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

कायप का मांक – ४३ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.४.२०१५                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ए ल-२०१५ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
सोमवार द.२०.४.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.      

१.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 
२.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
३.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
४.  मा.भालेकर अ णा दिलप 
५.  मा.सौ. वाती मोद सान े
६.  मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
७.  मा.थोरात विनता एकनाथ 
८.  मा.जाधव साधना रामदास 
९.  मा.जाधव राहुल गुलाब 
१०.  मा.आ हाट मंदा उ म 
११.  मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१२.  मा.काळजे िनतीन ताप 
१३.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 
१४.  मा.जगद श शे ट   
१५.  मा.बाबर शारदा काश 
१६.  मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव  
१७.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
१८.  मा.उ हास शे ट  
१९.  मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२०.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
२१.  मा.तानाजी व ठल खाडे 
२२.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
२३.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२४.  मा.भारती फरांदे 
२५. मा.आर.एस.कुमार 
२६.  मा.जावेद रमजान शेख 
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२७. मा.भालेराव ितभा ाने र 
२८.  मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 
२९.  मा.राजू िमसाळ 
३०.  मा.नेटके सुमन राज  
३१.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३२.  मा.भ डवे संिगता राज  
३३.  मा.मोरे र महादू भ डव े
३४. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३५. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३६. मा.ल ढे गणेश नारायण 
३७. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३८.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 
३९.  मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल  
४०.  मा.अपणा िनलेश डोके 
४१.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 
४२.  मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
४३. मा.पवार मनीषा काळूराम 
४४. मा. साद शे ट  
४५. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
४६. मा.काळभोर वैशाली जािलदंर 
४७. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
४८. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
४९. मा.मासुळकर समीर मोरे र 
५०. मा.वाबळे संजय म हारराव 
५१. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  
५२. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
५३. मा.सुपे आशा र वं  
५४. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
५५. मा.मो हनीताई वलास लांडे 
५६. मा.अ जत दामोदर ग हाण े
५७. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
५८. मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे   
५९. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
६०. मा.महेशदादा कसन लांडग े
६१. मा. दा बाजीराव लांडे 
६२.  मा.†ò›ü.िनतीन ाने र लांडग े
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६३. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
६४. मा.ननवरे जत  बाबा 
६५. मा.सावळे िसमा र वं  
६६. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
६७.  मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 
६८.  मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
६९.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७०.  मा.सौ.पानसरे अिमना महंमद 
७१. मा.कदम सदगु  महादेव 
७२. मा.कैलास महादेव कदम 
७३. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 
७४. मा.टाक अ ण मदन 
७५. मा.आसवाणी स वता धनराज 
७६. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
७७. मा.आसवानी हरानंद ऊफ ब बू कमतराम  
७८. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 
७९.  मा.पाडाळे िनता वलास 
८०.  मा. वनोद जयवंत नढे 
८१.  मा.तापक र अिनता म छं    
८२.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
८३.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८४. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
८५. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८६. मा.कलाटे वाती मयुर  
८७. मा.नादंगुडे वलास एकनाथ 
८८. मा.च धे आरती सुरेश 
८९. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
९०. मा.जवळकर वैशाली राहुल 
९१. मा.जगताप राज  गणपत  
९२. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
९३. मा.जगताप नवनाथ द  ु
९४. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
९५. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 
९६. मा.जम सोनाली पोपट 
९७. मा. शांत िशतोळे 
९८. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ स नी  
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९९. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
१००. मा.काटे राज  िभकनशेठ 
१०१. मा.शडगे आशा सुखदेव 
१०२. मा.मोटे करण बाळासाहेब 
१०३. मा.संजय केशवराव काटे 
१०४. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१०५. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
१०६. मा.पाट ल सु जत वसंत 
१०७. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

        
       यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.काबंळे- .शहर अिभयंता, डॉ.अिनल रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , 
मा.भोसल-ेमु यलेखापाल,मा.गावडे-सह आयु ,मा.पाट ल,मा.च हाण,मा.तुप-ेसह शहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे,मा.गायकवाड,मा.खांडकेकर,मा.दंडवते,मा.दुरगूडे,मा.खोस े
-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार, मा.सातव- .िश णािधकार ,मा.िनकम, मा.इंगळे, 
मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.बरशे ट -काय.अिभयंता, मा.अ ीकर-सह. यव थापक य संचालक 
पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत होते.     

----------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 
या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 
(१)   टाळगाव िचखली येथे “जगदगु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ” थापन करणबेाबतचा  

मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची 
मागणी मतास टाकणेत आली असता - 

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 

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

 
(२) मनपा ह तील रका या झाले या व वध ३ जकात ना यां या जागा बस 

डेपो/बस थानकाचे वापरासाठ  पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांना ता पुर या 
व पात देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता - 

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 

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

----------- 
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मा. जत  ननवरे– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.नगरसेवक, छ ीसगड 
रायपूर येथे न लवाद  ह यात शह द झालेले जवान तसेच षीकेश मुळगावकर-भारतीय हवाई 
दलाचे मुख एअर चीफ माशल (िनवृ ), बळ राम हरे-रा याचे माजी मं ी, सिलम झकेर या-
रा याचे माजी मं ी, व मिसंह घाटग-ेसहकार महष  माजी आमदार, डॉ.यशवंत सुमंत- ये  
वचारवंत, अिनतामाई धमािधकार - ये  िन पणकार डॉ.आ पासाहेब धमािधकार  यां या प ी, 
मु ताक अ दुल रेहमान स यद उफ बडे भाईजान- िस  उ ोगपती व सामा जक कायकत, 
सदानंद शे ट , सुनील गणेश डोळस, नंदा सुधाकर डोळस, राजेश कािशनाथ भोईर, ौपदाबाई 
सोनवणे यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांना दांजली अपण कर यात यावी अशी सूचना मी 
मांडतो. 
 
मा.कैलास थोपटे - मा.महापौर साहब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
मा.महापौर – दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहाव.े 
 

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

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, सभा बुधवार दनांक १३/५/२०१५ रोजी दुपार  २.०० 
वा. पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मांडतो.  
 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो.  
 
मा.महापौर – सव सद यां या संमती माणे बुधवार दनांक १३/५/२०१५ रोजी दुपार  २.००  

      पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.  
 
  
 
 
 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

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

कायप का मांक – ४३ 
सभावृ ांत 

( द.२०/४/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
दनांक – १३.५.२०१५                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची (माहे ए ल-२०१५) द.२०.४.२०१५ ची तहकूब  
मा.महापािलका सभा बुधवार द.१३.५.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१.   मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 
२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 
३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
४.   मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बाप ू
५.   मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
६.   मा.भालेकर अ णा दलीप 
७.   मा.सौ. वाती मोद सान े
८.   मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
९.   मा.जाधव साधना रामदास 
१०.   मा.जाधव राहुल गुलाब 
११.   मा.आ हाट मंदा उ म 
१२.   मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१३.   मा.काळजे िनतीन ताप 
१४.   मा. वनया दप (आबा) तापक र 
१५.   मा.जगद श शे ट  
१६.   मा.बाबर शारदा काश 
१७.   मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव  
१८.   मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
१९.   मा.उ हास शे ट  
२०.   मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२१.   मा.पवार संगीता शाम 
२२.   मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
२३.   मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
२४.   मा.(िचखल)े मराठे अ नी अ जत 
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२५. मा.भारती फरांदे 
२६.    मा.आर.एस.कुमार 
२७. मा.नेटके सुमन राज  
२८.   मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
२९.    मा.मोरे र महादू भ डवे  
३०.    मा.सूयवंशी आशा ाने र 
३१.   मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३२.   मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल  
३३.   मा.अपणा िनलेश डोके 
३४.   मा.अनंत सुभाष को-हाळे 
३५.   मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  
३६.    मा.जय ी वसंत गावडे 
३७. मा. साद शे ट   
३८.    मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
३९.    मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
४०.    मा.शेख अ लम शैकत 
४१.    मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
४२.   मा.मासुळकर समीर मोरे र 
४३.   मा.वाबळे संजय म हारराव 
४४.   मा.म डगेर  वषा वलास 
४५.   मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
४६.   मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
४७. मा.गोफणे अनरुाधा दे वदास 
४८.   मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे   
४९.   मा.महेशदादा कसन लांडग े
५०.   मा. दा बाजीराव लांडे 
५१.   मा.†ò›ü.िनतीन ाने र लांडग े
५२.   मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
५३.   मा. व नाथ वठोबा लांडे  
५४.   मा.ननवरे जत  बाबा 
५५.   मा.सावळे िसमा र वं  
५६.   मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 
५७.   मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
५८.   मा.बहल योगेश मंगलसेन 
५९.   मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
६०.   मा.कदम सदगु  महादेव 
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६१.  मा.िगता सुशील मंचरकर 
६२.   मा.कैलास महादेव कदम 
६३.  मा.छाया जग नाथ साबळे 
६४.   मा.टाक अ ण मदन  
६५.  मा.आसवाणी स वता धनराज 
६६.   मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
६७.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६८.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 
६९.   मा.काळे वमल रमेश 
७०.  मा.पाडाळे िनता वलास 
७१.  मा.तापक र अिनता म छं    
७२.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
७३.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 
७४.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
७५.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
७६.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
७७.  मा.कलाटे वाती मयुर  
७८.  मा.च धे आरती सुरेश 
७९.  मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 
८०.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
८१.   मा.जवळकर वैशाली राहुल 
८२.   मा.जगताप राज  गणपत  
८३.   मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज   
८४.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 
८५.  मा.जम सोनाली पोपट 
८६.   मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
८७.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
८८.   मा.काटे राज  िभकनशेठ 
८९.   मा.शडगे आशा सुखदेव 
९०.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 
९१.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
९२.   मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
९३.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
९४.   मा.पाट ल सु जत वसंत 
९५.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
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     यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु ,मा.तानाजी िशंदे-अित र  आयु ,मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.ठाकुर-उपसंचालक 
नगररचना, मा.भोसल-ेमु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल,मा.तुप-ेसहशहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डॉ.साळव-ेअित.वै क य अिधकार , मा.डोईफोडे, मा.कडुसकर, 
मा.मान,े मा.दंडवते, मा.दुरगडेु, खोस-ेसहा.आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, मा.दुधेकर, 
मा.सवण,ेमा.इंगळे,मा.साळवी,मा.पठाण, मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.गलबल,े मा.केदार - काय. 
अिभयंता,मा.इंदलकर-कामगार क याण अिधकार ,मा.बोदडे- शासन अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.    

----------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका,आयु ,अिधकार  वग,प कार,नाग रक या   
           सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 
मा.उ हास शे ट  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.नगरसेवक, नेपाळ येथील 
भूकंपाम ये मृ यूमुखी पडलेले नागर क तसेच अ णाराजे भोसल-ेअ जं यतारा म हला सहकार  
बँके या सं था पका,शांताबाई मोडक- ये  अिभने ी, िननाद बेडेकर- ये  इितहास संशोधक, 

बंदमुाधव जोशी- ाहक पंचायतीचे सं थापक,अशोक पाटोळे- ये  लेखक,संजय राणे व मह  
देसाई-मुंबई अ नशमन दलाचे आगीम ये श हद झालेल ेअिधकार  यांचे द:ुखद िनधन झा याने 
यांना दांजली अपण कर यात यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

 
मा. जत  ननवरे - मा.महापौर साहब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
मा.महापौर – दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहाव.े 
 

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

मा.महापािलका सभा मांक – ४० दनांक २०/२/२०१५ व २६/२/२०१५ (द.ु२.०० व 
२.४५) चा सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े .    

--------- 
मा.नगरसिचव – ो रे-माहे ए ल-२०१५ चे मा.महापािलका सभेम ये मा.माया बारण ेयांना  

  वचारावयाचे . 
 
मा.महापौर –   वचारणारे सद य मा.माया बारणे या सभागृहात हजर नस यान े यांचे   

वगळणेत येत आहेत.  
--------- 
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मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   
 
                        वषय मांक – १ 

दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु      
 

संदभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आप/७/का व/१२/१५  
                      द.१६/१/२०१५ 
       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . १११८३ द.३१/३/२०१५    

   
सन २०१५-२०१६ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे 

आकारणी दर िन त करताना महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने जा हरात 
कराचे दरात प रिश  अ माणे व जागा भाडे दरात प रिश  ब म ये नमूद केले माणे 
दरिन त ता वत करणेची मा.आयु  यांची मागणी असलीतर  शासनाने सादर केले या 

तावानुसार सन २०१४-१५ चे जाह रात कर व जागा भा याचे दर सन २०१५-१६ साठ  कायम 
कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 
मा.मंदा कनी ठाकरे– मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत  

यावा अशी सूचना मांडते. 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देते. 
          

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक -  ६७२              वषय मांक - १         

दनांक - १३/०५/२०१५    वभाग - मा.आयु  

  
संदभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आप/७/का व/१२/१५  

                      द.१६/१/२०१५ 
       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . १११८३ द.३१/३/२०१५    

 
वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

                     
अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
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मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   
 
                      वषय मांक – २ 

दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  
 

      संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . थाप य BSUP  

                        /७१/२०१५, दनांक – २४/०२/२०१५    

                 २) मा.शहरसुधारणा सिमती सभा ठराव. .४६ द.४/३/२०१५ 

           ३) मा.महापािलका सभा ठ.क.६६२ द.६/४/२०१५   
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत JnNURM – BSUP अंतगत शहरात खालील  
ठकाणी झोपडप ट  पुनवसन क प राब व यात येत आहेत. १) से. . २२ िनगड ,  

२) अजंठानगर, ३) िमिलंदनगर, ४) वेताळनगर, ५) उ ोगनगर व ६) प ाशेड, िलंक रोड  

उपरो  क पांची मा हती खालील माण.े 
अ) से टर .२२ िनगड  झोपडप ट  पुनवसन क प 

 से. .२२ िनगड  यथेील झोपडप ट  पुनवसन क प हा संर ण खा या या रेड झोन 
या ह म ये येत अस याने सदरबाबत मा. उ च यायालयमुंबई येथे . १८०६/२०११ अ वये 

यािचका दाखल कर यात आलेली आहे. सदर यािचकेस अनुस न मा. उ च यायालय, यांनी 
से टर .२२ िनगड  येथील झोपडप ट  पुनवसन क पास द. १२/०४/२०१२ रोजी थिगती 
दलेली असून सदर या थिगती आदेशापासुन क पाचे काम आहे या थतीत बंद कर यात 
आलेले आहे. सदर क पाबाबत वेळोवेळ  सुनावणी झालेली असून अ ापपयत िनणय झालेला 
नाह . 
सुनावणी या तारखा :- १०/०३/२०११,०२/०२/२०१२, १९/०३/२०१२, ३०/०३/२०१२, १२/०४/२०१२, १८/१०/२०१२, 
२१/११/२०१२, २३/११/२०१२, १४/०१/२०१३, २५/०२/२०१३, १६/०४/२०१३, ०८/०७/२०१३, ०२/१२/२०१३, 
१३/०२/२०१४, ११/०६/२०१४, ११/०९/२०१४, ०२/१२/२०१४. 

       दर यान, वषयां कत क पाचे ठेकेदार यांनी क प आहे या थतीत बंद कर याची 
मागणी क न व वध Claims सादर केलेले आहेत (सोबत ठेकेदारांची प े अवलोकनाथ). सदर 
यािचकेवर िनणय झा यानंतर याबाबत वचार करता येईल असे वेळोवेळ या बैठक त 
ठेकेदारांना सांग यात येत होते. तथा प, सदर दा याची यायालयाम ये सुनावणी होऊन 
दा याचा अंितम िनणय कधी लागेल याबाबत िन त अशी कालमयादा नाह . थिगती 
आदेशापासून क पाची कामे पूणत: बंद आहे. सदरची कामे बंद अस याने  ठेकेदारांचे Claims  
म य ेवाढच होत आहे. या पा भुमीवर से टर .२२ िनगड  येथील क प आहे या थतीत 
िसमीत (Curtailment) करणे यो य राह ल. क पिसमीत करणे याकामी खालील बाबींचा 
वचार हावा. 
१) मा. उपा य  तथा मु य कायकार  अिधकार , MHADA यांनी यांचे प  .एमएच/ 
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   मुअ-१/पर प के/न .१४८/२०१३ द.१८/०६/२०१३ नुसार मनपाकडे अखिचत पडून 

   असले या िनधीवर ९.५ % दराने याज आका न ते क शासनाकडे परत करणे  

   आव यक आहे असे कळ वले आहे. सदर प ाची छायां कत त सादर कर यात  

   आलेली आहे. 
२) से. .२२ िनगड  येथील क पा या कामास मा.उ च यायालय, मुंबई यांनी मनाई आदेश 

दलेला असून सदरबाबत वारंवार सनुाव या झाले या असून अ ापपयत कोणताह  िनणय 
झालेला नाह . सदर क पाचे ठेकेदार Claims मागणीबाबत प यवहार करत असून 
यां या Claims म ये दवस दवस वाढच होत आहे. वर ल सव बाबींचा वचार करता 

से. .२२ िनगड  येथील क प आहे या थतीत थांब वणते यावा कंवा कसे याबाबत 
मा.डॉ. ी. ए.के. िम ा, सिचव, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, 
Government of India  यांना .CivilBSUP/56/2014  द.१५/०२/२०१४ रोजी प  
पाठ व यात आलेले असून सदरबाबत अिभ ाय माग वणेत आलेला होता. 

३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत स.े .२२ िनगड  येथील क प िसमीत कर याबाबत 
.CivilBSUP/56/2014  द.१५/०२/२०१४ या प ा वये माग वले या अिभ ायास 

अनुस न मा. ी जॉयदेव ामा णक, सम वयक JnNURM& RAY Government Of India 
यांनी JnNURM अंतगत राब व यात येत असलेल े क प द. ३१/०३/२०१५ पूव  पुण 
करावयाचे आहेत. क पासाठ ची जागा, यायालयाची थिगती, लाभा याचे  इ. 
कारणांसाठ  रखडलेला अथवा बंद असलेला क प आहे या थतीत िसमीत कर यात 
यावा. तसेच क पासाठ  दे यात आले या िनधीपैक  न वापरलेला िनधी Government Of 
India  यां याकडे जमा करणेबाबत याचे द. २४/०३/२०१४ चे प ानुसार कळ वलेले 
असून सदर प ाची त सोबत जोडलेली आहे. JnNURMयोजनेअंतगत झोपडप ट  पुनवसन 
क पासाठ  क शासन व रा यशासन यां यामाफत मनपास िनधी ा  झालेला आहे. सदर 

िनधी मनपा या खा यावर जमा असून यावर ल याज मनपा या खा यावर जमा होत 
आहे.  

४) Central sanctioning & Monitoring Committee of Ministry of Housing and Urban 
Poverty Alleviation (CSMC) कड ल द. ११/११/२०१४ रोजी झाले या १५८ या 
िमट ंगम ये िमिलंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, उ ोगनगर, िलंक रोड प ाशेड व 
से. .२२ िनगड  येथील क पामधील बांधकामास सु वात न केले या सदिनका िसमीत 
कर याबाबत िनणय घे यात आलेला अस याबाबत उप मु य अिभयंता, JnNURM, 
MHADA  यांनी द.०८/१२/२०१४ या email ारेकळ वलेले आहे. सदर या Minutes of 
Meeting  व email ची त सोबतअवलोकनाथ जोडलेली आहे.  

५) मा. मु य अिभयंता -२, महारा  गृहिनमाण व े  वकास ािधकरण यांनी बीसएसयुपी 
/ आयएचएसड पी अंतगत अ ापह  काम सु  न झालेली घरकुले क पातून वगळून 
िसमीत कर याचा तावसादर करणे वषयी यांचेकड ल प  . एमएच/मुअ-
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२/उमुअ/काअ-२/जे/ ा./न. .२४/१५७२/१४ द.१५/१२/२०१४ या प ा वये कळ वलेले 
आहे. सदर प ाची त सोबत अवलोकनाथ जोडली आहे. 

६) से. .२२ िनगड  येथील झोपडप ट  पुनवसन क पातील ठेकेदार म.े बी.जी.िशक व इतर 
यांनी सदरचा क प िसमीत कर याबाबत मागणी केलेली आहे. सदरची कामे बंद 
अस याने ठेकेदारा या Claims  म ये दवस दवस वाढच होत आहे. यामुळे  “िन वदा 
अट  व शत  CSD Volume – I Clause No.59 Pg. No. 53 &54  नुसार क प आहे या 
थतीत िसमीत करणेबाबत क पाचे स लागार ी. मोहन साखळकर, मे. ओमकार 
एश स JVयांनी यांचेकड ल प  . OC/PCMC/14-15/50 द.२७/०५/२०१४ या 

प ा वये अिभ ाय दलेला आहे. सदर प ाची छायां कत त सोबत जोडलेली आहे. 
७) से. .२२ िनगड  येथील क प आहे या थतीत िसमीत करणे आव यक असून यात 

फ  सवाथाने पुण झाले या इमारतींचाच अंतभाव करणे यो य  राह ल. सदर क पातील 
अधवट बांधकाम अव थेत असले या इमारती अपुण इमारती माच २०१५ पूव  पुण करणे 
अवघड आहे तसेच मा. उ च यायालयाकडे सदर क पाबाबत दाखल केले या यािचकेवर 
िनणय नंतर कधी लागेल याबाबतह  स थतीत िन त असा कालावधीचा अंदाज करता 
येत नाह .   

८) भ व यात अपुण इमारतीसह उवर त रा हले या इमारतींचे बांधकाम करावयाचे झा यास 
म.न.पा.स क शासन (GOI) व रा यशासन (GOM) कडून ह सा िमळणार नाह . बांधकाम 
सा ह याम ये भाववाढ होणार, यामुळे सदर इमारतींचे बांधकाम पूण करणेसाठ  न याने 
िन वदा काढा या लागतील. न याने काढ यात आले या िन वदांचे दरह  यावेळ या 
चिलत D.S.R. नुसार दर जा त येतील व हा सव भार मनपास उचलावा लागेल. 

वर ल सव बाबींचा वचार करता सदरचा क प आहे या थतीत िसमीत कर यात यावा 
व  क शासन व रा यशासन यांचेकडून क पासाठ  ा  झालेला िनधी पैक  न वापरलेला 
िनधी याजासह परत करणेत यावे असे या वभागाचे मत आहे. 

ब) िलंक रोड प ाशेड ६७२ सदिनका 

 िलंक रोड प ाशेड िचंचवड येथे JnNURM – BSUP योजनेअतंगत झोपडप ट  पुनवसन 
क प राब वणेत येत असून सदर क पांतगत ६ इमारतींचे बांधकाम ता वत आहेत. सदर 

६ इमारतींपैक  ५ इमारतींची बांधकाम पूण झालेली असून १ इमारतीचे बांधकाम होणे बाक  
आहे. सदर क पा या जागेबाबत मा. उ च यायालय, मुंबई येथे . ७४/२०१३ अ वये 
जन हत यािचका दाखल कर यात आलेली आहे. सदर क पास मा. उ च यायालयाने द. 
०९/०७/२०१४ रोजी िलंक रोड प ाशेड येथील बांधकाम पूण झाले या इमारतीमधील 
सदिनकांचे लाभा याना वाटप न कर याचे आदेश दलेले असून क पास थिगती दलेली 
आहे. स थतीत ५ इमारतींचे बांधकाम पूण असून यायालया या आदेशामुळे सदर 
इमारतींचा लाभा याना ताबा देता येत नाह . उव रत एका इमारतीचे बांधकामासाठ  वतं  
िन वदा काढून इमारतीचे बांधकाम पूण कर याबाबत यायालयाने आदेश दलेले आहेत. सदर 
कामाबाबत मनपामाफत िन वदा िस द कर यात आलेली असून िन वदा या चालू आहे. 
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JnNURMकामांचा Mission Period माच २०१५ अखेर संपत अस यामुळे सदर इमारतीचे काम 
Mission Period या िनधार त कालावधीम ये होणार नाह . सदर क पातील एका इमारतीचे 
बांधकाम के यास उव रत पा  लाभा याना इमारतीचा ताबा देता येणार आहे. क प पूण 
कर या या ीने सदर इमारतीचे काम होणे आव यक आहे. यामुळे सदर इमारतीसाठ  
लागणारा खच हा महानगरपािलके या िनधीमधून करावा लागणार आहे. 
 

क) िमिलंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, व ठलनगर व उ ोगनगर येथील झोपडप ट  पुनवसन क प 

 JnNURM – BSUP योजनेअंतगत महापािलकेमाफत िमिलंदनगर, वेताळनगर, 
अजंठानगर, व ठलनगर व उ ोगनगर येथे झोपडप ट  पुनवसन क प राब व यात येत 
आहे. झोपडप ट तील झोपड  धारकांचे सव ण करण,े बायोमे क करण,े पा  लाभाथ  ठर वण,े 
सोसाय यांचे सोडत काढण,े पा  लाभा याचे र ज ेशन करण,े बँक लोन करणे मंजूर करणे 
तसेच इतर शासक य कामे महानगरपािलके या झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन 
वभागामाफत कर यात येतात. सदरचे सव क प हे Insitu क प असून इमारतीचे बांधकाम 
करावया या जागेवर ल झोप या काढून सदर जागेवर ल झोपड  धारकास मनपामाफत 
बांधले या प ाशेड (Transit Camp) म ये हल व यात येते. सदर या झोप या काढून मोक या 
झाले या जागेवर इमारती बांधून पा  झोपडप ट  धारकांना बांध यात आले या इमारतींम ये 
ताबा दे यात येतो.  
 िमिलंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, व ठलनगर,उ ोगनगर, से. .२२ िनगड  व िलंक 
रोड प ाशेड या क पां या ठेकेदारास कामाचे आदेश दलेले आहेत. सदर ोजे टनुसार 
संबंिधत ठेकेदारांना दले या कामाचे आदेशाची मा हती पुढ ल माण…े 

 
अ. 
. 

ठेकेदाराचे 
नांव 

क पाचे नांव कामाचा आदेश 
दनांक 

बांधकाम 
करावया या 

एकूण इमारती 

एकूण  
सदिनका 

 
 

१ 

 
 

मे.इंदु 
ोजे टस ्  

िल. 

व ठलनगर झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ १३ १४५६ 

अजंठानगर झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ १३ १४५६ 

वेताळनगर झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ १२ १३४४ 

उ ोगनगर झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ ०४ ४४८ 

२ मे. बी.जी. 
िशक 

िलंक रोड प ाशेड झोपडप ट  
पुनवसन क प 

 

१८/०२/२०१० ०६ ६७२ 

३ मे. IVRCL िमिलंदनगर झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

११/१२/२००७ ११ १२३२ 

४ मे. ितभा से. .२२ िनगड  झोपडप ट  १४/१२/२००७ ५७ ४५६० 
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क शन पुनवसन क प (पॅकेज ५ व ६) 
५ मे. बी.जी. 

िशक 
से. .२२ िनगड  झोपडप ट  
पुनवसन क प 
(पॅकेज . ७ व ८) 

११/१२/२००७ ६१ ४८८० 

६ मे. IVRCL से. .२२ िनगड  झोपडप ट  
पुनवसन क प(पॅकेज . ९) 

११/१२/२००७ २९ २३२० 

 एकुण २०६ १८३६८ 
 
सदर क पासाठ  D.P.R रकमेवर GOI कडून ५०%  व GOM कडून ३०% या माणे मंजूर िनधी व 

ा  िनधीची मा हती पुढ ल माणे... 

अ. . क पाचे नांव क पासाठ  GOI कड ल 
िनधी 

क पासाठ  GOM कड ल 
िनधी 

शेरा 

  मंजूर िनधी ा  िनधी मंजूर िनधी ा  िनधी 

१ व ठलनगर झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१६.३० १६.४४ ९.१४ ९.४८ 

२ अजंठानगर झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१६.०५ १२.१५ ९.०३ ७.०५ 

३ वेताळनगर झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१५.१५ १६.३९ ८.४२ ९.४४ 

४ उ ोगनगर झोपडप ट  
पुनवसन क प 

५.१२ ६.८४ २.८३ ३.९६ 

५ िलंक रोड प ाशेड 
झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

१२.८९ ९.६६ ७.७३ ५.६१ 

६ िमिलंदनगर झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१३.६९ १४.३७ ७.६४ ८.३१ 

७ से. .२२ िनगड  
झोपडप ट  पुनवसन 
क प (पॅकेज५ व ६) 

४५.२२ ३३.९२ २९.८५ २०.२७  

८ से. .२२ िनगड  
झोपडप ट  पुनवसन 
क प (पॅकेज .७व ८) 

४५.२२ ४५.२२ २९.८५ २७.०३ 

९ से. .२२ िनगड  
झोपडप ट  पुनवसन 
क प (पॅकेज . ९) 

१६.७७ १६.७७ ११.०७ १०.०३ 

 एकुण १८६.४१ १७१.७६ ११५.५६ १०१.१८ 
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सदर क पांतगत ोजे ट माणे स थती खालील माण.े.... 
 

क पाचे नांव क पानुसार मंजूर 
सदिनका (Revised 
D.P.R.)(इमारती) 

लाभा याना 
ह तांत रत 
सदिनका 
(इमारती) 

ह तांतरणासाठ  
तयार सदिनका 

(इमारती) 

गितपथावर ल 
सदिनका 
(इमारती) 

िसमीत 
करावया या 
सदिनका 

व ठलनगर 
झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१४५६ (१३) ११२० (१०) ३३६ (०३) ० ० 

अजंठानगर 
झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१४५६ (१३) ४४८ (०४) ३३६ (०३) ० ६७२ (०६) 

वेताळनगर 
झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१३४४ (१२) ४४८ (०४) ११२ (०१) ४४८ (०४) ३३६ (०३) 

उ ोगनगर 
झोपडप ट  
पुनवसन क प 

४४८ (०४) ० ० ० ४४८ (०४) 

िलंक रोड 
प ाशेड 
झोपडप ट  
पुनवसन क प 

६७२ (०६) ० ५६० (०५) 
 

० ११२ (०१) 

िमिलंदनगर 
झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१२३२ (११) २२४ (०२) ११२ (०१) २२४ (०२) ६७२ (०६) 

से. .२२ िनगड  
झोपडप ट  
पुनवसन क प 
(पॅकेज ५ व ६) 

४९६० (६२) १०४० (१३) २४० (०३) ० ३६८०(४६) 

से. .२२ िनगड  
झोपडप ट  
पुनवसन 
क प(पॅकेज 
. ७ व ८) 

४९६० (६२) १२८० (१६) १६० (०२) ४८० (०६) ३०४० (३८) 

से. .२२ िनगड  
झोपडप ट  
पुनवसन क प 
(पॅकेज . ९) 

१८४० (२३) ४८० (०६) २४० (०३) ० ११२० (१४) 

एकुण १८३६८ ५०४० २०९६ ११५२ १००८० 

टप –     १) से. .२२ िनगड  येथील क पाम ये एका इमारतीत (G+4) ८० सदिनका  
            आहेत. 
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२) िमिलंदनगर, व ठलनगर, अजंठानगर, वेताळनगर, उ ोगनगर, िलंक रोड 
      प ाशेड येथील क पाम ये एका इमारतीत (P+7) ११२ सदिनका आहेत. 

         सदर या आदेशानुसार या या झोपडप यां या जागेवर ठेकेदारांमाफत इमारतींचे 
बांधकाम सु  कर यात आले व काह  इमारतींचे बांधकाम पूणह  झाले परंतु झोपडप ट  
िनमुलन व पुनवसन वभागाकड ल पा  लाभाथ  ठर वणे व इतर शासक य बाबी पूण 
करणेसाठ  बराच कालावधी लागला. यामुळे िनयो जत वेळेम ये बांध यात आले या इमारतींचा 
पा  लाभा याना ताबा देता आला नाह . सदर या कारणांमुळे वर ल क पांचे काम पूण 
करणेस वलंब झाला. उ ोगनगर क पातील इमारतींचे बांधकाम करणेसाठ  जागा उपल ध 
झाली नस यामुळे सदर क पातील इमारतींचे बांधकाम सु  करता आलेले नाह . 

 JnNURMकामांचा Mission Period माच २०१५ अखेर संपत अस यामुळे सदर 
क पातील रा हले या इमारतींचे काम Mission Period या िनधार त कालावधीम ये पूण होणे 

श य नाह . यामुळे सदर क पातील रा हले या इमारतींचे बांधकाम हाती न घे याबाबत 
िनणय होणे आव यक आहे. क पांचे काम सु  होऊन ७ वष कालावधी झालेला असून 
वेळोवेळ  ठेकेदारास मुदतवाढ दलेली अस याने भाववाढ या खचातह  (Escalation Cost) 
दवस दवस वाढत आहे.  

 सदर क पासाठ  आतापयत झाले या खचाची मा हती पुढ ल माणे... 
क पाचे नांव R.A Bills Escalation एकुण 

व ठलनगर झोपडप ट  पुनवसन क प ५९.१९६ ८.६१६ ६७.८१२ 
अजंठानगर व उ ोगनगर झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१७.८७६ २.९६९ २०.८४५ 

वेताळनगर झोपडप ट  पुनवसन क प ३१.३९४ ७.७७१ ३९.१६५ 
िलंक रोड प ाशेड झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

२१.०७ ५.६३६ २६.७०६ 

िमिलंदनगर झोपडप ट  पुनवसन क प २४.७६९ ६.४२५ ३१.१९४ 
से. .२२ िनगड  झोपडप ट  पुनवसन 
क प (पॅकेज ५ व ६) 

४६.३५५ ७.१२३ ५३.४७८ 

से. .२२ िनगड  झोपडप ट  पुनवसन 
क प(पॅकेज . ७ व ८) 

५७.९०२ ८.२३१ ६६.१३३ 

से. .२२ िनगड  झोपडप ट  पुनवसन 
क प(पॅकेज . ९) 

२८.९९६ ४.२५५ ३३.२५१ 

एकुण २८७.५५८ ५१.०२६ ३३८.५८४ 

 

क प वेळेत पूण न हो याची कारणे पुढ ल माणे – 

१) से. .२२ िनगड  येथील क पाचे बांधकाम संर ण खा या या Red Zone ह म ये  

   येत अस याने सदर बाबत मा. उ च यायालयाम ये दावा दाखल कर यात आलेला  

   आहे. सदर दा याबाबत यायालयाकड ल िनणय लं बत आहे. 
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२) िलंक रोड प ाशेड येथील क पा या जागेबाबत मा. उ च यायालय, मुंबई येथे  

   जन हत यािचका दाखल कर यात आलेली असून सदर यािचकेवर यायालयाकड ल  
   िनणय लं बत आहे. 
३) JnNURM – BSUP या योजनेअंतगत राब व यात येत असले यािमिलंदनगर, 
   व ठलनगर, अजंठानगर, वेताळनगर, उ ोगनगर व स.े .२२ िनगड  येथील क पांसाठ   

   Environment Clearance व Consent to Operate िमळणेसाठ  बराच कालावधी लागला. 
४) इमारतीतील पा  ११२ लाभा याची  सोसायट  कर यास होणारा वलंब. 
५) सोसायट  तयार झालेनंतर लाभा याचे बँक खाते काढण,े लाभाथ ना व ह सा  

   भरणेक रता बँक लोन करणे तसेच बँक लोन मंजूर होणेकामी संबंिधत बँकांकडून  

   होणारा वलंब.  

६) कामाचे आदेशानुसार िनयो जत कालावधीम ये इमारतीचे बाधंकाम पूण झालेले परंतु    

   पा  लाभा याना इमारतीचा ताबा दे याबाबत महानगरपािलके या झोपडप ट  िनमुलन  
   व पुनवसन वभागाकडून शासक य बाबींची पूतता व हत मुदतीत झाली नस याने  
   बांधकाम पूण झाले या इमारतींचा ताबा लाभा याना वेळेत देता आला नाह . 
७) इमारतींचा ताबा वेळेत न द या गे याने पुढ ल इमारतींचे बांधकामासाठ  जागा (Site) 

   उपल ध झाली नाह  यामुळे पुढ ल इमारतींचे बांधकाम करता आलेले नाह . 

 वर ल सव बाबींचा वचार करता िमिलंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर व िलंक 
रोड प ाशेड येथील क पातील सु  असले या इमारतीचे बांधकाम पूण क न उव रत 
इमारतींचे बांधकाम न करता तसेच स.े .२२ िनगड  येथील झोपडप ट  पुनवसन 
क पातील अपूण अव थेत असले या इमारतींचे बांधकाम आहे या थतीत िसमीत 

(Curtailment) करणेत यावा असे या वभागाचे मत आहे.सदरबाबत या माणे िनणय 
झा यास क शासन (GOI) व रा यशासन (GOM) यांचेकडून क पासाठ  ा  
झाले या िनधीची उवर त र कम याजासह परतावा करणे आव यक आहे. 
 

क पाचे नांव क पानुसार 
मंजूर 

सदिनकांची 
सं या 

लाभा याना 
ह तांत रत 
सदिनका 
(इमारती) 

ह तांतरणा
साठ  तयार 
सदिनका 
(इमारती) 

गितपथा
वर ल 

सदिनका 
(इमारती) 

िसमीत 
करावया या 
सदिनका 

व ठलनगर, अजंठानगर, 
वेताळनगर, उ ोगनगर, िलंक 
रोड प ाशेड, िमिलंदनगर, 
से. .२२ िनगड  (पॅकेज ५, 
६,७,८ व ९), झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१८३६८ ५०४० ११५२ १४७२ १००८०** 

एकुण १८३६८ ५०४० ११५२ १४७२ १००८० 
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** टप – िसमीत करावया या एकूण १००८० सदिनकांपैक  ७८४० सदिनका ा स.े .२२,  
         िनगड  येथील झोपडप ट  पुनवसन क पातील आहेत. 
 

तर  उपरो  सव बाबी ल ात घेता स.े .२२ िनगड , िमिलंदनगर, वेताळनगर, 
अजंठानगर व उ ोगनगर व िलंक रोड प ाशेड येथील क प आहे या थतीत िसमीत करणे 
यो य राह ल तसेच क शासन व रा यशासन यांना क पासाठ  ा  झाले या िनधीची उवर त 
र कम िनयमानुसार परतावा करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सद य, मी वनंती 
करते क , आम या मा हती माणे आज क  सरकारकडून या क पाला दोन वषाची मुदतवाढ 
दे याचा िनणय घे यात येतो आहे. मुदतवाढ िमळणार असेल तर आपण हा वषय मागे यावा 
अशी वनंती राह ल. आयु  साहेबांनी याबाबत खुलासा करावा व हा वषय मागे यावा.  
  
मा.महापािलका आयु  – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, आ ाच स मा.सद यांनी जी 
काह  मा हती दलेली आहे ती मी सभागृहाला सांगू इ छतो क , ती खर  आहे, यो य आहे. 
मा.क  शासनाने जेएनएनयूआरएम योजनअंेतगत बीएसयुपी व ईड यूएस या दोन 
योजनांसाठ  द.३१/३/२०१७ पयत दोन वषाची मुदतवाढ दली आहे. हणून माझी मा.महापौर 
साहेब व सभागृह यांना वनंती आहे क , पूव  जो वषय मांडला होता तो क  शासना या 
सूचने माणचे मांडला होता. क  शासनाने मुदतवाढ दली अस यामुळे हा वषय मागे घेऊ 
इ छतो. कृपया सभागृहाने याला परवानगी ावी.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, थमतः क  शासनाचे 
मनापासून अिभनंदन करेन क  यांनी दोन वषाची मुदतवाढ दली आहे. मुदतवाढ िमळणारच 
होती याचबरोबर नवीन नावाने योजना सु ा येणार आहे. हरकत नाह . आ ा उशीरा का 
होईना मुदतवाढ िमळाली आहे. मुदतवाढ िमळा यानंतर तर  कमान काय ाला ध न काम 
करावे अशी ामा णक अपे ा करते. खरेतर अशा कारचा वषय सभागृहापुढे येणे हा 
तुमचा,माझा,या शहराचा अपमान आहे. गेले चार महापािलका सभा झा या. आ ह  या 
वषयावर बोल यासाठ  वाट पाहतोय. यात शासनाने वारंवार िल हले होते, कोटात केस आहे 
हणून या ठकाणी आपण सग या योजना िसिमत कर याचा वषय मांडला होता. याचबरोबर 

आयु  साहेबांनी खुलासा करावा क , जे १७२ कोट  दले आहेत, ते माघार  घेणार आहेत का. 
ते हे पैसे मागणार नाह त ना. हे पैसे सु ा आप याला परत िमळाले पाह जेत. यांनी 
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आप याला अनुदान न देताह  या पैशांम य ेआपले भागू शकते. खरेतर या वषयासंदभात 
बोलायचे झालेतर बोल यासारखे खूप आहे. जसे आपण दुस-या या मा यावर खापर फोडतो, 
तसा एक श द एक ओळ िल हला- हा क प थांबला. तो क प थांबला. मा.हायकोटात 
बसणारे जज काय ाचे िश ण घेऊन बसलेले असतात. यांनी काह तर  काय ाचा अ यास 
केलेला असतो. ते उ चिश त असतात. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी िल हले या 
सं वधानानुसार यांनी जे कायदे िल हलेले आहेत, या देशात लागू आहेत, या काय ाचा 
अ यास क न ते कायदेपं डत झालेले आहेत. हणून आज तु ह  केले या चूकांवर, ुट ंवर बोट 
ठेवून मी हायकोटात गेल.े साहेब, ामा णक अपे ा आहे क , केले या चूकांवर कुठे पांघ ण 
घालू नय.े आपण मो या मनाने चूक कबूल केली असतीतर आज ह  वेळ या सभागृहावर, या 
शहरावर आली नसती. ह  योजना खूप चांगली आहे. योजना खूप चांगली असलीतर  तेथे 
होणार  घुसखोर  असेल, ाचार असेल, िनयमांचे उ लंघन असेल. मा.आयु  साहेब, तुमचे 
पेपरमधील टेटमट मी दररोज वाचत असते, मी आज या या अिधका-यांवर कारवाई करणार. 
याचे पुढे काय होते मा हत नाह . परंतू या झोपडप ट  पुनवसन योजनेत या या  अिधका-

यांकडून िनयमांचे उ लंघन झाले होते, यांचा एकदा तर  आपण आढावा घेतला का? घेतला 
असले तर तो या सभागृहापुढे यायला पा हजे होता क , या या अिधका-याची ह  चूक होती, 
हणून या या अिधका-यांवर कारवाई केली आहे. इथे येणारा येक आयु , येक अिधकार  

आ हाला सागंतो, माग यांनी केले आहे मला काय मा हत. मग  खुच  कशासाठ  आहे. आपण 
वषय आणायला हरकत नाह . हाय कोटात गे यामुळे का होईना तु हाला वषय आणावा 
लागला. यामुळे आ हाला चचा तर  कमान करायला िमळते आहे.  

मा.महापौर साहेब, या ठकाणी मा.शहर सुधारणा सिमतीम ये हा वषय जे हा आला 
होता. खरेतर यावेळ  सु ा या ठकाणी या गो ीचे आपण व ेषण क  शकलो असतो क  
कुठला क प कशामुळे बंद पडला आहे. पण आपण केले नाह . आपण डायरे ट हायकोटावर 
ढकलून मोकळे झाला आहात. मा.महापौर साहेब, तु ह  हाडाने आप याला द.१७.७.१३ रोजी 
प ाची छायां कत त दली होती. यात उ ले खत होते, जेएनएनयूआरएमचे सम वयक यांनी 
द.२४/३/१४ चे प ात जोडून आपली सीएनसी किमट  आहे, याचें िमिनटस ्  ऑफ िमट ंग ई-
मेलची त मा.मु यअिभयंता, हाडा यांना, क प स लागार स मा.मोहन साकरकर, 
मे.ओंकार एशन यांचे जे जे.ई. आहेत यांना दले होते. जसे मनपाला प  दे याआधी यांना 
दले होते. हे प  के हा दले होते, २०१४ या ितस-या म ह यातले. सभागृहात वषय कधी 
आला. साहेब, आपण सभागृहापुढे हे प  ठेवायचीसु ा तसद  घेतली नाह  क , असे असे स ल 
ग हनमटने कळवले आहे. युित शासनाचे ग हनमट क ात आले तर  क ात डायरे ट प ाचे 
ठरल ेकाय काह ह  झालेतर  पंपर  िचंचवडम ये प हल े ोजे ट र  करायचे हणून. याआधी 
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क  शासनात काह तर  ोसेस झाली असेलच. या िमट ंगला कोण होते. पण बीले फाडायची 
कामे झाली आहेत ती सु ा कुठेतर  थांबली पाह जेत. मा.महापौर साहेब, मी यावेळ  जे प  
दले होते. झोपडप ट  पुनवसन व बीएसयुपीसाठ  जे स लागार नेमले आहेत, यांना प  दले 
होते. महापािलकेला दल.े आपण सभागृहापुढे आणल े नाह . खरेतर सभागृहापुढे आणून 
या यावर वचार विनमय हायला पाह जे होता. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी 

या ठकाणी आप याला वारंवार सांगते क , अशा कारची आलेली मह वाचे प  ेआहेत ती 
आम यासमोर आणा. तु ह  ते प  आणले नाह . डायरे ट वषय घेऊन आलात. आ ह  
घाबरलो ना. या गर बानंा, २७ लाख झोपडप ट धारकांना मुंबईत घर देणार कंवा रा यात घर 
देणार अशी िभमगजना करणारे आमचे वग य बाळासाहेब ठाकरे यांची ह  योजना होती, 
घोषणा होती. मग आमचे सरकार असे कसे क  शकते. याचा अ यास कर यासाठ  आ ह  
सु ा काह  कागदप े मागवली होती. ते हा ल ात आल,े ११८ या िमट ंगम ये ठरले होते. हे 
आघाड  सरकारम यचे ठरले होते, हे क प गुंडाळायचे. आ ण बल मा  आम या नावाने 
फाडायचे काम चालले आहे हे या ठकाणी नमूद करते. याचा मी कडाडून िनषेध करते. 
खासक न शासनचा करते क , शासनाने हेतूपुर सर २०१४ला आललेे हे प  दडवून ठेवल.े 
२०१४ या ितस-या म ह यात आलेले हे प  आ ण तु ह  २०१५ म ये सभागृहात वषय 
आणता. खरेतर असे मह वाचे प यवहार नगरसिचव या ना याने नगरसिचव यांनी सभागृहात 
आणणे मह वाचे आहे. मी तु हाला वारंवार सांगते, यां यावर काह तर  कारवाई करा. परंतू ते 
आप याकडून होत नाह . दूदव आहे. मा.महापौर साहेब, इथून पुढे मा.नगरसिचव व मा.आयु  
यांना टली वॉिनग ा क , अशा कारचा कुठलाह  प यवहार असेल तर तो सभागृहापुढे 
आला पाह जे. मा.महापौर साहेब, थोडेसे या वषयासंदभात आज जर  बाक  सद यांना वाटल,े 
एक/दोन वष मुदतवाढ आप याला िमळालीच आहेतर मग कशाला बोलायचे. ए ककडे मी 
कोटात आहेच. मला तर बोलावेच लागेल. कारण तु ह  कारण दले आहे, कोटात अस यामुळे 
िनणय घेता येत नाह . हणून आ ह  हा वषय िसिमत करतोय.  

२००५ साली आपण यावेळ  िसट  डे हलपमट लॅनला मंजूर  िमळाली, याचा 
तपशीलवार अहवाल, ड पीआर, जेएनएनयूआरएम या सीएनसी सिमती या िमट गंम ये द.२८ 
स टबर २००६ म ये झाले या चौ या िमट ंगम ये से टर २२ ोजे ट .१/२/३ अ वये 
११७६० सदिनका करायला या ठकाणी मा यता िमळाली होती. ित सदिनकेचा रेट .१,७६,००० 
+ मुलभूत सु वधा खच असा होता. खरेतर .१,७६,०००/- हा खच होता, या या अनुषगंाने 
आपण यां याकडून लाभाथ  ह सा १० ट के र कम यायला पाह जे होती. एक वषासाठ  
झोपडप ट धारकांना लागू होत नाह . यांना मोबदलाच ायचा आहे. परंतू २००० पासून 
ायचाच होता, तर लाभाथ कडून १० ट के र कम हणजे कती आल.े .१७,०००/- आल.े 
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आपण आज कती घेतो, ५४,०००/-, ६२,०००/-, .७०,०००/-. आपण कॉ टवाईज जातो. इथे 
आपण िनयमांचे उ लंघन केलेल हे क  शासनाला कुठेह  कळवलेले नाह . एकतर हाय ीड 
केल.े एसआरए व बीएसयुपी मनानेच तुमची काह तर  नवीन संक पना आली. पु यात असे 
होत नाह . पु यात एसआरए हणजे यअुर एसआरए होतो. ितथे एफएसआय दला जातो, जो 
ट ड आरचा लोड होतो. ितथे .५ कोट  ते १० कोट  िमळतात, ते आप याकडे िमळत नाह त. 
पण आप याला काह तर  िमळाला असता. आप याकडे यासंदभात य च केलेला नाह . से टर 
२२ या ोजे टला .२२५.१९ची मा यता होती. तसेच जेएनएनयूआरएमचे सीएमसी 
किमट या द.२८ नो हबर २००६ या झाले या ६ या िमट ंगम ये वेताळनगरम ये १४४० 
सदिनका बांधायला मंजूर  झाली होती. ित सदिनकांचा रेट .१,७८,०००/- + मुलभूत सु वधा 
खच, र कम ३६.१२ कोट  उ ोगनगरसाठ  ८०० सदिनका बांधाय या हो या. या ठकाणी रेट 
.१,७६,०००/- होता. िमिलंदनगरसाठ  १२८० सदिनका बांधाय या हो या. यासाठ  रेट होता 

३१.७० कोट . व ठलनगर असेल, अजंठानगर असेल एकाह  ठकाणी .१,७६,०००/- या वर 
शासनाचा खच गेलेला नाह . जवळपास या सग या से टर २२ वगळता व ठलनगर, 
अजंठानगर, िमिलदंनगर, वेताळनगर येथील ६४०० + ११७६० = एकूण १८१६० सदिनका 
बांध यासाठ  शासनान े ३६५.६० कोट ं या पुनवसन क पाला मंजूर  दली होती. 
जेएनएनयूआरएम बीएसयुपी अंतगत सदर क पाला मा यता देताना मंजूर क प खचा या 
५० ट के अनुदान ायचे क  शासनाने मा य केले होते. यांनी यांचा श द सु ा पाळला. 
यानंतर खरा खेळ झाला. महापािलकेन ेसदर क पा या कामासाठ  िन वदा जाह र क न ा  

िन वदा मंजूर देखील के या. यात से टर २२ िनगड  म ये ोजे ट मांक १, २ व ३, 
११७६० घरांसाठ  सदिनका बांधायचे कं ाट आय.बी.आर,सी.एल, मे. ितभा क शन, 
बी.जी.िशक यांना दे यात आल.े खरेतर या ठकाणी बी.जी.िशक यांना लॅकिल ट करायला 
पाह जे होते.  भाटनगरचा क प पूणतः फसलेला आहे. एक क प फसलेला असताना यांना 
इथे यायला नको होते. तर  यांना क टे ट क  दल.े दुस-या क पाला यायला नको होते. 
तर सु ा आपण यांना या ठकाणी क टे ट क न दल ेआहे. यांनी इथे सु ा काम केल.े ते 
काह  ठकाणी चांगले काम करतात. िनगड या सदर क पाची कंमत क  शासनानुसार 
.२२५.१९ कोट  असताना य ात िन वदा .३७२.१५ कोट  मंजूर कर यात आली होती. 

संपूण हा खेळ २००६चाच आहे. २००६-०७ या दर यान हणजे ६ म ह यांत मला वाटत 
नाह , .२२५ कोट  कुठे व .३७२ कोट  कुठे. एसआर लस जो आहे यातच एवढा मोठा फरक 
आहे. यात आपले इं जिनअर, क प स लागार यांनी नमेके काय केल.े खरोखरच 
या ठकाणी आपला अ यास होता का. २२५ कोट ंचा प हला डपीआर दला असेल तर आपण 

३७२ कोट चंी िन वदा कशी वकारली. ती वकारली हणजे क  सरकार यासाठ  पैसे 
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वाढवून िनधी देणार न हते. महारा  शासन यासाठ  पैसे वाढवून देणार न हते. बोजा शेवट  
महापािलकेवर पडणार होता. तर सु ा या िन वदा वकार या. इंदू ोजे टम ये 
वेताळनगरम ये १४४० सदिनकांऐवजी १५६८ सदिनका बांध याचे कॉ ॅ ट .५९.४० कोट नंा 
मंजूर कर यात आले होते. याच ठकाणी ११४० ऐवजी १५६८ सदिनका बांधायचे काम याला 
दे यात आल.े आयबीआरचे लोकांना िमिलंदनगरला १२८० सदिनकांऐवजी १४५६ सदिनका 
बांधायचे काम .५५.२६ कोट ंना दल.े इंदू ोजे ट उ ोगनगर या ८०० सदिनका, अ जंठानगर 
ोजे ट या १४४० अशा एकूण २२४० सदिनकांऐवजी १६८० सदिनका बांध याचे .६४.१२/- 

कोट ंचे कं ाट दे यात आल.े हणजेच मा.महापौर साहेब, व ठलनगर, वेताळनगर, 
िमिलंदनगर, उ ोगनगर व अ जंठानगर येथे मंजूर असले या ६४०० सदिनकाऐंवजी ६२७२च 
सदिनका बांधायचे काँ ॅ ट दे यात आले होते. या ५ ठकाणी १५९.८६ लाख इतका रेट 
असताना य ात २३७ कोट ंची िन वदा आपण वकारली होती. या ठकाणी आपण आप या 
१५०/१५० कोट ं या िन वदा मंजूर के या हो या. ए ककडे शासनाने मंजूर केलेली जे अनुदान 
होते यात आप या मनपाचा पैसा जा त लागणार होता हे मा हत असतानासु ा जे कोणी 
स लागार असतील यां यावर आपण खरोखर काय कारवाई केली आहे. आयु  हणून तु ह  
काय केले. जे कोणी येऊन गेले यांनी काह च केले नाह .  

या ठकाणी िलंक रोडचा नवीन वषय आहे. सग यात शेवट  याब ल बोलते. क  
शासनाने मंजूर  दलेले ८५.७ कोट ंचे पुनवसन क पाचे काम कर यासाठ  महापािलकेने 
त बल ६१० कोट  मोजल.े मंजूर केल.े दुपट ने खच केला. ३८५ कोट  कुठेत व ६१० कोट  
कुठेत. कुठे कसे मला वाटत नाह  यात गर ब कुठे आहे. तु ह  ड पीआर (Deduct Project 

Report) दला, तु ह  सांिगतल,े आ हाला १,७६,०००/- ला सदिनका परवडते आहे. मग दु पट 
रेट कसा काय झाला. मग या यावर बोललो तर आ ह  गर बांचे वरोधक. ह  सं था 
जनते या पैशांनी चालणार  आहे. यां या पैशाचे र ण करायचे काम तुमचे, माझ,े येकाचे 
आहे. आयु ांचे देखील आहे. पण दुदवाने ते या ठकाणी घडलेले नाह . हणूनच मला 
स मा.हायकोटाचे दार वाजवावे लागल.े २००६ म ये मंजूर झाले या क पांची कंमत २००७ 
म ये .२२५ कोट ंनी वाढली होती. वाढ व दराने मंजूर केले या िन वदांना द.११ व १४ डसबर 
२००७ रोजी वकऑडर दली होती. सदर क पाचे बांधकाम १४ जून २०१० व १४ स टबर 
२०१० रोजी पूण होणे अपे त होते. मा.महापौर साहेब, तारखा अ यंत मह वा या आहेत. 
आपण यांना बा ड ंग केले होते. २००७ला वकऑडर दली. २०१० म ये ३ वषात बांधून हातात 
सदिनका ायची होती. क  शासनाने १११६० सदिनकां या बांधकामांसाठ  मंजूर  दली असताना 
मनपाने केवळ ८०३२ सदिनकांचे बांधकामाला मंजूर  दली. इथेच प हली चोर  केली. १८०३२ व 
१८१०७ इथेच कपात केली. का केली, कशी केली, कारण काय घडले ते सांिगतले नाह . क ाचा 
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पैसा होता, रा याचा पैसा होता. आपले मत आपण प पणे मांडायला पाह जे होते, ते आपण 
प पणे मांडले नाह . कोणी काय केले हे आजपयत कोण याह  सद याला आपण सांिगतलेल े

नाह . आम या १५८ सदिनका न बांध याचा िनणय महापािलकेने पर परच घेतलेला आहे. 
ए ककडे २२५ कोट ंनी रेट वाढला असताना सु ा खरेतर या ोससम ये जेवढे होते यांचे पोट 
भरललेे न हते. ए कलेशन या नावाखाली आ ापयत आपण ५१.२६ कोट  या ठेकेदारावर खच 
केला आहे. महापािलकेने क  शासनाकडे सादर केले या ड पीआर माणे क  शासनाने मंजूर 
केले या क प खचा ारे १८१६० सदिनकांसाठ  एकूण ३८५.७ कोट  पये खच अपे त होता. 
परंतू महापािलकेला ८२८८ सदिनका बांध यासाठ  ३३८ कोट  पये लागल.े मंजूर कती झाले 
होते, १८०००. ८२८८ सदिनका बांध यासाठ  आप याला ३३८.५८४ कोट  पये लागल.े कुठे 
राह ले गर ब. कुठे राह ला गर बांचा  कळवळा. जे कोण मा या नावाने िशमगा करत असतात. 
यांनी यावेळ  िशमगा का केला नाह . करायला पाह जे. मी गर बांचा कैवार . मग यावेळ  

िशमगा का केला नाह . यावेळ  का सांिगतले नाह . दुखते कुठे, प ट  दुसर कडेच लावली जाते 
आहे. मा.महापौर साहेब, ११५२ सदिनकांचे बांधकाम अजूनह  अधवट थतीत आहे. यासाठ  
अजून खच होणार आहे. २७४ के. फूटाची एक सदिनका बांध यासाठ  मनपाला सुमारे १६०० 
चौ.फूट इतका दर या ठकाणी आहे. आज आपण २०१५ म ये आहोत. २००७ पासून चालते 
आहे. ७ वष पुढे आलोतर  आजह  .१६००/- रेटने चांग या प तीचे बांधकाम क  शकतो. 
आजह  झोपडप ट  पुनवसना या कुठ याह  क पात गलेोतर  वर या या पायर त खाल याला 
आंघोळ करावी लागते. या ठकाणी यांना मुलभूत सु वधा सु ा पुर व या गे या नाह त. आज 
घरे बिघतलीत तर ेनेज वर र ता खाली असे झाले आहे. घरा या उंचीम ये बॅक पाणी मारते. 
यात कोणी ल  घातलेलेच नाह . कारण आमचे ल  वेग याच गो ीत क त झाले 
अस यामुळे आ ह  हे बिघतललेेच नाह . मा.महापौर साहेब, सभागृहासमोर मांडले या 

तावाम येच से टर २२िनगड , वेताळनगर, िमिलंदनगर, व ठलनगर, उ ोगनगर, 
अंजठानगर या क पा या सुधार त ड पीआर माणे क  शासनाने मंजूर  दले या १८१६० 
सदिनकांऐवजी १७६९६ सदिनका बांधायचा िनणय शासनाने पर परच घेतलेला आहे. शासनाने 
मंजूर केले या सदिनकेऐवजी ४६४ सदिनका र  करायचा िनणय शासनाने पर पर घेतला 
आहे. यासाठ  सभागृहाची मा यता घेतलेली नाह . कुणाला सांिगतले नाह , वचारले नाह . 
या ठकाणी खरेतर कडक श दांत शासनाचा िनषेध करते. मा.महापौर साहेब, या क पासाठ  
से टर २२ िनगड , व ठलनगर, वेताळनगर, िमिलंदनगर, उ ोगनगर व अजंठानगर येथील 
क पासाठ  म.ेओंकार असोिसएटस या सं थेला वना िन वदा थेट प तीने क प स लागाराचे 

काम दे यात आले होते. क  शासनान े३२५ कोट ं या िन वदेला मंजूर  दली. आपण िन वदा 
६०० कोट ं या वकार या व वनािन वदा दल.े याला ाचार हणायचे नाह तर दुसरे काय 
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नाव देणार. मग आ ह  बोललो तर आ ह  गर बां या वरोधातल.े आ ह  ाचार सांिगतला 
तर आ ह  वकासकामाला खोडा घालतो. आ ह  वकासकामाला खोडा घालत नाह तर तुम या 
घर भर याला खोडा घालतो. हणून आ ह  वाईट ठरतो. तुम या वाईट कंवा चांग या 
हण याने आमचे काह  कमी जा त होत नाह . आपण यांना वनािन वदा थेट प तीने काम 
दले होते. क प स लागार नेमला होता. एवढे सगळे क प बदं पडल ेमग यां यावर काय 
कारवाई केलीत यासंदभात मी क  शासनाकडे वचारणार आहे. मी क  शासनाकडे, 
हायकोटाकडे यासाठ  दाद मागणार आहे. असा ाचार क न नामािनराळे राहणार असालतर 
आ ह  ग प नाह  राहणार. मा.महापौर साहेब, ओंकार असोिसएटसला एवढ  फ  का दली 
होती? यात यांचे काम काय होते? यांनी बांधकाम नकाश ेतयार क न यास पुणे पंपर  
िचंचवड े  झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण यां याकडून आव यक असले या सव परवान या, 
कागदप ांची पूतता क न क पाचे बांधकाम नकाशे मंजूर कर याचे काम हे क प स लागार 
यांचे काम होते. आपले अिधकार  बनपगार  फुल अिधकार  ितथे होते. आपण आपले घर 
बांधायला घेतल,े कॉ ॅ टरला, ब डरला घर बांधायला दलेतर चार वेळा बघतो क , वाळू नीट 
टाकली आहे का, िसमट बरोबर लावले आहे का. पाणी बरोबर टाक. इथे हे केलेले नाह . कारण 
हे घर ीमंताचे घर न हते. ते होते गर बीत राहणा-या, झोपडात राहणा-या दिलत, 
मागासवग य, मांग, महार या वगाचे होते. यांची काळजी इतरांनी करायचे काह  कारणच 
न हते. तु हाला ह  काळजी वाटावी यात आ य आहे. मग आ हाला गर बांचा खूप पुळका 
आहे. या सग या परवान या न घेत यामुळे या क पाला खळ बसली आहे. हम करे सो 
कायदा. स लागार नेमला होता. या महापािलकेला बाप नेमला न हता, परंतू तो बापासारखा 
वागला व िनघून गेला. आज गोरगर ब या घरावाचून राहणार आहेत.  

या स लागाराने खरेतर कोण याह  कागदप ांची पूतता न के यामुळे द.२७ ऑ टोबर 
२००८ रोजी झोपडप ट  पुनवसन ािधकरणाचे त कािलन मा.मु य कायकार  अिधकार  
वणिसंह परदेशी यांनी महापािलकेचे आयु , अित र  अिध क अिभयंता, शहर अिभयंता, 

उपसंचालक नगररचना, सहा.आयु  झो.िन.प.ू व क प स लागार म.ेओंकार असोिसएटस ्   
यांना सात पानी प  िल हले होते. मा. वणिसगं परदेशी नावाचे अ यंत चांगल,े कामसू 
अिधकार  इथे होते. दनांक २७/१०/२००८ ला यांनी दलेले सात पानी प  आहे. यात 
यांनी सांिगतले आहे, ७० ट के पा  झोपडप ट धारकां या संमतीची अट िशिथल कर याची 

धारणा प क  कर यात आलेली नाह . हणजे  १) झोपडप ट  पुनवसन क प राब वताना ७० 
ट के झोपडप ट धारकांची संमती यावी लागते ती न घेत यामुळे यांनी याचवेळ  आ ेप 
घेतला होता. २) अ ापह  सहाह  योजनां या जागेचा मोजणी नकाशा सादर कर यात आलेला 
नाह . वकास योजना अिभ ाय संबंिधत वभागाकडून घेऊन सादर कर यात आलेला नाह . या 
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सभागृहात बसलेले काह माझे सहकार  बांधकाम यावसाियक आहेत यांना वचारा. यांना 
मा हत असेलच क , वकास योजना अिभ ाय घेतला नाह तर आपण बांधकाम परवानगी देतो 
का. तु ह  जर यांना परवानगी देत नाह . सवसामा यांना परवानगी देत नाह  मग तु ह  हे 
चुक चे काम केले होते. आपले अिधकार  डोळे िमटून बसले होते का, अ ानी होते का. यांना 
सु ा मा हती होते. परंतू या ठकाणी वकास योजना अिभ ाय संबंिधत वभागाकडून घेऊन 
सादर केलेला नाह . जागा मालक  ह काची कागदप ,े पंपर  िचंचवड महापािलके या नावाने 
उदा. सात/बारा, ॉपट  काड उपल ध क न देणे आव यक आहे. मी प  वाचून दाखवते. 
जागेचा तपशील अ ाप दाखल केलेला नाह . उपल ध क न देणे आव यक आहे. घो षत दाखले 
व नकाशे न तीम ये दसत नाह . ते दाखल करणे ज र आहे. झोन दाखला उपल ध क न 
देणे आव यक आहे. झोपडप टयांचे ए रयल फोटो ा स ्  सु प  तींत उपल ध क न देणे 
आव यक आहे. महापािलके या अ नशामक वभागाकडून नाहरकत दाखला उपल ध क न देणे 
आव यक आहे. सव पा  झोपडप यांचे सेवाशु क व इतर कर भरणे बाक  नसलेबाबत सबंंिधत 
वभागाकडून दाखला घेऊन तो या कायालयाकडे उपल ध क न देणे आव यक आहे. 
क पा या जागेवर ल वकास योजनेतील र याची आखणी संबंिधत वभागाकडून नगररचना 

व वकास वभाग व जागेव न आखून घेतलेबाबत संबंिधत वभागांचे दाखले उपल ध क न 
देणे आव यक आहे. मा.महापौर साहेब, हे प  वाचलेतर दुसरा कोणताह  चवथी पाचवी 
िशकलेला माणूस याला सु ा कळेल. पाणीपुरवठा, जलिन सारण वभाग यांचे नाहरकत 
माणप  घेतलेले नाह . िमळकत शेतसारा भर याबाबतची मा. ज हािधकार  पुणे यांची 

मा यता आव यक होती, ती घेतलेली नाह . उपरो  वषयातील झोपडप ट  पुनवसन कलम        
३(क), ३(ड) हणजेच झोपडप ट  घो षत करणे हे सु ा आपण केललेे नाह . असे कसे केल.े 
तुम यामुळे आमचे सगळे क प डबघाईला आल.े ३(क), ३(ड) जे झोपडप ट  पुनवसनचे 
बेिसक िनयम आहेत, ते सु ा फॉलो केलेले नाह . तुमची इ छा होती, आ ह  सगळे पा ठशी 
घालाव.े आयएएस ऑफ सर वणिसंग परदेशी हे अ यंत उमदे किमशनर आप या शहराला 
भेटल.े मी यावेळ  नगरसेवक न हते पण र यावर ल साफसफाई होते का नाह , कच-यावर 
पावडर टाकली जाते का नाह , ते वेषांतर क न फेरफटका मारायचे. लोकांना हे नंतर कळायचे. 
कोणीतर  किमशनर बघायला आले होते हणून. इतके जाग क किमशनर मनपाला िमळाले 
होते. यानंी ७ पामी प  दले होते. मग या प ावर बसून ऊबवायचे काम चालले होते का? 
आ ण मग सांगायचे, हायकोटात गे यामुळे हे सगळे क प िसिमत कर यात येत आहेत. चूक 
करायची तु ह  आ ण दुस-या या नावावर पाव या फाडायचे काम बंद करा. मा.महापौर साहेब, 
झोपडप ट  पुनवसन क प राब वताना ३(क), ३(ड) करणे आव यक असते. कायालयाकडून 
िनगिमत के यानंतर या संबंिधत झोपडप ट म ये आदेश असतात ते डक वण,े याचे चावड  
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वाचन करण,े पा  अपा  लाभा या या या ा असतात या सु ा या ठकाणी लाव या जातात. 
ते सु ा बेिसक वक तुम याकडून झाले नाह . हणून यांनी इथे प  दले होते.  

येक क पवाईज यांनी प  दले आहे. वेताळनगरसाठ  यांनी प  दले आहे. 
वेताळनगरमधील सदर झोपडप यांतील काह  झोपड धारक सं मण िश बरात हल व यात 
आले आहेत. परंतू सदर सं मण िश बरास या कायालयाची परवानगी घेणे आव यक होते, ती 
घेतली नाह . मौजे पंपर , सव न.ं १०० पैक  व ठलनगर यासाठ  काय काय ुट  काढ यात ते 
सांगते. सदर योजनेसाठ  बांधकाम परवानगी स या झोपडप ट या ठकाणी दे यात आली 
आहे. व ठलनगर इथेच परवानगी दे यात आली होती. परंतू य ात काम दुस-याच जागेवर 
चालू आहे. अ यंत मह वाचा वषय आहे. हणजे सदरचे बांधकाम अनिधकृतपणे चालू आहे ह  
बाब यो य नाह . द.२७/१०/२००८ ला स मा. वणिसगं परदेशी हे झोपडप ट  पुनवसन 
ािधकरणाचे सीईओ होते. या दवशी यांनी ७ पानी प  िलह ल.े यानंी यावेळ  वभागवार 

प े दली होती. हणजे एका ठकाणी नकाशा मंजूर के यानंतर दुसर कडे अनिधकृतपणे 
बांधकाम चालू आहे, हणून यांनी या दवशी सांिगतल.े आपण यावर काह  केले नाह . 
से टर २२ िनगड  ब ल यांनी काय सांिगतल,े से टर २२ िनगड  ह  जागा देहू ऍ युिनशन 
डेपोजवळ आहे. देहू ऍ युिनशन डेपो या िसमािभंतीपासून २,००० याड अंतरापयत रेड झोन 
ना वकास े  संर ण खा याकडून घो षत आहे. ितथे रेडझोन आहे. शासनाची वाजवलीच 
पाह जे. वणिसंग परदेशी या महापािलकेचे आयु  असताना यांना सु ा मा हत होते, रेडझोन 
कुठपयत आहे. आ हाला रेड झोन कुठपयत आहे मा हत नाह  हणून तु ह  हात वर क न 
मोकळे होता. २००८ या प ात किमशनर ितथे सांगतात, ितथे रेडझोन आहे. संर ण 
खा यामाफत रेड झोन घो षत आहे. सदर योजनेची जागा रेडझोनम ये नस याबाबत संर ण 
कायालयाकडून दाखला देऊन जागा उपल ध क न देणबेाबत या कायालयाकडे कळ वणे 
आव यक आहे. २००८ला यांनी आप याला हे महापािलकेला कळवले होते. २०११ म ये मी 
हायकोटात गेल.े शासनाला लाज वाटली पाह जे. तुम या चूका लपव यासाठ  दुस-याचे नाव 
बदनाम करताय. तुम या सग यांची ग याची कातड  झालेली आहे. आ ह  काह ह  हणालो 
तर  तु हाला काह  फरक पडत नाह . हणूनच मला कोटात जावे लागते. हे मी या 
सभागृहा या िनदशनास का आणून देते आहे, कारण यांना यांना कोणाला वाटते, िसमा 
सावळे हायकोटात गेली हणून हा क प बंद पडला. पण जे कोणी बांधव आहेत यांना 
सांगते क , तुमचे सीईओ यांनी २००८ला कळवले होते, येथे रेडझोन आहे. आ ण महापािलका 
सपशेल हात वर करते. महापािलकेचे वक ल हायकोटात खोटं बोलायला भीत नाह त. आ हाला 
मा हतच न हते. रेडझोनम ये आहे का नाह . आम याकडे नकाशाच उपल ध न हता. वा टेल 
ते खोटे बोलतात. आकुड  सव न.ं८८ म ये सदर क पाची जागा महारा  औ ोिगक वकास 
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मंडळा या मालक ची आहे. सदर जागेवर महापािलकेला वकास करायला नाहरकत दलेली 
आहे. परंतू सदर जागचेे पंपर  िचंचवड महापािलकेकडे रतसर ह तांतर होणे आव यक आहे. 
कधी कळवल ेहोते, २००८ ला १० या म ह यात. उ ोगनगर, दळवी नगर सव नं.१९५ मधील 
ुट  सांगते, सदर क पाची जागा ह  रे वे ह त येत नस याबाबत, या ठकाणी बांधकाम 

परवाना दे यासाठ  नाहरकत दाखला संबंिधत वभागाकडून घेऊन या कायालयास उपल ध 
क न देणे आव यक होते. तो आपण दला नाह . िमिलंदनगर सव न.ं १२, १३ व १४ पैक  
सदर क पाची जागा पूरिनयं ण रेषे या आत येत नस याबाबत संबंिधत वभागाकडून 
नाहरकत दाखला सादर करणे आव यक आहे. मा.महापौर साहेब, २००९ला आ ह  पूरिनयं ण 
रेषा आखली. सभागृहात वषय होता. यावेळ  पूररेषचेा वषय न हता. तर सु ा यावेळ  जी 
मानांकने असतात, ती सदर या अनुसार पाळली गेली नाह त. हणून यांनी प  दले होते. 
एव या सग या ुट  लपवून ठेव यात. आपण सांगून मोकळे झालात, हायकोटात केस 
अस यामुळे क पाला िसिमत करत आहोत. हे का िल हल ेनाह . मा.महापौर साहेब, राग हा 
वेग या कारणासंाठ  येतो. परंतू शासनान ेजे केले याला खरोखर माफ च देता येणार नाह . 
मा.महापौर साहेब, २००८ ला एसआरए यांनी दलेले प  केरा या टोपलीत टाकल.े या यावर 
काह  कारवाई केली नाह . द.१४ डसबर २०१० रोजी झोिनपू ािधकरणाला मी प  दले होते. 
मा हती अिधकारातून मा हती मागवली होती याचे उ र यांनी दले होते. यात हे 
मा. वणिसंग परदेशी यांचे प  मला िमळाल.े जे दाखले न हते. कोणकोण या परवान या 
घेत या न ह या. तुम याकडे हे प  सापडले नसेल. जशी नेहमी इतर कागदप े सापडत नाह त 
तसे हे प  सापडल ेनसले. हणून काय यांना माफ  देणार का? आमचे स मा.अनंत को-हाळे 
साहेब असतील. यां याबरोबर सगळे मनसेचे नगरसेवक होते. आ ह  चार वेळा मोचा घऊेन 
आलो. कमान यांना बघून तर  क प िसिमत करणार नाह . याला टेकनीक हणता येणार 
नाह . आ हाला  गर बांचा कळवळा होता. तर पण आप या ाला पाझर फुटला नाह .  
 मा.महापौर साहेब, रा यशासना या नगर वकास वभागाने द.२७/०७/२००७ रोजी 
आदेश मांक ट पीएस/१८०६/१३८५/सीआर/२६१/०६ ना व १३ अ वये महारा  ादेिशक 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये, महापािलका ह त व ह लगत असले या  
संर ण वभागा या आ थापना या ीने आव यक असलेले ितबंध महापािलके या वकास 
िनयं ण िनयमावलीत समा व  कर याकामी फेरबदल कर याची कारवाई कर याचे आदेश 
महापािलकेला दले होते. २००६ ला दले होते. यांचे २००६चे प  आहे. हरकत नाह . आपण 
जागा िश ट क न केले असते. परंतू से टर २२ची जागा आपण िश ट केली नाह . शासनाचा 
सदर आदेश द.२४ ऑग ट २००७ रोजी आ. .२०५३ अ वये मनपा या नगररचना वभागाला 
ा  झाला होता. तुमचा से टर २२ चा नकाशा व आदेश एकाच दवशी होते. तर सु ा 
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रेडझोनम ये नकाशा जूनम ये पास केला. रेडझोनम ये क प उभा केला. हे यावेळ  रा य 
शासनाला कळवायला पाह जे होते. इतक  डोळेझाक, इतका बेपरवाईपणा, इतका माजोर पणा 
शासनाकडे कशामुळे आला. आम यामुळेच. आ ह  तुम या पा ठशी उभे राहतो हणून आला. 

आज उभे रहात नाह  मग आज काय करणार? मा.महापौर साहेब, या दवशी झोपडप ट  
पुनवसन क प चालू केला, या दवशी आप याला मा हत होते से टर २२ हा रेडझोनम ये 
येतो हणून. तर सु ा याकडे पूणपणे दूल  क न या ठकाणी क प रेटायचे काम आपण 
केले होते. रेडझोनची ह  आहे क  नाह  हे यावेळ  समजले यावेळ  सभागृहापुढे हे प  
यायला पा हजे होते. ८ वष आजह  ते प  धूळखात पडलेले आहे. शेवट  हायकोटात गे यानंतर 
स मा.हायकोटाने रेडझोनची रेषा आखायचे काम ािधकरणाला व महापािलकेला दले आहे. 
संर ण वभागा या द ण कमाडं मु यालयाचे  ऑफ सर इन कमांडंट मेजर जनरल अिमत 
सर न यांनी द.१२ जुल ै २०१० रोजी प  .३०३०५०१/ड यूकेऑफ डफे स/ओएस अ वये 
महापािलकेचे त कािलन आयु  आिशष शमा यांना एक प  दले होते. या प ाम ये यांनी 
िल हले होते, डअर आिशष. ोटोकॉल माणे डअर िलह त नाह त. हणजे मेजर सर न व 
आिशष शमा यांचे संबंध चांगले होते. यांनी िल हल,े यांनी सांिगतले यात, देहू दा गोळा 
कोठारात खूप मो या माणात अ यंत श शाली व संवेदनशील दा गोळा व िमसाई स, रॉकेट 
साठवला जात असून, रेडझोन या े ात होत असले या बेकायदेशीर बांधकामामुळे डेपो या 
सुर ेला धोका असून घातपात घड यास हजारो िन पाप नागर कांचे जीव धो यात असून 
देशा या सुर ेला धोका आहे, असे कळकळ ने नमूद केले होते. यामुळे रेडझोनम ये 
महापािलकेने चालू असलेले बांधकाम हे व रत थांब व याची वनंती मेजर जनरल सर न यानंी 
केली होती. परंतू आपण इतके ाचारात गुंतलो होतो क  आप याला कोणाचीच हाक ऐकू 
आली नाह . सीईओ यांचेह  ऐकले नाह . मग कोण मेजर जनरल सर न यांचे कधी ऐकणार. 
यां यापुढे यांनी देशा या सुर ेची सु ा पवा केली नाह .  

मा.महापौर साहेब, रा य शासना या नगर वकास वभागाने द.७ फे ुवार  १९८० रोजी 
महापािलके या सभा संचलनाचे कामकाज आहे, यात ३ (आय) िनयमा माणे शासनाकडून 
आलेली जी काह  प े आहेत ती किमशनर तु ह  ठेवा, यावर चचा होऊ ा. तु ह  प  ठेवतच 
नाह . ती ठेवायची तरतूद आहे. तर सु ा प  ठेवले जात नाह . नगरसद यांकडून लप वल े
जातात. असे या प ात काय असते. यावेळचे सी.ई.ओ. वणिसंग परदेशी यांनी मािगतलेली  
रेडझोनची एनओसी आपण दली असतीतर मला वाटते, से टर २२चा क प वेळ च र  झाला 
असता. आज जे नुकसान होते आहे ते झाले नसते. हे नुकसान तु ह  केले आहे. शासनाने 
केले आहे. तुम या स लागारान ेकेले आहे. तु ह  तुमचे िन तरा. आ हाला क प मा  पूण 
क न पा हजे आहे. तु ह  हायकोटाला सांगा. शरण जा. हो आ हाला मा हत होते आ ह  केले 
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होते. मग मा  मला सांगू नका, अमुक अिधकार  जेलम य ेगेला, तमुक अिधकार  जेलम ये 
गेला. तु ह  आजह  कोटापुढे सरडर होत नाह . आजह  व तु थती सांगत नाह . तु ह  आजह  
सांिगतले तर शंभर ट के कोट तुम या पा ठमागे आहे. तु ह  पळवाटा शोधता हणून तुम या 
मागे लागतात. मा.महापौर साहेब, हे सगळे वषय मी हायकोटात जा याआधी घडले आहेत. 
२०११ ला मी हायकोटात गेले होते. २००७ पासून २०११ पयत सग यांना मा हत होते. आ हाला 
काह ह  माह त न हते. आ ह  नवीन होतो. मा हती असताना तु ह  केले या पापाची फळे 
तु हालाच भोगायची आहेत. आ ह  भोगणार नाह . तु ह  जो वषय प ह यादंा सभागृहात 
आणता. किमशनर हणून प ह यांदा तुमचा िनषेध करते. तु ह  तुम या लोकांची इतक  
पाठराखण करता क , आ हाला हणावे लागते, बास किमशनर बास, आता कुठेतर  थांबा. 
तु ह  यां यावर एक ट का सु ा आ ेप घेतलेला नाह . तु ह  मा यावर आ ेप घेतला 
हणून मला आ ेप नाह . यामुळे वषय सभागृहापुढे तर  आला. से टर २२ म ये ११७६० 

सदिनकां या क पाचे बांधकाम २००७ म ये सु  झाले होते. वकऑडर माणे २०१० ला ते पूण 
हायला पा हजे होते. तु हाला मैदान मोकळेच होते. खरेजर गर बांसाठ  घरे बांधायची असतीतर 
जे जे गर बांचे कैवार  आहेत, यांना खरेतर क पाची घाई होती. २०१० ला लोकांना वाटून 
देऊन आजपयत रहायला दले असते. परंतू २०१० ला जे क प पूण करायचे होते. मी २०११ 
ला कोटात गेल.े २०१२ म ये मला हायकोटाने टे दला. २००७ ते २०१२ ५ वष गेली. ५ 
वषात क प पूण करता आला नाह . एखा ा ाय हेट ठेकेदाराने ५ वष क प ठेवला असता 
का? ितभा क शनवा यांना वचारा. बी.जी.िशक यांना वचारा. यांनी ५ वषापयत क प 
रखडवला असता का? ितथे असे ए कलेशन िमळाले नसते. वकास क न पैसा खच करावा 
लागला असता. इथे महापािलकेची ितजोर  लुटायला िमळते. महापािलकेचे  अिधकार  यात 
सािमल होते. यांनी यांची जबाबदार  पूण केली नाह . ५ वषानंतर या क पाला टे 
िमळाला. २०१० म ये क प पूण झाला असता तर हायकोटात देखील जावे लागले नसते. 
चूका तुम या, खापर आम यावर ठेवता. वकऑडर द यानंतर ५ वष शासन झोपा काढत 
होते. २००८ म ये .२२५ कोट ंचा क प ३७२ कोट  िमळून सु ा ठेकेदाराने पूण केला नाह . 
पूण महापािलका वकून खायची होती का? कती ाचार करायचा, याला काह  मयादा. मग 
आ ह  बोलतो, मग आ ह  गर बां या वरोधातल,े कळ लावणारे, वकास कामाला खोडा 
घालणारे, काय काय वशेषणे आ हाला लागत आहेत. नावामागे प ह या पद या हो या, आज 
या पद या लागतात चांगले वाटते.  

या क प स लागारांनी रेडझोनची एनओसी घेतली नाह , याचे काय केले तर काह  
केले नाह . या स लागाराला नोट स पाठवली, काह  प  दल,े काह च केले नाह . स लागार 
आला क  आपले अिधकार  घाब न उठायचे. इतक  ओंकार असोिसएटसवा याची दहशत होती. 
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या गो ी क प स लागारांनी के या नाह त. याची फ  यांना दली. ती फ  परत या. 
यां यामुळे हे सगळे क प अडचणीत आल.े यां यावर फौजदार  दाखल करा. यांना 

जेलम ये पाठवा. हे लोकांचे पैसे आहेत. आमचे पैसे परत या. नागर काचें पैसे आहेत. तु ह , 
नागर कांनी याला जाब वचारायला पाह जे होता. मी जाग क नागर क आहे. मी मागणी 
करते. मी महापािलकेला कर देते, तु ह  मला मा या पैशांचा हशोब देणे लागता. क प 
स लागाराला एवढ  फ  कशी दलीत. जे काम यांनी केले नाह  याचे पैसे तु ह  याला कसे 
दलेत? माझे दुसरे हणणे आहे. आयु  साहेब, तु ह  तुम या वषयप केत हटले आहे, 
से टर २२ साठ  आयु ानंी मोठे कारण दले आहे. तु ह  तुम यावर काह ह  घेतलेले नाह .  
हायकोटात टे अस यामुळे िसिमत करतो. िलंकरोडचा तोच वषय आहे. सगळे िनयमा माणे 
होते तर कोटाने टे ायला कोट काय वेडे आहे का? आपण या यापे ा हुशार कस.े आपण 
हायकोटाला कस ेमुखात काढू शकतो याचसाठ  तुमचा सगळा खटाटोप चालला आहे. ितथे 
बसणारे जज, ितथे चालणारा कायदा, मा या डॉ.बाबासाहेबांनी िल हलेले सं वधान यानुसार 
िनमाण झालेला कायदा याला तु ह  चॅलज क  शकत नाह . मी तु हाला चॅलज क  देणार 
नाह . कारण मी याच समाजाचे देणे लागते, या समाजाचे डॉ.बाबासाहेब होते. जथे 
.१७,०००/- लागणार होते ितथे .५५,०००/- लाटले आहेत. या महापािलके या अिधका-

यां या घरांत घुसल ेपा हजे व पैसे परत मािगतले पा हजेत. १९९५ या झोपडप ट धारकांना 
मोफत घरे दे याचा आपण िनयम,कायदा असताना कायदा पायदळ  तुडवला. खरेतर तुम यावर 
फौजदार  हायला पाह जे. आ ण हणतात गर बांचे कैवार . झोपडप ट धारकांचा पुळका आलाय 
ना तु हाला. आ ण यां या मनासारखे करायचे नाह . बीएसयूपीम ये तु ह  १० ट के घेता 
मग घरकूल योजनेत १० ट के का घेतल ेनाह त. तुम यावर फौजदार  झाली पाह जे. फ  
लोकांना घरे िमळावीत हणून आ ण हणून, यांचे व न भंगवायचे न हते हणून सुटलात 
तु ह . कोणी तुम याकडे भीक मागायला आले न हते, घर ा घर ा हणायला. आजह  लोक 
झोपडप ट त सुखान,े आनंदान ेराहतात. तु ह  जागा, मग केलेच पाह जे. शासन आहे. शंभर 
ट के काम केले पाह जे. काम करताना मा  नुसता आवेश आणू नका. याची जबाबदार  सु ा 
खरोखरच कळाली पाह जे. यां याब ल ओलावा पाह जे. मी भार , मी भार , जोरात बोलले 
होते. जे हा दहा हजार, प नास हजार घेत होते ते हा तू कुठे गेला होता? १९९५ या 
झोपडप ट धारकांना मोफत घर दे याचा कायदा तु ह  पायदळ  तुडवला. टका करणे सो पे 
असते. काम करायला नको. क प स लागाराला से टर २२ चा बांधकाम नकाशा मंजूर 
कर यासाठ  त बल ९.३० कोट  दल.े से टर २२चे ७८४० सदिनकांचे बांधकाम मा  होणार 
नाह . एखा ा वेळेस रेड झोन अस यामुळे क  शासनाकडून याचे काह  होऊ शकणार नाह . 
झालेतर वेल ऍ ड गुड. युतीचे सरकार आहे. आ ह  गर बासंाठ  काम करणार  माणसे आहोत. 
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आवशे नाह  आणत. ढ ग नाह  करत. बर च वष ऐकल,े आ ा रेडझोन जाणार, म ह याने 
जाणार, वषात जाणार, म हनोनम हने कॅलडर बदलत गेले पण रेडझोन काह  गेला नाह . युती 
शासनात य  चालू आहेत. शंभर ट के रेड झोन जावा हणून देवाकडे ाथना करते व 
देशा या संर ण मं यांकडेह  ाथना करते. पर कर साहेब अ यंत हुशार आहेत. ते जो िनणय 
घेतील तो देश हताचा असेल. लोक हताचा असेल का नाह  मा हत नाह . पण इथले सो कॉ ड 
जे वतःला गर बांचे कैवार  हणतात यां या हताचा नसेल. पण देश हताचे व देशभ  
नागर कां या हताचे िनणय न क च घेतली. या िनणयाची आ ह  वाट पाहतोय. अनेक िश  
मंडळे जाऊन भेटतात. आज ना उ ा न क च यश येणार आहे. काह तर  घडेल पण चांगले 
काह तर  घडेल या आशेवर आ ह सु ा आहोत. क प स लागाराला जी फ  दलेली आहे, ती 
फ  परत मािगतली पाह जे. ह  फ  कोण मागणार? आपण एकतर  प  िलह ले का नाह  
िलह ले. दलेतर वचारायची तसद  सु ा घेत नाह . क प स लागार आला क  तो बसतो व 
आपले अिधकार  हात बांधून पा ठमागे उभे राहतात. हो साहेब, नाह  साहेब. आप याला सागंाव े
लागते. मी, मा.उ हास शे ट , मा. शांत िशतोळे आ ह  मा.शहर सुधारणा सिमतीत मबर होते. 
ते हा आ ह  या अिधका-यांना पायदळ  तुडवले होते. गुड यावर आणले होते. दूदवाने आ हाला 
शासनाकडून साथ िमळाली नाह . मा. शांत िशतोळे असतील, मा.उ हास शे ट  असतील, 

मा.सुरेश हे ,ेमा.आर.एस.कुमार होते, ह  सगळ  मंडळ  आली होती. ह  सगळ  हुशार मंडळ  
बंग यात रहायला आहेत. तर सु ा यांना गर बांसाठ  कळवळा आहे. गर बांसाठ  काह तर  
करायचे हणून आ ह  सगळे एक  आलो होतो. झोपडप ट  किमट त वषय गाजवायचो. 
किमट ची िमट ंग तीन तीन/चार चार तास चालायची. कती टॉयलेट लॉ स बांधल,े कुठे काय 
बांधल े याचा सगळा लेखाजोखा आ ह  यायचो. आ हालापण गर बांचा कळवळा आहे. 
बंग यात राहतो, लॅटम ये राहतो हणून काह च वाटच नाह  असे नाह . अभीभी दल 
धडकता है, मेलेला नाह . मा.महापौर साहेब, क  शासनाने उ ोगनगरम ये ८०० सदिनकांचा 
पुनवसन क प .२०.१२ कोट ंम ये राबवायला मा यता दली होती. यानंतर सुधार त 
ड .पी.आर. माणे ८०० सदिनका बांधायचा घेतलेला िनणय व य ात एकह  सदिनका 
या ठकाणी बांध यात आलेली नाह . उ ोगनगर या क पाबाबतीत हायकोटात कोणतीह  

यािचका दाखल नाह . मग हा क प का र  केला. हे सांगायची तसद सु ा तु ह  घेतली नाह . 
अिधकार  हणजे महापािलकेचे जावई आहेत. मग जावयाला कस े वचारायचे हणून आ ह पण 
भीतभीत वचारतोय, का र  केला, ते तर  सांगा. मा.महापौर साहेब, शासनाकडून या वषयाचे 
प ीकरण िन तपणे याव.े  

मा.महापौर साहेब, िमिलंदनगर, वजयनगर, अजंठानगर, वेताळनगर, उ ोगनगर व 
से टर २२ या क पांसाठ  एन हायनमट लअर स आ ा घेतले आहे. मग यासाठ  
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अिभनंदन करायचे का दंड मारायचा. खरेतर तुम यावर कारवाई झाली पाह जे. तुमचे .१० 
लाखाचे डपॉ झट ज  केल.े उशीरा का होईना ते िमळाले हरकत नाह . तुम या वषयप ात 
आहे. क से ट टू ऑपरेट िमळायला बराच कालावधी लागला असे आपण नमूद केले आहे. 
खरेतर पूव परवानगी यायची गरज असताना, िनयम असताना आपण पो ट परवानगी 
यायला गेलो. एखादा ाय हेट ब डर आलातर याला फ असते मग तु हाला सूट का 
ायची? हे आ ह  समजू शकतो तु ह  महापािलका आहे, शासन आहे. परंतू या ठकाणी 

तुम यावर आ ेप घेतला. शासनाला कळवले होते. एन हायनमट वभागाने प यवहार 
के यानंतर आपण द.१५ जुलै २०१० रोजी अज केला होता. खरेतर एन हायनमट लअर स 
यायचे काम कोणाचे होते. स लागार यांना हा  कोणी वचारलेला नाह . तो महापािलकेत 

यायचा, मेल आयड वर कोरे प  मागवायचा, व यावर पेनाने िलहायचा. याने को यावधी 
पये घेतले आहेत. टाईप क न दे पण नाह . तो ितथे बसून अिधकार  कंवा एखा ा कमचा-

यांकडून प  िलहून यायचा, खडघाशी करायची. काह  प े तर या या सह चीच नाह त. 
याला नंतर आपण इनवड केले आहे. याला इन-वड नंबर नाह , आऊट-वड नंबर नाह . 

ठेकेदारांना कती दवस पोसायचे काम करणार आहात. आपण लोक हताचे काम कर यासाठ  
नगरसेवक झालो आहोत. यांना पोस यासाठ  आलो नाह त. मा.महापौर साहेब, खरेतर 
या ठकाणी िश ाच हायला पा हजे होती. जी एन हायनमटची पो ट आपण घेतली आहे. खूप 
गु हे केले आहेत. यातला हा एक गु हा. मला फ  गर बांचा कळवळा नाह  तर खरोखरच 
यां याब ल ओलावा आहे, मा या मनात दया आहे, माया आहे. माझी आप याला वनंती 

असेल, आयु ांनी खरेतर क प स लागारांवर काय कारवाई करणार याचे प ीकरण ाव.े 
क प स लागार यांनी जे बेजबाबदारपणे काम केल.े यां यावर दंड लावला पाह जे. नाह तर 

चुक चे काम रेटून नेणा-या वृ ीला चाप लागणार नाह . या ठकाणी सभागृहात मांडायचा 
आ ह  सनदशीर मागाने य  करतोय. परंतू नगरसेवक हणून असे असते. काह तर  
कोणीतर  वरोधात असतो. कोणी काह तर  वगेळा िच पट तयार केलेला असतो. यात आ ह  
फ ट बसत नाह  हणून आ ह  कायम बाहेर फेकले जातो. आमचे हणणे ा  न ध न तु ह  
इथे काम क  शकणार नाह . िनयमांत राहून काम करा. िनयम दाबून काम करत असालतर 
अ जबात यो य नाह . खरेतर हे सगळे वषय हायकोटापुढे मांडल.े खूप लोक वचारतात. 
हायकोटात माझे चारश/ेपाचशे पानांचे रट पट शन आहे. यातला से टर २२चा रेडझोनचा 
माझा वषय सग यात छोटा आहे. यात मी ाचारावर जा त बोट ठेवले आहे. दूदवाने रेड 
झोन आला. मा या आधी म.ेएस.एन.असोिसएटस ्  यांचे रेडझोनवर रट पट शन चालू होते. 
यां या रट  पट शनला माझे हे रट पट शन जॉइंट केल.े यां या केसम ये िनणय दला क  

से टर २२ रेडझोनम ये येते. आ ण मला यां याबरोबर फरफटत जावे लागल.े मा या रट 
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पट शनवर अजून िनणय हायचा आहे. टे नकल सँ शन हा कार असतो का नाह ? 
कोण याह  कामाची िन वदा काढ यापूव  या कामाची तां क मा यता यावी लागते. से टर 
२२, वेताळनगर, िमिलंदनगर, उ ोगनगर, व ठलनगर येथील क पांवर .६१० कोट ंची 
िन वदा सँ शन करताना टे नकल सँ शन घे यात आले न हते. वकऑडर द यानंतर २ 
वषानंतर क पाचे टे नकल सँ शन घे यात आल.े मी या ठकाणी सभागृहापुढे महापािलके या 

ाचाराचा एक छानसा नमूना सादर करते. त कािलन अित.अिध क अिभयंता एम.एम.सावळे 
यांनी द.१३/१०/०९ रोजी मांक-अअअ/ताम/१४/२००९ रोजी सदर क पापैक  से टर २२ 
येथील २२४० सदिनकां या बांधकामासाठ  .४७.८ कोट  खचाचे टे नकल सँ शन दल.े व या 
कामासाठ  यांना वना मांक असलेले अंदाजप क द.२३ डसबर २००९ रोजी िमळाल.े 
ऑ टोबर प ह यांदा का डसबर येतो. यानंा शरम सु ा वाटली नाह . १३ ऑ टोबरला 
सांगतात, क  २३ डसबरला हणजे जे पुढे होणार आहे ते मला आजच कळाले आहे. कती 

ाचार करणार. आयु ांनी यात ल  घालाव.े सो याचा धूर िनघणार  ह  महापािलका आहे. 
आता हातात कटोरा घेऊन भीक मागायची वेळ आणणार आहात आम यावर. यात करदा याचंा 
काह  दोष नाह . तुम या नाकतपणामुळे व शासना या ाचारामुळे आज या प र थतीला 
आलो आहोत. खुशाल सांगतात, २००९ रोजी ह  माणसे प  िलह तात. द.२३ डसबर २०१३ 
रोजी टे नकल सँ शन िमळाल,े काय बोलणार. असे कसे होऊ शकते. मग आ ह  वरोध 
करायचा नाह , आ ह  बोलायचे नाह . हे प  आहे, ते तु ह  बिघतलतेर तु हाला कळेल लेटर 
क यूटरवर छापले आहे. सह  नाह , प ा नाह , फोन नंबर नाह . टे नकल सँ शन घेतो 
हणजे काय करतो. फोन नंबर, पूण नाव, प ा, ई-मेल आयड , लॅ डलाईन नंबर असतो. यावर 

काह च नाह . दनांक १३ ऑ टोबर २००९ रोजी अित र  अिध क अिभयंता एम.एम.सावळे 
यांना द. २३ डसबर २००९ चे .४७.८ कोट ंचे अंदाजप क िमळाले हणजे यांना ३ म हने 
अगोदर अंदाजप क िमळाल.े ह  कमया फ  पंपर  िचंचवड महापािलकेतच घडू शकते. 
ी.एम.एम.सावळे यांनी द.२२ ऑ टोबर २००९ रोजी मांक अअअ/ताम/१६/२००९ रोजी 

से टर २२ साठ  २४०० सदिनकांचे बांधकामासाठ  .५०.४४ कोट ंचे टे नकल सँ शन दले  
व या कामाचे वना मांक असलेले अंदाजप क यांना द.२३ डसबर २००९ रोजी िमळाले 
असे नमूद केल.े अशा खो या मा यता सव क पांसाठ  तयार कर यात आ या. पुरावे दले 
तर काह तर  कारवाई झाली पाह जे. तु ह  कारवाई केली नाह तर तु हाला वेग या प तीने 
करावेच लागले. पुरावा दला आहे. तु ह  हणता, मला मा हतच न हते. मला वाटते 
किमशनरांना मा हत नसताना अिधकार  असे कसे खोटे बोलतात नंतर कळते. किमशनर यांना 
सगळे मा हत असते. ते फ  आम यापुढे आव आणतात क  मला मा हतच न हते. खोटे काम 
कर यासाठ  किमशनरांपुढे अहवाल जातो. मलाह  हे मा हत न हते. या वषयप केत एका 
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अिधका-यावर कारवाई करायचा वषय आला आहे. यां यावर सु ा कारवाई करायचा वषय 
समोर आणा. तुम यापुढे डोके टेकल.े हणजे चोर  केली, ाचार केला, डाका टाकला काह ह  
केलेतर  मी सुटलोच का. मा.महापौर साहेब, या गर बां या क ां या पैशांचे मग ते 
मागासवग य असतील, गोरगर ब, खाल या तरावर काम करणार  मंडळ  आहेत, यां या 
पैशांची अशा कारे व हेवाट लावता. तुम या मनात यां याब ल काय भावना आहेत. 
खो याला पाय नसतात आ ण स य कधी लपत नसते. एक खोटे केल ेक  दहा खोटे करावे 
लागते. खोटं वर येणारच. या गर बां या पैशावंर आज या ठेकेदाराला व सग यांना आ ह  
पोसल े यां या क ांची, पैशांची काह  कंमत आहे का नाह ? काह  करणार आहात का नाह ? 
खरेतर आयु  साहेबांनी याचे उ र सांगायचे आहे. तु हाला उ र ावेच लागेल. इथे नाह  
दलेतर  ितथे ावे लागेल. पण ावे लागेल. जळगावला एक करण झाल.े यात मोठमोठे 
नेते गेल,े अिधकार  सु ा गेल.े उ ा आप या महापािलकेचा नंबर लागू नय.े लागलातर  
कोणाला नवल वाटू नये एवढेच सागंते. मा.महापौर साहेब, झोपडप ट  पुनवसनाची परत एकदा 
आठवण क न देते. २६९ फूटाची सदिनका वनामू य दे याची अट असताना यां याकडून पैसे 
घेतल.े १० ट के ह सा घे याऐवजी तु ह  तयार सदिनके या १० ट के घेतल.े डपीआर माणे 
१० ट के यायला पाह जे होते. ड पीआर माणे घेतले नाह . तयार सदिनकेची जी कॉ ट येते 
या या १० ट के माणे घेतल.े सं वधानाने तयार झालेला कायदा व काय ाने तयार झालेले 

िनयम, िनयम हे काय ाला कधी सरपास क  शकत नाह त. हणून तु ह  झोपडप ट धारकांना 
पैसे देणे लागता. तु हाला ायला लावणार. याचें पैसे आज कमान वाटप चालू आहे. इथेतर  
तु ह  दु ती आणा. १९९५चे लाभाथ  असतील यांना इथे करा.  

मा.महापौर साहेब, एक वषय पुढे आला. वेताळनगरला िचंचवडम ये या ठकाणी    
२६९ फूटाचे गाळा ायला पाह जे. जो झोपडप ट त राहतो याला २६९ फूटाची सदिनका 
ायला पाह जे. मग याचे दुकान असू दे. याचे घर असू दे. घरातच याचे दुकान असते. 

तु ह  गाळे बांधले पण शासनाने वचारायची तसद  सु ा घेतली नाह . काह ंचे १०० फूटांचे, 
काह ंचे १५० फुटांचे आहेत. सरसकट असे उ लंघन करता. कमिशयल असेल हणून काय 
झाल.े झोपडप ट धारक घरापुढे छोटे दुकान टाकतो व पा ठमागे राहतो. एकच खोली असते. 
देताना तसेच देणार आहात ना. यांना वेगळ  घरे दलेलीच नाह त. असे काम कसे काय केले 
आहे. तुम या शासनाला, स मा.राजन पाट ल आहेत यांना वचारा. यांनी हा चम कार कसा 
काय घडवला आहे. खरेतर मला इतके बोलायचे आहे. परंतू काह  गो ी सांिगत यािशवाय सु ा 
राहवत नाह . येकाला जायची घाई आहे. झोपडप ट  पुनवसनाचा वषय आहे व आयु  
साहेबांनी हा वषय हायकोटात पड ंग अस यामुळे िसिमत करतो आहोत असे सांिगतल.े आयु  
साहेबांनी जे बील फाडायचे काम केले हणून बोलावचे लागते आहे. मा.महापौर साहेब, 
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पुनवसना या येक योजनेत काह  े  व साठ  ठेवले आहे. या ठकाणी ं ट भाग आहे तो 
व साठ  ठेवला आहे. रा य शासना या नगर वकास वभागाला द.२४ डसबर २००८ रोजी 
जेएनएनयूआरएम बाबतीत आदेश दला होता. सदर आदेशाम ये या ठकाणी यवहाय होत 
नसेलतर, हाडा या पूव मा यतेने २५ ट के व यो य दजा हणून अनु ेय होऊ शकेल अशी 
तरतूद कर यात आली होती. महापािलके या सवसाधारण सभेने गोरगर ब झोपड धारकांकडून 
केवळ .१०,०००/- लाभाथ  ह सा यावा व उवर त र कम व यो य घटकां या मा यमातून 
अदा कर यात यावी, असा ठराव द.२२ ऑ टोबर २००७ रोजी ठ. .१८५ अ वये या सभागृहाने 
मंजूर केला होता. परंतू या महापािलका सभेने आ ापयत जे जे ठराव केले असतील, जे ठराव 
होतील, ते ब-याच अंशी यांनी कच-या या टोपलीत टाकले आहेत. पुढ ल म ह या या सभेत 
माझे  असणार आहेत. एकदा आदेश द यानंतर याचे पालन हायलाच पाह जे. तु ह  
पालन न करता तुम या सोयीचे काय आहे ते बघून तु ह  काम करता. क  शासन व रा य 
शासना या क पा या मंजूर खचा या माणात मंजूर ह सा देता. मग वाढ व खच झाला तो 
तुम या ाचारामुळे झाला. तु ह  दर जा त दरा या िन वदा वकार या नस यातर 
गा याचंी कंमत सु ा वाढली नसती. गा यांची कंमत वाढली तर वाढू दे पण तु ह  
ड पीआर माणे घेतले असते तर या लोकांना परवडणार  घरे होती. याचा भार तु ह  
झोपडप ट धारकावर का टाकलात. याचा सु ा जाब वचारला पाह जे. येका या भागात 
झोपडप ट  आहे. ितथे छोट /मोठ  घरे आहेत. या या भागाचा ितिनधी हणून आमची 
नैितक जबाबदार  आहे.  

मा.महापौर साहेब, क प वेळेत पूण न हो याची कारणे शासनान े दलेली आहेत. 
याम ये लाभा याना इमारतीचा ताबा देणा-या महापािलके या झोपडप ट  पुनवसन व िनमूलन 
वभागाकडून शासक य बाबींची पूतता वह त मुदतीत न झा यामुळे बांधकाम पूण झाले या 
इमारतीचा ताबा लाभा यना वेळेत देता आला नाह . इमारतीचा ताबा वेळेत न द यामुळे 
इमारतीं या बांधकामासाठ  जागा साईट उपल ध झाली नाह . हणून घरे उपल ध करता आली 
नाह त असे कारण शासनाने दलेले आहे. जेएनएनयूआरएम व बीएसयूपी या योजनानंा मंजूर  
देताना पा  ठरले या लाभा याची याद  बांधकाम सु  कर यापवू  िन त करायला पाह जे 
होती. तस े बंधनकारक आहे. िनयम आहे. तसेच झोपडप ट  पुनवसना या काय ातील 
तरतूद माण े क प मंजूर झा यानंतर पा  लाभा याची याद  घो षत करणे बंधनकारक आहे. 
याने काय झाले असते, या ा प ह या घो षत झा या अस या. कळाले असते, िसमा सावळे, 
मी हणाले असते माझी काय हरकत नाह  मला लगेच थलांतर त करा. शकंुतला धराडे, या 
हणा या अस या माझी काय हरकत नाह  मला लगेच थलांतर त करा. तु ह  बेिसक वकच 

केले नाह . कारण तुम या झोपडप ट  पुनवसन वभागाम ये मोठा बाजार चालतो. लाख-लाख, 
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द ड-द ड लाख घेतल ेजातात. वेताळनगरला एका सदगृह थाने आ मह या केली होती. कारण 
तो पैसे देऊ शकला नसता. याने गळफास घेतला. यावेळ  मीच होते. सगळे 
झोपडप ट धारक ऑफ सम ये घुसले होते. लोकांनी त डावर सांिगतले होते. हा एवढा पैसा घेतो. 
हा एवढे पैसे मागतो. हा अिधकार  सांगतो, तु पा  नाह  मी तुला पा  करतो. १५६ लोकांची 
याद  होती. १५६ पैक  १४६ लोक पा  होते. या ठकाणी असणारे कमचार  लाख द ड 
लाखाखाली पैसे मागत न हते. नागर कांनी त डावर सांगून सु ा यां यावर कारवाई केली नाह . 
आ ह  या ठकाणी इन-कॅमेरा सुनावणी घेतली. महापािलके या क ात बसून १५६ पैक  १४६ 
लोक पा  केल.े या गर बांचे आ हाला आिशवाद िमळाले आहेत. आ ह  हणालो नाह , 
आ हाला एवढे ट के ा. आ ह  तुमचे काम करतो. यावेळ  तु हाला गर बांचा कळवळा आला 
नाह . उसने आवसान आणतात. जो कॅमेरा होता तो ओपन करायला पा हजे होता. मा.महापौर 
साहेब, से टर २२ येथील क पाम ये २०० लाभा यानी पा तेसाठ  सादर केले या पुरा यांची 
मी पडताळणी केली. यापैक  त बल १४१ पा  नावे बोगस िनघालीत. २०११ पासून तुम याकडे 
हा अहवाल धूळ खात पडलेला आहे. मा याकडे या क पातील काह  नागर क मला भेटायला 
आल ेहोते. यांची नावे या याद त होती. यांची कागदप े बोगस होती. यात एक मुलगी एका 
विश  समाजाची होती. ती हणाली, हमार  कायको कं ले ट करे है। मी हणाल,े काय को 
नह  कर रहे है, तु हारे कागदप  गलत है। ती हणाली, नाह  असे क  नका. आ ह  बरेच 
वषापासून ितथे रहात आहोत. मी हणाल,े तुझे आईवड ल रहात होते का, तुझे सासू सासरे 
रहात होते का. तू कुठून आलीस. तुझे मूळ गाव कोणते आहे. ती हणाली, ज हा परगणा. हा 
ज हा परगणा कुठे आला तर तो बां लादेशम ये आहे. मी ितला हणाल,े यहाँ कबसे आए है। 
ती हणाली ब ची पेट म थी तबसे आए है। मी ितला हणाल,े ब ची कतने साल क  है? ती 
हणाली, ब ची दो सालक  है। ितला २ वषाची मुलगी आहे. या बाईने आप या 

महापािलके या वै क य वभागाकडून जो ज मदाखला िमळतो, यात ितला ह  मुलगी 
द.१/१/९५ आधीची झालेली सांगते. हणजे वया या दुस-या वष  ितला मूल झाल.े असे २०० 
लोकांचे पुरावे तपासल.े यात १४१ लोक बोगस िनघाले आ ण तर  तु ह  हणता मी बोलायचे 
नाह . जर मी नगरसेवक आहे, मा या वॉडातली पा ता याद  बिघतली असेल. मला मा हत 
आहे, मा या वॉडम ये कोण राहते, कोण नाह . मला मा हतीच पाह जे. माझी जर नाळ 
गर बांबरोबर जोडली असेलतर मला शंभर ट के मा हतीच पाह जे. जर मला हे मा हत नाह  तर 
मी का हणेन मी ाचार केला नाह  हणून. तुम याकडून एखाद दुसरा कागद बिघतला 
जाऊ शकत नाह . पण २०० पैक  १४१. तुमचे यात माण काय होते? तर  हणता बोलायचे 
नाह . कोणीतर  तुमचे पोट भरायचे दुकान बंद केल,े हणून बोलायचे नाह . ितथे छोटे मोठे 
कायकत असतील, कोणी असतील, तु ह  ितथे ग लीत जाऊन वचारा. अंध लोक भीक 
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मागतात. लोणाव या या गाड त बसून भीक मागतात. यां याकडून सु ा या नराधमानंी पैसे 
घेतले होते. मला लाज वाटते. मी या महापािलकाची सद य आहे हणून मा याकडे ह डओ 
रेकॉड ग आहे. ते लोक मा याकडे आले होते. मी यांना सांिगतल,े तु ह  चहा या. छानपैक  
ना ा करा. मी आ ा कॅमेरा चालू करते. मग तु ह  सगळे मा याशी बोलायचे. तु ह  कॅमेरा का 
चालू करता असे ते हणाल.े मी यांना हणाल,े मा यावर वारंवार आरोप करतात. मी इथे ह  
लपींग दाखवायला तयार आहे. मला कोणाला बदनाम करायचे नाह . माझे कोणाशी वैय क 

भांडण नाह . यांनी सांिगतल.े मी यांना सांगून कॅमेरा चालू केला. आ ण सांिगतल,े आता 
तु ह  मा याशी बोलू शकता. का तर मला या सग या आरोपातून कुठेतर  बाहेर पडायचे होते. 
मी यांना वचारल,े तु ह  काय काम करता. नवरा बायको दोघहे  अंध आहेत. ते हणाल,े 
ताई आ ह  भीक मागतो. कोण हणाले मी खंजीर  वाजवतो, कोण हणाले मी बेल वकतो. 
तु हाला लोकाचें मागवलेले अ न व भीक मागून जमा केलेले पैसे पूरत नसतील तर थू आहे 
तुम या जंदगानीवर, या अिधका-यांवर, यांनी यां याकडून पैसे घेतले असतील.          
तुमची पोरंबाळं कधी सुखी राहणार नाह त. गर बांचा आव आणता. १४१ लोकांचा अहवाल 
सभागृहासमोर का ठेवत नाह त? दधू का दूध, पानी का पानी होईल या दवशी. ज हा 
परगणातून आले या बाईला वषभरात घर िमळतेच कस?े मग बोलल,े मग आ ेप घेतला तर हे 
गर बां या वरोधातल.े वकास कामाला घोडा घालणारे. यां या पायात च पल न हती, पाय 
फाटलेल,े कपडे फाटलले.े लाज वाटली पाह जे यां याकडून पैसे यावेत. यां याकडून पैसे 
यायला कोणाला काह च वाटू नय.े वष/सहा म ह यांत रहायला आलेत या लोकांना घर 

िमळते आ ण जे २० वष, २५ वष झोपडप ट त राहतात यांना घर िमळत नाह . हणून पा  
अपा  याद  याचवेळ  जाह र करायला पाह जे होती. हणजे ितथे ाचाराला जागा राह ली 
नसती. पण कसे करणार? कारण तुमचे शासन या खेळात तेवढेच भागीदार आहे. तुम यामुळे 
आ ह  व आम यामुळे तु ह  फुगवता. २०११ पासून यासंदभात या त ार  टेबलवर हो या. 
स मा.इंगळे साहेबांनी यासाठ  चौकशी केली. यांनी अहवाल दललेा आहे. अहवालात प पणे 
नमूद आहे. हे १४१ दाखले बोगस आहेत. आप या वै क य अिधका-यां या या यावर स ा 
आहेत. मा.महापौर साहेब, तु ह  ल नाला जा. तु ह  नसलात तर दुस-या कोणाला तर  बसवा 
तर  चालेल. पण झोपडप ट वरोधात मी अ जबात खपवून घेणार नाह . मा.महापौर साहेब, 
आयु ांकडे मी लेखी मागणी केली आहे. हा अहवाल िस  करायला पाह जे. तु ह  
सभागृहासमोर ठेवा. आ ण नाव ा माझे क  िसमा सावळेमुळे हा अहवाल ठेवला. मला चालेल 
कारण २५ वष ितथे रा हले या माणसाला घर िमळालचे पाह जे. तो पा  आहे. याचा अिधकार 
आहे. या या जागेवर दुसरा कोणी घुसखोर  करत असेलतर ते बघणे सु ा तुमचेच काम आहे. 
द.११ फे ुवार  २०१३ रोजी आयु ांना लेखी व पात मी मागणी दलेली आहे. सदर काराची 
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सखोल चौकशी करायची मागणी केली होती. मा.आयु  साहेब, तु ह  चौकशी केलीत पण 
अजून काह  कारवाई केली नाह .  

त कािलन आयु  डॉ. ीकर परदेशी, अित.आयु  ी. काश कदम यां या 
अ य तेखाली मनपाचे सहा.आयु  ी.सितश कुलकण , मु यलेखाप र क ी.बबन धाडगे 
यां यासह सद यीय सिमती थापन कर यात आली होती. त कालीन अित.आयु  ी. काश 
कदम यां या अ य तेखाली चौकशी सु  कर यात आली होती. दर यान या काळात यांची 
बदली झाली. यानंतर जू झालेल ेअित.आयु  ी.तानाजी िशंदे यां या अ य तेखाली पुढ ल 
चौकशी संप न झाली. मा.महापौर साहेब, या सद यीय सिमतीने करणाची चौकशी क न 
याबाबतचा चौकशी अहवाल द.२८ ऑ टोबर २०१३ रोजी महापािलका आयु ांना सादर केला 

आहे. सदर अहवालात उप थत केलेले जवळजवळ सवच मु े मा य कर यात आले होते. 
से टर २२ पुनवसन क पामधील लाभधारकांकडून पा तेसाठ  बनावट कागदप े सादर 
के याची बाब सद यीय सिमती अहवालात दले या िन कषात मा य केली. व संबंिधत 
अिधका-यांकडून वचारणा कर यात यावी असहे  या सद यीय अहवालात नमूद आहे. 
मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जे २०० पैक  १४१ लोक ितथे बोगस िनघाल.े हणजे 
तु ह  सांगा. १९९५ चे जे लाभाथ  असतील यापैक  कती लोकावंर अ याय झाला आहे. इथे 
२००च तपासले आहेत. तुम याकडे तर तपासायला खूप यं णा आहे. मग जे जुने होते. 
खरोखर च इतक  वष जे गोरगर ब खतपत पडले होते यांना घर ायला पाह जे. यांना दले 
याचा राग नाह . यांना डावलून यांना दले याचा राग आहे. खरे लाभाथ  बाजूलाच ठेवायचे. 
मग हा कती देतो, तो कती देतो. मग जे पैसे देतात यांना घर ायचे. जे खरे लाभाथ  
आहेत यांना ायचेच नाह . आजह  खरे लाभाथ  झोप यांतच, सं मण िश बरांतच रहात 
आहेत. यांचे ह काचे झोपडेसु ा काढून घेतल.े यांना प के घर सु ा देत नाह . कारण काय 
तर ते तुम या यवहारात बसत नाह त. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या पा  झाले या 
लोकांवर खरेतर आपण कारवाई केली पाह जे. झोिनप ू वभागा या स म ािधकार  यांनी 
चौकशी अहवालात बोगस अहवाल सादर करणा-या १२९ लाभाथ  अपा  ठरत अस यामुळे 
पुढ ल कायवाह  कर यास मा यता िमळावी हणून ताव मागील वष  सादर केला आहे. 
कारचे साहेब असताना हा िनणय झाला होता. यांनी सु ा १४१ पैक  १२९ जणांना बोलवल.े 
बाक  १२ लोक आले नाह त. १२९ आले यांना सुनावणी घेऊन सु ा य  बसून वचारल.े ते 
कागदप े सादर क  शकले नाह त. जे खरे लाभाथ  असतील यांना ा. यांचे घराचे व न 
पूण होऊ दे. महापािलकेने राब वले या पुनवसन क पातील पा  कर यात आले या 
लाभा यानी पा तेकामी सादर केले या कागदप ांची याद  स म ािधका-यांनी करावी असे 
मा.तानाजी िशंदे यां या अ य तेखाली नेमले या सद यीय सिमतीने िनणय केला व आयु  
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साहेबांना अहवाल सादर केला आहे. मी से टर २२ मधील एक क सा सांगते. एक 
स माननीय आहेत, ािधकरणात राहणारे. यांनी मला सांिगतल,े मा याकडे धुणी-भांड  
करणार  एक बाई आहे. ितला प नास हजार पाह जेत. ितला झोपडप ट  पुनवसन योजनेत घर 
िमळते आहे, असे ितने यांना सांिगतल.े ते ितला हणाल,े तू पंचवीस/तीस वषापासून ितथे 
रहायला आहे. तु हाला पैसे कशाला लागत आहेत. तु ह  का टम ये येता. तुमचे काम कमी 
पैशांत भागणार आहे. असे ते ितला हणाले. यांनी ितथे असणा-या संबंिधत य ला फोन 
केला. या बाई मा याकडे आ या आहेत. १७/१८ हजार लागतात ते ायला मी तयार आहे.. 
ती मला हणाली, मा याकडे प नास हजार जमा आहेत. प नास हजार तु ह  ा. मला एक 
लाख ायचे आहेत पा ता याद त ये यासाठ . या बाईचे नाव आजह  पा ता याद त नाह . 
यां या मुली आज मा या वया या आहेत. या पा  झा या नाह त. हणजे या पैसे देऊ 

शक या नाह त हणून यांना घर िमळाले नाह . यांचे कोणीच वाली नाह  काय? यांना घर 
कधीच िमळणार नाह  का. जोपयत वर यां या हातात पैसा देत नाह . जे पा  होते, यांना 
सु ा पैसा ायला लागला आहे. जे न हते यानंा तर दलेच. तो सु ा गु हा आहे. एकतर 
उसनवार  क न आणलेल ेपैस,े इकडे दलेले पैस,े दहा ट के भरलेली र कम. एखा ाने पोट 
भागवायचं का ह ा भरायचा. यां या दारावर बँकेची नोट स लागलेली दसते. मा.महापौर 
साहेब, हे आपलेच लोक आहेत, गोरगर ब आहेत, हातावर पोट भरणारे आहेत. यां यावर 
अ याय झाला यांना याय दे याचे काम तु ह  केले पाह जे. यांचे पैसे परत करा. जेणेक न 
बँकेचे ह े तर  भरतील. मा.महापौर साहेब, खरेतर पैसे कोणाकडून यायचेत याचा ताळमेळ 
शासनाला रा हलेला नाह . घाण उचलणारे, धुणी-भांड  करणारे, र या या कडेने भंगार शोधत 
फरणारे हातात मॅ नेट घेतात व र या या कडेने फरवत बसतात, कुठे लोखंड िमळते का 
काय, अशांकडून पैसे घेतात. देव यांना आयु यात कधीच सुखी करणार नाह . तुम यामागे 
कायम भ गा राहणार. कारण भीक मागवून आणणा-या लोकांकडून यांनी पैसे घेतले असतील 
तर याची शरम वाटली पाह जे. तुमचे न क च वा टोळे होणार आहे. एक दवस देव तु हाला 
गर बां या दारात हातात कटोरा घेऊन उभं रहायला लावणार. गर बांचा कैवार  अस याचा नुसता 
आव आणून भागत नाह . यांचा कळवळा अस याचे नाटक क न भागत नाह . तेवढ  
आंतर क मता लागते, तसे तुमचे मन सु ा लागते. या ठकाणी अंध झाल,े गोरगर ब झाल,े 
धुणीभांड  करणा-या झा या, हे सगळे लोक शासनाला तेवढेच मा हत आहेत. मा हतअसून 
सु ा पा  लोकांना अपा  केले आहे. आ ा एक कायदा आला आहे, यात आपण सग यांना 
घर देऊ शकतो. रे ो पे ट ह माणे तु ह  काम क  शकणार नाह . खरे पा  आहेत यांची 
चौकशी करा. यांना घर ा. आमचे महापािलकेचे जावई आहेत यांना ितथून हलवा. तु ह  
सगळ कडे बद या करतात, ितथे बद या करत नाह त. लाभा याना घरांचा ताबा दे याबाबत 



41 
 
मनपा या झोिनप ू वभागाकडून शासक य बाबींची पूतता वह त मुदतीत झाली नस यामुळे 
बांधकाम पूण झाले या इमारतीचा ताबा वेळेत दे यात आला नाह  असे कारण शासनाने दले 
आहे. खरेतर शासक य बाबींची पूतता केली नस याचे झोिनपू वभागानचे मा य केले आहे. 
झोपडप ट  िनमूलन वभागाने कामात कुचराई, शासक य बाबींची पूतता केली नस यामुळे 
कोण या अिधका-यांवर कारवाई केली ते सांगा. इतरां या दूदवाने व आम या सुदैवाने आ ह  
िनवडून येतो हेच आमचे भा य आहे. हणून कमान  तर  वचा  शकतो. तु ह  आम या 

ाचे उ र दलेतर  काह  लोकां या पोटांत पोटशूळ उठतो. मा.महापौर साहेब, एकातर  
अिधका-यावर आयु ांनी कारवाई केली का याचा खुलासा करावा. कोण या कमचा-याला 
िनलंबीत केले ते सु ा सांगाव.े मा.आयु  साहेब,अशोक पासलकर नावाचा माणूस ितथे आहे. 
से टर २२ या पा  अपा  पडताळणीसाठ  २००८ पासून ितथे काम करतो. आ ा याला िलंक 
रोडचे काम दे यात आले आहे. याची चौकशी का केली नाह . ितथे गे यावर याचा ऍट यूड 
बघा. ितथे काय चालते ते जाऊन बघा. जे सीसीट ह  इथे लावले आहेत, ते ितथे लावा. लोकं 
नाव घेऊन ितथे समोर ब ब मारतात. मी हणेन का मी किमशनरांना पैसे दल.े दले 
असलेतर  नाह  हणणार. लोकं सांगतात. मोबाईलवर लप काढतात. याला वेगवेग या 
ठकाणी बोलवतात. याचा आवाज टेप करतात. तर सु ा २००८ पासून तो याच ठकाणी 
आहे. ३ वषात बदली हायला पाह जे. आपण ३ वषात याची बदली केलेली नाह . मा.महापौर 
साहेब, आपण किमशनरांना याची व रत बदली करायचे आदेश ावेत. या या पा ठमागे 
कोणाचे आिशवाद असतील तर यांनी ते थोडे कमी करावेत. पैसे कुठून खायचे, कुठ या 
घाणीतून खायचे याचीसु ा मयादा आहे. मी याची बदली करा हणून सांगीतल ेआहे. तो जर 
तुम याकडे माझी बदली क  नका हणून सांगायला आलातर मला सांगा मी या या पाया 
पडेन.  

िलंकरोड संदभात ६७२ सदिनका बांधायला क  शासनान े द.२१ फे ुवार  २००९ ला 
मंजूर  दली होती. क पाचे बांधकाम २००९ म ये १५ म ह यांत हणजे द.२१ ऑग ट २००९ 
ते द.२१ नो हबर २०१० म ये सु  होणे खरेतर अपे त होते. क पा या बांधकामासाठ  परत 
मे.बी.जी.िशक यांना वनािन वदा काम दले आहे. .२५.३० कोट ंचे काम वनािन वदा दले 
होते. जर .२५.३० कोट ंचे काम डायरे ट देणार अस,ू तर झोपडप ट त छोटे-छोटे ठेकेदार 
.९.५० लाखाचे काम करतात. छो या ठेकेदाराला पळून पळून घेणार. बी.जी.िशक मोठा 
हणून यांना डायरे ट काम. िन वदा काढा मग बघा काय होते. नाव मोठे आहे यामुळे 

लगेच काम दल.े िलंक रोड प ाशेड या क पाचा ड .पी.आर क शासनाला सादर कर यात 
आला. या ड .पी.आर. म ये क पाचे ठकाणी कोणतेह  आर ण नस याचा दाखला त कािलन 
अिध क अिभयंता ी.एम.एम.सावळे यांनी क  शासनाला सादर केला होता. आडनाव एकच 
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आहे पण यांची व माझी कधी भेटच झाली नाह . यांनी जो कोणतेह  आर ण नस याचा 
दाखला दला हणजे वतःची ितजोर  वतःच लुटायची आ ण घरात चोर  झाली हणून 
कांगावा करायचा. यांनी या ठकाणी शासनाला खोटे कळवल.े यां यावर आरोपप  दाखल झाले 
पाह जे, गु हा दाखल झाला पा हजे. य ात िलंक रोड प ाशेडचा क प, मैला शु करण 
क प व भाजी मंडई या जागेवर राब व यात येतो आहे. महापािलके या ड .सी. ल माणे 

आर णा या जागेत क पाचे काम करता येत नस यामुळे क प स लागार म.ेओंकार 
असोिसएटस ्  यांनी पु या या झोपटप ट  पुनवसन ािधकरणा या िनयमावलीचा वापर क न 
क पाचे नकाशे सादर केल.े दुस-याची लॅिनंग ऑथोर ट  वाप न आपण आप याकडे नकाशे 

कसे सादर केलेत? ओंकार असोिसएटस ्  या क प स लागाराला नोट स िनघालीच पाह जे, 
या यावर कारवाई झालीच पा हजे. या सभागृहा या वतीने मी वनंती करते. दूस-याचे िनयम 

वाप न आपण अशा प तीने नकाशा पास करतो यापे ा दूदव काय? तु ह  वकास कामाला 
घोडा घालता असे हणता. हा कसला घोडा आला. मग आम या अंगावर लोक सोडायची. 
यांनी हार घातले यांना खेटर मारायचा शंभर ट के अिधकार आहे. तु ह  स ाधार  आहात 
हणून तु ह  काह च बघायचे नाह . शासन तुम या हातात आहे. हणून कोणताच िनयम 

बघायचा नाह  असे असेलतर तसे चालणार नाह . तु हाला िनयमान ेकाम करावचे लागेल. मी 
करायलाच लावणार. आर णा या ठकाणी बांधकाम चालू असताना मी प  दल.े पण ते प  
वचारात घेतले नाह . .२५ कोट ंचे काम डायरे ट दले होते. द.६ स टबर २०१० रोजी 
महापािलकेने दलेली परवानगी बेकायदेशीर अस याची बाब मी त कालीन आयु  आिशष शमा 
यां या िनदशनास लेखी प ा ारे आणून दली. लॅिनंग ऑथोर ट , एसआरएचे ड .सी ल आपण 
पु याचे वापरल.े यांना कोणीच बघणार नाह  का? दुस-याची लॅिनंग ऑथोर ट  वाप न आपण 
नकाशा पास क  शकतो. मग नगररचना वभाग, बांधकाम परवाना वभाग कशासाठ  ठेवला 
आहे? मग नगररचना वभाग, बांधकाम परवाना वभाग काढून टाका. कोणी असेलतर तो 
हायकोटात जाईल. सग या शहराला नोट स लावले. तुम या क पाला ध का लागला क  
तु ह  सगळे लगेच सावध. मग िमट ंगवर िमट ंग लावून रा ीतून तुमचे जी.आर. िनघाले 
आहेत. मी खूप आनंद  आहे क  तु हाला कमान हे करायला भाग तर  पाडल.े बांधकाम 
परवानगीचा अिधकार सी.ओ. यांना असताना आप याकड ल त कािलन सहशहर अिभयंता 
काची साहेबांनी स ा के या हो या. पेपरम ये बात या आ या हो या. महापािलकेचे काचीसाहेब 
एसआरएचे सी.ओ. के हापासून झाल.े यावर कारवाई नाह . कारवाई करायची हटलेतर इथे 
मोठे जाळे आहे. मुळालाच छाटाव ेलागेल हणून कारवाई करायची नाह . जेवढे काम करायचे 
असेल ते तर  कशाला करायचे? हणून कोटाचा दरवाजा वाजवला. जे हा प  देऊन सु ा 
थांबले नाह त ते हा कोटाचा दरवाजा वाजवला. आयु ांना माह त असून सु ा म.ेबी.जी.िशक 
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यांना वनािन वदा टडर दल.े भाटनगरचा क प जाऊन बघा कती मोडकळ स आला आहे. 
पाच िमिनटे उभे राहून दाखवा. काय काम करतात. काय अव था झाली आहे. आजह  गटारात 
उतरणार  माणस,े तुमची घाण उचलणार  माणसे ितथे राहतात. ह  माणसे नाह त का? 
ज यात या खड या मोडकळ स आ या आहेत. िभंतीना तडे गेले आहेत. एखा ा ाय हेट 
ब डरचे घर घेतलेतर आपण प नास/प नास वष एका लॅटम ये राहतो. ब ड ंग पडत नाह . 
ह  ब ड ंग लगेच मोडकळ स आली आ ण तर सु ा मे.बी.जी.िशक यांना वनािन वदा ायचे. 
कती मेहेरबानी करायची व कती ाचार करायचा याला मयादा राह लेली नाह . हणून 
हायकोटाचे दार वाजवते. मी गर बां या वरोधात नाह .  

महापािलका राब वत असलेले जेएनएनयूआरएम,बीएसयूपी क प राब वताना ड सी 
लम ये फेरबदल करायचा आदेश रा य शासना या नगर वकास वभागाने द.२४ डसबर 

२००८ म ये दला होता. एक ब ड ंग बांधायची अजून बाक  ठेवली आहे. आ ा टडर काढले 
आहे. ब ड ंग बांधून तयार आहे. एका ब ड ंगसाठ  किमशनर यांनी टडर काढल.े हणजे 
पह ली झालेली चूकच होती. हायकोटाने महापािलकेचे कान पळले हणून तु ह  ईथे टडर 
काढले आहे. जसे ३क, ३ड हायला पाह जे. झोपडप ट तील लोकांचे शंभर ट के पुनवसन झाले 
पाह जे. जे खोटे दाखले करतात यांचे का जे खरे दाखले दाखवतात यांचे, यां यासाठ च 
खरेतर भाटनगर बांधले आहे. ितथे घुसखोर घुसले आहेत. रोजंदार वर जाणारा माणूस काय 
करणार? तो गेला नाह  लोक तलवार घेऊन घरांत घुसत होते. ६७२ घरे. तु ह  डपीआर 
बनवला, तु ह  क पाबरोबर याद  बनवली. मग तु ह  कोण पा /अपा चा खेळ न करता 
यांना डायरे ट घरे ायला पाह जे होते. परत नवा गड  नवा रा य. परत पा  अपा चा हा 

नवा खेळ चालू केला तर सग यांचाच उ कष होतो. मग याला वरोध केलातर मग तु ह  
गर बां या वरोधातल.े मी पण गर बच होते पण दोन बुके िशकल.े डॉ.बाबासाहेबां या कृपेन.े 
हणून इथे बोलायची ताकद आली. नाह तर आमचा आवाज कोणी ऐकला असता. से टर २२ 

गावाबाहेर बांधल.े प हला गावाबाहेर महारवाडा होताच. आजह  गावाबाहेर ठेवताय. तुम यावर 
ऍ ोिसट  दाखल झाली पा हजे. सं वधान होऊन ५० वष झालीत. सं वधान सग यांना याय 
देतो. पण सं वधान या जाण यांनी िल हले यां या लोकांना याय ायला तुमचे कािळज 
होत नाह  आ ण हणतात आ ह  गर बांचे कैवार . आ हाला याय ायला तु हाला होत नाह . 
तु ह  याय देऊ शकत नाह . से टर २२ला परत गावाबाहेर महारवाडा केला. सगळे 
झोपडप ट तले एक  केल.े सगळे चोरच असतात का. समाजात हाईट कॉलड चोर पण आहेत. 
समाजात फरतात. झोपडात राहतो हणून याला कु यासारखे हाकलून ायचे. यांना बिघतले 
क  तु हाला कळस येते हणून गावाबाहेर ठेवायचं. महापािलकेवर ऍ ॉिसट  दाखल झाली 
पाह जे. या देशाला वातं य िमळून इतक  वष झाली, सं वधान िलहून ५० वष पूण झाली तर  
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सं वधानाची पायम ली करता. पायदळ  तुडवता. सगळे िनयम कुठे नेता, पाळत नाह त. 
एखादा मोठा ब डर असेल तर याला कशी सूट ायची,िनयमांत कसे बदल करायचे हे पाहता. 
सगळे झोपडप ट धारक एक  केलते, तु ह  ते कॅटर क  शकला असता. झोपडप ट  
पूनवसनाचा मूळ उ े य काय आहे क  यांचे जीवनमान उंचवाव.े इतरांकडे बघून यांनी 
वतःला सुधाराव.े मला मुळात ह  क से टच मा य नाह . मी काय हणून दुस-याकडे बघून 

काय सुधारणार. मा या वचारांम ये बाबासाहेब आहेत. मा या कृतीत बाबासाहेब आहेत. 
यांनी मला िशकवले आहेकसे वागायचे. एवढा महान नेता मा या समाजात होऊन गेला आहे. 

मी कसे वागायचे ते तु ह  मला िशकवायचे नाह . तु ह  यांना कॅटर केले नाह . यांना 
वेगवेग या ठकाणी लीट केले नाह . यां या रोजीरोट चा वचार केला नाह . सगळे 
झोपडप ट धारक एकाच ठकाणी नेल.े म यंतर  गु हेगार या बात या वाच या अस या तर 
कळाले असते. हातापोटाची लढाई असते ितथे दुसरे काह च दसत नाह . या ठकाणी होते, 
ितथेच यांचे पुनवसन केले असते तर उ ा हा वषय पण आला नसता. खरेतर अितशय 
संवेदनिशलतेने हा वषय हाताळायला पा हजे होता. परंतू तस ेन करता आपण काय केल,े 
बुलडोस करायचा य  केला. एकदा झोपडप ट त गेलात तर ९९ ट के लोक अ यंत 
ामा णक, अ यंत क ाचे काम करणारे असतात. एक ट का लोक घाण करणारे असतात. हे 

एक ट का लोक एक एक ट का क न एका ठकाणी नेले असते तर दहा ट के झाले असते. 
ितथला एक ट का चौकातला दादा असतो, तो ९९ ट के लोकांचे जवन मु क ल करत असतो. 
इथे हे १० ट के गेले असते तर आजूबाजू या लोकांचे जीवनमान तु ह  खराब केले असते. मी 
से टर २२ म ये क प राबवला. आ ा जसा भूकंप येतो. नेपाळम ये भूकंप येईल असे वाटले 
होते का. नेपाळम य ेभूकंप आला, अजूनह  येईल. भारतातह  वेगवेग या ठकाणी हादरे बसल.े 
कोण मरेल याची तुम या लेखी जीवाची काय कंमत आहे. मोफत घरे दलीत. जीव तर 
आमचा आहे. या जीवाची कंमत तु हाला कळणार नाह . हे कळायला कोमल मन लागते, 
संवेदना लागते, जाणीव लागते. िभका-यांकडून पैस ेघेतात यां याकडून काय अपे ा करायची. 
या ठकाणी प ाशेडम ये पा ता िन त करताना मोठा ाचार चालू आहे. हे कुठेतर  थांबवा 
हणून मी वारंवार प  िलहून वनंती केली आहे. कुठेतर  पा ता याद  तयार केली आहे ती 

लोकांना दाखवा. चावड  वाचन करा. आ ण यांना ा. जे होत न हते या यासाठ  तु ह  काय 
करणार, मी काय करणार. तु ह  मा या ठकाणी असतातर काय केले असते? या ठकाणी 
असले या सग या लोकांना ितथे घर िमळ यासाठ  नीट य  होत नसतील तर िनयम, अट , 
शत , कायदा काह तर  आहे. महापािलका हणून सगळे िनयम पायदळ  तुडवणार. आ हाला 
मा  सांगणार असे केल,े अनिधकृत घरे बांधल,ेमोडायला येतो. कोणी टॅ स भरला नाह तर 
याची िमळकत ज  करतो. सगळे िनयम आ हाला, तु हाला कोणतेच िनयम नाह त. असे 
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चालणार नाह . या प ाशेडम ये आम या अंगावर लोक सोडायचा य  करतात. लोक सोडले 
हणून आ ह  घाबरत नाह . घाबरणार पण नाह . ामा णक य  असले तर या ठकाणी मन 

मोठे करायला वषय आलातर कती मन मोठे क  शकते हे या सभागृहाला दसेल आ ण 
शहराला सु ा दसेल. काम िनयमाने झाले पाह जे हणून हायकोटात गेल.े कारण वनािन वदा 
काम दल.े अिधका-यांवर, शासनावर कारवाई झाली पाह जे. पण तसे होताना दसत नाह . 
अड च एफएसआय मंजूर नसताना बांधकाम परवाना वभागाची परवानगी घेतली नाह , या 
सग याची दखल घेतली हणून यायालयान े टे दला. मा.महापौर साहेब, कोटात 
स मा.राजन पाट ल असतात. यांना वचारा. कोट हणते, पट शनर सांगतो, पट शनर मागणी 
करत नाह  पाडा हणून. हे हायकोटात रेकॉड आहे. पट शनर हणत नाह  पाडा हणून तो 
सांगतो िनयमाने काम करा. यावेळ  पट शनर सांगेल पाडा हणून या या दुस-या दवशी 
तु ह  पाडायचे आदेश ाल. पाडा हा आमचा उ े यच नाह . हा जो ाचाराचा वा  चहू 
बाजंूनी उधळला आहे, याला थांबवायचे आहे. यासाठ  सगळे माग अवलंबणार आहे. आर ण 
बदल यासाठ  खरेतर हायकोटान ेसांिगतले होते, प ाशेडचे आर ण बदला हणून. मा.आयु  
साहेब, तु ह  हायकोटा या िनणयाचा वपयास केलात. मा.महापौर साहेब, महापािलकेचे  
बांधकाम आहेतर आर ण बदलायचे. का तर जनतेचा पैसा वाचला पाह जे. जो ड पी िस  
झाला आहे. याआधी या गर बांनी घरे बांधली आहेत, तु ह  यांची घरे पाडायला जाता. 
र यातील असतील पाडाल, नद पा ातील असतील पाडाल, आर णातील असतील पाडाल. हे 
आर ण बदलायला नको, बदलले पाह जेत. तु ह  तुम या बांधकामासाठ  आर णे बदलायचा 
घाट घातला. लोकांसाठ  करत नाह . यांचे बांधकाम आहे, यां यासाठ  घाट घालणार. लोकांसाठ  
पण करा. चांगले काम करा. मा.महापौर साहेब, खरेतर या सग या वषयाम ये मी मा.योगशे 
बहल यांचे खरेतर अिभनंदन करेन. मा.योगेश बहल साहेबांनी ऑग ट २००८म ये 
जेएनएनयूआरएम योजनेत सहभाग घेण,े या बाबतचा िनणय, खच, आ द सव बाबींचे 
अिधकार मा.आयु  यांना दे याबाबतचा ताव मांडला होता. हा ताव मंजूर करताना 
आयु ांसमोर मा.महापौर सागंतील या सद यांचा समावेश क न सिमतीने संयु पणे िनणय 
घे याची उपसूचना मा.योगेश बहल यांनी दली होती. मा.योगेश बहल यांनी दलेली मह वाची 
उपसूचना स मा.सभागृहाने वका न द.१८.८.२००५ रोजी हा ठराव मांक ५५७३ मंजूर केला 
होता. आज या ठकाणी मा.महापौर यां या यित र  एकह  सद य महापािलकेने नेमलेला 
नाह . महापौर सांगतील तो सद य घे याची तरतूद होती. एखादा सद य या सभागृहातील 
असतातर याने ल ात आणून दले असते. पण यां या उपसूचनेला देखील तु ह  केराची 
टोपली दाखवली. कमान तु ह  काय करता हे कळावे हणून उपसूचना मांडली होती. पण याचे 
सु ा तु ह  काह ह  केले नाह . हणून या ठकाणी संपूणपणे शासनच दोषी आहे. शासनावर 



46 
 
कारवाई झालीच पाह जे. मा.आयु  साहेब, या ठकाणी जे जे मह वाचे मु े उचलल.े प हले तर 
तु ह  या सभागृहाची न हेतर जनतेची माफ  मािगतली पाह जे. तुम या अिधका-यांनी केलेला 

ाचार, तु ह  केलेली बेकायदेशीर कामे हणून कोटाने दलेला टे. स मा.कोटाचा कमान 
थोडासा मान ठेवा. हा ताव सभागृहापुढे आणला आहे. दोन चार वेळा हा ताव तहकूब 
केला. आज ना उ ा. पण सुदैवान ेका होईना क  शासनाने दोन वष मुदतवाढ दली आहे. या 
ुट  झा या आहेत, या प ह या दु त करा. जे जे दोषी आहेत. राजन पाट ल, ीकांत सवणे 

या अिधका-यांना बदला. ते काय महापािलकेचे जावई आहेत काय. चांगले अिधकार  ितथे जाऊ 
देत. यां यावर सु ा कारवाई झाली पाह जे. मला क पना आहे मी सभागृहाचा खूप वेळ घेतला 
आहे. खूप दवस झाले टका सहन होत न हती. मी बोलते हणून लागते आहे. चुक चे घडले 
आहे हे सांग यासाठ  हणून वेळ घेतला.            

 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, सगळे सभागृह शांत 
बसलेले आहे. सव सभागृहाने दोन तास शांत िच ान ेसगळे ऐकून घेतले हणून मी सग यांचे 
अिभनंदन करते. खरेतर मा.महापौर साहेब व मा.आयु  साहेब, हा ताव एक नंबरचा जो 
ठराव आहे. मा.िसमाता चे भाषण ऐकत असताना मा.आयु  साहेबांनी यांना संपूण २००७ 
पासून २०१५ पयत या क पातील ुट ंचा पूण इ यंभूत खुलासा दे यासाठ  हा ताव ठेवला 
होता काय? इतके मा.िसमाता चे भाषण अ यासपूण वाटल.े यांनी याची कारणिममांसा 
सांिगतली आहे. यानंतर शासनाने भ व यात सांिगतले या चूका टाळा यात असे सभागृहाचे 
हणणे आहे. खरेतर सव झोपडप ट धारकां या वतीने मी क  शासनाचे पु हा एकदा 

मनापासून अिभनंदन करते. आप याला जी योजना गुंडाळायची वेळ आली होती, या 
योजनेअंतगत िमळालेले पैसे आप याला परत ावे लागले असते, आपण ह  योजना पु हा 
न याने सादर करणार आहोत. मा.अ नी िचंचवडे याचें द र आजार  अस यामुळे या आज 
येऊ शक या नाह त. यां या भागातील वेताळनगरची योजना सु  करत असताना ितथे 
काय ाची कोणतीह  अडचण नाह . काह  गो ींचा ितथे संबंध नाह . ह  योजना ताबडतोब हातात 
यावी अशी सभागृहा या वतीने मी वनंती करते. आ ाच रेडझोनचा उ लेख झाला. जे हा 

आ ह  क य मं यांना भेटलो, यावेळ  यांनी जुलै,ऑग ट, स टबरपयत ५०० मी.ची ह  कमी 
होईल असे जाह रपणे सांिगतले आहे. यामुळे यासंदभात बाक  रेडझोन ह  असेल, से टर २२ 
असेल हे आपोआप या कचा यातून बाहेर िनघणार आहेत. मा.आयु  साहेब, सूचनांचे तंतोतंत 
पालन हावे अशी आप याकडून अपे ा आहे. माग यांनी या चूका के या आहेत, परंतू 
भ व यात अशा चूका वारंवार होऊ नयेत. मी व मा.बाबासाहेब धुमाळ यांनी तु हाला सांिगतले 
होते क , भ -श  समोर पीएमपीएमएल या बस टॉपचे बांधकाम रेडझोनम येच महापािलका 
करते आहे. याची लॅिनंग ऑथोर ट  ािधकरण आहे. परंतू आपण याचा लॅन पास क न 
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घेतलेला नाह . हणजे माग याच चुका पु हा पु हा घडत आहेत. याच माणे हर त लवादाने 
संभाजी उ ान पुण े इथले बांधकाम थांबवायला सांिगतले आहे. परंतू आप याकडे अशाच 
कारचे समाजमंद राचे काम चालू आहे याकडे आपले दूल  आहे. आ ह  येक वेळ  तु हाला 

प  ायचे, तु हाला सांगायचे. िसमाता सारखा येकजण हायकोटात जाऊ शकत नाह . 
यांना भ कम पा ठंबा आहे. यांचा अ यास आहे हणून या हायकोटात जाऊ शकतात. 

मा.महापौर साहेब, आपण इथेच ऐकलेतर आ हाला पुढे जायची वेळ येणार नाह . सगळे 
समजूनह  आपण असे केले तर िन तपणे आ ह  नाह  पण सामा य नागर क कोणीतर  
आप या वषयी त ार के यािशवाय राहणार नाह . ध यवाद. 
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर ल मा.आयु  यांचे वषयपञ यांस 
मागे घेणेस परवानगी देणेत यावी अशी सूचना मांडते. 

 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक – ६७३    वषय मांक – २   
 दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  
 

      संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . थाप य BSUP  

                        /७१/२०१५, दनांक – २४/०२/२०१५    

                 २) मा.शहरसुधारणा सिमती सभा ठराव. .४६ द.४/३/२०१५ 

           ३) मा.महापािलका सभा ठ.क.६६२ द.६/४/२०१५  
  

वषय मांक २ वर ल मा.आयु  यांचे वषयपञ यांस मागे घेणेस परवानगी 
देणेत येत आहे.   

अनुकूल - ८१          ितकूल - ० 
 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
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मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   
 

                      वषय मांक – ३ 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  

 

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

                 २)  मा. डा सिमतीकड ल ठ. . ९० द. ६/४/२०१५   
 

 मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ३० (२) म ये वशेष 
सिम या िनयु  कर याची तरतुद नुसार मा.महापािलका सभा ठराव .५१२९, 
द.०९/०४/२००४ अ वये डा सिमती सभा थापन करणेस व अ य वशेष सिम यां या 
सद य नेमणुकां या वेळ च डा सिमती सद यांची नेमणूक करणे कामीची तजवीज ठेवणेस 
तसेच झोपडप ट  सुधार, गृहिनमाण आ ण समाज क याण सिमती माणेच सोयी सु वधा 

डा वभागामाफत डा सिमतीस उपल ध क न देणेस मा यता  दलेली आहे.  यानुसार 
सन २००४-२००५ पासून डा सिमती सभेची थापना झाली असून या सिमतीकडे 
खालील माणे कामकाज सोप वणेत आलेले आहे. 
 

१) डा कला वषयी सव , धोरण आखणी व अंमलबजावणी करण.े 
२) डा वभागाकड ल र. .५० लाख पे ा अिधक नाह  अशा खचास शासक य 

मा यते या तावावर अंितम  िनणय घेणेचे अिधकार व र. .५० लाखापे ा अिधक 
अशा खचास शासक य मा यते या तावावर िशफारस क न मा.महापािलका 
सभेपुढे पाठ वण.े 

३) डा कला वभागाचे सव कारचे कामकाज करणेबाबतचे अिधकार. 
 

       डा वभागांतगत व वध डा सु वधा, व वध डा पधा आयोजन कामकाज व 
नाग रकां या त ार  कमी हो या या ीने व कामकाजा या सोई या ीने मा. डा सिमती 
सभेकडे खालील माणे कामकाज सोप वणे आव यक आहे. 

१) मनपा प रसरातील सव डा सु वधा देखभाल दु ती कामकाज क न घेणेकामी 
डा वभागाकडे एक वतं  डा थाप य वभाग थापन करण ेव याकामी 

आव यक ती तरतूद डा वभागाकडे उपल ध क न देण.े 
२) कला वभाग, संगीत वग, पंपर  िचंचवड संगीत अकादमीचे कामकाज, सां कृितक 

काय म कामकाज, संगीत महो सव, सावजिनक वाचनालय,े पधा पर ा क , 
मा. डा सिमती माफत करण.े 

३) डा वभाग या नावा ऐवजी डा, कला, सा ह य, सां कृितक वभाग थापन 
करण.े 

४) डा, कला, सा ह य, सां कृितक वभाग थापन झा यानंतर सव कारचे कला 
संगीत महो सव सां कृितक काय म डा सिमती माफत पार पाडण.े 

       तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ३० (२) म ये वशेष 
सिम या िनयु  कर याचे तरतुद नुसार डा सिमती थापन कर यात आ याने सदर डा 
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सिमती सभेकडे या पूव  नेमून दले या कामकाजासह वर ल माणे मा. डा सिमती सभेकडे 
न याने कामकाज सोप वणेस, वशेष अिधकार देणेस मा यता देणेत येत आहे.   
 

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

मा.राज  जगताप-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, हा वषय करणे गरजेचे 
आहे. यासंदभात सांगायचे आहे क , आ ापयत डा धोरणाबाबत पा हले असेलतर, डा 
वभागात काय काम चालते, काय काम चालत नाह  ते आपण कधी पा हले नसेल. खरेतर 
डा वभागाची वभागणी करणे फार मह वाचे आहे. कारण आ ापयत आप या शहरात १० 
विमंगपूल, पंपळे गुरव सांगवी इथे २ बॅडिमंटन हॉल व ज नॅिशयम आहे. सांगवीतील 

ज नॅिशयम हॉलम ये .७,०००/- रट आहे. ज निॅशयम हॉल आहे ितथे बिघतले तर जावेसे 
वाटू नये अशी प र थती आहे. जे हा ह  ब ड गं बांधून झाली, ते हापासून तो रटने दलेलाच 
नाह . मा याकडे म हला बचत गट आहे. म हला बचत गटान ेमागणी केली होती. मागणी 
के या माणे यानंी ताव दला. बॅडिमंटन हॉलची मुदतसु ा फे ुवार म ये संपली आहे. मुदत 
संप यानंतरदेखील तो रटने दलेला नाह . दलेला नसताना यासाठ  मी ताव केला व तो 

डा वभागात दलेला आहे. यावेळ  डा वभागाकडून फाईल आली न हती. फाईल 
पा हलीतर भूिम आ ण जंदगी इथे रेकॉडच नाह . महापािलकेची ॉपट  कुठे आहे का नाह  ते 
यांना मा हत नाह . रटची र कम ठरवून तो हॉल रटने ायचे ठरले होते. आयु  साहेब, 

आप याकडे ह  फाईल आली आहे. सांगवी इथे .७,००० रेट आहे. पंपळे गुरवला म हला बचत 
गटाला रटने ावे व चालवाव.े यावेळ  भूिम आ ण जंदगी व नगररचना या वभागांकडे 
फाईल आली, यावेळ  भाडेप टयावर दे याचे ठरवल.े यावेळ  रेट काढला ते हा रेड  
रेकनर माणे रेट कती यायचा ते पाह लेतर याला .३७,०००/- भाडे यायला लागल.े ६०० 

व.े फूटाला .३७,०००/- इतके भाडे लावले तर तो कोण घेणार आहे? ती फाईल अशीच 
पड ंग पडली आहे. महापािलके या अशा कतीतर  िमळकती आहेत. डा,नगररचना व भूिम 
आ ण जंदगी या वभागांम ये सम वय नस यामुळे महापािलकेचा कतीतर  तोटा होतो आहे. 
मा.आयु  साहेब, आपले एक धोरण झाले पाह जे. आम या प रसरात जवळजवळ अधा/एक 
क.मी. अंतराम ये ३ विमंग टँक आहेत. आम याकडे पुणे महापािलका, कँटोनमे ट बोड या 
भागातील नागर क विमंगसाठ  जा तीत जा त येत असतात. यामुळे इथ या थािनक 
लोकांना ितथे ए  िमळत नाह . १०० ते १५० मुले ितथे एका बॅचला असतात अशी प र थती 
आहे. काह  वेळा २ वॉचमन असूनसु ा पोिलसांना बोलवावे लागते. ितथे भांडणे होतात. 
मा यासमोर ३ मुले बुडाली होती. आपले जीवर क पा हलेतर एक/दोनच आहेत. २७ 
जीवर क सग या विमंग पूलसाठ  कमी पडतात. ितथे एखाद  अशी केस झालीतर काय 
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प र थती होईल. बाहे न एक य  सु ट साठ  इथे आला होता. तो विमंगसाठ  आला. 
विमंगला गे यानंतर तो बुडायला लागला होता. याला वचार यावर तो हणाला, तो पाहूणा 
हणून इथे आला आहे. अशी एखाद  केस जर आप याकडे झालीतर काय प र थती होईल. 

अशा प तीने पूण मा हती घेऊन आपण डा वभागांत जा तीत जा त ल  देणे गरजेचे 
आहे. जथे जथे आप याला रटने ायचे आहे ितथे ाव.े ितथे नेमके काय होते आहे. भूिम 
आ ण जंदगी व नगररचना वभागातील अिधका-यांना मी ३ वेळा वचारल.े कोणालाह  रेट 
ठरवत आला नाह . या यावर यांनी रमाक दला,आपले रेट ठरवून मा याकडे फाईल येऊ 
ा. ६ म हन ेझालेतर  फाईलवर काह च िनणय झालेला नाह . असे आप याकडे होत असेल तर 

यात महापािलकेचे नुकसान होते आहे. आप या प रसरात विमंग टँक व बॅडिमंटन हॉल याची 
मुदत कती आहे हे मा हत नाह . मुदत कधी संपली हे मा हत होत नाह . अिधकार  काय 
करत असतात? डा वभागात १००/१२५ कमचार  असताना डा वभागात कोणतेह  काम 
वेळेत का होत नाह ? मागील वष  पा याचा तुटवडा होता. हणून उ हा यात विमंग टँक बंद 
ठेवला होता. २०,००० िल. चे दोन टँकर या ठकाणी ावे लागतात. ितथे एवढ  मुले येतात. 
एकावेळ  ५० मुले असतात. पुणे शहरात पाह लतेर .५०/- ितक ट लावले आहे. आप याकडे 
.१०/- ितक ट आहे. याचा वचार चांगली वािलट  ये यासाठ  िन तपणे केला पाह जे. 

भा याचा रेट वाढवला तर वािलट चे लोक येतील. म हलांसाठ  चांगले धोरण झाले आहे क , 
विमंग टँकवर सं याकाळ  ६ ते ७ वा. पयत म हलांसाठ  एक िश ट ठेवली आहे. मा.िसमा 

साळवे ता नी ताव मांडला होता. म हलांना गरज होती. हा चांगला उप म केला आहे. 
यामुळे म हलांना विमंग टँकवर जायला िमळते आहे. आप या अिधका-यावंर आपले 

िनयं ण रा हल ेपाह जे. यांना कोणतेह  काम सांिगतले तर िन तपणे ते आप याकडून झाले 
पाह जे. सार या याच- याच त ार  करणे आ हाला चांगले वाटत नाह . एकदा 
सांिगत यानंतर दुस-या वेळ  ते काम झाले पाह जे. मी गेले ३ म ह यांत यके वभागाला 
प  दले आहे. कोणतेह  काम सांिगत यावर हे पा हल ेआहे क , कोणते काम झाल,े ते कधी 
पूण होईल असे कुठे झालेले नाह . यायामशाळेत सा ह य िमळाले पाह जे असे प  दले होते. 
प यवहार पा हलातर मा याकडे पूण िल ट आहे. पण एकाह  प ाचे उ र येत नाह . प ाचे 
उ र समाधानकारक आले पाह जे.  वेगळा असतो, उ र वेगळे येते अशी टोलवाटोलवी होत 
असते. हणून यात गांिभयाने ल  ाव.े आप याकडे आज अशी प र थती आली आहे क  
एलबीट  बंद झा यानंतर मनपा या उ प नाचे ोत पाह लेतर महापािलके या अनेक ब ड ंगी 
अशाच पडून आहेत. यां यासाठ  कुठलाह  अिधकार  नाह . भूिम आ ण जंदगी वभागाला 
महापािलके या कोण या इमारती आहेत हे सु ा सांगता येत नाह . अशी प र थती आहे. 
हणून यात गांिभयाने ल  घालावे व या वषयात जा तीत जा त लवकरात लवकर कसा 
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िनणय घेता येईल ते पहाव.े तुमचा फॉलोअप चालत नाह  का? शहरा या थम नागर क 
महापौर मॅडम आम या प रसरातील आहेत. सहा म हने झाल ेआहेत. बचत गटांना यव था 
करायची आहे. बचत गटांना दले असतानासु ा यानंा हे काम िमळू शकत नाह . खरेतर 
मलासु ा वाटल,े अशी प र थती असताना आम या सार याला म हलांनी असे वचारले तर 
आ हाला उ र देत येत नाह . हणून यात जातीने ल  घाला. फा ट कसे करता येईल, कमी 
रेटम य,े कमी बजेटम ये काम कसे होईल हे पहाव.े आपण मला बोलायची परवानगी दलीत 
याब ल ध यवाद!           

 
मा.आरती च धे–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,आम या पंपळे िनलखमधील भाजीमंडई 
इमारतीत यायामशाळा आहे ती तशीच पडून आहे. ितथे सा ह य आहे ते पडून आहे. ितथे 
पडदे पाह जेत, मॅट पाह जे. डा अिधका-यांकडे मी वारंवार मागणी करते आहे. पण मला 
सा ह य िमळत नाह . जे सा ह य आहे ते गंजून चालले आहे. खराब होते आहे. दोन दोन 
लाखां या मिशनर  आहेत. पण यांचा उपयोग होत नाह . अिधका-यांना यायामशाळा चालू 
कर यासाठ  वारंवार सांिगतल.े प  दलेतर  ते ल  देत नाह त. पीसीएमसी या इमारतींचा 
नागर कांना उपयोग झाला पाह जे. आपण एवढा खच करतो तर याचा उपयोगन नागर कांना 
झाला पाह जे. हणून डा अिधका-यांना आदेश ा. यायामशाळा लवकरात लवकर चालू 
करावी अशी वनंती करते.  
 
मा. जत  ननवरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, या ठकाणी 
सव थम एक खुलासा करावा क , सां कृतीक व सा ह य हा वभाग कसा चालवला जातो. 
नेमके धोरण काय आहे याचा खुलासा करावा.   
 
मा.महापािलका आयु  – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सभागृह, डा सिमतीचे सभापती 
यांना जो  उप थत केला आहे, कला व सं कृतीबाबतीत आप याकडे ी.तुप,े सहशहर 
अिभयंता आहेत, हे काम को-ऑड नेट करतात. छो या काय मापासून मोठे काय म सगळेच 
काय म यां या सुपर वजनखाली व यां या मागदशना माणे आपण पार पाडत असतो. 
वाचनालय वभाग सा ह याबाबत वचारले तर ी.इंदलकर, कामगार क याण अिधकार  आहेत. 
ते हा वभाग पाहतात.   
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मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, डा सिमतीचे 
सभापती यांनी हा वषय डा सिमतीतून आललेा आहे. मला हे वचारायचे आहे क , यां या 
या– या माग या आहेत. पुणे महापािलकेसारखे कला, डा व सा ह य एक  करणार आहोत 

का? आज डा सिमती बिघतली, डा वषयक कामकाज बिघतले तर सभागृहात आज 
ल नितथी अस यामुळे इथे लोक नाह त. परंतू डाचे कामकाज समाधानकारक नाह . तु ह  हे 
यात ऍड करणार आहात. हे ऍड करताना तु ह  ितथे अिधकार  नेमणार आहात का नाह ? 

प हलेच डा वभागात काह  करत नाह त आ ण यात भर पडली तर वचारायलाच नको. 
खरेतर मा.आरती च धेता नी या गो ी सांिगत या. यात आप याकडे मला वाटत नाह , 
चांग या सु वधा आहेत. ाय हेट बचत गटांना दलेतर चांगले चालतात व महापािलकेचे 
असेलतर नीट चालत नाह . यात कुठ याह  प र थतीत काय बदल होणार आहे का? डा 
वभागाचे तु ह  सांिगतल,े ए सवायझेड हे बघतात, हा वभाग दुसरेच बघतात. तु ह  थाप य 
वभाग यात घेणार आहात. मग तु ह  एक  करणार असालतर डा वभागाला एक चांगला 
अिधकार  देणार असालतर याला अथ आहे. आज आमचे डा सिमतीचे सभापती मा. जत  
ननवरे यांना फार उ साह आहे. परंतू चेअरमनपद संप यानंतर हा वषय केलातर आ ह  
अडचणीत येऊ. पण तु ह  डात चांगले काम क  शकत नसाल.  

आपण पधा घेतो. तु ह  बिघतले असेल यावष  दोन/तीन पधा चांग या झा या. 
सभापती जसा असतो याप तीने कामकाज केले जाते. नाह तर नुस या पधा, पधा, एका 
म ह यात ५० पधा. एक इकडे पळतोय, दुसरा ितकडे पळतोय. दोनशे पय ेमानधन देणार, 
दोनशे पयाचे ब स देणार असे काह  या धोरणात चालणार आहे का? यात नेमके काय 
होणार हे तर  कळाले पाह जे. याचा नीट, पूण खुलासा केला गेला पाह जे. नाह तर उपयोग 
होणार नाह . यात आपण ब-याचशा गो ी आ या आहेत. आता फ म फे टवल आला आहे. 
या दवशी मा.महापौरांनी ड लरेशन केल ेहोते क , आज आ ह  तुम याकडे आलो. पुढ ल वष  
पंपर  िचंचवडम ये एक काय म दला गेला पाह जे. महापौरांनी यात अनाऊंस केल.े 
मा.महापौर यांना तो अिधकार आहे. आपण याचा ठराव क न दला आहे का? सभागृहात 
ठराव आला का? या लोकांनी लअर सांिगतले होते, इंटरनॅशनल लेवलवर सग या वषाची 
आखणी होत असते. मग तो ठराव आला का? मग आपण क न दला का? येक वेळेला 

येक गो  झाली गेली पाह जे नाह तर काय उपयोग होणार. फ म फे ट वलला मा.महापौर 
यांनी अनाऊंस केल ेहोते. उ ा वषय परत संपेल. वषय केला नसेलतर केला गेला पाह जे. 
या गो ीला ३/४ म हने होऊन गेल.े यांचे हणणे आहे, तु ह  आ हाला रतसर कागदप े 

जी.बी. ठरावानुसार मा.आयु  यांनी दलतेर आ ह  इंटरनॅशनल लेवलवर कळव ूक , पुढ ल वष  
पंपर  िचंचवड यात सहभागी असणार आहे. ते ब ीसाची अमाऊंट देणार होते. मा.आयु  
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साहेब, तु ह  ठरवा, कोणाला ायचे, मराठ ला ायचे का हंद ला ायचे. पंपर  िचंचवडचे नाव 
जागितक लेवलवर झाले पाह जे या कोणातून वचार करतो. मग हे सां कृितक धोरण 
झालेतर आपण यात काह  केले का नाह ? नुस याच किम या करणार. मा.तानाजी िशंदे 
साहेबांनी डा धोरण केल.े तुपे साहेबांनी सां कृितक धोरण केल.े याला वरोध नाह . आमचे 
काह  हणणे नाह . परंतू कामकाज नीट झाले पाह जे.  

मतीमंद मुलगा आयु यात एकटा जाऊ शकत नाह . याला घरातील लोक, कोणीतर  
बरोबर पाह जेत. यांनासु ा बसपास देतो. डा वभागात प  सांगतात, तु ह  बस पाससाठ  
अज क  शकत नाह त. तु ह  मितमंद हणून अनुदान घेतले आहे. हणून बसपाससाठ  अज 
क  शकत नाह . मितमंद मुले हा वषयच वेगळा आहे. मितमंद मुलांना समजत नाह . अपंग 
मुले मटली फट असतात, यांना समजू शकते. अंध मलुांना सु ा दसत नसलेतर  ते मटली 
फट असतात,कोण काय करते हे यांना समजू शकते. मतीमंद,गतीमंद मुलांना कळत नाह , 
यांचा आय. य.ू कमी असतो. तुमचे खालचे लोक खुशाल उ र देतात क , तु हाला बसपास 

देऊ शकत नाह . हणजे आज यांना बसपास दला नाह तर ती मुले शाळेतच जाऊ शकणार 
नाह त. ती मुले आज शाळेत जातात. तु ह  यांना दोन हजार देऊ नका पण बस पास ा. 
आप या अिधका-यांना िभती वाटते क , दोन हजार देऊनसु ा बसपास ावा लागेल. ठराव 
मंजूर केला असेलतर काह  ठकाणी हे ल ात घेतले गेले पाह जे. डा वभागातूनच अशा 
योजना येतात. अनुदान असेल कंवा इतर काह  गो ी ाय या असतील, मग अस ेवेगवेगळे 
असेल, आज डा वभाग स म नाह . तु ह  डा वभागात इतर वभाग मज-इन करणार 
असालतर तु ह  हे क  शकता का याचा खुलासा झाला पा हजे. तु ह  ितथे यासाठ  अिधकार  
नेमणार आहात का याचा खुलासा झाला पा हजे. मा.महापौर यांनी जाह र केले होते, फ म 
फे टवलला .११ लाखाचे ब स देणार होते. तु ह  तो ठराव पाठवलात का? तु ह  तो ठराव 
पाठवला नसेल तर मी आ ा ठराव करते. तु ह  तो ठराव अज टम ये लगेच पाठवावा. 
जेणेक न आप या याद त कंवा यां या कॅलडरम ये आपले नाव येईल. ब साचे व प, 
ब स कोणाला ायचे हे तु ह  ठरवा. आ हाला या याशी काह  देणेघेणे नाह . मा.महापौर 
साहेब, मा.आयु  साहेब यांना याचा अिधकार असावा. परंतू कुठेतर  ठराव झाला पाह जे. 
व तुतः असे वषय क न होणार नाह . यात एकदा खुलासा करा. तु ह  सगळे वभाग एक  
करणार आहोत. इंदलकर याचंा वाचनालय वभाग तु ह  यात घेणार आहात. अ यािसका 
देखील यात घेणार आहात. वषयात तसे लअर आहे. अ यािसका, वाचनालय, डांगण, 
सग या गो ी यात येणार आहेत. हे या धोरणांत श य आहे का याचा प हला खुलासा 
कर यात यावा.  
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मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह, आ ा 
मंगलाता नी सांिगतल े हेच माझे हणणे आहे. डा वभागाचे काम अ जबात चांगले नाह . 
तीन/तीन वष आ ह  साह य मागतोय. मला वाटते, तु ह  यायामशाळेत येऊन बिघतले 
आहे. बघून सु ा सहा म हने झाल.े अजून एकह  काम झालेले नाह . मिशनचे पाट तुटलेले 
आहेत. ते वे ड गं क न बसवले आहेत. मी मागेसु ा सांिगतले होते, वे ड ंग केले या मिशनवर   
यायाम करताना जर मिशनचा एखादा पाट तुटला, आ ण याचा हात िनखळला, तर तु ह  
याची भरपाई क न देणार आहात का? कुश स िनघाले आहेत. बच तुटलेले होते. लाईटची 
यव था नाह . तीन/तीन वष टडर िनघत नाह . ठेकेदार िमळत नाह  का? यात कला, डा, 
सा ह य कशाला घेताय. जर आप याला कला, डा, सा ह य यात यायचे असेलतर आपण 
याची वगेळ  सिमती थापन करा. यात शहरातील त  मंडळ  या. यांना सां कृितक 
काय मातील समजते, याला सा ह यातील कळते अशा त  लोकानंा बोलवा. यांना फ  देऊ 
नका. शहरातील लोकांना मोफत मागदशन कर यासाठ  येणार असतील, अशा लोकांना बोलवून 
मग किमट  तयार करा. आप य़ाला प याचे पाणी नीट िमळत नाह . र यांना ख डे पडले 
आहेत. दैनं दन गरजा आधी भागवा, मग कला, डा, सा ह य याकडे वळू या. आमची एवढ च 
वनंती आहे, आधी डा वभाग मजबूत करा. महापािलका शाळेतील मुल-ेमुली यांना डा 
े ाम ये कसे आणता येईल ते बघा. या शहरात चांगले खेळाडू आहेत, यांना कोप कसा 

देता येईल हे आधी बघा. हा मु ा अ यंत मह वाचा आहे. जो िनधी डा वभागासाठ  आहे 
तो वाढवा. तो फार कमी आहे. आ हाला यात कामच करता येत नाह . त ण नगरसेवक यात 
काम करतात. परंतू बजेट नस यामुळे केवळ महापौर चषक कधी असले, कंवा कोण या 
ने याचा वाढ दवस कधी असेल हे बघणार. तु ह  पावसा यात पधा घेणार आ ण उ हाळा व 
हवा यात काय करणार. यामुळे िनधी वाढवा हा खूप मह वाचा मु ा आहे. डा वभागात 
डा वभागच ठेवा. ते खूप चांग या प तीने काम क  शकतात. या- या े ात या 

नामां कत खेळाडंूची एखाद  सिमती तयार करा. ह  सिमती मागदशन करेल क , तु ह  
वषभरात काय करायचे, खेळ कसे राबवायचे. मला वाटते, आपली मुले ऑिल पकम ये जाऊ 
शकतील. देशा या बाहेर पोचतील. आपली इ छा आहे, आपली आवड आहे. यांना सु ा पैसे 
उपल ध क न देऊ. परंतू हा वभाग वेगळा ठेवा. तीन/तीन वष झालीतर  सा ह य पोचलेले 
नाह . हवाळा संपून जातो. यायाम करायचे दवस संपून जातात. आपण यायामाला येणा-या 
माणसाला हे सांगू शकतो का. ितथे मुले सकाळ  येतात यांना हे सांगायचे का, टडर िनघाले 
नाह  हणून मशीन बंद आहे. मा.महापौर साहेब, खरेतर ह  ला जरवाणी गो  आहे. डा 
सा ह य पोचायचे काम आधी करा. नंतर या सग या सिम या करा अशी वनंती आहे.               
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मा.झामाबाई बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, डा या वषयावर 
बर च चचा झाली आहे. मा.मंगलाताई कदम यांनी हा वषय आप यासमोर ठेवला आहे. खरेतर 
यायामशाळा व गाडनम ये जी खेळणी आहेत, बोट लबम ये आपण आला होता, या ठकाणी         
मी मागणी केली होती. आप या महापािलकेने प ाशेड बांधलेली आहे. प ाशेडची प र थती 
देखील आप याला दाखवली आहे. तुम या अगोदर मा.तानाजी िशंदे साहेब येऊन गेले आहेत. 
भाग अ य  सु ा येऊन गेले आहे. ३/४ वेळा ितथे ह जट झालेली आहे. जी मागणी केली 

आहे. ितथे बोट लबसाठ , खेळ यासाठ  मुले येतात. परवा चेअरमन येऊन गेल.े चेअरमन 
यां या ह ते यां या य ांतून लवकरात लवकर या बोट  िमळा या आहेत. यांचे सु ा मी 
अिभनंदन करते. आपण ितथे आलात, काय म घेतला आहे. आपण सगळ  प र थती पाह ली 
आहे. ितथे चांगला पॉट आहे. आजुबाजू या शहरातील अनेक खेळाडू, पोहायला सु ा 
या ठकाणी येतात. या ठकाणचे वातावरण चांगले अस यामुळे लोक फरायला सु ा येतात. 

आजूबाजूची जी मा हती दली होती क , ते क न घेऊ. मला वाटते, थाप य व डा एक केले 
होते. थाप यचे काम सु ा ितथे झाललेे नाह . साहेब हणाले होते, मी एक म ह यात क न 
देतो. ितथे मुलींना कपडे बदल यासाठ  एकच म आहे. िभंतीला िचरा पड या आहेत, िभंत 
आ ा अंगावर पडेल अशी ितथे प र थती झाली आहे. फर या दबले या आहेत. हे काम करत 
असताना लवकरात लवकर काम करतो असे सांिगतले होते. या म ह यात करतो, पुढ ल 
म ह यात करतो अस ेसहा म हने झाले आहेत. मा.मंगलाता नी सांिगतल,े कोण या वभागातून 
ते काम करायचे ते आ हाला सु ा मा हती पाह जे. जेवढे लवकरात लवकर होईल हे बघाव.े  
ितथे एखा ा मुलाला कंवा मुलीला खेळताना दगाफटका झालातर याला कोण जबाबदार आहे? 
एखा ाला काह  झालेतर ितथे कोणी नसते. हे काम लवकरात लवकर झाले पाह जे एवढ च 
वनंती करते. ितथे खेळ याची मागणी केली आहे, ती सु ा ितथे उपल ध झाली पाह जेत.   
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खेळ हा वषय हटला क  सव 
सभागृह या वषयावर बोलायला उ सुक असते. मा.मंगलाताई, मा.सोनकांबळे ताई यांनी  या 
वषयावर यव थत चचा केली आहे. मूळात डा वभागात उ साह राह लेला नाह . 
इ छाश  नस यामुळे या सिमतीचा ब याबोळ झाला आहे. डा सिमती नावापुरती राह लेली 
आहे. डा सिमतीत काय चालते. महापौर चषका यित र  काह  होत नाह . मा. जत  ननवरे 
यांनी य  केला आहे. कला, डा व सा ह य एक  आणून सिमती थापन करायची. काह ह  
थापन करा तर  इ छाश ची गरज आहे. डा या वषयावर मा.महेश लांडगे नेहमी बोलत 

असतात. मा.आयु  साहेब, आपण कतीह  काह  केलेतर , कला व डा े  एक  केलेतर  या 
वभागात इ छाश  नसेलतर इथे काह ह  होणार नाह . महापािलकेत बोटावर मोज याइतकेच 
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काह  वभाग आहेत, ितथे सग यांचे जा त ल  असते. डाकडे कुणाचेच ल  नाह . डा 
वभागाला व डवाईड खूप मह व आहे. ितथे डासाठ  वेगळे बजेट असते. आयपीएल पधा 
आहेत. मोठेमोठे व डकप कंवा हॉक , फूटबॉल या पधा बघतो. ितथे डाला कती 
ए सपोजर आहे. या देशांत क रअर हणून पोटस ्  कडे बिघतले जाते. आप याकडे चांगले 
खेळाडू आहेत. यांना मानस मान िमळत नाह . कतीतर  असू देत. पधत ब सपा  
व ा याना नगरसेवक आपआप या पर ने ब स दे याचा य  करत असतात. यांनी कती 
मान िमळतो आहे. हे सवानी येकाने पाह ले आहे. या ठकाणी स कार करायला कती जणांना 
बोलवायचे, कशाला बोलवायचे, सभागृहाचा वेळ वाया जातो असाह  रोष होत होता. हणजे 
आपण डाचा अपमान करतो. आपण यांना काह  देत नाह . मग यांना एक फूल ायलाह  
वेळ नसेलतर यांनी तर  आपले आयु य खेळासाठ  का बरबाद करायचे. ते अ यास क न 
डॉ टर कंवा इं जिनअर होऊन यांचे आयु य घडवतील. पण असे हायला नाह  पाह जे, हे 
दूदव आहे. इथे मा.सोनकांबळे ता नी सांिगतल.े कोण या अिधका-याची या किमट त काम 
करायची इ छा आहे, कोणाचीच नाह . या किमट त महापौर चषकसाठ  करोडो पये खच 
करतो. कोण असे करतो. एक पधा घेऊन काय कौतुक करणार आहोत. एक खेळाडू तयार 
हो यासाठ  फाऊंडेशन मजबूत झाले पाह जे. याचा बेस चांगला हायला पाह जे. पूव  हेकेशन 
कोसस करत होतो. हेकेशनम ये लोकानंा बोलवून डा पधाचे ेिनंग देत होतो. आ ा सगळे 
बंद झाले आहे. आता ाय हेट कमिशयल लोक आपलीच जागा भा याने घेऊन कोिचंग 
करतात. आप या मैदानांवर महापािलका करोडो पये खच करते. पण आपली मानिसकता 
कधी झालेली नाह . कुठेतर  मदनलाल िधं ा टेड यम असू दे, हॉक चे मैदान असू देत. 
हेकेशन बॅचेस यायला सु वात करावी. वगसरकर ऍकॅडमीला पाहून आलो. बाहे न लोक येऊन 
आप या जागा घेऊन ितथे चांगले खेळाडू तयार कर यासाठ  य  करतात. आपण ाऊंड दले 
होते. यांनी बेस इ लमट केले आहे. आपण रोज पाहतोय ह  ह  पधा चालू आहे. या 
पधचे उदघाटन केले आहे. याला ब स िमळाले आहे. डा सिमतीला डम नाह . कोणी 
थायी सिमती चेअरमन झाला क  तो आप याकडे कब ड  पधा घेऊन जाणार. उ ा मी काह  

झालो क  मी मा याकडे हॉक  पधा घेऊन जाणार. या पधत डा सिमतीचे वा टोळे झाले 
आहे. सां कृितक काय म असेल तो अमुक अमुक ठकाणी झाला पा हजे. या यानमाला      
असेल यां याकडे झाला पाह जे. कुठेह  बेस तयार करायचा नाह . शहरात नावलौ कक वाढेल. 
आप याकडे असणारे व ाथ  असू ात, कला े  असू देत, यासपीठ तयार कर यासाठ  
कोणती संधी नाह . आपले लोक पु यात जाऊन चमकतात. आपण यांचे कौतुक करतो. 
मुंबईला जाऊन खेळतात. आपण यांचे कौतुक करतो. कॉलरशीप असू ात, मानस मान असू 
ात कधी दला आहे का. गेले दहा वषापासून इथे फूटबॉल, हॉक  पधा खेळलेल,े कब ड त 
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इंटरनशॅनल खेळले या लोकांना एक लाख/दोन लाख दे या या भरपूर घोषणा झा या. पण 
कोणाला सु ा कधी दले नाह त. जथे फायदा नाह . ितथे अिधका-यांना, कोणालाच इंटरे ट 
नाह . टाऊन लॅिनंग व ब ड ंग परिमशनम ये बदली पाह जे. ितथेच काम पाह जे. काह तर  
चांगले करायचे, काह तर  चांगले खेळाडू पंपर  िचंचवडम ये तयार करायचे असे शहराचे नाव 
मोठे करायचे. एकातर  अिधका-याला वाटते का? कोणीतर  पोटस ्  म ये चांगले दशन केलेले 
माजी खेळाडू यांनी किमट त यायचे कर इथे सु ा राजकारण. मा या माणसाला ा. इकडे 
नका देऊ, ितकडे ा. यायामशाळांची प र थती काय. काह  लोक आपलीच ॉपट  घेऊन 
यवसाय करतात. यायामशाळा चांग या प तीने चालवतात. अिधका-यांना चांगले काम का 
करता येत नाह . विमंगम ये अशीच प र थती आहे. या या मटेन सपे ा फ  टडरम ये 
लोकांचे ल  आहे. माझा माणून टडरम ये कसा बसतो, याला काय िमळते यातच याचे ल  
आहे. येकाला महापौर चषक पाह जे. मा.मंगलाताई कदम यांनी सांिगत या माणे महापौर     
मॅरेथॉनचे उदघाटन करतात. द ड/दोन म ह यां या कालावधीत ह  किमट  काम करते. ितथे 
मंगलाता सार यांचे काह च चालत नाह . कला डा े  एक  करणार असालतर याचंी 
प हली इ छाश  पाह जे. गा याची आवडे असणारे, डा सची आवड असणारे असे अजूनह  
काह  कलागुण असणारे या शहरात आहेत. ते पुणे शहरात जातात. पुणे महापािलकेने िसंहगड 
इथे गा यासाठ  मोठे सेिमनार भरवले होते. ितथे यांना खूप मोठा र पॉ स िमळाला होता. 
आपला असा ताव कधीतर  आला होता का क , अशा अशा प तीने क . तु ह  याला 
मा यता ा. कधीच असा ताव येत नाह . कधी चेअरमन यां याकडे आला होता का. 
आप याला डासाठ  या वष  फूटबॉल पोटसमन यांना सु ट त एक कॅ प भ  व चांगले 
पोटसमन िनवडून, चांगली टम तयार क . पुणे ज ाचे फेडरेशन करायला आप याला कधी 

संधी िमळत नाह . आपण कधी य  करत नाह . आज पु या या मा यमातून पधा भरवतो. 
मी पूव  ऍथेलेट सम ये होतो. मला मा हत आहे. आ ह  पंपर  िचंचवडसाठ  बाळासाहेब 
मोहोळ पोटस ्  लब असू ा. पंपर  ॅक असू ा. या मा यमातून आम या दोन दोन बसेस 
भ न पु यात जात हो या. पंपर  िचंचवडम ये पधा कधीच झाली नाह . पु यातले खेळाडू 
पंपर  िचंचवड या ऍथेलेट सला घाबरत होते. ठाणे इथे मॅचेसला जायचो. काह ह  मानधन 
िमळत न हते. आ ह  िमसळपाव खाऊन दोन दोन/ तीन तीन दवस काढायचो. या शहरात 
असे खेळाडू घडले आहेत. ऍथेलेट स असू देत. हॉक  असू देत. आपले हॉक  टेड यम 
देशातील बोटावर मोज याइत या हॉक  टेड यमपैक  आहे. याची दूदशा काय झाली आहे? 
याचे मह व का नाह ? ितथे सु ा पधसाठ  दोन संघटन. तो ितकडून घेऊन येणार, हा 

इकडून उशीरा घेऊन येणार. मग या हॉक  पधचा ब टयाबोळ होतो. फूटबॉलची पधा झाली 
आहे. माझे सांगायचे ता पय हेच आहे क , डा े  असू दे, कला डा े  असू देत. या 
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वभागाकडे प हली इ छाश  पाह जे. असे ठरा वक अिधकार  पाह जेत. शहरात बेस फाऊंडेशन 
केले पा हजे. मा.महापौर साहेब, माझी आप याला न  वनंती राह ल क , ह े  भरवत 
असताना सगळ कडे समान याय ा. एखादा नवीन नगरसेवक हणून आम या वॉडात 
कोणताह  काय म नाह , या यान नाह , कोणता उप म नाह . आकुड  पर सरात या यान 
भरवा हणून कती वेळा सांिगतल.े आम या भागात या नागर कां या कानावर काह तर  दोन 
श द, आम याह  कानावर पडतील. बोदडना चार वेळा प  दले होते. तर  होत नाह . महापौर 
सांगतील, आयु  साहेबांना सांिगतल ेआहे, होत नाह , ह  नकारघंटा आहे ती कुठेतर  बंद    
झाली पाह जे. असा वषय आ यानंतर आ ह  पाच िमिनटे बोलणार. परत आपण वसरणार. 
परत र जाक पानसरे काम करायला तयारच आहेत. या र जाक पानसरना काय अिधकार 
दले आहेत? ते काय काम करणार? यांना एक पयाचे पण अिधकार दलेले नाह त. फ  
पो ट दली आहे. नागपुरे यांना काय अिधकार आहेत? जेएनएनयूआरएम या मा यमातून 
करोडो पये स लागारावर खच करतो. असे खेळाडंूवर खच केलेतर महापािलकेचे नाव तर  
होईल. यांचे आई-वड ल कौतुक करतील. मा या मुलाला शाबासक  दली हणून.         
हणून कोण हणतो, स कार करायचे नाह . हे केले पाह जे, ते केले पाह जे. ट याट याने करा. 

या िमट ंगला दहा जणांचे स कार करा. पुढ ल िमट ंगला दहा जणांचे स कार करा. पण यांचे 
कौतुक करा. यांना कौतुकाची थाप िमळणे आव यक आहे. यांना मोरल पुिशंग आहे. आज 
इंटरनॅशनल लेवलवर पोटसकडे क रअर हणून पा हले जाते. आप याकडे खेळात कोण 
कर अर करतो. आईवड ल हणतात, कुठ या खेळा या नाद  लागतोस. दहावी, बारावीनंतर      
माणूस खेळ सोडतो. आजह  तशीच प र थती आहे. आपण भरपूर काम करावे. पण हे काम 
करायचे केवळ समाधान िमळेल. ते कोण याह  कामात िमळणार नाह  असे आवजून सांगतो. 
मी अपे ा य  करतो क , पंपर  िचंचवडमधील खेळाडंूना चांगले दवस येतील,मानाचे थान 
िमळेल.  

 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. सद य, मी डा 
सिमतीचे सभापती व सिमती या सव सद यांचे अिभनंदन करेन क , यांना या ठकाणी चांगला 
वषय समोर आणला आहे. खरेतर महारा  शासनाचा वभाग आहे, कला डा वभाग. या 
वभागाकडून कला डा व सग या गो ी एक तपणे राब व या जातात. सग यांनी खास 
क न उ हासभा नी वषय मांडला, यात यांची ताळमेळ आहे क  तो झाला नाह . पण तो 
झाला नाह  हणून होणार नाह  असे नाह . सभापतींनी वतः पा यात उड  मा न जलतरण 
तलावाचे उ ाटन केल.े हणजे यांना काह तर  बदल घडवायचा आहे. हणजे अशा मंडळ ंना 
पा ठंबा देणे सभागृहाचे, महापौरांचे कत य आहे. डा वभागाबाबत जेवढे बोलू तेवढे वाईट 
आहे. अिधकार  आहेत यांचे नाव यायचे तर  आ हाला आतम ये बोलता बोलता मरगळ     
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येते. अशा कारची िनगेट ह ट  या वभागात आहे.  मा या वॉडात एवढा मोठा केट ंग    
ीज आहे. ितथे खेळून मुले नॅशनल लेअर झाले आहेत. पण तु ह  पंपर  िचंचवड या 

अिधका-यांना वचारा, महापािलके या मा यमातून तु ह  एकदा तर  पधा भरवली आहे का? 
मी वारंवार सांगते, आपण डांगण करतो. जलतरण तलाव तर बंदच असतो. आपण कोच का 
ठेवत नाह त. कारण सवसामा य घरांतली मुले कोचला पैसे देऊन िशकतील अशी या मुलांची 
घरती प र थती नसते. मा या वॉडातला केट ंग ीज फ  पंचवीस पये भाडे घेऊन एका 
ाय हेट असोिसएशनला भा याने देतो. ते येक मुलाकडून एक हजार फ  घेतात. अशी शंभर 

मुले केट ंग खेळतात. यांची प र थती आहे हजार पये फ  दे याची व चार ते पाच 
हजारांना केटस ्  वकत घे याची. सवसामा य मुलांना केट ंग खेळायची इ छा झालीतर ते 
महापािलके या केट ंग ीजवर खेळू शकतील. परंतू दूदवाने जे ोफेशनली काम करतात. 
अशासंाठ  सव सु वधा क न ठेवली आहे. आप या महापािलकेतील मुलांना वाटत नाह  का क  
यांनी केट ंग िशकावे. परंतू केट ंग हा खिचक खेळ अस यामुळे आई वड ल यांना केटस ्  

घेऊन देऊ शकत नाह त. व या केट ंग ीजचा यांना उपयोग होत नाह . तोच कार 
जलतरण तलावाचा आहे. जलतरण तलावात कोच ठेवा. मुलांना डायरे ट पाठवायचे हटले तर  
र क असते. मुले जात नाह . वाचनालय वभाग – मा या वॉडात सु ा वाचनालय आहे. ते या 
सिमतीत जॉ न झाले तर या याकडे वशेष ल  राह ल असे मला वाटते. वाचनालयात कधीह  
वॉचमन उप थत नसतो. वाचनालय आठव यातले चार/पाच दवस बंदच असते. तीच तीच 
र  झालेली पु तके असतात. यामुळे नागर कांना वाचनालयांत जा यासाठ  उ हास रहात 
नाह . यामुळे माझी वनंती आहे, हे सव वभाग या सिमतीत ऍड झालेतर सद यांनाह  या 
सिमतीत काम करायला उ साह राह ल. या सग या वषयावर वाचनालय असेल, डा असेल,  
कला असेल, सां कृितक असेल यावर दर १५ दवसांनी चचा तर  घडेल. इतर वेळ  या 
वषयावर कोणी बोलत नाह .ह  चचा दरवष  बजेट िमट ंगला घडवतात. आपण डाचा वषय 
आ यानंतर महापािलका सभेत बोलतो. भाग सिमतीत या वषयावर बोलत नाह . दर १५ 
दवसांनी सिमतीत वषय आ यावर यावर चचा घडेल. अिधकार  सु ा अनेक गो ीनंा  
अ सरेबल राहतील. आ ण मह वाचे हणजे हे वभाग वाढवले तर अिधकार  सु ा वाढवावे 
लागतील. काह  खचाची तरतूद सु ा वाढवून ावी लागेल. दरवष  सां कृितक वभाग आला क  
कोणीतर  एचओड  ची िनयु  करतो. संिगत महो सव आली क  तुपे साहेबांना ास देतो. तुपे 
साहेबांना यां या य त वेळाप कातून वेळ काढून ल  ावे लागते. गटनेता हणून सद यांना 
वचारले क  डा सिमतीत जायचे का तर सद य डा सिमती नको हणतात. असे काह तर  
िन तपणे घडवलेतर सद य देखील डा सिमतीत जायला इ छुक राहतील. मा.महापौर 
साहेब, हा वषय मंजूर करत असताना यो य ते मनु य बळ, यासाठ  लागणार  सगळ  साधन 
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सामु ी सकट आ ण काह  खचाची तरतूद असेल तर यासह हा वषय मंजूर करावा अशी 
वनंती करते.  

 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सद य, गेली अनेक 
वषापासून पाहतोय, या वभागाकडे दूल  केले जाते आहे. डा वभागात अिधकार  जायला 
तयार नाह त. सद य सु ा सिमतीम ये जायला तयार नाह त. मा. जत  ननवरे हे डा 
सिमतीचे सभापती झा यानंतर यांनी व न बिघतले क  काय काय क  शकू. पण ते क  
शकले नाह त. केलच तर  फायना शयल र कश स, मॅनपॉवर र कश स आहेत. 
थाप यचे लोक ितथे जात नाह त. जसे उ ान थाप य केले तसे डा वभागासाठ  वेगळे 
डा थाप य केले पाह जे. नाह तर मदनलाल िधं ा टेड यम सारखे होईल. मदनलाल िधं ा 

टेड यमवर थाप यचे लोक काम करत होते. पण ितथे ऍड हाईजर कोणी नस यामुळे  
डाने थाप यकडे हॅ डओ हर करताना टेकओ हर केले नाह . ितथे तसा ु न हता. डा 

अिधका-यांकडे इतर अनेक वभागांचा देखील चाज होता हणून .५० लाख पा यात गेल.े 
माझी वनंती आहे क , जसे गाडन थाप य केल.े एका जे.ई. ला दोन भाग ा. डाला 
देखील वेगळे थाप य पाह जे व ते थाप य किमट या अंडर पाह जे. या वष  डा 
वभागासाठ  .७५ लाख बजेट केले आहे. डासाठ  फ  ७५ लाख पये शेमफुल. य ात 
दोन, तीन कंवा पाच कोट  ा. आप याला इ ा चर डे हलप करायचे नाह . ७५ लाखात 
किमट  काय करणार? वतं  किमट  थापन करत असताना वतं  अिधकार , अिस.किमशनर 
वतं  दला पाह जे. अिधकार  जथे इंटरे ट आहे ितथेच काम करतात. डा वभागाकडे ल  

देत नाह त. हणून इं डपे डंट अिस टंट किमशनर दला पाह जे. थाप य फायना स 
यां याकडे ठेवा. मग इ ा टर डे हलप करायचे असेल तर ते क  शकतात. .७५ लाखाचे 
बजेट खूप कमी आहे. एकूण बजेट या ३ ते ५ ट के र कम अशी तरतूद ठेवावी. आप याला 
डे हलप करायचे आहे. आप या जमस ्  जु या कार या आहेत. मॉडन नाह त. साह य 
मािगतले तर मी ५ वष मागतोय तर  जमचे सा ह य िमळत नाह . जो अिधकार  नेमला आहे 
तो काह  क  शकत नाह . सहा.आयु  हे शासनाकडून डे युटेशनवर आलेले असतात. यांना 

डा या वषयात जा त इंटरे ट नसतो. यां याकडे एकापे ा अिधक वभागांचा चाज असतो. 
हणून मा. जत  ननवरे यांनी जी सूचना दली आहे. ह  सूचना मा य करायला हरकत नाह . 

हे मा य करत असताना तु ह  यांना फायना स ायला पाह जे, मनु यबळ ायला पाह जे. 
इंड पे डंट डिसजन मेकर दला पाह जे. इं डपपे डंट डिसजन मेकर दलातर  यांना पॉवर 
ायला पाह जे. तरच ह  किमट  काम क  शकेल.  
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मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह, डा या 
वभागावर चचा चालू आहे. सद यांनी सांिगतले ितथे फंड नाह . फंड नाह  हणून ितथे कोणी 
जायला मागत नाह . इथे मी वनंती करतो क , आ ा सभागृहात येक वभागात डासाठ  
.१० कोट , हेडसाठ  .१० कोट  ड लेअर करा. ह  व तु थती आहे. माणूस दसेल ितथे 

जातो. दसले नाह  ितथे माणूस जाणार नाह . अशी माझी क पना आहे. आपण पा हले असले, 
सगळ  देवाला मानणार  मंडळ  आहोत. एकालातर  देव दसला का. आ ा आपण जयम हार  

मािलका पाहतोय. यात दाखवले आहे खंडेराय कसे आहेत. हे थ ईज वे थ.            
आपले शर र ह च आपली संप ी आहे. ह  संप ी टकवायची असेलतर यासाठ  डाला फार 
मह व देणे गरजेचे आहे. िश ण तर पाह जेच पण शर र चांगले नसेल तर नुसते िश ण 
उपयोगी नाह . डा वभागात कला, सां कृतीक, सा ह या सगळे एक त केले आहेत. हणजे 
या या वभागाची कामे होतात यावेळ  येक वभागाला फंड असतो. आप याला तो 

उपल ध होत नाह . येक वळे  जी.बी.कडे कंवा थायी सिमतीकडे वषय मांडून तो सँ शन 
क न यावा लागतो. नंतर तो पैसा लो करावा लागतो. माझे हणणे आहे क , या ठकाणी             
आपण डा ब ल हजन पा हले आहे ते हायचे असेलतर येक भागाला .५/५ कोट  
सँ शन करा. तरतूद करा. आपले चेअरमन, आमदार मा.महेश लांडगे यांनी अधा तास 
कु तीब ल चचा केली होती. कु ती असू ा, केट असू ा, कब ड  असू ा, येक खेळात 
वेश िमळवायचा असेलतर या ठकाणी नवीन भावी जनरेशन उभी क न देणे गरजेचे आहे. 
डांगण उपल ध क न दे याची गरज आहे. आ ाच मा.उ हास शे ट  यांनी सांिगतल.े दोन 

य ंची नाव ेसभागृहात घेतली. मला कोणाला नावं ठेवायची नाह त. पण इथे राजकारण आहे. 
तू मोठा का मी मोठा. जे हा एवढे डांगण केले यावेळ  सभागृहात वषभर चचा चालली 
होती. यावेळ  खच कोणी केला, कसा केला ह  व तु थती आहे. यावेळ  सु ा कोटकचेर  
झाली होती. असे काय केले क  माणसाला यात वास येतो, दगुधी येते. आपण वतं  वभाग 
थापन करावा अशी वनंती आहे. या वभागाला पैसे ावेत, ते वग करावेत. तुपे साहेब 

आ हाला कधी कधी फोन करतात. असा-असा काय म आहे. तु ह  तुम या 
ा सपोटवा यांकडून काह तर  अनुदान ा. यावेळ  काय मसु ा केला होता. सं कृतीचे  

जतन करणार  आपली महापािलका आहे. आपण प ह यांदा िनयोजन करताना आपली डमांड 
काय आहे या भावनेने िनयोजन करणे गरजेचे आहे. हणून इथे फ  सिम या नेमून      
काय साधणार नाह . ितथे फंड उपल ध क न काय करा.  

 
मा. जत  ननवरे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह, मी या ठकाणी सव 
सद यांचे अिभनंदन करतो. यांनी या वषया वषयी चौफेर अशी चचा केली आहे. सव थम मी 
सवाना सांगू इ छतो क , इंदलकर साहेब वाचनालय वभाग सांभाळत असतील. तुपे साहेब 
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सां कृितक वभाग सांभाळत असतील याला माझा काह  आ ेप नाह . छ पती िशवाजी 
महाराज नेहमी हणायचे, अ त य पागा, पागात य बेद र , बेद र  त य रा य हणजे 
घो याला बांधणा-या पागा या जागा जशा मजबूत असतात, तसे ते रा य व तारते, तसा 
महसलू गोळा होतो. मी सं कृती, कला व सा ह य या वभागात काह  ह त ेप करणार नाह . 
फ  दर १५ दवसांनी जी सभा होईल या सभेला या अिधका-यांनी उप थत रहाव.े यात 
नमूद केले आहे, डा थाप य. शहरात ३ ना यगृहे आहेत. चव याचे काम चालू आहे. मुंबई 
इथून कलाकार येतात. यावेळ  सां कृितक काय म होतात, अशी दूराव था आहे. कै.रामकृ ण 
मोरे सभागृहा या ह आयपी मम ये असा घाण वास येतो. यावर कोणाचा िनयं ण नाह . 
शहरात जी वाचनालय आहेत, सं कृतीक हॉल आहे कंवा डाची मैदाने आहेत. ते आम या 
वभागाकडून दु त होतील. या यावर ल  राह ल. यामुळे हा वषय करा. सां कृितक 
भावना शालेय़ वयापासून जोपासली जाणे गरजेचे आहे. याचे व प िच पट महो सव, 
सां कृितक महो सव एवढेच न रहाता याचे व प यापक झाले पाह जे. महापािलके या 

येक शाळेत ंथालय स म झाल े पाह जे. व ा याना वाचनाचीपण आवड िनमाण झाली 
पाह जे. या वभागाचे व प वाढवा. आ ह  डावाले यात ह त ेप करणार नाह . फ  यावर 
िनयं ण राह ल. मी मा.महापौर साहेब यांना वनंती करतो क , या वभागाचे व प यापक 
हावे हणून हा वषय आहे तसा मंजूर करावा.  

 
मा.योगेश बहल- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, वा त वक पाहता 

डा सिमतीने वशेषतः मा. जत  ननवरे यांचे या ठकाणी अिभनंदन करेन. या वषयाकडे 
गांिभयाने पहायची गरज आहे. कारण आपण हेड जर  वेगळे केले असल,े विमंगपूल असेल, 
पॉली ास मैदान असेल, आ णासाहेब मगर टेड यम असेल, यायामशाळा असेल यातील 
सा ह य असेल, टेिनस कोट असेल, क चरल हॉल असेल, हे सगळे थाप यखाली घेऊन ितथे 
आपण को यावधी पयांची गुंतवणूक करतो. तो खच झा यानंतर इथे तीन ऑड टोर यम यांचा 
उ लेख केला. थाप यवाले खच क न मोकळे होतात. को यावधी पये ितथे इ हे ट होतात.         
परंतू विमंगपूल असेल,पॉली ास मैदान असेल,आ णासाहेब मगर टेड यम असेल,बॅडिमंटन 
हॉल असेल,लाय र  असेल, जम सा ह य असेल या ठकाणी कं ोल कोणाचाह  नाह . 
मा. जत  ननवरे यांनी उ लेख केला. संत तुकारामनगर येथील आचाय अ े सभागृह, रामकृ ण 
मोरे सभागृह इथे हच प र थती आहे. वरचे िलकेजचे काम होत नाह . या वष  बजेटम ये 
तरतूद केली आहे. आपण पु हा ६०/७० लाख खच क , पु हा हच प र थती आहे तशी 
होईल. अशा वेळ  वेळेवर मेटेन स झाली नाह तर, युट िलट  झाली नाह तर कामाने काम वाढत 
जाते. ते आणखी खराब होत जाते. हे सव हेड एका छताखाली ये यासाठ  ितथे एक स म 
अिधकार  दला गेला पाह जे. एक सहा.आयु  दला पाह जे याला यात इंटरे ट आहे. एकदा 
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बांध यानंतर पुढ ल मेटेन स केले गेले पाह जे. That has to rotate to that particular office.                 
सव प ांचे सद य या सिमतीत असतात. यांना पण वाटले पाह जे, आपण या किमट त 
गे यावर आप याला आचाय अ े सभागृहा वषयी बोलता येईल, रामकृ ण मोरेब ल वषयी 
बोलता येईल, जमब ल बोलता येईल, लाय र ब ल बोलता येईल, ज नॅिशयमब ल बोलता 
येईल. हे सव हेडस ्  कला, डा याखाली येणार असतील तर ितथे भर व तरतूद करणे देखील 
गरजेचे आहे. जर  यावषा या बजेटम ये नसलेतर  आपण हा वषय महापािलका सभेपुढे 
थाप यकडून घेऊन आणा. यासाठ  भर व तरतूद क न या. इतर हेडव न तरतूद वग क न 

घेऊ. परंतू आपण जे हणतो, ह रत पंपर  िचंचवड शहर. ह रत होणार मग आपली उ ाने 
आहेत, या या मटन सचा वषय आहे. याचबरोबर लाखो पये खच क न इमारती 
बांधले या आहेत. लाखो पये खच क न ितथे सा ह य ठेवले आहे, पण ते सु ा नीट मटेन 
होते का नाह . या सा या सा या गो ी असतात. ड बबेल खराब होत नाह . पण याचा नट 
पडला तर ते रहात नाह . म ट पपज जीम असते. याची पुली असते याची वायर पडलीतर 
ती पुली अशीच पडून राहते. हणजे एक केबल नस यामुळे ते मशीन वकआऊट होत नाह . 
यायाम क  शकत नाह  ह  डजर प र थती आहे. या या वॉडातली चागंली मंडळ  असतील, 
ती पुढे येऊन काम करत असतील, यांना ज नॅिशयम चालू करायला काह च हरकत नाह . 
यांना िलिमटेशन ठरवून ायला पाह जे क , दहा पय,े पंधरा पये फ  लावा. ितथे यवसाय 
कंवा धंदा करता कामा नय.े का करता कामा नय.े कारण या भागातला नगरसेवक असतो. 
दोन नगरसेवक असल े तर  यांनी िमळून एक जम अमुक सं थेला चालवायला ायची. 
यांची देखरेख असेल, जबाबदार  यांची असेल. यां याकडून ठरा वक डपॉ झट याव.े 
यामुळे जम उघड याचे, बंद करायचे काम यव थत होते. आप या कमचा-याला 
.२०,०००/- पगार ायला लागतो. याने एकदा यायामशाळा उघडली क  तो सं याकाळ  

सात आठलाच येतो. चावी देऊन जातो व सांगतो, ह  जम रा ी बंद आहे. अशीच प र थती 
आप या सग या कमचा-यांची आहे. हजेर  लावायची व गुल हायचे. हणून या वभागाकडे 
कटा ाने बघणे गरजेचे आहे. यांची सूचना अितशय यो य आहे. सां कृितक वभागाब ल 
असेच आहे. कोणीतर  बघायचे. पूव  डॉ.नागकुमार बघत होते. आता ी.तुपे साहेब बघतात. 
ी.संजय कांबळे आहेत. यांना यात रस आहे. ते पाहतात, बघतात. याब ल यांचा आ ेप 

नाह . परंतू यानंासु ा चांगला काय म असेलतर बजेटचा वचार करावा लागतो. मा.महापौर 
यांचे प  यावे लागते. आयु  साहेबांची मंजूर  यावी लागते. थायी सिमतीकडे ऐनवेळ  यावे 
लागते. परत ितथे वाद होतात. असे न करता, हेडवर बजेटची तरतूद केली क , अमुक-अमुक 
गो ींवर एवढा खच होणार आहे, एवढा खच डावर होणार आहे. असे बायफरकेशन क न 
तु ह  एक स म अिधकार  ावा. फ  टका कर यात काह  अथ नाह . आप याकडे इतक  
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डांगण,े यायामशाळा आहेत. पंपर  िचंचवड महापािलकेचे कौतुक करावे तेवढे कमी आहे. 
फ  याची देखभाल नीट होत नाह . ते चांग या थतीत नाह त हे आपले दूदव आहे. आपण 
इतका खच करतो. पाचवे ना यगृह पंपळे गुरवला पण काम सु  करतोय. अशा प र थतीत 
कती खच करतो. फ  डाला तुटपुंजे अिधकार दलेतर याने काह  होणार नाह . आ ा 
र जाक पानसरे यांचा उ लेख झाला. याआधी ितथे सातव होते. आता नांगरे आहेत. या 
लोकांना साधे दहा हजार दे याचे पण अिधकार  नाह त. यांनी पैसे ावेत असे आमचे मुळ च 
हणणे नाह . ितथे स म अिधकार  देऊन या सग या जबाबदा-या यां यावर टाकाय या. 

कला असेल, डा असेल, सां कृितक असेल एक वेगळा वभाग होऊन चांग या पाने 
या यावर कं ोल करता येईल. लाय र  वभाग अिधक स म होईल. या नेहमी या कटकट  

कमी होतील. आ ा मा. जत  ननवरे यांनी सांिगत या माण,े येक शाळेत सगळ कडे िश क 
काळजी घेतात, वॉचमन ठेवला आहे. कतीतर  ठकाणी कॉ यूटर लॅब के या आहेत. पण 
ितथे व ा याचे ान अपडेट हो यासाठ  अंतगत सूस ज ंथालय असेल तर अशा प तीने 
या शाळा चांग या क  शकतो. ितथे खच क  शकतो, अशा प तीने डाला मोट 

कर यासाठ , िश णाला मोट कर यासाठ , सां कृितक काय मांना मोट कर यासाठ  आपण 
काह तर  वेगळे करतो आहोत असे दाखवून ाव.े इतर महापािलकांपे ा आपण आदश दाखवून 
ावा. या सव गो ींचे समायोजन क न आपण हा वषय मंजूर करावा अशी मी वनंती करतो.  

 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत पुणे अंतररा ीय िचञपट महो सव (PIFF) आयो जत करणेकामी 
अंदाजपञकात तरतूद आहे. पुणे आंतररा ीय िचञपट महो सवाम ये दरवष  र. .११ ल  रकमेचे 
हंद  िचञपट फ म फे टवल पुर कार देणेस मा यता देणेत यावी.          

 

मा. जत  ननवरे – मा.महापौर साहेब, मा.मंगलाताई कदम यांनी जी उपसूचना मांडली आहे 
याला अनुमोदन देतो.  

 

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -            

  
ठराव मांक - ६७४                  वषय मांक – ३ 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  

 

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

              २)  मा. डा सिमतीकड ल ठ. . ९० द. ६/४/२०१५      

  मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ३० (२) म ये वशेष 
सिम या िनयु  कर याची तरतुद नुसार मा.महापािलका सभा ठराव .५१२९, 
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द.०९/०४/२००४ अ वये डा सिमती सभा थापन करणेस व अ य वशेष सिम यां या 
सद य नेमणुकां या वेळ च डा सिमती सद यांची नेमणूक करणे कामीची तजवीज ठेवणेस 
तसेच झोपडप ट  सुधार, गृहिनमाण आ ण समाज क याण सिमती माणेच सोयी सु वधा 

डा वभागामाफत डा सिमतीस उपल ध क न देणेस मा यता  दलेली आहे.  यानुसार 
सन २००४-२००५ पासून डा सिमती सभेची थापना झाली असून या सिमतीकडे 
खालील माणे कामकाज सोप वणेत आलेले आहे. 

१) डा कला वषयी सव , धोरण आखणी व अंमलबजावणी करण.े 
२) डा वभागाकड ल र. .५० लाख पे ा अिधक नाह  अशा खचास शासक य 

मा यते या तावावर अंितम  िनणय घेणेचे अिधकार व र. .५० लाखापे ा अिधक 
अशा खचास शासक य मा यते या तावावर िशफारस क न मा.महापािलका 
सभेपुढे पाठ वण.े 

३) डा कला वभागाचे सव कारचे कामकाज करणेबाबतचे अिधकार. 
       डा वभागांतगत व वध डा सु वधा, व वध डा पधा आयोजन कामकाज व 
नाग रकां या त ार  कमी हो या या ीने व कामकाजा या सोई या ीने मा. डा सिमती 
सभेकडे खालील माणे कामकाज सोप वणे आव यक आहे. 

१) मनपा प रसरातील सव डा सु वधा देखभाल दु ती कामकाज क न घेणेकामी 
डा वभागाकडे एक वतं  डा थाप य वभाग थापन करणे व याकामी 

आव यक ती तरतूद डा वभागाकडे उपल ध क न देण.े 
२) कला वभाग, संगीत वग, पंपर  िचंचवड संगीत अकादमीचे कामकाज, सां कृितक 

काय म कामकाज, संगीत महो सव, सावजिनक वाचनालय,े पधा पर ा क , 
मा. डा सिमती माफत करण.े 

३) डा वभाग या नावा ऐवजी डा, कला, सा ह य, सां कृितक वभाग थापन 
करण.े 

४) डा, कला, सा ह य, सां कृितक वभाग थापन झा यानंतर सव कारचे कला 
संगीत महो सव सां कृितक काय म डा सिमती माफत पार पाडण.े 

       तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ३० (२) म ये वशेष 
सिम या िनयु  कर याचे तरतुद नुसार डा सिमती थापन कर यात आ याने सदर डा 
सिमती सभेकडे या पूव  नेमून दले या कामकाजासह वर ल माणे मा. डा सिमती सभेकडे 
न याने कामकाज सोप वणेस, वशेष अिधकार देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पुणे अंतररा ीय िचञपट महो सव (PIFF) आयो जत करणेकामी 
अंदाजपञकात तरतूद आहे. पुणे आंतररा ीय िचञपट महो सवाम ये दरवष  र. .११ ल  रकमेचे 
हंद  िचञपट  फ म फे टवल पुर कार देणेस मा यता देणेत येत आहे.          
     

अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      -------    
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मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   
 
 ठराव मांक - ६७५               वषय मांक – ४ 

दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  
 

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

                           २)  मा. डा सिमतीकड ल ठ. . ९१ द. ६/४/२०१५     
 
             मा.महापािलका सभा ठराव .४२१, द.१८/०१/२०१४ अ वये म.न.पा. डा धोरण 
मंजूर करणेस मा यता दलेली आहे. या डा धोरणातील भाग-१ ई खेळाडू द क योजनेम ये 
अट .२४ म ये फेडरेशनमाफत घेणेत आले या रा य, रा ीय डा पधत सहभागी झाले या 
खेळाडंूना याचा लाभ घतेा येणार नाह  असे नमुद आहे. या अट मुळे म.न.पा.प रसरातील 
फेडरेशनमाफत खेळले या मुलांना या योजनेचा लाभ िमळत नाह .  यामुळे महारा  ऑिलं पक 
असोिशएशनशी संल न असले या रा य डा संघटना व इं डयन ऑिलं पक फेडरेशनशी संल न 
असले या रा ीय डा संघटना यांनी घेतले या वा षक रा य अ जं यपद िनवड चाचणी पधा, 
रा ीय डा पधत ा व य िमळ वले या ( थम/ ितय/तृतीय मांक ा ) खेळाडंूना 
मा.महापािलका सभेने िन त केले या खेळ कारात खेळाडू द क योजनेचा लाभ देणेत येईल 
अशी अट  व िनयम याम ये दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 
 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      -------    
मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   
 
       वषय मांक – ५ 

दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  
 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . शासन/८/का व/१३७/  
    २०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 

    २) मा.महापािलका सभा ठ.क.६६७ द.६/४/२०१५   
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डॉ.जगदाळे आनंदराव द ाजीराव, वै क य अिध क (िनवृ ) यांचे कायकाळात 
यशवंतराव च हाण णालयासाठ  एच.बी.ओ.ट  मिशन खरेद तील अिनयिमतता, णालयीन 
कमचा-यां या बद यां ये तेने न करण,े एन.एस.ट  मिशन उपकरणे खरेद  न तीतील 
अिनयिमतता, सुपर पेशािल ट अ ा मॉ युलर ओ.ट  उभारणीची िन वदा या करतानाचे 
मूलभूत िनयमांचे पालन न करता, सदर िन वदा येम ये मो या माणात अिनयिमतता 
आढळून आ याने सेवेत असताना िनवृ ी या दवशी दनांक ३१/०१/२०१३ रोजी खातेिनहाय 
चौकशीचे आदेश पा रत कर यात आले असून सदर आदेशानुसारच सेवािनवृ ी वषयक लाभ 
रोखून ठेव यात आलेले आहेत.  दनांक १५/०३/२०१३ रोजी चौकशीकामी दोषारोपप  दाखल 
कर यात आल.े तुत करणी वधानसभा तारां कत   १०३१८१ उप थत झालेला असून 
वधानप रषद तारां कत   ३८८५६ या अनुषंगाने क  अिधकार , नगर वकास वभाग 
यांनी दनांक २५ माच २०१३ रोजी वभागीय आयु , पुणे वभाग यानंा चौकशी कर याचे 
िनदश दलेले आहेत. 

डॉ.जगदाळे आनंदराव द ाजीराव, वै क य अिध क (िनवृ ) यांचे करणी वभागीय 
चौकशीचा अहवाल दनांक २७/१०/२०१४ रोजी ा  झालेला आहे. सदर वभागीय चौकशी 
अहवालानुसार खालील माणे िन कष ा  झालेले आहेत.  

दोषारोप प  बाब १ 

 डॉ. जगदाळे यांनी म ट लेस मशीनचे खरेद  बाबत िशफारस करतांना म ट लेस 
मशीन हे Risk to patient and attendant असले बाबत नमूद असतांनाह , तसेच एका वेळ  
म ट लेस मशीनसाठ  ६ कमचार  एका िश टम ये लागत असतांना व ३ िश टम ये १८ होत 
असतांनाह  व या मशीनची कंमत र. .२,७९,२४,७५०/- हणजेच मोनो लेस मशीनचे 
कमती पे ा ५.५ पट जा त असतांनाह  या बाबत अिभ ायात नमूद केलेले नाह . यामुळे डॉ. 
जगदाळे यांनी व तुिन  अिभ ाय सादर केला नस याचे दसून येते. 
 मोनो लेस म ट लेस बाबत स व तर मा हती न घेता या मशीनची पाहणी न 
करता, य  डेमो न घेता, डॉ.जगदाळे यांनी िशफारस के याचे दसून येते. 
 वायसीएम णालयाम ये सदर या उपकरणाची तातड ने आव यकता असले 
बाबत कोणतेह  ठोस कारण नमूद केलेले नाह . 
 डॉ. जगदाळे वै क य अिध क यांनी सदर मशीनची वायसीएमएच णालयास 
गरज आहे असे शेरांकन मशीनची पाहणी न करता मा हती न घेता, डेमो न घेता, केलेली 
अस याने या शेरांकनास / अिभ ायास ते जबाबदार अस याचे प  होत आहे. 
 द.३०/९/२०१२ व द.५/११/२०१२ अखेर आरो य वै क य अिधकार  डॉ. 
जगदाळे यांनी मुदत वाढ दलेली आहे.  वा त वक या कामी मा. आयु  यांची मा यता घेऊन 
मुदतवाढ देणे आव यक होते.  
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 मशीन य  काया वीत झालेले नसतांना द.२०/११/२०१२ या आदेशा वये 
मनाली ए टर ाईजेस यांना ५ ट के अनामत वजा क न उवर त रकमेचा धनादेश अदा 
कर यात आलेला आहे. 
 
शासनाचा अिभ ाय :  

१. M/S Kasco उ पाद त Multiplace HBOT Chamber/Machine खरेद चे आदेश दे यापूव  
या HBOT या Technical Specifications चे कोणाह  स म अिधका-
याकडून/एज सीकडून प र ण/िन र ण क न अिभ ाय घे यात आलेला नाह . यामुळे 
Specifications मधील येक बाबीसंबंधी प ता/खातरजमा क न घेणे राहून गेले आहे. 
 

२. वाय.सी.एम.एच मधील बायोमे डकल इं जिनअर यांनी या HBOT मशीनचे िन र ण व 
प र ण क न अिभ ाय दला होता ते अमेर केतील M/S Sechrist यां याकडून उ पा दत 
Monoplace (Single Seater) with ventilator मशीन होते. सदर मशीनची खरेद  झाली 
असती तर यात ृट  राहून जा याची श यता न हती. 
 

३. HBOT Machine/ System ह  उपरो  M/S Sechrist यांचेकड ल Monoplace  प दतीची 
असावी असे ता वत होते. हा ताव M/S Sechrist यांचेकड ल Monoplace HBOT 

System या तां क मा हतीप ा या आधारे सादर कर यात आला होता. य ात 
यासाठ  कोणाचीह  सु प  व रतसर मागणी नसताना तशी मागणी अस याचे तावात 

खोटे नमूद कर यात आले होते. डॉ. जगदाळे त कालीन वै क य अिध क व डॉ. 
गायकवाड त कालीन उपअिध क तसेच ये तम सजन डॉ. पानसे ांनी मुंबई या 
जसलोक हॉ पटल भेट नंतर द. २९/०७/२०१० रोजी केले या प  व जोरदार 
िशफरशीनुसार मा.आयु  यांनी M/S Sechrist कंपनीचे Monoplace HBOT System 
खरेद  कर यास मा यता दली होती. ानंतर मा.आयु ांचे अपरो  त कालीन आरो य 
वै क य अिधकार  डॉ.अ यर, वै क य अिध क डॉ.जगदाळे व डॉ.गायकवाड ांनी अचानक 
व संगनमताने M/S Sechrist कंपनीचे Monoplace HBOT System ऐवजी M/S Kasco  

यांचेकड ल Monoplace HBOT System खरेद  कर याचा िनणय घेतला व मा.आयु ांची 
वा र  थेट िन वदा िस द या तावावर घेतली.  

 
४. Multiplace HBOT System चे पुरवठादार M/S Manali Enterprises यांना HBOT 

System चा पुरवठा कर यासाठ  त कालीन आरो य वै क य अिधकार  डॉ. जगदाळे यांनी 
एकुण दोन वेळा ९५ दवसांची ( द. ३०/०७/२०१२ ते ०५/११/२०१२ या कालावधीत) 
िनयमबा पणे व वत: या मज ने मुदतवाढ दली आहे. यामुळे Multiplace HBOT 

System वाय.सी.एम.एच म ये पोहच यास ९५ दवस वलंब झाला व यामूळे मशीनचे 
Inspection  क न ृट ंची पुतता क न घे यास तेवढा वेळ कमी पडला.  



69 
 
५. णालयासाठ  कोणतेह  Machine/Equipments खरेद  कर यापुव  यासाठ  लागणार  

जागा, व ुत पुरवठा, पाणीपुरवठा, आव यक गॅसेसचा पुरवठा, आव यक कमचार  वग व 
यांचे िश ण, Machine / Equipments चे र ण इ याद  बाबींचे िनयोजन क न यांची 

पुतता क न घेणे आव यक असते. Multiplace HBOT Machine सारखे अवाढ य, 
गुंतागुतंीचे अनेक घटक/काय णाली असणारे, चंड कमतीचे मशीन बाबत अशा पायाभूत 
बाबींची आधी पुतता क न घेणे आव यक आहे. करणी पायाभूत बाबीं या पुततां या 
बहुतांशी िनदशांकडे डॉ.जगदाळे यांनी पुणत: दुल  के याचे दसून येते. 
 

६. Multiplace HBOT System चे Installation व काया वयन पुण झाले नसताना 
पुरवठादारास एकुण कंमती या ५०% र कम हणजे पये १,३९,६२,३७५/- िनयमबा पणे 
अदा कर यात आली आहे. 

 

दोषारोप प  बाब २ 

वै क य वभागान े दनांक ०५/०९/२०१२ चे बद यांबाबतचे प रप कातील सुचनांचे पालन केले 
नस याचे व काह  सेवाजे  कमचा-यां या बद या न करता कमी कालावधी कायरत असणा-या 
किन  कमचा-यां या बद या के या बाबतचे ा  त ार त त य आढळून आलेले आहे. 
हणजेच डॉ.जगदाळे यांनी वभाग मुख हणून कायरत असतांना द.५/९/२०१२ चे 

प रप काम ये दले या सुचनांचे पालन न क न मा.आयु  यांची मा यता न घेता अंतगत 
बद या के याचे प  होत आहे. 

शासनाचा अिभ ाय :  
दनांक ०५/०९/२०१२ चे प रप कातील सुचनांचे पालन न करता जे ता डावलून 

डॉ.जगदाळे यांनी वभाग मुख हणून कायरत असताना बद या केले या आहेत. हे ल ात 
आ यानंतर शासन वभागाने बद या न झाले या सेवा ये  कमचा-यां या बद या केले या 
आहेत. 

दोषारोप प  बाब ३ 

न तीमधील कागदप े काढून न वन कागदप े यात समा व  करणे ह  बाब गंभीर व पाची 
आहे.  अपचार  सेवक हे आरो य वै क य अिधकार  या पदावर यावेळ  कायरत अस यान,े 
वभाग मुख हणून यांनी यांची जबाबदार  मा णकपणे पारपाडणे आव यक होते.  
तथा प, यांनी वभाग मुखा या जबाबदार चे उ लंघन के याचे प  झाले आहे. 

शासनाचा अिभ ाय :  
न तीतील कागदप े काढतांना व न वन कागदप े समा व  करताना डॉ.जगदाळे यांनी 

वभाग मुख हणून जबाबदार चे पालन केल ेनाह .  
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दोषारोप प  बाब ४ 

Super Specialty Ultra Modular O.T उभारणीची िन वदा नोट स िस द के यानंतर 
मु य लेखा पर क यांनी चौकशी क न केले या तपासणीत आढळून आले या अिनयिमतता 
नमूद केलेली आहे. याम ये संदिभय कामास होणा-या खचास मा.महासभेची शासक य 
मा यता घेत याचे दसून येत नाह , बांधकाम परवानगी वभागाची मंजूर  घेत याचे दसून 
येत नाह . तसेच ओट  कॉ ले सचे ा ग त सम आ कटे ट यांचेकडून तयार व मा णत 
क न घेतललेे नाह त. तसेच कामाचे तयार केलेले लॅन व नमूद केले या िन वदा 
पेसीफ केशन माणे थाप य वषयक कामाचे तसेच व ुत वषयक कामाचे खचाचे अंदाज 

प क शहर अिभयंता व वकास अिभयंता यांचेकडून तयार क न घेतलेले नाह .  तसेच यास 
तां क मंजूर ह  घेतलेली नाह , तसेच ओट  साठ  लागणारे सा ह य व मशीनर चे 
पेसीफ केशन माणे अंदाजप क तयार कर यासाठ  कमान तीन सं थांकडून दरप कासोबत 
पेसीफ केशन, ोशर इ. माग वणे आव यक असतांना फ  दोनच सं थाकडून दरप के 

माग वलेली आहेत. तसेच येणारे खचाचे तपिशलवार अंदाजप क तयार क न यास 
बायामे डकल इं जिनयर यांची मा यता घेणे आव यक असतांना ती घेतलेली नाह .  िन वदा 

येम ये मु य लेखा पर क यांनी नमूद केले या अिनयिमत बाबींमुळे व ऑ ट न तसेच 
मे डकल ॉड ट स ह सेस यांचेकडून ई-िन वदे बाबत व यातील ृट  बाबत त ार  आ याचे 
कागदप ाव न प  होत आहे व या त ार या अनुषंगानेच िन वदा या र  कर यात 
आलेली अस यान,े आढळून आले या अिनयिमततेस डॉ.जगदाळे हे जबाबदार अस याचे प  
होत आहे.  

शासनाचा अिभ ाय :  

करणी होणा-या खचास महासभेची शासक य मा यता नाह , बांधकाम परवानगी 
वभागाची मंजूर  नाह .  तसेच ओट  कॉ ले सचे ा ग त सम आ कटे ट यांचेकडून तयार व 
मा णत क न घेतलेले नाह त.  तसेच कामाचे तयार केलेले लॅन व नमूद केले या िन वदा 
पेसीफ केशन माणे थाप य वषयक कामाचे तसेच व तु वषयक कामाचे खचाचे 

अंदाजप क शहर अिभयंता व वकास अिभयंता यांचेकडून तयार क न घेतलेले नाह .  तसेच 
यास तां क मंजूर ह  घेतलेली नाह , तसेच ओट  साठ  लागणारे सा ह य व मशीनर चे 
पेसीफ केशन माणे अंदाजप क तयार कर यासाठ  कमान तीन सं थांकडून दरप कासोबत 
पेसीफ केशन, ोशर इ. माग वणे आव यक असतांना फ  दोनच सं थाकडून दरप के 

माग वलेली आहेत. तसेच येणारे खचाचे तपिशलवार अंदाजप क तयार क न यास 
बायामे डकल इं जिनयर यांची मा यता घेणे आव यक असतांना ती घेतलेली नाह . या 
अिनयिमततेस डॉ.जगदाळे हे कारणीभूत अस याचे चौकशीत प  झाले असून िन वदा या 
र  कर यात आलेली अस याने व तसे चौकशीत शाबीत झाले आहे. पंरतु सदर करणी 
िन वदा र  झा याने मनपाचे कोणतेह  आिथक नुकसान झालेले नाह . 
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दोषारोपप  बाब ५  

डॉ.जगदाळे यांनी वै क य अिध क या पदावर कायरत असतांना एच.बी.ओ.ट  मिशन 
खरेद पोट  अदा करावया या रकमे या संदभात जकातीची र कम भरली कंवा नाह  याबाबत 
खा ी क न नंतरच बीलाची अदायगी करणे वभाग मुख हणून डॉ.जगदाळे, आरो य वै क य 
अिधकार  यांची जबाबदार  होती. तथा प दंडास हत जकात वसूल के याने महापािलकेचे आिथक 
नुकसान झालेले नाह . 

शासनाचा अिभ ाय :  

एच.बी.ओ.ट  मिशन खरेद पोट  अदा करावया या रकमे या संदभात जकातीची र कम 
भरली कंवा नाह  याबाबत खा ी क न नंतरच बीलाची अदायगी करणे वभाग मुख हणून 
डॉ.जगदाळे, आरो य वै क य अिधकार  यांची जबाबदार  होती तथापी याचे पालन झाले 
नस याची बाब चौकशी अहवालाव न प  होते. तथा प दंडास हत जकात वसूल के याने 
महापािलकेचे आिथक नुकसान झालेले नाह . 

डॉ.जगदाळे आनंदराव, वै क य अिध क यां या सेवािनवृ ी या दवशी दनांक 
३१/०१/२०१३ रोजी यां यावर ल आरोप कळ व यात येऊन यांची वभागीय चौकशी सु  
कर यात आलेली आहे. सदर कायवाह कामी डॉ.जगदाळे यांनी आव यक ते सहकाय केलेले आहे 
सदर कायवाह  पुण होऊन अहवाल ा  झाला असून सदर अहवालावर डॉ.जगदाळे यांनी 
द.१०/१२/२०१४ रोजी अिभवेदन सादर केलेले आहे. सदर अहवालानुसार िस द झाले या 
आरोपांसाठ  यो य िश ा करणे आव यक आहे. 

डॉ.जगदाळे आनंदराव द ाजीराव, वै क य अिध क हे दनांक ३१/०१/२०१३ रोजी 
सेवािनवृ  झालेले असून महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम १९८२ मधील २७ (१) 
नुसार िनवृ ीवेतनधारक हा, या या सेवे या कालावधीत गंिभर गैरवतणूक ब ल कंवा 
िन काळजीपणाब ल अपराधी अस याचे कोण याह  वभागीय कंवा याियक कायवाह म ये 
दसून आले तर, महानगरपािलकेला लेखी आदेशा दारे िनवृ ीवेतन कंवा याचा कोणताह  भाग 
कायमचा कंवा विश  कालावधीसाठ  रोखून ठेवता येईल कंवा काढून घेता येईल आ ण 
झाले या कोण याह  आिथक नुकसानीची वसुलीदेखील अशा िनवृ ीवेतनातून पुणत: कंवा 
अंशत: कर याचा आदेश देता येईल. डॉ.जगदाळे आनंदराव द ाजीराव, वै क य अिध क 
यां या केले या वभागीय चौकशीस काय र मा यता िमळ याकर ता व वभागीय चौकशी 
अहवालातील िन कष वचारात घेवून डॉ.जगदाळे आनंदराव द ाजीराव, वै क य अिध क 
(िनवृ ) यां या िनवृ ीवेतनातील २०% भाग ५ वषापयत रोखून ठेव यास मा यता देणेत येत 
आहे. 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
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मा.िनता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ चा वचार द.२०/०७/२०१५ चे सभेत 
करणेत यावा अशी सूचना मांडते. 
 
मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देते. 
  
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - ६७६               वषय मांक – ५ 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . शासन/८/का व/१३७/  

    २०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 

    २) मा.महापािलका सभा ठ.क.६६७ द.६/४/२०१५ 
 

वषय मांक ५ चा वचार द.२०/०७/२०१५ चे सभेत करणेत यावा. 
अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  
 

     संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
                           . शासन/८/का व/१३८/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 
                        २) मा.महापािलका सभा ठ. .६६८ द.६/४/२०१५   

डॉ.जगदाळे आनंदराव द ाजीराव, वै क य अिध क (िनवृ ) यांचे कायकाळात 
यशवंतराव च हाण णालयासाठ  एच.बी.ओ.ट  मिशन खरेद म ये व इतर करणी 
अिनयिमतता आढळून आ याने सेवेत असताना िनवृ ी या दवशी दनांक ३१/०१/२०१३ रोजी 
खातेिनहाय चौकशीचे आदेश पा रत कर यात आले होते. करणी वभागीय चौकशीचा अहवाल 
दनांक २७/१०/२०१४ रोजी ा  झालेला आहे. सदर वभागीय चौकशी अहवालानुसार 
डॉ.राजशेखर अ यर, वै क य संचालक (सेवािनवृ ) यांचे करणी खालील माणे िन कष ा  
झालेले आहेत.  
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१. मोनो लेस तावात िन वदा काढणेस मा यता मा. आयु  यांनी दलेली असतांनाह  

आरो य वै क य अिधकार  डॉ. अ यर यांनी डॉ. जगदाळे यांचा अिभ ाय ा  झाले नंतर 
वर ल व तूिन  मा हती घेऊन छाननी क न िनणय घेणे आव यक असतांनाह  ती न घेता 
व खा ी न करता िन वदा या राबवणेस मा. आयु  यांची मा यता न घेता म ट लेस 
मशीन खरेद  करणे संबंधात िन वदा येस व: अिधकारात मा यता दलेली आहे. 

२. दोन बेड व ४ सीट मतेचे म ट लेस उपकरण र. .२,७९,२४,७५०/- इत या कमतीस 
महानगरपािलकेने खरेद  करणेपुव  रा ीय अथवा रा य पातळ वर ल सवात खप असले या 
वतमान प ाम ये िन वदा जा हर करणे आव यक होते.  तथा प, सदरची िन वदा नोट स ह  
द.१३/१२/२०११ रोजी दैिनक पुढार , सामना व भात या थािनक वतमान प ात वशेष 
िन वदा नोट स िस द कर यात आ याने फ  दोनच िन वदा ा  झा या अस याचे व 
अिधक महाग मशीन खरेद  करणेचे अस याने िनकोप पधा होणे आव यक होते व 
यासाठ  फेर िन वदा काढणे गरजेचे होते.  तथा प, फेर िन वदा काढ या नस याचे दसून 

येते. 
३. डॉ. अ यर, आरो य वै क य अिधकार  यापदावर ए ल २०११ पासून मे २०१२ या 

कालावधीत कायरत होते.  हणजेच सदरची िन वदा नोट स डॉ. अ यर हे आरो य वै क य 
अिधकार  या पदावर कायरत असतांना िस द कर यात आ याचे दसून येते.  

४. मशीन खरेद  संबंधात िन वदा या राब वणे पासून मशीन खरेद  करे पयत संपुण 
सहभाग डॉ. अ यर यांचा अस याचे कागदप ाव न प  होत आहे.   

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयासाठ  
खरेद  कर यात आले या Multiplace HBOT System चे  Inspection (तपासणी/प र ण), 
Installation ( थापना) व Commissioning (काया वयन) करणे तसेच अ य काह  अनुषंिगक 
बाबीसंबंधी अिभ ाय देणे ा योजनाथ ग ठत कर यात आले या “तदथ सिमतीचा (HBOT 

Adhoc Committee)” अहवाल सादर करणेकामी मा.आयु  यांचेकड ल 
आ.क /का व/१८०/२०१३ द. १५/०६/२०१३ अ वये आदेश दे यात आले असले बाबत तदथ 
सिमतीन े सादर केले या अहवालाव न िनदशनास येते. सदर सिमतीन े आपला अहवाल दनाकं 
१३/०१/२०१४ रोजी सादर केलेला आहे. तदथ सिमती या अहवालानुसार डॉ.राजशेखर अ यर, 
वै क य संचालक (सेवािनवृ ), यांची पुढ ल बाबतींत जबाबदार  िन त केलेली आहे.  

१. M/S Kasco कड ल HBOT Machine/Chamber खेरद चा आदेश त कालीन आरो य 
वै क य अिधकार  डॉ.अ यर यानंी कोणाचीह  मागणी नसले या अ या यकता नसले या व 
चंड कंमती या तसेच गुंतागुंती या HBOT Machine या खरेद चे आदेश यां या 

सेवािनवृ ी या दवशी दनांक ३१/०५/२०१२ रोजी हणजेच सेवािनवृ ी या दवशी दला 
आहे. 

२. HBOT Machine/Chamber खरेद  न तीम ये डॉ.अ यर यांनी तावात अमेर कन 
बनावट चे (Sechrist) Monoplace HBOT Machine/Chamber घे यासाठ  िन वदा या 
सु  कर यास मा.आयु ांनी मा यता दली होती. याऐवजी थािनक बनावट चे (Kasco) 
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Multiplace HBOT खरेद  कर याची जी कलाटणी या करणास िमळाली आहे ितचे मुळ 
डॉ.अ यर ां या दनांकरह त शेरांकनात आहे. 

३. खरेद साठ  कमान ३ िन वदांचा िनयम असताना दोनच िन वदा येऊनह  िन वदा या 
पुण कर यात आली व M/S Kasco कड ल Multiplace HBOT ची खरेद  कर यात आली 

खातेिनहाय चौकशी अहवाल व तदथ सिमती या अहवालातील उपरो  िन कष पहाता 
सदर करणातील अिनयिमततेक रता जबाबदार डॉ.राजशेखर अ यर, वै क य संचालक 
(सेवािनवृ ) यांची वभागीय चौकशी होणे आव यक आहे. तर  डॉ.राजशेखर अ यर, वै क य 
संचालक हे दनांक ३१/०५/२०१२ रोजी सेवािनवृ  झालेले असून महारा  नागर  सेवा 
(िनवृ ीवेतन) िनयम १९८२ मधील २७ (१) (ब) नुसार कमचार  सेवािनवृ  हो यापुव  
वभागीय कायवाह  चालू झाली नसेल तर शासना या मंजूर िशवाय ती चालू केली जाणार नाह . 
अशी तरतुद आहे. यामुळे महापािलका अिधका-यां या बाबतीत सेवािनवृ ीनंतर वभागीय 
कायवाह  कर यासाठ  मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. डॉ.राजशेखर 
अ यर, वै क य संचालक (िनवृ ) यां या वरोधात महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम 
१९८२ मधील िनयम २७ मधील तरतुद  नुसार खातेिनहाय चौकशी सु  कर यास 
मा.महापािलका सभेची मा यता घे याकर ता व महारा  नागर  सेवा (िश त व अ पल) िनयम 
१९७९ मधील िनयम ८ म ये विन द ीत केले या कायप दतीनुसार, करणात दोषारोपप  
दाखल करण,े चौकशी अिधकार  व सादरकता अिधकार  यांची िनयु  करणेबाबत व एकुण 
करणी वभागीय कायवाह  ता वत कर यास आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना 
ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
मा.िनता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ चा वचार द.२०/०७/२०१५ चे सभेत 
करणेत यावा अशी सूचना मांडते. 
मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देते. 
 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - ६७७               वषय मांक – ६ 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  

 

     संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
                           . शासन/८/का व/१३८/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 
                        २) मा.महापािलका सभा ठ.क.६६८ द.६/४/२०१५   
 

वषय मांक ६ चा वचार द.२०/०७/२०१५ चे सभेत करणेत यावा. 
 

अनुकूल- ८१          ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      -------    
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मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   
 
       वषय मांक – ७ 

दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  
 

     संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
                           . शासन/८/का व/१३९/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 
                        २) मा.महापािलका सभा ठ. .६६९ द.६/४/२०१५   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयासाठ  खरेद  
कर यात आले या Multiplace HBOT मशीन करणाम ये डॉ.जगदाळे आनंदराव, वै क य 
अिध क (सेवािनवृ ) यांची खातेिनहाय चौकशी कर यात आली आहे. Multiplace HBOT 
System चे Inspection (तपासणी/प र ण), Installation ( थापना) व Commissioning 

(काया वयन) करणे तसेच अ य काह  अनुषंिगक बाबीसंबंधी अिभ ाय देणे ा योजनाथ 
ग ठत कर यात आले या “तदथ सिमतीचा (HBOT Adhoc Committee)” अहवाल सादर 
करणेकामी मा.आयु  यांचेकड ल आ.क /का व/१८०/२०१३ द. १५/०६/२०१३ अ वये आदेश 
दे यात आले असले बाबत तदथ सिमतीने सादर केले या अहवालाव न िनदशनास येते. सदर 
सिमतीने आपला अहवाल दनांक १३/०१/२०१४ रोजी सादर केलेला आहे. तदथ सिमती या 
अहवालानुसार डॉ.गायकवाड शामराव बाजीराव, वै क य उपअिध क (सेवािनवृ ) यांची पुढ ल 
बाबतीत जबाबदार  िन त केलेली आहे.  

 डॉ. जगदाळे हे द. ३१/०१/२०१३ रोजी िनवृ  झा याने यांचा पदभार डॉ. गायकवाड 
यां याकडे आला डॉ. गायकवाड हे द. ३१/०५/२०१३ रोजी िनवृ  झाले यांचे चार म ह यांचे 
सेवाकालात Machine/Chamber या कमचार  िश णासह अ य सव पायाभूत बाबींची पुतता 
करवून HBOT Machine काया वीत करणे यांना श य होते.  डॉ.जगदाळसह डॉ.गायकवाड हे 
आरो य वै क य आिधकार  हो यापूव  वै क य उपअिध क अस यान े HBOT Machine 

बाबत या पायाभूत बाबींची पुतता क न घे याबाबत ते अिधकच जबाबदार होते. परंतु 
या ीने यांनी पावले उचलेली नाह त. मिशन काया वीत होईपयत पुरवठादारास र कम अदा 

न कर याची खरेद  आदेशात जी अट होती ती पुणत: डावलून बायोमे डकल इं जिनअरचा 
दाखला नसताना डॉ. गायकवाड व डॉ. जगदाळे यांनी पुरवठादार M/S Manali Enterprises 

ांना एकुण कंमती या ५०% र कम हणजे  १,३९,६२,३७५/- अदा कर याचा िनणय 
घेतलेला आहे ”.  

तर  डॉ.गायकवाड शामराव बाजीराव, वै क य उपअिध क हे दनांक ३१/०५/२०१३ 
रोजी सेवािनवृ  झालेले असून महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम १९८२ मधील २७ (१) 
(ब) नुसार कमचार  सेवािनवृ  हो यापुव  वभागीय कायवाह  चालू झाली नसेल तर शासना या 
मंजूर िशवाय ती चालू केली जाणार नाह . अशी तरतुद आहे. यामुळे महापािलका अिधका-
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यां या बाबतीत सेवािनवृ ीनंतर वभागीय कायवाह  कर यासाठ  मा.महापािलका सभेची 
मा यता घेणे आव यक आहे. डॉ.गायकवाड शामराव बाजीराव, वै क य उपअिध क 
(सेवािनवृ ) यां या वरोधात महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम १९८२ मधील िनयम 
२७ मधील तरतुद  नुसार खातेिनहाय चौकशी सु  कर यास मा.महापािलका सभेची मा यता 
घे याकर ता व महारा  नागर  सेवा (िश त व अ पल) िनयम १९७९ मधील िनयम ८ म ये 
विन द ीत केले या कायप दतीनुसार, करणात दोषारोपप  दाखल करण,े चौकशी अिधकार  
व सादरकता अिधकार  यांची िनयु  करणेबाबत व एकुण करणी वभागीय कायवाह  

ता वत कर यास आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता 
देणेत येत आहे.  

मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.िनता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ चा वचार द.२०/०७/२०१५ चे सभेत 
करणेत यावा अशी सूचना मांडते. 
 
मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देते. 
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - ६७८               वषय मांक – ७ 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  

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

                           . शासन/८/का व/१३९/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 
                        २) मा.महापािलका सभा ठ. .६६९ द.६/४/२०१५   
 

वषय मांक ७ चा वचार द.२०/०७/२०१५ चे सभेत करणेत यावा. 
 

अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 

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

      वषय मांक – ८ 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . शासन/८/का व/ 

                १७३/२०१५ दनांक ४/०४/२०१५ 
 
 या अथ  ी.संजय िसताराम रण दव,े स हअर व ी.िमलींद जग नाथ िनकाळजे, 
अनुरेखक हे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगररचना व वकास वभागाम ये नेमणुक स 
आहेत. या अथ  ते लाचलुचपत ितबंधक अिधिनयम सन १९८८ चे कलम २ या अथानुसार 
लोकसेवक आहेत. 
 ी.संजय िसताराम रण दव,े स हअर व ी.िमलींद जग नाथ िनकाळजे, अनुरेखक हे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगररचना व वकास वभागाम ये कत य बजावत 
असताना यांनी खालील नमुद  व अवैध कृ य केल.े 

ी.संजय िसताराम रण दव,े स हअर यांनी अिभकथीत  व अवैध साधनांचा अगर 
अ यथा लोकसेवक हणुन वतःचे थानाचा दु पयोग क न वतः कर ता ३,०००/ पये 
लाचेची मागणी केली व ती यांनी वकारली तसेच पुनावळे गावचा ड.पी. लॅनचा नकाशा 
ी.िमलींद जग नाथ िनकाळजे, अनुरेखक यां याकडे अस याने तो यांनी ी.िनकाळजे 

यां याकडून घेवून यातील लाच र कमेतील काह  र कम ह  ी.िनकाळजे यांना दली व 
ी.िनकाळजे यांनी देखील ती र कम घेवून वत: या खशात ठेवली अस याचे साप यात 

िन प न झालेमुळे पोलीस िन र क, अँ ट  कर शन युरो, पुणे यांनी सरकार तफ दले 
फया दव न ी.संजय िसताराम रण दव,े व ी.िमलींद जग नाथ िनकाळजे, यांचे व द 
पंपर  पोलीस ठाण,े पुणे शहर, गु हा र ज.नं ३२३८/२०१४ ाचार ितबंधक अिधिनयम 
१९८८ चे कलम ७,१२,१३(१)(ड) सह १३(२) अ वये दनांक १८/१०/२०१४ रोजी २१.०५ वाजता 
गु हा दाखल कर यात आला. सदर गु ात ी.संजय िसताराम रण दव,े व ी.िमलींद 
जग नाथ िनकाळजे, यांना दनांक १८/१०/२०१४ रोजी २१.२५ वा. अटक कर यात आले 
अस याची बाब पोिलस िन र क अ ॅ ट  कर शन युरो, पुणे यांचे 
जा. ./सीजेट /पोिन/एसीबी/पुणे २०१४-४८ दनांक २८/१०/२०१४ चे प ा वये कळ वल.े 
यानुसार ी.संजय िसताराम रण दव,े स हअर व ी.िमलींद जग नाथ िनकाळजे, अनुरेखक 

यांना दनांक ३१/१०/२०१४ तसेच चे आदेशा वये महापािलका सेवेतून ता काळ सेवािनलंबीत 
कर यात आले आहे. तथा प महारा  नागर  सेवा (िश त व अपील) िनयम १९७९ या िनयम 
४ (२) (अ) नुसार फौजदार  आरोपाखाली अटकेत ठेव या या दनांकापासून ते िनलंबनाधीन 
अस याचे मान यात येत असले बाबत दनांक २०/११/२०१४ रोजी आदेश पार त कर यात 
आललेा आहे.  
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ी.संजय िसताराम रण दव,े स हअर व ी.िमिलंद जग नाथ िनकाळजे, अनुरेखक यांनी 
वत: या पदाचा व अिधकाराचा दु पयोग क न गु हेगार  व पाचे उदघृत कृ य केले आहे. 
येक महापािलका कमचा-याने िनतांत सचोट  राखणे आव यक असून ी.रण दवे व 
ी.िनकाळजे यांनी वत:चा आिथक फायदा हो यासाठ  दु षत हेतु या उ ेशान,े हेतुपु सर 

िनयमबा , अशोभिनय ठरेल असे गैरवतन केले आहे. यामुळे महापािलकेची ितमा 
जनमानसात मिलन झालेली आहे. यामुळे महारा  नागर  सेवा (वतणूक) िनयम १९७९ मधील 
िनयम ३ चा भंग केला अस याने  यां या व द महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम ५६ (१) चे तरतुद ं या अिधन महारा  नागर  सेवा (िश त व अपील) िनयम १९७९ या 
िनयम ८ नुसार खातेिनहाय चौकशी सु  कर याचे आदेश दनांक ०३/०२/२०१५ रोजी िनगत 
कर यात आले आहेत. 
 पोिलस उप आयु /पोलीस अधी क, अँ ट  कर शन युरो, पुणे यांनी 
जा. .सीआर/९९३/पुणे /२०१४-२१४ दनांक २३/०१/२०१५ चे प ा वये ी.संजय िसताराम 
रण दव,े स हअर व ी.िमिलंद जग नाथ िनकाळजे, अनुरेखक यां या व द यायालयात 
गु हा दाखल कर यास परवानगी देणे बाबत या ािधकरणास कळ वले आहे. सामा य शासन 
वभाग, महारा  शासन िनणय मांक: अिभयो-१३१२/ . ३०/पुनबांिधत-१/११अ दनांक १२ 
फे ुवार  २०१३ नुसार लाचलुचपत ितबंधक वभागाकडून अिभयोग दाखल कर याबाबतचा 

ताव ा  झा यानंतर अशा तावावर स म ािधका-यांनी ३ म ह यां या कालावधीत 
मंजूर  िमळ व यात यावी व मंजूर  दे यासंदभातील कंवा नाकार या संदभातील आदेश ३ 
म ह यां या कालावधीतच िनगिमत कर यात यावेत असे प  िनदष आहेत.  पंपर  पोलीस 
ठाण,े पुणे शहर, गु हा र ज.नं ३२३८/२०१४ ाचार ितबंधक अिधिनयम १९८८ चे कलम 
७,१२,१३(१)(ड) सह १३(२) अ वये दाखल गु ाचे तपासाचे कागदप ांचे अवलोकन के यानंतर 
ी.संजय िसताराम रण दव,े स हअर व ी.िमलींद जग नाथ िनकाळजे, अनुरेखक हे दोषी 

अस याची व यांनी वर ल कलमानुसार गु हा के याची तसेच यां या व द यायालयात 
गु हा दाखल कर यास परवानगी देणे आव यक अस याची खा ी झाली.   
 ी.संजय िसताराम रण दव,े स हअर व ी.िमलींद जग नाथ िनकाळजे, अनुरेखक यांना 
यांचे पदावर नेम याचे व पदाव न काढून टाक याचे अिधकार महारा  महानगरपािलका 

अिधिनयम नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आयु ांना आहेत. लाचलुचपत ितबंधक 
अिधिनयम सन १९८८ चा अिधिनयम . ४९ कलम १९(१)(क) नुसार लोकसेवकावर 
यायालयात खटला दाखल कर यास या कमचा  या या िनयु  ािधका  याची व यास सेवेतून 

काढून टाक यास स म असणा  या ािधका  याची मंजूर  आव यक आहे. यानुसार लाचलुचपत 
ितबंधक अिधिनयम सन १९८८ चा अिधिनयम . ४९ कलम १९ (१) (क) उपबंधा या 

हेतुसाठ  आ ण वापर क न . शासन/८/का व/१३०/२०१५ दनांक ०९/०३/२०१५ रोजी या 
आदेशा दारे ी.संजय िसताराम रण दव,े स हअर व ी.िमलींद जग नाथ िनकाळजे, अनुरेखक 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  पुणे ४११ ०१८ यांचेवर, उदघृत कृ यामुळे थापीत 
होणा  या गु ासाठ  ाचार ितबंधक अिधिनयम १९८८ चे कलम ७,१२,१३(१)(ड) सह १३(२) 
माणे स म यायालयात खटला भर यास मंजुर  दे यात आलेली आहे.  
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महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम  ५९-अ मधील तरतंुद ं या अथातगत 
“महानगरपािलके या कोण याह  अिधका-यांवर कंवा कमचा-यांवर खटला भर याची मागणी 
पोिलसांकडून कंवा अ य कोण याह  शासक य अिभकरणाकडून कर यात आली असेल तर 
यास मंजूर  दे यास आयु  स म असेल. आयु ांस अशा कोण याह  कायवाह या मंजूर ची 

मा हती महानगरपािलके या पुढ ल सभेम ये कळ वण ेआव यक अस यान”े ी.संजय िसताराम 
रण दव,े स हअर व ी.िमलींद जग नाथ िनकाळजे, अनुरेखक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  पुणे ४११ ०१८ यांचेवर, ाचार ितबंधक अिधिनयम १९८८ चे कलम ७,१२,१३(१)(ड) 
सह १३(२) माणे स म यायालयात खटला भर यास मंजुर  दे यात आली अस याची बाब 
अवलोकन करणेत येत आहे.   
 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.िनता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ चा वचार द.२०/०७/२०१५ चे सभेत 
करणेत यावा अशी सूचना मांडते. 
 
मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देते. 
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 
ठराव मांक - ६७९               वषय मांक – ८ 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  

 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . शासन/८/का व/ 
                १७३/२०१५ दनांक ४/०४/२०१५ 
 

वषय मांक ८ चा वचार द.२०/०७/२०१५ चे सभेत करणेत यावा. 
 

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
 

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

ठराव मांक - ६८०               वषय मांक – ९ 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा.  वै /७/का व/८७१/२०१५  

                     दनांक ६/४/२०१५    
 

पुणे महानगरपािलकेमाफत यांचे नगरसद यांना सीजीएचएस दराने वै क य सहा य 
हणून आिथक मदत दे यात येत आहे. याबाबत पुणे महानगरपािलके या महानगरपािलका 

सभेम ये ठराव . २०० द. १९/१२/१९६७ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे. सदर 
योजनेपोट  येक सभासदाकडून . २/- इतक  मािसक वगणी यांचे मानधनातून कपात 
करणेबाबत मा यता दे यात आलेली होती. 
 यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील स माननीय नगरसद यांक रता व 
यांचे कुटंु बय (पती / प ी व यांचेवर अवलंबून असलेली २१ वषाखालील २ अप य)े 

यांचेक रता र. . १० लाख इत या रकमेचा आरो य वमा उतर वणेबाबत मा.महापािलका 
सभेम ये ठराव . ५४९ द.१९/०८/२०१४ अ वये उपसूचने ारे मा यता दे यात आलेली आहे. 
याअनुषंगाने ता वत कर यात आले या न तीवर मा.आयु  सो. यांचेमाफत कायदा वभाग 

व मु यलेखाप र क यांचे अिभ ाय माग व यात आलेले होते. सदर करणी कायदा स लागार 
यांचेमाफत महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाम ये प  तरतूद नस याचे तसेच 
मु यलेखाप र क यांचेमाफत याक रता येणा-या खचाबाबत व शासनाकडे माजी 
नगरसेवकांबाबत काह  धोरण अस यास याबाबत मा हती घेणेबाबत अिभ ाय दे यात आलेले 
आहेत. 
 याअनुषंगाने क  अिधकार , नगर वकास वभाग यांना द. २०/०३/२०१५ रोजीचे 
प ा वये वचारणा कर यात आलेली आहे. तथा प, नगर वकास वभागाकडून अ ापपयत 
मागदशन ा  झालेले नाह . 
 तदनंतर द.३/०४/२०१५ रोजी मा.आयु  सो. यांचेसमवेत झाले या चचनुसार आजी व 
माजी नगरसद यांक रता आरो य वमा उपल ध क न देणेक रता िनदश दे यात आलेले 
आहेत. यानुसार आजी व माजी नगरद यांक रता र. . १० लाखांऐवजी र. . ५ लाख रकमेचा 
वमा उतर वणेबाबत आदेश दलेले आहेत. तसेच सव नगरद य, िश ण मंडळ सद य व 
नामिनदिशत सद यांक रता सदर वमा उतर व यात येणार आहे.  

 याबाबत वमा ितिनधींमाफत मा हती घेतली असता र. . १० लाखांचा वमा 
उतर व याक रता अंदाजे र. . २०,०००/- इतका खच अपे त आहे. यानुसार १५० 
नगरसद यांक रता एकूण ३० लाख पयांचा वा षक ह ा वमा अपे ीत आहे. यामुळे र. . ५ 
लाखांचा वमा उतर वणेक रता साधारणपणे र. .१५ लाख इतका खच कंपनीक रता अदा करावा 
लागणार आहे. याम ये १० ट के र कम ह  संबंिधत नगरसद य व उव रत ९० ट के र कम 
महापािलका अदा करणार आहे.  
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 तथा प, नगरसद यांक रता वमा योजना राब वणेकामी उपरो  बाबींचे अनुषंगाने 
मा.महापािलका सभेची खालील बाबींसंदभात मा यता घेणे आव यक आहे.  
 

१. आजी व माजी नगरसद यांना व यांचे कुटंु बयांना हणजेच पती / प ी व २ अप ये 
यांचेक रता वमा योजना लागू राह ल. 

२. सदर योजनेचा लाभ हा सव आजी व माजी नगरसद य तसेच िश ण मंडळ सद य व 
सव नामिनदिशत सद यांना देय राह ल. 

३. वमा ह याचा तपिशल खालील माण े

अ. आजी सद यांक रता य  वमा ह याचे १० ट के ह सा हा संबंिधत 
सद यामाफत व ९० ट के ह सा हा महानगरपािलकेमाफत अदा कर यात 
येईल.  

ब. माजी नगरसद यांक रता य  वमा ह याचे २५ ट के ह सा हा संबंिधत  

   सद यामाफत व ७५ ट के ह सा हा महानगरपािलकेमाफत अदा कर यात     

   येईल. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत नगरसद यांक रता वमा योजना राब वणेक रता 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाम ये प  तरतूद अस याचे दसून येत नाह . तथा प, 
अिधिनयमातील कलम ६६(४२) नुसार खालील माणे तरतूद कर यात आलेली आहे.  

 
कलम ६६(४२) -  

 सावजिनक सुर तता, आरो य, सोय कंवा िश ण यांचे संवधन हो याचा संभव असेल 
अशी यात यापूव  खास िन द  न केलेली कोणतीह  उपाययोजना करण.े  
  

उपरो  कलमातील तरतुद नुसार नगरसद यांक रता वमा योजना राब वणेकामी धोरण 
िन त क न मा.महापािलका सभेम ये ठराव पा रत झा यानंतर याबाबत अंमलबजावणी 
करणे संयु क ठरेल. तसेच दरवष  वमा ह याचे नुतनीकरणापोट  होणार  र कम भर यासह  
मा यता दे यात यावी. 

सबब, महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ६६(४२) नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील आजी व माजी नगरसद यांक रता वमा धोरण लागू करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      -------    
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मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १०वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ६८१              वषय मांक – १० 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.नगरसिचव 
 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

 अ) द.२८/१/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.     
 ब) द.११/२/२०१५ व २५/२/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.     
 क) द.११/३/२०१५ चा सभावृ ातं कायम करणते येत आहे.     

 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.   
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -           

         अनुकूल-८१          ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      -------    
मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ६८२              वषय मांक – ११ 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.नगरसिचव 
 

         मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

अ) द.१७/१२/२०१४, ७/१/२०१५, २१/१/२०१५, ४/२/२०१५,९/२/२०१५,   
१८/२/२०१५ व ४/३/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.     

         ब) द.७/१/२०१५, २१/१/२०१५, ४/२/२०१५, ९/२/२०१५, १८/२/२०१५ व  
            ४/३/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.     

क) द.१८/२/२०१५ व द.४/३/२०१५ चा सभावृ ातं कायम करणते येत आहे.   
         ड) द.४/३/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.   

 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.   
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -           

         अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      -------    
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मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ६८३              वषय मांक – १२ 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.नगरसिचव 

             मा. डा सिमती  
 
     अ) द.१८/२/२०१५ व द.४/३/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.   
     ब) द. ४/३/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.   
     क) द.१८/३/२०१५ व द.२५/३/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.   
                     
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.   
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल-८१         ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      -------    
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ६८४              वषय मांक – १३ 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .संअ/१/का व/३०/२०१५ 
          द.१८/०४/२०१५ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत संगीत अकादमी 
िनगड , संत तुकारामनगर संगीत वग, िचंचवड संगीत वग कायरत आहेत. या ठकाणी 
शहरातील व ा याना शा ीय संगीताचे दजदार िश ण देणेत येते. उदा. तबला, हाम िनयम, 
शा ीय गायन, सुगम संगीत इ. सदर वषया या सांिगतीक पर ांना व  हो यासाठ  अखील 
भारतीय गांधव महा व ालयाचे क  संगीत अकादमी येथे आहे.  

मनपा े ाम ये वारकर  सं दायामधील अनेक नावाजले या य  आहेत. तसेच देहु, 
आळंद , टाळगाव िचखली गावाम ये े  संताचे वा त य होते आ ण बहुतांशी सव गावांम ये 
भागवत धमाचे/वारकर  धमाचे आचारण करणार  कुटंुबे मोठया माणात आहेत हणून 
ऐ छक िश णाबरोबरच पारंपा रक िश ण दे याची जबाबदार  कंवा आव यकता आहे. 
टाळगाव िचखली हे ी. जगदगु  तुकाराम महाराज यां या वा त याने पावन झाललेी भूमी 
आहे. या प रसरात वारकर  सं दायाचे अनेक अनुयायी थाियक आहेत. भागवत धमाम ये 
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वादन, गायन, कतन, वचन इ. कला अवगत कर यासाठ  नवीन पढ ला िश ण देणे ह  
काळाची गरज असणार आहे. हणुन “संगीत अकादमी या” धत वर वारकर  सं दायातील सव 
कलागणुांचे जतन, सार व िश ण हो यासाठ  संत े  ी. तुकाराम महाराज यांचे नावे 
सोनवणे व ती, िचखली रोड, दादासाहेब नातेकर वृ ा म टाळगाव िचखली येथे संतपीठ सु  
करावयाचे आहे यासाठ  जे  अ यासक कतनकार व वारकर  िश ण सं था अ य  या 
मा यवरांचे मागदशन घे यात येईल.  

सदर अ यास म हा ४ वषाचा िनधार त आहे. िशक वला जाणारा अ यास म 
खालील माणे - 
थम वष अ यास म – 

१) याकरण मराठ  पु तक २) सं कृत भांडारकर पु तक प हले व दुसरे बारा पाठ 

२) ीम गवतगीता संथा व व णुसह नाम ४) ाने र  अ याय बारावा पूण व 
नव या अ ययातील ५० ओ या ५) वारकर  भजन सं हातील प हला भाग पूण 
पाठांतर 

तीय वष अ यास म – 

१) वचारसागर २) गीता संपूण अ वय अथासह ३) ाने र चा नववा अ याय ओवी 
५१ पासून पुढे संपुण ४) भजनसं हातील वाराचे व ज माचे सपंूण अभंग 

तृतीय वष अ यास म – 

१) साथ ाने र  अ याय २) पंचदशी करण १ ते ७ ३) ाने र तील १५ वा 
अ याय ४) भजनसं हातील नाटाचे अभंग 

चतुथ वष अ यास म – 

१) साथ ाने र  अ याय १३ ते १८ २) पंचदशी करण ८ ते १५ ३) ाने र  पाचवा 
व सातवा अ याय ४) गाथेतील संतपर करण (पाठांतर) ५) क तन आठवडयातून 
तीन दवस 

अशा कारे अ यास म सु  करता येईल. सदर अ यास म िशक व यासाठ  
खालील माणे पदिनिमती करणे आव यक आहे. 

१) मानद स लागार – १ पद 

२) वचनकार – २ पद 

३) क तनकार - २ पद 

४) तबला वादक - २ पद 

५) पखवाज वादक - २ पद 

६) हाम िनयम वादक - २ पद 

७) मु य िल पक – १ पद 

८) िल पक  - १ पद 

९) िशपाई  - २ पद 

१०) सफाई कामगार – २ पद 
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“जगदगु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ” स लागार सिमती खालील माण े
१) मा. महापौर, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
२) मा. आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
३) मा. अित र  आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
४) मा. थायी सिमती अ य , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. 
५) मा. िश णािधकार , मा यिमक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
६) डॉ. सदानंद मोरे, संत सा ह य गाढे अ यासक 

७) मा ती महाराज कुरेकर, वारकर  िश ण सं था अ य  

८) बंडाता या कराडकर, क तनकार 

९) जगदगु  साखरे महाराज, क तनकार 

१०) डॉ. देखणे वचनकार 

वर ल माणे स लागार सिमती ग ठत क न सदर अ यास माम ये बदल करावयाचे 
झा यास सदरचे अिधकार स लागार सिमतीस राहतील. तसेच इमारत बांधकामाबाबत मा. 
कायकार  अिभयंता व पद भरणेबाबत शासन वभागाने कायवाह  करावी. 

“जगदगु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ” थापन करणेकामी वर ल सव बाबींना 
मा यता देणते येत आहे.  
  
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.   
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -           

अनुकूल-८१         ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      -------    
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

      वषय माकं – १४ 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .भू ज/७/का व/१४/ 
         २०१५ द.१५/४/२०१५   

 
पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे स थतीत १४५० बसेस व भाडेत वावर ल ६६२ 

बसेस अशा िमळून एकूण २११२ बसेस आहेत. यासाठ  महामंडळाकडे पुणे ह त ७ डेपो व 
पंपर  िचंचवड ह त ३ डेपो अस+ेिमळून एकूण १० डेपो आहेत. बस सं ये या माणात जागा 
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उपल ध नस याने स थतीत महामंडळा या शेकडो बसेसचे पा कग र यावर कर यात येते. 
भ व याम ये जे.एन.य.ुआर.एम. अंतगत ५०० न वन बसेस प रवहन महामंडळास ा  होणार 
आहेत. सावजिनक सुर तते या ीकोनातून सव बसेसचे पा कग संर त जागेत होणे 
आव यक आहे. तर  सदर बसेसचे अंतगत पाक ग व देखभाल दु तीसाठ  महामंडळास जागेची 
अ यंत आव यकता आहे व यासाठ  मनपा ह तील रका या झाले या व वध जकात 
ना यां या जागा बस डेपो/बस थानकाचे वापरासाठ  िमळणेस प रवहन महामंडळाने वनंती 
केलेली आहे व अशा १० जकात ना यां या जागची याद  यांनी दलेली आहे. 

तथापी यापूव  मनपा ह तील बस टिमनससाठ  आर त असले या एकूण ४ जागा 
आदेश ं .भू ज/स ह-२/का व/१७०/१४  द.३/२/१४ अ वये प रवहन महामंडळास सदर 
जागांची असणार  तातड  ल ात घेता ता पुर या व पात देणेत आ या आहेत.  

प.िच.म.न.पा. ह तील एकूण १० जकात ना यां या संपूण जागा ता यात िमळणेबाबत 
प रवहन महामंडळाने वनंती केली आहे. सदर जकात ना यांचे जागांचा ताबा द. ८/४/१५ 
रोजी एल.बी.ट . (जकात) वभागाकडून या वभागांस ा  झाला आहे. सदर मागणी केले या 
१० जकात ना यापैक  एकूण ३ जागा प रवहन महामंडळास देता येणे श य आहे. याबाबतचा 
तपशील खालील माणे –  

अ. ं . गावाचे/जकात 
ना याचे नाव 

योजन  स.नं. े  
(हे.आर.) 

शेरा 

१ िनगड   से. ं .२२ १.०० ािधकरणाकडून ताबा  

२ च-होली  ९९३ पै. ०.४३ T.D.R. ने ताबा 
३ डुडुळगाव  ५० पै. ०.४० ताबा आहे. 

   एकूण े  १.८३ हे.  

 
सदर जागा प रवहन महामंडळास देणेबाबतची तातड  पाहता, स थतीत उपरो  नमदू 

केले माणे मनपा या एकूण ३ जकात ना यां या जागा कायदा, नगररचना वभाग यांचे 
अिभ ाय/अट -शत स अिधन राहून पुणे महानगर प रवहन महानगर िल. यांस 
बसडेपो/बस थानकाचे वापरासाठ  ता पुर या व पात देणसे मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.िनता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत 
यावा अशी सूचना मांडते. 
 
मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देते. 
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यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 
ठराव मांक - ६८५              वषय मांक – १४ 
दनांक – १३/५/२०१५   वभाग – मा.आयु  

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .भू ज/७/का व/१४/ 
         २०१५ द.१५/४/२०१५   
 

वषय मांक १४ 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 केल.े 
      -------    
 
मा.महापौर - सवाचे आभार मानून आजची सभा संपली असे जाह र करणेत येत आहे. 
                   
              

    (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
      महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  - ४११०१८ 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/१०/का व/६०/२०१५ 
दनांक – ०४/०६/२०१५                                        

                                                
                                                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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