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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३ 

सभावृ ांत 
दनांक – १९.०५.२०१७                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे मे-२०१७ ची मा.महापािलका सभा शु वार 
द.१९.०५.२०१७ रोजी दपुार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

 

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

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.बुड सुवणा वकास 

१२) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 



2 
 

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.बोईनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२२) मा.लांडगे र व ल मण 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२६) मा.ॲड. िनतीन ाने र लांडगे 

२७) मा.सावळे िसमा र वं  

२८) मा.ल ढे न ता योगेश 

२९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३०) मा.लांडे व ांत वलास 

३१) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३२) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३४) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३५) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३६) मा.मंगला अशोक कदम 

३७) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३८) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३९) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४०) मा.संजय बबन नेवाळे 

४१) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४२) मा.भालेकर वण महादेव 

४३) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४४) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४५) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४६) मा.घोलप कमल अिनल 
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४७) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४८) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४९) मा.जावेद रमजान शेख 

५०) मा.यादव मीनल वशाल 

५१) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५२) मा. मोद कुटे 

५३) मा.राजू िमसाळ 

५४) मा.बाबर शिमला राज ू

५५) मा.अिमत राज  गावडे 

५६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५७) मा.खानोलकर ा महेश 

५८) मा.भ डवे संिगता राज  

५९) मा.मोरे र महादू भ डव े

६०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६१) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६२) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६३) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

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

६६) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

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

७१) मा.सुल णा राजू धर 

७२) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७४) मा.योगेश मंगलसेन बहल 
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७५) मा.कदम िनक ता अजुन 

७६) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

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

८०) मा.काळे उषा दलीप 

८१) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८२) मा.पवार मिनषा मोद 

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

८५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८६) मा. ॲड.भोसले सिचन सुरेश 

८७) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८) मा.बारणे माया संतोष 

८९) मा.वाघमारे अ नी व म 

९०) मा.दशले रेखा राजेश 

९१) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९२) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९३) मा.कामठे तुषार गजानन 

९४) मा.च धे आरती सुरेश 

९५) मा.क पटे सं दप अ ण 

९६) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९७) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९८) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९९) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१००) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०१) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०२) मा. व ठल उफ नाना काटे 
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१०३) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०४) मा.मंुढे उषा अंकुश 

१०५) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०६) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०७) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०८) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०९) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११०) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१११) मा.राजापुरे माधवी राज  

११२) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११३) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११४) मा.संतोष बबन कांबळे 

११५) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११६) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११७) मा.हषल म छं  ढोरे  

 
यािशवाय मा. ावण हड कर- महापािलका आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 

मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य 
वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-

सहआयु , मा,पाट ल, मा.तुपे, मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.दंडवते, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.आ ीकर, मा.लोणकर-सहा.आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, 
मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ), मा.पोमण- 
मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.च हाण, मा.लडकत,  

मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.कांबळे, मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.पाट ल - कायकार  

अिभयंता, मा.जरांडे-सुर ा अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 

या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

      ------ 
 मा.महापािलका सभा ठराव .९ दनांक- २०/०४/२०१७ अ वये ०२ न वन भाग 

सिम या िनमाण कर यास मा यता दली असून सदर ०२ भाग सिम यांकर ता न याने 
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पदिनिमती करणेस मा यता िमळणेबाबतचा 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 केले. 
     ------- 

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, ज मु का मीर म ये झाले या दहशतवाद  ह यात 
शह द झालेले तीन जवान, पंुछ ज ात दहशतवाद  ह यात शह द झालेले दोन जवान  तसेच 

अ दुल गनी दार-पीपल डेमो ॅ ट क प ाचे (पीड पी) नेते, वनोद ख ना-माजी क य मं ी, 
व मान खासदार व ये  अिभनेते, अजुन तुळशीराम तथा ए.ट .पवार - कळवण वधानसभेचे 
माजी आमदार, माजी आ दवासी वकास मं ी,  अतुल तापक र - मराठ  िच पट िनमाते, नवनाथ 
कांबळे - पुणे महानगरपािलकेचे व मान उपमहापौर, रमा लागु - ये  अिभने ी, अिनल माधव 
दवे- क य पयावरण व वन मं ी यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांना दांजली अपण करणेत 
यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.बाबासाहेब िञभूवन  – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)    
मा.एकनाथ पवार-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सव दवंगत य ंना 

दांजली वाहून आजची सभा द.ु२.३५ पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.  
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर-  आजची सभा शु वार द.१९/०५/२०१७ रोजी दुपार  २.३५ पयत तहकूब करणेत 
येत आहे. 
      -------       
 
                                              (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 

    महापौर 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – ३ 
सभावृ ांत 

( द.१९/५/२०१७ (द.ु२.००) ची तहकूब सभा) 
 
 

दनांक – १९.०५.२०१७                    वेळ – दुपार  २.३५ वाजता  
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.१९/०५/२०१७ (द.ु२.०० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा शु वार द.१९.०५.२०१७ रोजी दुपार  २.३५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 
 

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

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.बुड सुवणा वकास 

१२) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
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१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२५) मा. ॲड.िनतीन ाने र लांडगे 

२६) मा.सावळे िसमा र वं  

२७) मा.ल ढे न ता योगेश 

२८) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२९) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३०) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३१) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३३) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३४) मा.मंगला अशोक कदम 

३५) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३६) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३८) मा.संजय बबन नेवाळे 

३९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४०) मा.भालेकर वण महादेव 

४१) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४२) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४३) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४४) मा.घोलप कमल अिनल 
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४५) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४६) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४७) मा.जावेद रमजान शेख 

४८) मा.यादव मीनल वशाल 

४९) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५०) मा. मोद कुटे 

५१) मा.राजू िमसाळ 

५२) मा.बाबर शिमला राज ू

५३) मा.अिमत राज  गावडे 

५४) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५५) मा.खानोलकर ा महेश 

५६) मा.भ डवे संिगता राज  

५७) मा.मोरे र महादू भ डव े

५८) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५९) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६०) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६१) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

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

६४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

६७) मा.कोमल दपक मेवानी 
६८) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६९) मा.सुल णा राजू धर 

७०) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७१) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७२) मा.योगेश मंगलसेन बहल 
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७३) मा.कदम िनक ता अजुन 

७४) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

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

७८) मा.काळे उषा दलीप 

७९) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८०) मा.पवार मिनषा मोद 

८१) मा.बारणे अचना तानाजी 
८२) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

८३) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८४) मा. ॲड.भोसले सिचन सुरेश 

८५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८६) मा.बारणे माया संतोष 

८७) मा.वाघमारे अ नी व म 

८८) मा.दशले रेखा राजेश 

८९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९०) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९१) मा.कामठे तुषार गजानन 

९२) मा.च धे आरती सुरेश 

९३) मा.क पटे सं दप अ ण 

९४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९७) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९८) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९९) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१००) मा. व ठल उफ नाना काटे 
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१०१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०२) मा.मंुढे उषा अंकुश 

१०३) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०४) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०५) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०६) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०७) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०८) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०९) मा.राजापुरे माधवी राज  

११०) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१११) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११२) मा.संतोष बबन कांबळे 

११३) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११४) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११५) मा.हषल म छं  ढोरे  

 
यािशवाय मा. ावण हड कर- महापािलका आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 

मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य 
वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-

सहआयु , मा,पाट ल, मा.तुपे, मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे,  
मा.दंडवते, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.आ ीकर, मा.लोणकर-सहा.आयु , मा.पवार-कायदा 
स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ), 
मा.पोमण- मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.च हाण, मा.लडकत,  

मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.कांबळे, मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.पाट ल - कायकार  

अिभयंता, मा.जरांडे-सुर ा अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

  
      ------ 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 

या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
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मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा, सभागृह. कायपिञका 
मांक-३ वर ल वषय मांक १० आ ण वन के अंतगत दाखल वषय मांक ११ ाधा य 
माने घे यात यावेत तसेच वषय मांक २,३,४,५,६,७,८,९ आ ण अ. .१ वर ल वषय हा 

सव वषयांचे शेवट  घे यात यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सूचना मा य कर यात येत आहे. 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, आप या महापािलकेचे नविनयु  आयु  मा. ावण 
हड कर हे या ठकाणी जू झालेले आहे व आज ते थमच जीबीम ये उप थत आहेत, 
मा.महापौरांना वनंती करतो क  सभागृहा या वतीने यांना पु पगु छ देऊन यांचे वागत 
कर यात यावे. 
मा.नगरसिचव-  मा.उपमहापौर, मा.प नेते, मा. वरोधी प नेते, मा.सभापती थायी सिमती, 
मा.सव गटनेते व मा.सव पदािधकार  यांनी मा.महापािलका आयु  यांचे वागत करणेकामी 
वनंती कर यात येत आहे.  
(मा.महापौर, मा.उपमहापौर व मा.सव पदािधकार  यांचे हा ते मा. ावण हड कर, महापािलका  
आयु  यांचे पु पगु छ देऊन वागत केले. व मा.महापािलका आयु  यांनी आपला प रचय 
सभागृहास क न दला.)   

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभागृह नेते सव पदािधकार , 
नगरसेवक, नगरसेवीका या सवाचे मनापासून वागत करतो. वशेषत: आपले नविनवािचत 
आयु  ावण हड कर साहेब आपले सभागृहाने वागत केलेले आहे. आप या िनयु ने आ हां 
सवाना िन त आनंद झालेला आहे. या ठकाणी आले या येक नगरसेवकांचा मानस आ ण 
क बंद ूअसाच आहे क  या शहराचा वकास हावा, सवागीण वकास हावा. छोटेछोटे जे  
आहेत वशेषत: पा याचा, व छतेचे  असतील, दैनं दन जीवनातील सवसामा य 
नागर कांशी िनगड त  असतील, वायसीएम हॉ पटल सारखा एकदम मोठा पांढरा हा ी 
हणून या याकड पुव  पाह ले जात होते, परंतु आज फ  पंपर  िचंचवड शहरातूनच 

न हतेतर महारा ा या कानाकोप-यातून या वायसीएम हॉ पटलम ये ण तेथे येतात यांची 
सेवा या ठकाणी होत असते.  आपण आ यानंतर आपण काह  चांगले िनणय घेतलेले आहेत 
ते ऐकूण आ हांला आनंद झाला. वशेषत: आपण व छतेबाबतची बैठक घेतली, जनीअर 
लोकांकडून मा हती घेतली. तु ह  पाणीपुरवठयासाठ , े नेजसाठ , िस हरेज िस ट मसाठ  काय 
केले या यावर आपण अिधका-यांशी चचा केली. तेह  आ हांला बरं वाटल आहे. नागपूर 
महापािलकेम ये आपण आयु  हणून काम केलेले आहे तेथील अड च वषाचा आप याला 
अनुभव आहे हे सांगीतलेल आहे. या शहरातील पण काह  जट ल  आहेत या याकडे आपण 
िन त बारकाईने ल  दयाल. आ ह  आता वरोधाम ये असलोतर  वरोधासाठ  वरोध ठेवून 
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आ ह  काम करणार नाह त याची वाह  आप याला आ ण सभागृहाला देतो. चांग या 
कामासाठ  िन तच आमची आप याला साथ असणार आहे. िनणय घेत असताना सवाना 
व ासात घेवून जर आपण िनणय घेतलातर आप याम ये दफुळ  दसणार नाह , दुमत 
दसणार नाह . कारण शेवट  शहरा या वकासा या अनुषंगा या ने आप याला िनणय 
यायच े आहेत. याचबरोबर आपणच असे आयु  आहात क  आ याबरोबर ब ड ंग 

परमीशनची अमुक अमुक ह  फाईल मा या पयत का येते ती येऊ नये. वा त वक पाहता  
आ ह  या या आधी या आयु ांना हे सांगत होतो परंतु यांनी कोण या इ े टनी ठेवली हे 
मा हत नाह . परंतु ते अिधकार सु दा या या संबंिधत अिधका-यांना दले. ताबडतोब 
टड आरची िमट ंग घेऊन आपण िनणय घेतला. हणजे थोड यात कामाचा सपाटा आपण 
लावलेला आहे आ ण ह च प दत ख-या अथाने अपे ीत आहे. आप याकडे बजेट एवढ मोठ 
आहे, एवढया मोठया बजेटम ये अशा चांग या प दतीने काम केलंतर, अिधकाराचे वक करण 
केले आ ण तुमच िनयंञण तुमचा अंकुश यावर ठेवलातर मला वाटत नाह  कोणतीह  बाधा 
येणार आहे. आपण आपला अंकुश शासनावर यव थीत ठेवावा. या यितर  बाक चेह   
आहेत परंतु आज आप या वागता या अनुषंगाने या ाकडे मी आज आपल ल  वेधणार 
नाह . मी मनापासून आपल या ठकाणी वरोधी प नेता या ना याने, रा वाद  काँ ेस प ा या 
वतीने मी आपले मनापासून वागत करतो,  ध यवाद. 
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी थमत: िशवसेनेचा 
गटनेता हणून मा. ावण हड कर, आयु  साहेब यांचे वागत करतो. आताच योगेश बहल 
यांनी सांगीत या माणे आयु ांनी देखील पारदशक कारभाराला सुरवात केलेली आहे याची 
चुनूक दसून येत आहे. अिधका-यांवर, शासनावर वचक दसतो. लोकां या हता या 
कामासाठ  या कामाला आमची सं या कमी असलीतर  लोकां या हता या कामासाठ  मदत 
करणार आहोत. पु हा एकदा  सहकाय अपे ा य  करतो क  आपण काम करत असताना 
िन तच पारदशक कराव. प भेद न करता लोकां या हताचे काम सवाना अपे ीत आहेत. 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  आदरणीय आयु  
साहेबांचे सव वरोधी प ा या वतीने मी आपल मनपुवक वागत करतो. आताच योगेश बहल 
यांनी सांगीतले क  शहरातील ववीध वषय आहेत. अनिधकृत बांधकाम असो, शा तीकर असो, 
हॉ पटल सारखे वषय असो, शाळा असो या याम ये तुमचे आ हांला भरपुर मागदशन 
लाभणारच आहे. सवात मह वाची गो  हणजे आताच राहूल कलाटे यांनी सांगीतले सव 
वरोधी प  असतील यांना समा व  क न घेवुन आपण येणा-या दवसाम ये न क च 
यव थीत कारभार कराल अशी अपे ा य  करतो आ ण थांबतो.  

मा.राहुल जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  िचंचवड 
महापािलकेम ये नवीन िनयु  झालेले आयु  साहेब, ावण हड कर यांना थमत: पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, शहरा या वतीने या सभागृहामधील भारतीय जनतापाट  
आ ण सवा या वतीने मनापासून यांचे वागत करतो. या सभागृहाने या पंपर  िचंचवड 
शहराचे खुप अिधकार , पदािधकार  पाह लेले आहेत, खुप आयु  देखील या पंपर  िचंचवड 
महापािलकेला लाभलेले आहेत. आजपयत या शहरात काम करताना समतोल वकासजर 
साधायचा असेलतर या शहराचा वचार चांग या प दतीने होणे गरजेचे आहे. या शहराम ये 
अनेक योजना आहेत, अनेक  वकास कामे लंबीत आहेत ते करत असताना आम या ामीण 
भागातील समा व  झाले या १८ गाव आहेत याम ये आ ह  ामीण भागातील न याने 
िनवडून आलेलो नगरसेवक या ठकाणी आहोत. येणा-या काळाम ये आपण आ हांला सहकाय 
करावे. सहकाय करत असताना या ठकाणी आ ह  सु दा भारतीय जनता पट  हणून तु हांला 
सहकाय क . तुमचे सु दा सहकाय भ व यकाळात िमळावे अशी वनंती करतो. 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  साहेब तुमच ं
पंपर  िचंचवड शहराम ये खुप खुप वागत.  पह यांदा कोणीतर  नाह  हणणारा अिधकार  
आम या महानगरपािलकेला आपण लाभलात. नाह , हण याची ताकद असणारे आयु  
या ठकाणी हवे होते यामुळे आपण आलात क  काय. मनापासून मी तुमचे वागत करते. 
थायी सिमती या दोन िमट ंग म ये आप या कारभाराची चुनूक आ हांला दसलेली आहे. 

िनणय घेताना यो य काम असेलतर लगेच यावरती आप याला अपे ीत नसतं आम याकडन 
पण िनणय हावा. खुप चांगल वाटल क  एखादया वषयाची पुण मा हती तु ह  घेता. 
वषयपञीकेवर ल वषय असेल याची मा हती आप याकडे असेल कंवा नसेल याच 
आप याला संपुण नॉलेज असतं आ ण यावेळेस आपण वषय करायला सांगता यावेळेला खुप 
कौतूक करावस वाटत. या ठकाणी जाह रर या परत आपलं कौतूक करते व तु हांला खुप खुप 
शुभे छा देते. आज जर  सगळयांनी आप याला शुभे छा दले या अस या, वरोधी प ाने            
तर  येणारा काळ आपला खुप कठ ण असणार आहे. कारण क  स मा. वरोधी प नेते जे 
आहेत यांची या सभागृहाची सहावी टम आहे. यामुळे ते जीतके गोड बोलतात यावेळ  
आ हांला मा हती असतं क  पुढे काय होणार आहे. तर  साहेब आप याला खुप खुप शुभे छा. 
आ ह  सवजण आप या बरोबर आहोत, या शहराचा उ कष आ ण वकास आप या 
कायकाळात हावा अशा आप याला शुभे छा देते आ ण थांबते. जय ह द, जय महारा  !  
मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरंतर हड कर 
साहेबांचे या ठकाणी मी मनापासून अिभनंदन करतो. मा या अगोदर या सगळया व यांनी, 
मा.आयु ां या ब ल वशेषत: योगेशभाईनी खुप चांगल मत य  केलेले आहे. खरंतर आयु  
साहेब इं जनीअर आहेत, मला असं वाटत क , ख-या अथाने या शहराला दशा दे याचे काम, 
या शहराला वकासा या दशेने ने याच काम मा.आयु  साहेबां या कामामधुन िन तच 
होणार आहे. यांनी यांची ओळख क न देत असताना ड बीवली ते पंपर  िचंचवड, यवतमाळ, 
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नागपूर असा यांनी बदलीचा वास केला आहे. यां या बदली या अगोदर पंधरा दवस 
अगोदर मा.मु यमंञी यांना आ ह  सांगीतले क  साहेब, या शहराम ये भारतीय जनता पाट ची 
स ा आली स ा येऊन उपयोग नाह , योगेशजीने सांगीतल क  या महापािलकेच बजेट सु दा 
खुप मोठ आहे. बजेटची अंमलबजावणी तेवढयाच चांग या प दतीने झाली पाह जे. मला वाटत 
क  राहूल कलाटे या प दतीने सांगत होते क  शहराचा वकास समतोल होण गरजेच आहे. 
काह  भागाचा वकास झाला परंतु उवर त गाव आहेत या ठकाणी मा.महापौर या भागातून 
आले या भागाचाह  वकास कर यासाठ  मा.आयु  साहेबांची िन तच मदत होणार आहे. 
राहूल कलाटे साहेब हे िन त खरं आहे क  तु ह  आ हांला येथचे सोडून दलं. आमची इ छा 
मनाम ये होती क  तु ह  रा याम ये आम या बरोबर आहात, क ाम ये आम याबरोबर 
आहात, महापािलकेम ये आम या बरोबर तु ह  कंवा तुम या बरोबर आ ह  आलो असतोतर 
आ हांला आनंद झाला असता. आयु  साहेबां या नेतृ वाम ये पुढ या तीन ते चार वषाम य े
आपली टम पुण होईपयत या शहराचा सवागीन वकास ख-या अथाने आ हांला करता येईल. 
मला वाटत क , शासनाला मह िसंग धोनीसारखा एक चांगला कॅ टन मा.मु यमंञी यांनी 
दलेला आहे. मी मा.मु यमंञी साहेबांच आ ण मा.आयु  साहेबांच या ठकाणी मनापासून 
अिभनंदन करतो. योगेशभाईनी सांगीतल क  आ ह  चांग या गो ीला िन तच पा ठंबा देऊ. 
तु ह  मा.आयु ांचे िन तच ऐकाल, आमच नाह  ऐकलतर  चालेल, पुढ या काळाम ये यांच 
जर  ऐकलतर  आपण खुप चांग या प दतीने काम क  शकु. पु हा एकदा हड कर साहेबांच मी 
मनापासून अिभनंदन करतो आ ण थांबतो, ध यवाद.               

 
मा.महापौर -  वषय मांक १० ाधा याने घेणेत यावा. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक- २४        वषय मांक – १० 

दनांक – १९/५/२०१७       वभाग- मा.आयु                      
 
               संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                        जा. .आ.क /का व/४४/२०१७ दनांक ०९/०५/२०१७ 

 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेवर नामिनदिशत करावया या सद यां या 
िनयु बाबत महारा  महानगरपािलका (नामिनदिशत सद यांची अहता व िनयु या) िनयम 
२०१२ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेवर िनयम मांक ५ नुसार ५ नामिनदिशत 
सद यांची िनयु  कर यासाठ  दनांक २९/३/२०१७, दनांक २६/४/२०१७ व दनांक 
९/५/२०१७ चे पञानुसार मा.सभागृह नेता, मा. वरोधी प नेता, मा.गटनेते यांना अनु मे बुधवार 
दनांक २९/०३/२०१७ रोजी सकाळ  ११.०० वाजता व यानंतर दनांक ०९/०५/२०१७ रोजी 
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अनु मे सकाळ  ११.०० वाजता, दुपार  १.०० वाजता व सायं. ५.०० वाजता आम याकडे वचार 
विनमय कर याकर ता बोला व यात आले होते. 
 स या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये प ाचे वा गटाचे तौलिनक सं याबळ खालील 
माणे आहे – 

 
 
 

अ. . वभागीय आयु  यांचेकडे न द झालेले प  / गट / 
आघाड  

सद य 
सं या 

िनयु  
करावयाची 
सद य 
सं या 

०१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट    ७७ ०३ 

०२ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट    ३६ ०२ 

०३ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  िशवसेना   ०९ ०० 

०४ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना   ०१ ०० 

०५ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड   - २०१७   ०५ ०० 

 एकूण सद य सं या   १२८ ०५ 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  कॉ ेस पाट तफ यांचे गटनेता ( वरोधी 
प नेता) मा.योगेश मंगसेन बहल यांनी दनांक ०९/०५/२०१७ रोजी सकाळ  ११.२५ वाजता १) 
ी.संजय म हारराव वाबळे, व २) ी.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव यांची नावे नामिनदिशत 

पािलका सद य हणून सुच वलेली आहेत. व तशी नामिनदशन प े आव यक या पुरा यांसह 
माझे वाधीन केली आहेत. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट तफ 
यांचे गटनेता (सभागृहनेता) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार यांनी दनांक ०९/०५/२०१७ रोजी 

सायं.५.१५ वाजता ३) ी.थोरात ानदेव मुरलीधर, ४) ी.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू व 
५) अॅड.मोरे र ाने र शेडगे यांची नावे नामिनदिशत पािलका सद य हणून सुच वलेली 
आहेत. तशी नामिनदशनप े आव यक या पुरा यांसह मा या वाधीन केलेली आहेत.   

       मा.सभागृहनेता/मा. वरोधी प नेता/मा.गटने यांशी वचार विनमय क न खालील 
उमेदवारांची सव कागदप े तपासली अस याने व यां याकडे महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमानुसार लागणार  पा ता अस याने यां या नावाची िशफारस करणेत येत आहे. 
 

अ.
. 

वभागीय आयु  यां याकडे न द 
झालेले प /गट/आघाड  

उमेदवाराचे नाव अहता 

०१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
रा वाद  काँ ेस पाट  

ी.संजय 
म हारराव वाबळे 

महानगरपािलका े ात कायरत 
असणा-या आ ण 
समाजक याण कायाम ये 
गंुतले या मंुबई  सावजिनक 
व त सं था अिधिनयम 
१९५० खाली न दणीकृत 

०२ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
रा वाद  काँ ेस पाट  

ी.भोईर 
भाऊसाहेब 
सोपानराव 

०३ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ी.थोरात ानदेव 
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भारतीय जनता पाट  मुरलीधर समाजािध त अशासक य 
संघटनेचा पदािधकार  हणून 
पाच वषाचा अनुभव. 

०४ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट  

ी.नायर 
ेमकुमार शंकरन 

उफ बाबू 

०५ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट  

अॅड.मोरे र 
ाने र शेडगे 

रा यात कमीत कमी पाच वषा 
कर ता अिभव ा कंवा 
मा यता ा  व ापीठाची 
काय ामधील पदवीधारक व 
रा यात वधी े ात काम 
कर याचा कमीत कमी पाच 
वषाचा अनुभव. 

           

          वर ल उमेदवारांनी पािलका सद य हणून िनवडून ये यासाठ  महारा  महापािलका 
अिधिनयमाचे कलम ९ अ वये जी अहता लागते तीच अहता व महारा  महानगरपािलका 
(नामिनदिशत सद यांची अहता व िनयु या) िनयम २०१२ म ये िनयम ४ म ये नमुद केलेली 
अहता यां याजवळ अस याचे व महारा  महापािलका अिधिनयमाचे कलम १० मधील अनहता 
नस याचे हमीप  / घोषणाप  / शपथप  सादर केलेले आहे. सदर ा  अजाची आव यक ती 
छाननी क न वर ल य ंची नामिनदिशत पािलका सद य हणून िनयु  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.     

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- नगरसिचव आप याला या संदभात थोड  मा हती देतील.   

मा.नगरसिचव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमा या अनुषंगाने महारा  महानगरपािलका (नामिनदिशत सद यांची अहता व िनयु या) 
िनयम २०१२ या अनुषंगाने िनयम ३ नुसार पाच नामिनदिशत पालीका सद यांचे नामिनदशन 
मा.महापािलका सभा करेल अशी तरतूद आहे. या अनुषंगाने मा.आयु  साहेबांनी याबाबतची 
कायवाह  क न पाच यो य य ंची नाव मा.महापािलका सभेसमोर ठेवलेली आहेत. मा.आयु  
साहेबां या आदेशानुसार या अनुषंगाने आज ी.केतन राज  कांबळे यांनी एक नोट स दलेली आहे 
आ ण यांनी द.१५/५/२०१७ रोजी एक अज दलेला होता. याच माणे ी.सुभाष माछरे यांनी 
एक पञ दलेल आहे. ते मी सभागृहा या िनदशनास आणुन देणेकामी मा.महापौर साहेबांकडे सुपूद 
करतो.  

मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, पञ काय आहे ते वाचून दाखवावे. 
(मा.नगरसिचव यांनी ी.केतन राज  कांबळे यां या नोट सीचे वाचन केले)                        

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच नगरसिचव यांनी 
केले या खुलाशा माणे ९ मे २०१७ रोजी वा त वक पाहता या सव कागदपञांची छाननी क न 
नामिनदशन झालेले आहे. यावेळेला भारतीय जनता प ाने थोडा अवधी मागून घेतला होता 
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आ ण तो अवधी आयु ांनी दला आ ण आ ह  सु दा सवच गटने यांनी याला मा यता दलेली 
होती. यानंतर रतसर मा.आयु ां या िशफारशीनुसार सव गटने यांनी याला मा यता दलेली 
आहे. हा वषय या प दतीने आलेला आहे. या याम ये अिनयमीतता वाटत असेलतर आम या 
वतीने मा.आयु  यांनी छाननी क न हा वषय आम या समोर ठेवलेला अस यामुळे हा वषय 
आता आहे तसा मंजूर करावा यांची कोणाची हरकत असेलतर यांनी कोटाम ये जाऊन दाद 
मागावी आ ण हा वषय मंजूर करावा अशा कारची वनंती आप याला करतो. 
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरंतर मा.योगेश भाईनी 
जी सूचना केली याला मी अनुमोदन देतो हा वषय मंजूर क न पाचह  नामिनदशीत सद यांना 
सभागृहात आमंञीत  करावे. 
मा.महापौर-  वषय मांक १० मंजूर करणेत येत 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 केले. 
       ------ 
मा.महापौर - पाच नामिनदशीत सद यांना व सभागृहा या वतीने वशेष अितथी हणून मा.अमर 
साबळे, खासदार यांना सभागृहात आमंञीत कर यात येत आहे. 
(पाच नामिनदिशत सद य व मा.अमर साबळे, खासदार सभागृहाम ये आले) 

(मा.महापौर, मा.खासदार, मा.प नेते, मा. वरोधी प नेते, मा.सभापती- थायी सिमती, मा.सव 
प ाचे गटनेते व मा.पदािधकार  यां या हा ते नविनवािचत पाच नामिनदिशत सद यांचा 
स कार करणेत आला.)   

    

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

 

ठराव मांक- २५        वषय मांक – ११ 
दनांक – १९/५/२०१७       वभाग- मा.आयु      

             संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                      जा. . शा/२/कािव/२१३/२०१७ 
                                      िदनांक- १९ /०५/२०१७ 
                   २) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                      जा. . शा/२/कािव/२१२/२०१७ 
                                      िदनांक- १९ /०५/२०१७ 
  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये स थतीत एकूण ०६ भाग सिम या थापन 
कर यात आ या असून महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २९ (अ) मधील 
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तरतूद नुसार न याने ०२ भाग सिम या िनमाण कर यास मा.महापािलका सभेने ठराव मांक 
९, दनांक २०/०४/२०१७ अ वये मा यता दलेली आहे. तथापी सदरची मा यता देताना ०२ 
न वन भाग सिम यांचे कामकाजाकर ता आव यक असलेले वग १ ते ४ या संवगातील 
पदिनिमतीस मंजुर  दे यात आलेली नाह . ती देणे आव यक अस याने महानगरपािलकेम ये 
उपरो  अिधिनयमातील तरतूद वचारात घेता लोकसं ये या माणात व अिधिनयमातील 
तरतूद नुसार िनमाण कर यात आले या ०२ न वन भाग कायालयांकर ता े य अिधका-
यासंह, इतर वग १ ते ४ चे संवगातील व वध अिभनामाची आव यक पदे िनमाण क न 
या माणे आकृितंबध िन त क न शासन मंजुर कर ता पाठ व यास व याबाबतचे सव 

अिधकार मा.आयु ांना दान कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
मा.सा रका बो-हाडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------ 
मा.आशा धायगुडे-शडगे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव  
                      मांडते. 
          वषय मांक – २ 

दनांक – १९/५/२०१७       वभाग- मा.आयु      

                                                                                                                                   
              संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/१/का व/७६/२०१६  
                   द.६/८/२०१६ 
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .१६९२५ द.९/८/२०१६  
                ३) मा.महापािलका ठ. .९११ द. २९/८/२०१६   
                ४) मा.महापािलका ठ. .९२६ द. २८/११/२०१६     
                ५) मा.महापािलका ठ. .९६१ द. २२/१२/२०१६     

             ६) मा.महापािलका ठ. .११ द. २०/०४/२०१७     
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेतील आर ण .१/१३३ याम ये शाळेचे 

आर ण एकुण े  १८००० चौ.मी. आहे. या े ापैक  ४७५४ चौ.मी. े  हे महानगरपािलकेने 
FSI/TDR बद यात ता यात घेतले आहे. उवर त े ाचा ताबा सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  
पुणे यांचेकडे आहे. आर णाचे संपुण े  मा यिमक शाळा आर ण तरतुद वये वकिसत 
करणेसाठ  महानगरपािलके या ता यातील ४७५४ चौ.मी. जागा जागेसाठ  नगररचना वभागाने 
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ठर वले या दरानुसार ३० वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा नोट स .१/२०१६-१७ अ वये दर 
माग वणेत आले होते. (िन वदा र कम पये २,५१,४८,६६०/-) सदर कामी एकुण ३ िन वदा 
ा  झा या हो या. यापैक  सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांची एकमेव िन वदा पा  

ठरली असून यांनी सदरकामी िन वदा र कमेपे ा ०.५०% जा त असा दर सादर केला आहे. 
सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे या िन वदाधारकांची िन वदा, िन वदा दरापे ा ०.५०% 
जा त र कम पये २,५२,७४,४०३/- (अ र  र कम पये दोन कोट  बाव न लाख चौ-याह र 
हजार चारशे तीन फ ) दराची व अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष कालावधीसाठ  
लीज दराने देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.उषा मंुढे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा. यंका बारसे – मा.महापौर साहेब मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ाथिमक शाळेसाठ   
महानगरपािलकेने ठेवलेला आर ीत लॉट हा िन तच कौतूका पद वषय आहे. कारण हा 
आर ीत लॉट िचखलीवासीयांसाठ  एक वरदान आहे. पण वषयपञीकेतील वषय  पाह लातर 
यात असं द धतता दसून येते. मा यिमक शाळेचे आर ण मनपाने पुण ता यात घेणे 

आव यक होते. कारण मनपाने १८००० चौ.मी. एवढ आर ण या ठकाणी टाकलेले आहे आ ण 
आता आर णाचा वषय हा फ  ४७५४ चौ.मी. हा आप या समोर येतो. नगररचना वभागाने 
हा पुण लॉट यावेळेला ता यात का घेतला नाह  याचे नगररचना वभागाने प ीकरण करावे.  
याच माणे िश ण वभागाने एक वष शाळा सु  कर याचे िनयोजन नाह  असा अिभ ाय 
द.२७/१०/२०१५ ला दलेला आहे. बांधा, वापरा व ह तांतर त करा अशा कार या कोण या 
कार या अट /शत  यांनी सं थेला टाकले या आहेत याचा खुलासा करणे आव यक आहे. 
याच माणे यांनी सं थेची तपासणी केलेली आहे का. तपासणीसाठ  स थेचे कोणते पाञता, 

िनकष ठेवलेले आहेत याचा खुलासा करणे आव यक आहे. या िशवाय िनवीदेला दोन वेळा 
मुदतवाढ देणे आव यक होत परंतु ह  मुदतवाढ एकदाच देऊन तीन पैक  एकच सं था पाञ 
अस याच े आ ण या यावर पाक ट मांक २ फ  उघड यात आलं. मुळ अज सुभ ाज ्  
ए यूकेशनचा आहे. ११९०० चा जो भाग राह लेला आहे तोह  आ द सुभ ाज या ता यात होता, 
आताचा जो भाग आहे ४७५४ चौ.मी. या भागासाठ  आता िनवीदा दाखल केलेली आहे व ती 
सु दा सुभ ाज ्  यांचीच आहे. पह या िनवीदे या वेळ  एकच पाक ट पाञ ठरलेले आहे तेह  
सुभ ाजचे यामुळे हे संशया पद वाटते यामुळे या मु याची आयु  साहेबांनी तपासणी क न 
या येम ये जे अिधकार वग आहेत यांची चौकशी करावी अशी मागणी करते. हा वषय 
चुक चा आ ण अपुण मा हती या आधारे आला आहे हणून हा फेटाळ यात यावा असे सांगते, 
ध यवाद. 
मा.राहूल जाधव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. िचखली . . २ या 
भागाम ये आर ण .१/१३३ हा वषय या सभागृहाम ये कमीत कमी पाच ते सातवी वेळ 
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आहे क  सभागृहाम ये हा वषय येत आहे. या वषयामागे कोण, काय दडलेलं आहे. आज हा 
वषय या सभागृहाम ये येत असताना यावेळेला आपण मंजूर वकास आराखडयाचे काम केले 
यावेळेला या ठकाणी मा यिमक शाळेचे आर ण या जागेवर टाकले. यावेळेला या ठकाणी 

देखील शेतकर च होते. कोणतीह  शालेय सं थेची जागा न हती कंवा कोण याह  ब डरची 
जागा न हती.  गोरगर ब शेतक-यां या जागेवर पंपर  िचंचवड महापािलकेनी आर ण टाकलेले 
आहे यामुळे आम या सार या शेतक-यांवर अ याय क न या ठकाणी आर ण टाकलेले आहे. 
ती जागा ४७५४ चौ.मी. ता यात घेतलेली आहे आ ण बाक ची १३२४६ चौ.मी. जागा सुभ ाज 
या सं थेनी शेतक-यांकडून घेतलेली आहे. जर ते आर ण आपण या ठकाणी टाकलेले आहे 
या ठकाणी पंपर  िचंचवड महापािलका मा यिमक कुल बांधु शकत न हती का. या ठकाणी 

आम या भागात याची आव यकता नाह  का हा खुलासा झाला पाह जे. कारण येकवेळ  १८ 
ते २० वष झाले जे जे सद य ामीण भागातून िनवडून आलेले आहेत ते काह तर  अपे ेने 
या ठकाणी आलेले आहेत.  यांनी मागणी केलेली आहे क  आम या भागाम ये चांगली शाळा, 
इमारती झा या पाह जेत. आम या भागातील वदयाथ  देखील िशकले पाह जेत परंतु आज २० 
वषानी सांगायला खेद वाटतो क  पंपर  िचंचवड महापािलकेची आमची कुदळवाड ची शाळा 
आजह  ज हाप रषदे या जु या खो याम ये वदयाथ  बसतात यांना बस यासाठ  इमारत 
नाह . आजचे वतमानपञ पाह लेतर याम ये असे आहे क  दड वषापासून या इमारतीचे काम 
चालू आहे. आमचा जुना भाग .५ कुदळवाड -जाधववाड  यावेळेला यावेळ  त कालीन 
महापौर मा.शकंुतलाताई धराडे आ ण आदरणीय आमदार महेशदादा लांडगे यां या शुभहा ते 
या ठकाणी भुमीपुजन झालेले होते. आ हांला िनधी कमी पडला. िनधी कमी पड यामुळे ते 

काम बंद पडल.े येणा-या बजेटम ये आपण तरतूद केली ते काम िनधी उपल ध झा यास चालू 
होईल. परंतु या अपे ेनी आमची गाव या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये समा व  केली 
या प दतीने या गावचा वकास हणावा असा झालेला नाह . जे आर ण याच  भुमीपुञांसाठ  

ठेवलेले आहेत ते या गावातील मुल िशकले पाह जेत. याच धरतीवर तु ह  या ठकाणी 
आर ण टाकली परंतु या मागे बरेचसे काह  वेगळे घडत चाललेल आहे. आर ण टाकताय 
पण या ठकाणी रोडचा टड आर झाला पाह जे.  या ठकाणी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
अशा शाळा क  शकते. आम या मुलांसाठ  इमारत उभी क न शाळा चालू केली पाह जे. आज 
सातवी पयत आमची शाळा आहे. ब-याचशा ठकाणी पंपर  िचंचवड महापािलके या 
सातवीपयत शाळा आहेत. आ ह  िश णमंडळ, आयु ांना पञ यवहार केलेला आहे क  
आम याकडे आठवी ते दहावी पयत शाळा सु  करावी याचा आजपयत कधी वचार कर यात 
आला नाह , तो वषय कधी सभागृहात आला नाह . परंतु असा वषय कोणाला न पटणारा 
वषय सभागृहात येत असेलतर ह  अ यंत खेदाची बाब आहे यामुळे मा.महापौर साहेब आपण 
सु दा ामीण भागातील आहात, आप याला सु दा याय िमळालेला आहे याच प दतीचा 
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याय येणा-या काळाम ये या ामीण भागात दला पाह जे. या वषयाला आमचा शंभर ट के 
वरोध आहे. या या वेळेस हा वषय सभागृहात येतो यावेळेस नगरसद यांकडे तीर या 
नजरेनी पाह ले जाते क  हा वषय सभागृहाम ये येकवेळ  कसा येतो. यामुळे हा वषय 
फेटाळून लावावा. पु हा हा वषय सभागृहात आला नाह  पाह जे.  कारण क , क न जातो एक 
आ ण नाव येतं एकाच यामुळे असले वषय सभागृहात आले नाह  पाह जे. जी जागा िश लक 
आहे या िश ण सं थेची जागा आहे ती सु दा महापािलकेनी यावी आ ण आम या या 
शहरासाठ  पंपर  िचंचवड महापािलकेची ितथं मा यिमक शाळेची इमारत बांधावी अशी वनंती 
करतो. आजपयत जी समा व  गाव आहेत या ठकाणी कती मा यिमक शाळा आहेत आ ण 
कती पंपर  िचंचवड महापािलके या आ ण ज हाप रषदे या शाळा आहेत  हे पाहणे गरजेचे 
आहे. आयु  साहेबांना काल आम या सद यांनी पञ दलेले आहे क  बो-हाडेवाड ची शाळा 
मोडकळ स आलेली आहे याचा वचार होणं हे देखील तेवढच गरजेच आहे. कारण या शाळेत 
देखील जे वदयाथ  बसतात ते सु दा वदयाथ  गोरगर बांचेच बसतात. तेथे बसणारे मुल 
कोण या मोठया य ंची मुल नाह त. याम ये ती शाळा सु दा दु त होणे आव यक आहे. 
या ठकाणी जे आर ण आहे तेथे ती इमारत होणे तेवढच गरजेचे आहे. ज हाप रषदेची म 

आजपयत या ठकाणी आहे ती बदलणे आव यक आहे. यावर लवकरात लवकर कारवाई 
करावी. मी अशी मागणी करतो क  ामीण भागातील आ ण या शहरातील या या 
मोडकळ स आले या इमारती आहेत या लवकरच न याने झा या पाह जेत अशी मागणी 
करतो. कुदळवाड  शाळा, बो-हाडेवाड  शाळा असेल शहरातील अ य शाळा असतील याचा 
वचार करणे आव यक आहे. हा वषय कायमचा फेटाळ यात यावा अशी वनंती करतो, 
ध यवाद. 
मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा वषय पोटतीडक ने 
राहूल जाधव यांनी सांगीतला आहे. ामीण भागातील गोरगर बांची मुल शाळेम ये जातात. 
आपण आर ण टाकत असताना, सुभ ाज ए युकेशनलचे आर ण डे हलप करत असतानाच या 
गो ीचा वचार हायला पाह जे होता. यांनी ह  जागा टड आर बद यात घेतली. आपण 
वरोधाला वरोध, नुकसान/फायदा याचा वचार सु दा सभागृहाने करावा. आपण या ठकाणी 
भाडे काय ठरवले, या ठकाणी महापािलका शाळा बांधु शकते का नाह . या ठकाणी असलेली 
लोकसं या, वदयाथ  याचा वचार केला पाह जे. वाकडसार या ठकाणी भुसंपादन केले, कोटात 
गेले या ठकाणी तु ह  शाळेच े काम सु दा चालू केले. आज नऊ नऊ वष या ठकाणी 
ज हाप रषदे या ता यात शाळा चालू आहे. अशा गो ी असताना ाय हेट ए यूकेशनल सं थेला 
का जागा देता. सारखा सारखा हा वषय सभागृहात येतो. हा वषय येत असताना 
महापािलके या शाळेत कोण िशकते, कोणते वदयाथ  िशकतात. या वदया याना चांग या 
शाळेची गरज आहे तरच यांना पुढे चांगले सं कार िमळतील. आज आपण वदया याना 
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चांग या सु वधा देत असताना हा वषय मंजूर करावा कंवा क  नका. परंतु जो िनणय 
या ठकाणी यायचा आहे तो  शहरातील वदया या या हताचा यावा.  ामीण भागाची शाळा 
आहे. आज नऊ नऊ वष ताथवडे या शाळेच काम क न घेत नाह त. िलगल डपाटमट काय 
करतं. संपुण शहरातील ए युकेशन का कोलमडले हे बघाव.े महापािलके या शाळेत िशकणा-या 
मुलांना सं काराची आ ण िश णाची गरज आहे. वत: या लॉटम ये देखील आ ह  शाळा 
के या आहेत. चांगले इ ा चर, चांग या शाळा, चांग या सु वधा या शहरातील मुलांना 
दया यात अशी वनंती करतो. 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. राहूल जाधव आ ण 
बारसेताईनी वषय मांडला. याम ये सुभ ाज ्  इ टरनॅशनल कूल यांना तीस वष भूखंड लीजवर 
दयायचा वषय चार वेळा हा ठराव फेटाळलेला आहे. पाच यावेळा हा ठराव या ठकाणी आलेला 
आहे. या याम ये काह तर  गैर यवहार आहे असे सांगीतले. याचा संबंिधत अिधका-यांनी 
पुणपणे खुलासा करावा आ ण हा वषय द र  दाखल करावा या अगोदर खुलासा करावा अशी 
मी वनंती करतो.                              
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आमचे िमञ जाधव 
यांनी ताव मांडलेला आहे क  हा वषय फेटाळावा हणून तसेच आम या नवीन भगीनी 
आहेत यांनी सु दा अ यासपुण वषय मांडलेला आहे. माझी दो ह  सभासदांना वनंती आहे 
क  तुम या िनणयाला माझा वरोध नाह . माझ आप याला हणन असं आहे क , आप या 
भगीनीताई पह यांदा सभागृहात िनवडून आले या आहेत, आमचे िमञ जाधव यांची दुसर  टम 
आहे. एकूण १८००० चौ.मी. आर ण या जागेवर होतं. जाधव यां या आ दचे नगरसेवक 
असतील, जाधव असतील, या काळचे अिधकार  असतील, या काळच िश णमंडळ, िश ण 
सिमती असेल या लोकांना या जागेची आव यकता का वाटली नाह . कंवा एखादा टड आर 
दे या अिध आपण िश णमंडळाकडून एनओसी घेतो सदर जागेची तु हांला आव यकता आहे 
का, नाह  असे वचारल जात. एनओसी िमळा यानंतर आयु ांकडे, ट ड आर किमट कडे ताव 
जातो व नंतर तो ताव मा य होतो. वा त वक पाहता अशा कारचे आर ण पडत असताना 
मालक एकच असतो अशातला भाग नाह . या साडेचार ए कराम ये कदािचत चार ते पाच 
मालक असु शकतात. एका-दोन मालकानी जागा रटन केली बाक या मालकानी जागा वकून 
टाकली आ ण जे हा यांनी ती जागा टड आर या मोबद यात वकली यावेळेला ती सुभ ाज 
ए युकेशनलने वकत घेतली. सुभ ाज ए युकेशनलची ती जागा वकत घेत यानंतर आता 
१८००० पैक  साधारणत: १३२४६ चौ.फु.ह  जागा आता ाय हेट मालक ची आहे आ ण आपण 
आता वाद ववाद करतो, जी काह  मागणी करतो, या गावक-यां या मुलांब ल आपण बोलतो 
या ठकाणी जागा फ  तुम या हाताम ये राहते ती ४७५४ चौ.मी. आहे. ५१ हजार फुटाची 

जागा फ  िश लक राहते. यातूनह  या लॉटचे दोन तुकडे होतात मा या मा हती माणे 
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यातून र ता जातो. असे असेलतर आप या महापािलकेकडे डे हलपमट कर यासाठ  जी शाळा 

असणार आहे ती नेमक  कती राहणार आहे याचा वचार यावेळेला आयु ांनी, नगररचना 
वभागाने केलेला असेल, या सं थेनी मागणी करताना केलेला आहे. हा सादकबाधक वचार 
झा यानंतरच हा वषय सभागृहापुढे आला. वा त वक पाहता या सुभ ाज ए युकेशनशी 
आ हांला काह  घेणे-देणे नाह . हा वषय होत असताना मी सांगु इ छतो क  आज आप या 
महापािलके या शाळेची अव था काय आहे ती बघा. या या वगातील पटसं या कती याची 
आयु  साहेब तु ह  मा हती यावी. हाळू हाळू गळती लागलेली आहे. शडगेताई िश ीका आहेत 
या चांगली मा हती देऊ शकतील. महानगरपािलके या शाळेची पटसं या कमी झालेली आहे. 

अनेक तुकडया शासना या िनयमा माणे गेलेतर या तुकडया बंद करा या लागतील अशा 
प र थतीत आहे. एका बाजूला आपण चांगल आ ण उ म िश ण दे याच बोलतो आ ण दुस-
या बाजूला सेमी इं जी चालू करायची हणतो आ ण तीस-या बाजूला पालकांचा आ ण लोकांचा 
कल हा इं जी मा यमाकडे आहे. जो उठसुठ आप या पा याला इं जी मा यमात टाकतो आ ण 
ह  काळाची गरज आहे मी यांना नाव ठेवू इ छतच नाह .  मा या मा हती माणे आमचे 
िमञ जाधव यांचे मोठे बंधु यांची दोन-तीन मुल आहेत ती सु दा सुभ ाज ए युकेशनलम ये 
िशकतात आ ण ते इ लीश मेड यमम येच िशकतात हे आता आमचे स मा.सद य येथे 
बोलतात. ते िशकतात हणजे वाईट करतात अशातला भाग नाह . ते फ भरतात, अनुदान 
भरतात सगळ करतात. परंतु गावक-यांची मागणी काय याचा वचार आम या भगीणीनी आ ण 
जाधव यांनी करावा. या ५१ हजार फुटाम ये महापािलकेला कती जागा राहणार. मुलांना 
खेळायला जागा राहणार आहे का, आप याला ती शाळा बांधता येणार आहे का, आप याला 
चांगली शाळा एक हजार फुटाम ये बांधता येत असेलतर िन तच बांधावी मराठ  मेड यमची 
बांधावी यांना हवी तशी बांधावी कंवा ती सेमी इं लीश बांधावी या गो ीसाठ  आमचा वरोध 
नाह . माझी वनंती एवढ च आहे क  तु हांला वषय द र  दाखल करायचा असेलतर यालाह  
माझा वरोध नाह  परंतु जर तु हांला या िनवीदा पु हा काढाय या असतीलतर पु हा काढा. 
परंतु ती शाळा जी आहे ती या जिमनीच ेस या दोन तुकडे झालेले आहे. ८० ट के भाग 
ाय हेट सं थेनी घेतलेला आहे व २० ट केचा तुकडा तुम या हाताम ये राह लेला आहे, अशा 

प र थतीम ये आपण नेमका काय िनणय यावा याचा वचार आपण करावा. जाधव तु ह  
तुम या गावक-यांशी, या संबंिधताशी चचा करावी, या सं थेशी चचा करा. नसेलतर पु हा 
िनवीदा काढावी. आता एका बाजुला ८० ट के जागा ह  ाय हेट मालकाची झालेली आहे आ ण 
२० ट के महापािलके या हाताम ये आहे. आशा प र थतीम ये आपण साधकबाधक चचा 
क न िनणय यावा एवढ च वनंती करायची आहे. अ यत: माझा याम ये य श: काह  
वाथ नाह  आप याला वषय द र  दाखल करायचा असेल कंवा फेटाळायचा असेलतर फेटाळू 

शकता, ध यवाद.  
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मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर या वषयी 
आम या भगीनी बारसेताई आ ण राहूल जाधव, राहूल कलाटे यांनी चांगले मागदशन केले. 
महापािलके या ह म ये राहणा-या सवसामा य माणसा या मुलांना चांगले िश ण िमळाले 
पाह जे, खरंतर हा चांगला हेतू आहे. अशा प दतीचा य  आमचाह  िन तच आहे. 
महापािलकेम ये आ ह  स ेत आ यानंतर पह यांदा जी झोपडप ट म ये राहणार  माणस 
असतील, मुल असतील यांना चांग या प दतीचे िश ण िमळाले पाह जे.  ह  जागा कती 
आहे, साडेचार ए कर आहे का स वा गंुठयाची आहे हा मुळातच  नाह . या वषयाचे डॉकेट 
माग या जीबीला आले होते. या या आगोदर तीन ते चार वेळा वषय तहकूब केलेला आहे. 
एखादा वषय एवढया वेळा तहकूब का होतो या या ब ल शंका अस याचे कारण आहे.  या 
भागातील रेट बघीतलातर मला असं वाटत क  पाच ते दहा लाखापे ा पुढचा, या यापे ातर 
कमी िन तच रेट नाह . एक एक वे.फुटाचे पैसे महापािलके या तीजोर म ये आले पाह जेत 
अशी आमची ामा णक इ छा आहे. शाळेम ये चांगले िश ण िमळाले पाह जे हे सगळयांनाच 
वाटतय, मला असं वाटतय क  महापािलके या एवढया शाळा आहेत, राहूल दादा या भावाची 
असेल कंवा आम या भिगनींची जर  मुल या शाळेत िशकत असलीतर  मला असे वाटतय क  
आपण जर महापािलके या शाळेचा दजा माग या काळात चांगला केला असतातर, 
महापािलके या या शाळा आहेत या यामधुन जर आपण इं जी मा यमाचे िश ण दले 
असतेतर मला वाटते ाय हेट शाळा या ठकाणी वाढ या नस या. ह  जर प र थती बदलायची 
असेलतर मला असं वाटतय क  जेवढ  जागा असेल या जागेम ये या  भागातील नागर कांना 
या या फॅिसलीट ची गरज असेल तशा प दती या इमारती पुढ या काळात  बांधली जाऊ 

शकते. दो ह  सद यांनी या प दतीने आपले मत य  केल,े या शाळे या एकंदर त िनवीदा 
येत थोड शी शंका आहे आ ण मला असं वाटतय क  शंका या गो ीची असते याचे 

िनरसन िन त झाले पाह जे. नगररचना यांनी वषय डायरे ट कशा प दतीने नेला. हा वषय 
फेटाळून या वषयाची सखोल चौकशी झाली पाह जे आ ण या अिधका-यांनी याम ये िनवीदा 

येम ये घोटाळा केला असेल, गडबड केली असेल याची चौकशी क न हा वषय द र  
दाखल करावा. पु हा आप याला वाटले चांगली एखाद  शाळा िनवीदा येम ये आलीतर  
यांना चांगला उपयोग होईल.  तर  वषय मांक २ द र  दाखल क न या वषयाची सखोल 

चौकशी करावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.नागदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर –  वषय मांक २ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक- २६        वषय मांक – २ 

दनांक – १९/५/२०१७       वभाग- मा.आयु      

                                                                                                                                    
              संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/१/का व/७६/२०१६  
                   द.६/८/२०१६ 
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .१६९२५ द.९/८/२०१६  
                ३) मा.महापािलका ठ. .९११ द. २९/८/२०१६   
                ४) मा.महापािलका ठ. .९२६ द. २८/११/२०१६     
                ५) मा.महापािलका ठ. .९६१ द. २२/१२/२०१६     

             ६) मा.महापािलका ठ. .११ द. २०/०४/२०१७     
 

                            वषय मांक २ द र  दाखल करणेत येत आहे.  
    अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 

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

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

ठराव मांक- २७        वषय मांक – ३ 

दनांक – १९/५/२०१७       वभाग- मा.आयु      

 
  संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/०५/का व/३९/२०१७  
            द.७/३/२०१७  

       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .२३१ द.१९/४/२०१७  

तावात नमूद माणे अमृत योजना या लेखािशषाकर ता सन २०१६-१७ च े मुळ 
अंदाजप कात र. .४० कोट  तरतूद केलेली असून मा हती व तं ान वभागाने २०१६-१७ चे 
सुधार त अंदाजप क र.र.२४ कोट  ३५ लाख रकमेचे लेखा वभागाकडे सादर केलेले आहे. 
सबब र. .४० कोट  मधील र. .१५ कोट  तसेच सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजप कात कज 
िनवारण िनधी या लेखािशषावर र. .५ कोट  तरतूद केलेली असून यातून र.र.३ कोट  ५० 
लाख वग क न अशा कारे एकूण ४५ कोट  पये नगररचना वभागाकडे भूसंपादन िनधी या 
लेखािशषावर वग कर यात आलेले आहेत. मा.आयु  यांचेकड ल आदेश मांक 
लेखा/०६/का व/२७२३/२०१७ दनांक २४/१/२०१७ अ वये सन २०१६-१७ चे अंदाजप कात 
र. .४५,००,००,०००/- (अ र  र. . पंचेचाळ स कोट  फ ) नगररचना व वकास वभागाकड ल 
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“भूसंपादन िनधी” या लेखािशषावर वग करणेत आलेले अस याने रकमे वषयीचे ितवृ  
अवलोकन करणेत येत आहे.  

मा.माधवी राजापुरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

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

          ---- 
मा.माया बारणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक- २८        वषय मांक – ४ 

दनांक – १९/५/२०१७       वभाग- मा.आयु      

  संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/२२/का व/१२/२०१७  
            द.१०/३/२०१७ 

       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .२६७ द.३/५/२०१७  

वृ  संवधन वभागाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सन २०१७-१८ च े
वा षक अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेले आहे. मा.वृ  ािधकरणांने सभा ठराव .१४ 
दनांक २८/११/२०१६ अ वये मा यता दलेली आहे. सन २०१६-२०१७ या ६ म ह यातील 
य  जमा व खचा या व ६ म ह या या जमा व खचा या अंदाजे र कम नमूद केले या 

आहेत. सन २०१६-१७ चे सुधार त अंदाजप क  र. .१७,६८,९१,०००/- चे व सन २०१७-२०१८ चे 
मूळ अंदाजप क र. .१७,६१,५६,०००/- यास मा यता देणेत येत आहे.    

मा.संिगता भ डवे  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

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

          ---- 
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मा.शारदा सोनवणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक- २९        वषय मांक – ५ 

दनांक – १९/५/२०१७       वभाग- मा.आयु      

               संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . 
                        मातं व/१२/का व/९०/१७ द.१०/०४/२०१७  

                     २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ६ द.२०/४/२०१७ 
 

      क  शासनाचे माट िसट  अिभयानांतगत रा य शासनामाफत क  शासनाकडे 
द. ३१ माच २०१७ रोजी सादर करणेत आले या शहराचे माट िसट  पोजलसाठ  काय र 
मा यता िमळणे. तसेच, मंजुर पोजलचे अनुषंगाने सदर अिभयानांतगत रा य तर य 
उ चािधकार सिमती माफत िशफारस करणेत आले या पंपर -िचंचवड महानगरपािलका े ात 
माट िसट  अिभयान राब वणेक रता वशेष उ ेश वहन (SPV-Special Purpose Vehicle) 
थापन करणे आ ण याअनुषंगाने अिभयाना या व य आकृतीबंधानुसार महापािलकेचा 
व: ह सा उभा करणेचे (तरतुद करणेचे) अिधकार मा. आयु  यांना देणेस मा यता देणेत येत 

आहे.  
मा. वनल हेञे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा. मोद कुटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. एसपी ह  ब ल या 
सभागृहाला मा हती दयावी. १२८ नगरसेवकांपैक  ९२ नगरसेवक हे नवीन आहेत. एसपी ह  ह  
कोणा यासाठ  गाड  आहे, नेमक  महापौरांसाठ  गाड  आहे का, आयु ांसाठ  गाड  आहे, का 
कच-याची गाड  आहे का इतर कुठली किमट  आहे याची मा हती दयावी. मी नवीन 
नगरसद य आहे माझी इ छा आहे क  माट िसट  आ ण याला अनुषंगून जी काह  किमट  
थापन करणार आहेत या याब ल मा हती दयावी आ ण ह  अशा कारची पह ली किमट  इतर 

देशाम ये थापन केली होती का आ ण याचे रझ ट काय आहेत या या ब ल खुलासा 
करावा.   
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. क शासनाने माट 
िसट  अिभयाना अंतगत एसपी ह  आ ण इतर गो ीचा सामावेश क न आताच आम या 
सहकायानी वचारणा के या माणे या माट िसट त पंपर  िचंचवड शहर िनवडले याचे िनकष 
काय होते, कशा प दतीने ते िनवडले याची मा हती आपण कोणाकोणाला दली. हे जे शहर 
आहे पंपळेसौदागर हे शहर िनवडलेले आहे ते िनवडताना आपण काय िनकष लावले आ ण तेच 
का िनवडले गेले. आम या मा हती माणे जे शहर आपण िनवडलेलं आहे ते िनवडताना आपण 
काय िनकष लावलेल ेआहेत. एसपी ह  थापन करणार याचे अिधकार काय असणार. कोणाचा 
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या याम ये समावेश असणार. महापािलकेचा कती ह सा, क ाचा कती ह सा असणार. 

काम कर याची काय णाली असणार याची मा हती सभागृहात दयावी अशी वनंती करतो. 
मा.शञू न काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माट िसट  अंतगत 
पंपळेसौदागर का िनवड या गेलं असा वषय योगेश भाईनी या ठकाणी मांडला. सात टम 
पासून योगेशभाई या सभागृहाच नेतृ व करतात, अतीशय हुशार आहेत. नद या पलीकडचा 
भाग जर पाह लातर जी काह  डे हलपमट आतापयत या भागाम ये झाली याम ये 
पंपळेसौदागर, पंपळेगुरव, वाकड, रावेत, पुनावळे या भागात जा त िनधी आतापयत आलेला 
नाह . या भागाम ये यावेळेला माट िसट चे होट ंग झालं याम ये ४५ हजार होट ंग 
या ठकाणी झालेले आहे. यासाठ  पंपळेसौदागर, पपळेगुरव, वाकडची िनवड कर यात आली. 

योगेश भाईना मा हती नसेल कारण दोन मह यापुव  आप या भागाम ये येक ठकाणी 
फॉम वाटले होते. बरेचसे नगरसेवक नवीन आहेत यांना मा हत नसेल, तुषार कामठे 
या ठकाणी आहेत मला वाटत पंपळेिनलख मधुन १२ हजार होट ंग झालेले आहे. तु ह  वरोध 
केला नाह , पेशल पंपळेसौदागरचा उ लेख केला, हे पंपळेसौदागर आम या सांग याव न 
घेतल नाह तर तेथील नागर कांनी होट ंग केलेले आहे. माटिसट म ये असे बरेचसे भाग 
येणार आहेत. योगेशभाई बोलले हणून मला बोलणं भाग पडल, ध यवाद.  
मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. योगेश बहल यांनी 
सांगीत या माणे एसपी ह  अंतगत काय येणार, कशा कारे थापना झा यानंतर ह  सं था 
काम करेल. मला कळल नाह  क  योगेश बहल यां या ाला अिधका-यांने उ र दयायचतर 
शञघूनने का दल. मलाह  पोमण साहेबांनी सांगीतल पंपळेसौदागर आ ण पंपळेगुरवच घेतलं.   
जो िनकष लावला तो संपुण सभागृहाला कळला पाह जे. सव नागर कांना याचा कशा कारे लाभ 
होईल आ ण कशा कारे ह  सं था काम करेल हे सभागृहाला िन त कळल पाह जे याची 
माह ती दयावी. 
मा.महापौर- संबंिधत अिधका-यांनी या वषयी मा हती दयावी.     
मा.िनलकंठ पोमण (मा हती व तंञ ान अिधकार ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. माट िसट  जे आहे ते क शासनाचे अिभयान आहे. याची घोषणा मा.पंत धान 
महोदयांनी द. २५ जुन २००५ रोजी कर यात आलेली होती. सदर अिभयानात सहभाग 
घे यापुव  महापािलका सभा ठ. .७१७ द.२०/७/२००० रोजी मा यता दे यात आलेली आहे. 
यानंतर याअनुषंगाने महापािलकेनी रा यशासनास द. २८/५/२०१५ रोजी ताव सादर 

केलेला होता. रा यशासनाने या योजनेसाठ  महारा  रा यातील १० शहराची िनवड केलेली 
होती. याम ये पंपर  िचंचवड शहराचा समावेश पुणे शहरा बरोबर एकञीतपणे ३१ जुलै २०१५ 
रोजी कर यात आलेला होता. यानंतर ऑग  २०१५ चे कालावधीम ये क शासनाचे १०० माट 
िसट ची याद  जाह र केली याम ये फ  पुणे शहराचा समावेश झाला, पंपर  िचचंवड शहराचा 
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समावेश झालेला न हता. यानंतर द. ३०/१२/२०१६ रोजी क शासनाचे नगर वकास 
वभागाकडून नवी मंुबई ऐवजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा समावेश कर यात आले 
बाबत कळ वले व याची त महापािलकेस २ जानेवार  २०१७ रोजी ा  झाली. या पञाबरोबर 
यांनी हे देखील कळवल होतं क  हा क शासनाचा शेवटचा राऊंड आहे. ३१ माच २०१७ पयत 
ताव रा यशासना पयत पाठ व याची अंतीम मुदत दलेली होती. यानंतर ७ जानेवार ला 

आपली आचारसं हता सावजिनक िनवडणूक ची सु  झाली. तर  देखील यासाठ  आपण माट 
िसट  पोजल कर यासाठ  क ा या या शॉटली ट केले या सं था हो या याचा आपण 

ताव मागीतला. सुरवातीला महारा ासाठ  या ११ सं था शॉटली ट के या हो या या 
सं थामधुन आप याला एकच ताव आला. यानंतर दुस-यांदा मुदतवाढ देवुन ११ या ऑल 
इंड या ले हल या सं था हो या यां या माफत आपण ताव मागीतला तीन ताव आले. 
या ठकाणी माट िसट  ापोजल तयार करणारे सील या सं थेची नेमणूक केली. यानंतर 

२१ फे ूवार ला िनवडणूक होती, २३ फे ूवार ला मतमोजणी होती, आचारसं हता कालावधीम ये 
कोणतीह  या कर यात आलेली नाह . २७ फे ूवार  ते १५ माच या काळात जे 
क स टेश स असंत या याम ये सामाजीक सं था आहेत, अनेक एनजीओ आहेत यांचे आपण 
क सलटेशन घेतले तर जवळ जवळ १७ सं थेचे क स टेश स कर यात आले. यासाठ  आपण 
शहरातील नागर कांचा सहभाग यासाठ  ड सीएम नावाची सं था नेमली होती. या सं थेनी 
शहरातील जे नागर क आहेत, शाळा आहेत, कॉलेज आहेत या ठकाणी फॉम वाटप क न ते 
भ न आलेले होते. यानंतर ४ माच २०१७ रोजी यासाठ  वेबसाईट लॉ च केली होती याम ये 
आलेले फडबॅक आहेत. १५ माच पयत आपण वेबसाईड ठेवली होती याची मुदत २७ माच 
पयत वाढ व यात आलेली होती. ऑनलाईन वेबसाईट देखील तयार केलेली होती, ड सीएम 
सं थेनी देखील मा हती घेतलेली होती, सगळया शाळा कॉलेजकडून आप याला अज ा  झाले, 
सोशल मेड यामाफत, फेसबुक आहे, वटर आहे, ब क एसएमएस माफत आपण अवेरनेस 
केलेला होता. क शासनाचे जे िनकष आहेत या याम ये ऐर या ५०० एकर ते २००० ए कर 
या माणे ऐर याची िनवड करणे गरज होत. आप याला या ठकाणी २५३५८४ नागर कांचे 
फडबॅक ा  झालेले आहेत. या याम ये सवात जा त २० ट के वाकड, पंपळेसौदागर 
ऐर याला आहे. यानंतर दुस-या नंबरला िनगड  ािधकरण आहे. तीस-या नंबरला सांगवी 
ऐर या याम ये आलेला आहे. या कामाकाजासाठ  माटिसट  एसपी ह  तयार करणे याचा 
शासन िनणय ९ जानेवार  २०१७ रोजी रा यशासनाने शासन पार त केलेला असून या याम ये 
१५ संचालक असतात. याचे अ य  मा.िनतीन कर र साहेब आहेत. पंपर  िचंचवड 
महापािलकेसाठ  संचालक ६ आहेत. महारा  शासनाचे ४ संचालक आहेत., क शासनाचे एक 
संचालक आहेत. क य कंपनी यवहार मंञालय आहे यांची याद  आहे या यातून दोन 
संचालक िनवडायचे असतात, पंपर  िचंचवड महापािलकेच े आयु  हे एक संचालक आहेत. 



31 
 
यासाठ  मु य कायकार  अिधकार  एक असे टोटल १५ संचालक आहेत.  महापािलकेसाठ  बोड 
ऑफ डायरे टर सहा आहेत या याम ये मा.महापौर, मा.अ य  थायी सिमती, 
मा.सभागृहनेते, मा. वरोधीप नेते हे सु दा संचालक आहेत. या या यितर  दोन संचालकाची 
िनवड करावयाची आहे. या यितर  इतर रा ीय व रा य मा यता ा  प ाचे या ठकाणी 
िनवड करायची आहे. एसपी ह  वतंञ कंपनी यावेळेस अंमलात येईल यावेळेस याचा जो 
िनधी आहे या िनधीम ये क शासनाचे आप याला ५०० कोट  ा  होणार आहेत, 
रा यशासनाच े आप याला २५० कोट  ा  होणार आहेत व महापािलकेचा व ह सा २५० 
कोट चा आहे. अशी ह  १ हजार कोट ची एसपी ह  कंपनी माफत तरतूद आहे. या या यितर  
एसपी ह ला वत:चा िनधी उभारणे हे देखील याम ये तरतूद आहे. हा जर  आपण ऐर याबेस 
पंपळेसौदागर, पंपळेगुरव केलेला असलातर  ट याट याने आप या शहराचे जे दुसरे भाग 
आहेत या दुस-या ट याचा देखील या ठकाणी पाच वषा या काळात वचार कर यात येणार 
आहे. यासाठ  एसपी ह ला या ठकाणी मा यता िमळावी यासाठ  ताव मा.महापािलका सभे 
समोर मांडलेला आहे. महापािलकेचा वत:चा ह सा २५० कोट  याची तरतूद कर याचे 
अिधकार मा.आयु ांना असतील असा ताव मांडलेला आहे. यास महापािलकेची मा यता 
िमळावी अशी वनंती कर यात येत आहे. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पोमण साहेबांनी पु हा 
एकदा मा हती दयावी.  यानी असे सांगीतले क  थम मांकाचे मतदान जे तीन गाव आहेत 
ते परत वाचून दाखवाव.े दुसरा वषय असा आहे क  या माट िसट म ये कोणकोणते काम 
ाधा याने घेतली जाणार आहेत याची मा हती दयावी. क शासनाचे ५०० कोट , 

रा यशासनाचे २५० कोट  व आपले २५० कोट  असे एक हजार कोट ची मा हती दलेली आहे. 
थम मांकाचे होट ंग कोण या ऐर याम ये झालेले आहे ते नाव सांगा आ ण याम ये कोणते 

काम ाधा याने घेतली जातील याची पण मा हती सांगा. 
मा.िनलकंठ पोमण (मा हती व तंञ ान अिधकार ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. मा.महापौर यां या परवानगीने खुलासा करतो. या ठकाणी जो स मा.सद यांनी 

 उप थत केलेला आहे याचा खुलासा करतो क , आप याला जे होट ंग झालेले आहे 
या याम ये आपली वेबसाईड सु दा होती. या याम ये आपण ड सीएफ ह  सं था िनयु  

केलेली होती. दोन कारे फॉम देखील भ न आलेले आहेत. आप या वेबसाईडवर देखील मा हती 
आलेली आहे. आप याला जी डेडलाईन क शासनाने रा यशासनाला आपण जो ताव सादर 
करायचा ती ३१ माच २०१७ पयत क शासनाकडे पोहचायला पाह जे अशी िलमीट होती.  
यामुळे जो कालावधी आप याला िमळाला या कालावधीम ये आप याला २ लाख ५३ हजार 

५४८ ा  झालेले आहे याची मी आप याला थोड यात मा हती देतो. याम ये जे वाकड, 
पंपळेसौदागर आहे या ऐर यासाठ  ५०७१०  एवढे आप याला र पॉ स ा  झालेले आहेत. 
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िनगड  ािधकरण ऐर यासाठ  ३५४९७ ा  झाले आहेत. सांगवी ऐर या साठ  ३२९६१ ा  
झाले आहेत. पंपर  िचंचवड टेशन ऐर या यासाठ  ३२९६१ ा  झाले आहेत. आकुड  
रे वे टेशन ऐर यासाठ  ३२२३३ ा  झाले आहेत, पाईनरोडसाठ  २०२८४ ा  झाले आहेत,  
भोसर साठ  १७७४८ ा  झाले आहेत, िचखलीसाठ  १५२१३ ा  झाले आहेत, मोशीसाठ  
१२७७७ आ ण शहरा या इतर भागासाठ  २५३५ ा  झाले आहेत. या याम ये हा िनधी 
कशा कारे, कोणकोणते काम घेतले जाणार याची मा हती सांगतो. या याम ये दोन भाग 
आहेत. ऐर या बेस डे हलपमट आ ण दुसरा जो आहे याला पॅनिसट  असं हणल जातं. आपण 
ऐर या बेस डे हलपमटसाठ  जो िनधी आहे तो ५६५.४ कोट  आहेत, पॅन िसट साठ  ५२९.१ 
कोट  आहे. या याम ये संबंिधत एचओड , जे टे नकल काम करतात यां यासाठ  ऐर या बेस 
डे हलपमट यासाठ  जे कांपोन ट या याम ये िसले ट केलेले आहेत या यासाठ  सुरवातीला 
जो ट डे हलपमट आहे, रोड डे हलपमट आहे यासाठ  ९२.८ इतके केलेले आहे. 
क शन ऑफ पाकसाठ , ले ाऊंड आहेत, मेजर पाक आहेत असे वेगवेगळे दले आहे 
यासाठ  ५८ कोट  घेतलेले आहेत. नंतर इ टरनल रोड कने टेट िस ट म असते या ऐर याची 
या याम ये ॉमवॉटर, िस हरेज, रसायकलींग वॉटर, सोलर पॉवर जनरेशन, क युिनट  

डे हलप या यासाठ  ५३ कोट . कने टेड पपल हणून क से ट आहे यासाठ  हॉकस झोन, 
रे ो फकेशन, प लक टॉयलेट यासाठ  िनधी आहे असा िमळून ५६५.४ कोट चा िनधी आहे. 
दुसरा जो कार आहे याला पॅनसीट  हणल जातं, पॅनिसट  ह  क से ट संपुण शहरासाठ  
आहे आ ण यासाठ  ५२०.९ कोट  ो ह जन ठेवलेले आहे. या याम ये संपुण आयट  रलेटेड 
या गो ी असतात, इ टेलीज ट गो ी असतात याचा आपण उ लेख केलेला आहे. 
या याम ये इंटेलीज स हा जो पाट आहे यासाठ  जी तरतूद केलेली या याम ये माट 

वॉटर, माट िस हरेज आहे, माट ॅ फक मॅनेजमट आहे, माट ट लाईट आहे. दुसरा जो 
भाग आहे याला क युिनकेशन हणल जातं. याचेम ये ऑ ट कल फायबर आहे, टेली  
क युिनकेशन आहे. तीसरा भागाम ये र पॉ स हणल जातं. कमा ड कं ोल से टअप ते 
एकञीत कराव लागतं. नंतर युिनसीपल स हस ले हल बच माक ग यासाठ  आपण ठेवलेल 
आहे. ऍड होटाईज ऍ ड कं ोलसाठ  आपण ठेवलेल आहे. प लक वाय-फाय हॉट पॉट आहेत,  
ा सपोट हा सै शन आहे या याम ये माट पाक ग आहे, बायसीकल िस ट म आहे, मोबाईल 

ऍप आहे याची सु दा या ठकाणी सु वधा िनमाण केलेली आहे. असा हा आपला पॅनिसट चा 
क से ट आहे. यात सोशल िमड या आहे, शाळेसाठ  युिनसीपल लास म आहे. सभागृहास 
वनंती कर यात येते क  क शासनाकडून या संदभात मे कंवा जुन या पह या आठवडयात 
जी शेवटची शहर आलेली आहेत याचेम ये नामांकन होईल, पंपर  िचंचवडच सु दा 
या याम ये नामांकन होणार आहे. या यामुळे हा वषय मंजूर कर यात यावा अशी वनंती 

कर यात येते. 
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मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता तु ह  
आकडेवार  सांगीतलेली आहे. फॉम दले याव न आकडेवार  आहे का. सोशल िमड याव न 
आलेली आकडेवार  आहे. 
मा.संद प वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या पािलकेचा वकास 
कंवा वचार झाला तो पंपर  िचंचवड महापािलका. पंपर  पासून झाला. आमचे दुमत नाह ,  
गुरव पंपळे असेल, सांगवी असेल, वाकड असेल. पण ऑनलाईनम ये आम या पंपर  मधले 
सगळ  येड गबाळ  आहेत. आता ह  सुरवात आहे. पंपळेगुरव, पंपळेसौदागरम ये जाऊ दया. 
सांगवीत जाऊ दया, वाकडम ये जाऊ दया या ठकाणी सगळे माझे िमञ, बंध ुभिगनी सगळे 
नातेवाईक आहेत परंतु आम या पंपर साठ  कधी नंबर लागेल एवढ तर  सांगीतलतर बरे 
होईल. आमची पंपर  २५ ते ३० वष झाले हे ट लेटरवरती आहे. तीला आता खर बाहेर 
काढायच आहे. तर  आम या पंपर चा नंबर लवकरात लवकर लावावा अशी वंनती करतो 
आ ण थांबतो, जय हंद जय महारा .  
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माट िसट साठ  
एसपी ह  थापन कर या या संदभात खरेतर पोमण साहेबांनी चांगली मा हती सभागृहासमोर 
दलेली आहे. योगेश बहल यांनी खुप चांग या सुचना दले या आहेत. माट िसट म ये 
पह यांदा अशी प र थती झाली क  क ाम ये भारतीय जनता पाट चे सरकार आल आहे. 
यावेळेला पह यांदा माट िसट म ये या शहराचा समावेश झाला न हता, शहरात मोठया 
माणात राजकारण झाले आ ण यावेळ  दुस-या फेजम ये या शहराचा माटिसट म ये  

समावेश होईल. आ ह  जे बोलतो ते करणार असे आमचे क  आ ण रा यातील सरकार आहे. 
पंपळेसौदागर, पंपळेगुरव या सगळया शहराला माट करायच,े एकच भाग माट करायचा 
नाह . अजून आप या शहरात मुलभूत सु वधेचा वानवा आहे. हे करायचे असेलतर या येला 
खुप वलंब झालेला आहे. मी मा.महापौर साहेबांना वनंती करतो क  एसपी ह ची थापना 
क न शहर ख-या अथाने माट हो या या दशेन आपण मंुबई, द ली, शांघाय या शहराचा 
वचार करतो मला वाटत क  या याह  पुढे पंपर  िचंचवड शहर ने याचे काम आप याला 
करायचे आहे हा वषय मंजूर करावा, ध यवाद. 
मा.िनलकंठ पोमण (मा हती व तंञ ान अिधकार ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. स मा. सद यांनी वचारले या ाचा खुलासा करतो. जी मा हती माग वलेली 
होती या याम ये ऑनलाईन वेबपोटल तयार केलेले होतं. या वेबपोटलम ये ऑनलाईननी 
मा हती आपण घेत होतो. या याबरोबर शाळेतून, कॉलेजमधुन फॉम स यूलेट केलेले होते. 
या यामुळे अशी आप याकडे वगवार  ा  नाह . आपण हे सव टोटल एकाच कामासाठ  तयार 

केलेले होतं. सवासाठ  ओपन केलेल होतं आ ण जो आलेला रझ ट आहे तो कागदह  एकञीत 
केलेला आहे. 
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मा.महापौर-  हा वषय . ५ मंजूर करणेत येत आहे परंतु आयु  साहेबांना वंनती आहे क  
आपण या क पासाठ  मतदान घेतलेले आहे, मी महापौर या ना याने आप याला सांगतो क  
याची खरोखरच जाह रात झालेली नाह . तसातर भाग हा माझाच घे यासारखा होता.  
पंत धान आवास योजना यासंदभातह  सांगतो क  ती योजना नगरसेवकांना आ हांला व ासात 
घेवूनच नंतर ह  योजना जाह र करायला हवी होती, वषय सोडून बोललो माफ करा. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

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

          ---- 
मा.तुषार हंगे  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
            वषय मांक – ६ 

दनांक – १९/५/२०१७         वभाग-मा.आयु      
                
                   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .  

                           था/बीआरट एस/१६/२०१७ द.११/०४/२०१७  

                         २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ७ द.२०/४/२०१७ 

 सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल खालील १ ते ४ हे मु य र ते पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेकडे ह तांतर त झालेले आहेत असे पञ .रेशा/४४३३/सन २०१७ 
द.७/३/२०१७ चे कायकार  अिभयंता सा.बा. (द ण) वभाग, पुणे १ यांनी कळ वले आहे. 
अ. . ५ व ६ अदयाप महानगरपािलकेकडे ह तांतर त झालेले नाह . 

१. मंुबई-पुणे र ता (Old NH-4)  भ  श  िनगड  ते हॅर स ीज दापोड  
२. औंध-रावेत र ता (Old NH-4)  मुकाई चौक रावेत ते सांगवी फाटा राजीव गांधी 

पुल 
३. देहू-आळंद  र ता (SH-116) 
४. दघी (पुणे)-आळंद  र ता (SH-129)  
५. नािशक फाटा ते मोशी इं ायणी नद पयतचा र ता (NH-50)   
६. कवळे-मामुड  ते वाकड मुळा नद वर ल पुलापयत (प म बाहय वळण माग) 

(NH-4)   
वर ल ६ र यांपैक  अ. .१ ते ४ या मनपा ह तून जाणारे रा ीय महामाग (NH-4) व रा य 
माग यांची देखभाल दु ती, वकसन व सुधारणा कामे महानगरपािलकेकडून कर यात येत 
आहेत. अ. . ५ व ६ हे र ते महानगरपािलकेकडे ह तांतर करणेत आलेले नस यामुळे यांची 
देखभाल दु ती, वकसन व सुधारणा कामे महानगरपािलकेकडून कर यात येत नाह त. सबब, 
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सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल मनपा ह मधून जाणारे रा ीय महामाग व रा य महामाग 
De-Notification करणेबाबत मा यता देणेत येत आहे.   
मा.सं दप क पटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वतमानपञाम ये  मा हती 
आलेली होती. वषय मागे घेत याब ल ध यवाद याब ल आमचा वरोध नाह . आयु  
साहेबांनी रा यशासनाला या संदभात पञ िलह लेले आहे या पञाची मा हती सभागृहाला हावी 
अशी माझी वनंती आहे. या वषया संदभात अबन डे हलपमटने म ये ड लेअर केलेले होत.े 
अबन डे हलपमटने ड लेअर के यानंतर  सदरचे अिधकार मा.आयु ांना दलेले होते. अिधकार 
जर  मा.आयु ांचे असलेतर  रा यकत भारतीय जनता पाट  आहे. हे लोकांना ात हाव.े 
मा.आयु  यांनी शासनाला काय पञ िलह लेले आहे याची मा हती आ हांला कळवावी. 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा.आयु  यांचेकड ल 
. था/का व/बीआरट एस/१३४/२०१७ द.१२/०५/२०१७ चे पञातील मा.आयु  यांचे 

मागणीनुसार  वषय मांक ६ वर ल वषयपञ मागे घेणेस यांना अनुमती देणेत यावी अशी 
सूचना मी मांडते. 
मा.सार का स ते -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देते.  

मा.महापौर -   वषय मांक ६ शासनाने मागे घे याची वनंती केलेली आहे यानुसार वषय 
मांक ६ मागे घे यास परवानगी देणेत येत आहे. संबंिधत अिधका-यांनी याची मा हती 

दयावी. 
मा.राजन पाट ल (सह शहर अिभयंता) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. यासंबंधी 
मा.आयु  साहेब यांचे माफत मु य अिभयंता, साव.बांधकाम वभाग, म यवत  इमारत, पुण-े१ 
यांना यासंबंधीचे पञ द.१२/०५/२०१७ रोजी दलेले आहे ते पुढ ल माणे- सावजिनक बांधकाम 
वभागाकड ल खालील अनु मे १ ते ४ हे मु य र ते पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे 
ह तांतर त झालेले आहेत असे पञ . रेशा/४४३३/सन २०१७ द.७/३/२०१७ चे कायकार  
अिभयंता सा.बां.(द ण) वभाग, पुणे १ यांनी कळ वले आहे. अ. .५ व ६ अदयाप 
महानगरपािलकेकडे ह तांतर झालेले नाह . १) मंुबई-पुणे र ता (Old NH-4)  भ  श  
िनगड  ते हॅर स ीज दापोड  २) औंध-रावेत र ता (Old NH-4)  मुकाई चौक रावेत ते सांगवी 
फाटा राजीव गांधी पुल ३) देहू-आळंद  र ता (SH-116)  ४) दघी (पुणे)-आळंद  र ता (SH-
129) ५) नािशक फाटा ते मोशी इं ायणी नद पयतचा र ता (NH-50) ६) कवळे-मामुड  ते 
वाकड मुळा नद वर ल पुलापयत (प म बाहय वळण माग) (NH-4).  
 वर ल ६ र यांपैक  अ. . १ ते ४ या मनपा ह तून जाणारे रा ीय महामाग (NH-4) 
व रा य माग यांची देखभाल दु ती, वकसन व सुधारणा कामे महानगरपािलकेकडून कर यात 
येत आहेत. अ. . ५  व ६ हे र ते महानगरपािलकेकडे ह तांतर करणेत आलेले नस यामुळे 
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यांची देखभाल दु ती, वकसन व सुधारणा कामे महानगरपािलकेकडून कर यात येत नाह त. 
महापािलका ह तून जाणा-या या रा य/रा ीय महामाग अवग करण (De-Notification) 
करणेबाबतचा ताव माहे ए ल २०१७ या मा.महापािलका सभेपुढे मा यतेसाठ  ठेव यात 
आलेला होता. माहे ए ल या महापािलका सभेम ये हा वषय मा.महापािलका सभा माहे मे 
२०१७ म ये घे याचा िनणयानुसार मा.महापािलका सभा कायपिञका मांक ३ वषय मांक ६ 
अ वये ता वत आहे. वषयां कत बाबत मा. ज हािधकार  यांचे दालनात द. २९/३/२०१७ 
रोजी झाले या बैठक या सभावृ ांताम ये महापािलके या काय ेञातून जाणारे रा य व रा ीय 
महामाग अवग कृत (De-Notification) करणेची कायवाह  महापािलका व सावजिनक बांधकाम 
वभाग यांनी करावी असे नमूद कर यात आलेले आहे. तथा प , महापािलकेस रा य/रा ीय 
महामागचे वग करण (नामकरण) अथवा अवग करण (De-Notification) कर याच े मुलभूत 
अिधकार नसून असे अिधकार क य सावजिनक बांधकाम वभाग/रा य सावजिनक बांधकाम 
वभाग यांचेकडे अस यामुळे वषयां कत बाबत मु य अिभयंता सावजिनक बांधकाम वभाग 
पुणे यांना संदिभय मांक ३ या पञा वये सावजिनक बांधकाम वभागामाफत  अवग करण 
(De-Notification)  करणेबाबतची कायवाह  कर यात यावी असे कळ वलेले आहे. 
 यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
ठराव मांक – ३०         वषय मांक – ६ 

दनांक – १९/५/२०१७       वभाग- मा.आयु      

                
                   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .  

                           था/बीआरट एस/१६/२०१७ द.११/०४/२०१७  

                         २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ७ द.२०/४/२०१७ 
 
         मा.आयु  यांचेकड ल . था/का व/बीआरट एस/१३४/२०१७ द.१२/०५/२०१७ चे 
पञातील मा.आयु  यांचे मागणीनुसार  वषय मांक ६ वर ल वषयपञ मागे घेणेस यांना 
अनुमती देणेत येत आहे.   

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

मा.उषा ढोरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
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 वषय मांक – ७ 

दनांक – १९/५/२०१७       वभाग- मा.आयु    

 
          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .उदयान/३/का व/३५३/२०१७ 

   द.१७/०४/२०१७ 

  महारा  (नागर  े ) झाडांचे संर ण व जतन अिधिनयम 1975 व सुधा रत िनयम 
2009 सह शासन प रप क नगर वकास वभाग .शहव 1004/ .क. 137/न व-20 दनांक 24 

नो हबर 2005, शासन अिधसूचना नगर वकास वभाग .ट पीबी 4395/45/ . .22/भाग-4/95 

न व-11 दनांक 31 नो हबर-1996 अ वये करण दोन 3 (1) नुसार वृ ािधकरणाची थापना 
करणे आव यक आहे. 

          महापािलकेची सन-2017 म ये साव क िनवडणुक झालेली असुन न याने 

वृ ािधकरणाची रचना/ थापना उ  अिधिनयम करण 2 कलम 3 (1) अ वये न याने 
वृ ािधकरण गठ त करणे आव यक आहे. 

         सदर अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (1) अ वये नागर े ात हा अिधिनयम अमलात 

आण यानंतर श य ितत या लवकर नागर  थािनक ािधकरण आप या सद यामधून ते 
ािधकरण ठरवील अशा रतीने व अशा मुदतीत नेमणेत आले या, (अ य  व इतर यांसह)  

कमीत कमी 5 व जा तीत जा त 15 य चे िमळून बनलेले वृ ािधकरण गठ त कर ल. सदर 
अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (2)  अ वये वृ ािधकरणाचे अ य  हे मा.महापािलका 
आयु  हे असतील.सदर अिधिनयमातील करण 3 कलम 5 (1) अ वये आप या एका कंवा 
अिधक अिधका-यांची या अिधिनयमा या योजनासाठ  वृ अिधकार  हणुन नेमणूक कर ल. व 
हा अिधकार  सहा  क नगरपािलका आयु ा या दजापे ा कमी दजाचा असणार नाह . 

        सदर अिधिनयमातील करण 3 कलम 5 (1) अ वये मु य उदयान अिध क यांना 
वृ अिधकार  हणुन नेमणूक करणेस व अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (2) अ वये 
वृ ािधकरणाचे अ य  मा.आयु  असतात.व या यासह कमीत कमी 5 व जा तीत जा त 15 

सद य िमळून वृ ािधकरणाची रचना केली जाते. यासाठ  महापािलका सद यांमधून 
अ य ांसह कमीत कमी 5 व जा तीत जा त 15 सद य सं या असलेली सिमती गठ त 
करावयाची आहे. तर  वृ अिधकार  व वृ ािधकरण सद यांची नेमणूक करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

मा.झामाबाई बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.                  
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मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या वषया या अनुषंगाने 
अिधिनयमातील करण ३ कलम ५ (१) अ वये मु य उदयान अिध क यांना वृ  अिधकार  
हणून नेमणुक करणेस व अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (2)  अ वये वृ ािधकरणाचे 

अ य  मा.आयु ांसह कमीत कमी ५ व जा तीत जा त १४ सद य याला आप याला मा यता 
दयायची आहे. वा त वक पाहता या ठकाणी या वषयाम ये उदयान वभागाने यव थत 
खुलासा केला असता, मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम ३१ अ माणे जसे सद य 
सं या बला माणे करतो या माणे तपिशलवार मा हती दली असतीतर हा वषय मंजूर 
कर यास अवघड न हते.  येक प ा या सं याबला माणे मंुबई महापािलका अिधिनयम ३१ 
अ माणे कती सद य नेमता येतील. भारतीय जनता पाट  बहुमताम ये अस याने यांनी 
सांगावे. ५ ठेवावे का १४ ठेवायच.े ५ ठेवायचे असतीलतर यां या सं याबळा माणे इतरांना 
कती िमळतील आ ण १४ ठेवायचे असतीलतर सं याबळा माणे कती िमळतील.     
या ने पुढ या िमट ंगम ये हा वषय ठेवलातर नाव देता येईल आ ण तसा वषय ठेवता 

येईल अशी आमची सूचना आहे. 

मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. योगेश बहल यांची सुचना 
बरोबर आहे. या याम ये महापािलका अिधिनयमा माणे प ीय बलाबल माणे िन तच केल 
गेले नाह . सगळया प ा या लोकांना ितनीधी व शंभर ट के दल पाह जे.  वषय मांक ७ 
चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ३१        वषय मांक – ७ 

दनांक – १९/५/२०१७       वभाग- मा.आयु    
 
          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .उदयान/३/का व/३५३/२०१७ 

   द.१७/०४/२०१७ 

              वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा.   

      अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------  
 
मा.शिमला बाबर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
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ठराव मांक – ३२             वषय मांक – ८ 

दनांक – १९/५/२०१७              वभाग- मा.आयु  

                संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                 वभाअक/३/का व/२४/२०१७ द.६/०५/२०१७  
 

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

  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  
शौचालयनाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  
करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ 
नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क 
शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने 
क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  २८७,०३,०००/-  व ५,०३,९१,०००/-  असे 
एकुण र.  ७,९०,९४,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून 

येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , रा य शासनाचे र. .८००० /- व मनपा ह सा 
र. . ४०००/-या माणे वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत 
येत आहे. 
            व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक 
३०/४/२०१७अखेर केले या कायवाह ची मा हतीखालील माणे 
 
                                 प  “अ” 

महानगरपािलकेचेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटुंबांची सं या १०३३३  

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

९०४२ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ५७५४  
बांधकाम सु  

झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुतीशौचालय ४७७३ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
वैयि क घरगुती शौचालय ४३२० 
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        सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. 
मा.शैलजा मोरे-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.मीनल यादव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आमचा भाग . 
१४ महा मा फुले नगर झोपडप ट वासीयांनी प म महारा  अिभयानाअंतगत वतंञ 
शौचालयाचा अनेक जणांनी लाभ घेतलेला आहे. परंतु या कामा या अंतगत ेनेजलाईन 
प या या पा या या लाईन या तेथून टाकलेली आहे, यामुळे लोकांचे आरो य धो यात येत 
आहेत. तर  मी आप या वनंती करते क  पावसाळया या त डावर या ेनेज यालाईन 
यव थत कर यास सांगा यात. याची यव थत पाहणी करावी क  या लाईन नेम या 
प या या पा या या लाईन मधुनतर जात नाह त नां. असे कार या ठकाणी भरपूर झालेले 
आहेत याचा ञास लोकांना होतो.  
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१        ितकूल -० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
                     

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 

 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय १७५सीटस 

मिहला – ९४ िसटस 
कामकाज पूण 
पु ष – ८१ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
पिहलाह ा ५०८४लाभाथ  

GOI+GOM=३०५.०४ 
लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-

िह सा 

ULB =१०१.६८ लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण ४०६.७२लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा ३३४६लाभाथ  GOI+GOM=२००.७६ 

लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-

िह सा 

  ULB =६६.९२ लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण २६७.६८ लाख  
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मा. वकास डोळस -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.   
 
ठराव मांक – ३३               वषय मांक – ९ 

दनांक – १९/५/२०१७                वभाग- मा.आयु  

         संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . जा. मांक/पापु/क – 
                  इ/का व/६६/२०१७. द. ६/०५/२०१७. 
 

    मा. मु यिधकार  यांनी ३।५।२०१७ चे प ा वये िचखली, जाधववाड  व कुदळवाड  
इ याद  भागातून कारखा यातील मैला व रसायन िम ीत पाणी कोणतीह  या न करता थेट 
इं ायणी नद म ये ना या ारे सोडले जाते व यामुळे  इं ायणी नद पा ातील पाणी दु षत व 
प यास अयो य होत आहे. तसेच आळंद  हे महारा ातील एक मुख ितथ े  असून येथे 
दररोज व म ह याची एकादशी, ल न या दवशी हजार चे सं येने व आषाढ  व काितक  या 
दोन मो या या े दर यान लाख चे सं येने भा वक, भ  वारकर  आळंद  येथे येतात व 
इं ायणीचे पाणी तीथ हणून ाशन कर त असतात. यामुळे प या या पा याचा बाका संग 
िनमाण हो याची श यता नाकारता येत नाह . तर  या ा काळात पंपर  िचंचवड म.न.पा. 
कडून आळंद  शहराला सालाबाद माणे पाणी पुरवठा होत असतो. याच पाईप लाईनमधुन 
आळंद  शहरास (अंदा जत १म हना) िनःशु क पाणीपुरवठा कर यात यावे असे कळ वलेले आहे.  

  आळंद  नगर प रषदेस पंपर  िचंचवड म.न.पा. कडुन आषाढ  व काितक  वार साठ  
सुमारे ७ दवस दररोज ५० हजार िलटर या माणे र. . २.५० ित १ हजार िलटर या दराने 
शु क  आका न पाणी दे यात येते वर ल बाबींचा वचार करता  सुमारे अंदाजे १ म हना या 
कालवधीकर ता र. . २.५० ित १ हजार िलटर िनवासी दराने दवसाआड २ लाख िलटर इतका 
पाणीपुरवठा करणे श य होणार आहे. तर  आळंद  नगरपािलकेस दवसआड २ लाख िलटर 
पाणी पुरवठा चालू केला अस याने  यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  
मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.राहूल जाधव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा वषय सभागृहात 
आलेला आहे. तीथ ेञासाठ  वषय चांगला आहे. पण तीथ ेञाला जे काह  आज भोगाव लागत 
आहे ते पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काह  भागामुळे कंवा या ठकाणी भंगारचे दुकान 
असतील या ठकाणचे दुषीत पाणी या ठकाणी जाते. गे या ब-याच वषापासून आ ह  हा वषय 
या सभागृहाम ये मांडत आहोत. आपले नैसग क नाले, आहेत ओढे आहेत याम ये केमीकल 
िम ीत पाणी सव इं ायणीनद  म ये जाते. पयावरण वभागाने सम  पाहणी क न आ ह  
सम  िनदशनास आणून दलेले आहे. या ठकाणी केमीकल िम ीत पाणी, लॅ टकच ेपोते या 
पा यात धुतले जातात आ ण तेच पाणी इं ायणीम ये जाते. एक मह यापुव  मी कुलकण  
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साहेबांशी चचा केलेली होती क  आपण जे पयावरण वभागास बजेट ठेवतो याम ये इं ायणी 
नद  व छ करणे गरजेचे आहे. परंतु यावेळ  देखील आपण इं ायणी व छ कर यासाठ     
तरतूद नाह  असे उ र आलेले आहे. परंतु मला एवढेच सांगायचे आहे क  ह  जी वेळ आलेली 
आहे यावर आपण मात केली पाह ज.े तळवडे, िचखली, जाधववाड , कुदळवाड , मोशी 
या ठकाणी जे रासायनीक िम ीत पाणी जाते यामुळे इं ायणी दुषीत झालेली आहे. आपण 
देखील ामीण भागाचे आहात यामुळे गे या पंधरा वषाचा ईतीहास पाह लातर इं ायणीचे 
पाणी या भागातील सव लोक पीत होते परंतु आजची प र थती खुप अवघड आहे. यामुळे 
येणा-या काळाम ये जर काह  असे िनणय आप याला करावे लागतात यासाठ  इं ायणी 
असेल, पवना असेल या नदया व छ झा या पाह जेत. यासाठ  यो य िनणय यावा  
एवढ च वनंती करतो, ध यवाद. 
मा.संद प वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ११ ए ल २०१७ ला 
कुलकण  साहेब यांना मी पंपर म ये घेऊन गेलो, इं ायणीनद  व छ झालीच पाह जेत 
या या बरोबर पवना नद पण व छ झाली पाह जे. तेथील प र थती जागेवर दाख वली होती. 

चार पंपहाऊस डायरे ट गटारचे पाणी नद म ये जात होतं. या ठेकेदाराला काम दलेले होते 
या ठेकेदाराचे माणस तीथं काम करत नाह त आ ण हे कुलकण  साहेबांसमोर झालेल आहे. 

कुलकण  साहेबांनी सांगव क  ह  प र थती कोणामुळे ओढावलेली आहे. महापािलका पैसे खच 
करते मग तु ह  ॉपर आ ण ॅ ट कल काम जागेवर क न का घेत नाह त. तु हांला ते 
एसट पी लागतात याची तरतूद तु ह  आजपयत क न घेतलेली आहे. १२० एमएलड  एसट पी 
आपण कासारवाड ला केलेला आहे. पंपर म ये ३१ एमएलड च पोजल आहे. ते ओ हर लो 
होतं. तुमच कने शन तेथे आहे या यातून ४० ते ६० एमएलड  वे ट होतं. तु ह  ४७० 
एमएलड  पाणी पवना धरणातून उचलतातर या कती पा याची करता. इं ायणीनद  दुषीत 
कोणामुळे झालेली आहे. तेथे कती तुमचे पंप होते यातले कती एसट पी तु ह  आजपयत 
केलेले आहेत. तुम याकडे सगळया गो ी अ हेलेबल असताना ते तु ह  आजपयत का क  
शकला  नाह त. आज तेथे गणपती उ सव असेल, पंपर  िचंचवडम ये येक समाजाचे बांधव 
राहतात इतर उ सव असतील. येकाची नद  ह  जीवनदा हनी, र वाह नी आहे. आपण 
आप या नद ला आज आईसारखे मानतो.  आपण आप या आईला लहान क न ठेवलेले आहे 
आयु  साहेब तु ह  ते व छ कधीपयत करणार. पयावरण वभाग आ ण इ हारय मट 
वभाग आहे यांना स  ताक द देवून य  कारवाई क न या आ ण कुलकण  साहेबांनी 
उ र दयावे अशी वनंती आहे. 
मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. महापािलका आयु ांचे 
मी मनापासून अिभनंदन करेल. गे या अनेक वषापासून आळंद कर आप याकडे पाणी मागत 
होते. आप या पापाची फळ आळंद कराना भोगायला िमळत होती. हा वषय अनेकवेळा 
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सभागृहाम ये आलेला होता. या भागाम ये दु षत पाणी येते या पा यात इं ायणी नद म ये 
भावीक येत असतात, चांग या भावनेने नान कर यासाठ  जात असतात. या लोकांना 
इं ायणी या प वञ पा याम ये आंघोळ करतोत का कुठ या गटरगंगेम ये आंघोळ करतो असे 
या नागर कांना, या भावीकांना जाणवत होतं. आज आपले सव नाले या नद ला जातात याची 

खरच पाहणी कर याची गरज आहे. संद प वाघेरे यांनी सांगीतलेले बरोबर आहे. पवना आ ण  
इं ायणीनद  दु षत हो यासाठ  आपणच कारणीभूत आहोत. आपले शासन या गो ीला 
जबाबदार आहे. इं ायणीनद म ये दु षत पाणी जाते. जे आपले लॅ ट आहेत ते च-होलीचा 
लॅ ट, िचखलीचा लॅ ट अधवट आहे या लॅ टमुळे इं ायणी नद म ये पाणी जाते याला  
कारणीभूत आपणच आहोत. तळवडे या वर या भागात सु दा संततकुाराम सहकार  साखर 
कारखाना आहे ितथपयत वेगवेगळया भागातून नाले नद ला आलेले आहेत. हे साहजीकच आहे 
क  नाला हा नद कडेच वाह ला जातो पण काह  नाले िचखलीचा प रसर असेल, तळवडेचा 
प रसर असेल कंवा च-होलीचा प रसर असले हे शंभर ट के ेनेजयु  पाणी इं ायणीनद ला 
जाते. शासनास अनेकवेळा सांगीतले च-होलीचा एसट पी लॅ ट चालू झाला तर हा संग 
उदया या काळाम ये आप याला येणार नाह . आपण आळंद कराना दोन लाख ली. पाणी 
दे याचे ठरवले आहे पण आज पंपर  िचंचवड शहरात एका बाजूला एक दवसा आड पाणी 
केलेली आहे आ ण दुस-या बाजूने आळंद कराना पाणी दयायचे तु ह  सभागृहासमोर आणलेल 
आहे. आपले पाणी भागऊन आळंद कराना पाणी देणे श य आहे का. आम या भागाम ये आज 
पाणीपुरवठा सुरळ त नाह . आप या घरात लोकांना पाणी आपण यव थत देऊ शकत नाह त 
तर दुस-याच घर बघायला िनघालो हा  पडलेला आहे. पाणी दे याब ल आमचा अजीबात 
वरोध नाह  कारण ती लोक खरच गटारचे पाणी पतात हे आ ह  पाह लेल आहे पण आप या 
शहराचा पाणीपुरवठा यव थत आहे का नाह , आप या शहराला पुण पाणी देऊ शकतो का 
नाह , आप याला शहराला पाणी पुरणार आहे क  नाह . या यापुव  पवना धरणाम ये १८ 
टएमसी पाणी असताना सु दा याकाळात पाणी कपात केलेली होती. आज  ३८ ते ४० ट के 
पाणी असताना सु दा पाणी कपात केलेली आहे. कशासाठ  पाणीकपात केलेली आहे. आपण 
सु दा जबाबदार न उ र दल गेल पाह जे क  आप या शहरात पाणीपुरवठयाचा  गंभीर 
असताना सु दा आपण शहरातून दुस-या शहराला पाणी देतो. यापुव  सु दा दे याचा य  
केलेला होता या लाईन सु दा जु या आहेत या तशाच पडले या आहेत असे असताना सु दा 
यांना कती पाणी देणार आहोत. हे कायम व पी देणार का, ता पुरते देणार आहोत का एक 
मह यासाठ  दयायच.े एक मह यासाठ  का दयायच, कायम व पी का देणार नाह त. एक 
मह यात ती गटारगंगा बंद होणार का कंवा ना याचे पाणी एक मह याम ये जाणार नाह  
का ते बंद होणार आहे का. एक मह ना पाणी देणार असालतर कायम व पी पाणी दे यासाठ  
काह  य  केलेले आहेत का हा सु दा गांभीयाने वचार कर यासारखा आहे. पावसाळा जवळ 
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आलेला आहे. ७ जूनला पाऊस ये याची श यता आहे. या शहरातील नालेसफाई कुठेह  झालेली 
नाह , े नेज साफसफाई झालेली नाह . हा वषय गांभीयाने घेतला पाह जे. पावसाळयाम ये 
सकल भागाम ये पाणी जातं या ठकाणचे नाले चोकअप आहेत. या ठकाणचे नाले, गटर 
साफसफाई झालेली नाह . मग हे पाप आपण करायच आ ण भोगायच ते खाल या लोकांनी. ह  
प र थती सु दा सुधारण गरजेच आहे. आप याला माझी वनंती आहे क   ेनेजलाईनचे जे जे 
पाणी नद ला जाते ते पह ले बंद केले पाह जे. आप या शहराला काय रेटने पाणी घेतो आ ण 
आळंद ला काय रेटने पाणी देतो  हे सांगावे. च-होली आ ण िचखलीचा लॅ ट लवकरात लवकर 
चालू केलातर हा उ वलेला  िमटेल असे वाटते. आळंद करांना जो ञास होतो तो 
आप यामुळे होतो आहे. कुदळवाड चा जेवढा कचरा आहे, जेवढ  ती घाण आहे, केमीकल आहे 
ते या नद त िम ीत होते. या ठकाणी आपला कुठलाह  अिधकार  जबाबदार ने काम करत 
नाह . कुलकण  साहेब महापािलकेचे जावाई आहेत असे वाटत.े अतीशय चांग या प दतीने ते 
नगरसेवकांना बोलणार आ ण कामा या नावाने शीमगा. असे अिधकार  या ठकाणी नको, या 
पदावर बस याची पाञता नाह . या अिधका-यांना कामाची जबाबदार  नस यामुळे असे 
अिधकार  या ठकाणी बस याची पाञता नाह , दुस-या अिधका-यांकडे तो वभाग दयावा. 
साहेब, तु ह  परवा िचखली प रसर बघायला आले पण मी वचारतो क  तु ह  कधी कुठला 
नाला बघायला गेले नाह त, कधी नद  बघायला गेले नाह त. कधीह  केबीनमधुन ते बाहेर 
आलेले नाह त. या ठकाणी चांगला अिधकार  पयावरणा या मा यमातून दयावा. 
या ठकाणाहून यांना काढावे व या ठकाणी चांगले काम करणारे अिधकार  दयावे अशी 
वनंती आहे. शहराचा पाणीपुरवठा आपला कती चालू शकतो एक मह याम ये यांना पाणी 
देवून आप याला काह   ड टब होणार आहे का हे सांगावे. आपला पा याचा रेट आ ण यांचा  
पा याचा रेट सांगावा. 
मा. सार का स ते  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पा याचा वषय 
आहेच पण याच बरोबर जलपण चे जे ठेके दलेले आहेत ते ठेकेदार काय करतात. 
पावसाबरोबर जलपण  वाहून जा यासाठ  पाऊसाची वाट पाहतात का. याचा खुलासा हावा. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या ठकाणी 
आळंद कराना पाणी दे याचा वषय आहे या ठकाणी पाणी िन तपणे दले पाह ज.े आपले ते 
कत यच आहे आ ण कमान तेवढेतर  पु य पंपर  िचंचवडकरांनी कमवलेच पाह जे. आता 
द ाञय साने हणाले क  पाणी दले पाह जे. परत हणाले क , पाणी पुरते का, पाणी गढूळ 
आहे, नेमक यांचे हणणे काय आहे हे कळल नाह . खरंतर आप या शेजारच गाव आहे 
आ ण आळंद मुळ आप या शहराची ओळख आहे हेह  आपण वसरता कामा नये. आळंद करांना 
पाणी देणे लागतो. राह ला तो  आता जलपण  आहे का, पाणी गढूळ आहे का ना यातुन 
पाणी ितथं खराब जातय का. या सगळया वषयावर िन तपणे काम कर याची गरज येथून 
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पुढ या काळात असलीच पाह जे. आपण यातून वकआऊट केलच पाह ज.े येथून मागे काय 
झाले याचा वचार करायचा नाह . परंतु येथून पुढ या काळाम ये या प दतीन ेआपण काम 
करणार आहोत यासाठ  माञ आप याकडून जे शहरातल पाणी या नदयाला जाऊन िमळतय  
ते पाणी चांगले जाईल, े नेजचे पाणी जाणार नाह  याची खबरदार  सगळयानी घेतली पाह जे.  
जलवाह नी आहे या यावर वकआऊट क न ेनेज या लाईनमधुन जाणारे पाणी असेल, 
ना यातून जाणारे पाणी, एसट पी याची पाहणी झाली पाह जे. आज आळंद ला पाणी िन त 
दयावे. आपली अडचण होणार का, घरातल पोट भरणार आहे का, एक तीळ सात जणांनी 
वाटून खालला होता ह  सु दा आप या देशाची सं कृती आहे. तेह  वसरता कामा नये यामुळे 
आपली आडचण होईल नाह  होईल या अडचणीवर आपण सगळेजण िमळून मात क न 
आपण आळंद करांना पाणी दले पाह ज,े हा वषय मंजूर करावा. 

मा. ा खानोलकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा या भागाम ये 
कॅ टो मट बोड आ ण महापािलका या दोघांचा समावेश आहे. कॅ टो मट बोडाचे जे पाणी आहे 
ते डायरे ट थेट पवना नद म ये सोडले जाते ते पवना नद चे पाणी पंपर  िचंचवड शहराला 
सोडले जाते. कॅ टो मटचे जे पाणी आहे ते वदाऊट टमट पाणी पवना नद ला सोडले जाते.  
याच कुठलह  सुवेज लॅ टच इ टॉलेशन केल गेलेल नाह . शासनाला वनंती आहे क  
यांनी पञ दयावे जेणेक न कॅ टो मट बोड टमट लॅ ट इ टॉल करतील आ ण यांचे 

सुवेजच पाणी बदं करतील. जेणेक न पवनानद चे पाणी चांगले राह ल आ ण पंपर  िचंचवड 
शहराला व छ पा याचा पुरवठा होईल. शासनाला वनंती आहे क  यांनी कॅ टो मट बोडाला 
पञ दयावे, ध यवाद. 

मा. मोद कुटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आळंद ला २ लाख ली. 
पाणीपुरवठा करणे हणजे यां या त डाला पाणी पुस यागत होईल. दोन लाख ली. पाणी 
हणजे एक लॅटला पुरत नाह . आळंद ची लोकसं या आ ण या ठकाणी येणारे भावीक हे 

ल ात घेऊन लागेल तेवढा पाणीपुरवठा करावा. तसेच िस द वनायक नगर  कॅ टो मट 
ह म ये असणारा भाग आहे याला सु दा पाणीपुरवठा करावा अशी मी सुचना करतो. 

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  साहेब 
या ठकाणी न याने आलेले आहेत. तुमचा स कार झाला. पंपर  िचंचवड म ये चांग या 
प दतीने काम कर यास तु हांला वाव आहे या ने तु ह  काम करावे असे मी रा वाद  
काँ ेस प ा या वतीने सांगते. आजचा जो  आहे तो जाधववाड , िचखली, कुदळवाद  हे 
तीन नाव टाकले असलेतर  सु दा या या ठकाणी नद  आ ण कंपनी असेल, उदा. थेरगाव 
पेपर मीलचे पाणी आ ह  यावेळेला बघीतलेल होत यावेळेला पाणी खुप फेसाळलेले होते. 
या ठकाणी नद तील मासे मेले होते. या या भागाम ये इ ड अल आहे, नद  जवळ आहे 
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या ठकाणी रसायनयु  पाणी सोडले जाते, याचा अिधकार आप या महापािलकेला आहे का. 

चार मह यापुव  मंञालयाम ये िमट ंग होती, यावेळेला आ ह  यांना वचारल क  
कॉप रेशनला तु ह  अिधकार का देत नाह त. कंप या या पाणी सोडतात यावेळेस आम या 
महापािलकेचे अिधकार  या ठकाणी बोलू शकतात का, जर बोलूच शकत नसतीलतर ते 
अिधकार  तीथे जाऊन काय करणार. हा अिधकार पह यांदा आपण क न घेतला पाह जे क  
जेणेक न कोणतेह  अिधकार  असो या ठकाणी कमंतच देणार नसतीलतर, अिधकार 
नसतीलतर आपण काय करणार आहोत. मागे मा.रामदास कदम मंञी महोदयानी टेटमट केले 
होते, यांनी अहवाल माग वला होता. दोनदा या यावर यांनी सांगीतल क  या कंप यावर 
आ ह  तीबंध क  परंतु या यावर कुठ याह  प दतीचा तीबंध झालेला नाह . हे वारंवार 
घडते आ ण आपली नद  दू षत होते. पुढे गेले तर मुळा, मुठा नदया आहेत. या 
इ ड लअलचे पह यांदा टमट लॅ ट झाले पाह जे. कुदळवाड ला राञी माल जाळतात, 
केमीकल सोडतात यासाठ  वतंञ लॅ ट केलातर हरकत नाह . या याम ये दंड भरणे, 
कोटाचे ताशेरे ओढून घे यापे ा आपण आप याम ये दु ती क न घेणं चांगले राह ल. 
इ ड अलसाठ  लॅ ट उभा करायचा असेलतर तो करावा. पाणी कपात करतो यावेळेला 
दुधेकर साहेबांना आद या दवशी आम यात या एकजणांनी वचारल यावेळेला यांनी 
सांगीतल क  ४० ट के पाणी िश लक आहे. दुस-या दवशी मी वचारल यावेळेला ३५ ट के 
पाणी िश लक आहे. आपण पुविनयोजन हणून एक दवसाआड पाणी देतो परंतु एक दवसा 
आड पाणी देताना सु दा मग पुण ेशरने दले पाह ज.े जी टँकर लॉबी आहे पेपरला जे करण 
येतात ते कुठेतर  कमी पाह जेत. हे पाणी दयायला पाह जे अ यत: टँकर साठ ची मागणी 
येणारच. कारण जर एखादया सोसायट म ये पाणीच पोहचत नसेल, बार क पाणी येते यामुळे 
मह लांची भांडणाची प र थती िनमाण होते. मा या माह ती माणे आप याकडे पाणी पुरेसे 
आहे. पाणी जे देणार आहेत ते पुण ेशरने दयावे. टँकर लॉबीच पारदशक काम करणा-यांनी 
बघून याव. आमच हणण आहे क  पंपर  िचंचवड शहराम ये पाणी नागर कांना चांगले 
आ ण यव थत िमळाले पाह जे. ॉम वॉटर लाईन ओपन गटस टाकलेले आहेत. संपुण 
गटसचे ेनेजचे पाणी दवसाढवळया वाहते. नागर कांना याचा ञास होतो आ ह  आम या 
अिधका-यांना वचारलेतर आता पाऊस पडतो का नाह  पडत मग ओपन या याम ये तुमच 
ेनेजच पाणी कसे येते. आज पाऊस पडत नाह  मग ओपन गटारम ये तुमच े नेजम ये पाणी 
कसे येते. या यावर र ता खोदून आधवट पाईपलाईन टाकले या आहेत. पाणी गळतीवर 
उपाययोजना केली पाह जे. ४० ट के आपली पाणी गळती आहे. एमआयड सीची एक लाईन 
आहे. अिधका-यांना आ ह  सांगीतले आहे लोकांना पाणी नाह  आ ण अ रश: ती लाईन धो धो 
वाहते आहे एमआयड सी काह  करत नाह . नागर कां या मनाम ये असे येते क  ह  
महापािलकेची लाईन आहे का एमआयड सी करणार नसेलतर आपण कमीत कमी ती लाईन 
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दु त क न घेतली पाह जे. संभाजीनगरम ये एमआयड सीची लाईन आहे. याच परत धो धो 
धो पाणी सु  आहे. याला काय करायच आहे. आळंद ला पाणी न दे याचा  येत नाह . 
दरवष  सालाबादा माणे आपण यांना पाणी देतोच. या ठकाणी वारकर  भारतामधुन, 
परदेशामधुन येतात आ ण ते तेथ े मु कामी असतात. ट केले या वॉटरची सवय झाली 
पाह जे. आप याकडे टमट लॅ ट जथे आहे तेथे हा लॅ ट टाकला पाह जे. ट केलेले पाणी 
नागर कांना िमळाले पाह जे. मग ते गाडनला िमळाल पाह जे, मा याकडे केले आहे परंतु 
या ठकाणी लाईनला अजून पाणी कने शन जोडलेले नाह . आ ह  नागर कांना सांगतो 

सोसायट या गेटम ये केलेल आहे तु हांला पाह जेतर तु ह  आतम ये तुमची लाईन क न 
या. परंतु ती लाईन अजून क लेट झालेली नाह . नुस या लाईन टाकून झाले या आहेत पण 

पाऊस पड यानंतर नागर क तेच पाणी वापरणार आ ण हणून येक ठकाणी जथे टमट 
ला ट आहे तीथेच आपला अजून एक ला ट असला पाह जे. ट केलेले वॉटर लोकांना 
िमळाले पाह जे. पंपर  िचंचवड शहरातील येक गाड गाडन, ड हाडयरम ये, फुटपाथम ये 
आपण सुशोभीकरणक केलेले आहे या ठकाणी ते सगळ पाणी गेल पाह ज.े आपले पाणी कुठेह  
वे टेज गेले नाह  पाह जे. येथून पुढे सगळया गो ीसाठ  या उपाययोजना करा यात. रेनवॉटर 
हाव ट ंग सु दा करायला पाह जे. राज थानम ये कधीच पाणी कमी पडत नाह  कारण 
या ठकाणी रेनवॉटर हव ट ंग आहे. मोठया कमला आपण क पलसर  केल पाह जे. 

कॉप रेशनचे काह  ोजे ट आहेत या सगळया ठकाणी तुमचे रेनवॉटर हव ट ंगचे ोजे ट 
लागले गेले पाह जेत. दरवेळेला हा वषय आ यानंतर आपण हणतो क  आप यामुळे, पण 
इं ायणी नद ला दु षत करणारे लोक दुसर च असतात यां यावर लगाम नाह  तो लगाम 
घाल यासाठ  आयु  साहेब आप याला अिधकार नाह त ते अिधकार िमळवून आण यासाठ  
य  केले पाह जेत आ ण ते य  करावेत. पंधरा दवसावर पावसाळा आलेला आहे आजून 

आपले कुठलेह  नाले साफ झालेले नाह त. कोण याह  ना यात जाऊन बघा, चंड लॅ टक, 
चंड कचरा ना याम ये आहे. महापािलकेम ये येताना डा या बाजूचा नाला बघीतलातर तेथे 

सु दा तीच प र थती आहे. आजुबाजूला व ती आहे या ठकाणी तु ह  ड टबीन आ ण 
मोठमोठे कंटेनर ठेवले पाह जे. जेणेक न लोकांनी या ना याम ये कचरा टाकला नाह  पाह जे. 
या यासाठ  ह  उपाययोजना जर राबवलीतर मला अस वाटत नाह  क  नागर क सु दा या 
ना याम ये लॅ ट क कंवा कचरा वगैरे टाकतील. याच माण कमी होईल. या ने 
आप याला काम कर यासाठ  सुलभ होईल असे वाटते. पह यांदा आयु  साहेब आपण य  
करावा जेणेक न कंपनीवर कुठ याह  कारचे बंधन आले पाह जे क  यांनी कुठ याह  कारे 
पाणी सोडले नाह  पाह जे. तशा सुचना अिधका-यांना दया यात, तु ह  ताकद दयावी क  तु ह  
जा आ ण या कंपनीस िसल लावून आलं पाह ज.े आपण सोसायटयाच पाणी कने शन तोडतो 
मग या कंप याजर पाणी सोडत असतीलतर कंप याना िसल लावायची ताकद आप यात 
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असली पाह जे आ ण ह  ताकद िनमाण क न घे याच काम आयु  साहेब तु ह च कराव अशी 
मी वनंती करते. आळंद ला पाणी सोडत असालतर पाणी दे यास वरोध नाह . 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा.महापौर साहेब, 
आपण या दवशी न हतात. मी, सव गटनेते होतो. थायी सिमती अ य  होते. यावेळेला 
सीओ साहेबीनी जे पञ िलह ले या पञा या अनुषंगाने आयु ांनी आ हांला वनंती केली होती 
क  मी हे सु  करतो आ ण नंतर अवलोकनासाठ  हा वषय आणतो. आयु ांनी वषय आणून 
हा वषय मंजूर झालेलाच आहे आयु ांनी पाणी दे यास सुरवात केलेली आहे. हा वषय 
आप याकडे अवलोकनासाठ  आलेला आहे. माझी वनंती एवढ च आहे क  आता मंगलाताईनी 
सांगीतल क  मा.आयु  साहेब, याम ये तु ह , पो यूशन कं ोल बोडाचे जे काह  संबंिधत 
अिधकार , एमआयड सीच े आरओ, तु ह  अशी समीती गठ त करावी. दुषीत पाणी आपण 
यांना देतो. वारक-यांचा वचार क न पाणी दे याबाबत वरोध नाह . परंतु भ व याम ये सु दा 

खालची गाव असतील िचखली, च-होलीला या सव लोकां या आरो याला हनीकारक असं आहे. 
यामुळे मा.आयु ांनी यावर पह लं कटा ाने ल  देऊन हे पाणी ट क न कसे सोडता येईल 

या यावर खच कतीह  झालातर  याची सुरवात आयु  साहेब आपण पह यांदा करा. हे 
फ ेट वॉटर आपण सोडल पाह जे. या याम ये अजून असं िलह ल होतं क  यां या सीओने 
वनाशु क पाणी मागीतलेले होते. तु ह  २ लाख ली. पाणी देणार आहेत. तु ह  वषय मंजूर 
करता ह  आनंदाची बाब आहे परंतु २ लाख ली. या माणे दवसाआड हणतो. हणजे 
आपण ३० लाख ली. पाणी देणार आहेत आ ण ३० लाख ली. पाणी जर देणार असुतर २.५० 
. नी याचे ७५ लाखच होणार आहेत. मग ते ७५ लाख . या महापािलकेच पापच आपण 

केलेल आहे, वारक-यांसाठ  काह तर  पु यांच काम आपण करतोतर हे पाणी मोफत दयावे अशी 
सूचना आपण करावी अशी आप याला वनंती करतो. मोफत दया ७५ लाखानी काय होणार 
आहे आ ण येथून पुढे भ व यात तु ह  शासनाला अशी ताक द दया क  असे दुषीत पाणी 
यापुढे जाणार नाह  याची दखल घेवून आयु ांनी कारवाई करावी असे आदेश दयावेत तुमच 
आ ह  अिभनंदन क . 

मा.महापौर -  दुषीत पाणी जाणार नाह  याची दखल घेवून आयु ांनी कारवाई करावी. हा 
वषय मंजूर करणेत येत 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 केले. 
         ------ 
 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.                                                       
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                   वषय मांक – १ 
दनांक – १९/५/२०१७                वभाग- मा.आयु  

  संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/२५१६/२०१६  
      द.२२/१२/२०१६ 
    २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .१९७१७ द.२७.१२.२०१६ 
    ३) मा. थायी सिमती सभा ठराव .२००३८ द.०३.०१.२०१७ 
    ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक १० द.२०/४/२०१७   
 

 िश ण मंडळ वभाग, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सन २०१७-२०१८ च ेवा षक 

अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेले आहे. िश ण मंडळाच े अंदाजप कास मंुबई ाथिमक िश ण 

िनयम १९४९ च े कलम १५४ (२) अ वये दनांक १ जानेवार  पूव  मा.महापािलका सभेची मा यता 
आव यक आहे.  सन २०१६-२०१७ या ४ म ह यातील य  जमा व खचा या व ८ म ह या या जमा 
व खचा या अंदाजे र कमा नमूद केले या आहेत.  िश ण मंडळ सभेने सादर केले या अंदाजप कावर 

शासन अिधकार  िश ण मंडळ यांचेशी चचा क न  सन २०१६-२०१७ च े सुधार त अंदाजप क र. . 

१२४,२२,५४,०००/- च े व सन २०१७-२०१८ च े मूळ अंदाजप क र. .१२५,६९,०४,०००/- मा यतेकामी 
सादर केलेले असलेतर  िश ण मंडळाने सन २०१६-१७ च ेसुधार त व सन २०१७-१८ च ेमुळ अंदाजपञक 

सादर केल ेआहे. यानुसार मा.िश ण मंडळाने सुच व या माण ेसन २०१६-१७ चे सुधार त अंदाजप क 

.१४८,६०,२४,०००/- व सन २०१७-१८ च े मुळ अंदाजप क .१५१,०५,२४,०००/- ची मा.महापािलका 
सभे या उमेद मा यतेवर अंमलबजावणी करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.  

मा.संद प वाघेरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.शैलेश मोरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत 
यावा अशी सूचना मी मांडतो.   

मा.मोरे र भ डवे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक- ३४                                           वषय मांक – १ 
दनांक – १९/५/२०१७                वभाग- मा.आयु  

  संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/२५१६/२०१६  
      द.२२/१२/२०१६ 
    २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .१९७१७ द.२७.१२.२०१६ 
    ३) मा. थायी सिमती सभा ठराव .२००३८ द.०३.०१.२०१७ 
    ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक १० द.२०/४/२०१७   

    वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
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अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 

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

 

     -------- 
मा.महापौर -  सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे जाह र करतो.    
                                                                 
                                   
                                          (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.    
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/९/का व/३०२/२०१७ 
दनांक - २१/०७/२०१७       

                                                                                                  
                                       नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

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

      कायवाह साठ  रवाना.                                                                       


