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िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ११ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.१२.२०१७                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर-२०१७ ची मा.महापािलका सभा बुधवार 
द.२०.१२.२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे        महापौर  
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे              उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
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१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे र व ल मण 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा. अॅड. िनतीन ाने र लांडगे 

२९) मा.सावळे िसमा र वं  

३०) मा.ल ढे न ता योगेश 

३१) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३२) मा.लांडे व ांत वलास 

३३) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३७) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३८) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३९) मा.मंगला अशोक कदम 

४०) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४२) मा.संजय बबन नेवाळे 

४३) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४४) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
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४७) मा.घोलप कमल अिनल 

४८) मा.उ म काश कदळे 

४९) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

५०) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५१) मा.जावेद रमजान शेख 

५२) मा.यादव मीनल वशाल 

५३) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५४) मा. मोद कुटे 

५५) मा.राजू िमसाळ 

५६) मा.बाबर शिमला राज ू

५७) मा.अिमत राज  गावडे 

५८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५९) मा.खानोलकर ा महेश 

६०) मा.भ डवे संिगता राज  

६१) मा.मोरे र महादू भ डव े

६२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६३) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६५) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६६) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६७) मा.अपणा िनलेश डोके 

६८) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६९) मा.गावडे राज  तानाजी 
७०) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

७१) मा.जय ी वसंत गावडे 

७२) मा.कोमल दपक मेवानी 
७३) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७४) मा.सुल णा राजू धर 
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७५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७७) मा.कदम िनक ता अजुन 

७८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७९) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८०) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८१) मा.नढे वनोद जयवंत 

८२) मा.पाडाळे िनता वलास 

८३) मा.काळे उषा दलीप 

८४) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८५) मा.पवार मिनषा मोद 

८६) मा.बारणे अचना तानाजी 
८७) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

८८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८९) मा अॅड. भोसले सिचन सुरेश 

९०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९१) मा.बारणे माया संतोष 

९२) मा.िनलेश हरामण बारणे 

९३) मा.दशले रेखा राजेश 

९४) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९५) मा.कामठे तुषार गजानन 

९६) मा.क पटे सं दप अ ण 

९७) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९८) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९९) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१००) मा.चं कातं बारकु नखाते 

१०१) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०२) मा.कुटे िनमला संजय 



5 
 

१०३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०४) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०६) मा.मंुढे उषा अंकुश 

१०७) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०८) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०९) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१११) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११२) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११४) मा.राजापुरे माधवी राज  

११५) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११६) मा.संतोष बबन कांबळे 

११७) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११८) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११९) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२०) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२१) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२२) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  

 
यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा. वण आ ीकर - .अित र  आयु , मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे- सह 
आयु ,, मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.राऊत - 
सहा.आयु , मा.पाट ल- ाचाय, औदयोिगक िश ण क , मा.तांबे, मा.कुलकण , मा.कांबळे- 
कायकार  अिभयंता, हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 

या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
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मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, चं भागा (नानी) पांडुरंग जगताप- मा.आमदार 
ल मणभाऊ जगताप यां या मातो ी, पा बाई कसन ितकोणे - मा.नगरसेवक ह रभाऊ ितकोणे 
यां या मातो ी, वैभव पवार - दै.सामनाचे व र  वाताहर वनोद पवार यांचे बंध,ु भागीरथी 
माधवराव गावडे - मा. यांका बारसे, नगरसे वका, पं.िचं.मनपा यां या मातो ी, चंचला क े-
पुणे महानगरपािलके या माजी महापौर व व मान नगरसे वका, ल मीबाई तुकाराम िचंचवडे,  
द ा य ख रड, ीम.भामाबाई खंडू मोरे- मनपा कमचार  ी.गो वंद खंडू मोरे यां या मातो ी,  
ध डबा गणपत बाठे, आ णासाहेब घाडगे, संतोष खांडवे यांचे िनधन झा याने तसेच शहरातील 
ात-अ ात दवंगत य ना दांजली वाह यात यावी.    

 आजची सभा शिनवार दनांक २०/१/२०१८ रोजी दुपार  १.०० वा.पयत तहकूब करणेत 
यावी अशी सूचना मी मांडतो.                                                                  
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
   (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)   
मा.सागर गवळ  –  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सभे या सुरवातीला 
एका मह वा या वषयाकडे सवाच ल  वेधू इ छतो. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळया या 
बाजुला महा मा फुले यांचा पुणाकृती पुतळा उभारलेला असून या ठकाणी ांती योती 
सा वञीबाई सां कृतीक भवन उभारले आहे. हे सां कृतीक भवन उभारताना या थोर 
समाजसुधारकांचे वचार समाजा या ीने या ठकाणी यु झयम, ंथालय, अ यािसका तसेच 
मह ला सभागृह हे ववीध उप म राबवणेक रता या गो ीचा उपयोग होणे आव यक आहे. 
मा.महापौर- या वषयावर पुढ या सभेला चचा करता येईल. आजची सभा शिनवार 
द.२०/१/२०१८ द.ु१.०० वा.पयत तहकूब करणेत येत आहे.         
                                  --------- 
 
 

(िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.     
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ११ 
सभावृ ांत 

( द.२०/१२/२०१७ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २०.१.२०१८                    वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/१२/२०१७ (माहे डसबर २०१७) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा शिनवार द.२०.१.२०१८ रोजी दुपार  १.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 
 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे        महापौर  
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे              उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.उंडे ल मण ध डू 

१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१६) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
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१७) मा.बारसे यांका वण 

१८) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२१) मा.लांडगे र व ल मण 

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२४) मा. अॅड. िनतीन ाने र लांडगे 

२५) मा.ल ढे न ता योगेश 

२६) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२७) मा.लांडे व ांत वलास 

२८) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२९) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३०) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३१) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३२) मा.मंगला अशोक कदम 

३३) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३४) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३५) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३६) मा.संजय बबन नेवाळे 

३७) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
३८) मा.भालेकर वण महादेव 

३९) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४०) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४१) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४२) मा.घोलप कमल अिनल 

४३) मा.उ म काश कदळे 

४४) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
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४५) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४६) मा.यादव मीनल वशाल 

४७) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४८) मा. मोद कुटे 

४९) मा.राजू िमसाळ 

५०) मा.बाबर शिमला राज ू

५१) मा.अिमत राज  गावडे 

५२) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५३) मा.भ डवे संिगता राज  

५४) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५५) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५६) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५७) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

५८) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५९) मा.अपणा िनलेश डोके 

६०) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६१) मा.कोमल दपक मेवानी 
६२) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६४) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६५) मा.कदम िनक ता अजुन 

६६) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६७) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६८) मा.नढे वनोद जयवंत 

६९) मा.काळे उषा दलीप 

७०) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७१) मा.पवार मिनषा मोद 

७२) मा.बारणे अचना तानाजी 
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७३) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

७४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

७५) मा. अॅड. भोसले सिचन सुरेश 

७६) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७७) मा.बारणे माया संतोष 

७८) मा.िनलेश हरामण बारणे 

७९) मा.वाघमारे अ नी व म 

८०) मा.दशले रेखा राजेश 

८१) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८२) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८३) मा.ममता वनायक गायकवाड 

८४) मा.कामठे तुषार गजानन 

८५) मा.च धे आरती सुरेश 

८६) मा.क पटे सं दप अ ण 

८७) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८८) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८९) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९०) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९१) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९२) मा.कुटे िनमला संजय 

९३) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९४) मा.मंुढे उषा अंकुश 

९५) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९६) मा.लोखंडे चंदा राजू 

९७) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९८) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९९) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१००) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
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१०१) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०२) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०३) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१०४) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०५) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०६) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०७) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१०८) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०९) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११०) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  

 
यािशवाय मा. वण आ ीकर - .अित र  आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 

मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.गावडे-सह आयु , मा.तुपे, 
मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.कडूसकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.खोत, मा.बोदडे, मा.राऊत - सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.पोमण- मु य 
मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.सवणे, मा.कांबळे - कायकार  अिभयंता  हे  अिधकार   सभेस  
उप थत  होते.  

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

मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, कमला िमल लोअर परेल, मंुबई येथे लागले या 
भीषण आगीत िनधन पावले या ३४ य , ीनगर येथे आतंकवाद  ह यात श हद झालेले ३ 
जवान, पुलवामा ज ात दहशतवा ांनी केले या आ मघाती ह यात श हद झालेले क य 
राखीव पोिलस दलातील ५ जवान तसेच बाळासाहेब गवळ  -मा.सागर गवळ , नगरसेवक, 
पं.िचं.महापािलका यांचे वड ल, व ा सुरेश जाधव-मा.अ नी बोबडे, नगरसे वका, 
पं.िचं.महापािलका यां या मातो ी, नेताजी च हाण -िशवसेनेचे माजी शहर मुख व माजी 
वरोधी प नेते, दादासाहेब खड वाले- िस  आयुवद यावसाियक वै , राहुल फटांगळे-कोरेगाव 
िभमा येथे झाले या दंगलीम ये मृ यु, राहूल हाद जाधव-नांदेड येथील दंगलीम ये 
व ा याचा मृ यु, वसंतराव डावखरे- वधानप रषदेचे माजी सभापती, आनंदा लांडगे- िमक 
प कार संघाचे अ य  ी.सुिनल लांडगे यांचे वड ल, चा काका सरपोतदार -पुना गे ट हाऊसचे 
मालक व िच पटसृ ीचे आधारवड, ीमती काशीबाई तुकाराम भोईर, कै.सौ.यशोदाबाई नारायण 
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ल ढे- मा.गणेश ल ढे, माजी नगरसेवक, पं.िचं.महापािलका यां या मातो ी, अॅड.स य  वमा, 
कै.जग नाथ बालाजी मोरे (वय वष ८२) - िचखली येथील पोिलस पाट ल, कै.कौस याबाई 
दगंबर कामठे (वय वष ८९) - पंपळे िनलख येथील र हवासी, कै. ानदेव दगडू काळभोर, 
कै.नामदेव भै  ओझरकर- नगरसिचव वभागातील कमचार  ी.बाळू ओझरकर यांचे वड ल, 
बबनराव सदािशव तापक र-च-होली (बु.) चे माजी सरपंच यांचे िनधन झा याने तसेच 
शहरातील ात-अ ात दवंगत य ना दांजली वाह यात यावी.    
 तसेच आजची सभा सोमवार दनांक ५/२/२०१८ रोजी दुपार  १.०० वा.पयत तहकूब 
करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.                                                                    
मा.सुरेश भोईर - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे.    
     (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)   
मा.महापौर- आजची सभा सोमवार द. ५/२/२०१८ द.ु१.०० वा.पयत तहकूब करणेत येत आहे.         
                                  --------- 
 
 

(िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.     
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ११ 
सभावृ ांत 

( द.२०/१२/२०१७, द.२०/१/२०१८ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ५.२.२०१८                    वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/१/२०१८ (माहे डसबर २०१७) द.ु१.०० वा. ची 
तहकूब मा.महापािलका सभा सोमवार द.५.२.२०१८ रोजी दुपार  १.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 
 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे        महापौर  
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे              उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.बुड सुवणा वकास 

१२) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१३) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१४) मा.डोळस वकास ह र ं  

१५) मा.उंडे ल मण ध डू 
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१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१८) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२७) मा. अॅड. िनतीन ाने र लांडगे 

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३१) मा.लांडे व ांत वलास 

३२) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३४) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३५) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३६) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३७) मा.मंगला अशोक कदम 

३८) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३९) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४०) मा.संजय बबन नेवाळे 

४१) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४२) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 
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४४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४५) मा.घोलप कमल अिनल 

४६) मा.उ म काश कदळे 

४७) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४८) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४९) मा.जावेद रमजान शेख 

५०) मा.यादव मीनल वशाल 

५१) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५२) मा.राजू िमसाळ 

५३) मा.बाबर शिमला राज ू

५४) मा.अिमत राज  गावडे 

५५) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५६) मा.खानोलकर ा महेश 

५७) मा.भ डवे संिगता राज  

५८) मा.मोरे र महादू भ डव े

५९) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६०) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६३) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६४) मा.अपणा िनलेश डोके 

६५) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६६) मा.गावडे राज  तानाजी 
६७) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६८) मा.जय ी वसंत गावडे 

६९) मा.कोमल दपक मेवानी 
७०) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७१) मा.सुल णा राजू धर 
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७२) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७४) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७५) मा.कदम िनक ता अजुन 

७६) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७७) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७८) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७९) मा.नढे वनोद जयवंत 

८०) मा.पाडाळे िनता वलास 

८१) मा.काळे उषा दलीप 

८२) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८३) मा.पवार मिनषा मोद 

८४) मा.बारणे अचना तानाजी 
८५) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

८६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८७) मा. अॅड. भोसले सिचन सुरेश 

८८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८९) मा.बारणे माया संतोष 

९०) मा.िनलेश हरामण बारणे 

९१) मा.वाघमारे अ नी व म 

९२) मा.दशले रेखा राजेश 

९३) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९४) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९५) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९६) मा.कामठे तुषार गजानन 

९७) मा.च धे आरती सुरेश 

९८) मा.क पटे सं दप अ ण 

९९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
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१००) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०२) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०३) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०४) मा.कुटे िनमला संजय 

१०५) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०६) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०८) मा.मंुढे उषा अंकुश 

१०९) मा.कदम शिशकांत गणपत 

११०) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१११) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११२) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

११३) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११४) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११६) मा.राजापुरे माधवी राज  

११७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११९) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२०) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२२) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२३) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२४) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  
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यािशवाय मा. वण आ ीकर - .अित र  आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 

मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , मा.ठाकुर–
उपसंचालक नगररचना, मा.गावडे-सह आयु , मा.तुप,े मा.पठाण-सहशहर अिभयंता,  मा.खोराटे, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.राऊत, मा.झगडे - सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार,  
मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.लडकत, मा.गायकवाड, मा.पाट ल - कायकार  

अिभयंता  हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.  

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

           -----   

 

मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, को हापुर येथील पंचगंगा नद वर ल पुलाव न खाजगी 
बस कोसळ याने बालेवाड , पुणे येथील १३ जणांचे िनधन, ज मु का मरमधील कृ णापुर  
भागात व य  ताबा रेषेजवळ दहशतवा ांनी केले या ह यात कॅ टनसह श हद झालेले ५ 
जवान  तसेच िचंतामणी वनगा-पालघर लोकसभा भारतीय जनता प ाचे व मान खासदार, 
चंदुकाका जगताप-काँ ेसचे जे  नेते व मा.आमदार, सुभ ाबाई नामदेव नागरगोजे-
मा.नगरसे वका योिगता नागरगोजे यां या सासुबाई, ध ड बा गावडे -कामगार नेते कै.शंकरराव 
गावडे यांचे वड ल, नारायण ल ढे-माजी नगरसेवक गणेश ल ढे यांचे वड ल, ह रभाऊ अनंतराव 
गावडे, वग य कसनराव ानोबा पंजण, जयवंतराव फुगे, मुकंुद िचंधू नखाते यांचे िनधन 
झा याने तसेच शहरातील ात-अ ात दवंगत य ना दांजली वाह यात यावी.      
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
   (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)   
     ------- 
 
   मा.महापािलका सभा -०८ द.२०/९/२०१७ व द.१६/१०/२०१७ (द.ु१.०० वा.) चा 
सभावृ ांत कायम  करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
 
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
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ठराव मांक – ११७            वषय मांक – १ 
दनांक – ०५.०२.२०१८              वभाग - मा.आयु   

 

       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                 .ह ेका/ शा/१/का व/३३३/२०१७ द.०९/११/२०१७ 
       २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१३०१ द.१५/११/२०१७     
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे िनळू फुले ना यगृह, पंपळे गुरव येथे बांधून 

तयार आहे. सदर ना यगृहाचे मा. ी.देव जी फडणवीस, मु यमं ी महारा  रा य यांचे ह ते 
औपचार क उदघाटन झालेले आहे. सदरचे ना यगृह भुमी व जंदगी वभागाकडे ह तांतर त 
होणेस सुमारे १ म हना कालावधी लागणार आहे तोपयत मागणीनुसार होणारे काय म 
महानगरपािलके या े ागृह/ना यगृहासाठ  मनपाने तयार केलेले धोरण व िनयमावलीस 
अनुस न अंकुशराव लांडगे ना यगृह, भोसर  यांचे भाडेदराचे ५० ट के जादा दराने तावा 
सोबतचे प रिश  अ व ब माणे िनळू फुले ना यगृहासाठ  काय माचे दर मंजुर करणेबाबत व 
नाटयगृह ह तातंर त झालेनंतर सदरचे काय माचे भाडेदर कायम करणेस मा यता देणेत येत 

आहे.  

मा.सं दप क पटे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माग या 
मह याम ये मी कच-या संदभात अंदोलन केलं होतं, यावेळेला मी आ ण माझे वीस कायकत 
यां यावर गु हा दाखल झालेला आहे. या यानंतर स ाधार  प ा या नगरसेवकांनी ले स 
फेको आंदोलन केलं. आम यावरती गु हा दाखल केला तो दखलपाञ होता आ ण स ाधार  
प ा या नगरसेवकांवर गु हा दाखल केला तो अदखलपाञ होता. एवढे सांगते क  स ाधार  
हणून यां यावर एवढ  मेहरबानी का आ ण शासनाने आम यावरती हा वेगळा याय का 

केला. मह ला नगरसवेक हणून यांनी वचार करायला पाह जे होता. तर  असे कती गु हे 
दाखल केलेतर  आ ह  घाबरत नाह त. शासनास वारंवार सांगूनह  यांनी आम या कामाकंड 
ल  दले नाह  यामुळे आंदोलन करावे लागले. असे कतीह  गु हे दाखल केलेतर  आ ह  
याला घाबरत नाह त. आमचा आवाज दाब याचा य  के यास अजून ती  आंदोलन क . 

स ाधा-यांनी शा तीकरा या संदभात एक मह या या आत िनणय घेतला नाह तर अजून ती  
आंदोलन कर यात येईल आ ण  पुण महापािलकेला घेराव घाल यात येईल.  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पौ णमा ताईला आपण 
बोल यास परवानगी दली याब ल थमत: आपले आभार मानतो. वा त वक पाहता 
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यावेळेला अशी वशेष घटना घडते कंवा अशा प दतीची वागणूक एखादया 

स मा.नगरसे वकेला दली जाते आ ण  सभागृहाम ये येथून मागे सु दा वरोध प  होता 
आ ण वरोधी प ाने यावेळेला आपआपली  भुिमका मांडलेली आहे. शासन पासल असेल, 
शासन जर एखादयावर मेहरबानी नजर करत असेल, दुजाभाव करत असेलतर यावेळेला 

आम या  पौ णमा सोनवणेताई सार या नगरसे वकेनी, यांनी आजच िनषेधाची टोपी घातलेली 
आहे नाह तर आम या सगळया या डो यावर टो या तु हांला दस या अस या. जी वागणूक  
दलेली आहे ती अतीशय अयो य वागणूक आहे. एका बाजूला वत: कचरा उचलायचा नाह , 
शहराची साफसफाई करायची नाह , आपली असमथता झाक यासाठ  दुस-यावर आपण अशा 
प दतीची कारवाई करायची, हणजे एकावर दखलपाञ गु हा आ ण दुस-यावर अदखलपाञ 
गु हा असा दुजाभाव करायचा हणजेच स ाधा-यांना कती जपायच शासनाने.          
याच उ म उदाहरण यापे ा अजून सु दा असू शकत का. सगळया बाबतीत तेच चाललेल आहे, 
कती घाबरायच,ं मला वाटत क  स ाधा-यांकडून तु ह  बांगडया घेवून टाका आ ण सगळया 
अिधका-यांनी स ाधा-यां या बांगडया हातात घालून आलंतर आ हांला आनंद होईल. आ हांला 
कळेलतर  नां तु ह  कुठला धम वकारला. तु हांला अशा प दतीन वागता येतच नाह . 
एकाला एक िनणय आ ण एकाला एक िनणय असे करता येत नाह .  शहराम ये एकतर 
शासनाची ब बाब ब दुस-या बाजूला आप या मनमज ने कामकाज चालू आहे का आ ण दुस-या 

बाजूने नगरसेवकांनी महापािलके या दारात कचरा आणून टाकला असेलतर तो कचरा येथे 
येईपयत आपली िस युर ट  काय करते. तो कचरा गोळा होईपयत या भागाचे भाग 
अिधकार  काय करतात. या भागाचे आयु  काय करतात, आरो य वभागाचे मुख काय 
करतात. नगरसेवकांनी कचरा उचलेपयत तु ह  झोपलेले आहात का. तु ह  डोळे उघडत नाह त 
का. वतमानपञात बातमी येते नगरसेवक याची दखल घेताततर तु ह  कारवाई करतात, 
यां यावर तु ह  दखलपाञ गु हा दाखल करता. इतक  उ म कामगीर  तु ह  करता.  जे लोक 

काम करत नाह त यां यावर कारवाई करा, जी लोक काम क  शकत नाह त यांना स पे ड 
करा, तु ह  तुमच शासन स म करा. अस म असलेल शासन अशा प दतीने दुस-यावर 
कारवाई करतं. हे करत असताना शासनाला लाज नाह  वाटत,  आपण काय करतोय. नाह तर 
कुठ या नगरसेवकाला गरज पडली तेथे जावुन वत:ची गाड  घेवून कचरा उचलून तुम या 
दारात आणून टाकायची, कायकत बरोबर आणणार याला काय गरज पडली. जर तु ह  तुमच 
काम नीटनेटक करणार असालतर ह  वेळ येणारच नाह . या ठकाणी या प दतीने शासनाने 
पौ णमाताई सोनवणे यां या व द दखलपाञ गु हा दाखल केलेला आहे याब ल थमत: 
शासनाचा मी िनषेध करतो, स ाधा-यांचाह  िनषेध करतो, स ाधा-यांनीह  अशा गो ीला 

पाठ शी घातले नाह  पाह जे. यांना काह  कचरा दसत नाह  का. यांनी आयु ांना सांगव क  
अस तु ह  क  नये.  एका बाजूला एकावर अदखलपाञ गु हा आ ण दुस-यावर दखलपाञ 
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गु हा. करायच तर दोघावर दखलपाञ गु हा करा. एकाला एक वागणुक आ ण दुस-याला एक 
वागणुक असे का करता. आपण आप या कायाम ये असमथ आहात, ह  असमथता जाणुन 
घेवून वा त वकता तु ह  या सभागृहाची माफ  मागीतली पाह जे आ ण तो गु हा माफ क न 
घेतला पाह जे अशी आमची मागणी आहे.  

मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. योगेश बहल यांनी 
मु ा उप थत केला याला अनुमोदन देते.  मा.महापौर साहेब, शहरात अशी घटना पह यांदा 
घडली अशातला भाग नाह . या नगरसेवकांना खरच ञास होतो तेच नगरसेवक हे क  
शकतात. पौ णमा ताईनी जे केल यांनी यां या वॉडातील कचरा महापािलके या दरवाजात  
आणून टाकला, काय चुक केली. शहरात यांना या ठकाणी ञास होत असेलतर, नागर क 
धारेवर धरत असतीलतर, क  इथला कचरा उचलला जात नाह , गटर  नाले साफ केले जात 
नाह . खुप मोठया सम याला आपल शहर त ड देतं. आज सगळ कडे शहराम ये कच-या या 
गाड ला पकर लावलेले आहेत. प र थती कं ोलम ये येत नसेलतर तशी कबुली दयानां. क  
प र थती कं ोलम ये नाह . आ ह  यावेळेला आरो य अिधकार  फोन करतो यावेळेला ते 
आरो य अिधकार  सांगतात क  आता या र या या पलीकडे एक ठेकेदार, या र या या 
पलीकडे दुसरा ठेकेदार असे दोन ठेकेदार आ यानंतर खुप संुदर काम होणार आहे असं यांच 
हणण आहे. राञी आड च वाजता शहरात या आत या बाजूचा र ता कधीह  रोड वपरनी 
व छ केला जात नाह . येक लोकां या गाडया पाक ग बाहेर के या जातात. तु ह  हणताल 

यांनी गाडया कशाला बाहेर पाक ग के या पाह जेत. परंतु काह  ठकाणी जा त गाडया 
असतीलतर लोक बाहेरच गाडया पाक ग करतात. राञी आड च वाजता सगळ कडे शांतता, 
हणजे एकतर र यावरची कुञी आहेत ती झोपू देत नाह त आ ण आता रोड वपर सु दा 

झोपू देत नाह . या या दवशी रोड वपर आड च वाजता, दड वाजता आलेला आहे 
यावेळेस मी िशंदे आपले आरो यािधकार  यांना फोन क न सांगीतलं आहे. ह  कुठली प दत 

आहे क  राञी आड च वाजता येवून, रोडला लावले या गाडया असतात या ठकाणचा कचरा 
तसाच ठेवायचा आ ण नुसतच तो येतो आ ण फरतो हणजे कु यामुळेह  झोपू नका आ ण 
आरो या या या गाडयामुळे पण झोपू नका. मग आ ह  काह  याला वर खडक तन दगड 
मारायचे का. हणजे सोनवणेताईनी कचरा आणुन टाकला ह  यांची चुक आहे का. 
समाजाम ये काम करत असताना कोणी कोणाला कश या गु हयाला घाबरत नाह  परंतु या 
प दतीने आता यांनी सांगीतले हणजे काय सगळ कडेच अनिधकृत ले स लागत नाह त 
का. स ाधा-याचे असले क  ठेवा आ हांला यानीह  काह  फरक पडत नाह  ठेवातर ठेवा. परंतु 
समोर यानी जर कुठ या गो ीसाठ  लावले ते बघा आ ण मग ठेवा. तेच ले स दुस-याचे 
असतीलतर काढायचे आ ण वत:चे असतीलतर ठेवायचे ह  कुठली प दत आहे. महापौर 
साहेब, तु ह  शहराचे महापौर आहात. तु ह  आदेश देताना सव शहरा या ने आदेश दयावेत 
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असं मला वाटत. ह  गो  तपासून बघा क  राञी आड च, दड वाजता रोड वपरने काम 
करतात क  नाह . ठक आहे नां हायवे न क  राञीचा रोड वपरने साफ केला पाह जे या 
मताशी मी पण सहमत आहे, यावेळेला हायवेला गाडया कमी असतात तु ह  रोड वपरने 
हायवे साफ करा. परंतु राञी कामगार नगर म ये कामगार काम करतात यांना िश ट डयूट  
असते, सकाळ  उठून यांना कामाला जायचे असते यांनी राञी झोपायचे नाह , ह  कुठली 
प दत. या यावर तुमचा अंकुश आहे क  नाह . आजपयत इंटरनल रोडवर कधीच राञी आड च 
आ ण दोन वाजता रोड वपर शहराम ये झाडायला आले न हते. सगळ कडे अ व छता आहे हे 
मा य केल गेलं पाह जे. ठक आहे, तु हाला िनयोजन करायला वेळ नाह  िमळत असं सांगा, 
कबुली दया. आ ह  िनयोजन करतोय, आमच काम करणार आहेत, होणार आहे, आ हांला 
करता येणार आहे परंतु ह  प र थती खुप वाईट आहे. मला असं वाटतय क  सोनवणे ताईवर  
जो गु हा दाखल केला तो मागे घेतला पाह जे अ यत: येथून पुढे अनेक अशा गो ीला सामोरे 
जावे लागेल. कतीह  गु हे आम यावर दाखल झालेतर  फरक पडणार नाह . असंच या संगी 
सांगत.े अशी वेळ येवू नये. सिचनने सु दा कचरा आणुन टाकला होता परंतु याला सु दा 
ञास झालेला होता हणून कचरा आणून टाकला. आज खासदार आहेत मा. ीरंग आ पा, 
यांनी डुकर घेवून येथे आले होते पण यां यावर कोण याह  कारचा गु हा दाखल झाला 

न हता, वचारा शासनाला. बरोबर आहे क  शहराम ये जर डुकर झाली असतीलतर या यावर 
कारवाई केली गेली पाह जे. मा.महापौर तु ह  ट ह वर सारखच येतात. काल या पासून   
ट ह वर जलपण ची बातमी दाखवतात. ते पण बघा, मग आता जलपण  येथ े कोणी आणून 
टाकलीतर गु हा कोणावर दाखल करायचा. हणजे ह  प र थती सगळ  कडे आहे. आपण 
चांग या प दतीने य  केले गेले पाह ज.े अशा प दतीने आ ह  बोललो, आळंद वाले 
ओरडायला लागले मग काय करणार. सभागृहात सु दा डुकर सोडलेली होती तर  सु दा 
यां यावर कोण याह  प दतीचा गु हा दाखल झालेला न हता. आ ण हणून काम करत 

असताना या गो ी होत राहतात परंतु अशा प दतीने दुजाभाव क  नका नाह तर अ य 
पुढ याह  कारवाया आ ह  करत राहणार हे ल ात ठेवावे. 

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागहृ. भागाची व छता 
होत नाह  हणून पौ णमा सोनवणे यांनी काह  दवसापुव  महापािलके या वेश दारावर 
आंदोलन केल आ ण यां यावर गु हा दाखल झाला.  खरतर आता स याला वषय न हता 
पण तु ह  आ हांला बोलायला संधी दली याब ल तुमचेह  मनापासून हाद क आभार मानतो.   
पौ णमाताई सोनवणेवर जो गु हा दाखल झाला याब ल मी आप याला नं  वनंती करतो क   
या म हला असुन म हले ब ल आपण सवच आदर करतो, र पे ट करतो.  यांनी यांचा 

हा क, यथा मांड याचा वेळोवेळ  य  महापािलके या अिधका-यांकडे, कमचा-यांकडे केलाच 
असेल. यांनी ते न ऐक यामुळे कंवा भाग व छ न झा यामुळे यांना तो प वञा यावा 
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लागला आ ण आंदोलन करावं लागल. हा खरतर सव नगरसेवकांचा हा कच आहे. सं वधान 
पण याच प दतीने सांगते क  जर याय िमळत नसेलतर लढावच लागेल. याच माणे मी 
आप याला नं  वनंती करतो क  यांचा गु हा मागे यावा. माझा आदरणीय िमञ एकदम 
शांत आ ण हॅ डसम  तुषार कामठे यां यावर सु दा अदाखलपञ  गु हा दाखल झाला. खरतर 
यांनी सु दा यां या भागातील अनिधकृत  ले स या वषयी कारवाई हावी अशी एक 

सरळ यांची मागणी होती. कुठतर  अिधका-यांनी न ऐक यामुळे यांनी सु दा ते ले स सव  
भागातील काढले आ ण आप या गेट समोर आणले. ते टाक यानंतर लगेच कारवाई झाली 

लगेच यांचे ले स काढल.े मग जो पयत एखादा नगरसेवक महापािलके या गेटवर 
अशा कारे आंदोलन करत नाह  यावर या यानंतरच कारवाई केली जाते. माझी वनंती आहे 
क  एखादयानी अिधका-यांना वारंवार सांगीतलेनंतर याची दखल घेतली जात नाह  
या यानंतरच अंदोलनाचा प वञा घेतला जातो.  सव सामा य नाग रकांसाठ  हजारो असे गु हे 

केलेतर  चालतील परंतु काम वेळेवर हावेत अशी शासनाला वनंती करतो आ ण माझा िमञ  
तुषार कामठे यां यावर जो अदखलपाञ गु हा दाखल झाला आहे व पौ णमा सोनवणे यां यावर 
जो दखलपाञ गु हा दाखल झाला ते दो ह  गु हे मागे यावेत अशी मी वनंती करतो, 
ध यवाद.  

मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागहृ. महापौर साहेब 
आपणह  शहराच ेमहापौर आहात, शासनह  शहराचे आहे. गु हे दाखल करताना हा माझा, तो 
तुझा असे न करता, कुठलाह  नगरसेवक हा वनाकारण कंवा वेळ जात नाह  हणून 
या ठकाणी आंदोलन करत नाह . आप या भागातील आडचण सोड व यासाठ  अिधकार  स म 
नसतीलतरच या यावर ह  वेळ येते कंवा आंदोलन करावे लागते. सोनवणेताई असतील, तुषार 
असेल. आम याकडे सुिश ीत मतदार आहेत. सव सोसायटयां या त ार  पाह यातर यांचे 
डायरे ट आयु  साहेबांना, शासनाला मेल येतात. त ार  मेल माफत जा त होतात.  यामुळे 
असे आंदोलन करावी लागतात. हे आंदोलन करत असताना आपण कुठतर  शहराचे महापौर 
हणुन िनणय या. तुषारवर ल अदखलपाञ मागे या नाह तर सिचन आ ण सोनवणेताई 

यां यावर ल गु हा माघार  नाह  घेतलातर यांचाह  अदखलपाञ करा. हे सगळे िनणय एका 
ले हलला आणा. हा बीजेपीचा हा रा वाद चा हा मनसेचा असे न करता हे सभागृहात सव 
एकमेकांचे सहकार  आहेत या कोनातून िनणय यावा अशी मी आप याला वनंती करतो. 

मा.मीनल यादव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवात थम मी 
आप याला एक वनंती क  इ छते क  एक  म हला नगरसे वका आप या भागासाठ  जो 
वचार करते आ ण जी आपल घर सांभाळून बाहेरचा भाग सांभाळते त हा ती यावर बर च 
जबाबदार  असते. हे क नह  ती जे हा आप या भागाचा वचार क न तीला या सम या 
होतात, तीला जो ञास होतो याचा वचार क न जे हा ती महापािलकेसमोर असा कचरा 
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आणुन टाकते या यामागे कारणह  तेवढच अस या िशवाय ती तसं करणार नाह . या यामुळे   
सोनवणेताईवर झालेला अ याय याचा खरच िनषेध झाला पाह जे. एखदया मह ला 
नगरसेवीकेवर असा जर अ याय होत असेलतर आता आ ह  ५० ट के मह ला आहोत हा 
सगळा आम यावर अ याय झा या सारखा आहे. या यामुळे सवात थम यां यावर जो 
गु हा दाखल केलेला आहे तो माघे यावा आ ण कच-या या सम या पह यापासूनच आहेत 
हणजे ज हा हे स ेत आले त हापासूनच ब-याचवेळा सगळ झालेलं आहे. तर  अजून तु हांला 

माग  सापडत नाह . या यावर गंभीर वचार झाला पाह जे. नाह तर आ ह  न करता लोक 
येकजण या ठकाणी कचरा टाकतील अशी वेळ येवू नये अशी मी स द छा य  करते.   

काल परवा आम या भागाम ये मह नाभर धुराची गाड  आलेली न हती मी अ भागाशी चचा 
केली ते हा ते हणाले क  धुरा या गाड चे डझेल संपलेले आहे याच े पैसे दलेल ेनाह त. हे 
कारण असतीलतर, हे आ ह  लोकांना सांगीतलतर ते काय वचार करतील क  येथे घोटाळे 
चाललेत मोठमोठे आ ण ितथ डझेल या गाडयांना पैसे दयायला नाह त. खरच या 
बार कसार क गो ीचा वचार केला नाह तर पुढे गंभीर सम यांना सगळयांनाच त ड दयावे 
लागेल. तर  दाखल झालेला गु हा माघार  यावा अशी वनंती करते. 

मा.महापौर-  शासनाला आदेश दे यात येत आहे क  याबाबतीत चौकशी करावी, वषयावर 
बोलायच असेलतर बोलावे.   

मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. सोनवणेताईनी 
आंदोलन केले, तुषार, सिचनने आंदोलन केले. या प दतीन या सभागृहाम ये पंचवीस 
पंचवीस,  तीस तीस वष यांनी काम केले मला असं वाटतय क  ते काम, आंदोलन कर याची 
एक प दत आहे. खरतर मा यासारखा कायकता सामाजीक जीवनाम ये पंचवीस तीस वष 
वत: आंदोलन करत आलो. आंदोलन कशा प दतीने केले पाह जे ते खरतर ठरव याची गरज 

आहे. मंगलाताई यावेळेस सोनवणेताईना पाठ ंबा देत हो या यांनी सांगीतल क  कचरा 
या ठकाणी आणला आ ण आप या दारात टाकला कती चांगल काम आहे. आप या दारात 
आपण असच करतो का आप या घरामधला कचरा आपण साफ करतो.  शासनाने शासनाचे 
काम केले. क  या गो ीला पदािधकार  हणून, महापािलकेच ेस ाधार  हणून आ ह  पाठ ंबा 
देत नाह त कंवा तशा प दती या सुचनाह  नाह त. हणजे आप या घरातला कचरा साफ 
करायचा आ ण या ठकाणी रांगोळ  काढतो या ठकाणी टाकायचा हे समथनीय असेलतर मला 
असं वाटत क  सगळच समथनीय आहे. आ ण आंदोलन करायला कोण वरोध करत, आजह  
तु ह  आंदोलनच करतात. टो या घालून, आमचा िनषेध क न, शासनाचा िनषेध क न आ ह  
कुठ वरोध करतोत. वरोधाला वरोध आ ह  कधीच करत नाह त. तु ह  या प दतीने कच-
या या संदभात आपल मत य  करता, कच-याची सम या सोडव यासाठ  गेली वषभर आ ह  
काम करतो. कचरा झाड या या संदभाम ये प र थती तु ह  सांगीतली क  राञी आड च 
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वाजता. राञी आड च वाजता जर कच-या या गाडया साफ कर यासाठ  जात असतीलतर माझी 
जबाबदार  आहे, आपण सगळे जण राञी आड च तीन वाजेपयत जागू आ ण बघु कुठ या 
ठकाणी अशा प दतीच काम होतं.  या प दतीने कच-याची सम या या शहरात िनमाण 
केली याला कोण जबाबदार आहे याचह  कधीतर  आपण आ मप र ण कर याची गरज आहे.  
कच-या या संदभात प र थती चांगली झाली पाह जे. हे शहर व छ, संुदर दसले पाह ज.े 
महापािलकेत स ते आ यानंतर आ ह  काम केल.े आजची शहरातील प र थती बघा. या 
या ठकाणी झाडायची प र थती आहे या ठकाणी चांग या प दतीने मुबलक माणात 

कमचार  दलेले आहेत या ठकाणी झाड याच काम चाललं आहे. हे जर चांगले केलं असततर 
आपला ७२ वा नंबर आला नसता. खरेतर हे शहर चांगले दस यासाठ  शासनान एखाद  गो  
केली आ ण याच सगळ खापर जर तु ह  पदािधका-यावर जर टाकणार असालतर  मला असं 
वाटत क  आंदोलन कर याच िशकायचतर आ ह  िशकूनां. हणजे तु ह  आमचा िनषेध न दवा. 
एखादया भागाम ये जावुन तु ह  िनवेदन दया, एखादया अिधका-यांना सांगा, पदािधका-यांना 
सांगा आम या भागात या सम या सुट या जात नाह त. खरतर शासनाने शासनाच काम 
केलेले आहे. मला असं वाटत एखादा गु हा जर झालातर तुम या काळाम ये पंचवीस तीस वष 
रा वाद ला आंदोलनच करायची वेळ येणार आहे. यामुळे अशा एखादया गु हयासाठ  आंदोलन 
करायला का थांबलाय तु ह , पुढ या काळात तर आ ह  काम करणार आहेत. यामुळे एक 
गु हा झाला हणून आकाश कोसळ यासारखी प र थती खरतर कृपाक न  केली नाह  पाह जे. 
मा.महापौर साहेब, तुमचे अिभनंदन करतो हा वषय नसताना तु ह  या ठकाणी बोल यास संधी 
दली. या महापािलके या मा यमातून या शहरात या सवसामा य माणसाला याय दे यासाठ  
आपण काम करतो. आपण या ठकाणी वाद कर यासाठ  आलेलो नाह त. वरोधी प ांच 
काह जर हणण असेलतर, चांग या सुचना दया आप या चांग या सुचनांचा आ ह  स मान 
क , आदर क  तो अंमलात आण याचा य  क . परंतु वरोधी प ानी उठायच,ं पञक 
काढायच आ ण या पञामधुन लोकांची दशाभूल कर याच काम केल नाह  पाह जे. मा.महापौर 
साहेब या तीघावर गु हा दाखल झालेला आहे मला असं वाटत क  एनसी आहे का दखलपाञ 
आहे का, अदखलपाञ आहे. दखलपाञ आ ण अदखलपाञ या यामधला फरक खरतर आप या 
कायदा वभागाला वचा न कुठ या प दतीचे गु हे दाखल झालेले आहेत हे चेक केले पाह जे. 
महापािलके या प रसराम ये एखाद चुक च काम झालतर चुक या कामाला आ ह  पा ठंबा 
देणार नाह त. पण जर शासनाने एखाद काम केल पुढ या काळाम ये या महापािलके या 
दारात टाकाला तर उदया आयु ां या दारात टाकाल, मा.महापौरां या दारात टाकाल. मला असं 
वाटत क  शासनाला आपण यांच काम क  दे यासाठ  मुभा दली पाह जे, ध यवाद.  

मा.महापौर-  या वषयासाठ  शासनाला आदेश दे यात येतो क, शासनाने याची शहािनशा 
करावी. वषय मांक १ मंजूर करणेत येत आहे. 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

                  ------- 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

                                                      वषय मांक – २ 
दनांक – ०५.०२.२०१८              वभाग - मा.आयु   
 

     संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
               .नर व/का व/१५/२८६/२०१७ द,५/१२/२०१७   
            २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१५३७ द.७/१२/२०१७     
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जू या ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १८९३/१२७६/ . .१७४/९३/न व-१३, दः- 
१८/९/१९९५ अ वये मंजूर आहे. तसेच पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाची वकास 
योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १८९३/१४१२/न व-१३, 
दः- २८/११/१९९५ अ वये मंजूर आहे. तदनंतर महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 
अिधसूचना . पीसीएन १६९७/९३४/ . .८९/न व-२२, दः- १५/११/१९९७ अ वये पंपर  
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे िनयोजन िनयं णाखालील े  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या िनयोजन िनयं णाखाली वग कर यात आले आहे. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे एकूण 
८६ चौ. क.मी. िनयोजन े ासाठ  वकास योजना तयार कर यात आली होती. उ  वकास 
योजने या िनयोजन े ात महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाचे सुमारे १२.५२ चौ. क.मी. 
े  ह  समा व  होते. आता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जू या ह ची वकास योजना 
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या िनयोजन े ासह संयु पणे सुधा रत 
करावयाची आहे.  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मूळ ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १२९३/१२७६/ . .१७४/९३/न व-९३, दः- 
१८/९/१९९५ अ वये मंजूर असून पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे व पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलकेचे े  संल न अस याने वकास योजना वषयक तावाचे िनयोजन 
एक तपणे करणे संयु क ठरेल तसेच सदर घटकाचा आ थापना व इतर अनुषंिगक खचह  
दो ह  कायालयानी येक  ५० ट के माणे के यास याचा भार येक  कमी होणार 
अस याने महानगरपािलकेचे अिभ ाय मा. संचालक, नगररचना, महारा  रा य, पुणे यांनी दः- 
२७/११/२०१३ रोजीचे प ा वये अपे ले होते. या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
मा. महापािलका सभा ठराव . ४०८, दः- २१/११/२०१३ यास अनुस न महानगरपािलकेची 
संमती दश वली होती. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणासाठ  वकास योजना तयार कर याकामी उपसंचालक, नगररचना यां या 

अिधप याखालील १८ अ थायी पदांचे वकास योजना वशेष घटकाचे कायालय काया वत 
कर याबाबतचा ताव मा. संचालक, नगररचना, महारा  रा य, पुणे यांनी शासनास दः- 
०३/४/२०१४ रोजीचे प ा वये सादर केला आहे.तथापी अ ापपयत शासनामाफत वकास 
योजना घटकाची नेमणूक कर यात आलेली नाह .   
 

तसेच उपरो  संदिभय ठरावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. महापािलका 
सभेने  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम २५ अ वये जू या ह चे 
वकास योजना े ासाठ  स ह ण क न व मान जमीन वापर नकाशा तयार कर याचे काम 
खाजगी सं थेमाफत क न घे यास, याकामाची िन वदा िस द कर यास शासक य मा यता 
दली आहे. या माणे उ  कामाची िन वदा महापािलकने िस द केली असता, िन वदा 
वकृतीचे कालावधीत मे. ऑल इं डया इं ट युट ऑफ लोकल से फ ग हमट, पुणे यांची 

एकच िन वदा महापािलकेस ा  झाली. वाढ व मुदतीत देखील अ य कोणा याह  सं थेने 
मनपाकडे िन वदा सादर केली नस याने सदरची िन वदा र  कर यात आली आ ण या कामाची 
फेर िन वदा िस द कर यात आली. सदर फेर िन वदे या अनुषंगाने वाढ व मुदत देऊन देखील 
फ  दोन सं थांनी िन वदा दाखल के या आहेत.     

मा. धान सिचव ( न व-१) यांनी दः- २०/६/२०१७ रोजीचे अधशासक य प ा वये 
बृह मंुबई महानगरपािलकेने नुकताच वकास आराखडा सुधा रत केला आहे. वकास योजना 
अ ावत तं ाना या सहा याने तयार कर याचे कामाचा यांचा अनुभव पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेस िन तपणे होईल. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने सदर तं ान व 
अनुभवाचा उपयोग क न घेऊन वकास योजना सुधा रत कर याकामी यांचा वचार िन त 
करावा असे कळ वले आहे. याअनुषंगाने बृह मंुबई महानगरपािलके या ितिनधींशी वकास 
योजना सुधा रत कर या या कामाची स व तर चचा क न यांना वकास योजना तयार 
कर याचे संपुण कामासाठ  अवलंब यात येणार  कायप दती, अंदा जत खच व कालमयादा 
याबाबत स व तर ताव दे याचे सुच वले असता यांनी दः- ३१/१०/२०१७ रोजीचे प ा वये  
याबाबत स व तर ताव मनपास दला आहे. 
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अशा प र थतीत जू या ह ची मंजूर वकास योजना दुस-यांदा सुधा रत कर याकामी 
व मान जिमन वापर (ELU) नकाशा तयार कर याचे कामासाठ चे िन वदा येत ा  
झाले या दोन िन वदा उघडून पुढ ल रतसर या क न यश वी िन वदाधारकाकडून 
कामकाज क न घेणे अथवा बृह मंुबई महानगरपािलकेने दः- ३१/१०/२०१७ अ वये दलेला 
ा प वकास योजना (Draft Development Plan) तयार क न शासनास सादर कर यापयतचे 

सव कामकाज बृह मंुबई महानगरपािलकेकडून क न यावे याबाबत धोरणा मक िनणय घेणसे 
मा यता देणे.  
मा.सं दप क पटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पपर  िचंचवड 
महानगरपािलका व पंपर  िचचवड नवनगर वकास ािधकरणा या जु या ह ची सन १९९५ 
साली मंजूर असलेली वकास योजना दुस-यांदा सुधा रत कर याचे काम संयु पणे करता येईल. 
जू या ह चे वकास योजना ेञासाठ  स ह ण क न वदयमान जमीन वापर (ELU) नकाशा 
तयार कर यापुरते काम मया दत न ठेवता ा प वकास योजना (PLU) तयार क न 
शासनाची मंजूर  िमळेपयतचे संपुण काम कर यासाठ  िन वदा या राब वणे संयु क ठरेल. 
अ य शहरांसाठ  वकास योजना करतांना ना व यपूण प दतीने तयार कर यात येतात, 
याधत वर पंपर  िचंचवड शहरासाठ  देखील वकास योजना तयार करणे उिचत ठरेल. 

हणून जू या ह ची वकास योजना पारंपा रक प दतीने सुधा रत कर याऐवजी 
महापािलके या संपुण ेञासाठ  (जू या व वाढ व ह साठ ) सखोल अ यास क न 
अदययावत/अ याधुिनक तंञ ाना या सहा याने वकास योजना तयार कर याचे कामाचा 
अनुभव असले या नामां कत त  सं थेमाफत संपुण मनपा ेञासाठ  वकास योजना तयार 
कर याचे कामाची िन वदा तयार क न, न याने िन वदा या राब वणे संयु क ठरेल. 
न याने िस द कर यात येणा-या िन वदामधील नमूद कामकाजाचे व प, कायप दती व अट  
शत चे अनुषंगाने बृह मुंबई महानगरपािलकेकडून सुधा रत ताव मागवून याचा देखील 
वचार करता येईल. 

सबब वर नमुद के या माणे महापािलके या संपुण ेञासाठ  (जू या व वाढ व 
ह साठ ) वकास योजना तयार कर याचे कामा वषयी धोरणा मक िनणय घे यात येवून 
शासक य मा यता दे यात यावी.  

मा.मोरे र शेडगे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषयाला वरोध 
नाह . परंतु आमची वनंती आहे क  संबंिधत अिधका-यांने या संदभात मा हती दलीतर बरे 
होईल. याम ये हणलेले आहे क  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे व पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेचे े  संल न अस याने वकास योजना वषयक तावाचे िनयोजन 
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एक तपणे करणे संयु क ठरेल. हा अिधकार आप याला धान केलेला आहे का. करता 
येणार आहे का तशी शासनाने आप याला मंजुर  दलेली आहे का.  याब ल संबंिधत अिधका-
यांनी मा हती दलीतर बरे होईल. वषयाला वरोध नाह . परंतु काय भिुमका आहे, काय 
िनयोजन आहे अस ंएकिञतपणे कामकाज आप याला करता ये यासारख आहे का. याब लची 
मा हती सभागृहाला यावी.  
मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. नगररचना 
वभागा या वषय मांक २ या अनुषंगाने बहल साहेबांनी मा हती दे यासंदभात सांगीतले 
या अनुषांने खुलासा करतो क  पंपर  िचंचवड महापािलकेची वकास योजना जु या ह साठ  

१९९५ साली भागाश: आ ण अंतीमत: १९९९ साली शासनाने मंजूर केलेली आहे. वकास योजना 
मंजूर झा यानंतर साधारण वीस वषानंतर वकास योजना सुधार त करावी असा महारा  
ादेिशक नगररचना  अिधिनयम आहे. या अनुषंगाने जु या ह ची वकास योजना सुधार त 

कर याचा माणस महापािलकेनी य  क न या अनुषंगाने िनवीदा िस द क न खासगी 
सं था अपॉ ट कर यासंदभात या सु  केलेली होती. यासंदभात महापािलकेनी २०१६ म ये 
एक िनवीदा िस द केलेली होती. सुरवातीला आप याला फ  एकच िनवीदा ा  झाली, 
ितसाद अ पश: ा  झा यामुळे न याने िनवीदा िस द केली. यासंदभात दोन िनवीदा ा  

झाले या आहेत. याच माणे बहृ मंुबई महानगरपािलकेनी एक ताव शासनाला सादर केला 
होता. यांच हणणं आहे क  आ ह  न याने वकास योजना बीएमसीसाठ  तयार केलेली आहे. 
यामुळे आम याकडे यासंदभात ए सपटायझेशन आहे. आ ह  महारा ातील अ य 

महानगरपािलकांना  वकास योजना तयार कर यासाठ  मदत क  इ छतो असा ताव 
यांनी नगर वकास वभागाला सादर केला.  या अनुषंगाने नगर वकास वकास वभागाने तो 
ताव आप याकडे फॉरवड केला असता आपण यां याकडे वचारणा केली या अनुषंगाने 

बीएमसीने सु दा आप याकडे ताव दलेला आहे. अशा कारे दोन खासगी सं था आ ण एक 
बीएमसी या माणे तीन ताव आप याकडे ा  झालेले आहेत. तीन पे ा कमी िनवीदा ा  
झा या अस यामुळे आपण दोन िनवीदा ओपन केले या नाह त या अनुषंगाने आपण   
महापािलका सभे पुढे िनणय घे यासाठ  ताव सादर केलेला आहे.  
मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ािधकरणाम ये मी 
काम केलेले आहे. ािधकरणाचे थोडफार मला समजत. िनयोजीत आराखडा संयु कर या 
करावा ह  आमची पुव पासून मागणी होती. अनिधकृत बांधकाम तेथे होतात पण    
पाड यासाठ चे अिधकार आप याला नाह त. महानगरपािलकेचा वकास माञ संपुण आपण 
यांना देतो.  या यावर कोणताच अंकुश नाह . आजह  तेथे लेआऊट या लेआऊट काम चालू 

आहे. मु ा असा आहे क   कोणता केला योगेश बहल यांनी आ ण आता उ र कोणत देता. 
ताव जो येथे दोन िनवीदेचा ठेवलेला आहे या तावाला कोणाचाच वरोध नसणार. 
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सुसूञता ये यासाठ  हे करणे आव यक आहे पण उपसूचना जी दली यासंदभात आपल काय 
मत आहे. उपसूचना ह  अचानक आप यासमोर आलेली असते ती यो य आहे का. कारण 
िनवीदा या सु  करत असताना जर िनयोजीत आराखडा शासनाने मा यच केला नाह तर  
परत जो खच करणार आहोत तो यो य आहे का अयो य होणार आहे हे सांगावे. 
मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. बहल 
साहेबांनी जो  उप थत केला आहे क  ािधकरणाचा जो भाग आहे यासाठ  वकास 
योजना तयार कर यासाठ  आप याला अिधकार आहेत का कंवा यांनी काह  संमती दलेली 
आहे का. याब ल सांगतो क  ािधकरणाची वकास योजना आ ण आपली वकास योजना  
मुळ आहे ती एकाच वेळेस शासनाने मंजुर के या हो या या माणे ािधकरणाने आप याला 
एक संमतीपञ सादर केलेले आहे क  आम या ेञासाठ  सु दा तु ह  तुमची  वकास योजना 
तयार करत असताना वकास योजना तयार करावी.  हणजे एकञीत आप याला यो य र या 
वकास योजना तयार करणे सुकर होईल. यासाठ  जे काह  कॉ युशन लागेल, आथ क 
सहा य लागेल तसं आप याकडे यांची लेखी संमती आहे. ािधकरणा या ेञासाठ  जो खच 
येईल तो देणार आहेत. उपसुचनेचा मु ा उप थत केलेला आहे यासंदभात सांगतो क  आता 
जी वकास योजना सुधार त कर याचा माणस य  केलेला आहे तो फ  जु या ह साठ  
होता. माञ कालांतराने १८ गाव १९९७ साली समा व  झालेली आहेत. ताथवडेगाव २००९ म ये 
समा व  झालेले आहे. या या ञेासाठ  वकास योजना वेगवेगळया ट यावर आता तयार 
केलेली आहे. आता जी उपसूचना आप याला ा  झालेली आहे ती जु या ह ची वकास 
योजना न करता नवीन जी समा व  गावे १९९७ साली आप याकडे समा व  झालेली        
आ ण ताथवडे असे संपुण १७७ हे टर जे ेञ आहे या ेञासाठ  सु दा न याने वकास 
योजना तयार करावी कंवा या ेञाचा सु दा वचार आता वकास योजना करताना 
एकञीतपणे करावा अशी उपसुचना आहे. ती यो य अस यामुळे वचार करणे यो य होईल असे 
मत आहे. एमआयड सीसाठ  वकास योजना आपण नाह  क  शकत. 
मा.भाऊसाहेब भोईर- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वकास योजना 
मंजूर करावी. वकास योजनेनुसार, िनयोजीत आराखडयानुसार याच यव थीत इ ट मेट क न 
याचा वकास हावा यासंदभात आमचा कोणाचाह  वरोध नाह . रंगरोड सु दा वकास 

आराखडयाम ये होता, वाट लागलीना या ड पी रोडची, घरे झालेली आहेत या ठकाणी. हे 
कर यापुव  माग या घटना परत परत करणार आहोत का. हे करत असताना परत तेच उ र 
तु ह  देणार का. सद याचा ताव कोण याह  असु शकतो.  ३७ िनयमाखाली  लाखो ताव 
केलेले आहेत. शासनाने मंजुर केलेले नाह त. कारण यो य का अयो य येथून अहवाल 
गे यानंतर आयु ां या मा यमातून नंतर िनदश या ठकाणी दले जातात. मु ा असा आहे क  
आता उपसुचने या मा यमातून जो िनयोजीत आराखडा आहे तो मंजुरच नाह . ताथवडे 
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ािधकरण ह म ये नाह . नवनगर वकास ािधकरण, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

एमआयड सी या तीन ट यात शहराचे वभाजन आहे. या ठकाणचा िनयोजीत आराखडा जर 
िनयमा माणे झाला असतातर आज जी आप याला शा तीकर, अनिधकृत बांधकाम, र यावर 
असलेली घर पाड यासाठ  जे आंदोलन करावी लागतात ते कदािचत झाली नसती. परंतु आपण 
परत परत तेच तेच करणार आहोत का. िनयोजीत आराखडया या संदभातील जे िनयोजन 
शासना या मा यमातून आ यादेश न िनघता आपण या का करायची. इतक  घाई कोणती 
आहे. आतातर वकास जोरातच चाललेला आहेच ना कोणाचह  काह  दुमत नाह . परंतु माझ 
असं मत आहे क   या सव वषयावर ठाकूर साहेबांना मी कदािचत बोलू शकत नाह  क  या 
उपसूचनावर याच आता या आता उ र दया. उपसूचना द यानंतर ठाम मत का य  करत 
नाह त कंवा यावर वचार क न पुढ या िमट ंगला बोलू असेतर  करावे. आता तु ह  िनवीदा 

या क न ह  घाई करायचीच गरज नाह . हणून मागचे दवस परत  पुढे ये या या 
कोनातून या प र थतीचे भान ठेवून आपण कोणता वषय उपसूचने दारे मंजूर करतो. 

पह ला वषय शासनाने आणलेला आहे व दुसरा जो वषय आहे तो सद यांनी आणलेला आहे 
मग सद यांचा शासनाला तो मा य आहे का यानुसार करता येईल का याचे उ र दयावे 
आ ण वषय मंजूर करा, वषयाला वरोध नाह . या संदभात शासनाने आयु  साहेबां या 
मा यमातून जे डॉकेट आहे आ ण उपसूचना सद यांनी दलेली आहे. सद यांची उपसूचना 
शासनाला यो य वाटते का हे सांगावे आ ण वषय मजूर करावा. रंगरोड सु दा ता वत 

होता, घरे झालीचनां. सगळयांना या ठकाणी भांडव लागतयचनां.  महापािलका, पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास ािधकरण, एमआयड सी अशी वगवार  आप या शहराची आहे. वगवार नुसार  
िनयोजीत आराखडा या ठकाणी मंजूर झा यानंतर हरकती/सूचना मागव यानंतर, शासनाकडे 
गे यानंतर याचे िनदष िमळेपयत ते गृह त ध नच तु ह  करणार असाल. आमचा या 
वषयाला वरोध नाह . या उपसूचनेवर शासनाचे मत काय आहे. यानुसार आप याला 
कारवाई करता येईल का नाह  ते सांगाव.े वषय यो य रतीने जातो क  नाह  याच गांभीय 
या ठकाणी  सांगाव ह  वनंती करतो.  
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ठाकूर साहेबांनी उ र 
दले आहे या उ रा या अनुषंगाने आपण ािधकरणाने सहमती दलेली आहे व यांनी यांचे 
मत दशवल.े ािधकरणाम ये लॅिनंग ऍथोरेट  वेगळ च आहे. तशी एमआयड सीची लॅिनंग 
ऍथोरेट  वेगळ  हणतात. माझी अशी वनंती आहे क  आप या शहरात एमआयड सी, 
ािधकरण, कॅ टो मटचा काह  भाग अशा प र थतीत पंपर  िचंचवड वाढते आहे. एका बाजुला 
डफे स आहे, एका कोप-याम ये एमआयड सी आहे आ ण एमआयड सीम ये सु दा आपण 
पाहता क  लॉट व या यतीर  तेथे कुठ याह  कारचे िनयोजन नाह , कं ोल नाह . 
भूखंडावर झोपडप ट  होत,े अित मण होते, मंद र होतात पयायाने याचे बडन महापािलकेवर 
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येत.े यांना पाणी दया, रोड दया, लाईट दया. यांनी रोड सु दा आप याकडे हॅ डवक केलेले 
नाह त. यांचा िस हरेज टँक पण नाह . ती सगळ  घान आप या शहराला भोगावी लागते. 
अशा प र थतीत आपण डे हलपमट लॅन करत आहोत. एमआयड सीची िनम ती जशी केली 
यांच काह  िनयोजन आहे का, ते सगळ वकून मोकळ झालेले आहेत. यांचा एसट पी सु दा 

नाह . कचरा करायच काम आ ण सव शहरातल भंगार आप या शहराम ये आणुन टाकायच 
काम एमआयड सीकडून होत आ ण सगळ बडन आप याला सहन कराव लागत. यांचा सगळा 
मैला, यांच सगळ ऑईल, यांच सगळ ती सव घाण ती ना या या मागाने आप या नद ला 
जाते. या यावर काह  कं ोल नाह . एका बाजूला आपण कोटयावधी पये खच करायचे 
शु द करणासाठ , व छ भारत अिभयानांतगत, िसवरेज टमट लॅ टवर असेल परंतु 
या यावर काह  कं ोलच नाह . हा वषय केलाच पाह जे. शंभर ट के केला पाह जे याब ल 

आम या मनात दुमत नाह . हे शहर चांगले हायला पाह जे. संुदर हायला पाह जे. सव 
कारचे आर णे याम ये यायला पाह जे, सवाना िनवारा िमळाला पाह ज े हे सव काह  मा य 

आहे.  परंतु एमआयड सीला सोडून हे करत असूतर ते कतपत यो य असणार. आपण का 
यांना इ कॉप रेट कर याचा य  करत नाह . कमान मा यता देताना हे असं असं असाव, 
यांचा एसट पी असावा. कारण या शहराचा एकञीत वचार करता  वीस वषानंतर डे हलपमट 
लॅन करायचा हणतो, यामुळे ती डे हलपमट ऑथोरेट  वेगळ  आहे यांना सोडून टाकायच,ं 
आ ण बाक  सगळ तु ह  चांगल कर याचा य  करायचा. यांनी सगळ  घाण करायची आ ण 
यां यामुळे आप याला भ व याम ये अडचणी िनमाण होऊ नयेत. यासाठ  आप याकडे काह  
लॅिनंग आहे का. आपण याब ल काह  वचार केला नाह  का. एमआयड सीचा हा भाग आपण 
आता कट क नतर चालणार नाह . ती काह  हंदु तान-पाक तानची बाँ  नाह  क  आपण 
तीकड जाणार नाह त. ती सगळ  घाण आप याकडे येते तेथ ेशेवट  आपली लोक काम करतात. 
आ ह  यांना नाव ठेवत नाह त परंतु यांचे जे िमनीमम कत य आहेत ते करत नाह त 
याचा भूदड आप याला भरावा लागतो. यामुळे ॉ लेम आप याला एट होतात. आप याला 

सोसावे लागतात. लॅिनंग ऑथोरेट  वेगळ  असेलतर माझ असं हणण आहे क  युड ला तु ह  
कळवले पाह ज.े लिॅनंग होत असताना आम या बरोबर यांचह   सु दा लॅिनंग झालं आ ण 
क बाईन झालेतर चांगले होईल असे तु हाला वाटत नाह  का. आपण काय करतो हे सांगावे. 
मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. दोन मु े 
उप थत झालेले आहेत. एमआयड सी ेञासाठ  सु दा आपली वकास योजना तयार करत 
असताना याचा एकञीत वचार करणार आहेत. विश  वापर या ठकाणी स या अस यामुळे 
या ठकाणी शाळेचे आर ण, रेिसडे शअल झोन असेल ती कर याची आता आप याला 

आव यकता नाह . पण मेजर या गो ी आहेत एसट पी, वॉटर स लाय वषय असेलतर तो 
आपली वकास योजना करत असताना तो आप या शहराचाच अंतगत भाग अस यामुळे 
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यावर न क च वचार होणार आहे. यामुळे आपण जशी मागणी केली या माणे ती 

कायवाह  महापािलकेकडन वकास योजना तयार करताना िन तच होईल. जी उपसूचना ा  
झाली यासंदभात शासनाने काह  वचार केलेला आहे का हा  वचारला होता. या संदभात 
सांगतो सदरचा वषय थायी सिमतीपुढे सु दा  सादर केलेला होता. अशा व पाची उपसूचना 
यावेळेस ा  झालेली आहे. त ंतर मा.आयु  असतील, मी असेल आ ह  धान सिचव, 

नगर वकास वभाग, मा.परदेशी साहेबांशी  यासंदभात चचा केलेली आहे. यांच सु दा असंच 
हणणं आहे क  तु ह  शहराच ेसंपुण ेञ वचारात घेवून वकास योजना सुधार त केलीतर ती 
लॅिनंग या ने यो य होईल यामुळे ह  जी उपसूचना आहे ती न क च यो य आहे. यावर 
शासनाने यो य तो वचार थायी सिमती या उपसूचने या अनुषंगाने यापुव  केलेला आहे.             

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ठाकूर साहेबांनी 
सांगीतलेलं आहे या यात, ठाकूर साहेब तु ह  ताथवडे ड पी आता े श केला आहे तो पण 
तु ह  यात इ यूड करा हणताय. 
मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हो, न याने 
एकदम करणार नाह  पण याम ये जे काह  चजेस असतील कंवा एखादा मोठा ताव तेथ े
काया वत करणे आव यक असेलतर या अनुषंगाने वचार होईल.  
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ते करा कर याब ल 
काह  नाह . पशु व दु ध वकास खा याची जिमन आहे या यावर तु ह  आर ण टाकलेले 
आहे. आज ते ता यात दयायला तयार नाह त. मा.महापौर साहेब, तु ह  सगळे गाव पाह ले 
आहेत वाकड, ताथवडे, कुरळ  पासून डे हलपमट झालेले नाह . हणजे जुनेच आर ण अजून 
डे हलप झालेले नाह त.  करायला काह च हरकत नाह  आम या वाकडचा एक रोड असा आहे 
क  जो महापािलकेत ४५ मी. ठेवला ािधकरणाचा पुढे २४ मी. झालेला आहे, तु हांला ते 
करावेच लागतील. सवात जा त वकास ािधकरण ह म ये झालेला आहे. जुना ड पीची मुदत 
संपलेली आहे. १९९५ या ड पीची मुदत संपलेली आहे का. ड पीला कुठ याह  वरोध नाह  परंतु 
ववीध सं था आहेत. सांगवीत पीड यूड ची शंभर एकर जागा आहे तु ह  सवाना व ासात 
यावे यां या यां या जागा आहेत ािधकरण, एमआयड सी हे सगळे एकञीत क न आपण 
यव थत िनयोजन करावे. शंभर वषात परत ड पी ा ट करायची कंवा परत ड पी करायची 
गरज पडली नाह . अजून तु ह  आमचे गाव डे हलप केलेले नाह  आ ण अजून तु ह  यांचा 
ड पी परत ा ट करायला नीघाले हे कती यो य आहे. ताथवडेचा ड पी वषात परत करायचा. 
मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. संपुण 
वकास योजना सुधार त करणार नाह त. या ठकाणी आव यक असेल, नवीन बदल या 
काळानुसार कंवा आव यकतेनुसार आपण जे सुिचत केले कंवा  वकासाला काह  अडचणी 
िनमाण होत असतीलतर यासंदभात अ यास क न यो य तो बदल करता येईल. 
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मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. दोन िनवीदा आले या 
आहेत तु ह  आज इ टरनॅशनल ले हलला िनवीदा मागवा तु ह  मंुबई महापािलका हणताय. 
यांचे सु दा झेे टेशन यावे. परंतु हा शहराचा ड पी चांगला हावा. आपला वकास एवढा 
झालेला नाह  परंतु ड पी करत असताना कुठ याह  सद यांच े कुठलेह  प ीय राजकारण न 
करता शहराचा वकास हा िनयोजनब दच झाला पाह जे याब ल कोणाचह  दुमत नाह . यामुळे 
हे आपण करताना या सवाना व ासात या. वषय उपसूचनेसह त मंजुर केलातर िन तच 
चांगले आहे कारण क  नवीन गाव एकाच वेळेस सगळे ा ट होईल परमीशन यावेळेस येईल 
यावेळेस परत र ा ट एकाच वेळेस करणार. आज पु याम ये पाह लेतर कुठ याच पेठेत 

जाता येत नाह . ड पी मोठे केलेत पण यांना कायवाह च करता येत नाह . कायवाह  करायला 
सु दा काह  काह  ग याम ये जाता येत नाह . योगायोगाने आप याकडे ती प र थती नाह .  
यामुळे येथून पुढे काम करताना चांगले काम करावे. बृह मंुबईचे देखील ेझटेशन सव 

सभागृहासमोर तु ह  या, ध यवाद.  
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. काळेवाड चा जो भाग 
आहे तो पुणपणे ािधकरणाम ये आहे. काळेवाड  असेल, वा हेकरवाड  असेल, िनगड चा भाग, 
यमुनानगरचा भाग ािधकरण ह म ये आहे. परंतु याचे सव डे हलपमट र ते, पाणी याचे 
डे हलपमट महापािलका बघते पण याचे जे अिधकार आहेत ते अजून ािधकरणाकडे आहेत. 
अनिधकृत बांधकाम अिधकृत कर यासाठ  दोन कारचा जीआर काढलेला आहे. महापािलकेने 
वेगळा काढलेला आहे आ ण ािधकरणाने वेगळा काढलेला आहे आ ण यांचे  िनयम वेगवेगळे 
आहेत. माझी वनंती आहे क  या जिमनी आहेत या ठकाणी लोकांनी खरेद  केले या जागा 
आहेत ािधकरणा या आ ण जथ...... 
मा.महापौर-   या वषयावर बोला, तु ह  फ  ड पीवर चचा करा. 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ड पीचा वषय आहे. 
जुने गाव एकञीत क न या यानंतर ािधकरणाने, महापािलकेनी सगळ डे हलप केले, ते होव ू
शकते का. तेथे लोक वीस ते चाळ स वषापासून राहतात. या ािधकरणा या जागा 
महापािलका ता यात घेवू शकते का. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर ड पी या 
वषयाम ये भाऊसाहेब भोईर असतील, योगेश बहल असतील, राहूल कलाटे असतील यांनी एक 
चांगली सकारा मक भुिमका शहरा या वकासासाठ  मांडलेली आहे. द काका ािधकरणाला 
सोबत घेत यािशवाय होणारच नाह . कारण अध ािधकरण एका साईडला आहे. तुम यातर 
बॉडरला आ ण मा या भागातह   बॉडरलाच  ािधकरण आहे. या प दतीने शहर पुढ या 
शंभर वषामधल आप या डोळयासमोर ठेवायचे असेलतर चांगले डे हलपमट झाले पाह जे. 
आपण दुबई, शंघाय बघतो. वेगवेगळया शहराचा आपण यावेळेस वचार करतो. पंपर  
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िचंचवड शहराला कोप आहे. खरंय, तु ह  जे सांगीतल एमआयड सीला आप या सोबत 
घे याची शंभर ट के गरज आहे. इथ या एमआयड सीची प र थती बघीतलीतर  मोठे उदयोग 
हे बाहेर चाललेले आहेत. पुढ या काळाम ये एमआयड सी या या जागा आहेत या  
या ठकाणी रेिशडे शअल क प उभा राहातात. मला असे वाटते क  यांनाह  सोबत घेवून 

शहराचा वकास झाला पाह जे हे भाऊसाहेब तु हालाह  मनापासून वाटते. मा.महापौर साहेब, हा 
वषय उपसूचनेसह मंजूर करावा. 
मा.महापौर -  वषय मांक २ उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता--     
ठराव मांक – ११८                                वषय मांक – २ 
दनांक – ०५.०२.२०१८              वभाग - मा.आयु   

 

     संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
               .नर व/का व/१५/२८६/२०१७ द,५/१२/२०१७   
            २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१५३७ द.७/१२/२०१७                 

              

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जू या ह ची वकास योजना महारा  शासन, 
नगर वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १८९३/१२७६/ . .१७४/९३/न व-१३, दः- 
१८/९/१९९५ अ वये मंजूर आहे. तसेच पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाची वकास 
योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १८९३/१४१२/न व-१३, 
दः- २८/११/१९९५ अ वये मंजूर आहे. तदनंतर महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 
अिधसूचना . पीसीएन १६९७/९३४/ . .८९/न व-२२, दः- १५/११/१९९७ अ वये पंपर  
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे िनयोजन िनयं णाखालील े  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या िनयोजन िनयं णाखाली वग कर यात आले आहे. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे एकूण 
८६ चौ. क.मी. िनयोजन े ासाठ  वकास योजना तयार कर यात आली होती. उ  वकास 
योजने या िनयोजन े ात महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाचे सुमारे १२.५२ चौ. क.मी. 
े  ह  समा व  होते. आता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जू या ह ची वकास योजना 
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या िनयोजन े ासह संयु पणे सुधा रत 
करावयाची आहे.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मूळ ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १२९३/१२७६/ . .१७४/९३/न व-९३, दः- 
१८/९/१९९५ अ वये मंजूर असून पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे व पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेचे े  संल न अस याने वकास योजना वषयक तावाचे िनयोजन 
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एक तपणे करणे संयु क ठरेल तसेच सदर घटकाचा आ थापना व इतर अनुषंिगक खचह  
दो ह  कायालयानी येक  ५० ट के माणे के यास याचा भार येक  कमी होणार 
अस याने महानगरपािलकेचे अिभ ाय मा. संचालक, नगररचना, महारा  रा य, पुणे यांनी दः- 
२७/११/२०१३ रोजीचे प ा वये अपे ले होते. या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
मा. महापािलका सभा ठराव . ४०८, दः- २१/११/२०१३ यास अनुस न महानगरपािलकेची 
संमती दश वली होती. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणासाठ  वकास योजना तयार कर याकामी उपसंचालक, नगररचना यां या 

अिधप याखालील १८ अ थायी पदांचे वकास योजना वशेष घटकाचे कायालय काया वत 
कर याबाबतचा ताव मा. संचालक, नगररचना, महारा  रा य, पुणे यांनी शासनास दः- 
०३/४/२०१४ रोजीचे प ा वये सादर केला आहे.तथापी अ ापपयत शासनामाफत वकास 
योजना घटकाची नेमणूक कर यात आलेली नाह .   

तसेच उपरो  संदिभय ठरावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. महापािलका 
सभेने  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम २५ अ वये जू या ह चे 
वकास योजना े ासाठ  स ह ण क न व मान जमीन वापर नकाशा तयार कर याचे काम 
खाजगी सं थेमाफत क न घे यास, याकामाची िन वदा िस द कर यास शासक य मा यता 
दली आहे. या माणे उ  कामाची िन वदा महापािलकने िस द केली असता, िन वदा 
वकृतीचे कालावधीत मे. ऑल इं डया इं ट युट ऑफ लोकल से फ ग हमट, पुणे यांची 

एकच िन वदा महापािलकेस ा  झाली. वाढ व मुदतीत देखील अ य कोणा याह  सं थेने 
मनपाकडे िन वदा सादर केली नस याने सदरची िन वदा र  कर यात आली आ ण या कामाची 
फेर िन वदा िस द कर यात आली. सदर फेर िन वदे या अनुषंगाने वाढ व मुदत देऊन देखील 
फ  दोन सं थांनी िन वदा दाखल के या आहेत.     

मा. धान सिचव ( न व-१) यांनी दः- २०/६/२०१७ रोजीचे अधशासक य प ा वये 
बृह मंुबई महानगरपािलकेने नुकताच वकास आराखडा सुधा रत केला आहे. वकास योजना 
अ ावत तं ाना या सहा याने तयार कर याचे कामाचा यांचा अनुभव पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेस िन तपणे होईल. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने सदर तं ान व 
अनुभवाचा उपयोग क न घेऊन वकास योजना सुधा रत कर याकामी यांचा वचार िन त 
करावा असे कळ वले आहे. याअनुषंगाने बृह मंुबई महानगरपािलके या ितिनधींशी वकास 
योजना सुधा रत कर या या कामाची स व तर चचा क न यांना वकास योजना तयार 
कर याचे संपुण कामासाठ  अवलंब यात येणार  कायप दती, अंदा जत खच व कालमयादा 
याबाबत स व तर ताव दे याचे सुच वले असता यांनी दः- ३१/१०/२०१७ रोजीचे प ा वये  
याबाबत स व तर ताव मनपास दला आहे. 
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अशा प र थतीत जू या ह ची मंजूर वकास योजना दुस-यांदा सुधा रत कर याकामी 
व मान जिमन वापर (ELU) नकाशा तयार कर याचे कामासाठ चे िन वदा येत ा  
झाले या दोन िन वदा उघडून पुढ ल रतसर या क न यश वी िन वदाधारकाकडून 
कामकाज क न घेणे अथवा बृह मंुबई महानगरपािलकेने दः- ३१/१०/२०१७ अ वये दलेला 
ा प वकास योजना ( Draft Development Plan) तयार क न शासनास सादर 

कर यापयतचे सव कामकाज बृह मंुबई महानगरपािलकेकडून क न यावे याबाबत धोरणा मक 
िनणय घेणेस मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  पपर  िचंचवड 
महानगरपािलका व पंपर  िचचवड नवनगर वकास ािधकरणा या जु या ह ची सन १९९५ 
साली मंजूर असलेली वकास योजना दुस-यांदा सुधा रत कर याचे काम संयु पणे करता येईल. 
जू या ह चे वकास योजना ेञासाठ  स ह ण क न वदयमान जमीन वापर  (ELU) 
नकाशा तयार कर यापुरते काम मया दत न ठेवता ा प वकास योजना (PLU) तयार क न 
शासनाची मंजूर  िमळेपयतचे संपुण काम कर यासाठ  िन वदा या राब वणे संयु क ठरेल. 
अ य शहरांसाठ  वकास योजना करतांना ना व यापुण प दतीने तयार कर यात येतात, 
याधत वर पंपर  िचंचवड शहरासाठ  देखील वकास योजना तयार करणे उिचत ठरेल. 

हणून जू या ह ची वकास योजना पारंपा रक प दतीने सुधा रत कर याऐवजी 
महापािलके या संपुण ेञासाठ  (जू या व वाढ व ह साठ ) सखोल अ यास क न 
अदययावत/अ याधुिनक तंञ ाना या सहा याने वकास योजना तयार कर याचे कामाचा 
अनुभव असले या नामां कत त  सं थेमाफत संपुण मनपा ेञासाठ  वकास योजना तयार 
कर याचे कामाची िन वदा तयार क न, न याने िन वदा या राब वणे संयु क ठरेल. 
न याने िस द कर यात येणा-या िन वदामधील नमूद कामकाजाचे व प, कायप दती व अट  
शत चे अनुषंगाने बृह मुंबई महानगरपािलकेकडून सुधा रत ताव मागवून याचा देखील 
वचार करता येईल. 

सबब वर नमुद के या माणे महापािलके या संपुण ेञासाठ  (जू या व वाढ व 
ह साठ ) वकास योजना तयार कर याचे कामा वषयी धोरणा मक िनणयास मा यता देणेत 
येत आहे तसेच सदर कामास शासक य मा यता दे यात येत आहे.  

 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         --------  
मा.सागर गवळ  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
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 वषय मांक – ३ 
दनांक – ०५.०२.२०१८               वभाग - मा.आयु   
 
             संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                       . शासन/१/का व/६१४/२०१७,   द.२३/०८/२०१७ 
                    २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द. ८/०९/२०१७ 
     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .७८ द.१६/१०/२०१७   
                    ४) मा.महापािलका सभा ठ. .१०३ द.२८/११/२०१७   
 
   

       आरो य वै क य अिधकार  पदावर आदेश . शा/१/का व/३७७/२०१५, 

द.२८/०४/२०१५ अ वये डॉ.के.अिनल रॉय यांची पदो नती सिमतीची मा यता व 

मा.महापािलका सभा ठराव .५०३, द.०५/०७/२०१४ अ वये दले या मा यतेनुसार 
कर यात आले या नेमणुक या अनुषंगाने शासन मा यतेकामी सादर कर यात आले या 
. शा/१/का व/४३२/१५, द.१५/०५/२०१५ माणे या मूळ तावा या अनुषंगाने 

मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी प  .पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ 
अ वये महापािलकेस खालील माणे िनदश दले आहेत. 

1)   आरो य वै क य अिधकार  हे पद उपल ध झा या या दनांकास पदो नतीसाठ  
उपल ध अिधका-यांची अहता, सेवा ये ता या सव बाबींचा वचार करता, आरो य 
वै क य अिधकार  या पदावर ल पदो नतीबाबत महापािलके या द.१५/०५/२०१५ या 

तावास मा यता देणे यो य ठरणार नाह . 

2)    तुत करणी पद उपल ध झा या या दनांकापासून डॉ.अिनल रॉय व डॉ.पवन 
साळवे यांची पा ता व सेवा ये ता तपास यासाठ  सदर करण पदो नती सिमतीसमोर 
पु हा ठेऊन यावर फेरिनणय घे यात यावा. त ंतर महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ४५ (४) मधील तरतुद ंनुसार शासन तरावर आव यक तो 
िनणय घे यात येईल.                     

                  यानुसार उपरो  बाबींवर िनणय घे याकामी द.२८/०७/२०१७ रोजी सिमती 
सभा आयो जत कर यात आलेली होती. तुत या सिमतीने शासन वभागाने सादर 
केलेला ताव व शासनाचे िनदश वचारात घेऊन खालील माणे िनणय घेतलेला आहे. 
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1)    डॉ.नागकुमार कुणचगी, आरो य वै क य अिधकार  हे द.३०/०४/२०११ रोजी िनयत  

वयोमानानुसार सेवािनवृ  झालेने महापािलका आ थापनेवर ल आरो य वै क य 
अिधकार  हे पद द.०१/०५/२०११ पासून र  झाले आहे. 

2)    महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधका-यामं ये आरो य वै क य अिधकार    
पदो नतीकर ता आव यक असणार  अहता वचारात घेऊन डॉ.अ यर राजशेखर, वै क य 
संचालक (शै णक अहता - एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) यां याकडे द.०१/०५/२०११ 
पासून अित र  पदभार सोप व यात आलेला आहे. 

3)   डॉ.अ यर राजशेखर,वै क य संचालक हे द.३१/०५/२०१२ रोजी िनयत वयोमानानुसार 
महापािलका सेवेतून सेवािनवृ  झालेले आहेत. यामुळे द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य 
संचालक या पदाबरोबर आरो य वै क य अिधकार  हे पद र  झालेले आहे. 

4)    द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य आ थापनेवर  आरो य वै क य अिधकार  या पदाकर ता 
आव यक असणार  शै णक अहता वचारात घेता, डॉ.पवन साळवे,वै क य अिधकार  
हे एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम. ह  अहता धारक अिधकार  उपल ध होते. 

5)    दर यान र  असलेले वै क य संचालक या अिभनामाचे पद पदो नतीने भर याबाबत 
द.१६/०८/२०१२ रोजी आयो जत पदो नती सिमती सभेने यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाकर ता  वै क य संचालक, वै क य अिध क आ ण वै क य उपअिध क ह  तीनह  पदे 

एकाच वेतन ेणीत अस याने वै क य संचालक हे पद पदो नतीने न भर याबाबत िनणय 
घेतला.   तथा प वै क य वभागासाठ  असलेली आरो य वै क य अिधकार  आ ण अित र  
आरो य वै क य अिधकार  ह  एकाच वेतन ेणीत, एकाच शै णक अहतेम ये आ ण कत ये व 
जबाबदा-या समान अस याने पदाकर ता आव यक असणार  एम.बी.बी.एस. आ ण ड .पी.एच. ह  
शै णक अहता धारण करणारे एकमेव वै क य अिधकार  डॉ.पवन वसंत साळव े(एम.बी.बी.एस., 
एम.ड .पी.एस.एम.) यांना अित र  आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याकामी 
द.१६/०८/२०१२ या सिमतीने िशफारस केलेली होती. यानुसार आदेश 

. शा/१/का व/९८८/१२, द.१७/०९/२०१२ अ वये डॉ.साळवे पवन यांना अित. आरो य 
वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे यात आलेली आहे. 

6)   डॉ.के.अिनल रॉय यांनी ड .पी.एच. अहता द.३०/०५/२०१३ रोजी धारण केलेली आहे. 
द.३१/०५/२०१३ रोजी आयो जत पदो नती सिमतीने वै क य अिधका-यांची शै णक अहता व 
सेवा ये ता तपासून डॉ.के.अिनल रॉय (शै णक अहता - एम.बी.बी.एस.,ड .पी.एच) यांना 
आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याबाबत िशफारस केलेली आहे. यानुसार 
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पदो नती सिमतीची िशफारस, मा.महापािलका सभेची मा यता व शासन मागदशन यांनुसार 
द.२८/०४/२०१५ या आदेशा वये डॉ.के.अिनल रॉय यांना आरो य वै क य अिधकार  पदावर 
पदो नती दे यात आलेली आहे.   शासन िनदशानुसार आरो य वै क य अिधकार  पद उपल ध 
झा या या दनांका रोजी ( द.०१/०५/२०११)  डॉ. अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच) व 

डॉ.साळवे पवन (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता 
पदो नतीकर ता आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर 
सेवािनवृ  झा यानंतर द.०१/०६/२०१२ रोजी डॉ. साळवे हे पदो नतीकर ता आव यक अहता 
धारण केलेले एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय हे 
ड .पी.एच ह  शै णक अहता धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.साळवे यांचा आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर ल पदो नतीकर ता वचार करणे आव यक होते. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ५३ (१) नुसार मा.महापािलका सभा ह  िनयु  ािधकार  अस याने सदरची 
बाब िनणयाकामी/मा यतेकामी मा. वधी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेसमोर ताव सादर 
कर यास तुतची सिमती सवानुमते िशफारस कर त आहे. सबब,  मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी 
प  . पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ अ वये महापािलकेस ा  िनदश, 

द.२८/०७/२०१७ या सिमतीची िशफारस या बाबी वचारात घेऊन महापािलका आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर ल पदो नतीबाबत िनणय घे याकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
कर याबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव असलातर  महारा  शासन नगर वकास वभाग (न व-
२२) यांचेकड ल प  .पीसीसी-३०१५/ ३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ अ वये महापािलकेस 
ा  िनदश आ ण दनांक २८/७/२०१७ रोजी या पदो नती सिमतीचा िनणय व िशफारस 
वचारात घेऊन आरो य वै क य अिधकार  पद पदो नतीसाठ  उपल ध झालेचे दनांक रोजी 
( द.१/५/२०११) डॉ.अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) व डॉ.पवन साळवे 
(एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता पदो नतीकर ता 
आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर सेवािनवृ  झा यानंतर 
द.१/६/२०१२ रोजी डॉ.पवन वसंत साळवे हे पदो नतीकर ता आव यक अहता धारण केलेले 
एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय हे ड .पी.एच. ह  
शै णक अहता धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.पवन वसंत साळवे यांचा आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर ल पदो नती कर ता वचार करणे आव यक होते. ह  व तु थती वचारात घेता 
िनयु  ािधकार  हणून पुव चे या पदासंबंधीचे सव िनणय अिध िमत क न आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर डॉ.पवन वसंत साळवे (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) यांची पदो नतीने 
नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

मा.राज  लांडगे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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मा.कैलास बारण-े  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत 
यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
    यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता--     
 

ठराव मांक -  ११९                                     वषय मांक – ३ 
दनांक – ०५.०२.२०१८              वभाग - मा.आयु   
 
             संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शासन/१/का व/६१४/२०१७,   

                                              द.२३/०८/२०१७ 
                    २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द. ८/०९/२०१७ 
   ३) मा.महापािलका सभा ठ. .७८ द.१६/१०/२०१७   
                  ४) मा.महापािलका सभा ठ. .१०३ द.२८/११/२०१७   

                                                
     वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.    
 

        अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

मा.िभमाबाई फुगे  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
                                                                                                  वषय मांक – ४ 
दनांक – ०५.०२.२०१८              वभाग - मा.आयु   

            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                      . शा/२/का व/७९६/२०१७, द.०१/११/२०१७ 

                 २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .४५ द.६/११/२०१७   
                 ३) मा.महापािलका सभा ठ. .१०६ द.२८/११/२०१७   
 

        बालकांचा मोफत व स चा िश णाचा अिधकार अिधिनयम २००९  हा रा यात 
०१/०४/२०१० पासून अंमलात आला आहे. सदर अिधिनयमामुळे मंुबई शहर ाथिमक िश ण 
अिधिनयम, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद स चे ाथिमक िश ण 
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अिधिनयम १९५२ आ ण म य देश ाथिमक िश ण अिधिनयम १९५६, िनरिसत 
कर याकर ता व त संबंिधत कंवा तदुनषांिगक बाबींकर ता तरतूद कर यासाठ  महारा  
शासनाचे अिधिनयम द. २६/०६/२०१४ अ वये िनगिमत केलेले असून सदर या अिधिनयमास 
मंुबई शहर ाथिमक िश ण अिधिनयम, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद 
स चे ाथिमक िश ण व म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम २०१३  असे 
संबोध यात आले असून सदर अिधिनयम द.०१/०७/२०१३ पासून अंमलात आला आहे. सदर 
अिधिनयमातील कलम ३ (२) (क) नुसार “िनरिसत अिधिनयमां वये व याखाली केले या 
िनयमां वये घ टत केलेली शाळा मंडळे, थािनक सिम या कंवा इतर कोण याह  सिम या 
कंवा मंडळे यांचा संबंधीत पदावधी समा  झा यानंतर वस जत होतील आ ण सद य 
आपली पदे र  करतील अशी शाळा मंडळे थािनक सिम या कंवा इतर कोण याह  सिम या 
कंवा मंडळे ह  थािनक ािधकरणा या अधी ण, िनदेश व िनयं णाखाली काम करतील. 
” हणजेच स य थतीत या िश ण मंडळाचा कालावधी पूण झालेला आहे, ती मंडळे 
वस जत होतील व सद य आपली पदे र  करतील. या मंडळाचा पदावधी समा  झालेला 
नाह , ती मंडळे पदावधी समा  होईपयत कायरत राहतील तथा प अशी मंडळे थािनक 
ािधकरणा या अधी ण,िनदश आ ण िनयं णाखाली काम करतील अशी प  तरतूद आहे. 

उपरो  अिधिनयम िनरिसत झा यामुळे यापुव  िश ण मंडळांना दान कर यात आलेले सव 
अिधकार आपोआप संपु ात आलेले आहेत. यामुळे  या अिधिनयमातील कलम ३(२) (ख) 
पुढ ल माणे आहे. “ संबंिधत थािनक ािधकरणास, अशा ािधकरणा या आव यकते माणे व 
याला लागू असले या काय ा या तरतूद नुसार, शाळा, मंडळे, थािनक सिम या कंवा इतर 

कोण याह  सिम या कंवा मंडळे घ टत करता येतील” हणजेच थािनक ािधकरणाला 
यांना लागू असले या काय ानुसार आव यकते माणे सिम या थापन करता येतील अशी 

तरतूद आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३० (१) अ वये 
“महानगरपािलकेस, वेळोवेळ  आप या पािलका सद यांमधून ( म हला व बालक याण 
सिमतीसह) वशेष सिम यांची नेमणूक करता येईल. अशा सिम यांनी महानगरपािलका  
यांना वेळोवेळ  जे अनुदेश देईल ते पाळले पा हजेत” अशी तरतूद आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या सभाकामकाज िनयमावलीतील (मा.महापािलका सभा, व वध वषय 
सिमती कामकाज व मा.महापौर, मा.उपमहापौर इ. िनवडणूक ंचे ) िनयम ६७ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३० अ नुसार आव यकता भासेल या माणे 
महानगरपािलकेस खाली नमूद केले या वशेष सिम यांपैक  एक कंवा जा त वशेष सिम या 
नेमता येतील. 
अ) थाप य सिमती – सावजिनक बांधकाम सिमती 

    ब) वै क य सहा य आ ण आरो य सिमती. 
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    क) वधी सिमती – कायदा, महसूल आ ण सवसाधारण योजन सिमती. 
    ड) शहर सुधारणा – सुधार सिमती. 
    इ) मा यिमक, पुव ाथिमक शाळा आ ण तां क सिमती. 
    फ) गिल छ व ती सुधार, गृहिनमाण आ ण समाजक याण सिमती 
          तसेच सभाकामकाज िनयमावलीतील िनयम ७० नुसार – “ येक वशेष सिमतीवर 

०९ (नऊ) महानगरपािलका सद य असतील ” अशी तरतूद आहे. “बालकांचा मोफत व 
स या िश णाचा ह क अिधिनयम, २००९” या कलम -९ माणे येक थािनक 
ािधकरणाने (Local Authority)  यांचे भौगोिलक े ाम ये असणा-या सव शाळांबाबत 

(सव   यव थापन, सव मा यम / सव प र ा मंडळे, खाजगी अनुदािनत, खाजगी वना 
अनुदािनत इ याद ) खालील जबाबदार  पार पाडणे आव यक राह ल. 
१. (क) येक ६ ते १४ वष वयोगटातील बालकास मोफत व स चे ाथिमक   
     िश ण पुर वणे. 
२. (ख) कलम ६ म ये विन द  के या माणे न जक या शाळे या  
     उपल धतेची सुिन ती करणे. 
३. (ग) वंिचत व दुबल घटकातील बालकांस कोण याह  कारणाव न ाथिमक  
     िश ण घे यापासून ते पुण कर यापासून यास ितबंध केला जाणार नाह .  
     याची सुिन ती करणे. 
४.  (घ) या या अिधकार े ात राहणा-या चौदा वष वयापयत या बालकांचा  
     अिभलेख व हत कर यात येईल अशा रतीने ठेवणे. 
५.  (ड) या या अिधकार े ात राहणा-या येक बालका या शाळा वेशाची,  

        उप थतीची आ ण ाथिमक िश ण पूण कर याची खातरजमा क न याचे  
        संिनयं ण करणे. 

६.  (च) शाळेची इमारत, अ यापन कमचार  वग आ ण अ यापन साधन  
     साम ी तसेच पायाभुत सु वधा पुर वण.े 
७.  (छ) कलम ४ म ये विन द  केलेली वशेष िश ण सु वधा पुर वणे आ ण 

        थलांतर त कुटंुबातील बालकांचा वेश सुिन त करणे. 
८.  (ज) अनुसूचीम ये विन द  केलेली मानके व िनकष यांना अनु प असणा- 
     या उ म दजा या ाथिमक िश णाची सुिन ती करण.े 
९. (झ) ाथिमक िश णासाठ  अ यास म व वा याय ( पा य म) वेळेवर  
     व हत कर याची खातरजमा करणे 
१०.  ( )  िश कांसाठ  िश ण  सु वधा पुर वणे. 
११.  (थ)  या या अिधकार े ातील शाळां या कामकाजाचे संिनयं ण करणे. 
 १२.  थलांत रत कुटंुबातील मुलांना शाळांम ये वेश देणे. 
१३.  शै णक  दनदिशका ठर वणे. 
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       उपरो  नमूद जबाबदा-यां सोबत शालेय िश ण व डा वभाग,महारा  शासन 
यांचेकड ल शासन िनणय मांक :आरट ई २०१३/ . .२०/ ािश-१ दनांक ३१ डसबर, २०१३  
व “बालकांचा मोफत व स या िश णाचा ह क अिधिनयम, २००९”, थािनक 
ािधकरणाची कत ये संदभातील शालेय िश ण व डा वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल 

शासन िनणय मांक : आरट ई-१११४/ . .११९/एम एम- १ दनांक २० ऑग ट, २०१४ म ये 
नमूद केलेली कत ये/जबाबदार  व काय थािनक ािधकरण यांनी पार पाडणे आव यक आहे. 
मंुबई शहर  ाथिमक िश ण, महारा  ाथिमक िश ण, है ाबाद स चे ाथिमक िश ण व 
म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम २०१३, मधील कलम ३(२)(ग) चे 
तरतुद नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळ वभागाचे अख या रत 
असले या सव  ाथिमक शाळां या  इमारती, सव थावर व जंगम मालम ा, व वध 
बँकेतील खाती िश ण मंडळ कायालयाने महापािलकेकडे वग करणेबाबतचा आदेश 
. शा/२/का व/२७१/२०१७ द.१४/०६/२०१७ िनगत केलेला आहे. सबब, मंुबई शहर 
ाथिमक िश ण, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद स चे ाथिमक िश ण व 

म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम, २०१३, चे कलम ३(२) (ख), महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील िनयम ३०(१), पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सभा 
कामकाज िनयमावलीतील (मा.महापािलका सभा, व वध वषय सिमती कामकाज व 
मा.महापौर, मा.उपमहापौर इ. िनवडणूक ंचे िनयम) िनयम ६७ अ वये सिमती िनमाण 
कर यास तसेच वर ल माणेचे थािनक िधकरणाचे कामकाज िश ण सिमतीकडे दे यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

मा.िनमला गायकवाड -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- शासनाचे वतीने 
सभाकामकाज िनयमावलीतील िनयम ७० नुसार िश ण सिमती थापन क न याम ये ९ 
महापािलका सद य असावेत असे ता वत केलेले आहे. तथा प पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील शै णक, सामा जक े ात बहुमु य योगदान दले या तसेच 
उ चिश त य ं ना सदर सिमतीम ये काम करणे या उ ेशाने संधी देणेसाठ  व यां या 
ानाचा व अनुभवाचा फायदा महापािलके या िश ण वभागास होणे या ीने जा तीत जा त 
य ं या िनयु या करणेसाठ  ९ महापािलका सद याऐवजी ७ महापािलका सद य असा बदल 
करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.बाबु नायर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
 

मा.िभमाबाई फुगे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
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मा.महापौर-  शासनाचे अिधकार आहेत, ते याबाबत शहिनशा क न ठरवतील. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
ठराव मांक – १२०                                      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०५.०२.२०१८              वभाग - मा.आयु   
 

            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                      . शा/२/का व/७९६/२०१७, द.०१/११/२०१७ 

                 २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .४५ द.६/११/२०१७   
                 ३) मा.महापािलका सभा ठ. .१०६ द.२८/११/२०१७   
 

 
        बालकांचा मोफत व स चा िश णाचा अिधकार अिधिनयम २००९  हा रा यात 
०१/०४/२०१० पासून अंमलात आला आहे. सदर अिधिनयमामुळे मंुबई शहर ाथिमक िश ण 
अिधिनयम, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद स चे ाथिमक िश ण 
अिधिनयम १९५२ आ ण म य देश ाथिमक िश ण अिधिनयम १९५६, िनरिसत 
कर याकर ता व त संबंिधत कंवा तदुनषांिगक बाबींकर ता तरतूद कर यासाठ  महारा  
शासनाचे अिधिनयम द. २६/०६/२०१४ अ वये िनगिमत केलेले असून सदर या अिधिनयमास 
मंुबई शहर ाथिमक िश ण अिधिनयम, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद 
स चे ाथिमक िश ण व म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम २०१३  असे 
संबोध यात आले असून सदर अिधिनयम द.०१/०७/२०१३ पासून अंमलात आला आहे. सदर 
अिधिनयमातील कलम ३ (२) (क) नुसार “िनरिसत अिधिनयमां वये व याखाली केले या 
िनयमां वये घ टत केलेली शाळा मंडळे, थािनक सिम या कंवा इतर कोण याह  सिम या 
कंवा मंडळे यांचा संबंधीत पदावधी समा  झा यानंतर वस जत होतील आ ण सद य 
आपली पदे र  करतील अशी शाळा मंडळे थािनक सिम या कंवा इतर कोण याह  सिम या 
कंवा मंडळे ह  थािनक ािधकरणा या अधी ण, िनदेश व िनयं णाखाली काम करतील. 
” हणजेच स य थतीत या िश ण मंडळाचा कालावधी पूण झालेला आहे, ती मंडळे 
वस जत होतील व सद य आपली पदे र  करतील. या मंडळाचा पदावधी समा  झालेला 
नाह , ती मंडळे पदावधी समा  होईपयत कायरत राहतील तथा प अशी मंडळे थािनक 
ािधकरणा या अधी ण,िनदश आ ण िनयं णाखाली काम करतील अशी प  तरतूद आहे. 

उपरो  अिधिनयम िनरिसत झा यामुळे यापुव  िश ण मंडळांना दान कर यात आलेले सव 
अिधकार आपोआप संपु ात आलेले आहेत. यामुळे  या अिधिनयमातील कलम ३(२) (ख) 
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पुढ ल माणे आहे. “ संबंिधत थािनक ािधकरणास, अशा ािधकरणा या आव यकते माणे व 
याला लागू असले या काय ा या तरतूद नुसार, शाळा, मंडळे, थािनक सिम या कंवा इतर 

कोण याह  सिम या कंवा मंडळे घ टत करता येतील” हणजेच थािनक ािधकरणाला 
यांना लागू असले या काय ानुसार आव यकते माणे सिम या थापन करता येतील अशी 

तरतूद आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३० (१) अ वये 
“महानगरपािलकेस, वेळोवेळ  आप या पािलका सद यांमधून ( म हला व बालक याण 
सिमतीसह) वशेष सिम यांची नेमणूक करता येईल. अशा सिम यांनी महानगरपािलका  
यांना वेळोवेळ  जे अनुदेश देईल ते पाळले पा हजेत” अशी तरतूद आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या सभाकामकाज िनयमावलीतील (मा.महापािलका सभा, व वध वषय 
सिमती कामकाज व मा.महापौर, मा.उपमहापौर इ. िनवडणूक ंचे ) िनयम ६७ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३० अ नुसार आव यकता भासेल या माणे 
महानगरपािलकेस खाली नमूद केले या वशेष सिम यांपैक  एक कंवा जा त वशेष सिम या 
नेमता येतील. 
अ) थाप य सिमती – सावजिनक बांधकाम सिमती 

    ब) वै क य सहा य आ ण आरो य सिमती. 
    क) वधी सिमती – कायदा, महसूल आ ण सवसाधारण योजन सिमती. 
    ड) शहर सुधारणा – सुधार सिमती. 
    इ) मा यिमक, पुव ाथिमक शाळा आ ण तां क सिमती. 
    फ) गिल छ व ती सुधार, गृहिनमाण आ ण समाजक याण सिमती 
          तसेच सभाकामकाज िनयमावलीतील िनयम ७० नुसार – “ येक वशेष सिमतीवर 

०९ (नऊ) महानगरपािलका सद य असतील ” अशी तरतूद आहे. “बालकांचा मोफत व 
स या िश णाचा ह क अिधिनयम, २००९” या कलम -९ माणे येक थािनक 
ािधकरणाने (Local Authority)  यांचे भौगोिलक े ाम ये असणा-या सव शाळांबाबत 

(सव   यव थापन, सव मा यम / सव प र ा मंडळे, खाजगी अनुदािनत, खाजगी वना 
अनुदािनत इ याद ) खालील जबाबदार  पार पाडणे आव यक राह ल. 

 
१. (क) येक ६ ते १४ वष वयोगटातील बालकास मोफत व स चे ाथिमक   
     िश ण पुर वणे. 
२. (ख) कलम ६ म ये विन द  के या माणे न जक या शाळे या  
     उपल धतेची सुिन ती करणे. 
३. (ग) वंिचत व दुबल घटकातील बालकांस कोण याह  कारणाव न ाथिमक  
     िश ण घे यापासून ते पुण कर यापासून यास ितबंध केला जाणार नाह .  
     याची सुिन ती करणे. 
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४.  (घ) या या अिधकार े ात राहणा-या चौदा वष वयापयत या बालकांचा  
     अिभलेख व हत कर यात येईल अशा रतीने ठेवणे. 
५.  (ड) या या अिधकार े ात राहणा-या येक बालका या शाळा वेशाची,  

        उप थतीची आ ण ाथिमक िश ण पूण कर याची खातरजमा क न याचे  
        संिनयं ण करणे. 

६.  (च) शाळेची इमारत, अ यापन कमचार  वग आ ण अ यापन साधन  
     साम ी तसेच पायाभुत सु वधा पुर वण.े 
७.  (छ) कलम ४ म ये विन द  केलेली वशेष िश ण सु वधा पुर वणे आ ण 

        थलांतर त कुटंुबातील बालकांचा वेश सुिन त करणे. 
८.  (ज) अनुसूचीम ये विन द  केलेली मानके व िनकष यांना अनु प असणा- 
     या उ म दजा या ाथिमक िश णाची सुिन ती करण.े 
९.  (झ) ाथिमक िश णासाठ  अ यास म व वा याय ( पा य म) वेळेवर  
     व हत कर याची खातरजमा करणे 
१०.  ( )  िश कांसाठ  िश ण  सु वधा पुर वणे. 
११.  (थ)  या या अिधकार े ातील शाळां या कामकाजाचे संिनयं ण करणे. 
 १२.  थलांत रत कुटंुबातील मुलांना शाळांम ये वेश देणे. 
१३.  शै णक  दनदिशका ठर वणे. 
       उपरो  नमूद जबाबदा-यां सोबत शालेय िश ण व डा वभाग,महारा  शासन 
यांचेकड ल शासन िनणय मांक :आरट ई २०१३/ . .२०/ ािश-१ दनांक ३१ डसबर, २०१३  
व “बालकांचा मोफत व स या िश णाचा ह क अिधिनयम, २००९”, थािनक 
ािधकरणाची कत ये संदभातील शालेय िश ण व डा वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल 

शासन िनणय मांक : आरट ई-१११४/ . .११९/एम एम- १ दनांक २० ऑग ट, २०१४ म ये 
नमूद केलेली कत ये/जबाबदार  व काय थािनक ािधकरण यांनी पार पाडणे आव यक आहे. 
मंुबई शहर  ाथिमक िश ण, महारा  ाथिमक िश ण, है ाबाद स चे ाथिमक िश ण व 
म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम २०१३, मधील कलम ३(२)(ग) चे 
तरतुद नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळ वभागाचे अख या रत 
असले या सव  ाथिमक शाळां या  इमारती, सव थावर व जंगम मालम ा, व वध 
बँकेतील खाती िश ण मंडळ कायालयाने महापािलकेकडे वग करणेबाबतचा आदेश 
. शा/२/का व/२७१/२०१७ द.१४/०६/२०१७ िनगत केलेला आहे. सबब, मंुबई शहर 
ाथिमक िश ण, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद स चे ाथिमक िश ण व 

म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम, २०१३, चे कलम ३(२) (ख), महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील िनयम ३०(१), पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सभा 
कामकाज िनयमावलीतील (मा.महापािलका सभा, व वध वषय सिमती कामकाज व 
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मा.महापौर, मा.उपमहापौर इ. िनवडणूक ंचे िनयम) िनयम ६७  अ वये सिमती िनमाण करणे 
तसेच  वर ल माणेचे थािनक िधकरणाचे कामकाज िश ण सिमतीकडे देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच शासनाचे वतीने सभाकामकाज िनयमावलीतील िनयम ७० नुसार 
िश ण सिमती थापन क न याम ये ९ महापािलका सद य असावेत असे ता वत केलेले 
आहे. तथा प पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील शै णक, सामा जक े ात बहुमु य 
योगदान दले या तसेच उ चिश त य ं ना सदर सिमतीम ये काम करणे या उ ेशाने संधी 
देणेसाठ  व यां या ानाचा व अनुभवाचा फायदा महापािलके या िश ण वभागास होणे या 

ीने जा तीत जा त य ं या िनयु या करणेसाठ  ९ महापािलका सद याऐवजी ७ 
महापािलका सद य असा बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        -------  
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
                                         वषय मांक – ५ 
 दनांक – ०५.०२.२०१८              वभाग - मा.आयु   

            संदभ – १) मा.अ नी जाधव, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

                   २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४६ द.६/११/२०१७ 

                   ३) मा.महापािलका सभा ठ. .१०७ द.२८/११/२०१७   
    

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शासनाचे िनदशानुसार िश ण सिमती थापन 
कर याक रता मा.महापािलका सभेपुढे वतं पणे वषयप  सादर केले आहे. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० (१) अ वये महानगरपािलकेस वेळोवेळ  आप या 
पािलका सद यांमधून वशेष सिम यांची नेमणूक करता येईल अशी तरतूद आहे. िश ण 
सिमतीची कायक ा इतर वशेष सिम यांपे ा वेगळ  असून व ा याच े िश णा संबधीत 
अस याने िश ण े ातील / सामा जक े ातील काह  त ांना िश ण सिमतीम ये 
सद य व द यास िश ण सिमतीचे कामकाज दजदार हो यास मदत होणार आहे. तर  स या 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० नुसार   िश ण सिमती   थापन कर यास 
आ ण शासन मा यतेने िश ण सिमतीम ये भाग सिम यांचे धत वर पािलका सद यांिशवाय 
महापािलका ह तील िश ण े ात/सामा जक े ात कायरत असणा-या आ ण मुंबई 
सावजिनक व त सं था अिधिनयम १९५० खाली न दणीकृत समाजािध त अशासक य 
संघटनेचा पदािधकार  हणून कमान ३ वषाचा अनुभव असलेले ४ पे ा अिधक नसतील 
इत या सं येतील इतर सद यांची िश ण सिमतीवर रा य शासन व हत कर ल या माणे 
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नेमणूक करणेकामी रा य शासनाची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 
मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- वधी सिमतीने 
िश ण सिमतीम ये महापािलका सद यांिशवाय पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील 
िश ण/सामा जक े ात कायरत असणा-या आ ण मुंबई सावजिनक व त सं था 
अिधिनयम १९५० खाली न दणीकृत समाजािध ीत अशासक य संघटनेचा पदािधकार  हणुन 
कमान ३ वषाचा अनुभव असलेले ४ पे ा अिधक नसतील इत या सं येतील इतर सद यांची 
िश ण सिमतीवर नेमणूक करणेबाबत ता वत केलेले आहे. तथापी महापािलका ह तील 
िश ण/सामा जक े ात कायरत असणा-या जा तीत जा त य ं या कायाची व अनुभवाची  
महापािलका िश ण वभागास मदत हो या या ीने ह  सद य सं या ४ ऐवजी ८ पे ा 
अिधक नसतील इत या सं येतील इतर सद यांनी िश ण सिमतीवर नेमणूक करणेकामी 
मा यतेक रता रा यशासनाकडे िशफारस कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचेनस मी अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – १२१                                      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०५.०२.२०१८              वभाग - मा.आयु   

 

            संदभ – १) मा.अ नी जाधव, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

                   २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४६ द.६/११/२०१७ 

                   ३) मा.महापािलका सभा ठ. .१०७ द.२८/११/२०१७   
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शासनाचे िनदशानुसार िश ण सिमती थापन 
कर याक रता मा.महापािलका सभेपुढे वतं पणे वषयप  सादर केले आहे. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० (१) अ वये महानगरपािलकेस वेळोवेळ  आप या 
पािलका सद यांमधून वशेष सिम यांची नेमणूक करता येईल अशी तरतूद आहे. िश ण 
सिमतीची कायक ा इतर वशेष सिम यांपे ा वेगळ  असून व ा याचे िश णा संबधीत 
अस याने िश ण े ातील / सामा जक े ातील काह  त ांना िश ण सिमतीम ये सद य व 
द यास िश ण सिमतीचे कामकाज दजदार हो यास मदत होणार आहे. तर  स या महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० नुसार   िश ण सिमती   थापन कर यास आ ण 
शासन मा यतेने िश ण सिमतीम ये भाग सिम यांचे धत वर पािलका सद यांिशवाय 
महापािलका ह तील िश ण े ात/सामा जक े ात कायरत असणा-या आ ण मुंबई 
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सावजिनक व त सं था अिधिनयम १९५० खाली न दणीकृत समाजािध त अशासक य 
संघटनेचा पदािधकार  हणून कमान ३ वषाचा अनुभव असलेले ४ पे ा अिधक नसतील 
इत या सं येतील इतर सद यांची िश ण सिमतीवर रा य शासन व हत कर ल या माणे 
नेमणूक करणेकामी रा य शासनाची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच वधी सिमतीने िश ण सिमतीम ये महापािलका सद यांिशवाय पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील िश ण/सामा जक े ात कायरत असणा-या आ ण मुंबई सावजिनक 
व त सं था अिधिनयम १९५० खाली न दणीकृत समाजािध ीत अशासक य संघटनेचा 
पदािधकार  हणुन कमान ३ वषाचा अनुभव असलेले ४ पे ा अिधक नसतील इत या 
सं येतील इतर सद यांची िश ण सिमतीवर नेमणूक करणेबाबत ता वत केलेले आहे. 
तथापी महापािलका ह तील िश ण/सामा जक े ात कायरत असणा-या जा तीत जा त 
य ं या कायाची व अनुभवाची महापािलका िश ण वभागास मदत हो या या ीने ह  
सद य सं या ४ ऐवजी ८ पे ा अिधक नसतील इत या सं येतील इतर सद यांनी िश ण 
सिमतीवर नेमणूक करणेकामी मा यतेक रता रा यशासनाकडे िशफारस कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

मा.न ता ल ढे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.    
 

                                                      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०५.०२.२०१८              वभाग - मा.आयु   

 

            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                      . शा/१/का व/७४८/२०१७, द.२९/०९/२०१७ 

                      २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .५६ द.२/१२/२०१७ 
    

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर वै क य उपअिध क अिभनामाचे 
एकमेव पद पे बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड पे र. . ७६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर 
आहे. शासन प  .पीएमसी-३०९७/१५६९/ . .२५९/९८/न व-२२, द.२९ जून २००१ नुसार 
वै क य उपअिध क पदावर ल पदो नतीकर ता खालील माणे शै णक अहता िन त कर यात 
आलेली आहे. "महापािलका सेवेतील वै क य शाखेकड ल वग २ मधील ये  अिधका-यांमधून 
क , यांनी सां विधक व ापीठाची वै क य शाखेची पद यु र पदवी अथवा मेड कल कौ सल 
ऑफ इं डया यांनी मा यता दलेली त सम अहता धारण केलेली आहे व मो या 

णालयामधील कामकाजाचा  ५ वषापे ा  जा त अनुभव आहे."   तुतचे पद पदो नतीने 
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भर याकर ता द.२८/०७/२०१७ रोजी पदो नती सिमती आयो जत कर यात आलेली होती. 

तुत या पदो नती सिमतीने डॉ.शंकर बळवंत जाधव, फ जिशयन यांची शै णक अहता, 
अनुभव कालावधी, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल या बाबींची पडताळणी क न यांना पे बॅ ड 

र. .१५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क या पदावर 
मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत तुत या सिमतीने िशफारस 
केलेली आहे.    सबब, डॉ. जाधव शंकर बळवंत, फ जिशयन यांना खुला (अनु.जाती) वगामधून 
पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क या पदावर 
पदो नती दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
मा.सार का लांडगे -  मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत 
यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणे ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक – १२२                                            वषय मांक – ६ 
दनांक – ०५.०२.२०१८              वभाग - मा.आयु   

 

            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                      . शा/१/का व/७४८/२०१७, द.२९/०९/२०१७ 

                      २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .५६ द.२/१२/२०१७ 
 

               वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा.  
 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
 

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

मा.मिनषा पवार -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
                                                      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०५.०२.२०१८              वभाग - मा.आयु   

 

      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/७४९/२०१७,  

                द.२९/०९/२०१७ 

              २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .५७ द.२/१२/२०१७ 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ये  वै क य अिधकार  अिभनामाची १६ 
पदे पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. 
ये  वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीकर ता मा.महापािलका सभा ठराव .२७३६, 
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द.१४/०६/१९९४ नुसार खालील माणे अहता िन त कर यात आलेली आहे. " पंपर  िचंचवड 
महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  क  यांची महापािलका सेवेत वै क य अिधकार  
या पदावर वग २ म ये १० वष सेवा झालेली आहे"  तुत या संवगात र  असणार /होणार  
पदे पदो नतीने भर याकर ता द.२८/०७/२०१७ रोजी पदो नती सिमती सभा आयो जत 
कर यात आली होती. तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव वै क य अिधकार  पदावर ल 
अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, गोपनीय अहवाल, सेवा ये ता, आर ण आ ण 
म ा व दािय व इ. सेवा वषयक तपशील पडताळून खालील माणे अिधका-यांना यांचे 
नावासमोर नमूद वगातून पे बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये ये  
वै क य अिधकार  पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत 

िशफारस केलेली आहे. 
 
 
अ. . अिधका-याचे नाव पदो नतीचा वग शेरा 
१. डॉ.भावसार शैलजा मनोज व.जा. (अ)  

२. डॉ.ताडे काश हंदूराव अनु. जाती द.३०/११/२०१७ रोजी 
पा  

३. डॉ.साळवे सुिनता ीरंग खुला(अनु. जाती)  

४. डॉ.इं जिनयर सुिनता 
िशवशंकर 

खुला 
( व.जा.(अ))  

५. डॉ.ित मणी संिगता ट . खुला (इ.मा.व.)  

६. डॉ.खरात मेघा र वं  
खुला (अनु. 

जाती) द.३०/११/२०१७ रोजी पा  

          
        याच माणे खु या वगाची २ पदे र  राहत असलेने महापािलका णालयीन 
शासक य कामकाजा या आव यकते या ीने वै क य अिधकार  पदाचे द.०१/०१/२०१६ 

रोजीचे अंितम सेवा ये ता सूचीनुसार सेवा ये  असलेले डॉ. फरके राज  हाद यांना 
खुला(इ.मा.व.) आ ण डॉ.गोफणे ल मण पांडुरंग यांना खुला(भ.ज.(क)) वगातून 
ता पुर या(Ad-hoc) व पात वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये ये  वै क य 
अिधकार  पदावर पदो नती दे यास मा यता दे यात आलेली आहे. सबब, डॉ.भावसार शैलजा 
मनोज, डॉ.ताडे काश हंदूराव, डॉ.साळवे सुिनता ीरंग, डॉ.इं जिनयर सुिनता िशवशंकर, 
डॉ.ित मणी संिगता ट , आ ण डॉ.खरात मेघा र वं  यांना यांचे नावासमोर उपरो  नमूद 

वगातून ' ये  वै क य अिधकार ' या पदावर र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या 
वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता दे यात येत आहे  तसेच डॉ. फरके राज  हाद 
यांना खुला(इ.मा.व.) आ ण डॉ.गोफणे ल मण पांडुरंग यांना खुला(भ.ज.(क)) वगातून 
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ता पुर या (Ad-hoc) व पात ' ये  वै क य अिधकार ' या पदावर र. .१५६००-३९१०० ेड 
वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणी म ये पदो नती दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा.अचना बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-  लेखा वभागाकड ल 
उप मु यलेखापाल (अंतगत लेखाप र क) व व ुत वभागाकड ल कायकार  अिभयंता ( व ुत) 
या मंजुर र  असणा-या पदावर खालील कमचार  हे सेवाजे ता व शै णक अहता पुण कर त 
अस याने यांना पदो नती देणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अ. . अिधका-याच ेनाव स याचे 
पदनाम पदो नतीच ेपदनाम पदो नती

चा वग शेरा 

१ ी. तानाजी माधवराव 
जगदाळे 

लेखािधकार  
( थाप य) 

उप मु यलेखापाल 
(अंतगत 
लेखाप र क) 

खुला  

२ ी. एकनाथ बंडु पाट ल उपअिभयंता 
( व) 

कायकार  अिभयंता 
( व) खुला  

३ ी. देशमुख िनतीन 
वासुदेव 

उपअिभयंता 
( व) 

कायकार  अिभयंता 
( व) खुला  

४ ी. बाळु पलाजी लांडे उपअिभयंता 
( व) 

कायकार  अिभयंता 
( व) 

अनुसूचीत 
जमाती  

 
  तसेच पपर  िचचवड मनपाम ये पदवीकाधारक अिभयं यांना (Diploma Civil)  “शाखा 

अिभयंता  (Sectional Engineer) असे पदनाम शासनाकडून पुव पासून दले जाते व पदवीधर 
(B.E. Civil) अिभयं यांना “किन  अिभयंता” हेच पदनाम आहे. यामुळे महारा  शासनाचे 
पाटबंधारे वभाग व सावजिनक बांधकाम वभाग, यांचे धत वर मनपामधील पदवीधारक 
थाप य/ वदयूत अिभयंता यांना सहा यक अभयंता (Assistant Engineer) असे पदनाम देणे 

आव यक आहे. 
 तर  महारा  शासना या धत वर पं. िचं. मनपामधील थाप य/ वदयुत पदवीधारक 

(B.E. Civil) किन  अिभयंता यांना “सहा यक अिभयंता” (Assistant Engineer) असे पदनाम 
देणेबाबतचा तसेच या माणे महापािलकेची सेवा वेश िनयमावलीम ये (Recruitement Rules) 
या पदनामाचा समावेश करणेक रता शासनाकडे िशफारस कर यास मा यता देणेत यावी.  
 मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.मिनषा पवार -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
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 यानंतर उपसचूने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-    

      
ठराव मांक – १२३                                         वषय मांक – ७ 
दनांक – ०५.०२.२०१८                 वभाग - मा.आयु   
 
      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/७४९/२०१७,  

                द.२९/०९/२०१७ 

             २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .५७ द.२/१२/२०१७ 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ये  वै क य अिधकार  अिभनामाची १६ 

पदे पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. 
ये  वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीकर ता मा.महापािलका सभा ठराव .२७३६, 

द.१४/०६/१९९४ नुसार खालील माणे अहता िन त कर यात आलेली आहे. " पंपर  िचंचवड 
महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  क  यांची महापािलका सेवेत वै क य अिधकार  
या पदावर वग २ म ये १० वष सेवा झालेली आहे"  तुत या संवगात र  असणार /होणार  
पदे पदो नतीने भर याकर ता द.२८/०७/२०१७ रोजी पदो नती सिमती सभा आयो जत 
कर यात आली होती. तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव वै क य अिधकार  पदावर ल 
अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, गोपनीय अहवाल, सेवा ये ता, आर ण आ ण 
म ा व दािय व इ. सेवा वषयक तपशील पडताळून खालील माणे अिधका-यांना यांचे 
नावासमोर नमूद वगातून पे बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये ये  
वै क य अिधकार  पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत 

िशफारस केलेली आहे. 
 
अ. . अिधका-याचे नाव पदो नतीचा वग शेरा 
१. डॉ.भावसार शैलजा मनोज व.जा. (अ)  

२. डॉ.ताडे काश हंदूराव अनु. जाती द.३०/११/२०१७ रोजी 
पा  

३. डॉ.साळवे सुिनता ीरंग खुला(अनु. जाती)  

४. डॉ.इं जिनयर सुिनता 
िशवशंकर 

खुला 
( व.जा.(अ))  

५. डॉ.ित मणी संिगता ट . खुला (इ.मा.व.)  

६. डॉ.खरात मेघा र वं  
खुला (अनु. 

जाती) द.३०/११/२०१७ रोजी पा  
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        याच माणे खु या वगाची २ पदे र  राहत असलेने महापािलका णालयीन 
शासक य कामकाजा या आव यकते या ीने वै क य अिधकार  पदाचे द.०१/०१/२०१६ 

रोजीचे अंितम सेवा ये ता सूचीनुसार सेवा ये  असलेले डॉ. फरके राज  हाद यांना 
खुला(इ.मा.व.) आ ण डॉ.गोफणे ल मण पांडुरंग यांना खुला(भ.ज.(क)) वगातून 
ता पुर या(Ad-hoc) व पात वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये ये  वै क य 
अिधकार  पदावर पदो नती दे यास मा यता दे यात आलेली आहे. सबब, डॉ.भावसार शैलजा 
मनोज, डॉ.ताडे काश हंदूराव, डॉ.साळवे सुिनता ीरंग, डॉ.इं जिनयर सुिनता िशवशंकर, 
डॉ.ित मणी संिगता ट , आ ण डॉ.खरात मेघा र वं  यांना यांचे नावासमोर उपरो  नमूद 

वगातून ' ये  वै क य अिधकार ' या पदावर र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या 
वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता दे यात येत आहे  तसेच डॉ. फरके राज  हाद 
यांना खुला(इ.मा.व.) आ ण डॉ.गोफण े ल मण पांडुरंग यांना खुला(भ.ज.(क)) वगातून 
ता पुर या (Ad-hoc) व पात ' ये  वै क य अिधकार ' या पदावर र. .१५६००-३९१०० ेड 
वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणी म ये पदो नती दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच लेखा 
वभागाकड ल उप मु यलेखापाल (अंतगत लेखाप र क) व व ुत वभागाकड ल कायकार  
अिभयंता ( व ुत) या मंजुर र  असणा-या पदावर खालील कमचार  हे सेवाजे ता व 
शै णक अहता पुण कर त अस याने यांना पदो नती देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

अ. . अिधका-याच ेनाव स याचे 
पदनाम पदो नतीचे पदनाम पदो नती

चा वग शेरा 

१ ी. तानाजी माधवराव 
जगदाळे 

लेखािधकार  
( थाप य) 

उप मु यलेखापाल 
(अंतगत 
लेखाप र क) 

खुला  

२ ी. एकनाथ बंडु पाट ल उपअिभयंता 
( व) 

कायकार  अिभयंता 
( व) खुला  

३ ी. देशमुख िनतीन 
वासुदेव 

उपअिभयंता 
( व) 

कायकार  अिभयंता 
( व) खुला  

४ ी. बाळु पलाजी लांडे उपअिभयंता 
( व) 

कायकार  अिभयंता 
( व) 

अनुसूचीत 
जमाती  

 
  तसेच पपर  िचचवड मनपाम ये पदवीकाधारक अिभयं यांना (Diploma Civil)  “शाखा 

अिभयंता  (Sectional Engineer) असे पदनाम शासनाकडून पुव पासून दले जाते व पदवीधर 
(B.E. Civil) अिभयं यांना “किन  अिभयंता” हेच पदनाम आहे. यामुळे महारा  शासनाचे 
पाटबंधारे वभाग व सावजिनक बांधकाम वभाग, यांचे धत वर मनपामधील पदवीधारक 
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थाप य/ वदयूत अिभयंता यांना सहा यक अभयंता (Assistant Engineer) असे पदनाम देणे 

आव यक आहे. 
 तर  महारा  शासना या धत वर पं. िचं. मनपामधील थाप य/ वदयुत पदवीधारक 
(B.E. Civil) किन  अिभयंता यांना “सहा यक अिभयंता” (Assistant Engineer) असे पदनाम 
देणेबाबतचा तसेच या माणे महापािलकेची सेवा वेश  िनयमावलीम ये (Recruitement 

Rules) या पदनामाचा समावेश करणेक रता शासनाकडे िशफारस कर यास मा यता देणेत येत 
आहे.   
 अनुकूल- ८१              ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------   
मा.सं दप क पटे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.    

                                                       वषय मांक – ८ 
दनांक – ०५.०२.२०१८               वभाग - मा.आयु   
 
          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                    . था/बीआरट एस/८११/२०१७, द.१७/११/२०१७ 

                    २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .५८ द.२/१२/२०१७ 
 

        वाकड ते हंजेवड  मनपा ह पयत बीआरट एस र ता वकिसत करणे या कामास मा. 
मनपा सभा ठराव . ६६३ द. ०६/०४/२०१५ तसेच मा. आयु  यांच े द. ०५/०५/२०१५ ची 
मंजूर टपणी अ वये शासक य मा यता घे यात आली आहे. तसेच सदर क प यव थापन 
स लागार या कामी मे.इ ा कंग क स टंग इं जिनयस ा.िल. यांची िन वदा पूव व िन वदा 
प ात कामासाठ  मा. थायी सिमती सभा ठराव . १२३३८ द. ०१/०९/२०१५ व मा. आयु  
यांची द. २३/०३/२०१६ या टपणी अ वये नेमणूक करणेत आली आहे. सदर कामाची 
िन वदा र कम ६,५५,०३,३७२/- इतक  असून सदर िन वदा ५.२५% कमी दराने मे.एच 
सी.कटा रया यांना द. ०४/०३/२०१६ या कामाचा आदेशा वये दे यात आली आहे. 
स थतीत एकूण कामापैक  ५५% पूण झाले असून उव रत काम र ता ं द करणाची जागा 
ता यात नसलेने करता येणे श य नाह . सदर करणी भूसंपादन कायदा १८९४ चे अंतगत 
िनवाडा द.२९/०१/२००८ रोजी जा हर झालेला आहे. सदर चे जाह र िनवा यात नमूद केलेनूसार 
“स.नं. २७६, २७७, २७८ मधील हतसंबंधीतांनी मा.उ च यायालयात दावा दाखल के याने व 
या दा याम ये मा. यायालयाने या िमळकतीचे भूसंपदनासाठ  व ता यासाठ  थिगती दली 
अस याने”सदर तीन िमळकती सदर िनवा यात समा व  केले या न ह या. हणजेच स.नं. 
२७६, २७७, २७८ या िमळकती पैक चे कलम ६ अ वये अिधसूिचत े , तसेच े  दु ती या 
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िमळकती व ट ड आर/एफएसआय या बद यात ता यात घेतले या िमळकतीचे संपादन 
करावयाचे े  वगळून, उव रत े ाचा िनवाडा द.२९/०१/२००८ रोजी जाह र कर यात आलेला 
आहे. यामुळे संबंिधत जागा मालकांनी र याचे काम करणेस मनाई केलेली आहे. सदरबाबत 

वषयां कत िन वदा रकमे या बचती मधून कालाखडक झोपडप ट  शेजार ल स.नं. १२४ ते 
वाकड डांगे चौकाकडे जाणारा २४ मी. ड .पी. र ता वकिसत करणेचे काम सुच वले आहे. तसेच 
सदर बचती मधून कावेर  नगर, सांगवी फाटा व डांगे चौक येथील रोडचे डांबर करण करणेचे 
िनयोजन आहे. सदर कामामधील थाप य, व ुत, जलिन:सारण व पाणीपुरवठा कामांची 
एक त बचत र. . ३.०० कोट  इतक  आहे. तसेच स.नं. १२४ ते वाकड डांगे चौकाकडे जाणारा 
२४ मी. ड .पी. र ता वकसीत करणेचे कामात कावेर  नगर, सांगवी फाटा व डांगे चौक येथील 
रोडच ेडांबर करणाचे काम करणे श य आहे. तथा प सदर मुळ िन वदेतील ता वत थळावर ल 
काम दुस-या थळावर करणेस मा. वधी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.   तर  सदर 
कामातील थाप य, व ुत, जलिन:सारण व पाणीपुरवठा कामांची एक त बचत र. . ३.०० 
कोट  थाप य वग क न मुळ िन वदेतील थळ बदलून नवीन थळ कालाखडक झोपडप ट  
स.नं. १२४ ते वाकड डांगे चौकाकडे जाणारा २४ मी. ड .पी. र ता वकिसत करणे तसेच कावेर  
नगर, सांगवी फाटा व डांगे चौक येथील रोडची डांबर करण कर या या कामाचा थळ बदलाचा 

ताव द र  दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.मीनल यादव – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- मा.आयु  साहेब 
यांचेकड ल मुळ तावास मा यता देणेत यावी. 
मा.रेखा दिशले – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका “ब” ेञीय कायालयातील ेञात नवीन भाग . १६ म ये वकास नगर 
कवळे या प रसराचा अंतरभाव आहे. पंपर  िचचवड महानगरपािलके या ह लगत जुने मंुबई-
पुणे हायवे देहूरोड शंकर मंद र पासून एम.बी.कॅ प झोपडप ट  व देहूरोड शंकर मं दर ते 
वकास नगर पयत र ता स या थतीत देहूरोड कॅ टोनमट बोडाचे अख यार त आहेत, सदर 
र याची दु ती देखभाल देहूरोड कॅ टोनमट बोडाकडून होत नाह, व सदरचा र ता हा कवळे 
वकास नगर भागातील नाग रक िनयिमत वाहतुक साठ  वापर करतात. सदर बाबत देहूरोड 
कॅ टोनमट बोडाकडून द.७/१२/२०१७ चे पञा वये उपरो  वषयां कत र याची देखभाल व 
दु ती पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत करणेकामी ना हरकत अस याबाबत कळ वले 
आहे. वर ल वषयां कत काम मनपाचे सन २०१८-१९ चे अंदाजपञक सुच व यात आले आहे. 
 संत े  ी जगतगु  ी संत तुकाराम महाराज यांचे मं दर देहूगाव येथे थत असून 
आता नुकतेच देहूगाव येथे गाथा मं दराचे िनिमती कर यात आली आहे. सदर ठकाण 
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ऐितहािसक थळ हणून ओळखले जाते. तसेच सदर ठकाण महारा ात या तमाम जनतेचे 

दा थान हणून ओळखले जाते, दरवष  या ठकाणी आषाढ वार  क रता लाखो भा वक येत 
असतात, देहूगाव ते मंुबई पुणे महामाग हा पालखी माग हणून ओळखला जातो, सदर माग 
हा ल करा या ह तून जात अस याने सदर र याची  देखभाल महारा  शासनाकडून होत 
नाह , माळवाड  ते मुंबई पुणे महामाग हे अंतर सुमारे ३.५ क.मी. असून स या या र याची 
अव था अ यंत खराब झाली अस याने छोटे मोठे अपघात या र यावर होत आहे, िनधी 
अभावी ल करामाफत र याची दु तीह  केली जात नाह . 
 तर  देहूरोड कॅ टोनमट बोडाची ह तील शंकर मं दर देहूरोड ते एम.बी.कॅ प झोपडप ट  
ते वकासनगर पयतचा र ता व देहूरोड येथील पालखी माग डांबर करण करणे व फुटपाथची 
यव था ना हरकत पञानुसार महानगरपािलकेमाफत देखभाल दु ती करणेस मा यता देणेत 
यावी तसेच नािशक फाटा ते वाकड बीआरट  कॉर डॉर . ३ वर सुदशननगर चौक येथे ेड 
सेपरेटर (समतल वलगक) बांधणे या कामाचे मनपाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात नाव व 
तरतुद नस यामुळे सदर कामास व अंदाजप क  खचास र. .२०००००००/- यास न याने 
शासक य मा यता द.१८/११/२०१७ रोजी या मा.महापािलका सभा अ वये मंजूर करणेत 

आली होती तथा प जीएसट  कर णाली व ड .एस.आर. आ ण एस.एस.आर. या दरसुिचतील 
दर फरक तसेच सदर सुदशननगर चौकातून जाणा-या उ च मता तगती मागामुळे काह  
तां क बदलाव के यामुळे अंदाजप क य र कमेत वाढ झाली असून सुधार त अंदाजप क य 
र कम .३५०००००००/- यास शासक य मा यता देणेत यावी.   

तसेच बी.आर.ट . कॉर डॉर . ३ वर वाकड येथील पुणे-बैगल र महामागावर ल 
पुलापासून हंजवड  ह पयत र ता वकिसत करणे व इतर सल न कामे करणे या कामाचे 
मनपाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात नाव व तरतुद नस यामुळे सदर कामास व 
अंदाजप क  खचास र. .३५०००००००/- यास न याने शासक य मा यता देणेत यावी.  

तसेच काळेवाड  फाटा (धमवीर संभाजी महाराज चौक) येथे वाकड क पटे व ती ते 
पंपर  (काळेवाड ) ेड सेपरेटर बांधणे या कामाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात नाव व 
तरतुद नस यामुळे सदर कामास व अंदाजप क  खचास र. .१४०००००००/- यास न याने 
शासक य मा यता द.१६/१०/२०१७ रोजी या मा.महापािलका सभा अ वये मंजूर करणेत 

आली होती. तथा प जीएसट  कर णाली व ड .एस.आर. आ ण एस.एस.आर. या दरसुिचतील 
दर फरक तसेच काह  तां क बदलाव के यामुळे अंदाजप क य र कमेत वाढ झाली असून 
सुधार त अंदाजप क य र कम .३५०००००००/- यास शासक य मा यता देणेत यावी.  
तर  नािशक फाटा ते वाकड बीआरट  कॉर डॉर . ३ वर सुदशननगर चौक येथे ेड सेपरेटर 
(समतल वलगक) बांधणेचे काम करणे आव यक अस यामुळे मनपाचे सन २०१७-१८ चे 
अंदाजप कात सदर काम समा व  क न या कामाचे र. . ३५,००,००,०००/- चे खचास तसेच 
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बी.आर.ट . कॉर डॉर . ३ वर वाकड येथील पुणे-बैगल र महामागावर ल पुलापासून हंजवड  
ह पयत र ता वकिसत करणे व इतर सल न कामे करणे आव यक अस यामुळे मनपाचे सन 
२०१७-१८ चे अंदाजप कात सदर काम समा व  क न या कामाचे र. . ३५,००,००,०००/- चे 
खचास तसेच काळेवाड  फाटा (धमवीर संभाजी महाराज चौक) येथे वाकड क पटे व ती ते 
पंपर  (काळेवाड ) ेड सेपरेटर बांधणेचे काम करणे आव यक अस यामुळे मनपाचे सन 
२०१७-१८ चे अंदाजप कात सदर काम समा व  क न या कामाचे र. . ३५,००,००,०००/- चे 
खचास शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच अ भागातील वॉड वकसीत करणे ( भाग . 
१४ भ  श  उ ान) – थळ बदल करणेबाबतचे काम संबंिधत ठेकेदार मे. धने र 
कं शन यांचेमाफत चालु आहे. सदर िन वदेतंगत िनगड  से. . २३ येथील पं पग टेशन 
ते से. . २६ येथील बग इं डया चौकापयतचा २४.०० मी. ं द चा र ता वकिसत करणेचे 
िनयोजन होते. यानुसार तेथील र या या दो ह  बाजु या फुटपाथचे काम पुण झाले आहे. 
मु य र याचे डांबर करणाचे कामाचा मुळ िन वदेत समावेश होता. परंतु सदर ठकाणी 
म यंतर या काळात BRT वभागामाफत डांबर करणाचे काम करणेत आलेले आहे. सदरचा 
भाग . १४ मधील र ता भ  श  चौक ते कवळे या ४५.०० मी. BRT र यालगत 

(Approach) असलेने, सदरचे काम BRT माफत करणेत आलेले आहे. यामुळे मुळ िन वदेतील 
डांबर करणाचे काम याच भाग . १४ म ये नाग रकां या सोयीसाठ  व वाहतुक िनयमा या 

ीने खालील ठकाणी करणे गरजेचे आहे. 
१) से. . २४ काचघर चौक ते गारवा हॉटेल.  
२) से. . २५, संत ाने र चौक (भेळ चौक) ते काचघर चौक (स हस र ता).  
३) से. . २४, िनगड  गावठाण अंतगत र ते.  

सदर कामासाठ  सन २०१७-१८ या सुधार त अंदाजप कात पुरेशी तरतुद ठेवणेत 
आलेली आहे. तथा प, सदर डांबर करण कामाचे िनयोजनामुळे मुळ िन वदेतील डांबर करणाचे 
कामात थळबदल होणार असलेने यास मा यता देणेत यावी. 

तर  वर ल वषयां कत िन वदा (िन. . ४२/२८/२०१६-१७) कामांतगत उव रत ५०%  
कामासाठ  थळबदल क न याच भागात ( भाग . १४) वर नमुद केले या ठकाणी 
डांबर करण करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच मौजे िचंचवड येथील अनुसया मंगल 
कायालयाजवळ ल १२ मी. र ता ते उ रेकड ल आड या १२ मी. र यापयत (स.नं.२८७ ते 
स.नं.२८८) जोडणा-या वकास आराखडयातील र याचे अलीकड ल व पलीकड ल सव भाग 
मनपाचे ता यात आलेला असून स थतीत पुण ं द ला र ता वकसीत झाला आहे. सबब 
वषयांक त भाग मनपाचे ता यात नस यामुळे  वाहतुक चे सुरळ त िनयोजन व िनयमन होत 
नाह . सबब वाढले या वाहतुक मुळे वाहतूक क ड  होत आहे. यामुळे मौजे िचंचवड येथील 
अनुसया मंगल कायालयाजवळ ल १२ मी. र ता ते उ रेकड ल आड या १२ मी. र यापयत  
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(स.नं.२८७ ते स.नं.२८८) जोडणा-या वकास आराखडयातील र ता तातड ने करणे आव यक 
आहे तर  वषयांक त र याचे भूसंपादन नवीन भूसंपादन २०१३ चे कायदया वये करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
मा.उषा मंुढे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा.शञु न काटे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- सन २०१७-१८ या 
आिथक वषात खालील नमुद केले या कामाचा समावेश असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदर 
कामातून भाग . २८ मधील ववीध ठकाणी र यांचे ं द करण क न डांबर करण करणे 
गरजेचे आहे. सदर कामासाठ  मा.महापािलका सभा ठराव . ४२, द.२०/०६/२०१७ अ वये 
र. . ५०,००,०००/- इतक  शासक य मा यता िमळालेली आहे परंतु ती अपुर  पडत अस याने 
सदर कामास र. . ५,००,००,०००/- इत या र कमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. 
 
अ.
. 

कामाचे नाव पान 
./अनु. . 

शासक य 
मा यता 

वाढ व 
शासक य 

मा यता 

एकूण 
आव यक 
शासक य 

मा यता 
१ पंपळे सौदागर 

भाग . ५५ 
येथील वराज गाडन 
व प रसरातील र ते 
हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे 
(िन.नो. .१२/७०/ 
२०१७-१८)    

२३६/४२ ५०,००,००० ४,५०,००,००० ५,००,००,००० 

                 
 तर  वर नमुद केले माणे सदर कामास सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. 
 
मा.िनमला कुटे -    मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा.सं दप क पटे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार या आहेत. 
मा.राहुल कलाटे –    मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  वाकड ते हंजवड  हा 
जो वषय आहे, सारथीवर या रोड या सवात जा त क ले ट आहेत. तो रोड अतीशय गरजेचा 
अस यामुळे हा वषय द र  दाखल न करता मुळ जो वषय आहे या माणे मंजूर करावा अशी 
वनंती  आहे. नसेल करणार तर मला परत बोलायचे आहे. 
मा.सिचन िचखले -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  मी अिभनंदन 
करतो शहराचे डे हलपमट लवकरात लवकर हायला पाह ज.े चांगली गो  आहे पण  ामु याने 
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लंबीत जो वषय आहे िनगड  ते दापोड  क  या र यावर अनेक रोज अपघात होतात. 

सवसामा य नागर कांना िच ह पडला क  गेली तीन चार वषापासून हा र ता तयार असून 
सु दा चालू का होत नाह . परवा दवशी एक ऍ सीडट झाला याम ये युवक अ यंत गंभीर 
व पात दुखापत झाला, खरतर तो मरता मरता वाचला. आपण पाह लेतर सगळे बस टॉप, 

र ते असतील याची पाहणी मी, तु ह  आ ण सभागृह नेते आपण सवानी िमळून केली. तो 
चालू करणार होतो परंतु काह  कारणा तव पु हा थांब वले आहे. मी न  वनंती करतो क  
िनगड  ते दापोड  बीआरट एस र ता लवकरात लवकर नागर कांना खुला करावा अ यत: न क  
काय करायचे ते या यावर िनणय यावा. तु ह  आ ण आ ह  पाहणी क न याला दोन 
मह ने झालेले आहेत. पाहणी होवून सु दा तो र ता खुला होत नाह . नागर कांचे हाल होतात. 
टु- ह लर असतील, फोर- ह लर असतील स ह स र ता लहान होतो. हेवी हेईकल या 
र यानी जातात, ऍ सीडट होतात. ये  नागर कांना चालता येत नाह  याची आपण दखल 
घेवून लवकरात लवकर िनणय घेवून या यावर अंमलबजावणी करावी अशी न  वनंती 
करतो. 
मा.मीनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  हा वषय द र  
दाखल न करता मूळ वषय मा य करावा. मा.आयु ांकडून आलेला  या अगोदर असा वषय 
मा य झालेला आहे. यामुळे प ीय राजकारण न करता आपण सवसामा य जनतेमुळे 
या ठकाणी उभा आहोत. वकासा या कामाला ाधा य दयायचे.  हा वषय द र  दाखल क  
नय.े मा. आयु ांकड ल मुळ ताव मंजुर करणेत यावा अशी मी उपसूचना दलेली आहे. 
मा.महापौर-  आयु साहेबांचा मुळ वषय उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मुळ डॉकेट वधी 
सिमतीने र  केलेले आहे. यामुळे आयु  साहेबांचे डॉकेट मा य करावे. 
मा.महापौर-  नगरसिचव यांनी खुलासा करावा.  

मा.नगरसिचव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा वषय मा. वधी 
सिमतीने द र  दाखल कर याक रता मा.महापािलका सभेकडे िशफारस केलेली आहे. 
मा.महापािलका सभेला वषय दु त कर याचे अिधकार आहेत, तर  मा.आयु  साहेबांचा मुळ 

ताव आहे या माणे वषय मंजुर कर याबाबतची उपसूचना दलेली आहे. यामुळे 
मा.आयु ांचा मुळ ताव आहे तो अिधक उपसूचना अशा कारे सभागृहा या सूचना 
मा.महापौर साहेबांनी वचारात घेतले या आहेत.             

मा.महापौर-  यादव ताईनी मुळ वषय मंजूर करावा हणून सांगीतले या माणे आयु  
साहेबां या डॉकेटसह मुळ वषय उपसूचनेसह वषय मंजूर करणेत येत आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-   
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ठराव मांक – १२४                                         वषय मांक – ८ 
दनांक – ०५.०२.२०१८                 वभाग - मा.आयु   
          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                    . था/बीआरट एस/८११/२०१७, द.१७/११/२०१७ 

                   २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .५८ द.२/१२/२०१७ 
          
      वाकड ते हंजेवड  मनपा ह पयत बीआरट एस र ता वकिसत करणे या कामास 
मा.मनपा सभा ठराव . ६६३ द. ०६/०४/२०१५ तसेच मा. आयु  यांच े द. ०५/०५/२०१५ 
ची मंजूर टपणी अ वये शासक य मा यता घे यात आली आहे. तसेच सदर क प 
यव थापन स लागार या कामी मे.इ ा कंग क स टंग इं जिनयस ा.िल. यांची िन वदा पूव 
व िन वदा प ात कामासाठ  मा. थायी सिमती सभा ठराव . १२३३८ द. ०१/०९/२०१५ व 
मा. आयु  यांची द. २३/०३/२०१६ या टपणी अ वये नेमणूक करणेत आली आहे. सदर 
कामाची िन वदा र कम ६,५५,०३,३७२/- इतक  असून सदर िन वदा ५.२५% कमी दराने 
मे.एच सी.कटा रया यांना द. ०४/०३/२०१६ या कामाचा आदेशा वये दे यात आली आहे. 
स थतीत एकूण कामापैक  ५५% पूण झाले असून उव रत काम र ता ं द करणाची जागा 
ता यात नसलेने करता येणे श य नाह . सदर करणी भूसंपादन कायदा १८९४ चे अंतगत 
िनवाडा द.२९/०१/२००८ रोजी जा हर झालेला आहे. सदर चे जाह र िनवा यात नमूद 
केलेनूसार “स.नं. २७६, २७७, २७८ मधील हतसंबंधीतांनी मा.उ च यायालयात दावा दाखल 
के याने व या दा याम ये मा. यायालयाने या िमळकतीचे भूसंपदनासाठ  व ता यासाठ  

थिगती दली अस याने”सदर तीन िमळकती सदर िनवा यात समा व  केले या न ह या. 
हणजेच स.नं. २७६, २७७, २७८ या िमळकती पैक चे कलम ६ अ वये अिधसूिचत े , तसेच 
े  दु ती या िमळकती व ट ड आर/एफएसआय या बद यात ता यात घेतले या 

िमळकतीचे संपादन करावयाचे े  वगळून, उव रत े ाचा िनवाडा द.२९/०१/२००८ रोजी 
जाह र कर यात आलेला आहे. यामुळे संबंिधत जागा मालकांनी र याचे काम करणेस मनाई 
केलेली आहे. सदरबाबत वषयां कत िन वदा रकमे या बचती मधून कालाखडक झोपडप ट  
शेजार ल स.नं. १२४ ते वाकड डांगे चौकाकडे जाणारा २४ मी. ड .पी. र ता वकिसत करणेचे 
काम सुच वले आहे. तसेच सदर बचती मधून कावेर  नगर, सांगवी फाटा व डांगे चौक येथील 
रोडचे डांबर करण करणेचे िनयोजन आहे. सदर कामामधील थाप य, व ुत, जलिन:सारण व 
पाणीपुरवठा कामांची एक त बचत र. . ३.०० कोट  इतक  आहे. तसेच स.नं. १२४ ते वाकड 
डांगे चौकाकडे जाणारा २४ मी. ड .पी. र ता वकसीत करणेचे कामात कावेर  नगर, सांगवी 
फाटा व डांगे चौक येथील रोडचे डांबर करणाचे काम करणे श य आहे. तथा प सदर मुळ 
िन वदेतील ता वत थळावर ल काम दुस-या थळावर करणेस मा. वधी सिमतीची मा यता 
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घेणे आव यक आहे.   तर  सदर कामातील थाप य, व ुत, जलिन:सारण व पाणीपुरवठा 
कामांची एक त बचत र. . ३.०० कोट  थाप य वग क न मुळ िन वदेतील थळ बदलून 
नवीन थळ कालाखडक झोपडप ट  स.नं. १२४ ते वाकड डांगे चौकाकडे जाणारा २४ मी. 
ड .पी. र ता वकिसत करणे तसेच कावेर  नगर, सांगवी फाटा व डांगे चौक येथील रोडची 
डांबर करण कर या या कामाचा थळ बदलाचा ताव द र  दाखल करणेस मा यता 
देणेकामी मा. वधी सिमतीने िशफारस केली असलीतर  मा.आयु  यांचेकड ल मुळ तावास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका “ब” ेञीय कायालयातील 
ेञात नवीन भाग . १६ म ये वकास नगर कवळे या प रसराचा अंतरभाव आहे. पंपर  

िचचवड महानगरपािलके या ह लगत जुने मुंबई-पुणे हायवे देहूरोड शंकर मंद र पासून 
एम.बी.कॅ प झोपडप ट  व देहूरोड शंकर मं दर ते वकास नगर पयत र ता स या थतीत 
देहूरोड कॅ टोनमट बोडाचे अख यार त आहेत, सदर र याची दु ती देखभाल देहूरोड 
कॅ टोनमट बोडाकडून होत नाह , व सदरचा र ता हा कवळे वकास नगर भागातील नाग रक 
िनयिमत वाहतुक साठ  वापर करतात. सदर बाबत देहूरोड कॅ टोनमट बोडाकडून 
द.७/१२/२०१७ चे पञा वये उपरो  वषयां कत र याची देखभाल व दु ती पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत करणेकामी ना हरकत अस याबाबत कळ वले आहे. वर ल वषयां कत 
काम मनपाचे सन २०१८-१९ चे अंदाजपञक सुच व यात आले आहे. 
 संत े  ी जगतगु  ी संत तुकाराम महाराज यांचे मं दर देहूगाव येथे थत असून 
आता नुकतेच देहूगाव येथे गाथा मं दराचे िनिमती कर यात आली आहे. सदर ठकाण 
ऐितहािसक थळ हणून ओळखले जाते. तसेच सदर ठकाण महारा ात या तमाम जनतेचे 

दा थान हणून ओळखले जाते, दरवष  या ठकाणी आषाढ वार  क रता लाखो भा वक येत 
असतात, देहूगाव ते मंुबई पुणे महामाग हा पालखी माग हणून ओळखला जातो, सदर माग 
हा ल करा या ह तून जात अस याने सदर र याची  देखभाल महारा  शासनाकडून होत 
नाह , माळवाड  ते मुंबई पुणे महामाग हे अंतर सुमारे ३.५ क.मी. असून स या या र याची 
अव था अ यंत खराब झाली अस याने छोटे मोठे अपघात या र यावर होत आहे, िनधी 
अभावी ल करामाफत र याची दु तीह  केली जात नाह . 
 तर  देहूरोड कॅ टोनमट बोडाची ह तील शंकर मं दर देहूरोड ते एम.बी.कॅ प झोपडप ट  
ते वकासनगर पयतचा र ता व देहूरोड येथील पालखी माग डांबर करण करणे व फुटपातची 
यव था ना हरकत पञानुसार महानगरपािलकेमाफत देखभाल दु ती करणेस मा यता देणेत 
येत आहे तसेच नािशक फाटा ते वाकड बीआरट  कॉर डॉर . ३ वर सुदशननगर चौक येथे ेड 
सेपरेटर (समतल वलगक) बांधणे या कामाचे मनपाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात नाव व 
तरतुद नस यामुळे सदर कामास व अंदाजप क  खचास र. .२०००००००/- यास न याने 
शासक य मा यता द.१८/११/२०१७ रोजी या मा.महापािलका सभा अ वये मंजूर करणेत 
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आली होती तथा प जीएसट  कर णाली व ड .एस.आर. आ ण एस.एस.आर. या दरसुिचतील 
दर फरक तसेच सदर सुदशननगर चौकातून जाणा-या उ च मता तगती मागामुळे काह  
तां क बदलाव के यामुळे अंदाजप क य र कमेत वाढ झाली असून सुधार त अंदाजप क य 
र कम .३५०००००००/- यास शासक य मा यता देणेत येत आहे.   

तसेच बी.आर.ट . कॉर डॉर . ३ वर वाकड येथील पुणे-बैगल र महामागावर ल 
पुलापासून हंजवड  ह पयत र ता वकिसत करणे व इतर सल न कामे करणे या कामाचे 
मनपाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात नाव व तरतुद नस यामुळे सदर कामास व 
अंदाजप क  खचास र. .३५०००००००/- यास न याने शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच काळेवाड  फाटा (धमवीर संभाजी महाराज चौक) येथे वाकड क पटे व ती ते 
पंपर  (काळेवाड ) ेड सेपरेटर बांधणे या कामाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात नाव व 
तरतुद नस यामुळे सदर कामास व अंदाजप क  खचास र. .१४०००००००/- यास न याने 
शासक य मा यता द.१६/१०/२०१७ रोजी या मा.महापािलका सभा अ वये मंजूर करणेत 

आली होती. तथा प जीएसट  कर णाली व ड .एस.आर. आ ण एस.एस.आर. या दरसुिचतील 
दर फरक तसेच काह  तां क बदलाव के यामुळे अंदाजप क य र कमेत वाढ झाली असून 
सुधार त अंदाजप क य र कम .३५०००००००/- यास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
तर  नािशक फाटा ते वाकड बीआरट  कॉर डॉर . ३ वर सुदशननगर चौक येथे ेड सेपरेटर 
(समतल वलगक) बांधणेचे काम करणे आव यक अस यामुळे मनपाचे सन २०१७-१८ चे 
अंदाजप कात सदर काम समा व  क न या कामाचे र. . ३५,००,००,०००/- चे खचास तसेच 
बी.आर.ट . कॉर डॉर . ३ वर वाकड येथील पुणे-बैगल र महामागावर ल पुलापासून हंजवड  
ह पयत र ता वकिसत करणे व इतर सल न कामे करणे आव यक अस यामुळे मनपाचे सन 
२०१७-१८ चे अंदाजप कात सदर काम समा व  क न या कामाचे र. . ३५,००,००,०००/- चे 
खचास तसेच काळेवाड  फाटा (धमवीर संभाजी महाराज चौक) येथे वाकड क पटे व ती ते 
पंपर  (काळेवाड ) ेड सेपरेटर बांधणेचे काम करणे आव यक अस यामुळे मनपाचे सन 
२०१७-१८ चे अंदाजप कात सदर काम समा व  क न या कामाचे र. . ३५,००,००,०००/- चे 
खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच अ भागातील वॉड वकसीत करणे ( भाग 
. १४ भ  श  उ ान) – थळ बदल करणबेाबतचे काम संबंिधत ठेकेदार मे. धने र 

कं शन यांचेमाफत चालु आहे. सदर िन वदेतंगत िनगड  से. . २३ येथील पं पग टेशन 
ते से. . २६ येथील बग इं डया चौकापयतचा २४.०० मी. ं द चा र ता वकिसत करणेचे 
िनयोजन होते. यानुसार तेथील र या या दो ह  बाजु या फुटपाथचे काम पुण झाले आहे. 
मु य र याचे डांबर करणाचे कामाचा मुळ िन वदेत समावेश होता. परंतु सदर ठकाणी 
म यंतर या काळात BRT वभागामाफत डांबर करणाचे काम करणेत आलेले आहे. सदरचा 
भाग . १४ मधील र ता भ  श  चौक ते कवळे या ४५.०० मी. BRT र यालगत 
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(Approach) असलेने, सदरचे काम BRT माफत करणेत आलेले आहे. यामुळे मुळ िन वदेतील 
डांबर करणाच ेकाम याच भाग . १४ म ये नाग रकां या सोयीसाठ  व वाहतुक िनयमा या 

ीने खालील ठकाणी करणे गरजेचे आहे. 
१) से. . २४ काचघर चौक ते गारवा हॉटेल.  
२) से. . २५, संत ाने र चौक (भेळ चौक) ते काचघर चौक (स हस र ता).  
३) से. . २४, िनगड  गावठाण अंतगत र ते.  

सदर कामासाठ  सन २०१७-१८ या सुधार त अंदाजप कात पुरेशी तरतुद ठेवणेत 
आलेली आहे. तथा प, सदर डांबर करण कामाचे िनयोजनामुळे मुळ िन वदेतील डांबर करणाचे 
कामात थळबदल होणार असलेने यास मा यता देणेत येत आहे. 

तर  वर ल वषयां कत िन वदा (िन. . ४२/२८/२०१६-१७) कामांतगत उव रत ५०% 
कामासाठ  थळबदल क न याच भागात ( भाग . १४) वर नमुद केले या ठकाणी 
डांबर करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे िचंचवड येथील अनुसया मंगल 
कायालयाजवळ ल १२ मी. र ता ते उ रेकड ल आड या १२ मी. र यापयत (स.नं.२८७ ते 
स.नं.२८८) जोडणा-या वकास आराखडयातील र याचे अलीकड ल व पलीकड ल सव भाग 
मनपाचे ता यात आलेला असून स थतीत पुण ं द ला र ता वकसीत झाला आहे. सबब 
वषयांक त भाग मनपाचे ता यात नस यामुळे  वाहतुक चे सुरळ त िनयोजन व िनयमन होत 
नाह . सबब वाढले या वाहतुक मुळे वाहतूक क ड  होत आहे. यामुळे मौजे िचंचवड येथील 
अनुसया मंगल कायालयाजवळ ल १२ मी. र ता ते उ रेकड ल आड या १२ मी. र यापयत  
(स.नं.२८७ ते स.नं.२८८) जोडणा-या वकास आराखडयातील र ता तातड ने करणे आव यक 
आहे तर  वषयांक त र याचे भूसंपादन नवीन भूसंपादन २०१३ चे कायदया वये करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१७-१८ या आिथक वषात खालील नमुद केले या 
कामाचा समावेश असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदर कामातून भाग . २८ मधील ववीध 
ठकाणी र यांचे ं द करण क न डांबर करण करणे गरजेचे आहे. सदर कामासाठ  
मा.महापािलका सभा ठराव . ४२, द.२०/०६/२०१७ अ वये र. . ५०,००,०००/- इतक  
शासक य मा यता िमळालेली आहे परंतु ती अपुर  पडत अस याने सदर कामास र. . 

५,००,००,०००/- इत या र कमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
./अनु. . 

शासक य 
मा यता 

वाढ व 
शासक य 

मा यता 

एकूण 
आव यक 
शासक य 

मा यता 
१ पंपळे सौदागर 

भाग . ५५ 
२३६/४२ ५०,००,००० ४,५०,००,००० ५,००,००,००० 
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येथील वराज गाडन 
व प रसरातील र ते 
हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे 
(िन.नो. .१२/७०/ 
२०१७-१८)    

                 
 तर  वर नमुद केले माणे सदर कामास सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       ------ 
 मा.सार का लांडगे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.         
                                                         वषय मांक – ९ 
दनांक – ०५.०२.२०१८                 वभाग - मा.आयु   
             संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                      जा. . वभाअक/३/का व/३२४/२०१७ द.७/१२/२०१७ 

 क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

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

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  
१३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 

रा य शासनाचे र. .८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/११/२०१७अखेर 
केले या कायवाह ची मा हतीखालील माणे  
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                              पञ  अ  

                         

महानगरपािलकेच ेनाव 
पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा पुणे  

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
११९६५  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या  

११२७३  

मंजूर अजाची एकूण सं या ९०३३  

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ५२०८ 

एकुण बांधकाम पुण- 
८०६४ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - २८५६ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 
सामुदाियक शौचालय ४६५सीटस 

म हला–२०३ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा ६१९३ लाभाथ  

 GOI+GOM=३७१.५८ 

                  लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB =१२३.८६ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण          ४९५.४४लाख  
िनगत करणेत 

आलेला 

दुसरा ह ा 
५०३८ लाभाथ  

GOI+GOM=३०२.२८ 

                लाख 

 GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =१००.७६ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण ४०३.०४ लाख  
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 सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. 
मा.न ता ल ढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ह म ये र यावर अनेक मोकाट भटक  जनावरे फरत असतात. यामुळे 
वाहतुक स अडथळे िनमाण होतात, तसेच काह  ठकाणी लहान मोठे अपघात होतात. यामुळे 
सदर या मोकाट भट या जनावरांसाठ  गो शाळा सु  करावी.  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या मंजूर वकास योजनेनुसार मौजे 
िचखली येिथल स.नं. १६५५/२ या  जागेवर आर ण . १/७९ अ वये  गुरांचा गोठा या 
योजनाथ दोन हे टर े  आर त असून सदरचे े  महानगरपािलके या ता यात आलेले 

आहे.  
 सदर े  ता यात घेऊन सु दा याचे वकसन झालेले नाह . तर  सदरचा  हा 
गंभीर व पाचा असुन महानगरपािलके माफत सदरचे आर ण व रत वकसीत क न या 
ठकाणी गो शाळा सु  करणेस मा यता देणेत यावी.  
मा.राज  गावडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.सार का लांडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – १२५                                        वषय मांक – ९ 
दनांक – ०५.०२.२०१८                 वभाग - मा.आयु   
             संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                      जा. . वभाअक/३/का व/३२४/२०१७ द.७/१२/२०१७ 

 क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

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

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  
१३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 
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ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 

रा य शासनाचे र. .८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/११/२०१७अखेर 
केले या कायवाह ची मा हतीखालील माण े 

                              पञ  अ  

महानगरपािलकेच ेनाव 
पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
११९६५  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या  

११२७३  

मंजूर अजाची एकूण सं या ९०३३  

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ५२०८ 

एकुण बांधकाम पुण- 
८०६४ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - २८५६ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 
सामुदाियक शौचालय ४६५सीटस 

म हला–२०३ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा ६१९३ लाभाथ  

GOI+GOM=३७१.५८ 

                  लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB =१२३.८६ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण          ४९५.४४लाख  
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 सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ह म ये र यावर अनेक मोकाट भटक  जनावरे फरत असतात. यामुळे वाहतुक स अडथळे 
िनमाण होतात, तसेच काह  ठकाणी लहान मोठे अपघात होतात. यामुळे सदर या मोकाट 
भट या जनावरांसाठ  गो शाळा सु  करावी.  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या मंजूर वकास योजनेनुसार मौजे 
िचखली येिथल स.नं. १६५५/२ या  जागेवर आर ण . १/७९ अ वये गुरांचा गोठा या 
योजनाथ दोन हे टर े  आर त असून सदरचे े  महानगरपािलके या ता यात आलेले 

आहे.  
 सदर े  ता यात घेऊन सु दा याचे वकसन झालेले नाह . तर  सदरचा  हा 
गंभीर व पाचा असुन महानगरपािलके माफत सदरचे आर ण व रत वकसीत क न या 
ठकाणी गो शाळा सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 अनुकूल- ८१        ितकूल – ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       ------ 
मा.अनुराधा गोरखे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े   
                                                         वषय मांक –  १० 
दनांक – ०५.०२.२०१८                 वभाग - मा.आयु   

                   संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/४/का व/९१२/२०१७  

                   द.८/१२/२०१७  

  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील व मान स मा.पदािधकार /सद य आ ण माजी  

पदािधकार  / सद य यांचे नावाचे फलक यांचे िनवास थानाजवळ लावणेकामी धोरण 
ठर वणेस मा. थायी सिमती म ये सुचना देणेत आले या आहेत. 
 

िनगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ा 
५०३८ लाभाथ  

GOI+GOM=३०२.२८ 

                लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =१००.७६ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण ४०३.०४ लाख  
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 स या अशा कारचे व मान स मा.पदािधकार /सद य आ ण माजी पदािधकार  / 
सद य यांचे नावाचे फलक याचे िनवास थानाजवळ लावणेबाबतचे िन त धोरण नाह . 
 पुणे महानगरपािलकेम ये याबाबत फोनवर चौकशी केली असता तेथेह  धोरण ठर वलेले 
नाह . मा  नगरसिचव कायालयामाफत संबंिधत े य कायालयास स मा.सद य / 
पदािधकार  यांचे नाव व प ा यांचे प  पाठवुन नावाचा फलक लावणेस सांिगतले जात.े  
 स या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अशा कारचे फलक थाप य वभाग 
े य कायालयामाफत लावले जातात. मा. थायी सिमती सभेम ये दले या सुचनां माणे 

महानगरपािलकेतील व मान स मा.पदािधकार /सद य आ ण माजी पदािधकार  / सद य 
यांचे नावाचे फलक यांचे िनवास थानाजवळ लावणेकामी धोरण ठर वणेस खालील प  अ 
माणे असावे 

       
प  अ 
 

अ.  धोरण 
१ व ामान व माजी स मा.पदािधकार /सद य यांचे नावाचा, यांचे िनवास थानाकडे  

जाणा-या मु य र या या कडेला एक फलक लावणेत यावा. 
२ फलक ३ फुट x २ फुट आकाराचा असावा याची जमीनीपासुन  उंची ७ फुट असावी. 
३ फलक हर या लोरोसंट रंगाम ये (बॅक ाऊंड) व यावर ल मजकुर पांढ-या अ रांत 

असावा. तसेच तो देवनागर  (मराठ ) म ये असावा. पदािधकार /सद य यां या 
नावां या अ रांची उंची १० सेमी व इतर मजकुरां या अ रांची उंची ७ सेमी इतक  
असावी. 

४ व मान व माजी स मा.पदािधकार  / सद य यांची नावे व िनवास थानाचे प े 
नगरसिचव कायालयाने थाप य मु य कायालयास यांचे सद य कालावधीसह 
कळ वणेत यावेत. 

५ नावाचे फलक हे व मान व लगत या मागील िनवडणुक तील माजी सद य यांचे 
बाबतीत असतील. 

६ माजी स मा.पदािधकार /सद य यांचे बाबतीत फलक लावताना प  उ लेख करणेत 
यावा. (उदा  माजी नगरसेवक / नगरसद य / महापौर / तसेच वकृत असलेस 
वकृत नगरसेवक ) असा प  उ लेख असावा.नावापुढे मा, व.अशा कारचा उ लेख 

नसावा. 
७ फलक ऑ लीक िशटवर, लोखंड  चर म ये र या या दशनी भागावर लावणेत 

यावेत. फलक लावताना वाहतुक स अडथळा होणार नाह  पादचा-यांची चालताना गैरसोय 
होणार नाह .फलकामुळे यता बाधीत होणार नाह  या बाबींची द ता घे यात 
यावी.तसेच चलीत कायदा व िनयम यांचे पुण पालन करावे. 

८ अशा कारचे फलक लावणेचे कामकाज थाप य मु य कायालयामाफत सव चलीत 
िनयमांचे पालन क न करणेत यावे. 

९ िनवडणुक आचारसं हता कालावधीम ये सदर फलकावर ल नाव झाकुन घेणेची कायवाह  
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(आचारसं हते या िनयमा माणे ) थाप य वभागाने करावी. 
१० फलक  लावणेकामी आव यक असणार  अंदाजप क य तरतुद थाप य वभागाकडे 

असावी. 
११ िनवडून आले या नविनवाचीत सद यांची नावे राजप ाम ये िस द झालेवर यांची नावे 

व प े नगरसिचव वभागाने थाप य वभागाला वर त कळ वणेत यावीत व फलक 
लावणेची कायवाह  थाप य मु य कायालयाने पुण करावी.  

१२ या यित र  लाव यात आलेले फलक हे बेकायदेिशर समजून ते काढून टाक यात 
यावेत. 

 
    सबब वर ल माणे स मा. पदािधकार /सद य आ ण माजी पदािधकार  / सद य यांचे 
नावाच ेफलक यांचे िनवास थानाचे मु य र यावर लावणे बाबतच ेधोरण ठर वणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 

मा.उषा उफ माई ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
 

मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – १२६                                         वषय मांक –  १० 
दनांक – ०५.०२.२०१८                 वभाग - मा.आयु   

                   संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/४/का व/९१२/२०१७  

                   द.८/१२/२०१७  

  
    वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
 
 अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------ 
 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
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ठराव मांक – १२७                                       वषय मांक –  ११ 
दनांक – ०५.०२.२०१८               वभाग - मा.नगरसिचव   

 

वधी सिमती   
 

    अ) द. २३/१०/२०१७ व द.६/११/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
    ब) द.०६/११/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
    क) द.१७/११/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.तुषार कामठे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 
 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------ 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक – १२८                                       वषय मांक –  १२ 
दनांक – ०५.०२.२०१८               वभाग - मा.नगरसिचव   

मा.म हला व बालक याण सिमती 
        

        अ) द. ०७/११/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

   ब) द.२१/११/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.तुषार कामठे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल- ८१                 ितकूल- ० 
 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------ 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – १२९                                       वषय मांक –  १३ 
दनांक – ०५.०२.२०१८               वभाग - मा.नगरसिचव   

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

अ) द. १०/११/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
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मा.तुषार कामठे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

       अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

 
मा.महापौर -  सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे जाह र करतो.    
                                                                 
                                   
                                          (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.    
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/६/का व/१२४/२०१८ 
दनांक - ४/०४/२०१८     
 

                                               
                                       नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

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

      कायवाह साठ  रवाना.                                                                     
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(मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ह ेका/ शा/१/का व/३३३/२०१७ द.०९/११/२०१७) 
                      (मा.महापािलका सभा वषय .१ चे लगत)    
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