 

   ११४.मा. शांत िशतोळे 

   ११५.मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
   ११६.मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

   ११७.मा.काटे राज  िभकनशेठ 

   ११८.मा.शडगे आशा सुखदेव 

   ११९.मा.मोटे करण बाळासाहेब 

   १२०.मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

   १२१.मा.संजय केशव काटे 

   १२२.मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
   १२३.मा.पाट ल सु जत वसंत 

   १२४.मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

   १२५.मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

       यािशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.गायकवाड, 
मा.डॉ.माने, मा.कुलकण , मा.टेकाळे, मा.दरुगुडे, मा.माछरे, मा.फंुदे - सहा.आयु , मा.गावडे -
नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल-
सहशहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय - . आरो य वै . अिधकार , मा.डॉ.मनोज 
देशमुख - वै .अिध क, मा.भदाणे - उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.शरद जाधव, मा.लडकत, मा.साळवी, मा.काची,  मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.तांबे, मा.स यद, 
मा.दांगट, मा.बरशेटट  काय.अिभयंता, मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.च हाण - 
आरो य कायकार  अिधकार , मा.पवार - .कायदा स लागार, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------- 
 

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

----------- 
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ो रे 
 

(महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये) 
---------- 

मा.महापौर  - ो राचा तास फ  अधा तास आहे. 
 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरे तर मला वेगळया वषयास ल  वेधायचे 
आहे. महापौरां या गाड वरचा दवा काढला आहे. तसेच मा.आयु  आय.एस.आय. असून सु ा यां याह  
गाड वरचाह  दवा काढून घेतलेला आहे. वृ प ातील बात यांनुसार १९८९ चा मोटारवाहन िनयम १०८ 
नुसार दनांक १७ स टबर २०१३ चा आदेश काढून क दजा या महापािलके या महापौर व आयु ां या 
गाड वरचा दवा काढ यासंदभात गहृ खा याने आदेश दले आहेत. मा.महापौर साहेब, या 
सभागृहा यावतीने रा य शासनाला वनंती करावयाची आहे क , शहराचे ितिनधी हणून केवळ 
महापािलकेचे नाह तर स मा.महापौर संपूण शहरभर, रा या या इतर भागाम ये जात असताना हे 
मानाचे पद आहे. शोभेचे पद नाह . महापौर हा शहराचा वािभमान आहे. रा यशासनाला सभागृहा या 
वतीने वनंती क  या. जवळपास या शहराची लोकसं या वीस लाखापयत पोचलेली असताना 
रा यशासना या गृहखा या या सुचनेनुसार महापौरां या गाड वरचा दवा काढून घे यात आलेला आहे. 
रा यशासन देखील आपलेच आहे. जसा िनयम कर याचे शासनाला अिधकार आहेत तसा िनयम 
बनवायचे देखील अिधकार शासनाला आहेत. सभागृहा या वतीने रा यशासनाला वनंती कर यात येते 
आहे क , मा.महापौर, मा.आयु  यांचे गाड वरचा दवा काढला आहे तो दवा बस व यासंदभात 
रा यशासनाने आदेश पार त करावा. महानगरपािलका थापनेला तीस वष झाली आहेत. सु वातीपासून 
दवा नसता तर एवढे काह  वाटले नसते. महापौर आप या कार कद ला एक वष होऊन गेले. वषापूव  
दवा नसता तर काह  वाटले नसते. परंतू आता कुठेतर  चुक यासारखे वाटते आहे. शहराम ये फरत 
असताना यांचा एक दजा आहे. सव सामा य माणसाची पाह याची वेगळ  भूिमका आहे. वेगळया 
अथाने व वेग या नजरेने मा.आयु  व मा.महापौर यांचेकडे पाहतात. तर  पु हा मा.आयु  व 
मा.महापौर यां या गाड वरचा दवा बस वणेबाबत रा यशासनाने वचार करावा अशा कारची सूचना 
सभागृहात करतो. रा य शासनाला आपली सूचना कळवावी. या ीकोणातून या सभागृहात सूचना 
करतो.  
 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरे तर आता ो राचा तास होता. परंतू 
अ पांनी चचा केली व जी बातमी पेपरला आली, किमशनर यां या गाड वरचा दवा काढ यास शासनाने 
सांिगतले होते. २००७ साली महापौर प रषद घेतली होती यावेळ  महापौरांना सु ा अिधकार दले 
पा हजेत अशी मागणी केली होती. कधी वेळ आलीतर भांडायला सु ा लागते. था, परंपरा या 

ीकोनातून महापौरांनी नुसते पदावर बसायचे, उ ाटने करायची. तसे होऊ नये. या वषयाशी सगळे 
सभागृह सहमत आहे क , मा.महापौर, मा.आयु  यांचे दवे अबाधीत असले पा हजेत. यांचे ह क 
यांना परत िमळाले पा हजेत. पद हे मह वाचे आहे. नुसते लाल द याचे हणत नाह , गाड  सु दा 

जी आहे ती सहा सात लाखापे ा दहा पंधरा लाखापयत तरतूद करावी. शासनाला याचा ताव 
पाठ वला गेला पा हजे. हा ठराव या व तो सु ा यासोबत पाठवावा. शेवट  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेम ये मोठमोठया गा या बन वणा-या कंप या आहेत. आ ण मा.महापौर शहराचे थम 
नागर क असताना यांना या गो ीला सु ा सामोरे जावे लागते. यामुळे यांचे गाड वरचा दवा काढणे 
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ह  यो य गो  नाह , हणून मी असे हणेन क , जो ठराव करतोय तो महारा  शासनाने लागू करावा. 
नुसते पंपर  िचंचवडसाठ  नाह , महारा ासाठ  मा.महापौर व मा.आयु  यां या द याचा  आहे. 
यांना यांचे ह क  िमळावेत ह  सुचना मांडते. शासनाने या सुचनांचा वचार करावा. मा.महापौरांना 

पु हा गाड वरचा दवा दयावा. आयु  येईपयत तु हाला दवे िमळतील अशी आशा क न शासनाकडून 
या माणे क न यावे अशी वनंती करते.  

 

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, दो ह  सूचनांना माझे अनुमोदन आहे. 
---------- 

अ) मा.महापािलका सभा . .१९ द.२०/०७/२०१३ व २६/०७/२०१३    

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

मा.महापौर  - ो राचा तास सु  कर यात येत आहे. 
 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बंद योजने या संदभात मी जाणीवपुवक 
 उप थत केला आहे. खरे तर उप थत  िनमाण कर याचे बाबतीत अनेक कारणे असतात. 

काह  राजक य कारणे सु ा असू शकतात. परंतू या कामासंदभात या दवशी िन वदा सार त केली. 
याचे पुरावे उपल ध आहेत. या दवशी आपण प पणे शासन व रा यशासनाकडे मांडतो. 

रा यशासनाकडे कती  उप थत केले आहेत. याचे पुरावे उपल ध आहेत. खरे तर जगाचे सोडून 
ा. भारत देशात एखाद  योजना कर त असताना वशेषतः काँ ेस प ा या मा यमातून भूिमका मांडत 

असताना बंद योजनेस आमचा वरोध नाह . ह  योजना कर त असताना ज ेिनयोजन केले आहे ते या 
प दतीने िनयोजन केले होते ते नेमके शहरा या चांग या उददेशासाठ  होते का? ठेकेदारा या 
पुनवसनासाठ  होते? या शंकेला मूत व प िमळाले आहे. ह  योजना फ  ठेकेदारासाठ  होती हे पु हा 
िस  झाले आहे. मुल ज माला ये याअगोदरच प हली,दसरु ,ितसर चे सगळे कपडे खरेद  क न ठेवले. 
एवढ  महान आपली महानगरपािलका आहे. बंद नळ योजना कशासाठ  केली आहे? क स टंट नेमला 
होता. एखाद  दघटना देश पातळ वर घडलीू , अ याचार झा यानंतर फा ट ॅक कोटातून दोषींना िश ा 
दे यात आली. क स टंटने चुक या कामा या मा यमातून िन वदा िस द केली. यांना फाशी दली 
पा हजे. ३४ क.मीटरची लांबी असताना केवळ आठ क.मीटरची आपली हदद आप या हातात 
असताना तो क लटंट परवानगी देतोच कसा? या पा भूमीवर सव नगरसेवकांना एक न  आवाहन 
आहे. आपण िनवडून आलो हणून प  मा यमातून आप या जागा भ कम आहेत. आपण या शहराचे 
व त आहोत. जे पराभूत झाले यांना कोणताह  प  घर  जावून वचारत नाह , तुमचे काय चालले 
आहे. आप या शहरा या वकासासाठ  तु ह  परदेश दौरे ज र करावे. ितथली पा भूमी पाहन इथे ू
आपले शहराचे उदा ीकरण ज र हावे. परंतू महारा ातील नगरप रषदा, नगरपािलका यांचे दौरे केले 
तर पाच ते दहा कोट ंचे बजेट असताना स र ट के खच होतो. प नास प नास लाखासाठ  शासन 
दरबार  अ रशः झोळ  घेऊन फरावे लागते. आप याकडे दोनशे/अड चशे कोट चे टडर कसलेह  
िनयोजन नसताना काढले आहे. कोणतीह  काळजी घेतली नाह . आता एलबीट  लागू झाली या शहराचे 
काय होणार? एलबीट त भ व याम ये तुट आहे. अनेक नगरसेवक इंड यलम ये कामे करतात. 
टे कोची काय हालत आहे. नंतर येणा-या कालखंडात १०० कोट  कसे जमा करावे ह  हालत होईल. 
याचा प ह यांदा िनकाल लावावा. भाषण कर यासाठ   उप थत केला नाह . अशा प तीने 
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म ती,माज असले यांना डोळयासमोर ठेवून हे टडर काढ यात आले. माझा प  आरोप सु ा झाला 
आहे. कारण मूळ िन वदा होती २७१ कोट ंची परंतू डायरे ट २०% अबो ह टडर टाक यामुळे आपण ३११ 
कोट चे टडर काढले. मी  वचारला होता, जेएनएनयुआरएम या मा यमातून क  शासनाची सवलत 
कोण या रकमेसाठ  िमळणार आहे? यांनी सांिगतले, मूळ रकमेवर १३१ कोट  भूदड आप याला 
प ह यांदा बसला आहे. दंड आप याला सोसावा लागणार आहे असे हणायला हरकत नाह . आ ण या 
पा भूमीवर बंद नळ योजनेची आजची आिथक प र थती काय आहे. १३ माच अंितम मुदत आहे. 
याला ६ म हने रा हले आहेत. क  शासनाचे अनुदान जमा आहे. तुम या अशा चुक मुळे आजची 

प र थती अशी आहे क , आजह  शेतक-यांचे संदभात यांचे कुटंूबाकडे कोणी ल  देत नाह . राजक य 
हेतू कोणताह  असू ा. शेतक-यांचे फुकट बळ  गेले आहेत. आपण आधीच ठराव केला, कुटंूबातील 
लोकांना सेवेत जू क न घेऊ. ितथे सु ा दल  केलेू . मनपा या हतासाठ  को यावधी पये 
वाचव यासाठ  य  हायला पा हजेत. ते बाजूलाच. ठेकेदार हणतो, माझे नुकसान झाले हणून 
३७६ कोट  नुकसान भरपाई घेतली आहे. खरे तर कोण कोणाला मॅनेज करते हे समजत नाह . खरे 
परमे राला ठाऊक. घटनेचे स य बाहेर आ यािशवाय राहणार नाह . काह  मंडळ ंची म ती चालली 
आहे. हे सूडबु द ने केले आहे. शासन मूढ प तीने वागते. मी पंपर  िचंचवड शहराम ये राहत 
असताना या शहराचे वकासाचे बघणार आहे. योजना बघणा-यांनी या प तीने काया वीत केली आहे. 
हे जे ठेकेदार आहेत ते महारा ाचे एमएसएमएससी, है ाबाद अशा कारे तीन लोकांनी कट कार थान 
केले याचा शोध घेणे अ यंत गरजेचे आहे. शहरा या हतासाठ  टडर काढले नाह . टडर काढताना 
शेतक-यांची िमट ंग घेतलेली नाह . करण वेगाने हाताळले नाह . हे टडर काढले आहे तर ते टडर 
काढलेच कसे? करण िचघळत कसे जाईल हे पा हले. शासनाने प हले काम सु  करताना १२४ कोट  
ठेकेदाराला दले. प हली घटना घडली ते हा ३५ क.मी. पैक  ७ क.मी. आप या ता यात होते. याने 
३५ क.मी. पाईप आण याचे सांिगतले. या याकडे सव र कम िश लक आहे. याने महापािलकेचे 
काम काह  केले नाह . मनपाचे पैसे घेऊन मनपाला प  पाठवतोय, नुकसानभरपाई ा. याने 
म.न.पाचे नुकसान केले आहे याला तर प हले फासावर दले पा हजे. याला कोणी माफ करणार 
नाह . मी तर माफ करणार नाह . ह  भयानक लूट आहे. हणून तु हाला सवाना सांगतो हे सव 
गांिभयाने या. या शहरातील नाग रकां या खशातील पैसा आहे. भ व यात ५ लाखाचे गटार करायचे 
झालेतर  आपली अव था बकट होणार आहे. आम या शहरात वशेष योजना होती हणून आ ह  
पाठ ंबा दला. या सव भूिमकेतून एकंदर त पु हा टडर क न ते पैसे कसे वाचणार? ते वाचव यासाठ  
त  माणसा या मा यमातून किमट  नेमावी. हे सव करत असताना काम होणार नाह . परत क  
शासनाचे कमान दोनशे/स वादोनशे कोट  पये लॅ स होणार. हणजे सातशे कोट  महापािलकेचे 
बाजूला काढावे लागतील. अिधकार  पमन ट असतात, आप याला ५ वषानी जनते या दरबारात जावे 
लागते. पुढ ल पाच वषात कोणतेह  काम आप याकडे होणार नाह . िनयोजन यव थत केलेतर ऊस 
इथे नद चा भाग ऊंचावर आहे, या ठकाणी पंपींग सु  करा. यामुळे पाणी यव थत िमळेल व द डशे 
कोट  पये वाचतील. भाषण क न राजक य भांडवल कराय़ला भरपूर मैदान मोकळे असत.े जनते या 
पैशाचे राजकारण करणे महापाप आहे. दोनशे दोनशे कोट  पये असे खायला लागले आहेत. १२४ 
कोट  पये ठेकेदाराला काम न करता देऊन टाकले. आपण िभकेला लाग यािशवाय राहणार नाह . 
ठेकेदाराने आमचेसमोर या योजनेबाबत सांिगतले. शहरात चांगली योजना होते आहे हणून आ ह  
देखील या योजनेला पा ठंबा दला. याच णी १२४ कोट चे टडर २० ट के अबाऊ गेले व मूळ 
टडरवर शासनाची सवलत घेतली नसती तर  ७०० कोट  राहणार आहेत. सवलत तर  कसली यायची 
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हा  केला. इथे काय चालते, महापािलकेत  चो-या कशा प तीने होतात, हे सवाना कळावे हणून 
हे  उप थत केले. राजकारण कर यासाठ  उप थत केले नाह . या दवशी िन वदा ओपन झाली, 
या णापासून ठेकेदार कसा मॅनंज क न आला या गो ी शासनासमोर येऊ ा. काह  फरक पडत 

नाह . जेएनएनयुआरएम या मा यमातून ५० ट के सवलत आहे याची मुदत २०११ होती. ती आता 
२०१३ झाली. आता २०१३ झा यानंतर दोन वषाम ये काय केले?  जर तु हाला योजना आणायची 
असेल तर मावळातील प रसरातून पाणी येते. जी गावे आहेत या गावागावात पा याची योजना क न 
ा. शंभर, दडशे कोट  पये वाचवा. काह तर  िनयोजन करा नाह तर जनता आप याला माफ करणार 

नाह . महापौर साहेब, तु ह  बाहेरचा परदेश दौरा क न या. काह  काळजी क  नका. ठेकेदाराने दावा 
लावला आहे. ठेकेदार वाट लावायची कामे करत आहेत. मनपातील एकच करण तुम या मा हतीसाठ  
काढले. यांना कुठे तर  आवर घाला. महापािलकेचे काय होईल? मोठमो या लोकांचा हात 
अस यािशवाय ठेकेदाराला माज येणार नाह . कोणताह  नगरसेवक याला काह  करणार नाह . एवढा 
कॉ फ ड स असेल तर महापािलका िन त िभकेला लाग यािशवाय राहणार नाह . आप या ीने 
शहर सुंदर कर यासाठ  या ठेकेदाराचे काय करता येईल ते पहा. पुढचे काय करायचे असेल तर ते 
आ ह  बघू. ह  कामे िनयोजनब द कर यासाठ  असे अनेक त  आप या शहराम ये आहेत. युिनट  
क स टंट यां याकडून नुकसानभरपाई या. यांनी चुक चे आ हाला िनयोजन केले हणून मनपाला 
पाचशे कोट ंचा फटका बसतोय. काह  काह  नगरपािलकेचे बजेट हे एक कोट चे आहे. मी ना य े ात 
फरतो, िनवडणुक या काळात मी या महानगपािलकेतून फरलो. इथ या लोकांची मानिसकता तयार 
झाली आहे, शहरातील रोड तयार होणार नाह त. शहरातील रोड क चे आहेत. मनपाकडे पैसा नाह  ह  
मानिसकता तयार झाली आहे. भ व याम ये दोनशे कोट चंा लॉस झाला आहे. आप याला काह  होत 
नाह . या आशेने पाहतोय. भ व यात उपिनषध       झा यािशवाय राहणार नाह . आ मिचंतन 
करायची संधी देतोय. महापौर साहेब हा दौरा आटोप यानंतर या बंद नळ योजेनेसंदभात मावळातील 
शेतकर  यांना या योजनेचा हेतू दाखवून  पाणीटंचाईपासून सगळ  गावे मु  करा. या ीकोणातून 
य  करा. अशा कारे मा या भावना य  करतो. 

 

मा.राज  जगताप - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,आताच भाऊंनी  उप थत केला. खरे तर 
हा  मोठा गंभीर आहे. आम या पंपळे गुरवम ये ५६/५७ या भागाम ये एकलाख लोकव ती 
आहे. परंतू अिधका-यांना पाणी पुरवठयाची मा हती घेत असताना या ठकाणी मा हती अशी िमळाली 
माणसी १३५ िलटर पाणी िमळाले पा हजे. आताच सांिगत या माणे एक लाख लोकसं या असताना 
या ठकाणी १३२५ दशल  िलटर पाणी दले जात असताना आप याला फ  ७४ िलटर पा याची आज 
या ठकाणी यव था होत आहे. आ ण यामधून टँकरम ये दोन लाख िलटर पाणी जात आहे. 
पंपळेगुरव व दापोड  या ठकाणी पं पंग क न पाणी जाते आहे. अशी प र थती असताना आयु  
साहेब या भागाम ये जा तीत जा त दोन दशल  िलटर पा याची कमतरता आहे. बावीस लाख 
िलटर पाणी कमी येते. अशी प र थती असताना आप या भागात पुण पाणी येत नाह . हणून 
म हला वारंवार मा याकडे येत असतात. एक क भ न म हला किमशनर यांना भेटायला आ या 
हो या. कांबळे साहेबांना भेटून गे या. पा याची गंभीर प र थती आहे. संबंिधत अिधका-यांनी 
सांिगतले, काह  लोकांनी अनिधकृत नळ कने शन घेतलेले अस यामुळे व मोटारपंप लाव यामुळे पाणी 
कमी येते. हणून लोकांना पाणी िमळत नाह , असे असेलतर मला वाटते. आप या प रसरातील 

ाब ल आपण पेपरला दले होते. व यासंदभात आयु ांनाह  प  दले होत.े अनिधकृत नळ कने शन 
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बाबत मी जा हरपणे सांिगतले होते. जर लोकांना पाणी िमळत नसेल तर अनिधकृत नळकने शन होत 
अस यास भागात अंदाधंुद  कारभार चालला आहे. अशावेळेस आप या या िनयमानुसार नळकने शन 
अिधकृत दले गेले पा हजे. िनयमानुसार १५ दवसांत नळ कने शन ऑथराईज होत नाह . एकाला 
अज क न सहा म हने झाले आहे, नळकने शन िमळाले नाह . दसु-याला ९ म हने झाले, ितस-याला 
अठरा म हने झाले. या ठकाणी येक नाग रकाला सांगतात, फाईल गहाळ झालेली आहे. मग रिसट 
कशासाठ  दली आहे. यांना सांगतात तु ह  द ती क न ु दसर  फाईल याु . अशा प र थीतीत 
नळकने शन अनिधकृत घेणार नाह  तर काय करणार? ड भागातून अिधकृत नळकने शन होत नाह . 
मोठा ॉ लेम आहे.  हणून सवानी कामकाजावर ल  दले पा हजे. वीस लाख तेवीस हजार िलटर 
पाणी कमी आहे. १८ मी. रोडला १६ इंच लाईन टाकायला २ ते अड च वष झाली. शंभर मीटर लाईन 
टाकायची आहे. १५ ते २० हजार लोकांचा  कमी होईल. या ठकाणी तो  या घरा या ठकाणी 
घेतला आहे. पाणी पुरवठा, थाप य वभाग यांना प  दले आहे. पाणी पुरवठा वभागात प  
द यानंतर, थाप य यांनी काळजी घेऊन घरे पाडली पा हजेत. घरमालकांना अडचणी आहेत. याला 
ट ड आर, एफएसआय दे यासाठ    आप या प ात अ, ब काय असेल या माणे िमळाला पाह जे. 
िन तपणे यांनी घरे ता यात दली, य़ांचा पाठपुरावा केला पा हजे. या कायालयात आप या 
अिधका-यांना सांिगतले क , पाणी दोन टाईम येत नाह  तर एक टाईम तर  करावे. आ ह  हे देखील 
मा य केले. परंतू एक टाईम सु दा पाणी येत नाह . लडकत साहेब पाणी पुरव याचे अिधकार  आहेत. 
मीटर पहा. अशी प र थती असताना आप या या शहराम ये व प रसराम ये य ात पाणी येत 
नाह . य ात पाणी बघायला यायला पा हजे. पा याची १० ते २० ट के गळती होत असते. काह  
भागात पाणी येते. काह  भागात पाणी येत नाह . आमची अशी अपे ा आहे, वीस लाख िलटर पाणी 

कमी पडते ते लवकरात लवकर दयावे. महापौरांनी मला बोलायची संधी दली, याब ल ध यवाद! 

मा.आ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब जे  नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर यांनी बंद 
पाईपलाईनबाबत वचारले या ांची उ रे पाहता मा यासार या नवीन नगरसे वकेला  पडला आहे 
क , जागा ता यात नसताना हा मह वाकां ी क प करायचा िनणय कसा घेतला? क पाची सु वात 
कर यापुव  या क पाचे काम पाहणारे अिधकार  यांची भूिमका संशया पद आहे. कारण आज रोजी 
अिधकार  वगाकडे काम सांिगतले तर ते हणतात, जागा ता यात नाह . बजेटम ये तरतूद नाह . अशी 
अनेकांना उ रे ऐकावी लागली आहेत. कोणताह  क प राब वताना आिथक या, भौगोिलक या, 
तां क या क प पूण करताना कोणकोण या अडचणी येऊ शकतात याचा अ यास करणे गरजेचे 
आहे. यानंतर िनणय घेणे संबंिधत अिधका-याची नैितक जबाबदार  आहे. परंतू या क पाम ये 
महापािलके या अिधका-याने वतःच मालक अस या माणे बेजबाबदारपणे िनणय घेतले. यामुळे 
क पाचे काम बंद पडले आहे. जिमन ता यात नसताना ठेकेदारांना ८.८० क.मी.चे कामासाठ  १४२ 

कोट  पये दले.  हे संबंिधत अिधका-यांकडून वसूल केले पा हजेत. संबंिधत ठेकेदारांने १७५ कोट ंची 
नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. तर या ठेकेदारांनी आतापयत यापुव  महापािलकेत कोणकोणती 
कामे केली आहेत, मुदतीत कामे केली आहेत का याबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे. संबंिधत क प 
अिधकार  व ठेकेदार यांचेकडे जी-जी कामे आहेत, यांची देखील चौकशी हावी. भ व यात 
महापािलकेचे नुकसान करणा-या, अशा कारे योजनेचे काम पाहणा-या अिधका-यांना खडयासारखे 
बाजूला काढावे अशी वनंती करते. 
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मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आप याकडे बात या येतात. या बंद 
योजनेम ये जे कोणी र पे टफुल अिधकार  आहेत, यांचेवर कडक कारवाई करावी. मी बोलताना 
माझे  ऐकले गेले पाह जेत. आपले प कार यांना वचारा मी उभा रा ह यानंतर माईक बंद होतो. 
माझे मते यांचेवर कारवाई झाली पा हजे. या पदािधका-यांनी सांिगतले यांचेवर कारवाई झाली 
पा हजे. कोणी पदािधका-याने सांिगत यािशवाय हे केले नसेल. कोण आवाज बंद करतो या अिधका-
यावर कारवाई झाली पाह जे. यामुळे आप या प कारांना मी काय बोलतो ते कळत नाह . भाऊसाहेब 
भोईर यांना ध यवाद देतो. यांनी मोठा  काढला आहे. या ा या पा ठमागे अनेक  आहेत. 
आपण ो रांवर दोनदोन, चारचार तास चचा करतो. या माणे काह  † शन होत नाह . उदाहरण 
ायचेच तर, या वषयावर िमट ंगम ये ६४ लाखांची वसूली कर याबाबत मुलेप व किम र यांनी 

कॉ ॅ टरला दोन म हने अगोदर ऑडर दली होती. अजूनह  ६४ लाख वसुल झालेले नाह त. स याचे 
कायकार  अिभयंता, क भाग यांना वचारले तर ते हणतात, मी एक म हना अगोदर आलेलो आहे. 
सद यांना अशी मा हती ायची असते का? ठेकेदार, कॉ ॅ टर, अिधकार  आ ण नगरसेवक यांची बैठक 
झाली. या बैठक त ठरले ते ठेकेदाराला सांिगतले. कॉ ॅ टरला आप या डे हलपमट ऑफ सर यांनी 
सांिगतले, तू कोटात जा. मा हती अिधकाराखाली पेपस मागवून घे. कोटाकडून टे आण. किम र द ड 
वषात जातील. ते गे यानंतर याचे उ र देऊ. ह  बैठक झाली. काय ददशा आहे बघाु . अिधकार  
ठेकेदाराला सांगतो. मा हती अिधकाराखाली पेपर िमळत नाह , फाईल मािगतली तर फाईल िमळत 
नाह . मागील वष  एक फाईल मागतली तर िलगल †ड हायजर यांनी सांिगतले फाईल देऊ नका. आज 
याची कॉपी िमळणार आहे अशी प र थती आहे. यां यावर किमशनर का कारवाई करत नाह ? गे या 

वेळ  सभागृहात जी.बी.म ये चुक ची मा हती दली. सभागृहात दलेली मा हती जर चुक ची असेल तर 
काय उपयोग आहे? यांचेवर कारवाई होत नाह . किमशनर यांना सांगावे, एक अिधकार  सभागृहाला 
क ट  देतो, या यावर कारवाई होत नाह . तु हाला काह  वाटत नाह . तु ह  अिधका-यावर कारवाई 
करायला सांगा. आताच जे  वचारले याम ये  जिमन ता यात नसताना ोजे ट का राबवायला 
घेतला, कसा काय घेतला? ह  िन वदा कशी काय आलेली आहे. आपलेकडे ोजे ट †ò ु ह क न घेणे, 
टडर काढणे, वक ऑडर देणे इथपयत सगळ  कामे करतो. एकदा डॉकेट िमळा यावर पुढ ल सगळ  
सोय होते. जिमन ता यात नसताना आजपयत कारवाई केलेली नाह . इथे कारवाई करायची न हता 
का? पा टल साहेबांनी १३७ कोट  घेतले होते. अिधकार  अकाऊंटॅ बिलट ने कामे का करत नाह त? 
आपण यांचे गुलाम आहोत का? यांना घाबरतो का? जे अिधकार  जबाबदार आहेत, यां यावर 
कारवाई करा. महापािलका हे पैसे भरणार नाह  हे ल ात या. दसर  मेन गो  हु णजे, यावेळ  वक 
ऑडर दली होती, यानंतर ती पाच वेळा ए सटड केली. शेतक-यां या गैरसमजामुळे जे काह  घडले ते 
सु ा यव थत हँडल केले गेले नाह . मृत शेतक-या या एका मुलाला कामावर घेणार अस याचे 
सांिगतले होते. आज जर  हा ोजे ट राबवायची गरज आहे, तर  यापुढे कोणताह  ोजे ट राब वताना 
जिमन ता यात आहे का नाह  ते बघून वकऑडर ा. जे दोषी आहेत, यां यावर कारवाई करा. मग 
तो लास वनचा अिधकार  असला तर  चालेल. या वषयावर २ तास चचा चालू आहे. नंतर यावर 
कारवाई होत नसेल तर या ो रांची गरज नाह . तु ह  महापािलकेला लीड करताय. पुढ ल जी.बी. 
अगोदर किमशनर कारवाई करतात का नाह  ते बघायची जबाबदार  महापौर साहेब तुमची आहे.  
 

मा. शांत िशतोळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड शहराचा पाणीपुरवठा गेले 
अनेक वष कती माणात होत होता, कसा होत होता याचे तु ह  आ ह  सा ीदार आहोत. 
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मा.भाऊसाहेब भोईर यांचे आभार य  करत असताना शहराची ह  बंद पाईप लाईन योजना होती, ती 
योजना अपुण राह ली, कशी राह ली, कशामुळे योजनेला, सपंूण क पाला खीळ बसली गेली, याचे 
तु ह  आ ह  सवजण सा ीदार आहोत. पण केवळ सा ीदार असून चालणार नाह . आज या िन वदेची 
र कम काय होती, कशी होती याची ो रांमधून शासनाने उ रे दली आहेत.  शहरा या 

ीकोनातून २४x७ नाग रकांना पाणी दे याची घोषणा ७ वषापूव  यावेळ चे आयु , ी. दलीप बंड 
यांनी के याची आठवण सभागृहाला क न देतो.  जेएनएनयुआरएम या मा यमातून या योजनेसाठ  
मो या माणात िनधी उपल ध क न दला. र ता असेल, पाणी पुरवठा असेल, े नेज असेल, 
वेगवेगळया वभागांवर िनधी मंजूर झाला. या क पासाठ  सवात जा त िनधी मंजूर होता. याचे 
आकडे दलेले होते. क शासनाने जवळपास आप याला १११ कोट  मंजूर केले. ४४ कोट  शासन 
आप याला देणार होते. उवर त खच आपला होता. महापािलकेने शंभर कोट  पये ायचे हटले तर  
यावेळ  असलेली प र थती व आ ा असलेली प र थतीत फार फरक आहे. अ नीता नी बोलून 

दाखवले. आताच बोलले गेले जागा ता यात नसताना काम का काढले. पाच प नास लाख पयाचे 
काम सांिगतले तर  जागा ता यात आहे का, बजेटम ये तरतूद आहे का, शासक य मा यता घेतली 
आहे का, सगळे कायदे पंड त झाले आहेत. आज देखील आ हाला शंभर ट के मा य आहे. जसा राजा 
तशी जा. बंड यां या वेळ  कामच काम होते.  आज काम असून सु ा य ात कामे होत नाह त. 
याचे कारण शासक य धोरण गरजेचे आहे. शहराचा पाणीपुरवठा २४ तास झा यावर आप या 
पा याची बचत होणार आहे हे मा यासार यांना सांग याची गरज नाह . पा याचे बाबतीत आ ह  पुणे 
शहराचे उदाहरण दयायचे. बंद नळ योजनेतून पु यात पाणी आणले गेले. क स टंट नेमला गेला. 
पाणी कुठून आणावे लागेल, आपले बजेट कती होईल, आज बजेटला ास होईल का, याचे फायदे 
तोटे बिघतले गेले. या वषयी अ यास केला गेला. या योजनेतून शहरात व छ पाणी पुरवठा 
आ यावर या या येवर जो खच होतो तो काह  माणात होईल. पा याची व पैशांची सु ा बचत 
होईल हणून क प आखला गेला. शहरातील येक नाग रकाला व छ पाणी िमळेल. कारण पवना 
नद , इं ायणी नद  अशा दोन नदया आहेत या या शहरातून द षत होऊन येतातु . तेच पाणी आपला 
नाग रक पतो क  काय या सगळया शंकाकुशंका समोर ठेवून, सगळे अंदाज घेऊन बंद पाईप लाईन 
योजना आखली गेली. परंतू ती अधवट अव थेतील योजनेवर जवळपास द डशे कोट  पये खच केले 
गेले. खरेतर ह  योजना का आखली गेली? म यतंर या काळात शासना या अिधवेशन काळात 
गोळ बार झाला. ददवाने लोकांु चे मृ यू झाले. यानीमनी नसताना वेगळे घडले.  या घटनेमुळे हा 
क प कुठेतर  थांबला गेला. शासनाने,मा.मु यमं यांनी या क पाबाबत जा त गांिभयाचे वातावरण 

होऊ नये, शेतक-यां या भावना दखाव या जाऊ नये हणूनु , ह  संपूण योजना थांबवली. परंतू माझे 
एक हणणे आहे, शासनाने या प तीने ह  योजना कागदावर आणली, यानंतर पुटअप करणे 
तुमचे काम नाह  काय? थािनक लोकांचे वाद आहेत हणून ह  योजना थांबवणे चुक चे आहे. या 
लोकांना व ासात घेऊन योजना पुण करायची होती. योजना पूण कर याकडे कोणी ल  देत नाह . 
केवळ वाद होतील. समोरची लोक वरोध करतील हणून ह  योजना थांबवणे तेवढेच चुक चे आहे. 
द डशे कोट  पये खच क न पण काय उपयोग नाह . या ठेकेदाराला लॅकिल ट करा. जेवढे 
मटेर यल टाकायचे तेवढेच टाकले आहे. आप या ह त केवळ साडे चार क.मी.चे काम केले आहे. 
याचा फायदा आहे का काह च नाह . जर फायदा होत नसेल तर माझे प  हणणे आहे, पाईपलाईन 

उचलून दसर कडे टाकायची असेल तर जागा नाशवंत गो  ु नाह . शहरा या ीकोनातून ह  योजना 
पुण करायला पा हजे. २४x७ चे केवळ व न दाखवायचे. पा याचे मीटर बसवायला 50 कोट ंपे ा 
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जा त खच केला. नागर कांना मीटरमधून ास झाला. ह  योजना राबव यासाठ  या योजनेला खीळ 
बसवायचे कारण नाह . शासन शंभर ट के जबाबदार आहे. सम वय साधून ह  मह वाकां ी योजना 
पूण झाली पाह जे. आज जर शहराचा पाणीपुरवठा पा हला तर 100 एमएलट  इतके िलकेज आहे. 
काडा आणखी काह  शोधा, नवीन टे नॉलॉजी शोधायची काय गरज आहे. बंद पाईप योजनेतून 

पाणीपुरवठा झालातर कुठेतर  पैशांची बचत होणार आहे. थांबवले या कामांकडे ल  देत नाह . ते पूण 
झाले पा हजे. रा यशासन असेल, शेतकर  सघंटना असेल, शेतकर  असेल, आपली महापािलका असेल 
यांचा योजनेत उपयोग क न यायचा. ह  योजना माग  लाव यासाठ  जे जे य  करावे लागले. 
याम ये भाजप, काँ ेस, रा वाद  काँ ेस, िशवसेना कोणीह  असू ा. सम वय साधून योजना होणार. 

सवासाठ  योजना आहे. फ  रा वाद वालेच याचे पाणी पणार नाह , सगळेच पणार आहेत. यामुळे 
ह  योजना माग  लाव यासाठ  पुण अ यास करावा. मा.भाऊसाहेब भोईर यां या मताशी मी सहमत 
आहे. ठेकेदाराने जी गंुतवणूक केली आहे. तो ती मागणार आहे. अवा तव मागणी कर यापे ा 
या याकडून काम कसे पुण क न घेता येईल याकडे ल  दया. हा वषय कुठेतर  माग  लागला आहे. 

२४ तास पाणी उपल ध झालेतर 100 एमएलट   गळती आहे. 10 ते 20 एमएलट  घरगुती पा याची 
गळती आहे. आपण हंडयातील पाणी ते िशळे आहे हणून फेकून देतो. आज आपण बॅरल भ न 
ठेवतो, म भ न ठेवतो. साठवणूक मोठ  आहे. सकाळ झाली क  ओतून देतो. परंतू २४ तास पाणी 
असेल तर भ न ठेवणारच नाह . २४ तास पाणी शहराला िमळाले तर साठवून ठेवणार नाह . तर या 
योजनेला शासनाकडून जो पाठपुरावा पा हजे तो केला आहे. यापे ा आ ह  सहकाय करायचा य  
क . हा वषय या सभागृहासमोर आला आहे. मा.महापौर साहेब वनंती कर यात येते क , शासनाला 
आदेश ावा, ह  योजना पुण होईल याकडे ल  दयावे. आ ण शहराला २४ तास पाणी पुरवठा कसा 
होईल हे पहावे. ध यवाद. 
 

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी बंद पाईप लाईन योजने संदभात 
जो  उप थत केला आहे याबददल मा.भाऊसाहेब भोईर यांचे थम अिभनंदन करते. सात वषात 
दसु-यांदा  केलेला आहे. मा.महापौर साहेब वशेष असे आहे क , बंद पाईप लाईन योजना जो 
अिधकार  बघतो ते जथे जथे जातात ितथे ती योजना बंद पडते. असा पायगुणच खराब आहे यांचा. 
यांचे नाव घेत नाह . महापौर साहेब या ठकाणी ठेकेदाराला अड हा स 29 कोट , २४.६६ कोट  वसुली 

करायचे व बंद पाईप लाईन योजनेत २५ कोट  दले होते. पाईप पुरव यापोट , व ुत व यं णा 
सा ह यापोट  ११८ कोट , इतर बाबींसाठ  23.58 कोट . महापौर साहेब, मी या गो ीकडे ल  वेधू 
इ छते क , पाईपसाठ  ठेकेदाराला पैसे दलेले आहेत. ते आपण वसूल केले का? ए.जी. मक टाईल या 
ठाणे येथील कंपनीला कॉ ॅ ट दले होते. हणून यां याकडून पैस वसूल क  शकत नाह . इथे 
बसले या एकाह  अिधका-याम ये धमक नाह  ते पैसे वसुली करायची. वसूल क न दाखवावे. कारण 
ह  कंपनी अ त वातच नाह . कारण यांनी याचा मिलदा लाटला, यांनी या कंपनी या संचालक 
मंडळाव न कधीच राजीनामा दलेला आहे. अ जत गाय ी नावाची ह  कंपनी थापन केली, पैसे 
उचलेले व रा जनामा देऊन पोबारा केलेला आहे. ह  योजना तर येक अिधका-याला मा हत होती, 
आयु ांना मा हत होती. साडे अकरा म ह यांत इतका मो या लांबीचा र ता ता यात आलेला नसताना 
सु ा पैसे दे याची घाई का केली गेली? अशा अिधका-यांवर फौजदार  का दाखल क  नये? आ ह  
राजकारणात आलो हणून काय झाले? आम या बाजूने िनणय घेणार असाल तर यक अिधका-याने 
हे ल ात ठेवायचे क , याचे नुकसान झाले तर  आ हाला सु ा शेवटपयत जाता येऊ शकते. परंतू हे 
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अिधका-यांबाबत घडत नाह . जोपयत असा गो ींना अिधका-यांना झुकते माप ायचे थांबत नाह , दोन 
दवस सभागृहात  उप थत होऊन सु ा कारवाई होत नसेल तर सभागृहाला, सद यांना कंमत 
नसेल तर सभागृह तर  कशाला चालवायचे? यांनी ितजो-या भर या, यां याकडून वसूली क  शकत 
नाह  काय बोलायचे साहेब. पु हा तीच नको हणून एवढेच बोलते.  
 

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी जे  उप थत 
केले. खरे तर जुने जे नगरसेवक आहेत या सगळयांना या ाचे उ र कशामुळे झाले हे सव 
सभागृहात मा हत आहे. परंतू वारंवार हे  उप थत क न सु दा यावर कारवाई का होत नाह . या 
खोलावर जा याची वेळ आप या सवावर आली आहे. मा.महापौर साहेब, झार तले शु ाचाय कोण 
आहेत यांची नांवे सग यांना मा हत आहेत. हे कशामुळे झाले, का झाले. स लागार आपण कशासाठ  
नेमतो. २००७ ते २००९ हा काळ पंपर  िचंचवड महापािलकेचा सुवणकाळ होता. यातील आ ह  एक 
सभासद होतो. या काळात पंपर  िचंचवड महापािलकेत या वषात जी कामे झाली ती वाढ व दराने 
झाली. तु ह  फाईल बिघतली तर लमसम अड हा स दला गेला होता. एका दवसात ठराव सभेम ये 
मंजूर झालेनंतर हे काम कर त असताना ए झी युट ह पॉवर तयार झाली आहे. जो कोणी 
तां क या तपासणी करतो यांचेवर कारवाई हायला नको का? यांनी कोणी करायला सांिगतले ते 
सगळे घर  आहेत. आज जे अिधकार  आहेत, यांना त ड ायला लागते आहे. यां याकडे उ र नाह . 
यांचे नावे तर अ जत गाय ी मकटाईल नाव असेल तर तुमचे आमचे या सभागृहात चालणार नाह . 

महापौर साहेब नुसते बोलून, थांबून उपयोग नाह . या सव करणाची चौकशी केली पा हजे. जागा 
ता यात नसताना या काळात पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने अनेक क प हाती घेतले आहेत. 
िचंचवडचा पूल कती दवस रखडला होता. अशा कारचे डे रंग अिधका-यांनी केली. आपण ट. ह वर 
बघतो पी.ड यू.चे अिधकार  रोज सापडतात. खाडे नावाचे अिधकार  यांची चौकशी सु  आहे. बदनाम 
होतात महापािलकेचे नगरसेवक. महापौर साहेब वनंती आहे क , बंद पाईप योजनेम ये जशी अिधका-
यांची चूक झाली आहे, या माणे व र  राजक य य ंचा सु दा याम ये आळस आहे. वक ऑडर 
होईपयत व न फोन येत नाह  तर  लवकर वक ऑडर करा, हणून पूण वक ऑडर झा यानंतर या 
शेतक-यांना बोलवून यांना समजाव याचे काम पालकमं ी हणून कोणाचे होते. परंतू तसा कुठलाह  
य  केला गेला नाह . आज पवना क प त असले या क येक लोकांना यां या जागेला मुकत 

असताना सु ा यांना लोकांना नोकर म ये सामावून घेतले नाह . महापािलके या बाबतीत आधीच राग, 
याम ये झालेला गोळ बार. मा. शांत िशतोळे यां याकडून बोलले गेले क , याम ये ददवी ु य ंचा 

अंत झाला. पण आधी ते ददवी न हतेू , गोळ बार झा यानंतर ते ददवी झालेु . परंतू यांना नोकर त 
सामावून घे यासाठ  महारा  शासनाकडे ताव पाठवला होता. यांना नोकर  नको आहे असा यावर 
खुलासा दला गेला आहे. वा त वक पाहता, हे लोक आपलेकडे वारंवार येऊन गेले आहेत. परंतू ताव 
केला तर मनापासून बंद पाईप योजना कर यासाठ  कोणी य  केला नाह . फ  वक ऑडर 
होईपयतच य  होते. फाईल कागदाव न जे समजेल ते  कुणी यांना समजावून सांग याचा य  
केला का? मावळात या शेतक-यां या भावना कोणी समजून घेत या नाह . यां या अनेक जागा 
घेत या आहेत. शासनाबरोबर राजक य य चे सु ा हे काम होते. कोणीह  याम ये ह त ेप केला 
नाह . उलट मु यमं यां या नावावर खापर फोडले. मु यमं यांमुळे ह  योजना बंद झाली असे सांगू 
सगळे सुटतील असे वाटत असेल तर दसु -याच कारणाने ह  योजना बंद आहे. लोकसभे या िनवडणूका 
आ या आहेत. यामुळे ह  योजना चालू होईल अशी श यता नाह . आपण क  शासनाचा ह सा 
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घेतलेला आहे. रा यशासनाचा सु दा ह सा घेतलेला आहे. यांनी र कम परत मािगतली नाह  का 
याचे उ र पा हजे आहे. जो क प पुण नाह  यांनी आप याला ह  र कम मािगतली का? व यांची 
ती र कम घेतली आहे. आपलेकडे परत र कम मािगतली का? अशी परवानगी आहे का. याची 
र कम आपण घेऊ शकत नाह . उलट जर ह  रककम यांनी याजास हत मािगतली तर आपण देऊ 
शकणार आहोत का. याला कोण जबाबदार आहे. दहा वषात ती र कम कुठून दयायची. हे परदेशी 
साहेब आयु  हणून आ यानंतर यांनी वषभरात सभागृहा या ल ात आणून दले आहे, हे 
महापािलका सभागृहाचे काम होते. झार तले शु ाचाय़ िनघून गेले. हे फ  स मा. नगरसेवकांना फेस 
करावे लागते आहे.  स मा. नगरसेवक, मा.महापौर सा हेब या सव करणाची सीबीआयकडून चौकशी 
झाली पा हजे. ह  योजना कोणी बंद पाडली, याचा कोण पाईक आहे. या ठकाणी या करणासाठ  
चांगला पाठपुरावा केलेला आहे. या सव गो ी उजेडात आण या पा हजेत. परंतू आपण अधा तासापे ा 
जा त वेळ दलेला आहे. खरेतर हा गंभीर वषय आहे. या सव करणाचे आदेश ावेत. उ च तरावर 
चौकशी करा असे आ ासन मा.महापौर यांनी ावे. ध यवाद.  
 

मा. ीरंग बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर बंद पाईप लाईनचा वषय प ह यांदा 
या सभागृहात आलेला नाह . मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी हा  वचा न पु हा एकदा या गो ीला वाचा 
फोडलेली आहे. परंतू या दवशी २००७ साली महानगरपािलकेची सभा होती. तु हाला मा हत नाह . 
वशेष हणजे या सभेम ये या वषयाला मंजूर  दे यासाठ  सभा चालू होती. या दवशी 
लोकमतम ये बंद पाईप योजेने या वषयाची जा हरात होती. यावेळ  बंड साहेब आयु  हणून 
यासपीठावर होते. मी यावेळेस देखील या सभागृहास सांिगतले होते, कशासाठ  एवढ  घाई करताय? 
२००७ म ये िन वदा िस द केली. २००८ रोजी कामाचा आदेश दला. मा.महापौर साहेब 
ओझड,आढे,कडदे, जांबे, सोमाटणे, िशरगांव, उस, गहंजे या सगळया गावां या हदद तूू न ह  बंद पाईप 
योजना जाते. लँड ए वीजीशन या कधी चालू केली, कधी पूण झाली? लँड ए वीजीशन या 
चालू केली २००९ साली. आजतागायत काह  गावां या जिमनी ता यात आले या नाह त. या कामाची 
मुदत संपलेली आहे. शासनाकडून उ र दे यात आले, या कामाची मुदत द. ३१/१२/२०१२ ला 
संपली. असे असून सु ा आजतागायत पुणपुणे संबंिधत बदं पाईप योजना कर त असताना पूणपणे 
जागा आप या ता यात आली आहे. या सभागृहाम ये स मा.सद य बोलत असताना सांिगतले, क  
शासनाला आ ण रा यशासन जवाहरलाल योजना अंतगत अहवाल देत असताना, अहवाल पाठवत 
असताना संपूण े  आप या ता यात असावे लागते. या संदभात चुक या प दतीने क सलटंट नेमला 
गेला. युिनट  क स टंट यांना सु ा दोन कोट  दले गेले. यांनी चुक चा अिभ ाय दला का? 
महापािलकेने हे देखील पा हले पा हजे. ४७ कोट  पयाचा ाचाराचा आरोप या देशाचे पंत धान 
राजीव गांधी यांचेवर होता. बोफोस करण झा यानंतर यांची राजक य कारक द संपली. तो िनणय 
झा यानंतर ते िनद ष सुटले गेले. मा.महापौर साहेब, आपली ह  योजना पुण करायचा िनणय झाला 
नाह . नंतर या माणे िनदश द यानंतर केवळ ४७ कोट ंची योजना पूण होत असताना, योजनेची 
िन वदा काढत असताना २७३ कोट  पयाचे काम होते. ३३१.११ कोट  हणजे २० ते १८ ट के यादा 
र कम ध न काम दले होते. आपण मा.महापौर साहेब खूप चांग या कारची घोषणा करतो. बंड 
साहेब होते यांनी सांिगतले होते, २४ तास या शहराला पाणी िमळणार. मा. शांत िशतोळे यांनी 
सांिगत या माणे, प नास कोट  पये खच केले. परंतू गेले आपले प नास कोट  पये, या 
महानगरपािलकेचे खच झाले. या सभागृहात अनेकवेळा हा वषय होतो. कोण हणते यात राजकारण 
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केले जाते. मी देखील मावळाम ये जाऊन शेतक-यां या आंदोलनात अनेक वेळा भाषणे केली. 
जाह रपणे भाषणाम ये सांिगतले, पंपर  िचंचवडमधील नागर कांना या ठकाणी गोरगर ब शेतक-यांचे 
र  सांडलेले पाणी नको आहे. पाणी देत असताना मानवते या ीकोणातून शेतक-यांचा देखील वचार 
झाला पा हजे. पंपर  िचंचवडमधील नागर कांना सु ा पाणी िमळाले पाह जे. या महापािलके या 
सभागृहातील एक सद य हणून सांगतो, शहरवािसयां या वतीने सवसमावेशक तोडगा काढून, एक  
बसून या गो ींतून माग काढावा. या वषयी मी अनेक वेळा भाषणातून बोललो आहे. तर देखील ह  
योजना माग  लावायची नसेल तर असे कधी सांिगतलेले नाह . शेलार मामांना वनंती केली होती. 
यांनी या योजनेला ख-या अथाने वरोध केला आहे. कसान मो याम ये यांनी सांिगतले, 

आम याबरोबर बसा, एकदा िमट ंग या. आ ह  शासनाकडे, आप याकडे माग या के या. याचा 
िनणय हायला दरंगाई झाली, दल  झालेू . याचा भूदड महापािलकेला व सवसामा यांना बसतोय. 
यात सु ा चूका आहेत. ते कोटात गेले, यांनी लवाद नेमला. ामु याने लवादाने सांिगतले, 

महापािलकेला सांगत होते, आंदोलनाम ये ह या झाले या ३ कुटंूबांतील नातेवाईकांना सरकार  नोकर  
िमळावी. आंदोलनाम ये या गोरगर ब लोकांवर पोिलसी खटले भरले ते काढून घे यात यावेत. पवना 
नद पा ात गहंजेू , िशवणे इ. गावांम ये सेपरेट पा याची यव था करायचा वचार करावा. पवना 
धरण तांचे लं बत  वेळ च माग  लावावेत. पवना जल प र थती, र याचे कडेने याचे े  
कळवण इथपासून पुनावळे पयत धरतो. या- या शेतक-यां या जिमनी बाधीत होत आहेत, यांना 
व ासात याव.े लवादाने िनणय द यानंतर आपण शेतक-यांशी बोलायला गेलो नाह . ामु याने 
यापुढे काह  िनणय होणार नाह . हायकोटात गेलेले आहेत. यात काह  वेगळा िनणय होणार नाह . यात 
काह  राजकारण होऊ नये. परंतू मा.भाऊसाहेब भोईर यांना जे  उप थत केले ते देखील  
मह वाचे आहेत. एखा ा ठेकेदाराला डो यासमोर ठेवून िन वदा काढत असाल तर, केवळ िन वदा 
भ यासाठ  िन वदा होत असेल तर, यां याकडून काह  ट केवार  िमळा यावर िन वदा झाली असेल 
तर ठेकेदाराला डो यासमोर ठेवून िन वदा झाली आहे. ताप िचखलीकर, खाडे सारखी मंडळ  
आप याकडे सु ा आहेत. ामु याने या मंडळ ंना ध न जो कोणी यांचा होर या आहे मग ते 
त कािलन आयु  असतील, यावेळ  काम करणारे त कािलन अिधकार  असतील यांनी चुक या 
प तीने कामे केले आहे. शासनापुढे वषय मांडला. वषयाला मंजूर  घेऊन रा य शासन, क  
शासनाची फसवणूक केली. यां यावर खटला चालवला पाह जे. यांना दोषी धरले पाह जे. कोण यातर  
प ाला, शेतक-यांना दोषी ठरवून चालणार नाह . त कािलन आयु  दिलप बंड हे दोषी आहेत. 
शासन दोषी आहे. चुक या प तीने वषयाची मांडणी क न शासन व सभागृहाची दशाभूल केली 

आहे. हा  लं बत राह यासाठ  जो कोणी जबाबदार असणार आहे, या अिधका-यावर फौजदार  
गु हा दाखल केला पाह जे. महापािलकेची लूट करणा-या अिधका-याला शासन झाले पाह जे.     
 

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मला एकच  वचारायचा आहे. २००३ पयत 
जेएनएनयूआरएम या मुदतीनंतर या िन वदांची मुदत वाढ आहे. जेएनएनयूआरएमला २०१४ पयत 
मुदतवाढ दली आहे. या कामा या मुदतीत ४/५ वषात जी कामे क  शकलो, ती आजह  
कर यासारखी प र थती आहे. जर २०१४ पयत काम पणू झाले नाह तर मुदतवाढ चा च येत नाह . 
मा.महापौर साहेब, आपण तसा आदेश ावा. ह  र कम कोणी भरावी. आप याला वाढ व दलेली मुदत 
संप यानंतर संपूण खचाचा बोजा महापािलकेवर पडणार आहे का. राह ले या रकमेची याजास हत 
र कम ावी लागणार का याचे उ र ावे. 
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मा.तांबे (काय.अिभयंता) – मा.भोईर साहेब यांनी जो  वचारला आहे, आप याला क  शासन, 
रा य शासनाकडून िमळालेली र कम परत ावी लागणार आहे का. आपण क प पूण करणार 
आहोत.  
 

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, क प पूण झा यानंतर र कम परत घेतो, याजास हत घेतो 
का. जेवढा  वचारला आहे, तेवढेच उ र ा. न तापूवक वनंती आहे क , तु ह  नाह  कंवा हो 
म ये उ र ा.  
 

मा.तांबे (काय.अिभयंता) – शासनाची भूिमका आहे क  क प पूण करणार आहोत. मुदतवाढ  
संदभात शासनाला प यवहार केलेला आहे. कोण याह  प र थतीत हा क प पूण करायचा आहे, 
अशा प तीचे िनदश ा  नाह त.  
 

मा.भाऊसाहेब भोईर–मा.महापौर साहेब, िनयमा माणे जेएनएनयूआरएम योजनेअंतगत हे काम मुदतीत 
पूण झाले नाह तर ह  र कम लॅ स होते. नाह तर याजास हत ह  र कम परत ावी लागते. माझे 
अ ान दर कराू . 
 

मा.तांबे (काय.अिभयंता) – आप याला क  शासनाचे, रा य शासनाचे सव सहा य िमळाले आहे. 
या यापुढे जो खच असेल तो महापािलकेला करावा लागणार आहे. 

 

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, यासंदभात सव वाट लागली आहे. रकमेचे वा टोळे झाले 
आहे. तु ह  अजून वाट लावू नका. समजा काम झाले नाह तर ह  र कम लॅ स होते का? 
 

मा.तांबे (काय.अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, मुदतवाढ देऊनह  क प पूण झाला 
नाह . शंभर ट के आपले काम झा यानंतर र कम परत ावी लागणार आहे. याजास हत असे िनदश 
नाह त. या क पाबाबत तसे कोणतेह  िनदश नाह त. आप याला पूणपणे र कम िमळाली आहे. 
 
मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब,एवढा जबरद त ग धळ आहे. तुमची भावना समजू शकतो. 
तुम यासमोर िच  आणू शकतो. ह  र कम लॅ स होणार. काम सु  झा यानंतर केवळ २११ कोट  
लॅ स झाले नाह तर िन वळ ७०० कोट ंचा भूदड महापािलकेला बसणार आहे. याची न द सव सभागृहाने 
यावी.   

 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी 
वचारले या ाचे उ र हो ावे का नाह  ावे असे अिधका-यांचे चालले आहे. असे  वचार यावर 
यांना उ र देता येणार आहे का? खरे तर ह  योजना पंपर  िचंचवडचे व न होते. २४x७ शहराला बंद 

पाईप योजनेचे पाणी िमळावे. यावेळ या स लागारांब ल मा.सुलभाता नी खुलासा केला मी हणते. 
आप याला कोणाला हणायचे नाह . आ ह  काय हणत नाह . २००७ सालची गो  आहे. कोणी 
वरोध  का केला नाह . काय झाले याब ल मला काह  हणायचे नाह . आमचे सगळे सहकार  चांगले 
होते. कोण या प ाचे हणून नाह तर शहरासाठ  योजना करायची आहे. तांबे साहेब हणतात, काह  

कंुडली ठेवू नका. मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी मांडले या आकडेवार शी मी सहमत आहे. महापािलकेचे 
नुकसान झाले नाह  पाह जे. शहराला २४ तास पाणी िमळाले पाह जे. एकूण २५ वषाचे िनयोजन 



22 

बघताना ह  योजना आप या पुढ ल आगामी २५/३० वषाचे िनयोजन करणार  ठरणार आहे. आपण ह  
योजना करायचे ठर वले ते हा जो वषय आला होता, याम ये कुठ या कंप या हो या. यांचे नांव 
काय होते? या कंपनी या नावात अ जत असले तर काय झाले? कोणाला सीबीआय कडून चौकशी 
करायची असेल तर याने या नावाच रेफर स घेऊन चौकशी करावी. आ ह  कुणाला थांब वणार नाह . 
आम या ने यांचे सु ा नाव अ जत आहे. या कंपनीचे टडर होते, बाक  गो ी हो या, यावेळ  ह  कंपनी 
होती. मी कंपनीची बाजू मुळ च घेणार नाह . तु हाला बैल माह त आहे, आ हाला िशंग माह त आहे. 
यामुळे आली अंगावर तर िशंगावर यायला मी अ जबात घाबरत नाह . यामुळे जी काह  कंपनीची 

त ार असेल या सगळयांची सीबीआय चौकशी करावी. कोण सद य होते, कोण कोण होते हे 
सांग याचे काह  कारण नाह . सद यांकडून वषय न हता. यात घाबर याचे कारण नाह . जो वषय 
मांडला, तो वषय खरेतर बरोबर आहे. यात कोणी राजकारण करायची गरज नाह . न क च चांग या 
प तीने वषय करायचा आहे. हणून वषय होत असेल तर मागील वष  अ जत दादांना  वचारला 
होता. शेतक-यां या कुटंू बयांना कामावर यायचे असे सांिगतले होते. आ ह  शेतक-यां या कुटंू बयांना 
के हाह  कामावर यायला तयार होतो. यात कोण यातर  प ाने हटले होते,यावर दादांनी खुलासा 
केला होता, आ ह  कॉ माईज कर यासाठ  तयार आहोत. एवढे नुकसान होऊन पैसे वाया जाणार 
असतील तर या लोकांनी न क  पुढे यावे. शहरा या ीकोणातून काम होणे गरजेचे आहे. आज 
संबंिधत अिधकां-यांनी ह  पाईप लाईन कशी सु  होईल यासाठ  य  केले गेले पा हजे. शहरातील 
शंभर ट के लोकांना २४ तास पाणी िमळाले पा हजे. आपले महापािलकेचे ीद वा य आहे, क टब ा 
जन हताय। पाणी चांगले ायचे असेल तर २४ तास पाणी देणे गरजेचे आहे. काँ माईज काय 
करायचे ते करा. आयु  साहेब, तु ह  बोललात तर आ ह  काँ माईज करायला तयार आहोत. शेतक-
यांना घेऊन या. सगळे सभागृह यासाठ  तयार असणार आहे. कोणाला वाटते हा वषय शंभर ट के 
होऊ नये. तु ह  तसा श द वापरला. कोणाचे र  जाऊन पाणी ायचे नाह . मागे जी दघटना घडलीू , 
यातून शहराला पाणी पा हजे असे कोणाला वाटले होते का? शेतक-यांचे  सुटले पाह जेत. आकडा 

बघून सवसामा य माणसाला िभती वाटली. कुठेतर  पैसे ायचे ह  वेळ आ यावर किमशनर यांना 
सूचना ावी, वषय चांगला वषय़ आहे. याचे आऊटपुट आहे, असेल तर सभागृह कशासाठ  मागे 
राह ल. जे जे वषय आहेत, या या वषय़ांना चालना िमळाली पाह जे. नाह तर मह वाचा  आहे. 
आयु  साहेबांकडून सु ा पूण ल  घातले गेले पाह ज.े शेतक-यांशी चचा करायची असेल तर काह  
अडचण नसेल तर सग यांनी पुढे यावे. आ ह  दोन पाऊले आणखी पुढे जाऊन क प पूण क . 
मा.भाऊसाहेब भोईर तु हाल मुळात वरोध करायचा नाह . हा वषय शहरा या ीकोणातूनच आहे. 
याच ीकोणातून वषय रोखला गेला. सभागृहात समज-गैरसमज होत असतात. वतमानप ाम ये 

आणखी काह तर  बात या येतील. क प पूण कर यासाठ  अिधकार  वगाला मा.महापौर साहेब तु ह  
सांगावे व ह  सभा सु  करावी अशी वनंती करते.  

  
मा.महापौर – ो राचा तास संपलेला आहे.  

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

ठराव मांक -३५७     वषय मांक - १ 
दनांक - २०/९/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा मा.महापािलका आयु  याचे जा. .वै /७/का व/१५३६/२०१३ , 

           द.५/८/२०१३. 
         २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .३८९७ द.१३/८/२०१३   
 
महारा  शासनाकडून रा ीय र पेढ  धोरण राब वणेकामी यापुव  मा. थायी सिमती ठराव मांक २२२७ 

द .२६/१२/२०१२ चे िशफारस व महापािलका ठराव मांक १७७ द.११/०२/२०१३ अ वये चे मा यता नुसार प  

अ मधील दर कायम ठेवुन प  अ मधील मनपा णालयासाठ  जे नवीन दर आहेत ते मनपा व शासक य 

णालय यांचेसाठ  लागु करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

प  अ 

ांितवीर चापेकर बंधु र पेढ चे शु क 

मनपा व शासक य 
णालयासाठ  

खाजगी 
णालयासरठ  

 अ.  र /र घटक नाव 

शासनाचे 
शु क 

(चाच या व 
बॅ जसह) तपासणी 

शु क 

इश ु
शु क 

एकुण 
तपासणी 
शु क 

इश ु
शु क 

एकुण  

1 PCV & WB 850 90 335 425 110 740 850  
2 FFP 400 90 310 400 110 290 400  
3 Platelets 400 90 310 400 110 290 400  
4 Cryopre cipitate 200 90 110 200 110 90 200  
 

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
  

अनुकूल  -  ७२       ितकूल – ० 
 

अशी मते पडली 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 मांडते.  
     

ठराव मांक -३५८     वषय मांक - २ 

दनांक - २०/९/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ - १) मा.आयु  यांचे जा. . थासंक/२३/का व/१५/२०१३,  

         द.३०/०८/२०१३ 

            २) मा. थायी सिमती सभा द.१०/०९/२०१३, ठ. .४०६९ 
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थािनक सं था कर वभागाकडे जमा होणा-या रकमांचे लेखािशषिनहाय वग करण होणेसाठ  
खालील माणे दोन लेखािशष व यासमोर ल तरतुद सन २०१३-२०१४ चे अंदाजप कात न याने 
िनमाण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
 थािनक सं था कर याज (LBT Int.)               ५०,०००/- 

थािनक सं था कर दंड   (LBT Penalty)          ५०,०००/- 
        ----------------------------------------------------------------------------------- 

     एकुण १,००,०००/- 
        ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

मा.मंदा कनी ठाकरे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  - ७२     ितकूल – ०  

अशी मते पडली 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 मांडते.  
     

ठराव मांक -३५९    वषय मांक - ३ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

     संदभ-१) मा.आयु  यांचे जा. .अ न/१/का व/३००/२०१३, द.२९/०८/१३ 

               २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .४०७१  द.१०/०९/२०१३ 
 

     मनपाचे अ नशामक वभागांतगत आप ी यव थापन वभागास शासनाकडून ा  झालेली 
र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) शासक य सहा यक अनुदानाचा विनयोग यो य 
रतीने होणेकामी “ बगर ादेिशक आप ी यव थापन अनुदान” या नावे तुत अ नशामक वभागाम ये 
न वन लेखािशष व यांचे वतं  खाते िनमाण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
 

मा.अ नी िचंचवडे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, द.१८/२/२०१३ रोजी दैिनक सकाळ 
पेपरम ये प कार ी.सं दप िधसे यांनी उपकरण सं या, वाहन सं या, मनु यबळ, कंपनीचे िनकष, 

ता वत कंपनी या सम या याबाबत चांगली मा हती दली आहे. सवानी वाचले असेल मुंबईतील 
मं ालयातील आगीची घटना ल ात घेता अ नशामक वभागा या सु ा दजाचा आराखडा घेणे गरजेचे 
आहे. या ीने िनयोजन करणे गरजेचे आहे अशी वनंती करायची आहे.  

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयाला अनुस न सांगायचे आहे. संपूण 
शहरात अितवृ ी झाली. यामुळे शहरात ब-याच ठकाणी पावसाने यव था कोलमडली गेली. अशाच 
कारे मा या भागात ४० ते ५० कुटंूबां या घरांम ये गुडघाभर पाणी आले. रा ीची वेळ होती. 

नागर कांना मो या माणात ास झाला. मी आयु ांचे मनापासून अिभनंदन करतो. रा ी १ वा. 
अ नशामक वभागाला उपकरणे मागव यासाठ  फोन केला. यांना फोन के यानंतर सु ा एक द ड 
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तासापयत अ नशामक वभागाकडून पाणी उपसायचा पंप घेऊन कोणीह  मनु य पोचला नाह . 
प र थती हाताबाहेर जायला लागली, घरांतील व तूंचे नुकसान हायला लागले ते हा संत तुकाराम 
नगर या अ नशामक क ापाशी गेलो. संपूण शहरात िन तपणे ह च प र थती होती. गावडे साहेबांनी 
आम याकडे उपकरणे नाह त असे सांिगतले होते. संत तुकाराम नगर या अ नशामक क ाम ये 
जाऊन पा हलेतर ८/१० पंप पडून होते. कोण याह  कारची बेजबाबदारपणाची उ रे िमळतात. 
नागर कां या नुकसानीला कोण जबाबदार आहे? वेळेवर पंप पाठवले असते तर उपकरणांचा उपयोग 
क न घरातील सा ह याची नासधुस टाळ यासाठ  य  करता आले असते. अशी कोण याह  कारची 
हालचाल होत न हती. गाड  अ त वात नाह . पंपसेट यायला गाड  नाह . आरो य वभागाचे भाग 
अिधकार  ी.फंुदे यांनी गाड  पाठवली. यातून पंपसेट दे यात आले. परंतू असे बेजबाबदारपणाचे उ र 
देतात. फोनवर सांगतात, गाड त टाकायला पे ोल नाह , डझेल नाह , मग आ ह  काय करायचे? 
अ नशामकचे अिधकार  यांची काह  जबाबदार  आहे का नाह ? नागर कांनी वखचाने डझेल आणून 
यात टाकायची यव था केली. इतके बेजबाबदारपणे अ नशामकचे अिधकार  काम करतात. यांची 

चौकशी करा, हा कार काय आहे? तु ह  काय करणार आहात? नागर कांनी तु हाला पे ोल/ डझेल 
आणून ायचे का? आपण याची चौकशी करावी. कमचार  सु ा सांगतील. कमचा-यांनी यांची यथा 
सांिगतली, अिधका-याचे कोण याह  कारचे ल  नाह . मदत िमळत नाह . पंप द त होत नाहु . 
या ठकाणी संबंिधत अिधका-यांना फोन केला क , अशा अशासाठ  उपकरणे लागतात, ती पुरव यात 

यावीत. अ नशामक वभागाचा अितशय ढला कारभार आहे, याची कृपया न द यावी.  
 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषया या अनुषंगाने मा या भागातील एक 
घटना सांगू इ छतो क , सभागृहात अनेक वेळा सांिगतले आहे क , आम या भागात अ नशामकचे 
एक युिनट सु  कर यात यावे. अनेक वेळा चचा झाली. अनेक वेळा मागणी केली. या वभागाकडून 
गांिभयाने घेतले जात नाह . आम या प रसरात िचखलीकडून मोरे व ती, साने चौकाकडून गणपती या 
वसजन िमरवणूक या वेळ  रा ी ११.३० वा. झाड पडले. यामुळे र ता पूणपणे बंद झाला होता. मेन 
रोडवर ल िमरवणूक थांबली गेली होती. मी थम गावडे साहेबांना फोन केलातर यांनी उ र दले, 
मा याकडे माणसे उपल ध नाह त. साळंुके साहेबांना फोन करा. यां याकडे लोक उपल ध असतील. 
मी कमीत कमी १० फोन केले. फोनचा र लाय सु ा िमळाला नाह . कमीत कमी अड च वाजेपयत 
िमरवणुक ला टन घेणे सु ा श य न हते अशी अव था होती. आयु  साहेबांना फोन करावा लागला. 
यांनी साळंुके व गावडे यांना फोन केला. नंतर रा ी द ड नंतर झाड तोड यात आले. भर पावसात द ड 

तास िमरवणूक थांबली होती. ६० ते ७० िमरवणूका एका वेळेला थांब या हो या. पोिलसांची अव था 
फार दयनीय झाली होती. हा वषय गांिभयाने यावा अशी वनंती आहे. मा याकडे जागा असताना, 
अ नशामकचे आर ण असताना ताव दला होता क , िचखली इथे अ नशामकचे युिनटक रता 
जागा उपल ध आहे. ितथे आग लागली तर कोणी पोचू शकत नाह . कुदळवाड त भंगारवा यांमुळे 
र ता ॉस करायला मु कल होत.े अपघातांचे माण जा त असते. ितथे आग लागली तर िनगड  
कंवा संत तुकाराम नगर पासून अ नशामक वभागाची गाड  येत असते. आम या भागात एखादे 
युिनट असेल तर िचखली, मोशी, च-होली इथे जा यासाठ  सोय होईल. या भागात शेतकर  आहेत. 
शॉट स कट झालेतर काह  ठकाणी गा या जात नाह त. माझी आप याला वनंती आहे क , या 
वषया या अनुषंगाने मा या भागाम ये अ नशामक वभागाचे एक युिनट चालू करावे अशी वनंती 
करतो.  
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मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आप याकडे संत तुकाराम नगरम ये 
अ नशामक दल आहे. पंपसेट इ. लागणारे सा ह य ितथेच आहे. येक अ नशामक दला या 
ांचम ये सा ह य उपल ध पा हजे. नुसते सटर देऊन उपयोग नाह . पाणी उपसायला लागणारे 

सा ह य या- या ाँच म ये पा हजे. पंपसेट, इतर उपकरणे, रे यू शॉप येक ठकाणी पा हजेत. 
ऑपरेट करायला २० तास लागतात. गावडे साहेबांना फोन केलातर पंपसेट १५ िमिनटांत पाठवला. 
अ या तासात सोसायट तील पाणी उपसले. याब ल यांना ध यवाद देतो. येक ांचम ये सा ह य 
ठेवले पा हजे. या वषयावर अनेक वेळा चचा झाली, या- या वेळ  श द दला होता, या ठकाणी १ 
जनरेटर व १ पंप उपल ध क न देणार. तु ह  यांना कॉ टॅ ट करा. घटना रा ी घडतात. ितथे फ  
अ नशामकचा कमचार च उप थत असतो. सव पंप सेट, जनरेटर, कट ंग मशीन येक ाँचम ये 
असावी अशी वनंती करतो.  
 
 

मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब वनंती करते क , अ नशामक वभागा या 
अिधका-यांना डायसवर बोलवावे. यां याकडून मा हती यायची आहे. अ नशामक वभागा या गा या 
कती आहेत? लोकसं ये या अनुषंगाने टाफ आहे का? टाफ कमी का जा त आहे, कती माणात 
असतो? याब ल मा हती दलीतर बरे होईल. नंतर थोडेसे बोलू ा. आप याकडे टाफ खूप कमी आहे. 
याम ये कसे काम करता याची मा हती पा हजे होती.  

 

मा.उदय वानखेडे (अ नशामक अिधकार ) – वभाग मुख ी.गावडे साहेब मुंबईला गेले आहेत.       
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  - ७२      ितकूल – ०  
 

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

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
     

ठराव मांक -३६०    वषय मांक - ४ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ - १) मा.आयु  यांचेकड ल जा. .वै /७/का व/१७६१/२०१३,  

               द.०२/०९/२०१३  

                      २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .४०७७ द.१०/०९/२०१३ 
  

अंध असलेले अपंगाना यांनी  अपंग वाचे माणप ाची/दाखला मागणी के यास यांचेकडुन 
अपंग असलेबाबतचे कागदप ांची पडताळणी क न व शा रर क तपासणी क न व िनयमानुसार 
मनपाची फ  आका न यांना माणप  दे याची कायवाह  करणे व वै क य तपासणी करताना सव 
तपास या उदा. र , लघवी,  थंुक  तपासणी फ , ए सरे फ , सोनो ाफ  फ , अशा कार या सव 
तपास या मोफत करणेस मा यता देणे परंतु तपासणी फ  (केस पेपर व केसपेपर  सोबतची स ला फ ) 
व दाखला माफ असणार नाह . सदर या वषयास मा यता देणेत येत आहे. 



27 

 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  - ७२      ितकूल – ०  

अशी मते पडली 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 मांडते.  
     

      वषय मांक - ५ 

दनांक - २०/९/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/९४०/२०१३,  

     द.१६/०६/२०१३ 

      २) मा. वधी सिमती सभा ठ. . ३१  द. ०२/०८/२०१३ 

      ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३४५ द.१९/०८/२०१३ 

   
      डॉ.उदय टेकाळे,सहा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ितिनयु या अट  व 
शत नुसार दनांक २७/०८/२०१३ पासून पुढे १ वष कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ द र  दाखल करणेत यावा अशी सूचना 
करते.  
 

मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर – सदर वषय फेटाळ यात येत आहे.  
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक -३६१    वषय मांक - ५ 

दनांक - २०/९/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

  संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/९४०/२०१३,   

          द.१६/०६/२०१३ 

       २) मा. वधी सिमती सभा ठ. . ३१  द. ०२/०८/२०१३ 

       ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३४५ द.१९/०८/२०१३ 
 

वषय मांक ५ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
 

अनुकूल - ७२        ितकूल – ०  

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
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 ------- 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
     

      वषय मांक - ६ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/८१२/२०१३,  

  द.२१/०६/२०१३ 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .३७ द.०६/०९/२०१३   
 
 डॉ.के.अिनल रॉय, वै क य अिधकार  यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० 

या वेतन ेणीम ये आरो य वै क य अिधकार  या पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
 

मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, सदर वषय तहकूब करणेत यावा अशी सूचना करते. 
 

मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

ठराव मांक -३६२    वषय मांक - ६ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/८१२/२०१३,  

  द.२१/०६/२०१३ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .३७ द.०६/०९/२०१३   
 

वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

 
अनुकूल - ७२       ितकूल – ०  

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

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

      वषय मांक - ७ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१)मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस /५५६/२०१३,  

द.०२/०८/२०१३ 

     २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४१ द.०६/०९/२०१३   
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  औंध-रावेत बी.आर.ट .एस. र यावर ल वाय जं शन येथे अंडरपास बांधणेचे कामास व 
याकामी येणा-या र. .१३,४२,२१,६९०/- या अंदाजप क य खचास मा.महापािलका सभेची मा यता 
घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

मा.मंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय मंजूर कर यास हरकत नाह . 
परंतू असे वषय मंजूर करत असताना औंध-रावेत बी.आर.ट .एस. र ता याला जेवढे मह व दले जाते 
तेवढे मह व इतर र यांना दले जात नाह . औंध-रावेत बी.आर.ट .एस. र यासाठ  कती पैसे खच 
करतोय. ४००/५०० कोट  खच केले आहेत. आ ा ५० ते १०० कोट ं या खचाला मंजूर  देतोय. हा 
र ता भ -श  चौकापयत जातोय. वॉडात या डांबर करणा या कामांचे काय? अंडर ाऊंड टॉम वॉटर 
ेनेजसाठ  २५ कोट  खच करतोय तसे अ व ब भागासाठ  खच का करत नाह . जेएनएनयूआरएमचे 
फंड घेताना एकसारखी वागणूक देत नाह . अशी साव पणाची टमट देऊ नका.  
 

मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयाला आमचा वरोध नाह . परंतू 
येक महापािलका सभे या वेळ  हाच  उप थत करत असतो. नगररचना वभाग आहे. वाय 

जं शन पासून वशालनगरपयतचा र ता तेवढा एक प टा १,००० फूटाचे, या प याचे पैसे आप याला 
िमिलटर  यांना ायचे आहेत. वारंवार नगररचना वभागांत फॉलोअपम ये असतो. यांचे ठरलेले उ र 
असते. पैसे ायला तयार आहोत. यां याकडून कोणतेह  प  येत नाह . द ड वष झाले र याचे काम 
काढताय. पैसे भरत नाह . ताबडतोब †ò शन यावी. पैसे भरायचा आदेश ावा. नगररचना वभागाला 
झोिनंग व बांधकाम वभागाची कामे करायला वेळ आहे. सामा जक कामे कर यात यांना इंटरे ट 
रा हलेला नाह . हा वषय मह वाचा आहे. यानंतर र क सोसायट पासून पंपळे िनलखपयत या 
र याचे पैसे ल कराकडे जमा करायचे होते. ते ताबडतोब पाठवावेत. या वषया या िनिम ाने 
सभागृहाचे ल  या वषयाकडे वेधतोय.  
 

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, या वषयाला अनुस न माझी उपसूचना आहे क , पंपळे गुरव 
नािशक फाटा ीज या अिलकडे भाग .५६ म ये सृ ी हॉटेल चौकाकडून येणा-या बी.आर.ट .एस. 
रोडला िमळणारा साठ फूट  रोडवर क पत  इ टेट फेज १ व फेज २ म यभागी, िसंहगड कॉलनी 
िमिलटर  मैदान ते महारा  कॉलनी येथे जाणा-या बी.आर.ट .एस. रोडवर नाग रकां या 
दळणवळणासाठ  या र यां या डा या व उज या बाजूकड ल र हवासी नाग रकां या दळणवळणासाठ  
लोकसं या ल ात घेऊन अंडर ाऊंड सबवे करणेस व याक रता येणा-या अंदाजे र कम पये खचास 
शासक य मा यता देणेत यावी. 

 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.   
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, माझी वनंती आहे क , संबंिधत अिधकार  
यांनी या वषयाची मा हती ावी. वाय जं शन कुठे आहे, अंडरपास कसा बांधणार होतो. यासाठ  
काम ठेवले होते का? शहरात जेवढे अंडरपास झाले, ते फे युअरम ये आहेत. यांचा उपयोग होत 
नाह . संत तुकारामनगर इथे असलेला अंडरपास इथे पादचा-यांना चाल यासाठ  माग नाह . यात काय-
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काय सु वधा घेत या आहेत, याची स व तर मा हती सभागृहाला िमळावी. मा.महापौर साहेब, आपण 
शासनाला तसा आदेश ावा.   

 

मा.महापौर – सदर वषयाची मा हती दे यात यावी. 
 

मा.राजन पाट ल (सह शहर अिभयंता) - मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, मा.योगेश बहल यांनी 
वचारलेला हा र ता औंधव न हंजवड , पंपळे िनलखला जातो. दसरे काळेवाड  थेरगाव या ु
जं शनसाठ  पोज  आहे. पंपळे िनलख, हंजवड  कडून माग येतो. िमिलटर या ह या कडेने हा 
र ता जातो. औंध रोडवर हा अंडरपास केलेला आहे. या मागावर कोणताह  िस नल राहणार नाह . 
िस नल  असा हा राह ल. यात येणा-या बाक  अडचणी ल ात घेऊन या अंडरपासची उंची साडे पाच 
मीटर केली आहे. जेणेक न कोण याह  कला जायला अडचण येणार नाह . यात इले शयन केलेले 
आहे. टाईिलंग नॉमल राहणार आहे. यात जा त खच करणार नाह .   
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयात जे वाय जं शन हटले आहे, ते 
औंध हॉ पीटलपासून जो रोड जातो, यात नेमके कुठे अंडरपास करणार आहोत? 
 

मा.राजन पाट ल (सह शहर अिभयंता) - मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, हंजवड  व पंपळे 
िनलख कडून औंधकडे जो र ता जातो. ितथे अंडरपास या व न वाहने जातील.  
 

मा.योगेश बहल–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यात पादचा-यांचा वचार केला आहे का?    
 

मा.राजन पाट ल (सह शहर अिभयंता) - मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, र या या कडेल एक 
मीटरचा पदपथ धरलेला आहे.  
 

मा.योगेश बहल–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, एक मीटर पदपथ पुरेसा होत नाह . ह  ं द  खूप 
कमी आहे. शहरातील फूटपाथांची अशीच प र थती आहे. फूटपाथवर यवसाय करणारे बसले तर 
पादचा-यांना र यावर उत न जावे लागते. मग पादचा-यांनी जीव ायचा का. यांची वचार प हला 
केला गेला पा हजे. संत तुकाराम नगरचा ेडसेपरेटर पहा. ितथे पायी चालणा-याची काह च सोय 
केलेली नाह . पादचार  रेिलंगव न उ या मारतात. कसे केले मा हत नाह . पादचार , सायकल व न 
जाणारा गृह थ असेल तर याला शहरात ाधा य दले पा हजे. शहरात सायकल ॅक केला पाह जे. 
यांची सोय केली नाह तर जाणारा कसा जाणार. समो न येणारे वाहन असेल तर ते िनघून जाईल. 

र ता ॉस करणारे लोक असतात. पिलकडून जाणारा कूटरवाला, कारवाला, सायकलवाला सु ा 
असणार आहे. पादचार  सेफ रा हला पा हजे. आपण परदेशांत दौरे करता, ितथे हॉन सु ा वाजवावा 
लागत नाह . र यावर पादचार  यांचा मान प हला आहे  
 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा या र याचा वषय चालला आहे, तो 
र ता अितशय वदळ चा आहे. हंजवड  इथे जाणारा र ता अस यामुळे दररोज जवळपास कमान एक 
ते द ड लाख लोक व वाहने येणारे-जाणारे असतात. औंधपासून थेरगावापयत र ता ईझी असतो. वाय 
जं शन इथे कायम ॅ फक चालू असत.े हणून इथे अंडरपास कर याचे िनयोजन झाले. मा.य़ोगेश 
बहल यांची सूचना अितशय यो य आहे. यामुळे पादचार  माग आणखी एक फूटाने वाढवून हा वषय 
मंजूर करावा. यांनी यांनी सूचना के या आहेत, यांचा वचार करावा. क सलटंट यांनी सव गो ींचा 
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वचार क न ए टमेटम ये या सूचनांचा समावेश क न यावा. या वषयाला पूणपणे िस नल  
कर य़ािशवाय ितथे पयाय नाह . हे काम फा ट हायला पा हजे. याला ाधा य ा. इतका वदळ चा 
र ता आहे. िमिलटर ची ह  दो ह  बाजूला अस यामुळे हा र ता खूप वष पड ंग आहे. िमिलटर  यांना 
पैसे न द यामुळे बरेच ठकाणी र ता अडवला गेला आहे. यामुळे या माणे सूचना द यानुसार, 
सुर तते या कोणातून, पादचार  यां या, सायकलवाले यां या कोणातून चजेस क न या. 
ए टमेटम ये बसवून या वषयाला मंजूर  ावी.  
 

मा. ीरंग बारण े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.योगेश बहल व मा. शांत िशतोळे यांनी 
सांिगत या माणे सूचना करणार आहे. बीआरट एस रोडची िन वदा काढत असताना क स टंट असतो. 
कवळे पासून औधपयत पा हले तर नागर कांना ये याजा यासाठ  अंडरपास केलेला नाह . म यंतर  ३ 
जणांचा मृ यू झाला. तु ह  क स टंटला सूचवत नाह  का? वतःचे कल काह  नाह  का? क स टंट 
यांना सांगावे. या भागातली लोकव ती वाढणार आहे. मा या प रसरात काळेवाड पासून डांगे चौकापयत 
र ता करत असताना एक मुलगा र तावर अपघातात गेला. जे लोक बाजूला राहतात यांना पिलकडे 
जा यासाठ  डांगे चौकातून जाऊन परत काळेवाड ला यावे लागते. नागर कां या सोयीसाठ  कामे 
करायची असतात. आपले या ठकाणी डोके का चालत नाह  याचा उलगडा होत नाह . सगळे इं जिनअर, 
टे नकल माणसे आप याकडे आहेत. तुमचे ऐकले नाह  का, आ हाला समजत नाह  का? सद यांनी 
सचूव यानंतर परत िन वदा काढणार का? सद य वारंवार सांगत असतात, या भागात या नागर कांना 
ये याजा यासाठ  पायी र ता पा हजे. सायकलवाले असतील, पायी चालणारे असतील, दचाक वाले ू
असतील यां यासाठ  तु ह  सु वधा करावी. 
 

मा.योगेश बहल–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, एक शंका आहे, औंधकडून येताना उजवीकडे 
जाताना, थेरगावाकडून येताना ऊजवीकडे वळताना सु ा राईट टन घेतो. वाकडकडून येताना राईट हॅ ड 
टन घेणारा माणूस कसा टन घेणार आहे ते सांगावे.  
 
     

मा.राजन पा टल (सह शहर अिभयंता) - मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, या ठकामी साई 
चौकातून प ह यांदा बीआरट एस र ता घेणार आहोत. ितथे लोक वळले जातील. नािशक फा याव न 
र ता आला आहे तो ितथे थांबला आहे. कोट केसमुळे तो र ता झाला नाह . तो र ता ओपन होईल. 
 
 

मा.योगेश बहल–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, दो ह  बाजूंनी वाहने पीडने येत असतात.  
 

मा.राजन पाट ल (सह शहर अिभयंता) - मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, हा वषय पुढ ल 
मा. वधी सिमतीम ये येईल. वन-वे राह ल.  
 

मा.बाळासाहेब तरस–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला  वचारायचा आहे क , औंध-रावेत 
बीआरट एस र ता हे नाव कती साली दले. रावेत या ह पासून औंधपयत या र याचे काम चालू 
झाले. कवळे ह पासून चालू झाले होते. हा आम या गावा या ह चा  आहे. या र याला रावेत हे 
नाव का दले. कवळे असे का दले गेले नाह . बीआरट  र याची सु वात कुठून झाली तर कवळे 
चौकापासून झाली आहे. या र या या नावाला माझा आ ेप आहे. या र याचे नामकरण कवळे ते 
सांगवी असे असावे. आम या गावात पूव  नामकरणा या ब-याचशा घटना घड या आहेत. या गावाशी 
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आमचे नाते घडलेले आहे. रावेत ह  संप यानंतर १ क.मी. पयत कवळे गावाची ह  आहे. कवळे-
सांगवी असे या र याचे नामकरण कर यात यावे. पीएमट  बसमागाचे सु ा रावेत असेच नाव आहे. 
याचेदेखील नाव कवळे असे असावे ह  वनंती.  

 
 

मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पु हा शासनाची चूक होते आहे. बंद 
पाईपलाईनसारखे होणार आहे. प ह यांदा टडर काढतोय. अजूनह  ल कराचे पैसे भरलेले नाह त. जागा 
अजून ता यात नाह . प हले ल कराचे पैसे भरावेत, नंतर टडर काढा. नाह तर ह  शासनाची दसर  ु
चूक होईल. 
 

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आ ा मा.तरस साहेब यांनी सूचना मांडली या 
सूचनेला मी अनुमोदन देतो.  
 

मा.शुभांगी भ डवे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा नगरसेवकांनी वषय मांडला क , 
कवळे ते रावेत असे र याचे नाव घे यात यावे. माझी आप याला वनंती आहे क , रावेत हेच नाव 
ठेवावे. मा याकडे कवळे व रावेत भाग आहे. रावेत माझे गाव आहे.  
 

मा. ीरंग बारण े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वधी सिमतीत या वषयाला वरोध केला 
होता. िमिलटर  यांना सगळे पैसे दले असे सांग यात आले याचा खुलासा करावा. िमिलटर  यांना पैसे 
दले गेले होते असे मा. वधी सिमतीम ये सांिगतले होते. असे सांगून तु ह  वधी सिमतीचा अपमान 
केला आहे.  
 

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, वाय जं शनम ये १५ र ते 
घेतलेले आहेत. डफे सकडून याचे पैसे कमी केलेले आहेत. यातील वाय जं शनचे प  िल हलेले 
आहे. याचे अवाड रेड  होत होते. याचा कंसट लागतो. नंतर तो सु ा यांना चेक पाठवतो. याचा 
कंसट ये यासाठ  परसे शन केलेले आहे. अित र  आयु  यांचे कोऑड नेशन िमट ंगम ये  
उप थत क न ८/१० दवसांत कळवू. यांचा कंसट आ यानंतर वाय जं शन क .  
 

मा. ीरंग बारण े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यावेळ  वधी सिमतीत सांग यात आले होते, 
पैसे दले आहेत. काम चालू कराव.े काम क  नये. आधी पैसे ावेत. आम याशी खोटे का बोललात? 
ी. राजन पाट ल यांनी उ र ावे. अशी दशाभूल क  नये.  

 

मा.राजन पाट ल (सह शहर अिभयंता) - मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, वधी सिमतीत 
यावेळ  वषय झाला होता, यावेळ  जी प र थती होती ती सांिगतली आहे. ेझटेशन केले होते. 

टाऊन लॅिनंगकडून .२,३२,००,०००/- भरायची या सु  आहे.     या पूण होऊन जाईल 
हणून जी.बी.समोर वषय आला आहे.  

 

मा.िनलेश बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,तु ह  सरळ-सरळ खोटे बोलताय. हा वषय 
तहकूब ठेव यात यावा. पैसे दलेले नाह त. चुक या कामाला ो साहन देताय. बंद पाईप योजनेसारखे 
होईल. प हले िमिलटर  यांना पैसे ावेत. नंतर कामाची िन वदा काढावी.   
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मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ख-या अथाने आप या महापािलकेचा 
अनुभव चांगला आहे. संपूण शहरांचा इितहास पा हला तर आजपय़त जे-जे ोजे ट झाले, यातील 
अ यापे ा जा त क प बेकायदेशीरपणे झाले अस याचे मा य केलेले आहे. आ पांनी सनावळ  
वाचली आहे. राजन पा टल यां याबाबतीत खरे आहे. यांनी जागा ता यात नसताना गोरगर बांचे पैसे 
घेतले. अजून घरे देत आहेत. आजसु ा जागा ता यात नसताना िमिलटर चे पैसे भरलेले नाह त. 
सांगायचे हेच आहे, मतदारांचे र ते चांगले हायला पा हजेत. ब डरसाठ  र ते झालेत. र याचे काम 
करणारे, मोशन करणारे कसे असावेत. दळणवळणाची यव था कशी असावी. नवीन-नवीन गा या 
तयार आहेत. प ह या ११ फूट  माल नेणा-या गा या हो या. आता २५ फूट  माल नेणा-या गा या 
वाहतूक यव थेत आ या आहेत. साडे पाच मीटर हा आकडा कुठून शोधला मा हत नाह . राजन 
पाट ल साहेबांनी सांगावे, साडे अकरा िमटर हणजे कती फूट होतात. वाहतूक करणा-या गा यांमधून 
कती फूटाचा माल वाह यात येतो, कती फूटापयत माल वहायचा असतो याचा वचार केला आहे का. 
इथे पूव  कंटेनर अडकला होता. याची हाईट जा त होती. नवीन डंपर आला आहे याचे ८/१० टायर 
असतात. आता तर १०/१२ टायरचा असतो. चाकात हवा वाढली तर  एक ते द ड फूट उंचीचा फरक 
पडतो. र ता बनवताना या गो ींचा वचार करावा. ा सपोटचा, वाहतूक चा यवसाय असला तर  आज 
मी वाहतूक संघटनेचा ेिसडे ट आहे. पूल कती हाईटचा पा हजे असे सांगून सु ा आपले अिधकार  
या ठकाणी र ता कसा असावा केवळ यासाठ  ाय हेट इं जिनअर नेमतात. यांचे सजेशन घे यापे ा 
इतर देशांम ये र ते कसे बनवले आहेत, टनेल कसे बनवले आहेत, याक रता यांना िनमं त करावे, 
यां या सूचना मागवा यात असे धोरण असावे. गाड  र यात अडक यानंतर पाट ल साहेबांना सु ा 

सूचना केली, बोललो क , या ठकाणी कमीत कमी ७/८ मीटर हाईट असावी. तरच या ठकाणी वाहतूक 
यव था सुरळ त चालेल. गा या पास हो यात अडचण येणार नाह . हणून या ठकाणी परत एकदा 
वनंती करतो क , जोपयत जागा ता यात नाह , रेडझोनचा , गोरगर बां या घरांचा  अधवट 
पडलेला आहे. िमिलटर वाले कसे असतात, याचा अनुभव घेतलेला आहे. दर पंधरा दवसांत ऑ फसर 
गायब असतो. याबाबत कोणतेह  धोरण नसते. मागील अनुभव ल ात घेता प हली जागा ता यात 
िमळा यािशवाय कोणतेह  टडर काढू नये. टडर बाद करावी कंवा कॅ सल करावे अशी वनंती करतो.  
 

मा.महेशदादा लांडगे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आदरणीय राजन पाट ल साहेब आप या 
कामाचा आढावा महापािलकेतील येक नगरसेवकाला तु ह  या भागात काम केले, या येक 
नगरसेवकाला मनापासून मा हती आहे. याब ल या प रसरात राहणा-या नागर कांना, तो क प 
केला या येक नगरसेवकाला आपला साथ अिभमान आहे. आपण काम करताय, या कामाची 
शंसा कर यासाठ  मा याकडे श द कमी आहेत. बरेचसे क प पंपर  िचंचवडमधनू हटलेले आहेत. 
यापे ा आपण यात कसून काम केले आहे याब ल मला काह  बोलायचे नाह . आदरणीय आ पा 

बारणे व मा.योगेश बहल यांनी आप यासमोर सूचना मांड या. आपण पगार घेताय आ ण फ  एखा ा 
क पावर नेमले या क स टंट यांना दले या ोजे टवर काम कर यासाठ  घेताय का? क पाचा 
ोजे ट आ कटे टकडून तुम यासमोर दला. या यावरच अंमलबजावणी करतो का? तु ह  काह  

िशकलात का नाह . तु ह  सहशहर अिभयंता हणून काम करताय. तु ह  तुम या कामामुळे शहर 
अिभयंता सु ा हाल. क स टंटचे ऐकून इत या चुक या प तीने काम करताय. जे करताय ते चुक चे 
करताय. क पावर ल  ायचे तर यात ल  देत नाह . व ठल नगरमधील ोजे टमधील घरांचे 
लॅब गळत आहेत. झोपडप ट तील लोकांना घरे बांधून दली आहेत. कमीत कमी हे सु ा काम करत 
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नाह . इकडचा माणूस ितकडचा र ता कसा ॉस करणार यासाठ  सु ा क स टंट यांचे मत यावे 
लागते. मा. थायी सिमतीत हजार वेळा ओरडलो. तु हाला एखादा सद य मा. वधी सिमतीत 
वचारतोय, या क पात तु ह  िमिलटर  यां याकडे र याचे पैसे भरलेत का. खुशाल हो हणताय. 
खोटे बोलताय. तु हाला सरकारने खोटे बोल यासाठ  इथे ठेवले आहे का? महापािलकेचा सगळा पैसा 
चुक या कामांत खच करताय. काय समजता काय तु ह  वतःला? खोटे बोलू नका. मनपा या 
सभागृहात सद य वचारतोय, नवीन सद य हणून या या बरोबर खोटे बोलताय. खेळाडू 
अिधकृतपणे राहत होते. आज ितथे रा ी ८.०० वा. गेलात तर बघा काय चालते. जे काम हातात नाह  
याचे पैसे वापरायचे. यावेळ  काय झाले होते. यावेळ  वर ांनी वचारले नाह  आपले काम आहे का. 

या सभागृहाला, नगरसेवक वधी सिमतीतून बोलत असतील तर आयु  साहेबांनी, महापौर साहेबांनी 
यां यावर कडक कारवाई केली पा हजे. यां या पूण ोजे टचा, या- या वॉड ोजे टचा सगळा 

इितहास पहा. सगळे ोजे ट फेल झालेले आहेत. नेह  नगरचा ोजे ट, यां या वॉडात ईड यूएस 
कम आखली, याची काय प र थती आहे. ीज बंद आहे. लोकांना यायला जायला द ड क.मी. 

वळून यावे लागते आहे. बदं पाईप योजना कोणा या हातात आहे. एवढे सगळे वा टोळे क न बे फ कर 
राहतात. आयु  साहेब व महापौर यां यावर कडक कारवाई करा.  
 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयाला माझा वरोध नाह . या वषया या 
अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महापािलकेचे ोजे ट चालतात यातील ोजे ट दोन मजली उ डाणपूल, 
बीआरट एस रोडला लागून आहे. मूळात या पूलामुळे कासारवाड तील नागर कांना फायदा झालेला नाह . 
यात फरक झालेला आहे. र ता ॉस करताना, पायी चालताना इतका मोठा धोका वाटू लागतो क , 

ऍड हचर गेमम ये भाग घेतलेला आहे असे वाटते. कोण याह  कारची िस नल यं णा नाह . पोलीस 
असतात ते काय काम करतात ते पहा. पादचार  उ डाणपूल झाला पा हजे. रे वे ळ ओलांडत 
असताना बरेच लोक अपघातात मृ यू पडले आहेत. मा या कासारवाड त जो ोजे ट झाला, याला 
व ड बँकेचे फायना स आहे. व ड बँके या िनयमा माणे झोपडप ट  असेल तर याचे शंभर ट के 
पुनवसन केले पा हजे. ह  महापािलकेची जबाबदार  आहे. शंभर ट के पुनवसन केले पा हजे. पूण १४८ 
घरे बािधत झाली. ती िश ट आहेत. द ड वषापासून शासनाकडून सांग यात आले, ये या ३/४ 
म ह यांत घरे देऊ. घरे तयार झाली आहेत. ोजे टम ये नाह , व ड बँकेचा िनयम आहे. तु ह  या 
लोकांना, कोणाला पर पर व ासात न घेता झोपडप ट  कमम ये िश ट करताय. यां याकडून 
व ह सा घेताय. यात नागर कांचा काय दोष आहे. यांना बळजबर ने बाहेर काढले होते, हलव यात 

आले होते. वतःचे हणणे पॅनलला घेतले न हते. यांचे पुनवसन शहरात होणा-या ोजे टसाठ  
करतोय, यांचे या झोपडप ट  पुनवसन कमम ये े डट क  नका. यांचा व ह सा घेऊ नका. 
यांची घरे उ व त झाली आहेत. सकाळ झा यानंतर सं याकाळपयत हे हातावर पोट भरतात. 
आप याकडे घरे तयार आहेत हणून िश ट करताय. यां याकडून व ह सा मागताय हे अितशय 
चुक चे आहे. झोपडप ट  पुनवसन कममधून यां याकडे बघू नये. यांचे पुनवसन करावे. यांचे 
शंभर ट के पुनवसन झाले पा हजे. गावडे साहेब तु ह  सु ा यात गांिभयाने ल  ावे.                         
 

मा.राहल जाधवू  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, काळेवाड  पासून आळंद रोड, पाईन 
रोडपयतचा भाग मा या भागात आहे. तेव या बीआरट  रोडचे काम झालेले आहे. या ठकाणी १२ 
पर ांितय लोकांनी रोड अडवलेला आहे. या ठकाणी फूटपाथ बांधलेला आहे. ितथे बीआरट  रोड या 
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फूटपाथवर गा या लावले या असतात. यासाठ  गोरगर बांची घरे पाडली. याबद यात मोबदला दलेला 
नाह . गा या पाक कर यासाठ  या लोकांची घरे पाडली आहेत का. यावर लवकरात लवकर कायदेशीर 
कारवाई करावी. कासारवाड  रोड ते देहू-आळंद  रोड याम ये प हले िचखली गाव आहे. नंतर देहू-
आळंद  रोड झाला आहे. हणून या मागाचे नामकरण काळेवाड -िचखली गाव असे आले पा हज.े 
नेवाळे व तीत घरकुल योजना झाली आहे. ितथे तळे होते का न हते याचा प हले खुलासा करावा. तळे 
होते, याची प हली व हेवाट लावायला पा हजे होती. याचा वचार करायला पा हजे होता. कालची 
प र थती पा हलीतर, राज सोसायट  व िशवार रेिसडे सी इथे पाणी घुसलेले होते. ितथे साप सु ा 
होते, मासे सु ा होते. या लोकांचे इतके हाल झाले आहेत. थाप य वभागाकडून रोड कर यासाठ  
घेतला होता. यासाठ  पाणी लावले होते. पाठपुरावा क न, पा याचे यव थापन क न पा याची 
व हेवाट लावावी. राजन पाट लसाहेब आपण या वषयाचा खुलासा करावा. घरकुल योजना उभी केली, 
याच ठकाणी तळे होते का न हते याचा खुलासा करावा. 

 

मा.महापौर – या वषयाचा खुलासा राजन पाट ल यांनी करावा. 
 

मा.राजन पा टल (सहशहर अिभयंता) - मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, नगरसद य राहल जाधव ू
यांनी वचार यानुसार, ह  जागा ािधकरणाम ये येते. या ठकाणी ख डे पडलेले होते, यात पाणी 
साचत होते. 
 

मा.राहल जाधवू  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी मो या माणात पाणी होते का 
नाह . कृ णानगर भागात या लोकव तीचे पूण पाणी या ठकाणी येत होते. कालचे पाणी पाहता बंद 
पाईप आणायची गरज न हती. संपूण पंपर  िचंचवडला पाणी पूरले असते अशी प र थती होती. 
खेळाडंूना बाहेर काढले, ितथे कती दा या बाट या दाखवाय या. घरकूल योजना दा  यायला आहे 
का. फोटो देतो. या ठकाणी रा भरात काय प र थती झाली. गजानन महाराज मठ इथे खेळाडंूना 
थांबावे लागले. यांनी संपूण महारा ाचे नाव जगाबाहेर केले. दा  पणा-याला ितथे सधंी देताय. उ ा 
हटलातर  ितथे फोटो देतोय. घरकुल योजनेचा भार उचलून कं ोल ठेवावा लागेल. पूण सभागृह पाणी 

काढायला आले. कुठेतर  पूण व तु थती सभागृहाला दाखवा. काय प तीचे काम केले आहे. घरकुल 
योजना संपूण चेक करावी. या ठकाणी कसे काम करताय आप याला मा हत आहे. कमीत कमी 
आम या गावात क  नये.   
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, वषय . ७ तहकूब करणेत यावा अशी सूचना करतो.  
 

मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -    
                 

ठराव मांक -३६३    वषय मांक - ७ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  

 
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस /५५६/२०१३,  

           द.०२/०८/२०१३ 

   २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४१ द.०६/०९/२०१३   
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वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

अनुकूल  -  ७२      ितकूल –  ० 

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

      वषय मांक - ८ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . आ.म.ुका./३/का व/५११/  

                            २०१३, द.२०/०७/२०१३ 

२) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४२ द.०६/०९/२०१३   
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील हॉटेल/कॅ ट ंन व अ य खा पदाथ उ पादन/ व  
करणा-या यवसायांना यांचे यवसायातून दैनं दन िनमाण होणारे फुडवे ट गोळा करणे व वाहतूक 
क न कचरा डेपो येथे व हेवाट लावणे कामासाठ  स या आकारणेत येणा-या शु काम ये प रिश  “अ” 
म ये नमुद केले माणे हॉटेल/कॅ ट न वे ट गोळा करणे सेवेसाठ  आकारणेत येणा-या शु काम ये वाढ 
करणे तसेच मंगल कायालये, मॉल, वीट माट, हॉल, सभागृह, बेकर  यवसायांना प  “ब” माणे 
वाढ करणेस तसेच प रिश  “ब” मधील अ. .२ म ये मॉलमधील हॉटेलसाठ  वतं पणे सेवाशु क 
आकारणेस, तसेच प रिश  “ब” म ये मॉलची सं या २ नमुद केली आहे, याऐवजी “मनपा 
काय े ातील स थतीत मॉलची याद ” माणे एकूण १० मॉल चालू आहेत. तर  वषयप ात १० मॉल 
गृ हत ध न यास, याच माणे मनपा े ात यापुढे न याने चालू होणारे यवसायासाठ  सदरचे दर 
लागू करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

प रिश  “ अ ” 
 

अ. . हॉटेलचा 
दजा 

हॉटेलची 
सं या 

स याचे 
सेवाशु क 

(वा षक) र. . 

वाढ के यानुसार 
न वन सेवाशु क 
(वा षक दर) र. . 

िमळणारे एकूण 
वा षक उ प न 

र. . 
१ “ अ ” 

 
२०६ ३,०००/- ८,०००/- १६,४८,०००/- 

२ “ ब ” 
 

१३१ २,०००/- ६,०००/- ७,८६,०००/- 

३ “ क ” 
 

३८१ १,०००/- ४,०००/- १५,२४,०००/- 

४ “ ड” 
 

५३९ ---- ३,०००/- १६,१७,०००/- 

 एकूण  १२५७ ---- ---- ५५,७५,०००/- 
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प रिश  “ ब ” 
 

अ. . दजा सं या आकारावयाचे 
वा षक 

सेवाशु क र. . 

िमळणारे एकूण 
वा षक उ प न र. . 

१ मंगल कायालये ४९ १०,०००/- ४,९०,०००/- 
२ शॉ पंग मॉल, मेगा माट ०२ १५,०००/-  ३०,०००/- 
३ फाई ह टार, ी टार 

रसोटस ्

०७ १२,०००/-  ८४,०००/- 

४ हॉल ०१ ५,०००/-   ५,०००/- 
५ सभागृह ०१ ५,०००/-   ५,०००/- 
 एकूण  ६० ----- ६,१४,०००/- 

   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील स थतीतील मॉलची याद  

 
अ. . भाग 

कायालय 

मॉलचे नाव प ा 

टार बझार काळभोरनगर, मुंबई-पुणे रोड १ “अ” भाग 
 ड  माट ािधकरण, ड .वाय.पाट ल, रावेत रोड 

बग बझार िचंचवड, मुंबई-पुणे रोड, बीग िसनेमाखाली 
ड  माट िचंचवड, मुंबई-पुणे रोड 

२ “ब” भाग 
 

मोअर फॉर यु मोरवाड  
३ “क” भाग 

 
मेगा माट फुगेवाड , मुंबई-पुणे रोड 

ड  माट थेरगाव (काळेवाड ) 
मोअर फॉर यु पंपर गांव 

मोअर फॉर यु वशालनगर, जगताप डेअर  

४ “ड” भाग 

मोअर फॉर यु िशवार चौक, पंपळे सौदागर 
 

मा.अिमना पानसरे – मा.महापौर साहेब, सदर वषयाला अनुमोदन आहे.  
 

मा. जत  ननावरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला  वचारायचा आहे. कचरा गोळा 
करणा-या सेवाभावी सं थेब ल  वचारायचा आहे. याचा खुलासा करावा. म यंतर  १५ 
दवसांपासून बील अडवून ठेव यात आले याचा खुलासा करावा. या बेरोजगार सं थेचे बील का थकवले 
आहे? 
 

मा.च हाण (आरो य कायकार  अिधकार ) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा. जत  ननावरे 
यांनी  वचारला आहे. कामगार क याण वभागाकडून बील िमळाले आहे. काँ ॅ ट प तीने हे 
कामगार आहेत. यांचा ॉ हडंट फंड कती कापावा हे ठरवून नंतर पेमे ट ावे. या अनुषंगाने लेखा 
वभागाने कळवले आहे. यावर चचा क न िनणय घेणार आहोत. 
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मा. जत  ननावरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आयु  आ यानंतर बघू, काल चचा झाली 
आहे, आयु ांकडे पाठवू, असे सांगून टोलवाटोलवी चालली आहे.  
 

मा.महापौर – आयु  आ यानंतर खुलासा करतील. 
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज या ठकाणी हॉटेल वे टसंदभात वषय 
आहे. हॉटेल यावसाियकांचा ितिनधी हणून यां या अडचणी इथे सांगतो. सभागृहात बरेचसे 
नगरसेवक आहेत, यांची हॉटे स आहेत् . मा.बापु काटे आहेत, मा.आ पा बारणे आहेत. तु ह  वा षक 
सेवाशु काचे दर वाढवताय पण ग हनमटचा जी.आर. आला आहे हे सांगत नाह . फ  पैसे गोळा 
कर यासाठ  जी.आर. असतो का. जो ठेकेदार पैसे गोळा करतो, तो सुखसु वधा देणार आहे का. 
हॉटेलम ये येणार  गाड  याची प र थती पा हलीतर कमीत कमी १०० ते १५० फूट घाण वास येईल 
अशी प र थती असते. हॉटेलबाहेर गाड  उभी रा ह यानंतर घाणीतून सगळे पाणी टपकत असते. 
यामुळे अपघात झाला आहे. लेड ज टू हलरव न सटकून पड या आहेत. सामा य हॉटेलवाले यांचे 

काय, यांचा वचार केला आहे का? हॉटेल यवसाय कचकट आहे. हॉटेल यावसाियकाबं ल गांिभयाने 
घेतले आहे का? अजूनह  गाड  तशीच आहे. ह  गाड  खरेतर पसनली जाऊन बघा. एवढ  घाण गाड  
शहरात असू शकत नाह . एवढे आरो य खा याकडून खुशाल पैसे गोळा करतो. यां या स ह सला 
तु ह  काह तर  दले पा हजे. कचरा गोळा करत असताना पुढे प ा लावावा. र यावर पाणी गळत 
असते. हे सु ा आ ह  तु हाला सूचवायचे. हे खरेतर आरो य खा याचे काम आहे. हॉटेल यवसाय 
करत असताना दरवष  एव या नाना कार या एनओसी र यूअल करा या लागतात. स ह स टॅ स 
असतो, फूड लायसन असते. पु याम ये हॉटेलला शेड लाव यावर यांचे लोक येऊन हॉटेलवर धाड 
टाकतात. वीस हजार दंड मारतात. कचरा गोळा क न नेला नाह तर  दंड मारता. तुमचा हॉटेल 
यवसाय आहे तु ह च कचरा टाकायचा असे सांगतात. परंतू शहर कंुड वरह त केले आहे. आ हाला 
कचरा टाकायला सु ा जागा नाह . यात आमचा काय दोष आहे. या वषयात हॉटेलची जी सं या 
दलेली आहे, यापे ा २/३ पट ंनी हॉटे स शहरात आहेत् . यांची न दणी केली का नाह . 
बेसमे टम ये हॉटेल असतात. तुम या नॉमस आहेत हणून एकावर भूदड टाकणे कतपत यो य आहे. 
र युअलसाठ  पैसे घेतात. दरवष  १२०० लोकांना फायरसाठ  एनओसी दे यासाठ , एक लायसन 
दे यासाठ  अंडरटेबल पैसे द यािशवाय सँ शन होत नाह . एकाह  हॉटेल यावसाियकाने यांना सांगावे. 
मला येक वेळ  फोन करावा लागतो यानंतर यावर सह  होते. माझा मॅनेजर गेलातर एनओसी 
ायला टाळाटाळ करतात. कशासाठ  एनओसी पा हजे. वचारतात. दरवष  पूण पुरावे ा, फोटो ा. 

याचा अथ हाच होतो क , सामा य हॉटेल यावसाियकांना धारेवर धरताय, अडचणीत आणताय. 
अंडरटेबल पैसे दे याचा यवसाय करता. यावेळ  तु हाला कागदपूत  नको. सह  आपोआप होते. माझे 
हणणे आहे क , आप या सग या वभागांम ये कोणतेच काम सरळ होत नाह . ब ड ंग 

परिमशनम ये या. सामा य ब डर एनओसी घे यासाठ  गेलातर कोण याह  माणसाचे काम 
पैशांिशवाय होत नाह . आयु ांचा कारभार व छ अस याचे हणता. पण मी तु हाला दाखवतो क , 
ाऊंड लेवलवर कॉमन माणसाची काय प र थती आहे. फूड लायसन दे यासाठ  फूड इ सपे टर 

सग या हॉटे स म ये जाऊन पैसे घेऊन यायचा् . सग या हॉटेलस ची न दणी का करत नाह् . 
आ हाला न दणी करायला येकाकडून शु क गोळा करतात. तुमचे काँ युशन गोळा करायचे 
असेलतर  शंभर ट के गोळा करा. चायिनज गा या, खा पदाथा या टप-या यां याकडून सेवाशु क का 
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गोळा करत नाह ? जो िनयमाने धंदा करतो, तो गु हेगार. जो िनयमाने धंदा करत नाह  तो मोकाटपणे 
करत असतो हे यो य नाह . हॉटेल यावसाियक नाना कारचे टॅ सेस भरतो. हॅट, स ह स टॅ स, फूड 
टॅ स, फायर टॅ स, एनओसी, एमएसईबीचे चाजस, लाखो पये टॅ स भरणारे लोक आहेत. तु ह  
शु क वाढवताय तर तशी स ह स ा. र यावर कती कचरा पडलेला असतो. याचा जी.आर ा. 
दवसरा  फोन करावा लागतो. घरातील कचरा गोळा कर यासंदभात सु ा पसेै घेणार का. हे तुमचे 
कत य आहे. We are tax payer.  आ ह च नाह , आम या टॅ समधून गोळा केले या पैशांतून डे हलपमट 
दाखवा. ठेकेदाराला पोसायला आम याकडून पैसे घेता का. असे ठेकेदार ठेवताच कशाला. याचा क 
इत या घाण प र थतीत आहे क  १० हजार पयांना सु ा कोणाला वकत दलातर  कोणी वकत 
घेणार नाह . क हॉटेलपासून पास झा यानंतर यातून पडणा-या पा यामुळे कॉलेजला जाणार  मुले-
मुली जाताना अपघात होऊन पडतात. तु ह  ए.सी. के बनम ये बसता. तु ह  फ  फोनवर आ ासन 
देऊ नका. माझी वनंती आहे क , अ नशामक वभागाचे अिधकार  कमचार  यां याकडे बघा. नाह तर 
अँट कर शनकडे नेऊन दाखवतो. तु ह  सा ीदार आहात. गावडे साहेब माझी फाईल नेहमी अडवत 
असतात. असे होता कामा नये. तु ह  अिधका-यांना सांगा काय प र थती आहे. ब ड ंग 
परिमशनकडून दरवष  नुतनीकरण कशासाठ  केले पा हजे. कमिशअल आऊट फ डसाठ  एकदा रेकॉड 
फड के यानंतर, एनओसी द यानंतर दरवष  नॉिमनल चाज करा. ते चाजस दले नाह तर दंड करा. 
जी फट ंग बसवली या कंपनीची एनओसी आणा. तो नुसते बघतो, पैसे घेतो. पाईपलाईन बघत नाह , 
टाक त पाणी आहे का नाह  ते बघत नाह . नंतर तु ह  हणता आमचे काह तर  बघा. नंतर आम या 
हॉटेलचे र युअल होणार. मी हॉटेल असोिसएशनचा, ३/४ हजार हॉटे स चा ितिनधी हणून सांगतो् , 
ह  पळवणूक क  नका. ह  पळवणूक थांबवावी. 
 
 

मा.कैलास थोपटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हॉटेल वे टेजचा वषय आहे. याब ल आमचे 
सहकार  मा.उ हास शे ट  यांनी मु े उप थत केलेले आहेत. खरोखर हे मु े मह वाचे आहेत. हॉटेल 
यावसाियकांची अ यंत पळवणूक केली जाते आहे. आपण ए ेड, बी ेड, सी ेड अशा ेड 
हॉटे सना दले या आहेत. या ेड दले या आहेत, याच प तीने यांना स ह स सु ा दली पा हजे. 
ठेकेदारा या गा या बिघत यातर भंगार कंड शनम ये असतात. भंगारम ये सु ा कोणी घेणार नाह  
अशा असतात. यां याकडे आपले सु ा ल  पा हज.े फ  ठेकेदाराचे भले करताय का. यांची गाड  
आली क , १००/२०० फूटांपयत घाण वास येतो. ितथे उभे राहता येत नाह . याकडे कोणी ल  देत 
नाह . माझा आप यावर आरोप आहे क , आपण याला सूचना दली असेल तर सुका कचरा, ओला 
कचरा वेगवेगळा या. याचे िनयोजन नसते. सव कचरा एक  करताना कच-या या पा याचा घाण 
वास येत असतो. यात सुधारणा झाली पा हजे. आपले अिधकार  नेमले पा हजेत. सुधारणा होत नसेल 
तर ठेकेदारावर कारवाई केली पा हजे, याला दंड केला पा हजे. नेमलेले अिधकार  ल  देत नसतील 
तर यां यावर सु ा कारवाई केली पा हजे. मी वनंती करतो क , यात गांिभयाने ल  दले पा हजे. 
मह वाचा वषय आहे. नुसते दर वाढवून उपयोग नाह . जोपयत यात सुधारणा होत नाह , तोपयत दर 
वाढवू नयेत.  
 

मा.िनलेश बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा मा.उ हास शे ट  यांनी सांिगतले. माझे 
एक छोटेसे हॉटेल हंजवड ला आहे. मला एनओसी देताना काय ास दलेला आहे याची मलाच क पना 
आहे. पंपर  िचंचवड महापािलकेने एनओसी दली नाह तर पुणे मनपाने एनओसी दली आहे. आपण 



40 

मेगापॉिलस कमला एनओसी देऊ शकता व मला देऊ शकत नाह . पैशांचे लागेबांधे झाले असतील 
हणून मला एनओसी दली नाह . अिधकार  इतके िनिभड झाले आहेत क  प हले माझे बघा नंतर 

बाक यांचे असे स या चालले आहे.  
 

मा.महेशदादा लांडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, फायरसंदभात सवजण बोलणार आहेत. 
शासनाकडून मा हती हवी आहे. ब ड ंग परिमशनसाठ  लागणार  एनओसी अ नशामक वभागाकडून 
यावी लागते. आप या महापािलके या कामासाठ  महापािलकेकडूनच पैसे घेतले गेले आहेत. मी 

मा या घरचा ोजे ट घेऊन गेलो न हतो. मा या वॉडात स ह . ४१४ म ये गाडनचे आर ण आहे. 
तेथे आपण १० ट के बांधकाम क  शकतो. या ठकाणी तसे बांधकाम कर याचा लॅन होता. यावेळ  
डे युट  इं जिनअर काळे साहेब यांना घेऊन मी अ नशामक वभागात गेलो होतो. यासाठ  
आम याकडून द ड हजार घेतले, काय चालले आहे. आप या ोजे टसाठ  पैसे घेतोय. इतका बेधंुद 
कारभार चालला आहे कळत नाह . आपण कोणाकडून पैसे मागतोय. जो असेल तो खसा कापाय या 
मागे लागतो. काळे साहेब नगरपािलकेचे अिधकार  वाटत नसतील कंवा तुमचे वा य चुकत असेल 
असे मी यांना हणालो. याला वाटले, मी ठेकेदाराचा सुपरवायझर आहे. एनओसी यायला आलोय. 
आपण बांधले या इमारती या एनओसीसाठ  आप यालाच द ड हजार मािगतले अस याचे काळे साहेब 
मला हणाल.े मी यांना पैसे देऊ नका, मी जातो असे हणालो. यावर काळेसाहेब हणाले, पैसे 
दलेत पण. तु ह  वानखेडे साहेबांना इथे बोलवा. अ नशामक वभागाचा अिधकार  नगरपािलकेतील 
लोकांना सु ा सोडत नाह . ठेकेदाराकून पैसे घेत यावर तो काय काम करतो? यां या कामाचा हा 
पुरावा आहे. यापुढे जायची तु हाला गरज नाह . महापािलके या डे युट  इं जिनअरने बोलावे. काय 
कार झाला आहे याला वचारा. या याकडून द ड हजार घेतले आहेत. यावर काह तर  माग काढा. 

िन वदा काढा. नाह तर उ ा तु ह  कायशाळेत गेलात तर तु हाला ओळखत नसतील तर तुम याकडून 
सु ा पैसे घेतील. आ ह  ओळख सांगतो. प कारांना ह  गो  कळाली आहे. यामागे काय चालले आहे. 
आज महापौरां या आयु ां या गाड ला दवा पण नाह . टोलना यावर गे यावर पूण पैसे लावणार. 
तु ह  सावध रहा. या कारात ल  घाला. मा.उ हास शे ट  यांनी तळमळ ने घसा बसेल इतके 
सांिगतले आहे. यात ल  ा.  
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा मा. उ हास शे ट  यांनी जी काह  
मा हती सांिगतली ती तंतोतंत खर  आहे. .१२५७/- रेट दाखवला आहे. मा या मा हती माणे कमीत 
कमी अजूनह  परिमशन घेतलेली नाह  अशी कती हॉटे स असली्  तर  सगळेच कचरा टाकतात. 
यां याकडून कचरा उचल यासाठ  काह  र कम घेत नाह . टोटल सग यांकडून घेतले तर  जा त 

र कम असणार नाह . हॉटेल वे ट घेणा-या गा या बघा. शंभर फुट लांबपयत घाण वास येत असतो. 
िलकेज असते. यातून कचरा बाहेर पडत असतो. एकदम ॅ प मधून उचलून आणलेली गाड  असते. 
असा कचरा उचलायला कंटेनर पा हजे. आरो या या ीकोणातून धोकादायक आहे. या गा यांवर ल 
कमचा-यांना कती पगार िमळतो. तीन/साडे तीन हजार पगार देतात. िमिनमम वेजेस माणे ८,००० 
असताना झाडू मारणा-यांची सं था साडे पाच हजार पगार देत.े हे तु ह  बिघतले पा हजे. िमिनमम 
वेजेस अ ट माणे पगार का देत नाह . Corporation is itself wrong thing. १५०० कमचार  काँ ॅ टवर काम 
करतात, यांना ३,००० पगार देतो. या गो ी चुक या आहेत. डेली रेट केलेला आहे. आप याला वनंती 
आहे क , ए झ ट ंग रेट माणे १० टकके वाढ करावी.  
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मा. ीरंग बारण े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,या सभागृहात जो वषय चालला आहे. आयु  
साहेब, आज असते तर यांना थोडेसे बरे वाटले असते. नॉन कर टेड आयु ां या खालचे अिधकार  
कर टेड कारभार करतात. खरेतर माझे िम  मा.उ हास शे ट  याच माणे मा.महेशदादा लांडगे यांनी 
असे िनवेदन केलेले आहे. यांनी यां या फ  भावना कट के या नाह तर ह  व तु थती आहे. 
मा. शांत िशतोळे यांना बोलू ायला पा हजे होत.े हे सभागृह मुळात भावना कट कर यासाठ च आहे. 
यात कोणी ल  देत नाह . पदिस  अिधकार  हणून महापौर साहेब तु ह  यात ता काळ सूचना 
ायला पा हजेत. या सभागृहात गेले अनेक वष तु ह  सभासद आहात. कै.पवळे यांची महापौर 

असताना कारक द पहा. अितशय अपूव होती. या माणे मा.योगेश बहल महापौर असताना, 
मा.मंगलाताई या महापौर पद  असताना यांची कारक द पहाल तर यांची सु ा कारक द अपूव होती. 
मी तु हाला नावे ठेवतो असे नाह . परंतू कोण याह  वषयात स मपणा या. संबंिधत अिधकार  
नागर कांची पळवणूक करतोय. मग सारथी हे पलाईन सूचना कर यासाठ , त ार कर यासाठ  कशाला 
केली आहे. यात अिधकार  पैसे घेतात हणून सांगतात का? कोण अिधकार  कर टेड आहेत ते 
सांगतात का. स मा. सद य इथे वारंवार सांगत असतात. यां याकडे दल  केले जातेू . फ  
आयु ां या पुढे-पुढे क न, िमट ंगला उप थत राहनू , काह तर  पुढे क न आपली बाजू मा न नेतात. 
आयु ांना वाटते माझा कारभार व छ आहे. िन तपणे आयु  व छ आहेत. महापािलकेत ाचार  
कारभार चालला आहे. तो मी सांगत नाह . स ाधार  प ाचे सद य सांगतात. इथे दोन मह वाचे मु े 
मांडणार आहे. या शहरात िचकन मटणाची दकाने येक सोसायटु , ग लीबोळांत झालेली आहेत. 
च हाण साहेबांना अनेक वेळा सांिगतले, तु ह  जाऊन पाहा. ते हणतात, ह  माझी जबाबदार  नाह . 
डॉ.गोरे यांची जबाबदार  आहे. जबाबदार  झटकून मोकळे होतात. या दकानांम ये व छता यव था ु
नसते. देखरेख करणे आपली जबाबदार  आहे. केवळ लायसन देऊन, पैसे उकळणे आपली जबाबदार  
नाह . शहरातील नागर कांचे आरो य यव थत राहण,े व छता राहणे यापासून आपण दर राहतोू . 
दसरे हणु जे शहरात अनेक मंगल कायालये आहेत. यात अ नाची नासाड  होते. यात महापािलका 
शासनाने ल  देणे गरजेचे आहे. अ न वाया जाऊ नये ह  ामु याने माझी भूिमका आहे. संबंिधत 

कायालयाचा मालक, जो कोणी ववाह करतो यांना देखील याब ल सांिगतले गेले पा हजे. मला त ार 
करायची नाह . पण अ नाची नासाड  क  नये. अिधक अ न गर बांना ावे. ते कच-यात जाऊ नये. 
याबाबत गांिभयाने यावे. ए ककडे दर बदलावर चचा करत असताना अ न नासाड बाबतीत िनणय 
घेणे आप या महापािलकेला श य होईल. आप या ह त अ नाची नासाड  होणार नाह  या 

ीकोणातून चांग या कारचा िनणय यावा. सद यांनी पोटितडक ने मांडले या भावना केवळ 
राजक य वषयाची भाषणे नाह त. याकडे याच ीने न बघता याकडे गांिभयाने बिघतले पा हजे. 
स मा. सद यांची कामे राजक य दबावापोट  होत असतील तर सामा य माणसाचे सु ा काम सरळपणे 
हावे अशी भावना सद यांनी कट केली आहे. हा वषय महापािलका सभेपुरता न राहता या 
वषया या अनुषंगाने संबंिधत वभाग मुखांना देखील सूचना ा यात.  

 

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हॉटेल वे ट दरशु क वाढ संदभात आ ह  
अनेक वषापासून पाठपुरावा करतोय. महापािलकेला यासाठ  दर ३ वषाला साधारणपणे 
.१,८४,००,२२३/- िमळतात. हा वषय यो यच आहे. मा.उ हास शे ट  व इतर सहकार  सद यांनी 

सांिगतले, यांना दली गेलेली सु वधा यो य नस याकारणाने घातक गो ी घडत आहेत. यांना 
काँ ॅ ट दले यां या गा यांची दराव था झाली आहेू . कतीवेळा यांना दंड मारला याचा खुलासा 
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करावा. गा यां या दराव थेमुळे याने गाड त भरलेला हॉटेल वे टू , यामुळे र यावर अपघात होत 
आहेत. दर वाढ संदभात मा.उ हास शे ट  यां या मनातून आले या गो ी याबाबत दमत नाहु . द या 
जाणा-या सु वधा अितशय कमी दजा या आहेत. हॉटे सची अ,ब,क व ड या ४ दजाम ये वभागणी 
केलेली आहे. दसर  मह वाची गो  हणजे शहरात भरपूर हॉटे स आहेतु ् , यांची न द आप याकडे 
नाह . यां याकडून कोण याह  कारचे दरशु क वसूल करत नाह . यांची न द घेणे गरजेचे आहे. 
महापािलके या उ प नात होणार  वाढ ल ात घेऊन हे दर शु क वाढवले आहेत हे यो य आहे असे 
माझे हणणे आहे. 
 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर या दरवाढ या तावाबाबत मला 
काह  शंका आहेत. याचा संबंिधत वभाग मुखांकडून खुलासा पा हजे आहे. स याचे दरशु क व नवीन 
दरशु क यात कोणकोण या सु वधांचा समावेश आहे. दरशु क घेत यानंतर कोणकोण या गो ींसाठ  
वापरणार का नुसतेच बँकेत पैसे जमा होणार. वेगवेग या एनओसी पोट  जमा होणारे पैसे कोण या 
हेडवर जमा आहेत. ते कशासाठ  खच करतो. िशंदे साहेब तुम याकडे अ नशामक वभाग आहे. 
यासंदभात २/३ वेळा सांिगतले आहे. या वभागात ुट  आहेत. एनओसी देणे ह  ुट  हणून बिघतले 
जाते. आज शहरात अ,ब,क व ड दजा या हॉटेलस ची सं या ् १२०० दलेली आहे. आप याकडे यापे ा 
चार पट हॉटे स आहेत. अ दजाचे कती, ब दजाचे कती याचा उ लेख इथे होत नाह . ५३९ क 
दजा या हॉटे स ची सं या आहे् . मी या भागाचा ितिनधी आहे ितथे २०० ते ३०० हॉटे स असतील. 
पूण शहरात कती सं या असेल. जोशी वडेवाले, अमुक-तमुक यांचा उ लेख कोण या कारात केला 
आहे. शहरात चायनीज हातगा या कमान ५,००० तर  असतील. सांगवी भागात ५०० तर  हातगा या 
असतील. यांचा वे ट कुठे जातो. कालच थायी सिमती सभापती यांना अनुभव सांिगतला क , मी 
यावेळ  थायी सिमतीचा सभापती होतो. यावेळ  आ ह  ६/७ जण जपानला गेलो होतो. कचरा डेपो 

व वे ट मॅनेजमटसाठ  योकायामा शहरात उतरलो होतो. धावप ट वर उतरलो. सकाळ  सांिगतले. 
धावप ट  कचरा डेपोवर आहे. यानंतर दोन दवस ेिनंग झाले. कचरा डेपोवर गे यानंतर आ हाला 
चपला बाहेर काढायला लाव या. मी हणालो, कचरा डेपोवर इतक  व छता असेल. आतम ये येत 
असताना यां या पॉिलथीन या चपला वापरायला द या. यांची िस ट म बिघत यावर आ हाला लाज 
वाटली. यांचा १/१ टँकर आतम ये यायचा. ओला कचरा, सुका कचरा. िश त लावायची हटलेतर 
कोणाला सु ा लावू शकतो. सग यांनी िश तीने वागायचे धोरण वकारले तर शंभर ट के यो य कामे 
क  शकतो. ितथे कचरा यायला क येतो आहे. कचरा कंुड त टाकत असताना कचा प ा टलचा 
आहे. कंटेनर खाली होतो. कचरा खाली होतो. ओला कचरा ओ या कंुड त जातो. िश लक रा हलेला 
सुका कचरा रसेल करतात. कंटेनर खाली झा यानंतर कमचार  तो कंटेनर पा याने धुतो. लन 
झालेला कंटेनर परत बाहेर जातो. व छ कंटेनर र यावर येतो. आप याकडे दहा हजारात कोणी 
आ खा क घेणार नाह  अशी कची अव था आहे. हॉटेल वे ट गोळा करतो. हॉटेलवर गाड  येते. पुढे 
काय करतात. सगळा कचरा मोशी कचरा डेपोवर टाकतात. मग ओला व सुका कचरा असे कशाला 
गोळा करतो. गाड  सकाळ  ६ वा. व सं याकाळ  ५ वा. येणार, तोपयत कचरा संपलेला असतो. 
हॉटेलचा कचरा रा ी या कालावधीत गोळा केला पा हजे. बाहेर या देशांत बघा. भारतांत कतीतर  
शहरांत सकुा कचरा रा ी गोळा करतात. हॉटेल वे ट मॅनेजमटम ये कच-याची यो य व हेवाट लावत 
असतो. आपली वाट लागायला लागली आहे. आपण कोण याच गो ीचे िनयोजन करत नाह  हणून 
सग या गो ींना सामोरे जावे लागते. आज ८,००० दले तर  जे लोक कचरा गोळा करतात, या 
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लोकांना िमिनमम वेजेस † ट माणे पगार दला जात नाह . का दला जात नाह . िनयम आ ाच 
आलेत का. ८/१० हजार पगार आहे. मा या नावाने मी मा हती अिधकारात मा हती घेतली. टेकाळे 
साहेबांनी मा हती दली होती. ते हा लाज वाटली होती. महापािलका वकास कामे करत नाह . पैसे खच 
करत नाह . आरो य या कामांवर तर  खच करा. आपण कमान वेतन ा हणून ओरडतोय. पण 
यांना ५/६ हजार सु ा देत नाह त. सग या वभागांनी मा हती दली. कमचार  कती वेळ काम 

करतो. शासक य िनयम लागू आहेत का. सगळ कडे अंदाधंुद  कारभार करतो. सगळे आयु ां या 
अंगावर ढकलून देतात. पॉिलसी ठरवणे आयु ां या, सभागृहा या हातात आहे. याची अंमलबजावणी 
खालचे अिधकार  करत असतात. आप या शहरात कुठेतर  चुक चा कारभार चालला आहे. चुक ची कामे 
होत आहेत असे नाह  का वाटत. आ हाला सु ा वाटते. येकाला लाज वाटली. महापािलके या 
कामासाठ  आपला अिधकार च पैसे घेतो. मं ालयात आग लागली होती ते हा अ नशामक वभागाला 
प  दले होते. यात हटले होते, महापािलकेला अिधकृत मंजुर साठ  येतो तो लॅन, महापािलके या 
इमारतींना या या यं णा लागू आहेत का? यात सुधारणा करतो का? ते ऑिथंट केट करतो का? 
अ नशामक वभागाची पाईपलाईन कशी असते, हे सादर करणे यांचे काम नाह . यांनी सादर 
केलेतर गावडे साहेबांचा काय अिधकार आहे. तो लॅन चेक करायचा यांचा अिधकार आहे. वे. 
फूटाला कती पैसे यायचे. शंभर ट के कायदेशीर पैसे घेतो. आज वषय आहे हणून ते मु ाम 
सु ट वर गेले आहेत. केवळ या कारणासाठ  हजर नाह त. नॅशनल ब ड ंग कोड ऑफ इं डया या माणे 
सूचना के या. यानुसार काम करतात का नाह  मा हत नाह . हा य  इतक  वष एकाच खुच वर 
बसून आहे. या जागेवर दसरा कोणी बसू शकत नाह  काु , आ हाला सांगावे. या वभागात कती 
अंदाधंुद  कारभार चालतो हणून मी मघाशी इथून चाललो होतो. तु ह  दलेले प  िनयमाला सोडून 
नाह . सगळ  प े यां या िनयमा माणे िनयम लागू करावा हणून दलेली आहेत. या- या हॉटेल 
यावसाियकाची इमारत असेल ितथे अ नशामक यं णा लागू आहे. या व तू असतील यांची दर 
दोन वषानी तपासणी झाली आहे. याचा अथ याचे शु क २० हजार असावे असा नाह . शु क 
िनयमानुसार असावे. मा.उ हास शे ट  यांनी खुलासा केला. शंभर ट के अनुदान आहे. अशी एनओसी 
असते का. आज हे धोरण काढले तर महापािलकेतील एकजणह  राहणार नाह . सगळे स पे ड करावे 
लागतील. कोण याह  यावसाियकाने मोजून दाखवावे कती आहेत. सगळे िनयम तु हांला कळतात 
अशातला भाग नाह . आ हांला जे जे िनयम पा हजेत, ते आ ह  वाचतो. अिधका-यांनी वतःला हशार ु
समजायचे कारण नाह . आम यासारखा एक चांगला नगरसेवक सांगतो. पुणे मनपाने एनओसी दली 
आहे. शासनाने अिधकृत ए रया केला, यावेळ  हे लोक झोपा काढत होते का पळून गेले होते? आप या 
प रसरातील आप याजवळची महापािलका आहे. नगरसद याला एनओसी ायचे सोडून मो या 
कमवा याला देताय. आप याला सु ा कळाले पा हजे. आप या ह तील सव इंड ज यांना आपली 

एनओसी आहे. गावडे यांना सु ा लाज वाटली पा हजे. शासनाकडून आदेश आलेत, बदलून या. पंपर  
िचंचवडम ये एव या कम येतात. ब डर लोकांची लाईन लागलेली असते. दवाळ ला तर यां या 
दकानावर पैसे मागतातु . ब-याच काह  गो ी आहेत. सग या गो ी चुक या आहेत अशातला भाग 
नाह . चांग या गो ी तुम या डो यासमोर येतात. या चुका ना हशा करणे आमचे काम आहे का. 
आ ह  व त हणून इथे बसलो आहोत. आ हाला ५ वषानी र युअल नसते. र युअलसाठ  काय 
घासावे लागते आ हाला मा हत आहे. तु हाला दर पाच वषानी मोशन असते हणून या- या 
कालावधीचे ५ वषाचे पैसे दलेले आहे, या- या चूका तु ह  द त के या पा हजेत असे आमचे ु
हणणे आहे. या वषया या अनुषंगाने याबाबत बोललो. परत वानखेडे यांना बोलवावे, अ नशामक 
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वभागाची एनओसी कंवा अ नशामक वभागाचा कर याचा उ लेख इथे आहे का? येक वष  
एनओसी कशाला यायची. े नेजची एनओसी पा हजे. गाडनची एनओसी पा हज.े व ुत वभागाची 
एनओसी पा हजे. एक िस ट म ठेवा. २४ तासांत लॅन सँ शन झाला पा हजे. काय-काय धोरणे 
काढतात. अ नशामक वभागाबाबत अितशय गांिभयाने घेणे गरजेचे आहे. मं ालयातील घटनेनंतर 
ऑड ट करायचे आदेश शासनाने केले. बा  लेखाप र ण झाले. फायर ऑड ट झा यानंतर याचा 
रपोट काय आला याची कॉपी मा याकडे आहे. यात या सूचना के या गे या याची 
अंमलबजावणी करणार का. सु वधा कमी आहेत. फायर वभागात कोणकोण या गो ी कमी आहेत. 
सा ह य कमी आहे. गा या कमी आहेत. कमचार  कमी आहेत. याचा उ लेख आहे का? याबाबत 
काय † शन घेतली गेली? इंड यािल ट, ब डर यां या गरा यात गावडे कायम असतात. अितशय 
लाजीरवाणी व घृणा पद गो  आहे. अितशय संवेदनशील वभाग आहे. दघटना दररोज होत नसतातू . 
आपली जबाबदार  असून याकडे दल  करत असून तर  शंभर ट के कोऑ डनेशन कर यासाठ  ू
आयु  हणून, महापौर हणून आपण जबाबदार आहात. कोणी कामावर खच करणे, अंमलबजावणी 
करणे तुमचे काम आहे. या गो ीचा समावेश अ नशामक वभागा या द तीम ये या सव सुधारणांु चा 
वचार करावा अशी कळकळ ची वनंती आहे. च हाण साहेबांनी सांगावे. सेवाशु कात कोणकोण या 
गो ी येतात. कोण या गो ींसाठ  खच करतो. परवाना घेतलेले लोक आहेत. हॉटेल वे ट गोळा करतो. 
फ  परवाना घेतले यांचेच गोळा करतो का सवाचेच वे ट गोळा करतो. 
 

मा.च हाण (आरो य अिधकार ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, परवाना असले या कंवा 
परवाना नसले या मो या हॉटेलस यांचा सु ा वे ट घेतो् . न याने सव ण केलेले आहे. न याने टडर 
केलेले आहे. दवसा उचल याऐवजी रा ी कचरा उचल याबाबत िनणय घेतोय.  
 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हॉटेलस ची वगवार  कशी केली आहे् ? 
 

मा.च हाण (आरो य अिधकार ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, शासनाचे डपाटमट 
यां याकडून याद  मागून घेतली आहे. या माणे अ,ब,क व ड दजा ठरवला आहे. यात हॉटेलकडून दंड 
घेतलेला आहे. यापुढे हॉटेल वे टची यव था यव थत करणार आहोत. 
 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यात पैशांचा उ लेख केलेला नाह ,असे कसे 
क  शकता. मंजूर  नाह . ते झा यानंतर करणार आहोत. 
 

मा.च हाण (आरो य अिधकार ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, या या पुढे घेणार आहोत. 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, तुमचे कमीत कमी ५ कोट  वसूल झाले 
पा हजेत. या छो या-छो या गो ी आहेत. अनिधकृत बांधकामाला टोटल दंड लावता. मग अशा न द न 
केले या हॉटे स वर सु ा कारवाई झाली्  पा हजे. िचकन-मटन या दकानांबाबत डॉु .गोरे यांना वचारले. 
पण डॉ. गोरे यांना ऑपरेशन कर यापासून वेळ होतो का. कु यांची ऑपरेशन करत असतात. यांचे 
ऑपरेशन करायची वेळ आली आहे. अ यंत जबाबदार  झटक याचे काम करतात. हा वषय खूप गंभीर 
आहे. आयु  साहेब, आ यानंतर परत िनणय घेऊ. या वषयाला पु हा वाचा फोडू. 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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ठराव मांक -३६४    वषय मांक - ८ 

दनांक - २०/९/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . आ.म.ुका./३/का व/५११/  

                           २०१३, द.२०/०७/२०१३ 

२) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४२ द.०६/०९/२०१३ 

   
वषय मांक ८ वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

 
अनुकूल  - ७२       ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. ------- 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

 

ठराव मांक -३६५    वषय मांक - ९ 

दनांक - २०/९/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/ड/७४०/२०१३,  

         द.१६/०८/२०१३ 

         २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४७ द.०६/०९/२०१३   
 

पंपळे सौदागर ते पंपळे गुरव िमिलटर  ह  येथील गु व निलका िश ट करणे या कामाचे 
आव यकतेनुसार होणा-या अंदाजप क य र. .१,४१,००,०००/- शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल  -  ७२      ितकूल – ०  

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

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक - ३६६    वषय मांक - १० 

दनांक - २०/९/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नस/२/का व/४०३/२०१३,  

          द.२८/८/२०१३ 

       २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .६६ द.०६/०९/२०१३ 
 

   चीन या देशातील शां यांग शहर व पंपर  िचंचवड शहर यांचेम ये उ ोग, यापार, तं ान, 
सं कृती, आरो य याबाबत वचारांचे आदान- दान क न दो ह  शहरांचा वकास कर या या उ ेशाने 
िस टर िसट  (Sister City)चा ताव महापािलकेस दे यात आला असून सदर िस टर िसट बाबत 
सहकाय करार करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा. ीरंग बारण े – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, चीन या देशातील शां यांग शहर व पंपर  
िचंचवड शहर यां याम ये उ ोग, यापार,तं ान, सं कृती, आरो य याबाबत वचारांचे आदान- दान 
कर यासाठ  हा करार होतो आहे. िस टर िसट  हा करार कर यासाठ  सभागृहात यांनी वषय ठेवला 
आहे, यांना  वचारतो आहे क , आजपयत अशा कती देशांबरोबर महापािलकेचा करार झाला आहे. 
या करारापासून महापािलकेला काय फायदा झाला आहे. वचारांचे आदान दान के यानंतर शहरांत 
कती उ ोग वाढले, यापार वाढला. तं ानात कती भर पडली. सां कृितक वचारांत कती भर पडली 
याची मा हती सांगावी. मी सु ा एक करार करायला गेलो होतो. जमनी देशातील ेमेन िसट बरोबर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने करार केला होता. १९९७ साली िश  मंडळ जमनी इथे गेले होते. मी 
मा या पै यांनी ेमेनला गेलो होतो. यावेळ  ी.हनुमंत भोसले हे महापौर होते. यावेळ  
ी.नानासाहेब थोरात हे चेअरमन होते. जमनीची े नेज िस ट म पाह यासाठ  गेलो होतो. यांची े नेज 

िस ट म पा ह यानंतर ती आ हाला आवडली. आ ह  फ  फ न आलो. पुढे काह च झाले नाह . 
आपण २४ तारखेला युरोप दौ-यावर चालला आहात. आप या फर याला वरोध नाह . फर याने 
माणसा या वचारांत वाढ हायला पा हजे. दर ीत वाढ हायला पा हजेू . नवीन सद यांना घेऊन इतर 
रा यांतील नगरपािलका, महापािलकांम ये दौरे करा. यावेळ  मा. वणिसंग परदेशी हे आयु  होते. 
ते हा यांनी सग या महापािलका सद यांना घेऊन सूरतला नेले होते. सूरत हे शहर लेग या 
साथीनंतर कसे झाले हे दाखवले. मा. दिलप बंड यांनी सद यांना नागपूर, औरंगाबाद, बगलोरला नेले 
होते. है ाबादला गेलो होतो. अनेक शहरांत गेलो, दौरे करताना याबरोबर वचारपण वाढावेत. केवळ 
दौरे-दौरे करतो. जो करार करतो यातून चांग या गो ी घेत असाल तर याची आ म तुती केली 
पा हजे. असे कती करार केले, यांचा कती फायदा झाला. थायलंड, िसंगापूर, जपान यांचे लोक इथे 
आले होते. आप या काय े ात फरक पडतो. मनु याला फर यानंतर समजते. अनेक सद य अनेक 
देशांत जात असतात. यातून वचार वाढतात. करार कर त असलेले शां यांग शहर मी सु ा पा हलेले 
आहे. या शहरातील झोपडप ट  पूणपणे हटवलेली आहे. झोपडप ट  मु  शहर केले आहे. एका बाजूला 
वसाहती के या आहेत. आपण यां यापासून काय घेणार. जेएनएनयूआरएम क पात झोपडप ट  
पुनवसन व नविनमाण योजना राबवतोय. केवळ िन वदा करतो, क प राबवतो का. याच 
क पातील एसआरए योजनेत क प तांना घरे दली जातात. या घरांची वािलट  पहा. 

यां याबरोबर करार असताना यां याकडून काय घेणार आहोत, हे सु ा पा हले पा हजे. तु ह  एकटे 
जाऊ नका. आमचा पा ठंबा आहे. खचाला िभऊ नका. ५/२५ जणांना घेऊन जा. यांना जग पाह ाू . 
नंतर करार करा. कागदावर करार क न उपयोग नाह . यातून काय िशकणार, काय घेतले ते देखील 
सभागृहाला सांगा. महापािलकेला याचा काय फायदा झाला. पेपरम ये बात या येतात, यांना िभऊ 
नका. या महापािलकेला दौ-यातून काय िमळाले याची सु ा मा हती िमळाली पा हजे. इथून पा ठमागे 
करार झाले होते. असे िस टर िसट चे कती करार झाले होते. यापासून आप याला काय फायदा झाला 
य़ाची देखील मा हती सभागृहाला सांगावी. 
 
मा. दलीप गावडे – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, नगरसिचव वभागामाफत हा वषय या 
ठकाणी ठेव यात आला आहे. चीन देशातील शां यांग महापािलके या पदािधका-यांनी द.१२/८/२०१३ 
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रोजी पंपर  िचंचवड महापािलकेला भेट दली होती. सदर बैठक त ी.यु झुओ, ी. यांग ल,ू ीमती 
हपग व ीु .एस.के. ीवा तव       अ य  बला जंगवेई फायबस कंपनी िल. यांचा समावेश होता. 
भारत व चीन या दोन देशांम ये यापार, वा ण य, सां कृितक, आरो य बाबतीत करार होणार आहे. 
( ताव वाचून दाखवला.) मा.आ पा बारणे यांनी वचारले आहे, यापूव  असे कती करार झाले. 
नगरसिचव वभागामाफत हे काम प ह यांदाच केलेले आहे. म ह यानंतर ठर व यात येणार आहे. 
भारत सरकार, पररा  खाते यां या मा यतेनंतर करार होतो. आपण फ  ठराव करणार आहोत. 
या माणे हा करार पाठवणार आहोत.  

 
मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, चीन देशाबरोबर िस टर िसट  करार करणे याब ल आ हांला 
काह  समजले नाह . चीनने आप या भारतात घुसखोर  केली आहे. यां याशी कसला करार करायचा. 
आपण आ ापयत कोणते दौरे केले, कोणते दौरे यश वी झाले आहेत. मै ी करार या गो ी सु ा 
झाले या हो या. तर सु ा िसमेवर घुसखोर  होते. ल कर घुसवलेले आहे. िस टर िसट चा करार करतो. 
याब ल स व तर मा हती सांगावी. या कराराचा िनषेध करावा.    
 
मा.सुरेश हे े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी आजपयत मंुबईचे शां यांग िसट  करा असे 
अनेक वेळा ऐकले आहे. आ ा हे पंपर  िचंचवडपयत आलेले आहे. यामाफत उ ोग, यापार, 
सां कृितक व आरो य याबाबतीत वचारांचे आदान दान कर या या ीने हा वषय आप यापुढे 
आलेला आहे. उ ोगाबाबत पा हले तर अनेक चायनीज गा या उ ोगधं ामाफत भारतात आले या 
आहेत. यापाराचे हटलेतर आप याकडे अनेक चायनीज व तू व त दरात आले या आहेत. उ ोग 
े ात सु ा यां या व तू बाजारापेठेत आ या आहेत या आप या व तंूपे ा व त आहेत. यांची 

मॅ युफॅ चर ंग कॉ ट कमी आहे. यामुळे आपण यां याकडून कतीह  तं ान घेतले तर  याचा 
फायदा आप याला होईल असे मला तर  वाटत नाह . कारण ितथ या उ ोजकांची प र थती व 
सरकारचे असलेले सहकाय, आप याकडे असलेले सरकारचे सहकाय यात बराच फरक आहे. यामुळे 
आप याला ह  प र थती िनमाण सु ा करता येणार नाह . उदा. वीज पुरवठा. या वषयाची पूण 
मा हती घेऊन हा वषय सभागृहापुढे प  क न सांगावा नंतर याबाबतीत िनणय यावा.  
 
मा.मंगलाताई कदम–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आ ा जसा नगरसिचव यांनी खुलासा केला. 
आप याकडे शां यांग इथून काह  लोक आले होते. यांनी ताव दला, यात काय असणार आहे. या 
गो ी वचार या, यावेळ  प  खुलासा केला होता. मी सु ा किमशनर यां याशी बोलले होते. 
आप याकडे काह  माणात यांनी घुसखोर  केली आहे. सगळ  माकट चायिनज व तुंनी कॅपचर 
केलेली आहे. आपण यां याशी करार का हणून करावा. किमशनर यांनी सांिगतले, हा करार जर  
केला तर  क  सरकारकडे हा ठराव जातो. यां याकडून मंजूर  आली तरच याचा पुढे वचार करायचा 
आहे. यावेळ  महापौर साहेब सु ा हो या. जर या सग या गो ी आहेत. या सग या गो ीमंधून नाती 
चांगली सु ा होऊ शकतात. िसमाह त रोज काय चालले आहे. पा क तानबरोबर काय चालले आहे, 
याचा ऊहापोह, चचा झाली आहे. यात कोणी करार करायला गेले नाह . चचा करायला गेले नाह . 

यात उलट असे झाले, आप या लोकांना फायदा िमळणार असेलतर पुढे आप याला बंधन लावले नाह  
क  कोणता करार करावा. यांना शां यांग बघायचे असेल तर ते बघून येतात. मा.आ पा बारणे यांनी 
सांिगतले, जमनी बरोबर करार क न आप या शहरावर वाईट प रणाम झाला असे नाह . या गो ीचा 
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वचार केलातर आज को रया देशात आपली टे को कंपनी आहे. यावेळ  करार करायचा यावेळ  
करायचा का नाह  याचा वचार क न क  सरकारकडे वषय जाणार आहे. वषय मंजूर करावा ह  
वनंती आहे. 

 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल  - ७२      ितकूल – ०  

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

मा.साधना जाधव- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
      वषय मांक - ११ 
दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  

 

 संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प /का.अ/बी.आर.ट .एस/६२४/२०१३, 
       द.५/९/२०१३ 

     २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .७० द.०६/०९/२०१३ 
 

      देह आळंद  र याचे साखळ  ंु . ८/२५० ते १५/२५० कमी मधील र ता ं द करण व 
मजबुतीकरण करणे अंतगत फुटपाथ बांधणे, पावसाळ  पा या या पाईप लाईन टाकणे, पाणीपुरवठा व 
जलिन:सारणासाठ  मोठया यासा या लाईन टाकणे, र ता दभाजक बांधणे इु .कामे करणे आव यक 
आहे. सदर कामे IRC या मानांका माणे करणेत येणार आहे.  सदर उवर त कामे करणेसाठ  
मनपा या चालु चिलत दरसुची २०१२ – १३ नुसार अंदाजप क हे सदर कामाचे   तां ीक स लागार 
मे.पे हटेक क सलटंट यांनी तयार केले असुन यांची अंदाजप क य र. . ४४,३०,१५,५६२/- इतक  
आहे.  सदर काम करणेसाठ  मनपा या सन २०१३ – १४ या अंदाजप कात थाप य वशेष योजना 
या लेखाशीषावर अ.नं.१०३ पानांक २९ वर र. . १०,००,००,०००/- तरतुद केली असुन यामधुन सदर 
काम क न घेता येईल.  सदर काम करणेकामी येणा-या र. . ४४,३०,१५,५६२/- या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  
 

मा.मंदा आ हाट – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

 
मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, या वषयाला माझा मुळ च वरोध नाह . वकास झाला 
पा हजे. शहराचा जेवढा वकास होईल तेवढा तो आप या सवाचा हताचा होणार आहे. परंतू वकास 
करत असताना तु ह  काह  भागाचाच वकास करताय. काह  भागा या वकासाकडे जाणूनबुजून ल  
देत नाह  अशी प र थती िनमाण होते. येक सद याने, नगरसेवकाने सांिगतले, जेवढ  तरतूद असेल 
या या द डपट इतके टडर आप याला काढता येते. १० कोट  इतक  तरतूद आहे तर १५ कोट ंचे टडर 

िनघेल. .४४,३०,१५,०००/- चे टडर काढताय. माझे हणणे असे नाह  टडर काढू नका. २००९ साली 
पंपळे िनलखम ये २ कोट ंचे टडर काढले होते. यावेळ  फंड नाह  हणून काम थांबवले. मा या 
िमसेसनंतर मी परत िनवडून आलो. ते टडर परत काढा हणतोय. तु ह  हणताय, फंड नाह , पैसे 
नाह त. एक ोजे ट औंधला जातोय. एक ोजे ट पोटस िसट ला जातोय् . द पटु /चौपट रेटने इथे 
टडर काढतोय. या ोजे टचा सु ा वचार झाला पा हजे. ह  जागा ८० ट के ता यात आहे. याला 
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तरतूद का नाह . पंपळे िनलखम ये गाडन, ले ाऊंडसाठ  आर ण आहे. जागा शंभर ट के आम या 
ता यात आहे. थायी सिमती अ य  असताना ह  जागा मी ता यात घेतली होती. यासाठ  .६० 
लाख तरतूद क  शकत नाह . महापौर साहेब, तु ह  पूण शहरा या महापौर आहात. तुमचे मतदार 
सांगत नाह त आम याकडे सु ा थोडे ल  ा. 
 
मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, देहू-आळंद  ७ क.मी. र यासंदभात हा 
वषय आहे. यापूव  सु ा या र यासंदभात एक ९.५० कोट ंचा वषय मा यतेसाठ  आला होता. यावेळ  
देखील या वषयाला या ठकाणी सूचना कर यात आली आहे. जे मूळ बजेट आहे. बीआरट  संदभात ३८ 
कोट ंची िन वदा व यानंतर आपण दसर  सुधार त िन वदा याच कामा या अनुषंगाने काढली होतीु . 
मी यावेळ  सांिगतले होते. सु वातीला र यासाठ  बजेट ठेवले. प हला र ता नंतर बील ह  कोण या 
कारची संक पना आहे. सी.ड . वकसाठ  तरतूद ठेवली असती तर महापािलकेचे पैसे वाचले असते. 

वेगवेग या कार या िन वदा या महाशयांनी काढ या, सग या िन वदा एक  काढ या अस या तर 
यावेळ  या प तीने ए टमेट केले असते तर को यावधी खच या ठकाणी वाचला असता. यापूव  

सभागृहात अनेक वषय झाले. िमिलटर  ह त र ता करायचा असेल तर याचे पैसे भर यानंतरच बंद 
पाईप योजनेची सु वातच बंद पाईपपासून झाली. सभागृहात सद यांनी येक वषयावर अ यंत 
आ मक भूिमका मांडली आहे. बंद पाईप योजना असो, २४ तास पाणी दे याची योजना असो, 
बीआरट  असो कंवा ईड यूएस योजना असो, सभागृहाला हा अ यंत ज हा याचा वषय आहे. 
ईड यूएसचे बांधकाम पा हले तर अनेक नगरसेवकांनी या क पाला भेट दली. आ ह  मागणी केली 
क , जो क प बंद थतीत आहे, या ठकाणी लोकांना घरे देऊ शकत नाह . असे क प चंड वेगाने 
आणायची गरज काय आहे. फ  वक ऑडर काढ यापुरती घाई करायची, नंतर पडून रहायचे. नंतर 
वाढ व खच करायचा. यात ाचार हे एकच कारण आहे. याम ये स मा. राजन पाट ल यां या 
िनयं णाखाली सगळ  कामे झाली आहेत. येक कामासाठ  महापािलकेला तोटा झाला आहे. बंद पाईप 
योजनेकर ता नुकसानभरपाई हणून १६८ कोट ंची मागणी कंपनीने केली आहे. याला कोण कारणीभूत 
आहे. देहू-आळंद  र याची िन वदा यावेळ  काढली असती तर महापािलकेचे नुकसान हायचे वाचले 
असते. घरकुल योजनेसंदभात १४०० वे.फूटाचे बांधकाम पा हले, आजूबाजु या ब ड ंगी पा ह या, घरे 
पा हली तर लाज वाटली. शंभर ट के ाचार झालेला आहे. सव सद यांनी तळमळून सांिगतले क , 
नेमका अिधकार  वग कोणाला कळू देत नाह . सगळे खापर नगरसेवकां या मा यावर फोडले जाते. 
नगरसेवक यात बदनाम होतात. स ाधार  बदनाम होतात. थाप य वभागात या अिधका-यांची 
चौकशी करा. हा वषय सभागृहापुढे सादर करा अशी मागणी करतो. खरेतर सभागृहात अ यंत 
पोटितडक ने  मांडत असतो. पण याला उ र दले जात नाह . मग सभागृह काय कामाचे? 
महापौर साहेब आदेश देत नाह त. हा सद यांचा, सभागृहाचा फार मोठा अपमान आहे. या माग या 
के या जातात,  वचारले जातात. याची पूत  पुढ ल िमट ंगम ये होणे अ यंत गरजेचे आहे. 
संबंिधत क प यांचे िनयं णाखाली झाला,ते स मा.राजन पाट ल हा गुणी अिधकार  याची, थाप य 
वभागाची व तांबे साहेब यांची सु ा या ठकाणी चौकशी करावी. आपण पाऊल उचल यानंतर करण 
कोटात गेले. अशा प तीने कोटात जाऊन याय मागावा लागेल. 
 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, माझे या वषयाला ३  आहेत.  
वचार यानंतर मला बोलायला ावे. या र याची मूळ िन वदा काय आहे? मूळ िन वदा कती रकमेची 
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आहे? नंतर कती रकमेचे वाढ व काम दलेले आहे आ ण कती क.मी.चे दलेले आहे?  देहू-आळंद  
र ता आहे. तो फ  ८ क.मी. करायची गरज का वाटली? हे काम करणे अ यंत आव यक आहे. 
यापूव  राजन पाट ल व आयु  साहेब यांनी िचखली – तळवडेचा र ता थांबवला आहे. यात आ हाची 
मागणी आहे क , या र याला दो ह  बाजूंना टॉम वॉटर लाईन असावी असे वाटते. १०० मी. 
र याला ९०० मी.चा पाईप टाकावा. एमएसईबीची लाईन गेली आहे. यापूव  मागणी केली होती. 

येक र याला दो ह  बाजूंनी टॉम वॉटर १०० मी. ची लाईन टाकावी. याची मूळ िन वदा १०० 
कोट ंची असताना ४४ कोट  वाढ व िनधी दला. उव रत २३ कोट  कुठून आणणार आहोत याचा 
खुलासा क न ावा.  
 
मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी देहू-आळंद  र याचा वषय 
सभागृहापुढे आलेला आहे. सद यां या मनात शंका आहेत. मा.धनंजय आ हाट व मा.द ा साने यांनी 
वषय मांडला आहे. पूव  टडर काढले होते, याची मुदत कती होती. कोण या गो ीचा अनुभव आहे 
याचा खुलासा झाला आहे. मा. वलास नांदगुडे यांनी सांिगतले आहे. शहरात सग या भागात वकास 
होणे गरजेचे आहे. तसा यो य वकास होत नाह . तळवडे पासून च-होली, दघीपयत पंपर  
िचंचवडम ये वकास हायला पा हजे तसा वकास झालेला नाह . हणून ािमण भागातले नगरसेवक 
सात याने मागणी करत असतात. याच भागात हा र ता शहरा या ीने, ािमण भागा या ीने 
अ यंत मह वाचा र ता आहे. िनयोजनब  वकास हावा. कोण याह  कारचे गैर कार होऊ नयेत 
अशी सव सद यांची अपे ा आहे. याअनुषंगाने यात फूटपाथचा अनुभव आहे. पंपर  िचंचवड शहरातील 
फूटपाथ न क  लोकांसाठ  वापर यासाठ  आहे का याचे सु ा आ मप र ण करायची गरज आहे. 
थाप य वभाग, िसट  इं जिनअर यानंी याबाबत खुलासा केला पा हजे. शहरातले फूटपाथ न क  

लोकांना चाल यासाठ  आहेत का अित मण कर यासाठ  केले आहेत याचे आ मप र ण केले पा हजे. 
नाह तर शहरातले सगळे फूटपाथ काढावेत अशी सूचना करतो. यां यावर नाहक खच करतो. पंपर  
िचंचवड शहरातील करदा यांचे पैसे िन तपणे वाचतील. अित मण कारवाईला अिधकृत परवानगी 
ावी. याचा राजन पा टल साहेब यांनी खुलासा करावा.  

 
मा.राजन पाट ल (सह शहर अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, मा.द ा साने व 
मा.अ जत ग हाणे यांनी जी मा हती वचारली आहे. देहू-आळंद  र ता एकूण ३० मी. ं द चा र ता 
आहे. त कािलन आयु  शमा साहेब यांनी यावेळची आिथक प र थती पाहन ू १०० कोट ंचे िनयोजन 
करा अशी सूचना दली होती. या र याची ं द  ३० मी. इतक  आहे. यावेळ  फ  २४ मी. र याचे 
काम काढले होते. दोन पॅकेजम ये काम काढले होते. प हले पॅकेज र. .५४,०४,००,०००/- व दसरे ु
पॅकेज र. .४१,४१,००,०००/- चे पोजल आहे. यात उव रत २४ मी. पासून ३० मी. अशा एकूण ६ मी. 
र याचे ं द करण क न एकूण ८ मी. र ता पूण होईल. यात पावसाळ  पाईपलाईन, 
जलिनः सारणासाठ  पाईपलाईन, र ता दभाजक याचा समावेश आहेु . हे पूव च ठरलेले आहे. २४ मी. 
चा र ता करताना हे ठरले न हते. उवर त कामे यात करतोय.  
 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.राजन पाट ल यांनी मला जे उ र पा हजे ते 
दलेले नाह . ५४.४१ व ४१.३९ अशा २ िन वदा काढ या हो या. २४ मी. र यासाठ  १०० कोट ंची 
िन वदा काढली होती असे सांिगतले. पण ह  िन वदा ३० मी. र यासाठ  काढली होती. मूळ शेतक-
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यांना मोबदला दला आहे का?  पूण रोड ता यात आहे का? या मा यमातून आप याला वचारले होते, 
देहू-आळंद  रोड फ  ८ क.मी. का घेतला आहे? पूण देहू-आळंद  रोड का घेतला नाह ?  एकूण ले थ 
कती आहे?    

 
मा.राजन पाट ल (सह शहर अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, १५ मी.चा र ता आहे. 
दोन कामांम ये २४ मी. चा पूण र ता होणार आहे. फूटपाथ असणार आहे. पा याची पाईपलाईन, 
टॉम वॉटर पाईप लाईन नाह . उरलेली कामे कर यासाठ  बजेटम ये तरतूद नाह . पुढ ल वष  ह  

तरतूद करायची आहे. आ ा पो ड कामे आहेत यात ८२५० ते १५२५०, मोशी जाधववाड  ह पासून 
आळंद  गाव असा र ता आहे. बजेटम ये तेवढ  तरतूद नस यामुळे असे केले आहे.  
 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हेड १० ओपन केला. दाखला आहे. १०३ व न हेड 
ओपन असा दाखला आहे. १० कोट ंसाठ  कती िन वदा काढू शकतो.  
 
मा.राजन पाट ल (सह शहर अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, याम ये १५ कोट  खच 
क  शकतो. पुढ ल बजेटम ये याची तरतूद करता येईल. 
 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, १० कोट ंपे ा अिधक हणजे १५ कोट ंपयत खच 
क  शकता. पण ४४ कोट  हा खच कुठे दाखवणार आहात. आम या भागात आ ह  मागणी केली 
होती. अिधकृत प  दले होते. आयु  साहेबांसमोर चचा झाली. मग हा भाग का सोडताय?  ४ क.मी. 
चा र ता केलातर काय फरक पडणार आहे. मला बीआरट  र ता करायचा आहे. पुढ ल वषा या 
बजेटम ये तरतूद टाका. खच वाढू ा. पण एकदाच काम करा. शेतक-यांची वतःची घरे दली. 
यां या जागेचा ताबा घेतलेला नाह . यांनी वतःहन ताबा दलेला आहेू . यांना याचा मोबदला काय 
दला आहे? देहगांू वपासून आळंद  पयत बाधीत शेतक-यांना, घरमालकांना, बाधीत होणा-या लोकांना 
काय मोबदला दला आहे का ते सांगावे. 
 
मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यात सग या नगरसेवकांची सूचना आहे 
क , हा र ता मोशीपासून आळंद पयत धरला आहे. तर हा र ता तळवडे ह पयत धर यात यावा. मी 
पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – मोशीपासुन पंपर  िचंचवड मनपा ह तील देहगांवपयतचा र ता ु
करणेकामी येणा-या खचास शासक य मा यता देणेत यावी. 
 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो.  

 
मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, देहू-आळंद  र याक रता 
भूसंपादन कर यासाठ  ५ गावांचा समावेश आहे. तळवडे, िचखली, मोशी, बो-हाडेवाड , डुडूळगांव या 
गावांचा समावेश आहे. तळवडे गावाचे भूसंपादन झालेले आहे. िचखली येथील िनवाडा घो षत आहे. बो-
हाडेवाड  गावातले भूसंपादन अंितम ट यात आलेले आहे. िनवाडा घो षत झा यासारखाच आहे. ११ 
िमळकती ता यात आले या आहेत. ता यात आले या ११ िमळकतींम ये फ  डुडूळगांवच आहे. पूण 
वॉड टेटस सांिगतला आहे. गट नंबर माणे सांगता येणार नाह .  
 



52 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, य ात कती जागा ता यात आ या 
आहेत, आ या नाह त तर कती दवसांत ता यात येणार आहेत याची मा हती सांगावी.  
 
मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, भूसंपादन येतून 
जागा ता यात ये यासाठ  ायोर ट  दलेली आहे. ऑवाड कर यासाठ  िनवाडा घो षत हो यावर आहे. 
हा रोड तीथ े  वकास आराख यातील अस यामुळे या रोडला ड हजनल कले टर यांनी आधीच 
ाधा य दलेले आहे.  

 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यापूव  गे या िमट ंगम ये एक उ र दले होते. 
हाच  वचारला होता. देहू-आळंद  र ता कुदळवाड व न गेलेला आहे. हा र ता भूसंपादना या 
मा यमातून, इतर मा यमातून ता यात आहे का, या नागर कां या जागा घेत या आहेत यांना 
याचा मोबदला दला आहे का असा  वचारला होता. आता ितसर  िमट ंग चालू होईल. िचखलीचा 

इतर भाग ता यात आलेला नसताना िन वदा काढायची घाई  क न  ॉ लेम करायचा का? राजन 
पाट ल साहेबांनी मा या ाचे उ र ावे. अधवट कामे करता. अजून पूण जागा ता यात नाह , 
लोकांना मोबदला गेलेला नाह  मग िन वदा काढायची घाई का करताय? माझा वषयाला वरोध नाह . 
जागा ता यात नसेलतर लोकांना मोबदला दला नसेलतर, िन वदा काढायची घाई कशासाठ  करताय? 
लोकांनी वखुशीने जागा दलेली आह, यांना मोबदला दला नाह .  
 
मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, डुडूळगावातले काह  गट रा हले आहेत. बो-
हाडेवाड तील या पूण झाली आहे. िचखलीमधील काह  े ाचे भूसंपादन रा हले आहे. मा या 
मा हती माणे िचखली इथे पूण र ता झालेला आहे. डुडूळगाव ह त दो ह  बाजूंनी र ता झाला हे. 
या ठकाणी भूिमपू , शेतक-यां या जिमनींचे भूसंपादन झालेले नाह , या ठकाणी र ता झालातर ब-

याच शेतक-यांना याची मा हती नाह . उ ा या ठकाणी यांना ट ड आर सु ा िमळणार नाह . ए ककडे 
शेतक-यांचा ग धळ वाढवतोय, यां या अ ानाचा फायदा घेतोय. आपण यांना नंतर सांगणार क , 
इथे र ता झाला आहे. यांना टड आर देता येणार आहे का? रा हले या े ातील शेतकर  टड आर 
मागणार आहेत. मा या मा हती माणे केवळ आ ण केवळ आप या धोरणामुळे प  भ न घेतलेले 
नाह . यातून शेतक-यांचे नुकसान होते आहे.  
 
मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, तळवडेतील भूसंपादन 
झाले आहे. बो-हाडेवाड तील भूसंपादना या जागा ता यात आ या आहेत. िचखली व मोशी या दोन 
ठकाणी ऑवाड ायचे आहे. यासाठ  २ अिधकार  काम करतात. मा.कले टर यां या कं ोलखाली ते 
काम करतात. कती दवसांत काम पूण होईल या वषयी मी ॉिमस देऊ शकत नाह .  
 
मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वशेषतः या ठकाणी मा.द ा साने व 
मा.धनंजय आ हाट हे शेतक-यां या ीकोणातून वचार करतात. याउलट िचंचवड मतदार संघाची 
भूिमका मांडताना या मतदार संघातील सद यांची आमदारांसमोर, खाजगीत सु ा अपे ा असते. 
मॅ झमम े  ता यात आले नसले तर  िन वदा काढा अशा कारची मागणी करत असतात. भोसर  
मतदार संघातील नगरसेवकांची मागणी उलट असते, शंभर ट के जागा ता यात आ या पा हजेत. 
याम येच मोठा धोका आहे. याच गो ीमुळे आपला वकास होत नाह . डुडूळगांव, मोशी, िचखली, 
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तळवडे इथ या जागा शंभर ट के ता यात यायला अजून ५ वष जावी लागतील. भदाणे मॅडम मी 
हणतो ते खोटे आहे का. ५ वष उलटली तर  र ता होणार नाह . या सग या गो ींचा अ यास करा, 

चौकशी करा. तु हाला ५ वषात एकह  र ता काढता येणार नाह . ह च भूिमका शासनाने मांडली आहे 
क , कोणताह  र ता करणार नाह . शेतक-यांचे नुकसान होईल ह  तुमची िभती आहे. भूसंपादन या 
चालू आहे. यांना टड आर ायचा यांना दला आहे. भूसंपादना या िनयमा माणे यांना पैसे 
िमळणार आहेत. या िनयमात बदल होणार नाह . शेतक-याचे नुकसान होईल अशी जी िभती तु हाला 
वाटते, असे काह ह  होणार नाह . हा वशेषतः तुम या भागातला वषय आहे. जसे िचंचवड मतदार 
संघातील येक र ता वकिसत झाला यामुळे या भागाचा वकास झाला, या माणे पूण देहू-
आळंद  र ता झालातर या भागाचा देखील वकास होईल. हणून तु ह  या वषयाला वरोध क  
नका अशी माझी भूिमका आहे. माझी यावेळ  उपसूचना आहे क , मोशी पासून आळंद पयत जो र ता 
करतोय, हा र ता मोशीपासून तळवडे पयत कर यात यावा. या उपसूचनेला शासक य मा यता 
दे यात यावी. 
 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.अ जत ग हाणे यांनी मांडले या ऊपसूचनेला 
अनुमोदन देतो.  
 
मा.मंदा आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, देहू-आळंद  ह  तीथ े  अस यामुळे या 
वषयाला नामंजूर करायचे कारण नाह . समा व  गावांतील शेतक-यांना प  अ/ब माणे मोबदला 
िमळणार आहे. हा वषय मंजूर कर यात यावा. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.राजन पाट ल आ ा तुम या नावाचा, 
तुम या कामाचा उदो उदो झाला आहे. तु ह  एक श द परत वापरला, ४४ कोट  पये यात फगर 
आलेली आहे. .४४,३०,००,०६२/- ह  परफे ट फगर दलेली आहे. या दले या फगर माणे खच 
झाला नाह , काम झाले नाह तर महापािलकेचे नुकसान होईल. तु ह  श द वापरला नाह . पुढे होणार 
नाह  असे का वाटले? भोसर -आळंद  पासून िचखली पयत ट नाह . तो ट ितथपयत तु ह  या. 
आमचा अजून वकास आराखडा नाह , तो पूण करावा. खे यात या पूलासारखा पूल क  नका. ५ 
वषात िनयोजन करा. ८८ कोट  खच होऊ देऊ नका. फगर क स टंट यांनी टाकली आहे. या 
फगरम ये काम न क  होणार असे तु ह  सांिगतले होते. तसे झाले नाह . आ ा वषयाला मंजुर  
िमळाली नाह तर नुकसान कसे होईल याचा खुलासा करावा. आकडेवार  कशी काय दली? कतीह  बदल 
करायला सांिगतला तर  चालणार नाह  याची हमी यावी.  
 
मा.राजन पाट ल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण हे चेक केलेले आहे. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण मघाशी असा श द वापरला. 
अमाऊंट टाकली मग नुकसान कसे होईल? आ ा तु ह  सांिगतले अमाऊंट आहे. ८८ कोट  खच होत 
असतील तर होऊ दे. र ते चांगले झाले पा हजेत. वशाल हॉलला जाणारा र ता आहे. याब ल दमत ु
नाह . अमाऊंटची फगर कशी टाकून दली होती. तु ह  कुठे अडकू नये हणून बोलतेय. परंतू ह  
फगर का टाकली?  ४४ कोट  ५६२ पये अशी फगर कशी काय दली? जो आहे तो पूण र ता या. 
वषय परत परत कशाला घेता. सुधार त बजेटम ये आणू शकत नाह  का? आ ा तुमचे सुधार त बजेट 
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येणार नाह  का? परत श द बघा. १० कोट ंची तरतूद केली असेलतर सदरचे काम क न घेता येईल 
का? मग का क न घेतले नाह . स ाधा-यांवर ऍिलगेशन होतात. इथे सु ा िल हले आहे. पुढ ल लाईन 
याम ये कशाला टाकली आहे? 
 
मा.राजन पाट ल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, १० कोट ंची तरतूद आहे. यातून १५ 
कोट ंपयत काम पूण करता येईल. माचपयत काम पूण होईल. पुढ ल वष चे बजेटम ये तरतूद होईल.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सुधार त बजेट डसबरम े करणार असाल 
तर सुधार त बजेटम ये तरतूद जाऊ शकत नाह  का? आम याकडून आ ा शासक य मा यता घेताय. 
सुधार त बजेटम ये तरतूद होईल का? 
 
मा.राजन पाट ल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ४४ कोट  पयांची र कम दली, ती पुढ ल 
फायना शयल वषात जाणार आहे. सुधार तम ये र कम िनघते का नाह  यावर अवलंबून आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पाट ल साहेब तु ह  कशाला अंगावर 
घेताय. योजना बंद पडतात. एलबीट मधून पैसे िमळाले यातून देऊ शकलो नाह तर ठेकेदार 
तुम याकडून नुकसानभरपाई घेणार नाह  का? तरतूद िमळणार असे हणताय. एलबीट मुळे उ प न 
कमी झाले आहे. महापािलकेचा मूळ वषय १५ कोट ंपयत क  शकतो. सुधार त बजेटम ये क  ा. 
मूळ वषयाला खचासाठ  मा यता या. रा वाद  प ा या नावाने क प बंद पडतात आ ण आमचे 
नाव कमी होते. आप याला चुक ची कामे करायची नाह त. हा वषय या माणे करा. 
 
मा.राहल जाधवू  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,या वषयाला आमचा वरोध नाह . आ हालाह  
वाटते, यां या आिशवादामुळे पािलकेत आलो, यांचे नुकसान होऊ नये. तळतळून बोलतोय. 
मा.धनंजय आ हाट यांचे १७ गंुठे े  आहे. याचे उ र दले, ७५० वे. फुटाचे े  आहे. अशी 
चूक होऊ नये. या चुका द त क न हा वषय मंजूर कर यात यावाु .  
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभागृहात आपले ये  नगरसेवक, माजी 
थायी सिमती अ य  अ जत ग हाणे यांनी सांिगतले क , मा.धनंजय आ हाट व मा.द ा साने हे 

आप या वषयाला वरोध करत आहेत. यां या भावना समजून या. यांनी वषयाला वरोध केलेला 
नाह . िमट ंगची सु वातच यो य कारे झाली. जागा ता यात नस यामुळे येक क प बंद पडला. 
क पाला सु वात झा यानंतर पु हा याच वषयावर थांबणार आहोत. काय वरोध होणार. 

सं माव था आहे. आ हांला काह  कळत नाह . एकदा सभागृहाम ये वषय मंजूर झा यानंतर 
आम यापुढे परत येणार आहे का. वषय चुक या प तीने माडंला आहे हे दसतेच आहे. येक 
आयु  सांगतात, द डपट बजेट मंजूर क  शकतो. द डपट िन वदा िनघते. रवाईज बजेटम ये आलेले 
आहे. आ ाच भदाणे मॅडम हणा या क , मी तु हाला ऍ युर स देऊ शकत नाह . सभागृहाला त ड 
ावे लागते. मुळात वषयाला वरोध नाह . वषयाला वरोध नसताना आ ह च आमचे त ड घालवायचे. 

िचखलीम ये कामे यव थत होतात. भोसर म ये कामे होत नाह त. याला कोण जबाबदार आहे. 
चुक या प तीने कामे करावी लागतात. िचखलीम ये कोणती कामे करावी लागतात. आपण सु ा 
अंितम प र ण करायला पा हजे. चुक या प तीने वषय मांडला आहे. ह  वषयाला द ती कराु . 
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पाट ल साहेब यांना यव थत उ र देत नाह त. भदाणे मॅडम यांची बदली होईल. ते हा आ ह  
नािशकला जायचे का? याचा शासनावर प रणाम झाला आहे का? प हली चूक मा य केली. नुसतेच 
बोलायचे. सगळे िनघून जातात. पेपरम ये बात या येतात, लोक वाचतात. परत हच चूक करतोय. 
या ठकाणी आयु  साहेब नाह त. अित र  आयु  मा.तानाजी िशंदे यां याकडे या ाचे परफे ट उ र 
असणार नाह . हा तुमचा टे नकल वषय नाह . मा.राजन पा टल यांना आज काय झाले कळतच 
नाह . तुम यावर कोणाचा दबाव आहे. अशा कारे चुक चे वषय का मांडताय? तरतूद नसताना वषय 
का मांडला आहे?  पे हटेक ह  स लागार कंपनी परत आली होती. एक कड ल तरतूद कुठेतर  दसर कडे ु
वग करायची हे चुक चे आहे. एवढ  परफे ट फगर घेतली होती. हणजे तुमचे काम रेड  आहे. 
सभागृहाला मुख समजतात. शेतकर  राह देू . िनयमा माणे काम करा अशीच आमची वनंती आहे. 
जेवढे सगळे आहेत, तेव यांना या. पुढ ल िमट ंगम ये या. िनयमा माणे वषय मांडा. ना हतर 
रवाईज बजेटम ये चुक चे काम केलेतर िन तपणे वरोध राह ल.  

 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय आयु ांकडून आलेला आहे. परदेशी 
साहेब पा हजे होते हे मी सांगायची गरज नाह . मी या कामा या िनिम ाने सव अिधकार , पदािधका-
यांना आठवण क न देतो. यात मा यासारखे बरेचशे असे आहेत जे ४ टम िनवडून आले आहेत. काह  
प ह यांदा िनवडून आले आहेत. बंड साहेबां या कायालयात काम चालू होते. शंभर पयांची शासक य 
मा यता असेल, आपण एक पया तरतूद केली असेल तर कती रकमेला शासक य मा यता देणार हे 
आ हाला मा हत नाह . तरतूद एक पया आहे. नॉिमनल हेड ठेवायचा. याची अंदाजप क य र कम 
अंदाजे लाखांतील, कोट ंतील असेल. शंभर ट के जागा ता यात पा हजे असा यावेळ  ल न हता. 
औंध-रावेत र ता हा १४ क.मी. र ता असताना पूण र याची २२५ कोट ंची िन वदा एकाच य ला 
दली गेली. यामुळे हा र ता करणे कठ ण झाले. यावेळ  ये  नगरसेवकांनी त कािलन आयु  
मा. दलीप बंड यांना वनंती केली होती, या ठकाणी ४ लोकांम ये पधा झाली असती तर काम 
चांग या तीचे झाले असत.े काम चांग या तीचे हावे हणून ३० कोट ंचे काम एका य ला असे 
पी ट क न िन वदा काढली तर आपआपसातच पधा होईल. काम वेळेत पूण होईल. कामाचा दजा 

राह ल. येक गो ीला चांगली व वाईट अशा दो ह  बाजू असतात. इतके काटेकोरपणे चालायचे असेल 
तर अवघड आहे. २००७ म ये मा.अ जत ग हाणे हे थायी सिमतीचे अ य  होते. यावेळ  १२०० ते 
१३०० कोट ंची वकऑडर द या गे या हो या. यावेळ  शंभर ट के जागा ता यात न हती. आज 
सगळ  कामे माग  लागली आहेत. बर चशी कामे पूण वाकडे चालली आहेत. २००४ म ये पुणे-मुंबई 
र ता वकिसत झाला होता. शंभर ट के जागा ता यात असतील तर  ७० ते ८० ट के बजेट ठेवले 
होते. तसेच ठेवावे लागले. एका बाजूला हणायचे, वषयाला वरोध नाह . शहराचा वकास झाला 
पा हजे. कामे मंजूर झाली पा हजेत. मंजूर  होत असताना हा  आला नाह  पा हजे. तर शहराचा 
शंभर ट के वकास घड यासारखे राहणार आहे. यावेळचे आम या महापौर साहेब, आयु  साहेब 
यां यापयत या गो ी पोहचा यात. ते सु ा या गो ींना कारणीभूत आहेत. कोणी शहराचा वकास होऊ 
नये हणून इथे येत नाह . ४० कोट ं या वषयाला मा यता देत असताना आ ह  सु ा वीतभर मंजूर 
करतो. हे शहर जागितक पातळ वर जावे असे आ हाला सु ा वाटते. इत या काटकसर ने, िनयमानुसार 
काम करत असताना कुठे चूक होऊ नये याची द ता शासन घेत असते. वषयाला मंजूर  घेत 
असताना द पटु , द डपट कामे काढावीत. धडधड त शासक य मा यता असे िल हले आहे. आिथक 
तरतूद १० कोट ंची असेल तर सुधार त बजेटम ये या या द डपट, दोनपट शासक य मा यता देऊन 
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कामे काढावीत. हे काम दोन ते अड च वषापासून चालले आहे. ४० कोट ंचे काम काढता येईल. 
उपल ध तरतूद नुसार होणार नाह  याचा वचार कोणी करत नाह . शंभर ट के कामाला जी फगर 
दली आहे. इथे ए कलेशन लॉज लागू होईल का नाह  मा हत नाह . पीड यूड या िनयमानुसार 
लागू करावा लागतो. एकदाच ए कलेशन हणून कोट  पये ावे लागतील. पाट ल साहेब मघाशी 
हणाले या माणे डसबर म ह यात रवाईज बजेट होते. तु ह  ३ म ह यांत नवीन अकाऊंट आणणार 

आहात. ये या वषात १० कोट ंची तरतूद आहे. याचा कंमतीला २० कोट ंचे काम काढावे लागेल. 
पुढ ल वष  अजून २० कोट ंचे काम काढता येईल. ह  तरतूद ा  ध न .४०,३०,००,०००/- रकमेला 
मा यता दे याचा वषय हे. या र यावर आ या महारा ाचे ल  लागले आहे. वारक-यांना 
जा याये यासाठ  चांगला र ता असावा. मी वतः र याचे ेझटेशन पा हले आहे. अितशय सुंदर 
क पकतेने केले या र यात देहू-आळंद  र यापासनू वारकर  चालत जात असतात. महारा ा या 
कानाकोप-यातून आले या लोकांना समाधान िमळावे हणून यासाठ  िनयमांचा कतपत आधार यावा 
हे आपण ठरवले पा हजे. केवळ द डपट, दोनपट रकमेचा आधार न घेता ए ट मेट र कमेला हणजे 
४४ कोट ंना मा यता ावी अशी वनंती करतो.  
 
मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, देहू-आळंद  र याचे काम चालू असताना 
िचखली भागाचे भूसंपादना वषयी भदाणे मॅडम यांनी सांिगतले. भूसंपादन झालेले नाह . िचखली 
भागातील भूसंपादन लवकरात लवकर क न जा तीत जा त बजेट िमळावे व र याचे काम लवकरात 
लवकर चालू हावे अशी वनंती करते.  
 
मा. वनया तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, शंभर ट के जागा ता यात नाह  हणून 
काम होत नाह  असा वषय आहे. हणून आम या भागाचा वकास खुंटलेला आहे. जागा ता यात 
अस यावरच कामे करायची असे सभागृहात सांिगतले. पण यामळेु आमचा वकास हायचा तसाच 
राह ल. एकह  आर ण ता यात येणार नाह . एकह  र ता होणार नाह  हणून हा वषय आहे तसा 
मंजूर करावा.  
 
मा.साधना जाधव – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक - ३६७    वषय मांक - ११ 
दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  

 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प /का.अ/बी.आर.ट .एस/६२४/२०१३, 
       द.५/९/२०१३ 

  २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .७० द.०६/०९/२०१३ 

 
      देह आळंद  र याचे साखळ  ंु . ८/२५० ते १५/२५० कमी मधील र ता ं द करण व 
मजबुतीकरण करणे अंतगत फुटपाथ बांधणे, पावसाळ  पा या या पाईप लाईन टाकणे, पाणीपुरवठा व 
जलिन:सारणासाठ  मोठया यासा या लाईन टाकणे, र ता दभाजक बांधणे इु .कामे करणे आव यक 
आहे. सदर कामे IRC या मानांका माणे करणेत येणार आहे.  सदर उवर त कामे करणेसाठ  
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मनपा या चालु चिलत दरसुची २०१२–१३ नुसार अंदाजप क हे सदर कामाचे  तां ीक स लागार 
मे.पे हटेक क सलटंट यांनी तयार केले असुन यांची अंदाजप क य र. .४४,३०,१५,५६२/- इतक  
आहे. सदर काम करणेसाठ  मनपा या सन २०१३–१४ या अंदाजप कात थाप य वशेष योजना या 
लेखाशीषावर अ.नं.१०३ पानांक २९ वर र. .१०,००,००,०००/- तरतुद केली असुन यामधुन सदर काम 
क न घेता येईल.  सदर काम करणेकामी येणा-या र. .४४,३०,१५,५६२/- या खचास तसेच 
मोशीपासुन पंपर  िचंचवड मनपा ह तील देहगांवपयतचा र ता करणेु कामी येणा-या खचास शासक य 
मा यता देणेत येत आहे.  

 
अनुकूल  - ७२        ितकूल – ०  

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

मा.मंदा आ हाट-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
  

ठराव मांक : ३६८    वषय मांक - १२ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.वैशाली काळभोर,मा.साधना जाधव यांचा ताव.. 
         २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .७२ द.०६/०९/२०१३ 

 

   मा.महापािलका सन २०१३-१४चे अंदाजप काम ये क भागाचे पांजरपोळ येथे २.०० द.ल.िल. 
मतेची आर.सी.सी. उंच टाक चे संक पन करणे, बांधणे, चाचणी देणे व काया वीत करणे या कामाचा 

समावेश पान . ६९९/५६ येथे आहे. सदर कामासाठ  अंदाजप क य र कम पये ७०,००,०००/- 
इतक  आहे.  या कामासाठ  र. .१,५०,००,०००/-चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.साधना जाधव –मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, या वषयासंदभात बोलायचे आहे. टा या 
भर या जातात. अजमेरा कॉलनीत 2007 म ये टाक  बांधली होती. अ ाप भरत नाह . अजमेरा 
कॉलनी, मोरवाड  इथे पा याची टंचाई आहे. मागील आठव यापासून कती मोठा पाऊस पडतोय पण 
लोकां या घरात पाणी नाह . अिधका-यांना वचारले तर ते सांगतात, एमआयड सीत ॉ लेम आहे. 
लाईट गे यानंतर इ हटर उपल ध करतो. हेच ऐकतोय, पुढ ल आठ दवसांपासून पणू शहराचा 
पाणीपुरवठा व कळ त आहे. पाणीपुरवठा वभागाला माझा  आहे क , रावेत क  इथे ए स ेस 
इले िसट  पीड यूसीट  आहे का? तसे असेल तर एवढा ॉ लेम का येतो? मोठमो या कंप यांम ये 
बघा. कंप या रा ं दवस चालतात. अशी यं णा महापािलका का आणू शकत नाह  याचा खुलासा 
करावा.  
 

मा.लडकत (काय.अिभयंता) – मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, आप याकडे रहाटणी इथे ए ा 
फ डरचे काम हायचे आहे.  
 

मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, इत या सग या योजना करतोय पण 
नाग रकांना यायला पाणी िमळत नाह .  
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मा.शिमम पठाण–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,आपण पाणीपुरव यासाठ  काडा कम 
राबवतोय. सगळ कडे ऑटोमेट क प तीने पाणीपुरवठा होतो. पूव  आपण वतः चाक फरवायचे नंतर 
समजून लो फरवायचे. सगळ कडे पा याचे समान वतरण हावे हा उ े य यामागे आहे. अशा 
प तीने तु ह  आम यासाठ  इतके करताय. मे यावरच वग दसेल. हे मी िनवडून ये याआधीपासून 
ऐकतेय क , मा या भागातील ेमलोक पाक २४ बाय ७ होणार आहे. याला इतक  वष लागतात हे 
मला मा हती नाह . २४ तास पाणीपुरवठा ह  मागणी अजूनह  पूण झालेली नाह . या काडा 
िस ट मचा उलगडा होत नाह . या िस ट मसाठ  को यावधी पये पा हजे तेवढे सभागृहाने मंजूर केले 
आहेत. पाणीपुरव या बाबतीत कती पये खच झाले याचा संपूण आकडा पा हजे. तु हाला वचारले 
तर तुमचे त ड बंद होते. दसरे मी वचारले होते कु , अजमेरा कॉलनीम ये साळंुके ता या वॉडात, 
एच.ए. म ये ठाकरे ता या वॉडात, तापक र ता या वॉडात पाणी पोहोचत नाह . याबाबत काडा 
िस ट मवर को यावधी पये खच होतो याचा काय उपयोग आहे? िन या शहराला या प तीने 
पाणीपुरवठा होत नसेल तर तु ह  ितथे बसून काय करता?  िन वदेचा  असेल तो तुम याकडून 
सोडवला गेला पाह जे. चुक चे काम होत असेल तर याला तु ह  जबाबदार आहात. पाणीपुरवठा तु ह  
सांभाळताय. याचे िनयोजन तु ह  करताय. फ  लाईट नाह  हणून व ुत वभागाकडे बोट 
दाखवायचे नाह . आ ापयत कती कोट  पये काडासाठ  खच केले आहेत याचे उ र ा. सगळ कडे 
समान माणात पाणीपुरवठा केला आहे का नाह  याचे उ र ा. व ुतमुळे पाणीपुरवठा यो य प तीने, 
समान होत नाह  असे उ र नको आहे. लॅकबेर  िस ट मसाठ  कती खच आला याचे समाधानकारक 
उ र हवे आहे.  
 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सग या अिधका-यांची चौकशी केली पाह जे. 
कर टेड आहेत.  
 

मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, येक िमट ंगला पा याचा वषय िनघत 
असतो. येक वेळ  आ ह  वषय मंजूर करता वरोध केलेला आहे का. यां याकडे कोणतेह  िनयोजन 
नाह . पाच पाचशे नळ वाहतात. मी यांना सांिगतले. यांना तेह  जमत नाह . झोपडप यांम ये पाणी 
ायला कती वष लागतात. एक वषापूव  आयु  साहेबांना मी प  दले होते. तु हाला उ ा आणून 

दाखवते. झोपडप ट त पा याचे िनयोजन करा. पाणी वाया जाते आहे. कुठेह  पंप नाह . पूण शहरात 
पा हलेतर कती पाणी वाया जाते. याचे वतरण खूप चुक चे होते. पाणी पुरवठा वभागाचा टाफ 
नुसताच सांभाळत बसला आहात. सवाना समान पाणीपुरवठा होत नाह .  
 

मा.सुरेश हे े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बायपास व टा यांवर जाणारे पाणी यावर 
कोणाचे कं ोल आहे. पा याचे िनयोजन फे युअरम ये आहे का. ए स ेस      याची काय प र थती 
आहे. कृ णानगरम ये दोन िमिनटे लाईट गेलीतर परत फट करायला १० िमिनटे जातात. ॅ हट  
यो य आहे. याला परत लोअर करायचा ॉ लेम होतो आहे.  

मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, च-होलीम ये पा याबाबतीत सग यात 
जा त सम या आहे. अ रशः लोकांना यायला सु ा पाणी िमळत नाह . एक वष काम पूण 
झा यानंतर एका टाक त पाणी सोडले होते. ती जॉ ट कर यासाठ  जवळजवळ ६ म हने गेले. एवढ  
पा याची बेकार प र थती आहे. तु हाला रहायला घर असून काय उपयोग.माझी वनंती आहे, व न 
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पाणी िमळत नाह . अिधकार  खाली पाणी सोडत नाह त. साई मंद र भागात १५ ते २० िमिनटे पाणी 
िमळते. माणसी इथे कती पाणी आहे ते सांगा. 
 

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पा याचा वषय िनघालातर आम या 
नवीन गावांतील नगरसेवकांचे सोडून ा. कारण मा.िनतीन काळजे यांना सांिगतले गेले, वषभरापासून 
ािमण भागात इत या सम या आहेत क  दवसभरातील आमचा पूण वेळ भागात जातो. तुम या 

पाणीपुरव यामुळे आ ह  बदनाम झालो आहोत. इतक  वाईट अव था दर हो यासाठ  समान पाणी ू
वाटप करावे. इतर भागातले पाणी कमी करावे अशी आमची अ जबात भूिमका नाह . एक वेळ सु ा 
पाणी आणू शकत नाह . १०/१५ िमिनटांतच पाणी जाते. काह  काह  ठकाणी रा ी ११ नंतर पाणी दले 
जाते. मला सांगा लडकत साहेब तुमचे कुटंूब रा ी ११.०० वा. पाणी भरेल का? म हलांना सकाळ  ऊठून 
कामाला जावे लागते. आ ह  नगरसेवक सांगतोय, नद ला पूर, ओ याला पूर आला आहे पण तुम या 
नळाचे पाणी बंद झाले आहे. इतक  वाईट प र थती झाली असेलतर तु ह  शांघाय इथे जाऊन काय 
करता? महापौर साहेब आपण है ाबाद म ये पाणीपुरवठा िस ट म कशी आहे ते बघून या. मोठमोठा 
पाऊस पडतोय. धरणे भरली आहेत. न ा भर या आहेत. तुम या िस ट मम ये दोष आहे. तुमचे 
अिधकार  इतके मुदाड झाले आहेत. बरशे ट  साहेब इतका वाईट चेहरा करतात. यांचे इतके य  
आहेत. पंपाचा ॉ लेम असेल तर ते वतः जातात. तु ह  वतः कधी फ डवर पा हले नाह . हा 
तुमचा दोष आहे. अिधकार  तुम याशी नुसते गोड-गोड ग पा मारतात. काडा िस ट म असून काह  
उपयोग नाह . सव फेल झालेले अिधकार  आहेत. म हनाभरात पाणीपुरवठा सुरिळत झालेला नाह . 
आ ापयत या इितहासात असा अनुभव घेतलेला नाह . अशी आंदोलने झाली नाह त. तसा अनुभव 
तु हाला यावा लागले. यात सुधारणा करा. जर तु ह  काह  केले नाह तर तु हाला आम या रोषाला 
सामोर जावे लागेल. हा तु हाला ईशारा देतोय.     
 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, शासनाचा उडालेला बोजवारा आज 
सकाळपासून या सभेत आपण पाहतो आहोत. या शहरा या पाणीपुरव याचे सु ा समान वाटप धोरण 
असले तर  पा यासाठ  होणारा ास, मारावे लागणारे हेलपाटे मी पा हले आहेत. माझा वषय एवढाच 
आहे, आप या शहरात एक यायालय मोरवाड त आहे. या कोटात ५ यु रसड शन आहेत. प कार 
बाहे न सकाळ  कोटात येत असतात. प ह या गेटने येतात व ितथेच बसतात. आम या कोटात 
दवसभर पाणी नसते. दपार  ु ४.०० वा. महापािलका पाणी सोडते. यावेळ  कोटाचे कामकाज संपायची 
वेळ असते. प कार, अिधकार , पोिलस घर  जायला िनघालेले असतात. कतीवेळा या प र थतीब ल 
बोललो. आपले कोणतेह  अिधकार  गांिभयाने घेत नाह त. प लक सवट हणून काम करतात. 
यां यामागे कोणाचे आिशवाद आहेत, कोणाचे पाठबळ आहे हे मला कळत नाह . पण नगरसद यांनी 
केले या कोण याह  कामाचे फॉलोअप कोणताह  अिधकार  देत नाह . राजन पाट ल यांना वनंती 
करावी लागली. यांनी माझी वनंती मा य केली आहे. तांबे साहेब यांना फोन केला होता. ते इथे 
नसतात. मु यालयात असतात. तु ह  लाईटली का घेता?  गो  अशी आहे क , कोण याह  
कामासंदभात फॉलोअप होत नाह . अिधकार  दाद देत नाह त. तु ह  यांना काह तर  शासन केले 
पाह जे.    
 

मा.कैलास थोपटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा या ठकाणी ब-याच जणांनी चचा केली. 
आम या रहाटणी, ीनगर भागात अनेक दवसांपासून एक वेळ पाणी येते. एक तासच पाणी िमळते. 
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गेले ५ वषापासून आप या शासनाने दशाफूल केली आहे. पा याचे मीटर पा ह यानंतर आ हाला २४ 
तास पाणी देऊ सांिगतले होते. यासाठ  करोडो पये खच केले. आ हाला जे काह  एक तास पाणी 
िमळते ते सु ा कमी दाबाने िमळते हे. यानंतर आ ा आपण काडा यं णा बसवली आहे. यामुळे 
शहरात सवाना समान पाणी दले जाईल. लडकत साहेब, आपण सुधार त लॅनम ये सव अिधकार  
असताना तु ह  काह  भागात २४ तास पाणी देता. काह  भागांत २ वेळा पाणी देता, कुठे ५/५ तास 
पाणी देता. आम या रहाटणी व ीनगर भागात एकच तास पाणी देता. असा दजाभाव का करताु ? 
आ हाला सवतीची वागणूक का देता? शहरात समान पाणी वाटप का करत नाह ? आमची वनंती आहे 
क , दलेतर सवाना समान पाणी ा. दोन वेळ पाणी ा. २४ तास पाणी देणार हे अनेक वषापासून 
ऐकतोय. ॅ ट कली जागेवर अंमलबजावणी केली जात नाह . या कारणाक रता आयु  साहेब, महापौर 
साहेब यांना वनंती आहे, अनेक वेळा बोलले जाते पण अंमलबजावणी केली जात नाह . ५/६ 
वषापासून पा याची टंचाई आहे. याकडे ल  नाह . अिधकार  काम करत असतात. याकडे ल  देत 
नसाल तर अिधका-यांवर कारवाई झाली पाह जे. आरडाओरड होते. यां यावर काह  कारवाई केली जात 
नाह . तुम या यावर काह  िनयोजन नाह . सवाना समान पाणी दले पा हजे. याकडे महापौर व आयु  
साहेब यांनी ल  ावे.    
 

मा.वसंत ल ढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयाम ये मंजूर  देतोय. वषय मंजूर 
करावा. हा  भेडसावणार आहे. टा या बांधाय या आहेत. टा या बांधा या लागणार आहेत. मा या 
वॉडातला वषय आहे. आमची िभका-यासारखी अव था आहे. नद  काठाला एक गुंठा जागा घेतो. वह र 
पाडतो. शेतकर  शेतीला पाणी नेतो. तशी आमची अव था आहे. रेडझोन आहे. पांजरपोळ येथे इं ायणी 
नद काठ  जागा वकत घेतली आहे. ितथे टाक  बांधली आहे. हा टाक चा वषय इथे मंजूर करा. ह  
काडा कंपनी कोणाची आहे? कोण मूळ मालक आहे. याचा मोबाईल नंबर दलेला आहे. कोणाला 

बील िमळत नाह . दरवष  बील िमळत नाह . माणूस बील भरणार कसा? सग यांना पा याचा  
भेडसावतोय. आम याकडे जे अिधकार  टाकले आहेत, यांना काह च समजत नाह . कांबळे साहेब 
नुसते करतो हणतात. काह च करत नाह त. काय लावले आहे. अ जबात काम करत नाह त. आम या 
वॉडात फार वाईट प र थती आहे. आ हाला पा यािशवाय दसरे कामच नाहु . आ हाला बोलायला 
लावता का? ायबेर  काय भानगड आहे ते सांगा.     
  

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा मा.वसंत ल ढे यांनी वषय सांिगतला, 
अजून टा यांची गरज आहे. या अनुषंगाने सद यांनी भावना य  के या. पाणीपुरठा व कळ त होतो. 
वशेषतः ािमण भागात पा यासाठ  खूप ास होतो आहे. ह  व तु थती आहे. अ यंत वाईट 
प र थती आहे. तास द ड तासच पाणी असते. लडकत हे अ यंत काय म, अ यंत चांगले अिधकार  
आहेत. आम या सद यांना कदािचत क पना नसेल. ड युशनवर नाह तर ला टवर काम करतात. 
वष दोन वषापूव  यांनी रा जनामा दला होता. मला पाणीपुरवठा वभागात काम करायचे नाह . 
यांना आयु  साहेबांनी सांिगतले, तु ह  चांगले अिधकार  आहात. काम करा हणून यांनी पु हा 

एकदा नोकर  करायचे ठरवले. सद यांना वनंती आहे, असे काम करणा-या अिधका-यांना ताकद ा. 
महापािलकेत असे अिधकार  अ यंत कमी आहेत. यां याकडून काम क न या. बरशे ट  साहेब सु ा 
चांगले, ामा णक य  करतात. परंतू दसर  बाजू सु ा सभागृहाने समजून घेतली पाह जे या गो ी ु
खास उ लेख करतो. शहराची लोकसं या जवळपास २० लाख झाली आहे. शहराची लोकसं या 
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झपा याने वाढते आहे. यासाठ  पाणीपुरवठा कमी पडतो आहे. आ यात नाह तर पोह-यात कुठून 
येणार अशी प र थती झाली आहे. इं ायणी नद वर दसु-या सोससाठ  य  करतोय. लवकर मंजूर  
कशी िमळेल, पवना नद  बंद पाईप योजना याबाबत शासनाने पुढाकार घेऊन मावळ भागातील 
शेतक-यांना याय देऊन योजना पूण झालीतर भ व यात पा याचा  भेडसावणार नाह . वाढती 
लोकसं या गृह त ध न शहरासाठ  चांगला पाणीपुरवठा कर यासाठ  यात ल  घालून य  करावे 
लागतील. २४ तास पाणी पुरवठा करावा. जेएनएनयूआरएम योजनेम ये तशी सूचना आहे. या 
प तीने वाटचाल कर यासाठ  य  केला पा हजे. सुलबा ऊबाळे ता नी सांिगतले, ह  योजना 
स सेसफुल झालेली योजना आहे. यासाठ  सभागृहाला वनंती आहे. कोणताह  अिधकार  पाणीपुरवठा 
वभागात काम करायला इ छुक नसतो. ितथे काम करणे हणजे वतःचे आयु य कमी क न 
घे यासारखे हे. डायबेट स नसेल तर डायबेट स होतो. बी.पी. नसेल तर बी.पी. होतो. आपण अिधका-
यांना ो साहन दले पा हजे. आप याला दसर  वनंती आहे कु , जी कामे जा त कर यासारखी आहेत. 
वेणीनगरचे काम हाती घेतले ते पूण झाले हे. तु ह  दघी, मोशी, डुडूळगाव, च-होली इथे 

पाणीपुरवठा सुधारेल. वेणीनगरची लाईन य ात कधी अ ट हेट होईल याचा खुलासा करावा. 
बरशे ट  साहेब यांनी खुलासा करावा. 
 

मा.झामाबाई बारणे –  पाणी  सवा या ज हा याचा  आहे. थेरगाव भागात काह  ठकाणी पाणी 
यव था नाह . मा या वॉडात गेले दोन म हने पा याचा  खूप अवघड झाला आहे. जाधव साहेबांनी 
ह जट दली हणून हा  सुरळ त झाला आहे. परंतू याप तीने पाणी दले पाह जे. काह  ठकाणी 

६ वा. पाणी येत होते. ितथे ८ वा. येते. काम करणा-या लोकांना पाणी भरायला वेळ िमळतो. जे ७ 
वा.च कामाला जातात यांना पाणी िमळत नाह . कमी ेशरने पाणी येत अस यामुळे पाणी िमळत 
नाह . अशा प तीने काह  भागांत पा याचा  खूप अवघड आहे. लोकसं या वाढत चालली आहे. 
आ ाच माजी चेअरमन यांनी सांिगतले, याच प तीने थेरगाव भागात वाढ या लोकसं ये या माणात 
पा या या जागेचा  अवघड झालेला आहे. टा यांची मागणी अनेक वेळा केलेली आहे. टा या होणे 
गरजेचे आहे. या ठकाणी पूव  सु ा जाधव साहेबांना सांिगतले होत.े प  सु ा दले आहे. उंच ठकाणी 
पाणीपुरवठा व कळ त होत नाह . या ठकाणी जागा उपल ध क न जागा ता यात घेतली. पा याची 
टाक  लवकर झालीतर पा याचा  सुटेल. उंच ठकाण या भागातील पा याचा  सुटेल. मा या 
सहकार  मा. वमल जगताप यां या भागात सु ा १६ लाख िलटर, १० लाख िलटरची टाक  हे. जवळ या 
लोकांना पाणी िमळत नाह . रा ी १.०० वा., द ड वाजता १२.०० वा. पाणी सोडले जाते. पाणी वाया 
जाते. इत या उशीरा पाणी सोडले तर कोण भरणार. असे पाणी वाया जात असेलतर पाणीपुरवठा 
वभागातील लोकांनी ल  दले पाह जे. अशा प तीने पाणीपुरठा होतो. मी मागणी केली आहे ितथे 
पा याची टाक  लवकर झाली पाह जे. आ ा मा.द ा साने, मा.धनंजय आ हाट यांनी सांिगतले, जागा 
ता यात नसेल तर काम करणार का. आर णातील जागांम ये बदल क न पा याची गरज आहे ितथे 
टाक  झाली पाह जे एवढ च वनंती आहे.   
 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या सभागृहाम ये या अिधका-याला डायसवर 
उभे रहायचे कळत नाह . याची बाजू सभागृहात घेतली जाते हे ददवाने सांगावे लागतेु . महापािलकेचे 
अिधकार  हे महापािलकेचे नोकर आहेत. सभागृहातील स मा.सद य महापािलकेचे व त आहेत. 
आयु  कंवा कोणाचा फोन आला तर  इथे आधी महापौरांचा आदर राखला पाह जे, सभागृहाचा सु ा 
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आदर राखला पाह जे. हे अिधका-यांनी िशकले पा हजे. सभागृहाने ठरवले तर अिधका-याला घर  
बसवता येते. एवढ  ताकद सभागहृाची आहे. बीपीएमसी अ ट वाचून या. लडकत साहेब रा जनामा 
देणार होते असे सांिगतले. यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा व कळ त होणार नाह . यां यामुळेच 
शहराम ये पाणीपुरवठा होते अशातला भाग नाह . मा.अ जत ग हाणे, मा. ीरंग बारणे असले काय 
नसले काय तर सु ा हे सभागृह चालणार आहे. संपूण शहरात पाणी पुरव याचा व कळ तपणा आहे, 
हे आम या, सद यां या िनवेदनातून ल ात आले असेल. लडकत साहेब यांची जबाबदार  काय आहे. 
से टर २३ म ये जलशु करण क ातून पा याचे शु करण करणे, से टर २३ मधून याचे 
ड युशन करायचे काम पाहतात. पुढ ल जबाबदार  पुढ ल अिधका-यांची असते. परंतू गेले एक 
म हना हेच पाहतोय. सवसामा य नागर कांना येकाला पाणीपुरवठा िमळेल इतके पाणी उचलले जाते. 
जवळपास ४७० एमएलट  पाणी दररोज उचलतात. शहराची लोकसं या पा हली तर समान पाणीवाटप 
केलेतर येक नागर काला दरडोई १५० पे ा जा त पाणी िमळेल. शासनाने ठरवले या नॉमस पे ा ्
जा त पाणी िमळेल. परंतू पाणी वाटपाचे िनयोजन नाह . ामु याने यात सु ा राजकारण केले जाते. 
ह  व तु थती सांगतो. एखा ा भागात जा त पाणी पुरवठा केला जातो. लाईनम ये जा त 
पाणीपुरवठा केला गेला नाह तर पुढ ल टा या कशा भरणार? से टर २३ म ये हा कार केला जातो. 
ब-याच सद यांना मा हत नसेल, से टर २३ मधून पाणीपुरवठा करत असताना विश  भागाला जा त 
माणात पाणीपुरवठा केला जातो. याचा प रणाम इतर भागांत होतो. गेले अनेक दवस आयु ांना 

देखील शंका आहे. चोवीस तास पाणीपुरवठा करायचा िनणय झाला आहे. कृ म पाणी टंचाई िनमाण 
केली जाते. आ ह  ओरडतो. पाणीपुरव यात जो व कळ तपणा चालू आहे, तो होता कामा नये. हे 
करत असताना इतर शहरां या तुलनेने आप याकडे पाणी भरपूर माणात आहे. परंतू याचे िनयोजन 
ढ साळ अस यामुळे पाणी यव थत िमळत नाह . ४७० एमएलट  पाणी उपल ध असताना अनिधकृत 
नळ कने शन शोधत असताना ब-याच या नागर कांना चुक या प तीने कने शन के यामुळे             
अपुरा पाणीपुरवठा केला जातो. जो मनु य चुक या प तीने नळ कने शन घेतो, तो मोटर लावून 
पाणी घेतो. याला िभती नसते. तु ह  अभय योजनेची घोषणा केली. कती नागर क सहभागी झाले. 
नागर क तुम याकडे येणार नाह त. तु ह  तुम या जबाबदार पासून दर जाताू . अनिधकृत कने शन 
शोधून यांना दंड करायची तुमची जबाबदार  आहे. तु ह  ह  जबाबदार  नागर कांवर सोपवली. 
महापािलकेची हे प लाईन सु  के याचे तु ह  सांगताय. पण तसे होणार नाह . महापािलकेकडून असे 
कने शन शोधून ामु याने या नागर कांकडून दंड वसूल केला गेला पाह जे. जे ामा णकपणे नळ 
कने शन घेऊन पाणीप ट  भरतात यांना भूदड बसतो. जे चो न कने शन घेतात याला मा  जा त 
माणात पाणीपुरवठा होतो. या सभागृहात कोणी देखील अिधका-या या वरोधात कंवा या या बाजूने 

बोल यासाठ  येत नाह . सभागृह यासाठ  नाह . सभागृह आमचे मत मांड यासाठ , वषय 
मांड यासाठ  आहे. जर संबंिधत वभागाब ल ७० ट के नगरसेवक त ार करत असतील तर शहरात 
पा या या त ार  मो या माणात आहेत. पा याचे समान वाटप होत नाह  हे गांिभयाने घेतले पा हजे. 
काडा यं णा घेतली, याचा काय उपयोग आहे. या ीकोणातून ामु याने या सभागृहात समान 

पाणी वाटप झाले पाह जे. आपण पीठासन अिधकार  हणून महापौर तु ह  संबंिधत वभाग मुखांना 
समान पाणी वाटप कर यासाठ  आदेश दले पाह जेत. तशा कार या सूचना द या पाह जेत.         
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण ६०० एमएलट  पाणी उचलतो. 
यापैक  ४७७ एमएलट  पाणी वापरतो अशी प र थती आहे. परंतू आ ा प र थती अशी आहे क , 
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पाणी पुरवठा करणारे अिधकार  वेगळे, ड युशन करणारे अिधकार  वेगळे, ४ भागांम ये 
ए झ युट ह इं जिनअर आहेत. ड युशन करणारे अिधकार  यांनी उ र दे याऐवजी लडकत 
साहेबांना उ र ायला सांिगतले. आम या भागात सु ा पाणी कमी येते. काडा िस ट मम ये जाऊन 
बिघतले तर ३० एमएलट  पाणी कमी आलेतर  येक जण जाऊन बघू शकतो. महापािलकेत सवात 
जा त वेळ काम करणारे, ए ा क र युलर अ ट ह ट जम ये भाग न घेणारे अिधकार  लडकत यांना 
वैतागून यां या पदाचा रा जनामा दला होता. आयु  साहेबांनी यांना सांिगतले, रा ं दवस काम 
करताय. ड युशन िस ट म वेगळ  क न देऊ. आ ाच मा.अ जत ग हाणे यांनी सु ा सांगीतले. मी 
वतः या अिधका-याला रा ी १२.०० वा. पयत काम करताना बिघतले आहे. यांचे कौतुक करायला 

पाह जे. बाक  अिधका-यांसारखे हे अिधकार  ४ ट के, ५ ट के यात इंटरे ट घेणारे नाह त. 
ट केवार साठ  अनेक अिधकार  काम करत असतात. लडकत चांगले काम करतात. ड युशनम ये 
अिधका-यांना काम करायला सांगा. 
 

मा.श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा या भागात कोणी सु ा सांगेल. २००७ 
साली मा या भागात १७,००० लोकसं या होती, आज ७०,००० झाली हे. पाणीपुरव याचे िनयोजन 
होत नाह . फ  २९ लाख िलटर पाणी येते. ७० हजार लोकसं येसाठ  ९० लाख िलटर पाणी िमळाले 
पाह जे. याचा आपण खुलासा करावा. भ व यात आपण काय करणार? ब ड ंग परिमशन देतो यावेळ  
याचा वचार करता का? आयु ांना सांगून एक वष झाले. पोजल कर यासाठ  २/३ वष लागली. 
याचे िनयोजन कशा प तीने करणार याचा खुलासा करावा.  

 

मा.लडकत (काय.अिभयंता)– मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, मा या वतीने खुलासा करतो, 
मा याकडे ड युशन हा भाग नाह . मा याकडे फ  जलशु करण क ातील पाणी पुरव याचे 
िनयोजन आहे. याम ये काडा िस ट मम ये कती पाणी टाक त येते, कती वाहन जाते ते कळतेू . 
याचे मॉिनटर ंग करणे हे माझे काम आहे. २/३ वषापूव  हेच काम कर यासाठ  ए ट मेट तयार केले 

होते. ३६ कोट ंचे ए ट मेट झाले होते. जेएनएनयूआरएमम ये फ  या कामासाठ  १० कोट  फंड ंग 
झाले आहे. आपले ऑटोमेशन आहे का. २/३ ट यांत माह ती घेणे, शेवट या ट यात अ यु युलेशन 
करणे, मेन लाईनम ये मॉिनटर ंग करायचे काम झालेले आहे. पा याचे समान मॉिनटर ंग करणे 
अ यंत मह वाचे आहे. यासाठ  येक टाक चा झोन तयार केला आहे. जेवढ  लोकसं या आहे तेव या 
माणात पाणी देणे गरजेचे आहे. यासाठ  येक टाक ला लो मीटर लावणे गरजेचे आहे. २५ 

टा यांचे काम आ ा काढलेले आहे. बायपास अरजमट यांचे काम काढलेले आहे. जेवढे पाणी ायचे 
आहे, तेवढे िनयं ण क न देता येईल. गेले ६ म ह यांचे रेकॉड आणले आहे. यात काह  चूक आहे का?  
जर जाणूनबुजून चुका के या जातात तर गेले ६ म हने ती दन कती पाणी िमळाले याचे मा याकडे 
रेकॉड आहे. कती लाईनमधून पाणीपुरठा केला जातो असा  वचारला होता. याचे उ र आहे क , 
उ हा या प हली लाईन द त क न यातून पाणीपुरवठा केला जातोु . फे ुवार , माच, ए ल, मे या 
चार म ह यांत कती पाणी गेले हे प हली लाईन दाखवते. जून,जुल,ैऑग ट व स टबर या चार 
म ह यांत कती पाणी दले हे दसर  लाईन दाखवतेु . १५ दवसांत कती पाणी गेले, येक दवशी 
कती पाणी गेले हे दाखवते. जेवढे पाणी उ हा यात देत होतो. तेवढेच पाणी आजह  देतोय. दवसाचा 
लो काढला आहे. मी फे ुवार  म ह यापासूनचे रेकॉड आणले आहे. आजपयत कती पाणी आणले, 

यापुढे येक टाक ला कती पाणी देणार हे मोजून देणे गरजेचे आहे. लोकसं ये माणे वचार केलातर 
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थेरगाव, भोसर  या भागांत लोकसं या खूप वाढली आहे. २०११ म ये कती लोकसं या होती, दोन 
वषात यांत कती वाढ झाली, ािधकरणाकडून कती ब ड ंग परिमशन घेत या आहेत याची मा हती 
मी आणली आहे. या माणे येक टाक ला कती पाणी देणे गरजेचे आहे याचे कॅ युलेशन क न 
ठेवले आहे. आप याकडे हे मोजायची यव था नाह . परंतू या माणे मोजून देऊ शकतो. या माणे 
ािधकरणापासून भोसर , थेरगाव इथे लोकसं ये या माणात पाणी देणे गरजचेे होईल. काडा 

िस ट मसाठ  १० कोट  मंजूर झाले असले तर  यातून या िस ट मसाठ  २५ ते ३० ट के काम केले 
आहे. नवी मुंबईम ये या िस ट मसाठ  ४२ कोट ंचे काम काढले आहे. ह  महापािलका आप यापे ा 
लहान आहे. जेएनएनयूआरएम कडून जे फंड ंग केले आहे, यातून फ  वॉ ह ऑपरेट होतील. आ ा 
फ  मा हती घेतोय. याचे ऑटोमेशन काह च केलेले नाह . माह ती घेऊन या माणे िनणय घेतोय. 
ऑटोमेशनसाठ  खच करावा लागेल. येक टाक चा वॉ ह लॅपटॉपव न ऑपरेट क  शकतो. यासाठ  
वेळ ावा लागेल. एक  बसून िनणय यावा लागेल. हे काम करणे गरजेचे आहे. दरवष  बजेटम ये 
जेवढे पैसे देतो, यातून टा या बसवतोय. प ह या ट यात ला ट, दसु-या ट यात ६० टा या 
बसवणार, उरले या २५ टा या ितस-या ट यात बसवणार आहोत. येक टाक तून पा याचे 
ड युशन कर यासाठ , अंडरवक कर यासाठ  २/३ वष लागतील. आपला खच वाया गेला असे 
हणणे चुक चे आहे. जोपयत ह  िस ट म पूण होत नाह , तोपयत रझ ट आप या हातात येणार 

नाह .  
 

मा. ीरंग बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी यांना हेच सांगतोय, शहरात २ लाख 
िमळकती आहेत. ब ड ंग परिमशन वभागा या रेकॉड माणे २ लाख िमळकती आहेत. यात ५/६ 
लाख लोक राहतात. या लोकसं येचा वचार केलातर या माणात पाणी सोडले नाह  का? तु ह  
कागदावरचे रेकॉड सांिगतले. साईटवरची कोणी मा हती घेतली का? मा.राजन पाट ल यांनी सु वातीला 
सांिगतले. ब-याच सद यांनी सांिगतले, पाणी रा ी येते. पाणी कती दबावाने येते. ॅ ह ट माणे कती 
पाणी येते? लाईनम ये पाणी सोडावे लागते. तुम याकडे पयाय नस यामुळे तु ह  लगेच जबाबदार  
झटकून मोकळे झालात. पाणी सोडायची जबाबदार , ामु याने मेन जबाबदार  तुमची आहे. तु ह  
पाणी सोडता ते हा कोण या टाक त पाणी कती जाते हे तु हाला मा हत असते. कागदावर मा हती 
होते. ॅ ह ट ने कती पाणी गेले, पा याचे ड युशन करणे तुम या हातात आहे.          
 

मा.लडकत (काय.अिभयंता)– मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, सन २०११ या से सस माणे 
लोकसं येचा आकडा वचारात घेता, आपण आ ण ािधकरणाने दले या ब ड ंग परिमशन याचा 
आकडा पाहता रेकॉडनुसार शहरात १९,३०,००० िमळकती आहेत. यानुसार येक टाक वर कती लोड 
येतो आहे याचा आढावा घेतला आहे. या माणे िनयोजन केले आहे. लो मीटर लाव यािशवाय हे 
काम करता येणार नाह . आप याकडे असे रेकॉड नाह .  
  

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ाच पा याव न सद यांमधून ित या 
य  झा या. सणासुद या दवसांत पा याचा ॉ लेम झाला, गणपती गौर या दवसांत पा याचा  
िनमाण झा यामुळे ह  सगळ  बोळवण. यासाठ  थायी सिमती सभा दोन वेळा तहकूब झाली. 
लडकत साहेबांना व पाणीपुरवठा वभागातील अिधकार , कमचार  यांना सांगू इ छते क , नवीन 
गावांतील टा या, याची पाईपलाईन टाक याचे वषय येतात ते हा शंभर वेळा याला मा यता देत 
असतो. अंडर ाऊंड े नेज करायचे असेल, लाईन टाकायची असेल तर जथेपयत घरे ितथपयत लाईन 
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टाकायची, पुढ या घरांचे नंतर बघू. नवीन गावांम ये उंच भाग आहे ितथे पा याचा  खूप मो या 
माणात आहे. मा. वनया तापक र थायी सिमती या गे या दोन सभांम ये ओरडत आहेत. तु ह  

काम करत असताना शहरात याचे िनयोजन करायला नको का, एव या एव या टा यांवर एवढे पाणी 
गेले पाह जे. आप या ठर या माणे प ह यांदा िमट ंग झाली. नवीन नगरसेवक िनवडून आले, यावेळ  
प ह यांदा अंडर ाऊंड करायचे. २ ठकाणी करायची गरज नाह . या गो ी असतील तर २४ बाय ७ ची 
घोषणा क न कती दवस झाले. कती वॉड पयत ह  योजना पोचली आहे. िसट म ये  िनमाण 
होत असेल, मोरवाड , अजमेरात पाणी पोहचत नाह  तर च-होली तर खूप लांब आहे. शहराचा सव 
झाला पा हजे. खरेतर टाक ची कती गरज आहे? शहराची ह  ठरली आहे. ए ककडे टाक  करायची तर 
करत नाह . हा ज हा याचा  आहे. टँकरने पुरवठा का केला जातो?  यासाठ  शहरात कती टा या 
करा या लागतील. यासाठ  खूप मो या माणात काम चालू आहे. लोकांना २४ तास पाणी ायचे आहे. 
मोठ मोठा पाऊस पडतोय. परंतू नागर कांना पाणी देऊ शकत नाह . हणून हा  आहे. महापौर 
साहेब, आपण सु ा सूचना करा. शहरात जेव या टा यांची गरज आहे, ितथे टा या हा यात. हा 
वषय मंजूर करावा.  
      

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, लाईट गे यानंतर पाईपलाईन चोकअप होत 
असतात. पाणी पुरवठा बंद के यानंतर दोन दवस एअरलॉक होतो. तो ताबडतोब का काढत नाह ? 
 

मा.लडकत (काय.अिभयंता)–मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, वेणीनगरची पाईपलाईन चाज 
कर यासाठ  जॉब डाऊन केला होता. ह  पाईपलाईन डायरे ट ड यू.ड . फोसपयत जाईल. यामुळे 
एअर लॉकचा ॉ लेम कमी होईल.  
 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, यावर काय पयाय काढला का? पाणी िनयिमत व किळत होत 
असते. ॅ हट ने पाणी यायला पा हजे. एअरलॉक काढ यासाठ  दोन दवस लागतात. यासाठ  यं णा 
नाह  का?  यावर वचार करावा. 
 

मा.लडकत (काय.अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, यासाठ  पं पंग अरजमट केलेली 
आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल  - ७२      ितकूल – ०  

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

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
ठराव मांक -३६९    वषय मांक - १३ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा. शांत िशतोळे, मा. शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
               २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .७३ द.०६/०९/२०१३ 
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      पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने सांगवी येथे ऐितहासीक उ ान िनमाण झाले आहे. सांगवी 
येथील स.नं.६ मधील वग य तानाजीराव िशतोळे (सरकार) उ ान  (िशवसृ ी) म ये उव रत काम 
करणेसाठ  अंदाजप क २०१३–१४ म ये  अंदाजप क य र कम . ९० लाख इतक  असुन या 
कामासाठ  तरतुद र कम पये ७५ लाख इतक  अस याने व य  उ ानाची जागा १००% ता यात 
अस याने तरतुद ंचे रकमे या द पट रकमेचे काम करणेस मा यता हावी व अंदाजप क य र कम ु
.२ कोट  पयतचे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 

मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल  -  ७२      ितकूल – ०  

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

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

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था.EWS/२०२/२०१३, 
          द.०३/०६/२०१३ 
       २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.०९/०७/२०१३ ठ. .१९     नुसार 

  ३) मा.महापािलका सभा ठ. . ३४७  द. १९/०८/२०१३ 
 
 पंपर  िचंचवड मनपा या JnNURM - BSUP अंतगत आिथक या दबलु  घटकांसाठ  
राब व यात येणा-या EWS घरकुल योजनेअंतगत च-होली व डुडुळगाव येथे ११३४ घरे बांधणे ता वत 
असुन या ीने कायवाह  कर यात येत आहे.  यामुळे DPR मधील १३२५० घरापैक  िचखली येथील 
से. .१७ व १९ मधील ६७२० घरे व च-होली व डुडुळगाव येथील ११३४ घरे असे एकुण ७८५४ घरांचे 
काम पुण होईल.  उवर त ५३९६ घरे जागेअभावी व JnNURM Mission चा कालावधी माच २०१४ 
अखेर अस यामुळे बांधणे श य नाह .  या अनुषंगाने क प ७८५४ सदिनकांपयतच िसिमत 
करणेबाबतचा सुधार त व तृत क प अहवाल (D.P.R.) शासनाकडे पाठ वणे आव यक अस याने 
सदर या तावास मा यता देणेत येत आहे.   
 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज िनणय झाला आहे. द.३१ माच 
२०१५ पयत मुदत वाढ असणार आहे. मुदत वाढवून हा कालावधी दला अस यामुळे याबाबत कारवाई 
चालू आहे. मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते क , पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने JnNURM अंतगत 
आिथक या दबल घटकांसाठ  ु (EWS) १३२५० घरे बांध याचा ताव क  शासनाकडून मंजूर क न 
घेतला आहे. यापैक  िचखली येथील से. .१७ व १९ येथे ६७२० घरे बांध याचे काम चालू असून ते 
लवकरच पूण होईल. आिथक या दबल घटकांकर ता ु (EWS) घरे बांध यासाठ  शहरा या वकास 
आराख याम ये (DP) ठक ठकाणी आर णे आहेत. JnNURM अिभयानाची मुदत माच २०१४ म ये 
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संपणार आहे. कालावधी कमी आहे यामुळे आज रोजी या जागा मनपा या पूणपणे ता यात आहेत 
याच जागांवर EWS क पाचे िनयोजन करावे. EWS Housing ची आर णे ता यात घेणेबाबत 

कायवाह  चालू आहे. परंतू क पासाठ  येणा-या अडचणीमधील शासक य जागा, खाजगी जागा 
वाटाघाट ने, भूसंपादन यने ता यात घे यासाठ  लागणारा वेळ ल ात घेता व १३२५० लाभाथ  या 
अगोदरच िन त केलेले आहेत. यांना घरे देणे आव यक आहे, य़ाचा वचार करता शासनाकडे सदर 
योजनेची मुदत माच २०१६ अखेर हणजेच २ वष वाढ व यासाठ  क  शासन व रा य शासनाकडे 
वनंती करावी. JnNURM ची मुदत संप यानंतर सु ा EWS ची आर णे ता यात घेऊन या 
योजनेमधील उवर त पा  लाभा याना घरे दे यासाठ  नवीन धोरण आखुन सदरचा ताव क  सरकार 
व रा य सरकारकडे मंजूर साठ  पाठवावा अथवा नवीन धोरणानुसार महापािलकेस आिथक या श य 
अस यास शहरातील या योजनेम ये पा  झाले या लाभा याना EWS आर णा या जागांवर घरे 
बांध याचे िनयोजन करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा.स वता साळंुखे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
     
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपली कती जागा ता यात आलेली आहे, 
कती जागा ता यात यायची रा हली आहे याची मा हती पा हजे आहे. 

 
मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, च-होली गट .२१८३ 
भूसंपादन करायचे एकूण े  १५ आहेत. यातील ८,००० वे.मी. े  ता यात आले आहे, ६००० 

वे. मी. अजून ता यात यायाचे आहे. १५ दवसांत ता यात येईल. बरेचसे े  ट ड आर ारे ता यात 
आलेले आहे.  

मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, र ता कडेने जातो. एक हजार लोकव ती 
असलेला पठारेमळा यासाठ  य  झाले पा हजेत. काह  ठकाणी क पासाठ  य  करतोय. जेथे 
र यात झोप या येत नाह त, तो र ता केलातर तो होऊन जाईल.  
 
मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सदर आर णे अ त वात 
र यापे ा जा त आहेत. ट ड आर पा हजे ते हणाले होते.  
 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी या टडरसाठ  य  करतोय. मला 
सांिगतले जाते, र ता ता यात नाह . आर णे डे हलप होतील व तो र ता सु ा होईल. आर णा या 
कडेने र ता जातो तो प ह यांदा आपण यावा. याअनुषंगाने य  करतोय. कासारवाड त शाळेसाठ  
एकूण बजेटमधून मागणी दली होती. या कोणाची आर ण ता यात देतो, तर सु ा कामे होत नाह त. 
या गो ीचा ट ड आर दला गेला आहे. एकतर जागा िमळत नाह . एकूण जागेचा ताबा िमळायला 

मु क ल होते. टडर मंजूर ला येऊन सु ा ितथे काम होत नाह  का घेत नाह  याचे उ र ाव.े या 
गो ीचा मी काय फॉलोअप करतोय. जसे मो या क पांसाठ  य  करता, तसे छो या क पांसाठ  
सु ा य  करावेत. यांनी वतःहन जागेचा ताबा दला होताू . 
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मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, एकूण ताबा घे याचा वषय 
िलगल डपाटमटला का पाठवला असा  वचारला होता. हे जे जागा मालक आहेत यां या ह कांचा 
ॉ लेम होतो का नाह  याचे हे र फकेशन करणे गरजेचे आहे.  

 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यांचे वचार यापूव  सगळ  कागदप े पहा, 
ती आप याकडे आहेत. यािशवाय जागेचा ताबा होतो का? र ता ता यात असेल, याचा ट ड आर 
दलेला आहे. पुढे असलेला ट ड आर दला जात नाह . २ म ह यांपासून फॉलोअप करतोय. िलगल 

येसाठ  कती दवस लागतील. ह  फाईल फा ट पुढे जाणार आहे का? कामे चालू करा यािशवाय 
जागेचा ताबा िमळणार नाह .  
 
मा.सितश पवार (अित.कायदा स लागार) – यासंदभात कायदा वभागाकडून ह र फकेशन क न 
पाठवतो. जे लोक जागेचा ताबा ायला तयार आहेत, यांचे पेपर पाहन पाठवतोू . अिभ ाय घेऊन 
पाठवतो.  
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मागील वेळ  या वषयावर चचा झाली होती. 
यावेळ  मा य केले होते. सभागृहाने हा वषय सुधार त क न आणायला पाह जे होता. हा वषय 

सुधार त क न न आणता जशा या तसाच आणला आहे. मािगल वेळ  जी उपसूचना मांडायचे ठरले 
होते. आमची मागणी वचारात घेतलेली नाह . प ह यापासून मी हे बोलले आहे. बोलायची वेळ आलेली 
आहे. २०१४ म ये होणा-या लोकसभा, वधानसभे या िनवडणुका डो यासमोर ठेवून आप याला उ र 
ावे लागले. हणून तु ह  उपसूचनेचे नाटक करताय. यांनी उपसूचना मांडली, यां यावर माझा 

आरोप आहे. १३२५० पा  लाभाथ  आहेत. २००७ साली योजना जाह र झाली. जे पा  झाले आहेत, ते 
लोक कती हालअपे ा व क  सहन क न यात पा  झाले आहेत. आ हाला यां या प र थतीची पूण 
जा णव आहे. कायकता हणून काम करत असताना, सद य हणून काम करत असताना आ ह  
यां या हालअपे ा बिघत या हो या. अंध,अपंग,िनराधार म हलांचा सु ा यात समावेश आहे. लक  ॉ 
प तीने नावे जाह र केलेली आहेत. परंतू यांची नावे जाह र झाली नाह त यांना सु ा याम ये ास 
झालेला आहे. आज ते घरासाठ  आंदोलन करत आहेत. रा वाद  काँ ेस प ाने लोकांना हे व न 
दाखवले आहे. मला घरकुल ा,तरच मत देतो असे लोक तु हाला हणाले न हते. व न दाखवून ते 
तोड यासारखे दसुरे पाप नाह . आज या योजनेवर को यावधी पये खच करतोय. महापौर साहेब, 
तुम या मनात ामा णक इ छा आहे क  ह  योजना पूण करावी. परंतू हे तु ह  सांगू शकत नाह , 
आयु  साहेब सांगू शकत नाह . हे आप या हातात आहे, हा आपला अिधकार  आहे. आ ह  मािगल 
वेळ  हटले होते, ७८५४ घरांचे ए ट मेट करायचा ताव सुधार त बजेटम ये करताय. २०१४ ह  
टे टेट ह तार ख काढली आहे. आ ाच च-होली येथील जागेतील अडचणी मा.िनतीन काळजे यांनी 
सांिगत या. यात जर-तरची भाषा असेल तर ह  उपसूचना तकलाद आहेू . िगरे तो भी तंगड  ऊपर असा 
वषय येऊ नये. अशी उपसूचना केली आहे. ईड यूएसची आर णे डो यात असतील तर जल-तरची 
भाषा येत नाह . का होणार नाह  असे सांगताय. हा ताव उपसूचना हणून न येता ठोस ताव 
यावा. एकूण १३२५० लोकांना घरे िमळ यासाठ  य  हायला पा हजेत. अ या लोकांना घरे देणार 
आहोत. या लोकांना समजून घेतले असते. तु ह  यांना घर िमळ याचे व न दाखवले. ते आज 
निशबाला दोष देताऐत. जे पा  लाभाथ  आहेत, यातील पाच ट के लोक मेलेले आहेत. हे तु हाला 
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मा हत नाह  का. या योजनेचे े डट घेत असताना गावडे साहेब सगळ कडे सांगत असतात, या या 
बँकेत जा. लोकांनी ५०,००० डपॉ झट भरलेली आहेत. आज यांची प र थती फार वाईट आहे. 
लोकांवर आजतागायत कारवाई चालू आहे. यांची अनामत र कम ज  केली आहे. जे केले ते 
िन तरायची पण धमक पा हजे. चार ब ड ंगी काढ या तर लगेच बोलायचे क  या योजनेतून 
झोपडप ट तील लोकांचे पुनवसन करायचे आहे. तु ह  योजनेचे ेय या. १३२५० घरे बांधली तर याचे 
ेय तु हालाच देणार आहोत. तुम यावर सु ा कोणाचा दबाव असेल तर  तु ह  िभऊ नका. आप या 

काळात हा वषय झाला तर आप यालाच याचे उ र ावे लागेल. तु हाला वनंती आहे क , अशा 
कारचे ताव मंजूर कर यासाठ  ते आयु ांकडून, शासनाकडून यायला पा हजेत. पुढ ल काळात घरे 

िमळ याची हमी पा हजे. अ यथा या वषयाला, या उपसूचनेला आमचा वरोध आहे. 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर दपारपासून या वषयाची वाट ु
पाह यासाठ  थाबंले होते. २०१४ पयत ह  योजना पूण करायची उपसूचना दली आहे. ह  सभागृहाची 
फसवणूक आहे. ह  योजना, याचा शहर वकास आराखडा 2005 म ये जाह र केला होता. 
जेएनएनयूआरएम अंतगत सीड पी या या क पाला द.22 ऑ टोबर 2007 साली मंजूर  िमळाली. 
13250 घरांसाठ  मंजूर  िमळाली असताना जे स लागार अिधकार  आहेत यांचे िचखली इथे बांधकाम 
चालू आहे. या ठकाणी 6500 घरांपे ा जा त घरे होणार नाह त. हे आप या सू  अिधका-यांना व 
स लागारांना कळाले नाह  का? यांना जर हे मा हत होते, सीड पी 2005 क  शासनाकडे पाठवणार 
होते. मग 2005 पासून आ ापयत शासन झोपा काढत होते का? उप थतांना आ ा सांगतोय क , 
ईड यूएस हाऊिसंग आर णे ता यात घे याची कारवाई चालू आहे. पूण क पातील अडचणी, 
शासक य जागा, भूसंपादन या यात लागणार वेळ ल ात घेता 13250 लाभाथ  िन त केलेले 
आहेत. लाभा याची सं या व योजनेसाठ  लागणारा वेळ यांची सांगड कुठे घालताय? या उपसूचनेम ये 
हे प पणे िलहायला पा हजे होते. लागणारा कालावधी प पणे नमूद करायला पा हजे होता. जु या 
गावाचा डपी मंजूर होऊन 15 वष लोटली. लाज वाटली पा हजे. अशा कारची आर णे ता यात 
घेत यानंतर कशाला वेळ लागणार आहे? जूना मंजूर डपी र युअलसाठ  येणार असेल तर 20 वष 
तर  जागा ता यात यायला लागतील. इतके िन य अिधकार  नगररचना वभागाम ये बसले आहेत. 
जथे दकानदार  चालतेु , तेवढ च कामे केली जातात. या वषयाचे गांिभय ल ात या. या- या 
लोकांना घरे देतो असे सांिगतले होते, या लोकांचा ॉ काढला होता. दोन ट पे केले होते. दसु-या 
ट यातील लोकांना घरे ायचा दावा करतो. आपण यांचे व न भंग क  शकत नाह . या- या 
लोकांना घरे िमळायची श यता आहे, या लोकांना घरे िमळवून ा. तांबे साहेब कशासाठ  4 वेळा 
नाचत होते. यांचा डा स चालू होता. आम या खां ावर बंदक ठेव यापे ा वतःचा नाकतपणा कबूल ू
करा. जो ताव सभागृहापुढे ठेवला आहे, याम ये च-होली, डुडूळगाव येते. 1134 सदिनका बांधायला 
पा हजे हो या, हे नमूद केले होते. शासनाने च-होली, डुडूळगाव इथे 2300 सदिनका बांधायचा ताव 
केला होता. याला शहर सुधारणा सिमतीने मा यता दली होती. ऑग ट 2012 या सभेने मंजूर  
दली होती. खरेतर हा ठराव पु हा यायला नको होता. एकदा मा यता दली आहे. च-होली, डुडूळगाव 
इथे 2300 सदिनका बांधायचा ठराव पास केला होता. मग परत कसा आला? नेमके काय चालले आहे 
कळत नाह . एकदा सांिगतले आम या कानफूटावर बसून आ ह  घरे देणे लागतो तर आपण घरे 
दलीच पा हजेत. हणून वषय पास केला. 2300 घरे बांधायचा वषय पास केला. परत तेह  ायचे 
नाह  हणता. यावेळ  दसु-या ट यातील घरे बांधायला सु वात करतो असे जाह र केले होते. 
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वतमानप ाम ये आप या अिभनंदना या मोठमो या बात या छापून आ या हो या. या सग या 
गंुडाळाय या आहेत का? या ठकाणी शासनाने खुलासा करावा क , 2300 सदिनका बांधायचा ताव 
असताना डुडुळगाव इथे 1134 सदिनका बांधायचा ताव कसा झाला? घरांची सं या कमी कशी 
झाली? या- या ठकाणी आर णे आहेत, ती संपा दत क न संपूण शहरात ह  योजना राबवावी. 
लोकांचे बायफकशन करा. लोकांना याच ठकाणी घरे ा. यावेळ  आ ह  17 ते 19 लोकांचे करा असे 
हणाले होते.     एक पाऊल पुढे करायचे. आपण शासनाचा नाकतपणा आप या डो यावर ठेवताय. 

मंजूर  िमळेल मग फोनवर कळेल ते होणार आहे. हणून आपण कशाला करताय? माझी आप याला 
वनंती असेल क , च-होली, डुडूळगाव येथे 2300 घरांचा क प राबव याचा ताव मंजूर केला असला 
तर  आज जी उपसूचना मांडली आहे. तसे प  आयु  साहेबांनी नगरसिचव वभागाला ावे. यांनी 
सांगावे, आ ह  मा य क . आ ह  इतक  वष वाट पाहत बसलो होतो. आमची य ात पहायची 
तयार  आहे. आपण याचा वचार केला पा हजे. आयु  सोयी करपणे भूिमका मांडतात. आप यावर 
ढकलून मोकळे होतात. तु ह  काय आ ह  काय. प ाचा वषय आहे. आपण सभागृह सद य आहात. 
शासना या चुक या कारभाराचा भूदड शासनावरच ठोकला पा हजे.           

  
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, या वषयासंदभात बीआरट एस म ये या 
घरांवर कारवाई झाली. गे या महापािलका सभेम ये या वषयावर बोललो होतो. गावडे साहेबांना 
सांगायचे होते. गेले 8/9 म हने नगररचना वभागाने घरे बांधून ताबा दला, या ठकाणी र याचे 
काम चालू होते. असे असताना देखील 9 म ह यांत हे लोक र यावर आहेत. भा याने राहतात. 237 
घरांचे बीआरट एस साठ  आर ण असताना देखील सद यांनी अज दले आहेत. आप याकडे याची 

या थांबली आहे. असे असताना घरे का होत नाह त याचा खुलासा करावा.  
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जेएनएनयूआरएमचे एक वष वाढले. 
प ने यांनी चांगली बातमी दली. 20,000 लोकांनी ईड यूएस कमम ये घरासाठ  अज केला होता. 
13250 लोकांना पा  केले. यापैक  6720 घरांचे बांधकामे केले आहे. 1134 घरांचे बांधकाम क न 
उव रत लोकांना ावे लागेल. आदरणीय शरद पवार यां या ह ते या योजनेचे उ ाटन केले होते. लोक 
व न बघायला लागले आहेत यांना घरे िमळणार आहेत. नंतर यांना सांिगतले क , लॉट उपल ध 

नाह . मा या मा हती माणे अनेक ठकणी लॉट उपल ध असतील. च-होली इथे, वडमुखवाड  इथे 
लॉट आहेत. बेघरांना घरे दे यासाठ  6 ते 7 एकर उपल ध आहेत. 13250 घरांचे बांधकाम होऊ 
शकते. उवर त घरे बांध यासाठ  शासनाने य  करायला पाह जेत. आपण कम जाह र करता. 
शासन व लोक ितिनधी दोघांनी िमळून योजना जाह र केली होती. याला शासन सु ा जबाबदार 

आहे. उव रत घरे लवकरात लवकर बांधून ावीत अशी वनंती करतो.  
 
मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, दपार  सभेला येताना ऐितहािसक वाटत होतेु . 
मोठ-मोठे ढोल वाजत होते. भगवे झडे बघून आ पांनी आंदोलन चालू केले का असे वाटले. सभागृह 
वरोधी प ने यांची िनवड झा यामुळे हे ढोल वाजत आहेत. सगळे  चुटक सरशी सुटतील असे 
वाटले होते. पण सभा सु  झा यापासून पाहतेय, सग या अिधका-यांवर आरोप होत आहेत. ते 
वषयाचे उ र यव थत देत नाह त. यां या त डावर ाचाराचे आरोप होत आहेत. मी मार यासारखे 
करतो, तू रड यासारखे कर. मला वाटत नाह , नवीन गावे चाकण, हंजवड  पंपर  िचंचवड 
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महापािलकेत यायला तयार होतील. घरकुल योजनेचा हा वषय सभेत ठेवायला पा हजे होता का? 
यामागे काय हेतू आहे ते समजत नाह . या वषयाव न िमट ंग संपायला रा ीचे १२.०० वाजले तर  
आ ह  या ापासून हटणार नाह . घरकुल योजना हणजे सामा य लोकांना भीक द यासारखे आहे. 
आ ा मा.राहल जाधव यांनी घरकुल योजनेचे वदारक िच  मांडलेू . सग या सद यांनी पहायला या. 
योजनेला इतके सुंदर नाव दले आहे. नावासारखी योजना वाटत नाह . हेतू सा य झाला पाह जे. 
मागील वेळ  हाच  ठेवला होता. आप य़ाला कळकळ ची वनंती करते क , या योजनेतून चार 
िभंतींचे का होईना सामा य जनांचे घराचे व न पूण करावे. यात राजकारण, ाचार होऊ देऊ नका. 
यात महापौर आपण जा तीत जा त ल  ावे. अिधका-यांवर आरोप केले जात आहेत, ते खरे का 
खोटे याचा अिधका-यांना जाब वचारावा.  
 
मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर आज पंपर  िचंचवड शहरातील घरकुल 
योजनेचा वषय मागील वष  सु ा सभागृहाम ये आला होता. पु हा वषयप केवर चांग या प तीने 
वषय येईल असे वाटले होते. पण वषय आहे तसाच आला आहे. आप याला काह तर  वाटले पा हजे. 
आपण नगरसेवक हणून िनवडून आलो. करदा यांनी आप याला घरे मािगतली होती का? कोण या 
नगरसेवकाकडे आ हाला घर ा हणून मागायला आले होते का? हे दवा व न दाखवाय़ची इ छा 
सभागृहाला का झाली? कोणी हा खेळ मांडला? बचारे करदाते भा याने घर घेऊन का होईना जीवन 
जगत होते. हे दवा व न दाखवायचे का सुचले ते कळत नाह . यावेळ  सांिगतले होते, १३२५० घरे 
बांधणार होतो. हे व न दाखवायचे काम कुठेतर  थांबले पा हजे. जवळपास ११३४ लोकांना घरे देणार 
नाह त. हे सगळे करताना कोणाला वचारले होते? शासनाला. २०१४ ला घरकुल योजना पूण होणार 
आहे. आ ा आ हाला जाग आली. हा  यापूव  मांडला होता, आप याकडे जागा उपल ध नाह . 
शासनाचा कती नाकतपणा असावा. द ड लाखात घरकुल देणार होतो. ह  सं या वाढवावी लागणार 

आहे ह बाब िन तपणे आप या मनात ठेवावी. द ड लाखाचे घर देणार होतो. या घराची कंमत 
३.४६ लाखांवर नेली आहे. तर सु ा शासनाला काह  वाटत नाह . द पट ने पैसे आकारले आहेतु . २००९ 
म ये मी सांगवीम ये ६१० वे. फुटाचे घर साडेआठ लाखात घेतले होते. याचा आजचा रेट काढला 
तर ह  घरे द ड दमड ची काढली आहेत. आज या घरांचे छ पर खाली पडते आहे. ला टर खाली पडते 
आहे. .१२/- वे. फुटाने घर िमळणार आहे. वतःचे काम करताना देखील तु ह  योजना आणली. 
फ   अिधका-यांना पैसे घे यासाठ , पैसे मोड यासाठ  य  केले. अशा योजनांतून काय साधतो? 
आ ा सु ा या वषयाला पूण वरोध आहे. स ाधा-यांनी चूका के या. गर बांना गाजर दाखवून योजना 
बंद करा. 
 
मा.कैलास कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, गे या महापािलका सभेत हा वषय आला 
होता. यावेळ  सग यांनी िमळून वषय तहकूब केला होता. हा वषय पु हा सभागृहापुढे आला 
असताना यात नमूद केले होते क , या योजनेअंतगत ११३४ घरे बांधायचे ता वत असून यात 
कारवाई कर यात येईल. आपण ह  घरे बांधणार आहोत. क  सरकारने जिमन अिध हणाचा नवा 
कायदा केलेला आहे. या काय ानुसार जागेसंदभात ट ड आरचे जे काह  चालले आहे, भूसंपादन करणार 
आहोत. ट ड आरचा  बंद करणार आहोत. नवीन काय ानुसार जिमन यायला गेलात तर शेतक-
याला मोबदला देणार आहात का? या क पात १३३४ घरे बांधतोय. पूव  द ड लाखात घर देणार होता. 
आ ा ३.७५ पयत घराची कंमत गेली आहे. यावेळ  जिमन संपा दत करणार आहोत, डुडूळगावात 
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११३४ घरे बांधणार आहात. याची कंमत काय असणार आहे? यावेळ  मा.मंगलाता नी उपसूचना 
वाचली, यावेळ  यात नमूद केले होते, पुढ ल जागा भूसंपा दत करणार आहोत का? यावेळ  जिमन 
घेणार आहोत यावेळची जिमनीची कंमत काय असणार आहे? हे देखील सभागृहात जाह र केले 
पा हजे. या जागेवर भूसंपादन करणार आहोत. भूसंपादन के यानंतर ह  कंमत असणार आहे का? 
दबल घटकांना घरकुलाचे व न दाखवले यांची थ टा क  नकाू . तुम या कारक द त योजना का होऊ 
नये. महापौर साहेब, तुम या मा यमातून शासनाला आदेश दले गेले पा हजेत. वषभराचा कालावधी 
वाढवून िमळाला आहे. मा.आर.एस.कुमार यांनी सांिगतले, ब-याचशा जागा ता यात आहेत. यापे ा 
१३२५० घरांचे व न दबळ घटकांना दाखवले ते िन तच पूण होईलु . आ ह  सगळे या मताशी सहमत 
आहोत.        दबळ घटकांतील सव पा  ू १३२५० लोकांना यासारखाच लाभ झाला पा हज.े आप या 
वतीने आपण शासनाला सांगा. यांनी ते केले पा हजे. आ ा देखील हा  पुढे आलेला आहे. हा 
वषय तहकूब ठेवावा. क  सरकार या मा यमातून कालावधी वाढवून दे यात आला आहे. जागा 
भूसंपादन करत असताना शेतक-यांना कोण या मा यमातून मोबदला देणार आहोत हे प  करा. 
१३२५० घरे गाळेधारकांना िमळाली पा हजेत असे आदेश महापौरां या वतीने दले गेले पा हजेत. 
 
मा.अ जत ग हाण–ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव सद यां या भावना आहेत. सग या 
लाभा याना, यांनी- यांनी    केला, अशा कारची भूिमका रा वाद  प ाची आहे, काँ ेस प ाची ह च 
मागणी आहे. आप याला वनंती आहे क , मागील काळात श द दला गेला होता, बोललो होतो. यावर 
अंमलबजावणी झाली पा हजे. एक वष वाढवून िमळाले असेलतर आप या शहरात अनेक आर णे 
आहेत. ईड यूएस व बेघरांसाठ  जी आर णे आहेत, याम ये सग यांना १३२५० घरे देता येऊ 
शकतील. मािगल िमट ंगम ये सग यांची भूिमका मांडत असताना सवप ीय ने यांची बैठक बोलवा. 
यात हा िनणय क न सभागृहापुढे आणावा. ह  बैठक झाली. यात सगळे गट मुखांची संमती घेतली 

असलीतर  याची अंमलबजावणी झाली पा हजे. याची अंमलबजावणी झाली नसेलतर ती यावी. 
गट मुखांना शंभर ट के आमची वनंती आहे क , िनणय घेत असताना शहरातील सव लाभा याना, 
यांनी अज दला यांना घरे िमळाली पा हजेत हणून योजना नसेल तर आमचा याला वरोध आहे. 

मी रा वाद  प ा या नगरसेवकां या वतीने बोलतोय. शंभर ट के सग यांना घरे िमळाली पाह जेत. हा 
वषय मंजूर करावा अशी न  वनंती आहे. तसा िनणय झाला नसेल तर अजूनह  एक िमट ंग थांबलो 
तर  काह  फरक पडणार नाह . बर च आर णे आहेत. यासाठ  कती घरे बािधत असतील याचा सु ा 
अ यास करावा. नंतर हा वषय मंजूर करावा.   
 
मा. ीरंग बारण े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा मा.अ जत ग हाणे यांनी सांिगतले, 
आिथक या दबळ घटकांतील नागर कांना घरकुल िमळाले पाह जेू . पूव  एक बैठक झाली होती. 
आयु ांनी यांची भूिमका सांिगतली होती. जागा ता यात नाह . भ व यात एव या माणात घरे बांधणे 
श य नाह . महापािलकेकडे तेवढा फंड उपल ध नाह . परंतू या सभागृहात मी सांगतो, मी सु ा या 
बैठक ला होतो. मा या प ाची भूिमका मांडताना मला देखील वाटते १३२५० नागर कांना घरे िमळाली 
पाह जेत. या वषया या अंतगत सभागृहात अनेक वेळा चचा झाली आहे. खरेतर त कािलन आयु  
दिलप बंड यां या डो यातून ह  क पना बाहेर आली. हा सगळा गर बां या टाळूवरचे लोणी खायचा 
कार आहे. या योजनेला कोण याह  सद यांने वरोध केला नाह . १३२५० नागर कांना घरे िमळाली 

पाह जेत. ह  योजना म येच बंद केली. या नागर कांनी तुम याकडे पैसे भरले आहेत, यां यापैक  
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कोणीजर  कोटात गेला तर या क पात िश लक असले यांना घरे देणार आहोत तो कार देखील बंद 
पडणार आहे. ह  योजना क  शासनाला, रा य शासनाला सादर करत असताना दबळ घटकांतील पा  ू
नागर कांना घरे देतोय. यां यासाठ  योजना राबवतोय. पण अपा  ठरले यांना लाख/द ड लाख देऊन 
पा  क न घेतले होते. डु लकेट रेशन काड काढले. अिधका-यांना पैसे दले, यांना पा  क न घेतले. 
ह  योजना केवळ गर बांसाट  झालेली नाह . ह  योजना करत असताना अनेकांना घुसव याचा कार 
झाला आहे. शमा साहेब असताना या योजनेत िन तपणे चुक चे कार झाले आहेत. गर बांचे नाव पुढे 
क न ह  योजना झालेली आहे. मूळात दलीप बंड यां या सु पक डो यातून ह  योजना झालेली आहे. 
दलीप बंड साहेब आयु , अिधकार  असताना यांनी व य केले होते, चुक चे काम करणार असालतर 
नागपुरला जाणार. भ व यात आ हाला शहरातील नागर कांना त ड ायचे आहे. आपण िनणय घेत 
असताना दर ीने िनणय यायला पा हजेू . आयु ांनी िमट ंगम ये सांिगतले, भ व यात आपण ह  
योजना क  शकणार नाह . आपली प र थती नाह . आज या नागर कांना घरे देत असताना 
तुम याकडे जागा नाह . जागा तुम या ता यात नाह . सभागृहात सांिगतले, २०१४ पयत योजनेची मुदत 
वाढवली आहे. िनवडणुक या त डावर शासनाने िनणय घेतला आहे. कदािचत पुढे सु ा िनणय घेतील. 
२०१५ पयत योजना होत असताना गर बांसाठ  योजना करतोय, कती जणांना याचा लाभ िमळतोय. 
ह काचे घर िमळतेय का? चांग या कारचे घर देतोय का? हे देखील पा हले पाह जे. मुळात ह  
योजना गर बांसाठ  नाह . गर बांना घरे िमळत नाह . या मा यमातून या घरांवर िमळणारा मिलदा या 

ीकोणातून घरांचे वाटप होते अशी घरांची योजना होते. १३२५० घरकुल धारकांना घरे िमळाली 
पाह जेत. या ीकोणातून, आिथक या दबूल घटकांतील नागर कांना घरे िमळ या या ीकोणातून 
िनणय घेत असाल तर यांना घरे िमळाली पाह जेत. 
 
मा.शिमम पठाण –मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सवसामा यां या क य़ाणासाठ  हा वषय आहे. 
यांनी- यांनी अज केला, घराचे व न पाह ले, या येकाला घर िमळाले पाह जे. यासाठ  सव 

प ाचे नगरसेवक य शील आहेत. फरक एवढाच आहे क , काह  जण वधीिनषेध अस या माणे 
नकारा मक भूिमका बजावत आहेत. आ ह  उपसूचने या मागाने आशावाद  आहोत हे दाखवले आहे. 
सरकारने सु ा योजना करायला ो साहन दले आहे. ािधकरण हाडाला जागा देणार आहे. अड च 
एफएसआय देऊ केला आहे. ितथे सु ा घरे िमळणार आहेत. सरकार य  करत नाह  असे नाह . 
आमचे नेते या ीकोणातून य शील आहेत. जिमन िमळणार नाह  असे कसे हणू शकतो का. 
सरकारने जिमन अिध हण कायदा केला आहे. या कारणाने ट ड आर वाढवून िमळणार आहे. 
बाजारभावा या चार पट सु ा जागा िमळू शकेल. आपण उपसूचना दली आहे. हा ोजे ट सवासाठ  
१३२५० कुटंूबांसाठ  राबवायचा आहे. यासाठ  जागा न क  िमळेल. उपसूचना दलेली आहे. मी सभागृह 
ने यांचे अिभनंदन करते. फ  बोलून होणार नाह , क न दाखवायचे आहे. सचूना क न फ  वाढ माय, 
वाढ माय आ ण उपाशी ठेव बया असे नाह . आ ह  य शील आहोत, आशावाद  आहोत. यामुळे 
उपसूचनेसह त हा वषय मंजूर करावा.  
 
मा.महापौर – उपसूचना मा य कर यात येत आहे. सव लोकांना घरे िमळाली पाह जेत. हा वषय मंजूर 
कर यात येत आहे. 
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(मा.सुलभा ऊबाळे, मा.िसमा सावळे, मा.आशा शडगे, मा. वमल जगताप, मा.शारदा बाबर, मा. ींरग 
बारणे, मा.राहल जाधवू , मा.अनंत को-हाळे, मा.धनंजय आ हाट यांनी वरोध दश वला.) 
 
मा.महापौर – वरोध न दवून हा वषय मंजूर कर यात येत आहे.  

(मा.आ पा बारणे यांनी मतदान घे याची मागणी केली.) 
 
मा.नगरसिचव – उपसूचने या व ठरावा या बाजूने व ठरावा या वरोधात हात वर क न मतदान 
घे यात येत आहे.  
 या माणे उपसूचने या व ठरावा या बाजूने ३५ व वरोधात १३ या माणे मतदान कर यात 
आले. 
 
मा.महापौर – उपसूचनेसह त हा वषय मंजूर कर यात येत आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
    ठराव मांक -३७०    वषय मांक - १४ 

दनांक - २०/९/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था.EWS/२०२/२०१३, 
          द.०३/०६/२०१३ 
       २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.०९/०७/२०१३ ठ. .१९            

           नुसार 
  ३) मा.महापािलका सभा ठ. . ३४७  द. १९/०८/२०१३ 

 
 पंपर  िचंचवड मनपा या JnNURM - BSUP अंतगत आिथक या दबलु  घटकांसाठ  
राब व यात येणा-या EWS घरकुल योजनेअंतगत च-होली व डुडुळगाव येथे ११३४ घरे बांधण े

ता वत असुन या ीने कायवाह  कर यात येत आहे.  यामुळे DPR मधील १३२५० घरापैक  
िचखली येथील से. .१७ व १९ मधील ६७२० घरे व च-होली व डुडुळगाव येथील ११३४ घरे असे 
एकुण ७८५४ घरांचे काम पुण होईल.  उवर त ५३९६ घरे जागेअभावी व JnNURM Mission चा 
कालावधी माच २०१४ अखेर अस यामुळे बांधणे श य नाह . या अनुषंगाने क प ७८५४ 
सदिनकांपयतच िसिमत करणेबाबतचा सुधार त व तृत क प अहवाल (D.P.R.) शासनाकडे 
पाठ वणे आव यक अस याने सदर या तावास तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
JnNURM अंतगत आिथक या दबल घटकांसाठ  ु (EWS) १३२५० घरे बांध याचा ताव क  
शासनाकडून मंजूर क न घेतला आहे. यापैक  िचखली येथील से. .१७ व १९ येथे ६७२० घरे 
बांध याचे काम चालू असून ते लवकरच पूण होईल. आिथक या दबल घटकांकर ता ु (EWS) घरे 
बांध यासाठ  शहरा या वकास आराख याम ये (DP) ठक ठकाणी आर णे आहेत. JnNURM 
अिभयानाची मुदत माच २०१४ म ये संपणार आहे. कालावधी कमी आहे यामुळे आज रोजी या 
जागा मनपा या पूणपणे ता यात आहेत याच जागांवर EWS क पाचे िनयोजन करावे. EWS 

Housing ची आर णे ता यात घेणेबाबत कायवाह  चालू आहे. परंतू क पासाठ  येणा-या 
अडचणीमधील शासक य जागा, खाजगी जागा वाटाघाट ने, भूसंपादन यने ता यात घे यासाठ  
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लागणारा वेळ ल ात घेता व १३२५० लाभाथ  या अगोदरच िन त केलेले आहेत. यांना घरे देणे 
आव यक आहे, य़ाचा वचार करता शासनाकडे सदर योजनेची मुदत माच २०१६ अखेर हणजेच २ 
वष वाढ व यासाठ  क  शासन व रा य शासनाकडे वनंती करावी. JnNURM ची मुदत 
संप यानंतर सु ा EWS ची आर णे ता यात घेऊन या योजनेमधील उवर त पा  लाभा याना घरे 
दे यासाठ  नवीन धोरण आखुन सदरचा ताव क  सरकार व रा य सरकारकडे मंजूर साठ  
पाठवावा अथवा नवीन धोरणानुसार महापािलकेस आिथक या श य अस यास शहरातील या 
योजनेम ये पा  झाले या लाभा याना EWS आर णा या जागांवर घरे बांध याचे िनयोजन 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल  - ३५      ितकूल – १३  
 
अशी मते पडली व सदर ठराव बहमतानेु  मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

 ------- 
मा.अ ण बो-हाडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
    ठराव मांक -३७१    वषय मांक - १५ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

  संदभ:१) मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल जा. .क स/सभा/११/का व/  

             १५७/२०११ द.२४/१०/२०११ 

            २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.०८/०८/२०१३ ठ. .२४  नुसार 
 

 मा. क भाग सिमती सभा द.०७/०९/२०११ ठराव .४२ नुसार ािधकरणाचे मंजूर वकास 
योजनेतील ह रत वभागातील े  लगत या िनवासी वभागासह यापूव  मनपाचे िनयोजन िनयं ण 
क ेत समा व  झाले आहे. तथा प गाव मौजे-बो-हाडेवाड  येथील न वन गट नंबर ७५ व लगतचे 
े  ािधकरणाने संपादन केलेले नाह . मा  सदर े  नजरचुक ने ािधकरणाचे िनयं णाखाली 

ठेवले गेले आहे. या ठकाणी वकास परवानगी घेणेसाठ  जमीनधारक ािधकरणाकडे गे यास े  
मनपाचे िनयोजन िनयं णाखाली अस याचे ािधकरणाकडून सांग यात येते व यापूव  मनपाकडे 
आलेले े ात या जागेचा समावेश नस याने मनपा माफत वकास परवानगी दे यात येत नाह . 
सबब असे सव े ाचा शोध घेऊन ते मनपाचे िनयोजन िनयं णात घेऊन  म. ा. व न.र. 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  क न सदर े ा या झोन िन तीची कायवाह  
करावी. उ  अिधिनयमाचे कलम ३७ अ वये करावयाचे कायवाह स मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस असली तर  सदरचा ताव नगररचना वभागामाफत तपासणी व 
आव यक द यांसह फेर ताव माु .महापािलका सभेकडे पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

मा.रामदास बोकड–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल  -७२      ितकूल – ० 
 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
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------- 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
          वषय मांक - १६ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  

 
   संदभ:१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/BSUP/३०७/२०१३,  

          दनांक ०७/०८/२०१३ 

        २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.०८/०८/२०१३ ठ. .२६ नुसार 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत BSUP-JnNURM अंतगत  िमिलंदनगर, से.२२ 

िनगड ,वेताळनगर,अजंठानगर, व ठलनगर या झोपडप ट  पुनवसन क पांचा SRA माफत बांधकाम 
परवानगी ा  आहे. सं मण िशबीराम ये व छतागृहे, गटर पा याची यव था, व ुत काम इ. 
सु वधा मनपामाफत मनपाचे खचाने पुर वले या आहेत. येक प ाशेडमधील लाभाथ  यांची वैय क 
वीज जोडाचे (Electric Connection Meter) देयक तो वत:च भरत असतो. आतापयत से.२२ 
वेताळनगर व िमिलंदनगर क पात ह च practice गेले ५ वष चालू आहे. तथा प द.२५/०७/२०१३ 
या प ा वये िमिलंदनगर येथील झोपडप ट धारकांनी िनमुलन आदेशामधील अट ंचा उ लेख क न 
या अनुषंगाने लाभा या या वैय क वीज जोडाचे बील मनपाने भरावे अशी मागणी केलेली आहे. 

सदर क पा या िनमुलन आदेशा सोबत या अट ंम ये अट .२ अ वये लाभा या या ता पुर या 
राह या या यव थेसाठ  बांध यात येणा-या सं मण िशबीरात लाईट, पाणी, सांडपा याची सोय, 
व छतागृहे आद  आव यक बाबींची सु वधा वकास कामे क न ावयाची आहे. सं मण िशबीरातील 

सु वधा यथ येणारे सव शु क वकासकाने भरणे बंधनकारक आहे. सं मण िशबीरात मनपा माफत 
उपरो  सु वधा मनपाचे खचाने पुर वले या आहेत. वषयां कत िनमुलन आदेशाम ये मािसक व ुत 
बील वकसकाने भरावयाचे आहे असे कोठेह  नमुद नाह . तसेच सदरचा क प BSUP-JnNURM 
अंतगत राब व यात येत आहे. DPR म ये मािसक व ुत बलाचा खच अंतभूत नाह  यामुळे Transit 

Camp मधील वैय क व ुत देयके लाभा यानी अदा करावयाचे आहे अशी शासनाची धारणा आहे. 
तर  BSUP-JnNURM अंतगत सव झोपडप ट  पुनवसन क पातील प ाशेडमधील वैय क व ुत 
देयक लाभा याने भरावे कंवा मनपाने भरावे याबाबत धोरणा मक िनणय घेणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब,या वषयात काय करायचे हे जसे खास सांग यात आले आहे. 
आयु  यांना हा वषय आप याकडे पाठवला आहे. SRA यांना आपण व ुत यव था ायची का 
नाह ? आयु  यां याकडे वषय परत जावा. वषय परत यव थत र या यावा. शासन काय करते?  
 
मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  
  
 
मा. भाकर वाघेरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
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मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
    ठराव मांक -३७२    वषय मांक - १६ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  

 
संदभ:१) मा.महापािलका आयु  याचेंकड ल . था/BSUP/३०७/२०१३,  

  दनांक ०७/०८/२०१३ 

            २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.०८/०८/२०१३ ठ. .२६  नुसार 
 

BSUP-JnNURM अंतगत सव झोपडप ट  पुनवसन क पातील प ाशेडमधील वैय क 
व ुत देयके लाभा याने भरावे कंवा मनपाने भरावे याबाबत शासनाने िनणय घेवुन फेर 
वषयप  मा.महापािलका सभेकडे सादर करावे. 

 
अनुकूल  - ७२     ितकूल – ० 

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

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
    ठराव मांक -३७३    वषय मांक - १७ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.नगरसिचव 
 

मा. वधी सिमती 
दनांक ०२/०८/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल  - ७२      ितकूल – ० 
 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

 ------- 
मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

    ठराव मांक -३७४    वषय मांक - १८ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.नगरसिचव 
 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
दनांक २४/०७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

 

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
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यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल  - ७२      ितकूल – ० 
 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

 ------- 
मा.तानाजी खाडे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
    ठराव मांक -३७५    वषय मांक - १९ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.नगरसिचव 
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

अ) दनांक १७/०७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
ब) दनांक ०७/०८/२०१३ व ०८/०८/२०१३ चा सभावृ ांत कायम  

   करणेत येत आहे. 
 

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल  - ७२      ितकूल – ० 
 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

 ------- 
मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

    ठराव मांक -३७६    वषय मांक - २० 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.नगरसिचव 
 

मा. डा सिमती 
 

अ) दनांक १७/०७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
ब) दनांक ०७/०८/२०१३ व १२/०८/२०१३ चा सभावृ ांत कायम  

   करणेत येत आहे.  
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल  - ७२      ितकूल – ० 
 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

 ------- 
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मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
    ठराव मांक -३७७    वषय मांक - २१ 

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दरसंचारू /६/का व/५०/२०१३  

  द.१७/९/२०१३ 

     २) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दरसंचारू /६/का व/५१/२०१३  

        द.१७/९/१३  
 
वषय – मनपाचे दवाखाने िस.िस. ट. ह . स हल स यं णा उभारणेबाबत... 

 
मनपाचे सव णालयांम ये िस.िस. ट. ह . स हल स यं णा उभारणेसाठ  र. .३,००,००,०००/- 

एवढ  र कम दरसंचार वभागाकडे वग करणेस माू . थायी सिमती सभा ठराव .४१०३ दनांक 
१०/०९/२०१३ अ वये मा यता दली आहे.  

िस.िस. ट. ह . स हल स यं णा उभारणेचे काम हे भाग तरावर चालत असुन स या सवच 
भागाम ये िस.िस. ट. ह . स हल स यं णा उभारणेसाठ  लागणार  तरतुद अ य प आहे. मनपा 

दवाखा याचे सुर ततेचा वचार करता व ुत वभागाचे भाग तर य कामातुन येक  
र. .७५,००,०००/- (अ र  र. .पं याह र लाख फ ) ती भाग एवढ  र कम मनपा मु य कायालय 
व ुत वभाग अंतगत दरसंचार वभागाचे ू “ व वध णालये येथे िस.िस. ट. ह . यं णा उभारण”े या 
लेखािशषावर एक त र. .३,००,००,०००/- (अ र  र. . तीन कोट  फ ) वग क न सदरचे काम 
तातड ने करणेसाठ चे तावास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.   
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल  - ७२      ितकूल – ० 

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

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

दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  

 
संदभ: १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/ पंपर /१०/२०१३  

      द.३/९/२०१३  

२) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/ पंपर /१८/२०१३   

      द.१९/९/२०१३ 
 

पंपर  िचंचवड मनपा या पंपर  (मोरवाड ) स.नं.१५०,१५१,१५२ येथे आर ण . ९१ मधील 
पाक या आर णातील प मेकड ल २०५००.०० चौ.मी. े  आ ण आर ण .९५ सां कृितक क  
२००० चौ.मी. असे एकुण सुमारे २२५००.०० चौ.मी. े  या आर णातुन वगळुन आर ण .९५ 
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बहउ ेशीय कलाक  या योजनासाठ  आर त करणेक रता महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम ु
१९६६ चे कलम ३७(१) अ वये पुनफेरबदल बाबत कायवाह  िस स देऊन यावर ल ा  
हरकती/सुचना यावर सुनावणी घेऊन शासनास फेरबदल ताव सादर करणेबाबत आयु ांना अिधकार 
देणेबाबतचा ताव मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेपुढे मंजुर साठ  ठेवणेकामी 
संदभािधन प ाने ताव दाखल केलेला होता. मा.शहर सुधारणा सिमतीची बैठक द.१९/०९/२०१३ 
रोजी संप न झाली असुन सदर वषय मा.महापािलका सभेपुढे ठेव यास मंजुर  ा  झालेली असली 
तर  सदर वषय पुढ ल म ह या या सभेपुढे येईल. तथा प सदर वषयाची तातड  ल ात घेता तुत 
वषय महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १ के अ वये द. २०/०९/२०१३ या 
मा.महापािलका सभेपुढे तातड ने दाखल क न घेणेत येत आहे. 
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय १के खाली दाखल केला आहे. 
स.नं.१५०,१५१,१५२ या संदभात िनदशनास आणून ायचे आहे, महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७(१) अ वये पुनफेरबदल बाबत कायवाह  िस स देऊन यावर ल ा  
हरकती/सुचना यावर सुनावणी घेऊन शासनास फेरबदल ताव सादर करणेबाबत आयु ांना अिधकार 
देणेबाबतचा ताव मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत ठराव मांक ८४२ द. २०/३/२०१० मंजूर केला 
होता. या हरकती/सूचना मागव या हो या यावर सुनावणी झाली आहे. मूळ आर ण बागेचे होते. 
यावर कमिशयल ॅ फक ले स कर यासाठ  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 

कलम ३७(१) अ वये पुनफेरबदल करायची मागणी सभागृहापुढे केली आहे. या या हरकती/सूचना 
न दव या आहेत. यांचे पुढे काय झाले? आ ण याचे पुढे काह  झाले नसेल तर सभागृहात वषय 
पास केला तर तो कसा हाणून पाडायचा हे मला िन तपणे मा हती आहे. या जागेचे आर ण या 
कारणासाठ  आहे, तो वषय लं बत असेल तर या जागेवर तु ह  दसरे काह  क  शकत नाहु . 
नगररचना वभागाने आकृत केलेली सेवा न दवायचे का नाह  ते ठरवता येईल. 
 
मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, मागील महापािलका सभेम ये बहउ ेु शीय 
कला क ासाठ  .५९ लाख मंजूर केले. २९ लाखांची तरतूद आहे. जागा ता यात नाह . आर णे 
बदल याऐवजी कामाचे टडर कधी काढताय? महापािलका सभेत वषय मंजूर क न घेतोय, ह  प त 
कोणाची आहे? कलाक  बांध यासाठ  मागील महापािलका सभेम ये ठराव केला होता. आज आर ण 
बदलायचा ठराव आणतोय याचा सु ा खुलासा हावा. प हले ठराव करतात. नंतर याच वषयाचे 
आर ण बदलायचे. 
 
मा. ीरंग बारण े– मा.महापौर साहेब, सदर वषय तहकूब कर यात यावा अशी सूचना मांडतो. 
 
मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
    ठराव मांक -३७८    वषय मांक - २२ 
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दनांक - २०/९/२०१३   वभाग - मा.आयु  

 
संदभ: १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/ पंपर /१०/२०१३  

      द.३/९/२०१३  

२) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/ पंपर /१८/२०१३   

   द.१९/९/२०१३ 
     

वषय .२२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

अनुकूल  - ७२      ितकूल – ० 
 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

 ------- 
मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र करणेत येत आहे.  
 
 

                       (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/१०३०/१३ 

दनांक – ०६/११/२०१३ 
 

     
  

  
 

         
 
 

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