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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा. वशेष महापा लका सभा 
कायप का मांक – ४८ 

सभावृ तांत 
दनांक – ७.९.२०१५                           वेळ – दुपार  १२.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची मा. वशेष महापा लका सभा सोमवार द.७.९.२०१५ 

रोजी दुपार  १२.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण 

सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१.   मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब      -      महापौर 

२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव  -      उपमहापौर 

३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.   मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

५.   मा.भालेकर अ णा दल प 

६.   मा.सौ. वाती मोद साने 

७.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.   मा.थोरात व नता एकनाथ 

९.   मा.जाधव साधना रामदास 

१०.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 

११.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१२.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१३.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१४.  मा.जगद श शे ी 

१५.  मा.बाबर शारदा काश 

१६.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१७.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८.  मा.उ हास शे ी 

१९.  मा.पवार संगीता शाम 
२०.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२१.  मा.तानाजी व ल खाडे 
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२२.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२४.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२५.  मा.भारती फरांदे 

२६.  मा.आर.एस.कुमार 

२७.  मा.जावेद रमजान शेख 

२८.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२९.  मा.राजू मसाळ  

३०.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३१.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३२.  मा.भ डवे सं गता राज  

३३.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३४.  मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

३५.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३६.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

३७.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

३८.  मा.अपणा नलेश डोके 

३९.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४०.  मा.जय ी वसंत गावड े

४१.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४२.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४३.  मा.शेख अ लम शैकत 

४४.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४५.  मा.म डगेर  वषा वलास 

४६.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

४७.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

४८.  मा.सुपे आशा र वं  

४९.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५०.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 
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५१.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५२.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५३.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

५४.  मा. दा बाजीराव लांड े

५५.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

५६.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५७.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

५८.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

५९.  मा.सावळे समा र वं  

६०.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६१.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६२.  मा.कदम सदगु  महादेव 

६३.  मा. गता सुशील मंचरकर 

६४.  मा.कैलास महादेव कदम 

६५.  मा.टाक अ ण मदन  

६६.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

६७.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

६८.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

६९.  मा.काळे वमल रमेश 

७०.  मा.पाडाळे नता वलास 

७१.  मा.तापक र अ नता मि छं    

७२.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७३.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

७४.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

७५.   मा.बारणे नलेश हरामण 

७६.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७७.   मा.बारणे माया संतोष 

७८.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

७९.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
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८०. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८१. मा.कलाटे वाती मयुर  

८२.   मा.च धे आरती सुरेश 

८३.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

८४.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

८५.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

८६.   मा.जगताप राज  गणपत  

८७.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

८८.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

८९.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९०.   मा. शांत शतोळे 

९१.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

९२.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

९३.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

९४.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

९५.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

९६.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण  

९७.   मा.संजय केशवराव काटे 

९८.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

९९.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१००. मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१०१. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
  

या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर - 

मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य 

अ धकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे – सह 

आयु त, मा.पाट ल, मा.च हाण, मा.तुपे – सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता,  

मा.डोईफोडे, मा.कडुसकर, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.दंडवत,े मा.माछरे, मा.फंु दे, मा.दुरगुड,े 

मा.खोसे - सहा.आयु त, मा.पवार - कायदा स लागार, मा.उबाळे - शासन अ धकार  

( श णमंडळ), मा.पोमण - संगणक अ धकार , मा.दुधेकर, मा.पठाण, मा.कुलकण ,   
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मा.बरशे ी, मा.ग ू वार, मा.शेख, मा.गायकवाड - कायकार  अ भयंता, मा.बोदड े - शासन  

अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

                                    ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
मा.गोर  लोखंडे  – मा.महापौर साहेब, अ वनाश (दादा) टेकावडे- व यमान नगरसेवक़, 

डॉ.एम.एम.कलबुग -जे ठ क नड सा हि यक आ ण पुरोगामी वचारवंत, आदेश ीवा तव-जे ठ 

संगीतकार यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत येवून सभा सोमवार 

दनांक ७/९/२०१५ दुपार  १२.१५ पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर  – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन मनीटे त ध उभे रहावे.   

(सवानी दोन मनीटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल .) 

मा.महापौर  –  उपि थत स मा.सद यां या संमती माणे आज दनांक ७/९/२०१५ रोजी दुपार   
             १२.१५ वाजेपयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.  
         ------     

 

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पपंर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा. वशेष महापा लका सभा 
कायप का मांक – ४८ 

सभावृ तांत 
( द.७/९/२०१५ (द.ु१२.००)  ची तहकूब सभा) 

दनांक – ७.९.२०१५                           वेळ – दपुार  १२.१५ वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची द.७/९/२०१५ (दुपार  १२.००) ची तहकूब मा. वशेष 
महापा लका सभा सोमवार द.७/९/२०१५ रोजी दुपार  १२.१५ वा. महानगरपा लके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल 
स मा.सद य उपि थत होते.  

 

१.   मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव  -    उपमहापौर 

३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.   मा.भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के.बापू 

५.   मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.   मा.भालेकर अ णा दल प 

७.   मा.सौ. वाती मोद साने 

८.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.   मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.   मा.जाधव साधना रामदास 

११.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप  

१५.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६.  मा.जगद श शे ी 

१७.  मा.बाबर शारदा काश 

१८.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  
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१९.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०.  मा.उ हास शे ी 

२१.  मा.पवार संगीता शाम 
२२.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२३.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२४.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२६.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२७.  मा.भारती फरांदे 

२८.  मा.आर.एस.कुमार 

२९.  मा.जावेद रमजान शेख 

३०.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३१.  मा.राजू मसाळ  

३२.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४.  मा.भ डवे सं गता राज  

३५.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३६.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३७.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३८.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

३९.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४०.  मा.अपणा नलेश डोके 

४१.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४२.  मा.जय ी वसंत गावड े

४३.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४४.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४५.  मा.शेख अ लम शैकत 

४६.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४७.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 
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४८.  मा.म डगेर  वषा वलास 

४९.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५०.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५१.  मा.सुपे आशा र वं  

५२.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५३.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५४.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५५.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५६.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

५७.  मा.महेशदादा कसन लांडगे  

५८.  मा. दा बाजीराव लांड े

५९.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६०.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६१.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६२.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६३.  मा.सावळे समा र वं  

६४.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला काशीनाथ 

६५.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६६.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६७.  मा.कदम सदगु  महादेव 

६८.  मा. गता सुशील मंचरकर 

६९.  मा.कैलास महादेव कदम 

७०.  मा.टाक अ ण मदन  

७१.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७२.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७३.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७४.  मा.काळे वमल रमेश 

७५.  मा.पाडाळे नता वलास 

७६.  मा.तापक र अ नता मि छं    
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७७. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७८. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७९. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८०. मा.बारणे नलेश हरामण 

८१. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८२. मा.बारणे माया संतोष 

८३. मा.ओ हाळ शेखर अशोक  

८४. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८५. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८६. मा.कलाटे वाती मयुर  

८७. मा.च धे आरती सुरेश 

८८. मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

८९. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९०. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९१. मा.जगताप राज  गणपत  

९२. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९३. मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९४. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९५. मा. शांत शतोळे 

९६. मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

९७. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

९८. मा.शडगे आशा सुखदेव 

९९. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१००. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण  

१०१. मा.संजय केशवराव काटे 

१०२. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१०३. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०४. मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१०५. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
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  या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर - 

मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य 

अ धकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे – सह 

आयु त, मा.पाट ल, मा.च हाण, मा.तुपे – सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता,  

मा.डोईफोडे, मा.कडुसकर, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.दंडवत,े मा.माछरे, मा.फंु दे, मा.दुरगुड,े 

मा.खोसे - सहा.आयु त, मा.पवार - कायदा स लागार, मा.उबाळे - शासन अ धकार  

( श णमंडळ), मा.पोमण - संगणक अ धकार , मा.दुधेकर, मा.पठाण, मा.कुलकण ,   

मा.बरशे ी, मा.ग ू वार, मा.शेख, मा.गायकवाड - कायकार  अ भयंता, मा.बोदडे - शासन 

अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

                                 ----------- 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.अपणा डोके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                          वषय मांक - १  

दनांक- ७/९/२०१५                                       वभाग - मा.आयु त   
 

  संदभ- १) मा.रमा ओ हाळ, मा.अ नता तापक र, मा. वमल  
              काळे, मा. वनायक गायकवाड, मा. हरानंद आसवानी,  
              मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.संपत पवार, मा.बाळासाहेब तरस,  
              मा.शांताराम भालेकर, मा.धनंजय आ हाट, मा. साद शे ी  
              यांचा ताव. 
         २) मा. थायी स मती सभा ठराव .१२३३० द.१.०९.२०१५    

 
    पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा क  शासना या “ माट सट ” योजनेक रता पुणे 

महानगरपा लकेसमवेत समावेश करणेत आला आहे. पुणे महानगरपा लका आ ण पंपर  

चंचवड महानगरपा लकेचा एक त समावेश क न रा य शासनाने क  शासनाकडे शफारस 

केल  अस याने पंपर  चंचवड महानगरपा लका नकष पूण कर त असूनह  “ माट सट ” 

योजनेत समावेश झालेला नाह . तर  क  शासना या “ माट सट ” योजनेत पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेचा वतं पणे समावेश कर याक रता रा य शासनाकडे शफारस करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.  

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

मा.अतूल शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरंतर माट सट  

संदभात आपण सवजण येथे जमलेलो आहोत. क शासनाने जी ि कम काढल  या  

ि कमम ये येक रा यातून माट सट  अंतगत आप याला नधी मळणार होता. 
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महारा ाला १० शहराचा कोटा मळालेला होता आ ण या याम ये आप या शहराला ९२.५० %  

माक पडले व पुणे महापा लकेला ९५ %  माक पडले हे आपण आप या सोस माणे काढलेले 

आहेत. औरंगाबाद महापा लकेला ९० % माक पडले, नागपुर महापा लकेला ९२ %  माक पडले, 

क याण-ड बवल  महापा लकेला ८२ % माक पडल.े सुरवाती या काळात पुणे व पंपर  चंचवड 

अशी दो ह  नाव आल . सव सभागृ ह, सव अ धकार , येक नागर क खुष होते क  आप याला 

माट सट म ये समावेश कर यात आलेला आहे. ह  पधा होती या पधम ये यांनी जो 

ायटेर या धरला यात आपण पास झालो परंतु अचानक आपले नाव काढ यात आले. महापौर 

मॅडम यावेळेला तु ह  न हतात तुम या येथे द:ुखद नधन झालेल होत.े यावेळेला सं म 

नमाण झाला क  पुणे का पंपर  चंचवड का वभागून ब ीस दलेले आहेत यावेळेला मी, 

भाकरजी वाघेरे, मंगलाताई कदम, मा.अजीतदादा पवार आ ह  सवजण मा.मु यमंञी यांना 

भेटलो यावेळेला यांनी असे सांगीतले क , तु ह  काळजी कर याच ेकाह च कारण नाह  तु ह  

पाच या आतम ये आहात व महारा ाला दहाचा कोटा मळालेला होता. आ हांला वाटल 

आप याला याय मळेल याम ये आ ह  रा हलो पण अचानक हा फोट झाला आ ण 

आप याला बाहेर काढले हे कुठेतर  चुक चे वाटते. संपुण देशाची अ ह  ल ट मागवल  क  

कुठ या कुठ या शहराला याम ये याय दे याच काम केलं. याम ये असे ल ात आले क  

पुणे महापा लकेची लोकसं या ३५ लाख आ ण पंपर  चंचवड महापा लकेची लोकसं या २२ 

लाख वा त वक पाहता काह  महापा लकेला असा कोटा मळालेला आहे क  स क म १२१९०, 

वे टबगॉल ३६५०० असे आठ शहर आहेत क  यांची लोकसं या एक लाखा या आतमधल  

आहे. याम ये ह  शहर आहेत. पणजी, दवदमण, कोलक ता, अ णाचल देश या शहराची 

लोकसं या एक लाखा या आतमधल  आहे. मी दादांशी बोललो, ते हणाले यां या लोकसं ये 

माणे यांना फंडस ्कमी मळेल. मा या भागाम ये मी यावेळेला नवडून आलो यावेळेला 

१६ हजार लोकसं या होती आ ण आज लोकसं या जर  वाढल  तर  ती २० हजार असेल. 

मा या भागाम ये १०० कोट  डायरे ट देणार, आज बोपखेलची काय प रि थती आहे 

बोपखेलची लोकसं या पा हल तर बोपखेलला १०० कोट  देणार? हे काह तर  चुक चे वाटत नाह  

का? १९८६ साल  आपल  महापा लका थापन झाल  यावेळेला आपल  लोकसं या पाच 

लाखा या आसपास होती आ ण आज तीस वषाम ये आप या महापा लकेची लोकसं या जवळ 

जवळ २२ लाखा या आसपास आहे. आप याला काय गरज होती या गो ट ची. आज आपण 

पवना धरणातून पाणी घेतो. पुढे जावुन आप याला भामा-आसखेडचा पाणीपुरवठा हायला 

पा हज.े यासाठ  शासनाच हणणं असं आहे क  तु ह  धरण बांधायला जो खच झालेला आहे 

तो २१७ कोट . जर आप याला नधी मळालातर तो आपण लगेच यांना देवून मोकळ होव.ू 

पुणे शहरासाठ  अप या ह ीतून पाईपलाईन चाललेल  आहे व आपण मुग गळून ग प बसतो 

हे चुक चे वाटत नाह  का? कच-याचा न आहे.  रोज ४०० टन कचरा साठतो फ त २०० 
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टनावर या करतो. जर हे कॅल यूलेशन केलंतर १० लाख टन कचरा ये या पाच वषात 

तयार होणार आहे. मग तो काह  कचरा साठू दयायचा का? आज माट सट  हणतो ती 

कशासाठ . मी वत: ड लेअर केलेले आहे क  ह  सट  मी वायफाय करणार. यात आप या 

शेजार  आयट  पाक आहे. आज आपल  मुलं शकलेल  आहेत. आज कुठ याह  घरात गेलतर 

तो घरातला माणुस हणतो क  माझा मुलगा इंिजनीअर आहे. आज आमचीह  मुलं इंिजनीअर 

झाल त आ हांलाह  वाटत क  यांनीह  वायफाय वापरावं पण या वायफायचा खच कती आहे. 

२० कोट चा खच आहे तो आपण क  शकत नाह . आज आपल  एलबीट  गेलेल  आहे. मी 

काह  कुठ या प ीय या यात बोलत नाह . ख-या अथाने आप याला माट सट ची गरज 

होती. ह  एक पधा होती या पधम ये आपण पास झालो होतो यामुळे याम ये शंभर ट के 

यायला पा हजे होत.े मी सभागृ हा या वतीने मा.मु यमंञी महोदयांना वनंती करतो क  

आ हांला कृपाक न माट सट म ये पंपर  चंचवडला यावे. जय ह द, जय महारा . 

मा.नारायण ब हरवाडे – स मा. महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार 

बंध.ु क शासनामाफत शहर  लोकांचे जीवनमान उंचावेल हणून माट सट  अ भयान ह  

योजना क ाने जाह र केलेल  आहे. या योजनेचा कालावधी पाच वषाचा राहणार आहे. संपुण 

देशामधुन १०० शहरे ह  माट सट  हणून नवडल  जाणार आहेत. याम ये महारा ा या 

वाटयाला दहा शहरे आलेल  आहेत. या दहा शहरामधुन कोणाची नवड करायची या यासाठ  

क सरकारने काह  नकष ठेवलेले होते ते १३ कारचे नकष ठेव यात आललेे होते आ ण 

याला १०० माक दलेले होत.े नि चतपणे याला जा त माक मळेल याचा समावेश या 

माट सट म ये केला जाणार होता. या संपुण योजनेसाठ  क सरकार ४८ हजार कोट  पये 

खच करणार आहे. शहराला तीवष १०० कोट  पये हे क सरकारच,े ५० कोट  पये 

रा यसरकारच ेआ ण आपला ५० कोट  पयाचा व ह सा असे दरवष  २०० कोट  . माट 

सट साठ  मळणार होत.े १३ कारचे नकष लाव यात आलेले होत.े यासाठ  यांनी शहराम ये 

पधा ठेवलेल  होती आ ण या पधसाठ  एक अतीशय चांग या प दतीचे सादर करण आप या 

महापा लके या वतीने कर यात आलेले होत.े मी खरंतर मा.आयु त, राजीव जाधव यांचे 

मनापासून अ भनंदन करेल. यांनी अतीशय चांग या प दतीच सादर करण शासना दार , 

या ठकाणी केलेले आहे. पोमण साहेब व इतर काह  अ धकार  असतील या सवानी अतीशय 

चांग या प दतीन े माट सट म ये आपला समावेश हावा हणून य न केलेले आहेत. या 

१३ नकषांपैक  जवळ जवळ ११ नकषांम ये आप याला पैक या पैक  माक मळालेले आहेत. 

फ त दहावा नकष पाणीपुरवठा अ थापना आ ण देखभाल खचाची ट केवार  होता यात 

२०१४-१५ म ये दहा पैक  आप याला फ त साडेसात माक मळालेले आहेत. याचे कारण असे 

आहे क  सन २०१४-१५ म ये ५२ कोट  ७ लाख पये आप याला पाणीप ी दारे यायला पा हजे 

होते ती र कम आपण जमा क  शकलो नाह त. आपल  ३० ते ३२ कोट  र कम जमलेल  
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आहे आ ण जवळ जवळ ६० ट या पयत आपण पोहचलेलो आहोत. जमा आ ण खच याचा 

कुठेतर  मेळ जमलेला नाह  यामुळे या ठकाणी आपले आडीच माक कमी झालेले आहेत आ ण 

या नकषांम ये आप याला दहा पैक  साडेसात माक मळालेले आहेत. जेएनएनयुआरएम 

अंतगत मंजुर क पांपैक  पुण झाले या क पाची ट केवार त दहा माक होते या दहा पैक  

आप याला फ त पाचच माक मळालेले आहेत. हणजे हे बघता आप याला साडेसात माक 

कमी मळालेले आहेत. असे एकूण ९२.५ एवढे माक आप याला मळालेले आहेत. याचाच अथ 

असा आहे क , आपण ह  प र ा उ तीण झालेलो आहोत परंतु आप याला सरकारने स ट फकेट 

दलेले नाह . आप याला नापास केलेल आहे. अतीशय उ तम प दतीचे सादर करण केलेले 

असताना देखील बाबासाहेब, पु याबरोबर पंपर  चंचवडचे नाव पाठ व याची वा त वक पाहता 

काह  आव यकता न हती. हे आपल वतंञ शहर आहे, अतीशय चांग या प दतीनं वकास 

झालेल शहर आहे आ ण या प र ेम ये अतीशय चांग या प दतीचे माक मळालेले असताना 

देखील पु यासह पंपर  चंचवडचे नाव देणे यातच मुळात राजकारण झालेले आहे.  

नकषानुसार पधा होवून चांगले माक मळालेले आहेत. रा यशासनाने ११ शहराचे नाव 

पाठ वलेले आहे. पुणे व पंपर  चंचवडचा एकञीतपणे ताव पाठ वलेला आहे. जी नाव 

पाठवल  या याम ये बृ मु ंबई, नवी मु ंबई, ठाणे, क याण-ड बीवल , ना शक, नागपुर, 

आमरावती, औरंगाबाद, सोलापूर आ ण पुणे अशी ह  नावे क सरकारकडे पाठ वल . यावेळी 

क सरकारने पा हले क  महारा ातून ११ नाव आलेल  आहेत यावेळी यांनी सांगीतले क  पुणे 

शहर आ ण पंपर  चंचवड शहर हे वेगवेगळे शहर आहेत, दो ह  शहरात वतंञ महापा लका 

आहे यामुळे तां ञक अडचण नमाण होवू शकते यामुळे यांनी ते नाव परत पाठवल  आ ण  

रा यशासनाला सांगीतले क  तु ह  फ त एकच नाव पाठवा, एकच नाव पाठवायच 

हण यानंतर नाव पाठवायचे कोणाचे हा न ख-या अथाने नमाण झालेला आहे. आज 

रा याम ये भाजपचे सरकार आहे. शवसेने या खासदारानी, शवसेनेनी य न केलेले आहेत.  

सुलभाताईनी देखील पञ दलेले आहे क  माट सट म ये आपला समावेश झाला नाह  हणून 

पेशल जी.बी. यावी हणून. सरकारम ये जर  असलेतर  पंपर  चंचवडचा माट सट म ये 

समावेश क  नका असं हणलेल मी तर  कुठं वाचलेल नाह , बाबासाहेब. यामुळे दोन पैक  

एक नाव पाठवा हे यावेळी सांग यात आले यावेळेला पु याचे पालकमंञी, क य मंञी 

मा. काश जावडेकर, भाजपचे जवळ जवळ आठ ते दहा आमदार यांनी सगळयानी दबाव 

आणुन पु याचे नाव पु ढे केले आ ण पंपर  चंचवडला वगळलेलं आहे ह  शहरा या 

ट कोनातून बघीतलतर अतीशय द:ुखद घटना आहे. हा आप या शहरावरती झालेला अ याय 

आहे. आपले नाव का वगळ यात आलं याबाबत संपुण शहरामधुन, रा यामधुन यासाठ  अनेक 

लोकांनी फोन क न वचारले एवढे मोठे शहर असताना क  या शहराला संपुण देशाम ये ६५ 

शहरामधुन बे ट सटच ऍवॉड मळालेला आहे हणजे बघा आपल शहर कती व छ आहे. 
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आपल शहर कती चांगल आहे, आप या शहराच इ ा चर कती चांगले आहे, मग आपल  

पाणीपुरवठयाची योजना असो, ेनेजचे काम जवळ जवळ ८० ट के पुण झालेले आहे, काह  

भागात २४ तास पाणी देतो. १६२ ल . पाणी ती माणसी देतो. क शासनाचा ायटेर या १३५ 

ल .चा आहे. बाक  इ ा चर र ते असतील, उ डाणपुल असतील, व छता असेल, आरो य 

असेल या सगळया बाबतीम ये इतर शहरापे ा आपण पुढे आहोत असे असताना आप या 

शहराचे नाव वगळणे  हा आप यावरती सरकारन ेकेलेला अ याय आहे. या अ यायाला कुठेतर  

वाचा फोडावी हणून या सभेचे आयोजन केलेले आहे. ई-ग हन गसाठ  आप याला अनेक 

पुर कार मळालेले आहेत. १२ कार या सेवा आपण ई-ग हन ग दारे देत आहोत. याम ये 

मळकतकर असेल, पाणीप ी असेल, ज म-मृ यू न द असेल, बांधकाम परवाना असेल, राईट टू 

सि हस ऍ ट, सारथी सारखी योजना आहे. सारथी सारखीतर योजना देशाम ये कुठेह  नाह   

अशा प दतीची चांगल  योजना या ठकाणी आहे. नागर कां या त ार ची तातडीने दखल घवेून 

यावरती कारवाई करणे या यासाठ  द ल तील कृषीमंञालयात देखील आपल अनुकरण केलेल 

आहे. एवढ  चांग या प दतीची सेवा देशपातळीवर कुठ याह  महापा लकेम ये नाह  ती सेवा 

आपण देत आहोत. पुणे महापा लकेने सु दा या ठकाणच अनुकरण केलेले आहे.   

जेएनएनयुआरएम बाबतीम ये पण सुरवातीला आपल झालेल होत पु या या सोबत आपलं नाव 

या ठकाणी दलेले होत.े यावेळेला आदरणीय पवार साहेब यां या मदतीन आपला समावेश 

केला आ ण जेएनएनयुआरएमचे आप याला दोन हजार कोट  पये मळाले आ ण या दोन 

हजार कोट  पयामुळे या शहराचा चेहरामोहरा बदलेला आहे. अतीशय चांग या प दतीची 

वकास काम झालेल  आहेत. या ठकाणी मला खेदानं असं हणावस वाटत क  मा.अजीत पवार 

यां या नेतृ वाखाल  या शहराम ये गेल  १५ वष जो काह  वकास झालेला आहे हा वकास 

भाजप या पचनी पडलेला नसावा हणून यांनी आप या या शहराचे ख-या अथाने नाव 

वगळलेले आहे असा मला प ट आरोप करावसा वाटतो. कोण याह  शहराची नकषानुसार  

नवड करायची हा रा यसरकारचा अ धकार होता कारण आपणतर कुठेच कमी पडलेलो नाह त. 

दवसराञ आयु त साहेबांनी अ यास केला. चांग या प दतीच सादर करण केलं. नगरसेवकांना 

समा व ट क न घेतलं. शहरा या नागर कांना आपण समा व ट क न घेतल. आ हांला देखील 

सगळयाना वाटले क  काह ह  झालेतर  माट सट म ये आपला समावेश हा ठरलेलाच आहे 

या याम ये कोणीह  नाका  शकत नाह  कोणी बाहेर काढू शकत नाह  परंतु या याम ये प ीय 

राजकारण आ यामुळे आप या शहराला वगळलेले आहे. 

मा.महापौर -  ह  वशेष सभा आहे, माट सट  बाबतचे मु े मांडावेत. 

मा.नारायण ब हरवाडे -  मा.महापौर साहेब, सवाधीक वेगाने वाढणारे हे शहर आहे. आता 

शतोळे साहेबांनी सांगीतल २२ लाख लोकसं या या शहराची आहे. ७० ट के ञोत आहे, 

आप या शहराचा. परवा बातमी आल  क  इंटरनेट वापरणारे संपुण देशाम ये पंपर  चंचवड 
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शहर हे चौ या मांकाचे शहर आहे. हणजे एवढ आपल शहर पुढे गेले आहे, एवढ आपल 

शहर ऑलरेडी माट आहे. परंत ुआता एलबीट  बंद झालेल  आहे ७०० कोट  पये आप याला 

दरवष  फटका बसणार आहे. लोकसं या वाढलेल  आहे मग या लोकांना नागर  सु वधा 

दे यासाठ  पैसे कुठून आणणार. ह  शासनाची जबाबदार  नाह  का? आपले उ प नाचे ञोत 

जर  मजबुत असलेतर तर  शेवट  पसैा हा पैशाचच काम क  शकतं. सुरवातीला यावेळी शहर 

वगळायचं कसं कंवा महारा ातील शहराला कसं ाधा य दयायचं, यावेळी एक वषय पुढ  

आला क  वभागीय समतोल साध यासाठ  काह  शहराची नवड करावी असा यांनी मु ा 

मांडला. साधारणत: पंपर  चंचवडला नाकारायचतर कस नाकारायच हणून यांनी हा मु ा पुढे 

आणला. महारा ात ६ वभाग आहेत. यांनी सुरवातीला ना शक मधुन ना शकची नवड केल , 

आमरावती मधुन आमरावतीची नवड केल , औरंगाबाद मधुन औरंगाबादची नवड केल , 

नागपूर मधुन नागपूरची नवड केल आ ण पु यामधुन पुणे आ ण सोलापूर हे दोन शहर 

घेतल  आ ण कोकण वभागातून बृ न मु ंबई, ठाणे, नवी मु ंबई, क याण-ड बीवल . एकटया 

कोकण वभागातून यांनी चार शहरे घेतल , हा काय समतोल  साधला. तु हांला जर समतोल 

साधायचा असेलतर पुणे राहु  दया, सोलापुर राहु  दया तु ह  क याण-ड बीवल साठ  करा. हे 

यांनी केलेल नाह . यांचा डोळा फ त पंपर  चंचवडवर होता, कारण पंपर  चंचवड 

या याम ये बसले नाह  पा हजे हणुन यांनी यु तीवाद केला. वभागीय समतोला या 

नावाखाल  बाक चे शहर यांनी काढुन घेतल . पुणे वभागात फ त पुणे आ ण सोलापूर ठेवले 

आ ण आप याला यांनी वगळलं. सोलापूरसाठ  फार मोठे लॉबींग झालेले आहे. मा हती घेतल  

असता असं समजल क  सोलापुरचे खासदार शरद बनसोडे हे आहेत. महारा ाचे मु य स चव 

मा. वाधीन ेञीय यांच मुळगाव देखील सोलापूर आहे. मा.मु यमं यांचे धान स चव 

मा. हैसकर यांच गाव देखील सोलापूर आहे आ ण वशेष हणजे वण संह परदेशी हे देखील 

सोलापूरचचे आहेत ते सोलापूरचे कले टर देखील होत.े ह  सगळी शासनाची बडी मंडळी 

या ठकाणी बसलेल  असताना यांनी सोलापूरसाठ  लॉबींग केल आ ण सोलापुर शहराचा वेश 

माट सट म ये क न घेतला. मला या ठकाणी कुठ या शहराला नाव ठेवायची नाह त. पण 

साहेब, तु ह  सोलापुरमधुन कधी गलेा होतात का, सोलापुर शहर कसं आहे त ेएकदा बघुन 

या कंवा शासनालाह  दाखवा. सुलभाताई तु ह  जर कधी गेला असाल सोलापुरला तर र ते 

धड नाह त, आरो याचा इतका मोठा न सोलापूरला आहे, सोलापुरम ये पाणी देखील नाह . 

मा.महापौर -  आप या शहराचे मु े मांडावेत. काय काय करता येईल ते मु े मांडावेत. 

मा.नारायण ब हरवाडे - मा.महापौर साहेब, आप यावर अ याय झालेला आहे. सोलापूर सार या 

शहराचा समावेश होतो मग आपण सभागृ हाम ये बोलायच नाह  का? अ याय कोणामुळे 

झालाय, पुणे ड ह जनम ये पुणे आ ण सोलापूर घेत यामुळे अ याय आप यावर झालेला आहे. 

सोलापूर पे ा आपण कतीतर  सरस आहोत हेच मला सभागृ हाला दाखवायच आहे, शासनाला 
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दाखवायच आहे. इथं शासनाने चुक केलेल  आहे मग ती शासना या नदशनास आणुन 

दयायला नको? मग सोलापुरची तुलना पंपर  चंचवड महानगरपा लकेकडून करायला नको?         

असं हे असताना सोलापुरचं होतय आ ण आपल होत नाह  हा आप यावर अ याय नाह  का?  

मा.महापौर-  आप या शहराचे अजून चांगले मु े मांडा. 

मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, शहराचे सगळेच मु े मांडले ९२.५ ट के माक 

मळाले या याम येच आपण पास झालो. असं असताना देखील आपला समावेश झाला नाह , 

पु याचा समावेश झाला, यांचा का झाला ते आप यापे ा े ठ आहे का, आप यापे ा सरस  

आहे का, मग हे मु े सभागृ हास कळायला नको का? मग हे आ ह  बोलायच नाह  का? तु ह  

असं काय बोलता महापौर साहेब, वषय सोडूनतर मी बोलत नाह  नां, वषय ध नच मी 

बोलतोनां. ह  सगळी मंडळी शासनाम ये बसलेल  असताना यांनी लॉबींग केल आ ण सोलापुर 

शहराचा समावेश क न घेतला आ ण आपल शहर यांनी वगळल आहे आ ण आप यावरती 

अ याय केला आहे. आमरावरती या बाबतीत जर आपण बघीतल, अमरावती शहर घेतलेले आहे 

पण म यंतर  पेपरला बातमी आल  होती क  अमरावती महापा लके या कमचा-यांचा पगार 

देखील वेळेवर होत नाह . नागपुर महापा लकेने दोन म ह याचा पगार केलेला नाह . या याम ये 

दरवषाला १०० कोट  क सरकारच,े ५० कोट  रा यसरकारचे आ ण ५० कोट  पये व ह सा 

आहे. मला नाह  वाटत अमरावती शहर व ह सा भ  शकेल. हे शहर ५० कोट  पयाचा 

ह सा भ  शकत नसेलतर ते काय ह  योजना राबवणार. हे शासनाने बघायला नको का? हे 

या सभागृ हाम ये आपण बोलायला नको का? जी महानगरपा लका म ह याचा कमचा-यांचा 

पगार देवू शकत नाह ती माट सट म ये येते मग इतके ५० कोट  पये व ह सा कुठून 

भरणार त.े सोलापूरचा समावेश होतो, अमरावतीचा समावेश होतो मग आपला का होत नाह . 

मग हा आप या शहराचा अपमान नाह  का? हा आप या शहराचा घोर अपमान आहे.  आपला 

कुठ याह  प रि थतीम ये समावेश करायला पा हजे. ४८ हजार कोट ची योजना आहेनां ती ५० 

हजार कोट ची करा पण पंपर  चंचवडला डावलू नका कारण ती पास झालेल  आहे. एखादा 

वदयाथ  दवसराञ अ यास क न पास झा या यानंतर याला वेश नाह  तु नापास झाला 

तुला स ट फकेट देता येत नाह  अशा प दतीन हाकलून दयायचं असं आमच आ पल आहे. मग 

या वषयी आप याला बोलायला नको का? आ ण पालकमंञी हणतात तु हांला वशेष पॅकेज 

देव.ू त े पॅकेज आप याला नकोयेत. माट सट म ये समावेश होणे हा आपला ह क आहे, 

आपला तो ह क आहे, आ हांला पॅकेजची वगैरे काह  आव यकता नाह  आमचा 

माट सट म ये समावेश करा असं पालकमं यांना देखील आपण सांगीतले पा हज.े पुणे आ ण 

पंपर  चंचवड मे ोचा क प आपण एकञ राबवतो. पीएमपीएमएलची वाहतूक यव था 

आपण एकञपणे राबवतो या यासाठ  आपण ४० ट के र कम देतो. उदया जर आपण 

पीएमपीएमएल आ ण मे ो मधुन बाहेर पडलोतर पुणे शहर  ह  एकट  योजना क  शकते का? 
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नाह  क  शकत. हे जॉई टल च होणार आहे. मे ोचा क प असेल कंवा पीएमपीएमएलचा 

क प असेल हा क प एकटयानी करायला पा हजे, तर तो होणार नाह . यासाठ  अपण सव 

ताकद पणाला लावून आमचे आदरणीय नेते मा.आजीतदादा परवा दवशी हणाले वत: 

मा.पवारसाहेब मा.पंत धानांना भेटणार आहेत, मा. यंक या नायडूनां भेटणार आहेत. यांना 

सगळी व तुि थती समजून सांगणार आहेत आ ण आ ह  नि चतपणे य न क न या 

शहराचा माट सट म ये समावेश करावा अशा प दतीच आ ह  मांडणार आहेत परंतु या 

अ यायाला वाचा फोड यासाठ  महापौर तुमच पण आ ह  अ भनंदन करतो क , आपण या 

आज या सभेचे आयोजन केल आ ण या शहराचा समावेश माट सट म ये हायला पा हजे, 

कारण आपण काह  कोणाला भीक मागत नाह  तो आपला अ धकार आहे तो आपला ह क 

आहे आ ण तो आपण मळवणारच एवढच या संगी सांगतो.                           

मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सभागृ हातील माझे सव ये ठ 

नगरसेवक, अ धकार  आ ण पञकार मञ. येक शहराच एक आयडे ट फकेशन असतं, 

शहराची एक ओळख असत.े सुरवातीला ताव सादर करताना सांगीतलेल होत क  पुणे, पंपर  

चंचवडचा आ ह  एकञीतपणानं ताव सादर क . ठक आहे काह  हरकत नाह .          

पण यावेळेला क सरकार या माट सट ची याद  जाह र झाल  आ ण आमच शहर वगळल 

गेलं यावेळेला माञ द:ुख झालं. द:ुख यासाठ  झालं क  आयु त साहेबांनी अतीशय चांगल 

सादर करण केल. क सरकार या सव नकषावर आपण एक पाऊल पुढच ठेवलं. ९२.५ ट के 

आप याला माक मळाले. पण शवेट  कोणाला माट सट त यायच कोणाला यायच नाह  हा 

सव वी अ धकार यांचा अस यामुळे आप याला यातून बाहेर पडावे लागले. यातून एक गो ट 

नि चत ल ात येत े आपले हे पंपर  चंचवड शहर जरा डोळयासमोर आणावे, खुप जुनी 

माणस,ं अ धकार  या सभागृ हात आहेत.  नांदेड-वाघाळा नगरपा लकेची महापा लका हायला २२ 

वष लागले. संभाजीनगरची नगरपा लकेची महापा लका हायला २५ वष लागले. सांगल - मरज-

कुपवड नगरपा लकेची महापा लका हायला २० वष लागले. गुजरात रा या या सुरत 

नगरपा लकेची महापा लका हायला ५३ वष लागले. आपला ७८ ते ८६ हा पॅन खुप शॉट पॅन 

आहे याच पॅनम ये या पाच-सात वषा या काळाम ये नगरपा लकेची महापा लका झालेल हे 

आ शयाई खंडातील फार मोठे उदाहरण आहे. मु ंबई शहर हे वाढते शहर आहे असे हणतात 

ल ढे येतात असं आहे आपण हणतो पण या मु ंबई महानगरापे ा सु दा आप या शहराचा 

ोथ आ ण येणा-या लोकांची सं या ह  जा त आहे हे संशोधनान, अ यासान स द झालेल  

गो ट आहे. वाढ या लोकांची वाढती लोकसं या, वाढ या गरजा ल ात घेवून या शहरान फार 

मोठ इ ा चर या देशा या समोर उभ केलेल आहे हे आप याला नाका न चालणार नाह . 

परवा मी डे माक शहराची ओळख हणून एक नेटवर काय म पाहत होतो             

डे माकचे माजी खासदार ते आता माजी खासदार आहेत पण यांचा मुलगा आता खासदार 



18 
 
आहे याचे वडील खासदार होते कोपरहेगनच.े कोपरहेगन हे अतीशय सुंदर शहर. याचा  

उ लेख परवा तेल अ वव शहराचे चीफ नॉलेज ऑ फसर जोहार शेरॉन यांनी सांगीतलेले आहे 

राजक य मतभेद काह ह  असोत पण जे हा आमच शहर आहे हणतो यावेळेला आ ह  आमचे 

राजक य मतभेद बाजूला ठेवतो आ ण हे शहर माझ आहे याचा वचार झाला पा हजे जगा या 

पधत हे शहर आल पा हजे ह  आमची भावना सुरवाती पासूनची आहे. जोहार शेरॉन यांनी 

सांगीतले यावेळेला इ ञाईल उभा राहत होता यावेळेला इ ञाईलची राजधानी            

तेल अ वव  उभी राहत असताना यावेळेला आ ह  तथ या जनतेला, लोकलला एकच यांनी 

न वचारला क  तु हांला यु न सपा लट  आ ण हे शहर या वषयी काय वाटतं. तर यांनी 

सांगीतल यु न सपा लट  लोकांम ये मतभी नता आढळल  काह  तक वतक आढळले पण  

यावेळेला या शहरा वषयी वचारलं यावेळेला तथ या येक नागर कांनी सांगीतले, तो 

कुठ याह  प ाचा असेल, कुठल ह  मतभी नता न ठेवता हे शहर माझे आहे आ ण आप याला 

सवाना मळून ते उभे करायचे आहे ह  भावना यावेळेला बळावत,े ह  भावना यावेळेला अंकुर 

येत े यावेळेला हे शहर वकासा या दशेन जात असतं. जगातील अनेक शहराचा आपण वचार 

केलातर आप याला ते ल ात येईल. नकषा या बाबतीत आपण खरंच कुठेह  कमी पडलेलो 

नाह त अस मला वाटतं. यात होतं कसं क  कशामुळे डावलले गेल, तर शेवट  मग राजकारण 

येत.ं ह काह  राजक य यासपीठ नाह त क  राजक य भा य इथं चालणार नाह त पण नाह  

हणलेतर  शेवट  राजकारणामुळेच आ ह  या पधतून बाहेर पडलेलो आहोत असे हणावे 

लागेल. पुणे आ ण पंपर  चंचवड जर डोळयासमोर घेतलेतर ख-या अथान क शासनास जर 

वकास साधावायचा होतातर आ ण भारता या नकाशावर एक अ ग य शहर हणून 

आप याला पु ढे यायच होत तर ते खर शहर होत पंपर  चंचवड. याच कारण असं आहे क  

आपण जर या शहराची भौगोल क प रि थती पा हल , झालेले डे हलप इ ा चर पा हल 

आ ण उदया या कायाि वत योजनांचा पाढा जर वाचायला गेलोतर हे शहर डे हलप कर याजोगे 

शहर आहे. एक मॉडेल शहर हणून या पंपर  चंचवडकडे बघीतलच जायला पा हज ेहोतं. आज 

मे ोचा, पीएमपीएमएलचा कंवा काह  जॉई ट हे चरचा ोजे ट पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेन पु या या सोबत राबवले. ४० ट याची आपल  गुंतवणुक आहे यां याबरोबर. 

असं करत असताना पु ढे आपण पीएमपीएमएलला पैसे दयायचे का? पुढे आपण मे ोला पैसे 

दयायचे का? कंवा काह  जॉई ट हे चर या योजना असतीलतर यां यासाठ  आपण पैसे 

दयायचे का? आज क सरकार, रा यसरकार आ ण वत:चा व ह सा असे मळून पाच 

वषासाठ  ह  योजना होती आ ण हे शहर उभे कर यासाठ  आज आमचे ये ठ नगरसेवक 

ब हरवाडे सरांनी सांगीतले क  चौ या मांकाच े हे शहर आहे ते इ टरनेट आ ण वायफाय 

वापरत.े आज पास ठ इ टरनॅशनल फॅ टर  येथे आहेत आ ण साडेपाच हजार मॉल केल 

इ ड ज येथे आहेत. आज आयट मुळे पंपर  चंचवडकडे जग बघतयं, आपला देश हणुन 
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चालणार नाह तर जग बघतय आप याकडे. रोज नवा शोध लागतो, रोज एक नवी गाडी 

र यावर येत ेआ ण या शहरा या आजुबाजूला जे कारखाने आहेत आज ख-या अथाने जगा या 

तुलनेम ये या शहराकड े बघ याचा ि टकोन जगाने बदललेला आहे आ ण आ हांला तु ह  

वगळताय. हा आमचा अपमान नाह  तर या शहरातील येक य तीचा अपमान आ ण 

अवमान झालेला आहे असं मला वाटतं. आ ह  वनंती करणार आहोत रा यसरकारला, 

क सरकारला, या शहराला पायाभूत सु वधा देता येतील तेवढया पा लके या वतीने दे यात 

आले या आहेत. पा लका शासन काम करतं आहे. तुम या सादर करणावर आ ह  कुठं कमी 

पडलो. आ हांला डावल यासाठ  मुख कारण काय आहेत? ई-ग ह नग पासून त े

जेएनएनयुआरएम पयत, ठ क आहे काह  गो ट  घड या असतील, मी असं हणणार नाह  १०० 

ट के आ ह  बरोबर केले आहे,  टाचार कुठे नाह . अमरावती महापा लकाकडे पैसा नाह  हा 

न आहे, अकोला महापा लकेची नगरपा लका करावी लागल  हा वदभातील काह  शहरांचा 

न आहे. रा यसरकारला हे कळत नाह ? आज आम या शहरामधले उ प नाचे सोस ल ात 

घेतलेतर, येथे डे हलप झालेल इ ा चर ल ात घेतलतर, येथे रोज नवीन कारखाने येतात, 

हजारो त णां या हाताला काम तथ देतात, चांगले र ते तयार होतात, या सगळया गो ट चा 

जर वचार केलातर आ ह  ऑलरेडी माट आहोत पण एक पाऊल पुढे राहू न आ हांला 

क सरकारन या योजनेम ये समावेश करायलाच हवा होता येथून पुढ या काळाम य,े सव 

प ाचे नगरसेवक येथे आहेत, हा प ाचा वाद नाह . या सभागृ हाम ये आपण यावेळेला येतो 

यावेळेला या सभागृ हाचे आपण आहोत या शहराचे आपण आहोत, टका ट पणी क न 

भागणार नाह . काल एका प ा या व र ठ ने यांनी सांगीतले क  तुमचे नकष कमी पडले 

हणून तु हांला डावल यात आलं आहे अशी वतमानपञामधल  बातमी आहे. ९२.५ ट के हे 

नकष कमी आहेत का आ ण हणून आपण सवानी एकञीतपणे या शहराम ये जीवंतपणा 

कसा येईल हे आपण ख-या अथाने बघीतल गेल पा हजे. या शहराम ये माट सट त कसा 

याचा उपयोग होईल हे पा हले पा हज.े आज जगा या तुलनते पा हल गेलंतर सट ाईड 

कोपरहेगन आहे, लंडन आहे या शहरा या तुलनेत पंपर  चंचवडचे नाव कसे येईल याचा 

आपण वचार करावा. मा.महापौर साहेब, आपण या वशेष सभेच आयोजन केल याब ल 

आपले आभार मानतो एवढे बोलून थांबतो. जय ह द, जयमहारा .  

मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंधु. 

आता मला असा न पडला क , “आता कसं वाटतय”, हे वचारलेतर येका या मनाम ये 

आ मप र ण कर याची गरज आहे. गेल  तीन वष आ ह  सांगतो असे करा तसे करा कोणीह  

ऐकूण घेत न हत.े आ ह  वरोधाम ये होतोतर स ताधार नी याचा वचार केला न हता ह  

व तुि थती नाकारता येत नाह . आयु त साहेब आपण गेलात आप याला मतदान चांगल 

पडलं. मला यावेळेला सरांची आठवण येत,े आप याला मा हत असेल सरांचा इ तहास बघीतला 
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सरांने यावेळेला महानगरपा लकेच ेसंपुण डे हलपमट कर यासाठ  येकवेळेला संपुण प ा या 

लोकांना एकञीत बसून ते चचा करायच.े यां या मनात असे काह  वाटत न हत, यावेळेला 

मला सु दा ते बोलवायच.े वरोधीप ने यांना बोलवायच.े यावेळेला असं घडत होत कारण 

यावेळेला सवप ीय एकञीत असायचे प ाचा कुठेह  वाथ न करता जनते या वाथासाठ  

सगळयांनी एकञीत येवून काम करायच.ं गेल  तीन वष आ ह  सांगतो असं करारे तसं करारे. 

कोणीह   ऐकत  न हत,े  दुधाच  गाडग  उघड  आहे  सगळे  डोळे  झाकून  दुध पत होत.े  

यांना वाटल आपण डोळे झाकले हणजे बाक यांनी डोळे झाकलेले आहेत. पण सरकारला ते 

कळत होतं. या ठकाणी दोन आमदार आहेत, दोन खासदार आहेत आ ण ते स ताधार  प ाचे 

आहेत याचा कुठतर  आपण वचार करायला पा हज े होता. ७७ हजार कोट  आपले उ प न 

यातील ५० हजार कोट  खच केला. आप याकडे मा हती असेल आजवाणी, बी ह जी आ ण 

मातेरे हे तीन मोठे कॉ ॅ टर आहेत यांनाच माट सट चे काम मळणार आहे. याची सुपार  

यांना दया हे तीघेजण ह माट सट  क न आणतील. 

(ग धळ) 

मा.महापौर – काय उपाययोजना कराय या यावर चचा करावी. ह  महापा लका सभा टका 

ट पणीसाठ  आयोजीत केलेल  नाह . वषयावर बोलावे. 

(ग धळ) 

मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, दोन आमदार, दोन खासदार या ठकाणी आहेत 

यांना वचारता आलं नाह  का. 

मा.महापौर -  आपण माट सट म ये कसे येऊ, आप याला मा.मं यांना भेटायचे आहे तेथ े

काय मु े मांडायचे याचा वचार करावा याची चचा करावी. 

(ग धळ) 

मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, आता आमचे मु यमंञी आहेत. आमचे वचार 

तु हांला का पटत नाह त. सगळे नगरसेवक चला, आ ह  यायला तयार आहोत. 

मा.महापौर -  वषयावर बोलावे. 

मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, सव काम होईल परंतु आ हांला सवाना बरोबर घेवून 

चला तर या सट ला काह तर  मळेल. आ ह  यायला तयार आहेत.  

मा.महापौर-  सवानी खाल  बसाव.े                            

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. माट सट मधुन 

वगळ यावर वकासावर प रणाम होणार आहे. का वगळले आहे याचे अनेकजण अनेक कारण 

देतात. कोणी हणत जेएनएनयुआरएमम ये टाचार झाला, टाचारास फ त रा वाद  

र पॉ सीबल आहे का. थायी स मतीम ये रा वाद , बीजेपी, काँ ेस, शवसेनेचे सवच 

नगरसेवक आहेत. या ठकाणी कोणीह  आवाज करत नाह त असे असेलतर जीबीम ये दाखवावे 
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या या लोकांनी वरोध केला हणून. या ठकाणी टडरला वरोध करत नाह त. हे तु हा-ं

आ हांला मा हती आहे. फ त एकच प  र पॉ सीबल आहे असे मी हणणार नाह . आपण 

सगळेजण र पॉ सीबल आहोत. टाचार झालेला असेलतर सव नगरसेवक र पॉ सीबल 

आहेत. टाचार झालेला असेलतर रा यशासनास आम यावर कारवाई क  दयात. कुठे नाह  

ट केवार  हे सांगाव.े माण वेगवेगळ असेल पण टाचारा शवाय या देशात काह च चालत 

नाह . तु ह  हणाल वषयावर बोला, मी वषयावरच बोलतो. माट सट मधुन का वगळले. मी 

एका गो ट त बाबासाहेब धुमाळांच समथन करेल. ते हणाले आता सरकार बदलले आहे, 

आपण रा यशासना या तनीधीला येथ ेइ हाईट केले का. यांचा मानपान केला का. आपले 

नेते आदरणीय शरद पवार यांनी मा.नर  मोद  यांना बारामतीम ये बोलावून यांचा मानपान 

केला. आपण यांना नाह  बोलावले. १९९७ ची एक गो ट सांगतो या शहराला पा याची टंचाई 

होती यावेळी मी महापौर होतो यावेळेला मी मा.मनोहर जोशी साहेबांना भेटून वनंती केल  ते 

हणाले तु ह  पालकमं यांना घेवून जा यांना यजमान केल क  पाच दवसात पाणी भेटणार. 

मी मा.श शकांत सुतार पालकमंञी होते यांना हणालो आम याकडे या. ते हणाले कशाला 

यायच दोन वषात तुमचे महापौर, थायी स मती चेअरमन कोणी आले का शासनाकडे, नाह  

आले. यांना मी या ठकाणी आणले या शहराचा यांनी वकास बघीतला व सात दवसा या 

आतम ये यांनी पञ दले क  ११२ एमएलडी पाणी दयावे हणून. लोक तनीधी लोक नवडून 

देतात त े कुठ याह  प ाच ेअसु दयात ते सवाचे लोक त नधी आहेत, सवाचे मंञी आहेत. 

यावेळेला यांना आपण र पे ट दयायला पा हज.े यांना आप या शहरात बोलवा या शहराचा 

वकास दाखवा यांनी येथे बघीत यानंतर ते वत: ऍ ी करतील क  या शहराचा वकास 

झालेला आहे गुणव ता याद म ये आपण नंबर एक आहोत. अनेक चांगले ाजे ट आप याला 

राबवायचे आहेत. या शहरातून अनेक इ ड  बाहेर चाल या आहेत याब ल आपण कधी 

वचार केला का. ए सपा शन बाहेर गेलच पण यांच ॉड शन सु दा बाहेर जायला लागलेल 

आहे. याचा प रणाम या शहरावर होणार आहे. ए लॉई आपोआप कमी होऊ लागलेलं आहे. 

सॉ टवेअर कंप या वाढत आहेत या हंजवडी, चाकणम ये आहेत, पपंर  चंचवडम ये नाह  

आ ण हणून माट सटत समावेश झालातर या शहराचा वकास कर याम ये आप याला 

मदत होईल. दोन वषात पाणीटंचाई वाढणार आहे, एक-दोन दवसाआड पाणी दयावे लागणार 

आहे. बाक  काह  ोजे ट आहेत, आं ा धरणातून पाणी आणायचे आहे. या भागात इ ड  

आण यासाठ  एकेवीसा या शतकाम ये यांना सु वधा उपल ध क न दयाय या आहेत आ ण 

या सवासाठ  माट सट म ये समावेश करायला पा हजे. आपण कुठेह  कमी नाह त, या शहराचा 

चांगला वकास झालेला आहे. गे या दहा वषात आप या शहराचा पु यापे ाह  चांगला वकास 

झालेला आहे. मला वनंती करायची आहे क  मा.मु यमंञी, मा.पालकमंञी यांना आप या 
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शहरात बोलवावे आ ण आपण काय काय वकास केला त ेदाखवावे. मला खाञी आहे यांनी हे 

शहर बघीतलेतर आप या शहराचा माट सट म ये समावेश होईल. 

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या वशेष सभेचे 

आयोजन के याब ल आपले अ भनंदन. पपंर  चंचवड शहरा या सवच नागरकांच ेल  या 

सभेकडे आहे.  मी पञकारांना वनंती करतो क  या ठकाणी जे जे  माट सट  ब ल बोलणार 

आहे ते ड लेअर करावे. याचा याचा वरोध आहे ते व कोण काय काय बोलतो हे 

नागर कांना सु दा कळावं क  आपले तनीधी यासंदभात काय मांडतात. क मट म ये 

सवप ीय या ठकाणी असतात. मी सु दा थायी स मतीम ये होतो. कधी पा हल नाह  या 

क मट म ये एखादा कुठलाह  सद य वरोध करतो. जो काह  वरोध असतो तो ऍ ट चबरम ये 

वरोध असतो, आयु त साहेबांसमोर कधी वरोध झालेला मी पा हला नाह , वषय तहकूब होतो 

परत तो मंजूर होतो. टाचार मु ा एक दोघाचा नाह तर सवाचा आहे. सुरवातीला 

माट सट म ये सहभाग  झाला १०० म ये  आपला नंबर लागला. मला खरोखरच सांगायला 

अभीमान वाटेल क  पंपर  चंचवड शहर ऑलरेडी माट आहे. आप या ब ल लोकांम ये काय 

भावना आहे हे इतर ठकाणी पुणे, मु ंबईला आपले नातेवाईक, मञ प रवार राहत असतात ते 

लोक सांगत असतात क  कसे हे शहर डे हलप झालेल आहे. एवढ माट असताना नारायण 

ब हरवाडे यांनी उदाहरण दलेले आहे क याण-ड बीवल , सोलापूर या शहराची काय प रि थती 

आहे. मग नकष हा आहे का, हा एक मु ा आहे. प र ा घेतल  मग ती फ त नावापुरती 

घेतल  का. का तुमच ऑलरेडी ठरलं होत या या शहराला दयायच हणून. प र ा घेतल  यात  

९२.५ असे माक आप याला मळत असतीलतर आपला नंबर कसा लागणार नाह . एखादया 

वदया यास ९५ माक मळाले आ ण याला अमुक अमुक कॉलेजला ऍडमीशन मळाले नाह तर 

कती ख चीकरण होतं हे सव या पालकाना जवळ या लोकांना मा हती असतं याच प दतीने 

आपले झालेले आहे. ऑ फसम ये गे यानंतर सव मञप रवार, ये ठ नागर क वचारतात 

आज तुमची महापा लका सभा आहे काय होणार आहे याकडे यांचे ल  आहे. का यांचे ल  

आहे.  पैशासाठ  नाह तर हा ईगोह  झालेला आहे. एवढया चांग या प दतीने गे या पंधरा वष 

डे हलपमट होत असताना आप याला या या मधुन बाहेर काढत असतीलतर आ ण तु ह  

आ ह  भांडत असूतर, यावेळेला आपला नंबर लागला यावेळेला पंपर  चंचवड शहराम ये   

ले स लागायच,े अमुक अमुक य तीच अ भनंदन. नंतर काय झाल. मग रा वाद नह  

ले स लावले का नाह  वाटाव, आ हांला सु दा अ भमान आहे. आमचा माट सट म ये देशात 

नंबर लागला, महारा ाम ये लागला आ हांलाह  अ भमान वाटला आ ह ह  ले स लावला, 

लगेच दुस-या दवशी ले स लावला क  रा वाद ने ेय घेवू नये. या याम ये ेय कुठं आलं, 

तुमच आ ण आमचं कुठं ेय आहे. या शहरातील २२ लाख लोकसं येचे ेय, अ धका-याचे ेय 

आहे. यांनी राञं दवस क ट क न, आयु त साहेबांनी सादर करण क न कशा प दतीने आपले 
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शहर माट होईल, कुठं कुठं आपण कमी पडतो, आपण काय काय करायला पा हजे 

यामा यमातून आपण या ठकाणापयत पोहचलो. मग आज या ठकाणी आपले काह  सद य 

काह ह  बोलतील व ते सगळयांनी ऐकूण घेणे हे यो य नाह . आता सवाना बोलू दयावे. ह  

महासभा आहे या महापा लका सभेम ये बोलायचा अ धकार आहे. येका या मनाम ये 

खदखद आहे क , का कमी पडलो, कोण कोणाव न काय बोलतो, कोण कोणावर कुरघोडी 

करतो. या सगळया गो ट  वतमानपञामधुन नागर कांना कळणार आहेत. आम याकडून 

कदा चत चुक झालेल  असेल पण याचा अथ असा नाह  क  आज आपण सभागृ हाम ये सव 

एकप ीय आहोत बाहेर आपण नवडणुका असू दयात भांडतो पण या ठकाणी मला नाह  वाटत 

क  शवसेना असु दयात, बीजेपी असु दयात, काँ ेस असु दयात कोणालाह  वाटेल. 

सगळयांनीन जावून वनंती क . या माट सट चा फॅड आता आलेला आहे. दोन चार 

म ह याम ये. हे नसतंतर आप या शहरानी काय केलं असतं. एलबीट  हा वषय बंद झालेला 

आहे. आपलं इ कम सोस कमी केलेलं आहे. भ व याम ये पण या गो ट चा आप याला वचार 

करावा लागणार आहे. आज आप याला ५०० कोट , १००० कोट  जे काय मळतील ते मळतील 

या ५०० कोट  १००० कोट  पयाम ये काय होते हे आप याला सगळयांना मा हती आहे क  

एवढया पैशाम ये काय होणार आहे,  कती मोठे डे हलपमट आहे. जा त पैसे आलेतर आपण 

या याम ये थोडीफार सुधारणा कर यासाठ  आप याला य न करावे लागणार आहेत. 

क सरकारकडून आप याला मळणारे पैसे आ यानंतर यात यांचे ठरावीक नॉ स असणार, हे 

पैसे अमुक अमुक ठकाणीच खच करा. हे पैसे असेच जाणार आहेत फ त सर लस पैसे 

आप या शहराला यावेत. या ि टकोनातून य न आहेत. आपण माट नाह त अशातला भाग 

नाह  कंवा आप याला इ कम सोस नाह  अशातला भाग नाह तर आपण स म आहोत. 

क याण-ड बीवल , सोलापूर पे ा शंभर पट ने कतीतर  आपण पढेु आहोत. या गो ट चा आपण 

वचार करायला पा हजे. मला आवजून सांगायच आहे क , आपण भ व याम ये काय करायला 

पा हज,े आयट  ेञ आप या शेजार  आहे आयट  ेञाम ये आप याकडे आभाळातून 

डॉलस या मा यमातून पैसे पडतात आपण या ठकाणी मशनर  खच करत नाह त फ त 

डो याचे काम वदयाथ  करतात. याचा फायदा पंपळेगुरव, पंपळेसौदागर भागाम ये झालेला 

आहे. यामुळे आपलं ऍटोमेट कल  इ कम वाढतं आहे. हंजवडीम ये लाखो लोक जॉबला 

आहेत. यांच े फंडस ्  येतात ते आप या शहराम ये राह या या मा यमातून, यावसाया या 

मा यमातून, श णा या मा यमातून ते फंडस आप या शहराला येतात. आप याला कुठे कुठे 

इ कमसोस वाढ वता येईल, आप याकड े भू म आ ण िजंदगीसारखे वभाग आहेत. बाक चे 

भरपुर वभाग आहेत यात आप याला लोक वाढ वणे गरजेच आहे. एलबीट  बंद झाल  हणून 

आपल शहर बंद होणार आहे का. आप याला इ कमसोस करायला पा हज.े क सरकारने जाह र 

केलेले पॅकेज दयायचे ठरलेल असलेतर  सहा म ह यांनंतर काय होणार हे काय मा हत आहे.  
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कदा चत भु म अ ध हण सारखी माट सट चीह  प रि थती होवू शकत.े हणून याचा एवढा 

गाजावाजा कर यासारखी प रि थती नाह . दहा शहरात आप या शहराची नवड हायला पा हजे 

या ि टने सवच प ीय लोक य न करणार आहेत. मी अजीत ग हाणे यां याशी बोलत होतो 

आता ९८ शहर ड लेर केलेले आहेत, फ त दोन ज मू आ ण का मीर रा हलेले आहेत, 

या याम ये पंपर  चंचवडला यायचा इगो कदा चत पुढे येईल. आदरणीय पवार साहेबांनी 

ड लेर केलेले आहे क  आपण यांना वनंती क . पण कदा चत एक ट का समजा क  आपल 

झाल नाह तर आपले शहर थांबणार का, नाह  थांबणार. माझी वनंती आहे क  २० लाख 

नागर कांचे ल  या सभागृ हाम ये लागलेले आहे. हे पञकारां या मा यमातून शहराम ये 

पोहचणार आहे. आपले शहर माट सट म ये सहभागी होणार अशी गणपतीचरणी अपे ा 

करतो. हे झाले नाह तर आपण काय करायला पा हज,े आपण कुठ या प दतीन माट सट  

अजून इ ू ह करता येईल, टुर झम लोकांना या ठकाणी कसं ऍ ॅ ट करता येईल ्. हे बघीतल 

पा हज.े कारण आपल शहर ऑलरेडी डे हलप झालेल आहे. आपण टुर झमसाठ  ऍ ॅ ट केलं  

पा हज.े मी आताच ऑ ोल याम ये जावून आलो असे छोटयाछोटया देशाम ये टुर झमला 

मह व दलेले आहे, यामाफत फंडस ्  या ठकाणी येतात. असे काह तर  आपण करायला 

पा हज.े ५०० कोट  जमा करणे खुप मोठे नाह . एकतर इ ड अल पंपर  चंचवड मधुन बाहेर 

चाललेल  आहे यांना आपण रोखले पा हजे. ब डींग परमीशनला कसे ऍ ॅ ट करता येईल 

ब डींग परमीशनचे या वषाचे बजेट ५० ट केनी कमी पडलेले आहे यासाठ  काय करायला 

पा हज.े टाचार खालून वर पयत आहे परंतु सगळयानाच आम यावर लादणार का. अ धका-

याचा कोणाचाच काह  या याम ये रोल नाह  असं तु हांला वाटत का. तु ह  कॉमन पीपलला 

जावून वचारा. बोटावर मोज याइतका टाचार असेलतर मग १०० लोकांना टाचार  हणणे 

यो य आहे का. मग तु ह  कुठंतर  कमी पडलात, महापा लकेत का बरं टाचार होतो. ई-

टडर ंग असताना टाचार कसा होतो. टाऊन लॅनींगम ये कुठल  एनओसी पा हजे असेलतर 

का टाचार होतो, काय कारण आहे तेथील अ धकार  स म नाह त असे नाह . कतीतर  देश 

आहेत ते नॉन कर ट देश हणून बोललं जात. कतीतर  देश आहेत नॉन मीनल हणून 

बोलल जात, १ ट काह  मीनल नाह त. अशा प दतीचे देश आहेत. आप याला हे एक 

दवसात होणार नाह  याला वेळ लागेल. भ व याम ये होणार हणजे तु ह  जाणुनबुजून केलं 

का, आता होणार नाह  असे पेपरम ये आलेल  बातमी आहे. हणजे तु ह  जाणुनबुजून करताय 

आ ण लोकांना दाख वता क  हे आ ह  केलं. तु ह  करा, पण हे करा, या शहरासाठ  करा, 

झोपडप ीतील नागर कांसाठ  करा, कॉमन पीपल साठ  करा, ये ठ नागर कांसाठ  करा. फ त 

बोलवून दाखवू नका कंवा आरोप क  नका, एवढ च माझी वनंती आहे. सवानी 

मनमोकळेपणाने बोला आ ण सवानी चांग या प दतीने बोला, चांगले मागदशन करा आ ण 

कशाप दतीने आपला माट सट म ये वेश होईल असे करावे. १०० सट  आप याकडे ल  
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ठेवून आहेत यात या यात महारा ा या १० सट  आप याकडे ल  ठेवून आहेत क  आता 

ईथं काय होत हणून. पंपर  चंचवड आ ण पुणे एकञीत केले हणजे यांना ५० ट के आ ण 

आप याला ५० ट के देणार आहेत का. सवानी चचा करावी. नागर कांना कळू दयाव े हे 

कोणामुळे झालेले आहे, ध यवाद.                                                            

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंधु. 

माट सट म ये वेशाबाबत जा तीत जा त य न आप या आयु तांनी केलेला आहे आ ण 

आपण कती बरोबर आहोत आ ण आपण काय काय काम केलेले आहेत याचे ेझे टेशन 

यांनी खुपच छान केलेले आहे यामुळेच आप याला या याम ये ९२.५ असे माक पडलेले 

आहेत. एवढे चांगले माक मळूनह  खंत वाटते. एवढं चांगल क न आपण का डावलले गेलो. 

आपण जे केलेले आहे पुणे आ ण पंपर  चंचवड हे एकञीत ेझे टेशन केलेले आहे 

या ठकाणी काह  चुक चे झालेले आहे का. तु ह  न क च अ यास केलेला असणार. पुणे आ ण 

पंपर  चंचवड एकञीत ेझे टेशन करायच आहे कारण असं आहे क  आपण पीएमपीएमएल, 

मे ो हे एकञीत करतो आहोत. पुणे आ ण पंपर  चंचवड मज हायला लागलेले आहे 

या ट ने शासनास, क शासनाला खच करणे सोई कर झाले असत.े अजूनह  सव प ाचे लोक 

एकञीत येवून हा वचार मांडायला पा हज.े पंपर  चंचवड शहरासाठ  सगळयांनी एकञीत येवून 

हा मु ा मांडला पा हजे क  पंपर  चंचवड आ ण पुणे एकञीत जर केलंतर याचे डे हलपमट 

खुप फा ट होईल, याच माणे खचाम ये सु दा बचत होईल. ऑलरेडी पंपर  चंचवडने 

फनी स प ासारखी खुप भरार  घेतलेल  आहे. कशा कशाम ये पंपर  चंचवड पुढे नाह.  

एकतर ई-लन ग आहे, सारथीची आपल  हे पलाईन आहे याच माणे पा याचे नयोजन आपण 

यव थीत करतो आहोत पण तर  सु दा आपण आकाशात उंच भरार  घेतलेल  आहे. अजून 

याम ये शासनाची मदत झाल तर आप याला काह काह  क प राब वता येतील. पा याच े

नयोजन यव थीत करता येईल. पु याचा न आहे कचरा नमुलन कसं करायच.ं पुढ ल 

पंचवीस वषात हा न आप या पु ढे येणार आहे. आप याला घनकचरा नमुलन, पाणी, ेनेज 

हे सगळ खपु करता येईल. याच माणे दळणवळनाचे साधनं पंपर  चंचवड मधुन पु यात 

आ ण पु यातून पंपर  चंचवडला लोक येतात. पु यातून ईकड आलं क  असं वाटत क  खरंच 

पंपर  चंचवडम ये ऑ सीजन मळा यासारख होतं. इतक  सु ंदर आपल  सट  डे हलप 

झालेल  आहे. आप याला बे ट सट  ऍवाड मळालेला आहे. मग डावलल का? डावलंलतर 

आपण अजून सु दा य न करायचा क  चांगल कसं आप याला मळेल. पण याचबरोबर एक 

ट का नाह  हणलतर आप याला सोसस काय आहेत. आता उ हास शे ी यांनी सांगीतलेल 

आहे क , पेपरम ये आलेले आहे आपण ले स लावतो यातून कस इ कम सोसस होईल. 

ा धकरणाच े पंपर  चंचवडच े काह  लॉटस रकामे पडलेले आहेत ते कसे देवून यातुन 

इ कम सोस कसे नमाण क  शकू. आप याला यां याकडून जा त पैसे मळालेतर जा त 
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डे हलपमट क . आपण महापा लका सभा घेतलेल  आहे. पंपर  चंचवडचा नागर क हा सु  

आहे यांना समजते एवढया सगळया फॅ सल ट  असताना आप याला डावलले का. यांना 

आपण सांग याची गरज नाह . आपण खुप चांग या प दतीन केलेल आहे, मग हे का? असा  

नागर कांना सु दा न पडतो. स ताधार  प  आपण आहोत तर  हे कसे आप याला मळवता 

येईल यासाठ  सगळयांनी एकञ येवून मा.पालकमं यांना भेटून, मा. यंक या नायडू यांना 

भेटून, आपले आदरणीय पवार साहेब, मा.अजीत दादा आहेत यांना घेवून आपण सगळेजण 

तथ जाऊ आ ण य न क न जा तीत जा त नधी कसा येईल यासाठ  य न क , 

ध यवाद. 

मा.धनंजय आ हाट – स मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. वशेष 

सभेसाठ  सव नगरसेवक उपि थत रा हले आहेत, खरतर हा अ यंत मह वाचा वषय आहे. या 

मह वा या वषयासाठ  हे नगरसेवक सवजण अवजुन उपि थत आहेत मला असं वाटतय क  

शहरातील खरे माट नगरसेवक आहेत हणून हे अवजुन या ठकाणी उपि थत राह ले कारण 

या वषयाच मह व येकाला आहे. यावेळेस प हल  बातमी पंपर  चंचवड महापा लका माट 

सट  म ये येणार हण यानंतर येकाला आनंद झाला. आता काह तर  शहराम ये वेगळे 

नमाण होणार अशी नागर कांना उ सूकता नमाण झाल  आ ण अशा प दतीचे वातावरण 

नमाण झाले क  आता काह तर  वेगळे होणार आहे अशा कारची येकाला एक म नषा 

नमाण झाल . परंत ु य ात माट सट या बाबतीत जी संक पना आहे काल परवाच  

ऍटो ल टरला यशदा सार या सं थेनी या या वषयी ेझे टेशन केले. माट सट म ये 

नेम या कोण या कार या योजना राब वणार आहोत. परंतु माट सट म ये आपले शहर आले 

नाह  हणून आप याला द:ुख झाले, आपण नाराज झालो. प ह यांदा स मा. आयु त साहेबांच 

मी सवा या वतीने अ भनंदन करेल. आयु त साहेबांची सुरवातीपासून तळमळ होती क  कशा 

प दतीने या ठकाणी ेझे टेशन करायच. यां या मनाम ये एक कारची योजना होती आ ण 

अखेर यांनी चांग या प दतीचे ेझे टेशन या ठकाणी केले आ ण असं वाटलं होत क   

शहराला एक कारचा वाढ व नधी मळेल. कारण आता एलबीट मुळे आ थक संकटात जाणार 

आहोत हे वेगळ सांग याची गरज नाह . आपले उ प नाचे सोस बंद झालेले आहेत. आ थक 

मंद  या ठकाणी नमाण झालेल  आहे. आप या येथील मोठमोठे क प शहरा या बाहेर जाऊ 

लागलेले आहेत यामुळे असा एक ५०० कोट चा नधी शहराम ये येणार आहे यासाठ  चांग या 

प दती या उपाययोजना आप याला करता आ या अस या. परंतु हे करत असताना आपण 

यावेळेस नाराज होतो. शहरातील लोकानंा या ठकाणी अपे ा असती, आपणा सव 

नगरसेवकांना या ठकाणी अपे ा असती यावेळेला आपण सु दा शासन सोडून ज े राजक य 

जबाबदार  प दतीने आपण सु दा या ठकाणी पावले उचलणे आव यक आहे. महारा  

रा यात, क शासनाम ये युतीची स ता आहे. या ठकाणी स ता रा वाद ची आहे परंतु  
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वकासाम ये या ठकाणी अशा कारच राजकारण होता कामा नये. या महारा ातून युतीचे 

सरकार आलं, आपले शहर हे माटच आहे. वेगवेगळया कार या योजना आपण या ठकाणी 

राब वले या आहेत. मुळात मी टाचाराचा मु ा या ठकाणी उपि थत करणार नाह  कारण 

आजचा वषय हा वेगळा आहे. शहरातील दोन खासदार आहेत, तीन आमदार आहेत ज े

लोक त नधी आहेत ते कुठ याह एका प ाचे नाह त, यांना व वासात यायला पा हजे होत.े 

महापा लके या वतीने यांना नमंञण दयायला पा हजे होत.े पंपर  चंचवड शहरातून 

माट सट म ये वेशाबाबतचे एक श टमंडळ आप याकडून मा.मु यमंञी यांना भेटायला 

जायला पा हजे होते तसे आप याकडून झाले नाह.  स मा.खासदार ीरंगजी बारणे असतील, 

स मा.खासदार आढळराव पाट ल असतील यांनी वेळोवेळी संबंधीत मं यांना, मा.मु यमंञी 

यांना पञ पाठवून या प दतीने शफारस केले या हो या या या ती आज आम याकडे 

आहेत. आजह  आप याला या ठकाणाहू न नधी मळत असलातर  संबंधीत खासदार, 

आमदारांना, या सभागृ हातील ये ठ नगरसेवक आहेत यांना एकञीत क न एक स मती नेमा 

आपण मा.मु यमंञी यांना भेटू, मा.मु यमंञी साहेबांना या ठकाणी आपले शहर पाह यासाठ  

नमंञीण दया.  आपण मोठमोठे ोजे टचे उदघाटन करतो परंतु प ा या वलयाम ये राह लेलो 

आहोत परंतु तसं राहता कामा नये. स मा.मु यमंञी, मा.मंञी हे कुठ या एका प ाचे नाह त 

ते संपुण रा याच,े देशाचे आहेत हा एक चांगला आ ण उ ा त वचार ठेवून जर आपण 

या ठकाणी काम केलेतर हे शहर अ धक माट झा या शवाय राहणार नाह . अजून वेळ गेलेल  

नाह . अनेक कारचे डीडी या शहरासाठ  मळू शकतात. यामुळे स मा.ने यां वषयी, माझे 

हणणे आहे क  थोड आपण मन मोठे केलेतर या शहरवा सयां या पदरात भरपूर काह  पडेल. 

राजकारण बाजूला ठेवा, मा.मु यमं यांना सु दा उदघाटनासाठ  बोलवा आ ण हे शहर दाखवा 

आ ण हे शहर कसं या ठकाणी उभा केलं आहे, आपला मोठेपणा हा जगाला दाख व यासाठ  

कधीह  कमीपणा या ठकाणी मानु नय.े मं यांना बोलवा, दोन खासदार, आमदारानां बोलवा 

यांची एक मट ंग बोलवा, सव ये ठ नगरसेवक यात यावेत आ ण हा नधी कसा उपल ध 

हाईल हे या ि टने य न करा. ह  झाल  एक बाजू आता दुसर  बाजु यावेळेस आपण 

जेएनएनयुआरएमचा नधी आणला, आप याला अमृत मधुन नधी मळणार आहे. पण हा 

कुठ या योजने या मा यमातून नधी मळत असतो या यावर स मा.महापौर आपण सु दा 

अंकुश ठेवला पा हज.े कारण एखादया गाड याम ये जर आपण पाणी टाकलेतर आ ण याला 

भोक पाडलेतर ते पाणी टकणार नाह , ते भोक या ठकाणी प ह यांदा बंद करा. आप याकडे 

कतीह  नधी आलातर तो यव थीत वतर त क न तो कारणी लागला पा हजे. एलबीट  बंद 

झालेल  आहे. पाऊसाने दडी मारलेल  आहे. कुठ याह  प रि थतीम ये दु काळाच सावट 

महारा ावर येणार आहे. या मोठमोठया योजना आता सांगीत या, जो काह  अनाठायी खच 

महापा लकेत होतो, चुक या प दतीने नवीदा टडर काढले जातात, कोट कोट च टडर 
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या ठकाणी काढले जातात स मा.आयु त साहेब, स मा. महापौर ताई, आपण या ठकाणी 

अंकुश ठेवला पा हजे. थायी स मतीम ये मी सांगत असतो आता प रि थती वेगळी आहे, 

महापा लकेम ये नधी नाह  यामुळे वनाकारण अशा कारचे कोट याकोट  टडर काढून 

महापा लकेला ख डयाम ये घाल याच काम क  नका, वेळोवेळी या ठकाणी सूचना केले या 

आहेत. यामुळे येथून पुढ आप याला सतक राह याची वेळ येईल. या शहराचा वकास झाला 

पा हजे हे शहर आपल आहे. म यंतर  यू पुणेची संक पना शासनाकडून मांड यात आलेल  

होती. परंतु आप याला या पंपर  चंचवड शहरा या माती वषयी ेम आहे, आपल एक नातं 

आहे हणून सांगीतल क  आमच नाव हे पंपर  चंचवड शहर हेच राह ला पा हजे. कदा चत 

रा याची ह  भावना असल  पा हजे. यावेळेस पंपर  चंचवड आ ण पुणे शहराला एकञीत केले 

आ ण हा एकञीत ताव मा.मु यमं यांनी क शासनाकडे सादर केला यावेळेला स मा. मंञी 

मा.नायडू साहेब आहेत यांनी सांगीतले अशा कारच ेएकञीत ताव आम याकडे आणू नका 

कारण कुठंतर  कायदया या चौकट म ये याला तां ञक बाबी या ठकाणी नमाण होतात 

यामुळे मला वाटते याच मु यावर आपले पंपर  चंचवड शहर वगळलेले आसल पा हज.े 

आजह  पंपर  चंचवड शहर हे पु या या पोटाम ये आहे. पुणे आ ण पंपर  चंचवड एकच 

आहे, आप याला जा तीत जा त नधी मळावा हणून आप याला हा उदा त य न करावा 

लागणार आहे. मी एवढ च या ठकाणी वनंती करतो क  सवाना वाटते आपण माट सट म ये 

आलो पा हजेत. माट सट म ये या ठकाणी फारतर आप याला ५०० कोट  मळणार आहेत. 

आपले ोजे ट दोन-तीन हजार कोट चे असतात यामुळे ५०० कोट  फार नाह त. परंत ु

माट सट म ये वेश के यानंतर टार आपला वाढणार आहे कुठेतर  एक चांगल माट लेबल 

आप याला मळणार आहे हणून आपल  ख-या अथाने तळमळ होती. माट सट म ये वेश 

केला असतातर अनेक कारचे उदयोग, अनेक कारचे यावसाय या ठकाणी आले असत,े 

चांग या कारचे वातावरण नमाण  झाले असत.े थोड यात सांगायच झालतर “अ छे दन” 

ख-या अथाने या ठकाणी आले असते परंतु आपले दुदव हणाव लागेल क  आपण या ठकाणी 

जाऊ शकलो  नाह त तर  सु दा आपलं पंपर  चंचवड शहर हे माटच आहे. सगळे नगरसेवक 

या ठकाणी राञं दवस काम करतात. परंतु या नमी तान मला एकच सांगायच आहे 

मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, टाचाराला लगाम घाला, अनाठायी खच रोखा नाह तर 

आपण जे काह  छातीभ न सांगतो आमची अ शया खंडातील ीमंत महापा लका, आमची 

माट सट  आहे पण  एक दवस आप याला अशी वेळ येईल क  आप या जागी आपल ंडोके 

दगडावरती अपटून यावे लागेल अशी प रि थती या ठकाणी नमाण होईल एवढेच सांगतो, 

जय ह द, जय महारा .   

मा.अपणा डोके -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरेतर मी आपण 

वशेष सभा घेतल  याब ल आपल अ भनंदन करेल. आप याला माट सट तून वगळ यात 
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आलं या नमी तान लोक तनीधीची असणार  तळमळ, यां या भावना व नागर कांची यां या 

वषयी असणार  मत आज या ठकाणी मांड याची सव नगरसेवकांना संधी उपल ध झाल .  २२ 

लाख नागर क या ठकाणी राहतात यांना सु दा वाईट वाटत असेल क  आपल शहर 

माट सट म ये का आलेले नाह , हे शहर का वगळ यात आले हा न सवानाच पडला आ ण 

सवप ीय ह  तळमळ येकजण आप या संभाषणातून मांडतात.  आप या शहरात आज काय 

नाह  सगळया गो ट  आहेत. काह  वषापुव  आप याला काह  गो ट  आण यासाठ  पु याम ये 

जावे लागत होत.े आज तशी वेळ नाह . शै णक ेञ, औदयो गक ेञ असेल, वेगवेगळे 

साय सपाक, औदयोगीक शहर हणून आपल  ओळख आहे. पंपर  चंचवड अ शया खंडातील 

ीमंत महापा लका ह ओळख प ह यापासून आपण सगळेजण जाणता. मग आपण 

माट सट म ये का नाह , मग बे ट सट चा ऍवॉड हा चुक चा होता का हा न आहे.   

न क च यासाठ  सवच नगरसेवक य न करत आहेत. मा.महापौर, मा.आयु त तुम या 

मा यमातून याबाबतीत नि चत समावेश होईल ह  सवाची तळमळ आ ण खंत आहे. आप या 

य नातून, यशातून न क च यात समावेश होईल असा मला व वास वाटतो यासाठ  जे 

ेझे टेशन असेल, नयमावल  असेल, आ ण का कमी पडलो हा शहरावर झालेला अ याय कसा 

दुर करता येईल यासाठ  य न करावेत. नि चतच या य नातून यश वी होऊ असा व वास 

य त करते आ ण थांबत.े               

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंधुभ गनी. 

आज आपण माट सट  ब ल वशेष सभा आयोजीत केल  याब ल थम तुमच ंअ भनंदन. 

मला वाटत नाह  क  जे लोकां याम ये काम करतात ट ले हलला काम करतात यां या 

मनाम ये कुठले राजकारण वगैरे शीजत असेल आ ण कोणालातर  आपण दु न दयावीत 

असतेर मुळीच नाह . येक नगरसेवकाला असं वाटतय मी एवढ काम करतो माझा वॉड 

जा तीत जा त कसा आधु नक होईल, कसा वकास होईल, कसा सु ंदर व छ राह ल या ि टने 

येक नगरसेवक य न करत असतात आ ण कधी असं झालतर सवानाच वाईट वाटत आ ण 

याच भावनेतून आपण ह  घेतलेल  मट ंग आहे. मा.महापौर, आपण या वशेष सभेम ये  

शासनाच े मुख हणून मा.आयु तांचे अ भनंदन केले पा हजे. आपण यां या पाठ शी उभे 

राह ले पा हज.े आपण आता ठामपणे उभं रा हल पा हजे  प  कंवा राजकारण कुठलाह  वषय 

न ठेवता आपण सवजण यां या मागे उभे रा हले पा हज.े कारण सादर करणाम ये ते आ ण 

यांचे सव अ धकार  कुठेह  कमी पडलेले नाह त. मी अगोदरच यांचे अ भनंदन केलेले आहे.  

आपला माट सट म ये समावेश हावा असे वाटले, याच कारण असे आहे क  आपले उ प न 

कमी झालेले आहे. आप याला चार पैसे मळावेत यामुळे आपले ोजे ट जा त वाढतील. 

जा त सुधारणा करता येईल आपण माट नाह त का. येकजण आपल  जीवनशैल  जा तीत 

जा त चांगल  कशी होईल, उंचावेल कशी या ि टने जगातील येक य ती य न करत.े  
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मग अशा वेळेस आपण या योजनेसाठ च माट हायच का? नाह . आपले य न चालु आहेत 

ते तसेच चाल ू ठेवायच े मग आपोआपच ते आप याकडे येतील. मी सकाळचहे  या ठकाणी  

अ भनंदन करत ेक  यांनी पु यासाठ  का होईना माट सट साठ  नागर कांसाठ  यांनी तेथे 

बोलावल े यांचे वचार ऐकले तेल अ वव शहराचे नेतृ व करतात ते जोहार शेरॉन यांनी यांचे 

अनुभव सांगीतले. आप याकडहे  य न चालू आहेत परंतु आप या शहराचा इ तहास वेगळा 

आहे. माट सट म ये यांनी समावेश केलेला नाह , आपण पास झालेलो आहोत. आपला तो 

ह क यांनी डावललेला आहे आ ण हे कळल शहरातील लोकांना क  तथं आपल कोणी नाह .            

यावेळेला आपले नेते या ठकाणी होत ेखरोखरच या शहरातील लोकांची कळकळ यांना होती 

जे नेते या ठकाणी होते यावेळेस यांनी जेएनएनयुआरएम सारखा क प या ठकाणी 

राबवला. यासाठ  आप याला पा हजे तेवढे पैसे या ठकाणी आणलेले आहेत. आता ते होत 

नाह  याचे द:ुख कर यापे ा जाता जाता आणखीन दोन शहर मा.अजीतदादा हणाले, 

माट सट म ये समा व ठ क न यायचे आहेत, आमचे काह  लोक जातील सु दा द ल ला.  

मला वाटते येथील सव प ा या लोकांना घेवून जाव. सव प ा या ने यांना घेवून जावं. यांना 

उगीचच असं वाटतय क  आ ह  या ठकाणी गेलो क  काम होईल. होऊ दया, यांना वाटत 

असेल, होईल. या शहराचा पाया, या शहराची जडणघडण वेगळी आहे. १९६४ साल  कै. 

आदरणीय यशवंतराव च हाण यांनी पंपर  चंचवडला औदयोगीक ेञ हणून जाह र केले 

आ ण या ठकाणी टाटा सार या कंप या इथ लगेचच आ या आ ण मग महारा च काय संबंध 

भारतामधुन कामासाठ  हणून या ठकाणी लोक येवू लागले. या ठकाणी भरमसाठ थलांतर त 

लोकांची सं या वाढल . ६४ ते ७० ट यांनी हे शहर थलांतर त लोकां यामुळे वाढले. 

या ठकाण या ामपंचायती असले या पाच गावांना आप याम ये सामावुन घेतल.े आताच †ò›ü. 
गोर  लोखंडे यांनी सांगीतले क  कमी अवधीम ये लोकसं ये या ि टने आपले शहर वाढलेलं 

आहे. ामपंचायतीची नगरपा लका आ ण महापा लका झाल  आ ण समथपणे ह  महापा लका 

या शहराला सांभाळत,े या शहराचेच न हेतर चौकाचे आधु नक करण सु  झालेले आहे. आयट  

ेञामुळे सगळी कडे इत या मोठया माणात हे सु  झालेले आहे याम ये आपणह  मागे 

नाह त. क ट करणा-या अ धका-यांना वाईट वाटले असेल क  आपण एवढ सगळ चांगल केल 

आहे पण तर  सु दा या याम ये आप याला वाईट वाट याचे कारण नाह . यांचे ोसीजर 

आहे ते यांनी सांगीतले, तु हांला वेगळे पॅकेज जादाच े देऊ. आमचा काह  बहार आहे का 

आता काह  नवडणुका आहेत का, बघु नवडणुक या वेळेस. तसे काह  आप याला नको. मी 

मा.आयु तांना सांगेल, द ल ला जाणा-यांना सांगेल, मा.दादांनाह  सांगणार आहे आ हांला भीक 

नको, पा हजे होतं ते आम या हा काचे पा हजे होत. याम ये आ ह  गुण मळवलेले आहेत 

यामुळे आ हांला तमुची भीक नको. यांचे जे पैसे मळणार होत,े आपण अगोदर खच करणार 
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होतो आ ण मग यांचे पैसे मळणार होत.े उदयोगामुळे हे शहर उभे राह लेले आहे, या ठकाणी 

मोठमोठे र त ेआपण तयार केलेले आहेत, आपण कुठेह  कमी पडलेलो नाह त. मोठमोठे र त,े 

मोठे पुल, पाणी २४X७ कडे आपल  चाललेल  वाटचाल, यानंतर मोठे डांगण आहेत, सु ंदर  

असे उदयान आहोत. या ठकाणी मोठमोठे क प उभे राह लेले आहेत. आयट  हब ्    जवळच  

आहे. हणजे हे सगळ असताना आपण आधु नक करणाकडे जात नाह त हे हणणे चुक चे 

आहे. आपण याच दशेकडे वाटचाल करत आहोत. उदयोगामुळे आप याला एवढे उ प न 

मळत होत े क  यामुळे शहराचा मोठया माणात वकास क  शकलेलो आहोत. मोठमोठे 

ाजे ट राबव ू शकलो आहोत. स मा.सद यांनी सांगीतले उदयोग शहरा या बाहेर चाललेले 

आहेत याकडे वशेष ल  दयायला पा हज.े काय पा हजे यांना, यांना वजेचे दर जा त आहेत 

का, दुसर कडे ते का जातात. चंचवडची टे को सारखी कंपनी जी येथे १९६४ साल  थापन 

झाल  ती का बाहेर चालल . तेथील ोजे ट का बंद करतात. तेथील फ ी दुस-याना 

चाल व यासाठ  दलेल  आहे. आ ह  जे हा यांचा उदयान वभाग पाह ला गेलो होतो ते हा 

यांनी सांगीतल क  या ठकाणी ऍसे बल  वगैरे असेच ठेवलेल आहे. या ठकाणचे ॉड शन का 

कमी करतात, का बाहे न मागवतात. अगद  लांब पण नाह  जसे गुजरात म ये वगैरे जातात 

असेह  नाह , शेजार याच गावाम ये ते का जातात याचा थोडासा अ यास करायला पा हज.े 

अशा कारचे उदयोग या ठकाणी कसे वाढतील, तेथील लोकांना काम कसे मळेल, कारण आज 

आप यापुढे उ प न वाढवायचे एकच साधन असेल ते हणजे मालम ताकर. साहेब, लोकांनी 

अ यास केलेला असेल कंवा नसेलह  पण येकानी आप याला आलेल  घरप ीची रसीट 

पहावी आपण मालम ते या कमंती या एकूण ४९ ट के एवढा टॅ स भरतो ते एकच साधन 

आहे यापुढे आपण वाढवू शकू असे मला वाटत नाह . पाणीप ी असेल ती थोडीशी वाढवा परंतु 

मला वाटत नाह  लोकांवर अ धक भार टाकावा. याला आपण औदयो गकनगर  हणतो या 

उदयोगाला आपण अभय दयावे. मला सांग यास अभीमान वाटतो १९९९ ला मी थायी 

स मतीचे चेअरमन होते यावेळेला ब हरवाड े आ ण इथले काह  सभासद थायीला होते 

यावेळेला टे कोनी इंडीकाचा ाजे ट हल व याचे ठरवले होत.े आ ह  सव प ाच ेसोळा लोक 

एकञीत आलो आ ण यांना बोलावून सांगीतले हा ोजे ट या ठकाणाहू न हलवू नका, तु हांला 

काय पा हजे तर ते हणाले आ हांला २ ट के जकात जादा होते हणजे क चा माल आणतो 

यावरह  जकात असते आ ण तेथून आ ह  जो क चा माल पाठ वतो आ ण आ ह  तो प का 

क न आणतो यावरह  जी काह  पाच ते सात ट के जकात असते आ ण ती जादा होते 

हणून आ ह  तो ोजे ट हल वणार यावेळेला आ ह  साहेबां या पुढाकाराने य न केले 

आ ण यांना जकातमाफ केल . तो ोजे ट या ठकाणीच रा हला क येक वष इंडीकाम ये 

लोकांनी काम केलं. साहेब, शहर शहर कशाला हणायच, इथले लोक जगले, या ठकाण या 

कंप या वाच यातर लोक जगतील आ ण लोक येथे राहू  लागलेतर शहराचे शहरपण येईल 
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नाह तर नावात काह  नाह , नगरपा लका काय, महापा लका काय कंवा ामपंचायत काय. 

लोकांनी येथे राहणं यांच राहणीमान बदलणं ते या ठकाणी राहतात या ठकाणी मोठे ोजे ट 

उभे राहणं हे एखादया ामपंचायतीन केलतर  काह  वेगळ नाह  वाटणार कंवा याला काह  

कायदयाने बंधन नाह  हे क  नये हणून. परंतु लोकांनी या ठकाणी रहावे, लोकांचे जीवनमान 

उंचाव यासाठ  यांना इथं उ प नाचे साधन मळाव हणुन आपण मुळ उदयोग या ठकाणचे  

कसे जगतील या ि टने ल  दयावे असे मला वाटत.े हा उदयोकाचा आपला पाया ढासळू नये 

या ि टने आपण य न करावेत. आताच वचारले आ हांला मान दया, आ हांला मान दया, 

सांगायच होत क , कशाला ताकाला जाऊन भांड लपवायच, बाबासाहेब. सांगायच नां. 

मा.खासदार या सभागृ हाचे सभासद आहेत आ ण यांनी य न केलेला नाह  असे तु हांला 

हणायच आहे का. सगळयांनी य न केलेले असतील. िजथे डमांड आहे तथे कमांड आहे 

आ ण ते आ ह  मळवलेले आहे हणून आ ह  जातो. परत एकदा सांगायच आहे क  

माट सट  हावी यासाठ  आपले जे य न आहेत ते आपण कर त राहू, आप या येथील 

उदयोगांना आपण बरोबर घेव.ू या ठकाणाहू न क शासनाकडून जो नधी मळणार होता तो 

नधी नाह  मळाला असे समजा. आता आप या हातात पॉ ट एक ट काच य न राह लेला 

आहे. तेवढे आप या सव प ाच ेनेते मळून य न करतील. परंतु हे उदयोग आप याला मदत 

करायला तयार आहेत. आपणह  यां या मदतीला जाऊ यात. मोठमोठे गृ ह क प या ठकाणी 

होतात हे ब डर सु दा उदयोगपतीच आहेत आपण यांची मदत घेव.ू तर  अशा कारचे 

या ठकाणी सवानीच य न केले. याब ल मी पु हा एकदा आप या सवाच ेअ भनंदन करत.े 

आहे ते य न चालू ठेवावेत. पैशासाठ  य न नको एवढेच मला हणायच आहे, एवढ बोलून 

मी थांबत.े         

मा.अजीत ग हाणे - स मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह, पञकार 

मञ. या ठकाणी ह  वशेष सभा महापौरांनी बोलावल  आहे. माट सट म ये आपला समावेश 

हावा ह  आप या सवाचीच अपे ा होती. आप या शहरा या येक नागर कांची ती अपे ा 

होती कंबहू ना आपला तो अ धकार होता. या ठकाणी आपण सगळयांनी एकञीतपणे आपला 

समावेश माट सट त कसा होईल यासाठ  य न काय केल पा हजेत यासाठ  या ठकाणी 

बोलणं अपे ीत होतं. परंतु येकानी आपआपल  मत मांडत असताना वेगवेगळया वषयावर 

या ठकाणी चचा केल . या वषयाम ये राजकारण आणू नये हा वषय खरं हणजे आप या 

शहरा या अि मतेचा वषय आहे आ ण याच प दतीने या सरकारन े माट सट  ह  जी काह  

योजना आखल , पुव  जेएनएनयुआरएम ह  योजना होती याच प दतीने माट सट ची योजना 

वेगळया नावाखाल  घे यात आल . या याम ये प र ा घे यात आल , प र ा घेत यानंतर 

आप याला ९२.५ ट के माक मळाले आ ण रा याम ये जवळपास चौ या, पाच या मांकावर 

आपल शहर होतं परंतु आप याला घेतल गेलं नाह  आ ण या या मागच मु य कारण परवाच 
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माजी उपमु यमंञी मा.अजीतदादा पवार साहेब आले होते यांना पञकारांनी हा न वचारला 

क  तुम या शहराला या याम ये घेतल नाह  तर  या याम ये काह  राजकारण आहे असं 

तु हांला वाटतय का. तर दादांनी प टपणे सांगीतल क  या याम ये कुठलह  राजकारण नाह . 

या याम ये पुणे आ ण पंपर  चंचवड शहर हे एकञीतपणे टाकल गे यामळेु या ठकाणी 

क ाम ये पंपर  चंचवडला बाजूला काढ यात आलं. यामुळे मा.अजीतदादांची आ ण 

रा वाद ची अशी कधीच भू मका न हती क  हे भारतीय जनता प ाच सरकार आहे हणून 

आ हांला या याम ये घेतल नाह  अशा कारचा कुठलाह  आरोप यांनी केला नाह . परंतु गे या 

काह  दवसाम ये पेपरम ये काह  लोकांच टेटमट येतात, खरं हणजे या लोकांकडून 

अपे ीत नाह  अशा कारच टेटमट येत.े वा त वक रा वाद  काँ ेस प ान या याम ये 

कुठ याह  कारच राजकारण केलं नाह . मी पण वरोधी प ाचा नगरसेवक होतो परंतु एकमेव 

पंपर  चंचवड महपा लका अशी आहे क  कुठ याह कारचे इथे राजकारण केलं जात नाह . 

सव प ा या लोकांना बरोबर घेवून काम केलं जातं. इतर महापा लकेच बघीतलतर वरोधी 

प ा या नगरसेवकांच बजेट काप याच, यां या वॉडातल काम कसं होणार नाह  अशा कार या 

गो ट  घडतात हे आप याला मा हती आहे. खाजगी म ये आपण बसता यावेळेसह  मा य 

करता क  पंपर  चंचवडच ह  एकमेव महापा लका आहे क  या ठकाणी अशा कारचं काह  

होत नाह . यामुळे माझी वनंती आहे क  आप या सभागृ हाम ये अशा कारच काह  घडत 

नाह  आ ण भ व यातह  तसं घडणार नाह . मुळात आपण सवानी एकञीत येवून याम ये 

आपला समावेश कसा होईल यासाठ  य न करायला पा हज.े मगाशी उ हास शे ी मला 

हणाले क  खरंच श य आहे का माट सट म ये आप याला घेणं. परंतु य न करणं आपल 

काम आहे तो आपला अ धकार आहे. शहरातील नागर कांनी आप याला मोठया व वासाने 

या ठकाणी नगरसेवक हणून नवडून दलेल आहे आ ण आपल  जबाबदार  आहे क  

या ठकाणी यां या व वासाला तडा न जाऊ देता या ठकाणी आपण काम केलं पा हज.े आताच 

धनंजय आ हाट आ ण इतरांनी उ लेख केला या माणे या ठकाणी खासदार, आमदार आहेत 

यांनाह  आपण बरोबर घेतलं पा हजेत. पञकारांनी वचारल ते हा दादांनी परवा बोलताना हेह  

सांगीतल क , नि चतपणे यांचीह  जबाबदार  होती क शासनाम ये, रा यशासनाम ये ते काम 

करतात, यांचीह  जबाबदार  होती क  आप या पंपर  चंचवड शहराचा याम ये समावेश झाला 

पा हज.े माग या काळाम ये जेएनएनयुआरएमम ये आप या शहराला घेतलं गेलं. यावेळेस 

सु दा पंपर  चंचवडच आ द नांव न हतं. परंतु या ठकाणी आदरणीय शरद पवार साहेबांनी 

य न क न आप या शहराचा या याम ये अंतभाव क न घेतला. आज जवळपास २४०० 

कोट  पये आप याला जेएनएनयुआरएम या मा यमातून मळालेले आहेत. या यामुळे खुप 

मोठया माणात आप या पंपर  चंचवडम ये काम झालेल आहे. इतर शहरातील लोक 

आप या शहरात येतात ते हा ते काय बोलतात याच आपण भान ठेवलं पा हज.े आप या 
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शहराम ये बाक या शहरातील नागर क येतात यावेळेस ते इतक भरभ न कौतूक करत 

असतात क  तुमचं शहर खुप चांगल डे हलप झालेल आहे आ ण या ठकाणी आपणच काह तर  

वेडवाकड बोलत असतो वा त वक हे खुप चुक च आहे. या ठकाणी पञकार मञांच सु दा मी 

आभार मानेल क  या ठकाणी माट सट या बाबतीम ये पञकारांनी सु दा खुप सकारा मक 

भू मका घेतल  आ ण सवच पेपरनी आप या शहराला माट सट म ये घेतलं पा हजे 

अशा कारची भुमीका पेपरम ये मांडल  तशी भु मका आपण सवानी या ठकाणी मांडल  पा हजे. 

भ व याम ये माट सट म ये समावेश कर यासाठ  आपण काय य न केले पा हजेत यासाठ  

ख-या अथाने आपण य न केले पा हजेत. काह जण बोलले माट सट म ये नाह  घेतलेतर  

चालतं वगैरे परंतु आता आपल  प रि थती बदलत चाललेल  आहे. एलबीट  र  झालेल  आहे. 

या यामुळे आपल उ प न फार मोठया माणात कमी होणार आहे. आपण जे उ प न गृ ह त 

ध न बजेट केलेल आहे ते उ प नच आप याला झालं नाह तर अनेक कामाला काञी लावावी 

लागेल. आपल पुव  जकातीच उ प न होत ते एलबीट म ये क हट  झालं. आज तेह  आपल 

कमी होणार आहे. शासनाकडून कती पैसे मळतील याची गॅरंट  नाह . भ व यात असे मोठे 

क प, या काह  बेसीक गो ट  आहेत या जर दयाय या असतीलतर आप याला 

माट सट म ये समा व ट होणे गरजेच आहे. क ाकडून, शासनाकडून आप याला नधी मळण 

गरजेच आहे. लोखंडे साहेबांनी मगा उ लेख केला पंपर  चंचवड शहर हे देशात नावलौक काला 

आलेलं आहे. या यामागची कारणं या ठकाणी मोठया माणात कारखानदार  आहे. पंपर  

चंचवडच नाह तर आजुबाजूला तळेगांव, चाकण या प रसराम ये कारखानदार  वाढते आहे, या 

कारखा यात काम करणारे लोक पंपर  चंचवड शहरात राह यासाठ  ाधा य देतात. मोठया 

माणात लोकसं या वाढते आहे. कारण लोकांना वाटते या ठकाणी रहाव हे राह याजोग शहर 

आहे. पु यापे ाह  पंपर  चंचवडला लोक ाधा याने वचार करतात क  आपण येथे राह ल 

पा हजेत. आज आपण ेनेज स ट म या बाबतीत अतीशय स म आहोत, ेनेज स ट म 

चांगल  केल  आहे, पा या या बाबतीत आज स म आहोत परंतु पु ढे भ व यात वाढती 

लोकसं या ल ात घेतल तर आप याला पाणीपुरवठा करणे अवघड जाईल आ ण हणून 

आप याला आं ा, भामा-आसखेड हा क प करायचा असेलतर आप याला पंपर  चंचवड या    

वत: या नधीवरती करता येणार नाह  असं वाटत यामुळे या सव बाबींचा वचार केला 

पा हज.े यामुळे आप याला या सव गो ट  ल ात घेवून या माट सट म ये आपला समावेश 

झाला पा हजे. रा वाद  काँ ेस प ाने पुढाकार घेवून सवप ीय बैठक बोलवल  याम ये सव 

प  आले आ ण यानंतर पालकमं याची भेट आ ह  सवजण जावुन घेतल . पालकमंञी सु दा 

या ठकाणी बोलले क  आ हांला सु दा वाटतय क  पंपर  चंचवड शहरावर अ याय झालेला 

आहे पंपर  चंचव ड शहराला या याम ये घेतल पा हजे आ ण या ि टने आम याकडून जी 

काह  मदत लागेल ती आ ह  करणार आहोत. आ ह  मु यमंञी यां याकडे तुम या बरोबर येवू  
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मा. यंक या नायडू यां याकडे येव,ू मा.पंत धानाकड येवू अशा कारची सकारा मक भु मका 

यांनी घेतलेल  आहे. परवा मा.दादांनीह  सांगीतल आहे क  पवार साहेबांनी सु दा मा. यंक या 

नायडू यांची वेळ घेतलेल  आहे.  या ठकाणी जावुन यांना भेटून आप याला आप या शहराचा 

माट सट म ये समावेश कसा होईल यासाठ  य न करता येईल. आप या सगळयांना वनंती 

आहे क  या याम ये कोणीह  राजकारण क  नये. २०१७ ला इले शन आहे यावेळेस राजक य 

भाषण क , राजक य भा य क  परंतु आज ती वेळ नाह . आज आप या सवाची नैतीक 

जबाबदार , कत य आहे क  आपण या शहराचे व व त आहोत.  आपण  एकमताने काम केले 

पा हज ेव माट सट म ये समावेश झाला पा हजे. पेपरला बातमी येत,े टाचार झाला परंतु 

टाचार कधी स द होत नाह  तो स द करावा. आरोप करणे सोपे आहे. व.रामकृ ण मोरे 

यांचे एक वा य अनेक लोकांना मा हती आहे क  काम करणारा माणुस हा चुकत असतो आ ण 

न काम करणारा हा बनचुक बरोबर असतो यामुळे काम न करणा-यांना फार सोप आहे क  

चुका दाखवाय या आ ण मोठया कराय या आ ण काह तर  स द  मळवायची, यामुळे 

य  काम क न दाखवा आ ण काम करताना चुका या होत असतात याचाह  वचार करावा. 

जेएनएनयुआरएम अंतगत आप याला खपु मोठया माणात नधी मळालेला आहे. कदा चत 

आप या महापा लकेसारख काम महारा ाम ये कुठ याह  महापा लकेत केलेले नसावे एवढया 

मोठया माणात आप या महापा लकेनी  झोपडप ी पुनवसनम ये लोकांना घरे दलेल  आहेत. 

र ते चांगले झालेले आहेत. बंद पाईपलाईन आपण क  शकलो नाह त. या याम ये राजक य 

कारण असतील. काह  मंडळीनी पंपर  चंचवड शहराम ये वेगळे बोलायच ेआ ण मावळात 

वेगळे बोलायचे असे झाले आहे, अशा कारची भु मका घेवून या ठकाणी शेतक-यांना भडकावून 

आपल  बंद पाईपलाईनची योजना झालेल  नाह  परंत ु पंपर  चंचवड शहरात आपण राहतो  

या नागर कांसाठ  आपण काम करतो, या लोकांचा वचार आपण केला पा हजे आ ण पु हा 

एकदा सव सभागृ हाला वनंती आहे क  शासनाने चांगले मांडले, आयु तांनी चांगले ेझे टेशन 

दले, चांगले य न केले. उदया या काळाम ये आप या शहराचा माट सट म ये समावेश 

करायचातर नुसतं आपण नगरसेवक हणुन नाह तर खासदार, आमदार, सव नागर क, डॉ टर, 

वक ल सव ेञातील लोकांचा याम ये समावेश क न घेतला पा हजे आ ण सगळया या 

मा यमातून आपण क शासनाम ये आ ण रा यशासनाम ये य न केले पा हजेत. माग या 

काळाम ये लोकसभा, वधानसभे या नवडणूक म ये मोद  साहेबांवर व वास ठेवून या 

शहरातील नागर कांनी सु दा खुप मोठया माणावर या सरकारवरती व वास दाखवलेला आहे.    

यांनी सांगीतलेल आहे क  देशाम ये अ छे दन आनेवाले ह. तर  हे अ छे दन आप या 

शहराम ये सु दा यावेत अशा कारची आमची शहरवासीयांची कळकळीची वनंती आहे. या 

ठकाणी अ धक न बोलता माझे दोन श द संप वतो, जय हंद, जय महारा .         
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मा.अि वनी चंचवडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंधु. 

१९६० ते १९७० या दशकात पु यालगतची गावे हणून पंपर , चंचवड, भोसर , आकुड , 

नगडी यांचा उ लेख आढळतो. मोरया गोसावी यां या पावन पशाने पावन झाले या पवना 

तीरावर ल ह  भूमी ांतीवीर चाफेकर बंधू या शौयान ेअजरामर झालेले हे गांव. १९७० साल  

पाच ामपंचायती एकञीत क न नगरपा लकेम ये पांतर झाले व १९८२ साल  नगरपा लकेच े

महानगरपा लकेत पांतर झाले.  गाव ते शहर, शहर ते महानगर, महानगर ते माट सटम ये 

आपण वेशासाठ  य नशील आहोत. चंचवडच े धा मक व ऐ तहासीक मह व, भोसर तील 

सां कृ तक वारसा, आकुड - ा धकरणातील शै णक सं थाचे जाळे, हंजवडी, ताथवडे, तळवडे 

मधील आयट  पाक. एमआयडीसी, ा धकरण या सवामुळे शहराचे नागर करण होवून आज    

आपले शहर २० लाख लोकसं यापयत पोहचलेले आहे. शहरातील उदयान,े र त,े अंतगत र त,े 

व छता, शहरातील सव धम य शांतता या सवामुळे आपले शहर देशातील अ ग य शहराम ये 

नावलौक कात आहे परंतु याम ये पवना, इं ायणी नदयांची झालेल  दुराव था रोख यात आपण 

अपयशी ठरलेलो आहोत हे खेदाने हणावेसे वाटत.े यामुळे शहरातील प रसर व छ व सु ंदर 

हो यासाठ  या पवना नद चे आपण पाणी पतो ती पवना नद , इं ायणी नद , यांचा नद  

सुधार क प या माट सट  योजने या मा यमातून माग  लागणार अशी अपे ा आमची होती. 

मी अनेक ठकाणी फरलेले आहे परंत ुआप या शहराच ेअसणारे भौगोल क, ऐ तहासीक मह व 

हे फार वेगळे आहे यामुळे आप या शहराचा माट सट म ये समावेश हावा यासाठ  आपण 

सव शहरवासीयांसह सवप ीय नगरसेवकांनी एकञीत य न करावेत असे या ठकाणी सांगावेसे 

वाटत,े ध यावाद.                                 

मा.अि वनी मराठे ( चखले) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज 

खरंच खंत वाटते क  बे ट सट  ऍवॉड मळालेल पंपर  चंचवड शहर आहे आ ण आप याला 

या माट सट  मधुन वगळलेले आहे.  ऑलरेडी आपण  एक पाऊल पुढे आहोत.  व छता 

असेल, र ते असतील, अजुबाजूचा प रसर असेल. याबाबत बाहेरचे लोक येवून आपले कौतूक  

करतात क  पंपर  चंचवड शहर इतरांपे ा वेगळे आ ण खुप सु ंदर आहे. आपला 

माट सट म ये कसा वेश होईल यासाठ  सव प ाने एकञीत येवून काम केले पा हजे, य न 

केले पा हजेत तरच आपण आहेत या जागेव न आणखी पुढे जाऊ. न क च मला आशा वाटते 

क  आप याला या योजनेअंतगत समावेश क न घेतील. मा.महापौर साहेब, आम या प ा या 

वतीन े मी सांगत ेक  आ हांला सु दा याम ये सामील क न यावे, आ ह  तुम या सोबत 

न क च येव,ू कुठ याह  व र ठ मं यांना भेट यासाठ  आ ह ह  य नशील आहोत. काह तर  

यात आप याला न क च यश मळेल अशी मी आशा बाळगते आ ण मा.महापौरांनी या ब ल 

वशेष सभा बोलावल  याब ल मी यांचे आभार मानत,े ध यवाद. 
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मा.अनंत को-हाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह, अ धकार  वग, 

पञकार मञ. आपला समावेश माट सट म ये वतंञपणे हावा यासाठ  ह  सभा आयोजीत 

केलेल  आहे परंतु खरोखरच समावेश होणार का हा खरा न आहे. आपण ह  मट ंग 

बोलावल  आहे तर  माझी सव सभासदांना, आयु तांना सवाना वनंती आहे क  हा वषय 

तडीला यायचा आहे. नुसती मट ंग घेवून हा वषय आप याला थांबवायचा नाह , यासाठ  

सव प  आमदार असतील, खासदार असतील, रा वाद चे मोठे नेते असतील, सभागृ हातील 

नेते असतील सवानी मळून ताकद लावणे गरजेचे आहे. या वषयी पंपर  चंचवड मधील 

नागर कांचा अपमान झालेला आहे.  वाढलेले ताट परत काढुन घेतलेले आहे याचे कारण काय 

आहे हे आप याला मा हत नाह  या कारणांचा शोध लावला पा हज.े नि चतपणे शोध लावला 

पा हज.े राजकारण असु दया, टाचार असू दया जे हा या वषयी चचा होते ते हा थम अशी 

गो ट डो यात येत ेक  पंपर  चंचवड आ ण पुणे या दोघांचा अहवाल आपण एकञीत का 

पाठवलेला आहे. पंपर  चंचवड वतंञ आहे. पंपर  चंचवडची मोठ  ओळख आहे. पुणे, पंपर  

चंचवड एकञ का पाठवले, सुरवात या ठकाणाहू न झालेल  आहे. मा.महापौर साहेब, आजची 

सभा बोलावल  मी मनापासून यांच आभार मानतो क  नागर कां या मनातील इ छा, झालेला 

अपमान या वषयी बोलावलेल  मट ंग आ ण या यावर पु ढे पाऊले उचलायची आहेत या 

वषयी हे होणं गरजेची गो ट होती. उ प ना या बाबतीत आपण घरप ीवर अवलंबुन आहोत, 

एलबीट  बंद झाल . ताथवड,े रावेत हा जो ामीण भाग आहे या ामीण भागाचा चांग या 

प दतीने झपाटयाने वकास हावा हणून आप याला माट सट म ये समावेश क न जो काह  

नधी मळाला असता मग तो सुरवातीला १०० कोट  असो कंवा २०० कोट  असो तो 

आप याला खुप उपयोगी पडणार आहे आ ण हणूनच आप याला खुप ताकद लावायची आहे. 

या वषयी आम या प ाचे मह वाचे पदा धकार  अ नलजी शरोळे यांचेशी चचा केलेल  आहे. 

आ ह  चार नगरसेवकांनी नवेदन सु दा तयार केलेल आहे जे आ ह  मा.राज साहेबांना देणार 

आहेत जेणेक न मा.राज साहेब मा.मु यमं याशी बोलून य न क न या वषयी काह  मदत 

होऊ शकत ेका याबाबत य न करतील. सवानी मळून ताकद लावायची आहे हा अपमान 

सहन करायचा पण नाह  आ ण या वषयी भांडायच पण नाह . वनाकारण याम ये राजकारण 

आणु नये अशी सव सद यांना वनंती आहे. हा नधी कसा मळेल याचा   वचार करावा. खरंच 

नधी मळवायचा आहे या यावर जोर दयावा, एवढ बोलून मा.महापौरांचे आभार मानतो, 

ध यवाद.     

मा.सुरेश हे  े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आप या शहराचा 

माट सट त वेश न होणे ह  खरोखरच अ तशय दूदवी घटना आहे. अनेकांनी सां गतले आहे 

क , आपण चांग या कारे माकस ्  मळवले आहेत. तर सु ा आपला समावेश माट सट म ये 

झालेला नाह . शासनाने चांगले य न केले, आपण सवानी चांगले य न केले तर सु ा पुणे 
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व पंपर  चंचवड असे एक त नाव आले होते यावेळीच कुठेतर  माशी शंकल  होती. मी पूव  

एमपीएससी या पर ा देतो होतो. मी पर ेत पास हायचो पण पुढे इंटर यूला नि चत             

फेल हायचो. यावेळी वशीला नावाची गो ट बोलल  जायची. मला याची आठवण आल . 

खरोखरच तसे झाले असेलतर आपण सव स माननीयांना भेटण े गरजेचे आहे. शहरा या 

खासदारांना, आमदारांना कुठे नवेदन यायच.े मग ते द ल  असेल, मु ंबई असेल आ ह  

सवज तुम या बरोबर आहोत. सवप ीय खासदार यां याबरोबर आप या शहरातील उ योजक 

नागर क तुम याबरोबर आहेत. उदयोगनगर वारे ए साईज टॅ स, इ कमटॅ स, सव स टॅक 

असे अनेक कारचे रे हे यू/उ प न क  सरकार या तजोर त जमा होत.े असे असताना 

आप या शहराचा, नागर कांचा काह  ह क नाह  का. पूव  जेएनएनयूआरएम या मा यमातून 

पैसा मळत होता. तसा इथून पु ढेह  नधी मळाला पा हज.े हे शहर ग तमान प तीने वाढत 

चालले आहे. शहराचा वकास ग तमान पदधतीने चालला आहे. आम या बाजूला ३/४ वषापूव  

चांगला नधी मळत होता. परंतू आता माट सट त वेश दला नाह तर हा नधी शहराकडे 

डाय हट हो याची श यता नाकारता येत नाह . हा नधी एसआरए क प असेल, जलवा ह या 

असतील, ेनेज स ट म असेल यासाठ  वापरला जात होता. तो नधी आ यावर आम या 

ा मण भागात खरोखरच चांगल  कामे चालू होती. आता आ हाला भती वाटते क , आप या 

महापा लकेचा समावेश माट सट  योजनेत झाला नाह  याचा नि चत प रणाम वकास 

कामांवर होईल. हणून आपला वेश माट सट त नि चत हो यासाठ  सवानी य न करणे 

गरजेचे आहे. जर असे झाले नाह तर आप या नागर कांवर कती टॅ स वाढवायचा याला सु ा 

मयादा आहे. हणून माट सट  योजनेत वेश कर यासाठ  आज शफारस कर यासाठ  हा 

वषय आलेला आहे. सवप ीयांनी यात नि चत क  शासनाकडे पाठपुरावा करावा अशी वनंती 

करतो. ध यवाद. 

मा.वसंत (नाना) ल ढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, खरेतर १२ 

वाज यापासून आपण माट सट  या वषयावर चचा करतो आहोत. येका या मनात आहेच 

क  आमचे शहराचा सहभाग माट सट  योजनेत झाला पा हज.े नगरसेवकां या देखील हेच 

मनात आहे. मा.बाबासाहेब धुमाळ यांची इ छा आहे ते यांनी मनापासून सां गतले आहे. 

आप या महापा लकेचा सहभाग झाला पा हजे. कोणाचाच वरोध नाह . वै श य हे आहे क ,  

आ ह  पालकमं यांना भेटलो. यांचा सु ा वरोध नाह . मी खासदार मा. ीरंग आ पा बारण े

यांना भेटलो यांचाह  वरोध नाह . ३ आमदाराचंा, २ खासदार यांचा वरोध नाह . फ त काह  

समज गैरसमज झालेले आहेत तेवढे आपण काढावेत. एक त ताव द यामुळे कदा चत 

सुदैवाना दूदवाने काह झाले असले. पण हात या काकणाला आरसा कशाला? शहरात वेश 

के यानंतर पंपर  चंचवड शहर आ याचे ताबडतोब ओळखले जाते. पु याकडून या, मु ंबईकडून 

या कुठुनह  या पंपर  चंचवड ताबडतोब ओळखले जाते. हणनू हणतो,हात या कंकणाला 
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आरसा कशाला. मा.आयु त साहेब, तुमची फार इ छा होती क , पंपर  चंच ड शहराचा 

समावेश माट सट म ये हावा. तु ह  येकाला आवजून फोन करत होता. पंपर  चंचवडचा 

समावेश झाला का. मला तुम या चेह-यावरचा हावभाव आठवतो आहे. तुमची कती तळमळ 

आहे. आमचे शहर माट सट त सहभागी हावे हणून तु ह  कुठे कमी पडला नाह त. मला 

वाटत,ेराजकारण सु ा झाले असेल. श यता नाकारता येत नाह . काह  समज गैरसमज झाले 

असतील ते दूर करावेत. आदरणीय पवार साहेब आहेत, मा.वक या नायडू आहेत, पालकमं ी 

आहेत. मा.वक या नायडू यांनी ९ तार ख दलेल  आहे. ९ तारखेला प नेत,े वरोधी प नेते 

सवानी एक  जावे. आ ह ह  तुम याबरोबर येऊ. खरे काय खोटे काय सगळे तथे गे यावरच 

कळेल. चचा करणार  मंडळी आहेत. सगळी बोलक  आहेत. आमचे सभागृ ह नेते बोलतील, 

येक प ा या गटने याला बोलू या. उगाच वेळ वाया घालव यापे ा येक प ा या 

ने याला बोलायला सं ध या. ख-या अथाने आप याला नणय मा हत आहेच. कुठेतर  

रड या शवाय नणय बदलणार नाह . सग या नागर कांची तळमळ आहे. वायसीएमचे कौतुक 

संपूण देशात होत.े इत या माट असणा-या शहराला डावलले गेले आहे. राजकारण असो कंवा 

नसो य न तर केले पा हजेत. ९ तारखेला सवाना घेऊन मा.वैक या नायडूंबरोबर म टंग 

लावायचे ठरले आहे. या माणे खरोखर मट ंग लावा. आ ह  सगळे तुम या पा ठशी आहोत.  

मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, माट सट  

साठ  आप या शहराला डावलले गेले. याची नगरसे वका हणून, अ धकार  हणून अ रशः 

लहान मुलांपासून सग यां या मनात खंत आहे. येकाला वाईट वाटले आहे. आप या शहराचा 

एवढा मोठा वकास झाला आहे. आ ण आप या शहरात अनेक कारचे क प राब वले आहेत. 

मोठे मोठे उ डाणपूल झाले आहेत. पंपर  चचंवड शहरात र यांचे जे नयोजन आहे तसे 

पु यात सु ा नाह . या प रसरात कुठेह  जा पंपर  चंचवड शहरासारखे नयोजन कुठेच नाह. 

आप या ए रयात ा धकरण आहे. ा धकरणात सु ा र यांचे नयोजन खूप चांग या प तीने 

झाले आहे. आप या शहराच े नाव डावलले गेले आहे. यावेळी येकाने या या मनातून 

भावना य त केल  आहे. या शहरात टका- ट पणी कोणी क  नये. या शहराचा सवानाच 

अ भमान आहे. शहरवासी, नागर क, बंधूभ गनींना सग यांना येकाला वाटते आपले शहर 

माट सट त गेले पा हज.े आपला नंबर आला पा हजे. अनेक जणांनी सां गतले. प र ा 

घेत या. आ ण प र ेत नापास झालो, कमी माकस ्  मळाले. पण आयु त साहेबांनी खूप 

य न केले. आयु त साहेब, तु ह  ेझटेशन दाखवताना इत या तळमळीने एक-एक ओळ ४/४ 

वेळा वाचून दाखवत होते. आयु त साहेब तुमचा घसा कोरडा पडला होता. तुम या य नांना 

यश आले नाह  हणून येकाला नागर कांना सवाना पंपर  चचंवडचे नाव आले नाह  याची 

खंत वाटल  आहे. आपले शहर कसे माट सट त गेले पा हज.े यातून जो नधी मळणार 

आहे. यातून ा मण भागाचा खरोखर वकास झाला असता. आपल  काह  गावे शहरात 
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समा व ट झाल  आहेत. काह  होणार आहेत. या नधीचा उपयोग ा मण भागात क प 

राब व यासाठ  होणार आहे. या ठकाणी बाहेरचे लोक येऊन पाहणी क न गेले होत.े यांनी या 

शहराचे खरोखरच कौतुक केले आहे. पंपर  चंचवड शहरात जे मोठे मोठे  क प राब वले 

आहेत. यासाठ  शहराला ध यवाद दले होत,े शाबासक  दल  होती. मा.अपणाताई डोके यांनी 

सां गतले, शहरात चांग या प तीने नाव कमवलेल  ह  आ शया खंडात नावाजलेल  महापा लका 

आहे. आपण कुठे कमी पडलो हे शोधले पा हजे. आपण माट आहोतच मग आप याला कमी 

का लेखले गेले याची खंत आहे. सव प ां या पदा धका-यांनी,नगरसेवक,आमदार,खासदार यांनी 

य न क न आपल  महापा लका माट सट  योजनेत गेल च पा हजे. सवानी य न क न 

सव नगरसेवकांनी व अ धका-यांनी, १७ तारखेला गणरायाचे आगमन होणार आहे, आपण 

गणराया या चरणी ाथना क . व सवाना वनंती करते क , आप या महापा लकेचा माट 

सट त समावेश कसा होईल यासाठ  गणरा या चरणी ाथना क . माझे दोन श द संपवत.े  

मा.शुभांगी ल ढे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, संपूण शहरातील 

नागर कांचा त नधी हणून, शहराची नागर क हणून माझी इ छा आहे, रावेत मधील 

नागर कां या वतीने सांगत,े या शहराचा माट सट म ये समावेश हावा हणून य न करावा 

यासाठ  आ ह  तुम याबरोबर आहोत.  

मा.आशा शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आज तुमचे 

अ भनंदन केले पा हज.े आज तु ह  अ यंत मह वा या वषयावर वशेष सभेचे आयोजन केले 

आहे. यात माट सट म ये आपला समावेश हो यासाठ  काय केले पा हजे याचा वचार 

कर यासाठ  सभा बोलवल  आहे. याब ल आपले मनापासून आभार. या- या वेळी ये ठ 

नगरसेवक उभे रा हले, यावेळी अनेकांनी सां गतले क , आप या बोल यात राजकारण नको. 

यांनी यांनी यां या प तीने पु हा राजकारण आणलेच ह  व तुि थती तु हाला, कोणालाह  

नाकारता येणार नाह . राजकारण आणायचे नाह  हे हणणे िजतके सो पे, ततकेच बोल यावर 

नयं ण ठेवणे सो पे असले पा हजे होत.े पण या प तीने सां गतले गेले ह  अ यंत खेदाची 

गो ट आहे. इथे ेय लाटायचा न नाह , तु ह  केले का मी केल,े या प ाने केले का या 

प ाने केले हे सांगायची गरज कोणाला नाह . मला वाटते १३३ नगरसेवक सगळे स म आहेत. 

आप या शहरात काय चालले आहे याची पाहणी करायला. महासभा बोलवल  आहे तर यावेळी 

अशी चचा हायला नको होती. आपण आज या या माट सट  योजनेत सहभागी नाह  

आहोत. अ यंत दु ःखद गो ट आहे क , आपण माट सट त नाह . खरेतर आपण माट 

आहोत. आपण कामकाजा या वाटचाल त नेमके कुठे कमी पडलोत. मी पोमण साहेबांना 

वचारले, ब-याच जणांनी सां गतले आप याला ९२.५ ट के गुण मळाले आहेत. शासनाचे तसे 

प  असेल तर दाखवा. आ हाला सु ा कळेल. यांना वचार यावर ते हणाले, ताई तसे काह  

नाह . १० पैक  १० गुण या प तीने आपणच आप याला गुण यायच.े मला ह  गो ट काह  
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चल  नाह . आपण अ यास केला, आपण प र ा दल . आ ण आपणच पेपर तपासायचा. 

आ ण हणायचे मला ९२.५ ट के आहेत. मला आप या गुणांब ल शंका नाह . परंतू ९२.५ हा 

आकडा कोण या नकषांवर काढला आहे. मा या च यातूनची मी मला बघायचे. असे होत 

नाह . नि चतपणे कुठेतर  शासनाकडून या प तीने गुण दे यात आले असावेत. परंतू तसे 

नाह . इथे आपणच आपले गुण ठरवले. आप याला पा याम ये गुण कमी का पडले, 

जेएनएनयूआरएमम ये ५च गुण का पडले हे आपले आपणच ठरवले. यापे ा कदा चत आपण 

सगळे य न करणार आहोत. सगळे नगरसेवक सगळे शहरवा सय आप या शहराचा समावेश 

माट सट म ये हो यासाठ  मनापासून य न करणार आहेत. परंतू ते य न करत असताना 

आपण कुठे कमी पडलोत. We are smart.  समजा आप याला माट सट  योजनेत घेतले 

नाह तर आपण काम क  शकतो हा व वास आप यात नाह  का. मा य आहे यातून 

आप याला व श ट कारची र कम खच करायला मळणार होती. रखडले या योजना पूण 

करायला आप याला नधी मळणार होता. या मा यमातून कदा चत भर पडल  असती. 

तर सु ा आपण ह  र कम वबळावर कशी नमाण क  शकतो याचे ोत आपण शोधले तर 

श य नाह  का. येक वेळी समोर याने केल.े सभागृ हात बोलले गेले. हे सग यांना मा हत 

आहे. तु हालाह  माह त आहे. प कार बंधू ंना मा हत आहे. या शहरात टाचार होतो. टाचार 

सगळीकडे आहे. अनेकांनी सां गतले, इकड ेकमी आहे. घाणीशी तुलना कशाला करायची. We 

are bright.  आपण चांग या ठकाणी जा यासाठ  य न करतोय. आपले वचार चांगले आहेत. 

आपण चांग या प तीने तुलना करताना खाल यांशी का करायची. वर यांशी करा. बाहेर या 

देशांतील सट ंशी तुलना करा. झोपडीत राहणा-यांशी तुलना केल तर झोपडीपे ा चाळीत राहणे 

चांगले वाटत.े बंग याशी तुलना केल तर चाळीत राह यापे ा बंग यात राहणे चांगले वाटत.े 

आपण काम करताना काय चूक झाल , कुठे कमी पडलोत. या पुढ ल काळात ५०० कोट  

आप या हातात आहेत. आपण हे ५०० कोट  शहरासाठ  आणू शकलोतर तर नि चतपणे याचे 

ेय सग यांनाच असणार आहे. पण हे ५०० कोट  शहरासाठ  आले नाह ततर आपले नयोजन 

काय असले पा हज.े आप याला बे ट सट  अवॉड मळाला. आपण खरोखर लाएबल आहोत. 

तर सु ा पु हा मागे वळून बघावेसे वाटते क, या शहरात अजूनह  हगणदार  आहे. आजह  

महापा लके या डावीकड ेबघा, उजवीकडे बघा, ह  अव था आप याला पाहायला मळत.े कमान 

बे ट सट  अवॉड मळा यानंतर तर  महापौर हणून आपल , आयु त हणून ह  आपल  

जबाबदार  होती. आपण आपला प रसर व छ केला पा हज.े आप याकडे वा लट ज ्  हो या 

पण या शंभर ट के स म कर यासाठ  य न का केला नाह . शहरातून अनेक मोठमोठे 

कारखाने शहराबाहेर गलेे आहेत. पुढ ल काळात ते आप याकडे कसे राहतील हे पा हले पा हज.े 

आप या शहरातील एक कंपनी शहराबाहेर गेल तर या जागा कोणा या ता यात येतील, तथे 

कोणती इमारत बांधता येईल यासाठ  लगेच व नांची चढाओढ चालू होत.े पण मा या 
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शहरातल  एक कंपनी शहराबाहेर गेल  तर या कंपनीत काम करणा-या कमचा-यांचे काय हा 

वचार करणे आव यक आहे. उ योगांचे शहर हणून आप या शहराची ओळख आहे. समटच े

घरांचे भंतींचे शहर असे न ठेवता इंड यल अशी ओळख कशी राह ल यासाठ  य न करणे 

गरजेचे आहे. याचबरोबर आपले शहर मॉडन असले पा हज.े कुठेतर  माझ,े तुमच,े मा यापुरतं 

हे बंद केले पा हज.े शहराचा वकास सवागीण कसा होईल, शहरातील झोप या असो कंवा 

तारांक त ब डींग असतील, सवाना समान याय कसा देता येईल, हवा दूषण, नद चे दूषण 

यासाठ  काम केले पा हजे. नद  गटार दसायला लागत.े नद च े दोन थब पाणी तर  आपण 

यायचे आहेत का. पयावरण अहवाल झाला. यात आयु त साहेबांचे मनोगतसु ा बदलले जाऊ 

नय.े तेच पु हा छापले आहे. इत या ला डल  पयावरण अहवाल करतोय, तो रझ ट 

ओ रऐंटेड केला पा हज.े तसे झालेले नाह तर  आम या शहरातील आयु त असतील, शासन 

असेल, शहरवा सय असतील, सगळे हे ५०० कोट  कसे उभा  शकू, हे ५०० कोट  कसे स म 

वापरायचे यासाठ  नि चतपणे य न क  असे या ठकाणी वाटते आहे.  

मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, आपण जे आ ता 

करतोय ते अगोदरच करायला पा हजे होत.े आ हाला आयु त साहेबांनी दोन वेळा सादर करण 

दाखवले, ते आ ह  दोन वेळा पा हले आहे. पीसीएमसी या शासनाने सव सव केला होता का 

असा न आ ह  यांना वचारला. ते हा ते हणाले सव केला न हता. माट सट  करताना 

वेगळा वषय हातात आहे. माट सट चे सवचे काम क  सरकारने या कंपनीला यांनी दले 

होत,े यांचे ऑफ स नगररोडला आहे. मूळ कंपनी गुजरातची आहे. या कंपनीला सवचे काम 

देताना यांनी वेगवेग या पाच वषयांचा सव हा पूण भारतात या कंप यांचा करायला 

सां गतला होता. यात यांनी टॅबचा वापर केला आहे. आ ण ते टॅब पूण नादु त आहेत अशी 

मा हती आम याकडे आल  आहे. मला वाटत,े आज आपण माट सट त नाह  आहोत. 

आप याला याचा काह  उपयोग क न घेता येतो का. जर यांनी केले या सववर या माट 

सट  होत असतील तर या ९८ सट ज कोण या प तीने शोध या हा न पंपर  

चंचवडकरांकडून आ ह  क  शकतो. एवढेच बोलते व थांबत.े   

मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, माट सट ब ल 

सवाची माट चचा झाल  आहे. येकाचे मत खूप छान आहे. सग यांनी यांचे मत मांडले 

आहे. या योजनेत सहभाग झाला नाह  याचे दु ःख सवानाच आहे. प ातील असो, वरोधी 

प ातील असो. पु याबरोबर पंपर  चंचवडचे नाव एक त जोडले होते, यावेळी थोडा आंनंद 

झाला होता आ ण दुःख सु ा झाले होत.े कारण तथे काम करताना पीएमपीएमएलसारखी 

सु वधा आप याला मळाल  असती. यापे ा एक तपणे नाह  झाले ते चांगले झाले. माट 

सट म ये सहभाग करताना जे राजकारण झा याचे ऐकतोय, वाचतोय. हे हणतोय, 

टाचारामुळे झाले आहे. हे हणतोय, मु ामच केले आहे. येक जण हणतोय, खरे 
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राजकारण क  नका. खरोखरच गरज आहे. कळवळून सांगते आहे. हच कळवळ ठेवल  तर 

सहभागी न होताह  आपण हे शहर माट सट  बनवू शकतो. पण आपण माट सट म ये 

सहभागी झाले पा हजे ते नधीसाठ . कारण सगळी स गे करता येतात पण पैशाचे स ग करता 

येत नाह . यामुळे यासाठ  तर  सग यांनी एक ने य न केले पा हजेत. आ ता सां गतले 

जात,े कोणाला बोलवले नाह , खासदार, आमदार यांना बोलवले नाह . घरातले कुठले काय 

असले क  घरातला मानपान असतो यासारखे मला वाटते आहे. हे मी हरा या वतीने बोलतेय. 

शहरा या वकासासाठ  चालले आहे. येकाने आमदार असतील, खासदार असतील येकाने 

वतःहू न य न केले पा हजेत. मला कोण या प ाब ल बोलायचे नाह . मला माझे मत 

मांडायचे आहे. प र ा दल त. प र ेत पास पण झालात. पेपर परत रचेक करतोय. य न 

क  ऍड मशन मळाले तर ठक नाह तर कंवा आपणच माट सट  बरोबर पधा क न माट 

सट  पे ा चांगला वकास कसा करता येईल हे नगरसेवक एक तपणे बोलत आहेत. प ीय 

वाद न करता व टाचार मु त केलेतर आपला समावेश माट सट त होऊ शकतो. टाचार 

होऊन सु ा एवढ  सुधारणा होते आहे. १०० ट के टाचार मु त झालोतर या नधीची सु ा 

आप याला आव यकता लागणार नाह . माट सट तील माट नागर क होऊन जगापुढे, 

सरकारपु ढे उदाहरण देऊ. माट सट त जा यासाठ  य न तर क च. आप याकडे पयाय नाह . 

कारण आप यापुढे नधी हा मो ा न उभा आहे. एलबीट  बंद झा यामुळे आपण नधी 

नस यामुळे काह च क  शकत नाह . व न भरपूर पाहू  शकतो. काह जण हणाले क , या 

म ांना जाऊन भेटले पा हज,े या ने यांना जाऊन भेटले पा हजे. जसे आपण दु काळाचे 

योजन करतोय तसे माट सट चे योजन करावे असे मला वाटते आहे.. आपण करत 

असालतर य न क . करायचे हणून करायचे नाह . येकाने य न क , मनापासून जाऊ, 

राजकारण बाजूला ठेवून, पंपर  चंचवड शहरासाठ  सगळे एक  येऊन माट सट त समावेश 

हो यासाठ  य न क  एवढ च इ छा आहे. 

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,आपण सभा 

बोलवल त याब ल मी महापौरांचे मनापासून ध यवाद मानतो. आ ण सुलभाता चे सु ा. 

आपण अ तशय चांग या प तीने माट सट म ये कसा सहभाग होईल याची संपूण मा हती, 

महापा लकेत काय काय केले पा हजे काय नाह , कामकाज कशा प तीने चालते ते सगळे 

आपण दाखवले. इत या चांग या प तीने सादर करण क न देखील आप या महापा लकेचे 

माट सट त नाव येईल अशी सवाना अपे ा होती. सवानी सां गतले, मीह  सांगतो, पुणे सट  

व पंपर  चंचवड महापा लका यांचा ताव एक  के यामुळे रा याला दहा महापा लकांची 

मा यता होती. यात आपले पंपर  चंचवड व पुणे एक त अहवाल गे यामुळे आप याला 

बाजूला टाक यात आहे. वा त वक आपण मागे मा.योगेश बहल हे महापौर असताना 

आप याला देशात बे ट सट  हणून अवॉड मळाला होता. आप या महापा लकेत आ णासाहेब 
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मगर अस यापासून आजपयत चांग या प तीने कामे झाल  आहेत. एवढ  मोठ  कामे होत 

असताना टका ट पणी ह  होतच असते क  कुठे टाचार झाला, कुठे काय झाले. 

जेएनएनयूआरएममाफत शासनाने भला मोठा नधी दला. आपल  १.५ योजना काह   कारणाने 

गुंडाळल  गेल . झोपडप ी पुनवसन योजनेला मा यता नस यामुळे ती योजना थांबल  गेल. 

जेएनएयूआरएम या मा यमातून शहरात अनेक चांगल  कामे झाल  आहेत. असे काह तर  

नकष लावून जर महापा लकेला योजनेतून बाजूला करत असतील तर ते चुक चे आहे. काह  

नेते मंडळी हणतात, महापा लकेत टाचार झाला आहे. टाचार झाला असेलतर शासनाने 

नि चत याची चौकशी केल  पा हज.े सीबीआयकडून चौकशी करा. बे ट सट  हणून देशात 

आपल  महापा लका नवडल  गेल  आ ण महारा ातील दहा महापा लकांम ये आपले नाव नाह  

याची मला खंत वाटत.े से टर २२म ये झोपडप ीतील व छतेवर भर दला. मा.आयु त 

साहेब, आप याला माट सट  योजनेत ये यासाठ  काह  नकष पूण करावे लागतील. 

सावज नक शौचालये वापरतात या ठकाणी नागर क वैयि तक शौचालये कशी वापरतील 

यासाठ  य न केले गेले पा हजेत. १९९७ साल या पंचवा षकम ये मी से टर २२ म ये 

.१,०६,००,०००/- खच क न १५०० घरगुती संडास बांधले. तेथील नागर कां या आरो यात 

चांगल  सुधारणा झाल . नागर कांकडून .५००/- घेतले व आपले .८,०००/- असे .८,५००/- 

पे ा जा त संडास बांधून टडर काढून दले. यामुळे येक नागर क वतःचा संडास 

वापरायला लागला. या ठकाणी डुकरे वगैरे असतात ते देखील नाह से झाले आहेत. िजथे घाण 

होती तथे व छता झाल  आहे. शहर माट कर यासाठ  आपण य न करतोय. आपण माट 

आहोतच. आपले शहर माट आहे. यावेळी पधा सु  असताना आप याला वाटते,आपला 

नंबर आला पा हज.े आ ण आपला नंबर आला नाह  यामुळे खंत वाटतेय. महारा  

सरकारकडून १० महापा लकांची नावे कळवल  आहेत. क  सरकार हणत,े अजून या 

महापा लकांचे आम याकडे काह  आले नाह . या दोन महापा लकांत आपला नंबर असावा 

यासाठ  आपण मागणी केल  आहे. आपले २ खासदार व ३ आमदार यांना सोबत घेऊन 

आदरणीय अिजतदादा पवार असतील, आदरणीय शरदचं जी पवार साहेब असतील यांना सोबत 

घेऊन लवकरात लवकर वेळ नि चत करावी व यांची भेट घेऊ. ध यवाद. 

मा.कैलास कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, आप या पंपर  

चंचवड शहराला माट सट मधून वगळ यात आले याब ल अ तशय खंत वाटत.े पण कमान 

या उ योगनगर त, या कामगारनगर त  कामगारांचा व क टक-यांचा हा घोर अपमान भाजप 

सरकारने केला आहे असे इथे नमूद करतो. या- या वेळी माट सट या मा यमातून आज 

कमान पंपर  चंचवड शहराची तथे वण  लागल  असतीतर कमान क टक-यांना चांग या 

कार या सु वधा पंपर  चंचवड शहरात मळा या अस या. तसे न करता कमान काह तर  

टाचाराचे आरोप क न या ठकाणी पंपर  चंचवड महापा लकेचे नाव यातून वगळ यात 
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आले. कमान या- या वेळी या- या कारची मागणी केल त. जेएनएनयूआरएम या 

मा यमातून अनेक फंडींग आले. या- या वेळी फंडींग आले, यावेळी चांग या कारची कामे 

झाल  आहेत. उदा. वायसीएम असेल, अनेक छोटे-मोठे लायओ हर असतील, चांग या गाड स 

असतील, महापा लके या मा यमातून शहरात चांगल  कामे झाल  आहेत. महारा  देश 

काँ ेस क मट चे स मा. खासदार मा.अशोक च हाण व शहराचे अ य  मा.स चन साठे यां या 

मा यमातून नवेदन दले आहे. यांनी सां गतले, आ ह  देशाचे पंत धान स मा.नर  मोद  

यांना नवेदन देणार आहोत. यांनी सां गतले, यांनी परवाच पेपरम ये वाचले, माजी 

उपमु यमं ी, माजी पालक मं ी मा.अिजतदादा पवार यांनी सां गतले क , ते मा.नर  मोद  

यांना भेटायला जाणार आहेत. नि चतपणे रा वाद  काँ ेस प ा या वतीने नवेदन देणार 

आहेत, चचा करणार आहेत. जो अपमान कामगार व क टक-यांचा केला आहे तो न करता 

पंपर  चंचवडचा यात समावेश क न यावा अशी मागणी आम या काँ ेस प ा या वतीने 

करणार आहोत.  

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, खरेतर 

मा यासारखा एक सद य प ह या वेळी सभागृ हात आला. परंतू गेल  २५ वष या शहरात पंपर  

चंचवड महानगरपा लका काय आहे. पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची रा यात न हेतर 

देशातील कंमत काय आहे हे मा यासार या कायक याने गेले २५ वषात वतमानप ात 

अनुभवले आहे. आ ण आता वाईट/कटू अनुभव पंपर  चंचवड शहरात अनुभवायला मळतो 

आहे क , आप या शहराचा माट सट त समावेश नाह . चांगले काम केले हणून या रा याने 

या देशाने या महापा लकेला पुर कार दला. तर सु ा माट सट त समावेश देत असताना 

राजकारण झाले. का याप लकडे राजकारण झाले ते फ त परमे वरालाच मा हत असेल. 

आ हाला राजकारण नको समाजकारण करायचे आहे. पंपर  चंचवड शहरातील २० लाख 

लोकसं येला ख-या अथाने आ हाला याय यायचा आहे. आ ण याय देत असताना रा याने 

कंवा देशातील नेते मंडळींनी अ याय केला असेल तर मा यासारखा या अ यायाला ि वकारत 

नाह . कारण या शहराची ओळख जगा याप लकडे गेलेल  ओळख आहे. जे नकष लावले आहेत 

यानुसार १० नावां या आतम ये आपण असताना या शहराचे नाव कमी झाले हा सवसामा य 

मजूरापासून उ योजकापयत सवानाच ख-या अथाने पडलेला न आहे. १९८६ साल  

महापा लका झाल  यावेळी शहराची ि थती काय होती. २०१५ म ये या शहराची ि थती काय 

आहे या मध या काळाचा अ यास या रा याने देशाने केला असतातर कोणा या बापाची हे नाव 

डावलायची हंमत झाल  नसती. कारण या शहरातील कामगारांना मजूरांना दलेलं काम, 

दलेल  वागणूक, मा.महापौर साहेब, आपण टे शन घेऊ नका. कारण माट सट तून नाव कमी 

होणे हा ख-या अथाने सभागृ हात बसणा-या सव स माननीयांचा अपमान आहे. कारण आ ह  

यासाठ  बसलो आहोत, तसे घडलेले नाह . असे असताना आयु त साहेब मी यासाठ च 
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बोलायला संधी घेतल  आहे. आ ता मा.कैलास कदम यांनी सां गतले, आप याबाबतीत काह  

अप चार झाला असेल, काह  वकासासंदभात चचा, आरोप झाले असतील. आप याकडे गे या 

२५ वषात या महापा लकेत चांगला सुजलाम सुफलाम वकास झाला आहे. मला आठवते आहे, 

मा.वसंतदादा ल ढे हे रा वाद  प ाचे अ य  होत.े याकाळात आ ह  छोटे कायकत होत.े 

स ता रा वाद  प ाची आहे हणून बोलायचे आहे. यांनी आप याला माट सट तून वगळले. 

आपण काय या माणे काय पूतता क  शकतो हे शासन आपण एकटे न करता आ ह ह  

आप याबरोबर आहोत. आपण सवजण मळून मा.मु यमं ी यांची एखाद  तार ख या. आपले 

श टमंडळ तथे जाऊ या. आप या शहराचा समावेश माट सट त होऊ या असे नवेदन 

यांना या. यांना आम या भावना सांगा. जोपयत स मा.सद य सभागृ हात बसलेले आहेत, 

जे शासक आहेत यां यापयत जनते या आले या सूचना जोपयत जात नाह त, तोपयत 

आप या शहराचा समावेश माट सट  योजनेत होईल असे वाटत नाह . मी शासनाला वनंती 

करतो क , आपण कायदेशीर बाबींतून काह  माग काढता येतो का ते  पहावे. स मा.मु यमं ी 

महोदयाची भेट घेऊ. या ठकाणी आप याला वनंती आहे क , मा.मु यमं ी यांना सांगा. 

एव या मो या सु ंदर शहरावर अ याय होतो आहे. हणून आम या वनंतीचा मान ठेवा, 

सूचनांचा मान ठेवा. पंपर  चंचवड शहराचा समावेश माट सट त करावा अशी सूचना करतो.   

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आज खरेतर मी 

तुमचे मनापासून आभार य त करतो क , आपण माट सट  या वषयावर बैठक आयोिजत 

केल  आहे. बराच वेळ झाला, आपण माट सट बाबतीत चचा करतोय. दोन कॉमन मते आहेत 

क , एक मत आहे क  आपण मुळातच माट आहोत. आ ण दुसरे कॉमन मत असे आहे क , 

आपल  माट सट तल  नवड नि चत झाल  पा हजे. आयु त साहेब आपण गेले २ वषापासून 

काम करताय. मी मु ाम जा णव क न देतो क , आपण का माट झालो आहोत याचा 

कदा चत सवाना वसर पडला असेल. आप याला अजून सु ंदर हायचे आहे. आप याला माट 

सट त वेश करायचा आहे असेच सग यांना वाटते आहे. आजरोजी आपण वतःला माट 

हणत आहोत हे कोणामुळे, कशामुळे याचासु ा भूतकाळ आपण वसरला नाह  पा हजे. खरेतर 

जेएनएनयूआरएम या मा यमातून गे या ५/६ वषाम ये २,००० कोट ंची कामे झाल  आहेत. ते 

मळाले नसते तर काय झाले असत?े आज छो या-छो या गावांचे मोठे शहर झाले आहे. 

प ह यांदा नगरपा लका झाल , नंतर महानगरपा लका झाल  आहे. अ तशय कमी वेळात असा 

वकास करणार  देशातील ह  एकमेव महापा लका आहे. ७२ ट यांपासून आपल  लेटे ट ोथ 

आज १५५ ट यांपयत आहे. एव या मो या माणात वकास झालेल  महापा लका संपूण 

भारतात नाह . जगाशी तुलना क  नका. परंतू हे कुणामुळे आहे. इथे चांगले श ण मळत,े 

रहायची चांगल  यव था मळत,े प यासाठ  चांगले पाणी मळत.े तु हाला कमान ास होईल 

असे आरो यदायक वातावरण आहे. तु हाला कमान ास होईल अशी शासक य यं णा इथे 
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कायरत आहे. हे सगळे अस यानंतर आपण ७/८ वषात शहराचा वकास झालेला पाहतोय. 

आप या शहराला जेएनएनयूआरएम या मा यमातून मळालेले दोन/अडीच हजार कोट  असेच 

खच झाले आहेत का. जेएनएनयूआरएम यांनी सु ा ायटेर या केला होता. यात पंपर  

चंचवड शहराला पुणे शहराबरोबर एक त धरले आहे. यानंतर आपला नधी कमी होईल असे 

यांना वाटले असेल. काँ ेस व रा वाद ची स ता क ात, रा यात दो ह कडे होती. हे सगळे 

असताना आदरणीय शरदचं जी पवार साहेबांनी हा नधी यश वीपणे खेचून आणला. 

आप याला हजार कोट  पयांचा नधी वेगळा दला व पुणे शहराला वेगळा नधी दला. पुणे 

शहराने या नधीचे काय केले या या खोलात आ हाला जायचे नाह . मा  आपण, आपल  

शासक य यं णा व स ताधार  प ाने या शहराचा कायापालट क न दाखवलेला आहे हे 

वा तव तु हाला आ हाला झाकता येणार नाह . हे असताना सु ा आजची बैठक कशासाठ  होते 

आहे ह  मा  मनापासून खंत आहे यात शंका नाह . मा.बाबासाहेब धुमाळ यांनी सां गतले तु ह  

आ म चंतन करा. मी वतःचे आ म चंतन केले. तर मला वाटले,आपण या शहरात राहतो 

आहोत याचा आ हालाह  काह  वेळांपूव  अ भमान होता. आता अवमान वाटायला लागला आहे. 

परंतू आज मा.धुमाळ साहेबां या मा यमातून मला एक आशेचा करण कंवा आज 

रा यशासनात कंवा क  शासनात जी स ता आहे. आज यां या य नांतून, यां या 

मा यमातून आपण कुठेतर  दरवाजा ठोठावला तर काह तर  हातात मळावे अशी अपे ा आहे. 

वा तव प रि थती पा हल  तर माट सट म ये आप याला कती पैसे मळणार आहेत. माट 

सट  योजनेत क  शासनाचे १०० कोट , रा य शासनाचे ५० कोट  व आपले ५० कोट  असे 

२०० कोट  असा सहभाग असणार आहे. याला सु ा वषाला मयादा आहे. वषाला १०० कोट ंपे ा 

जा त मळणार नाह त. यापे ा आप याला एलबीट तून ५०० कोट  तवष  मळत होत.े आज 

आप याला पॅकेज दे याची भाषा दुसर कडे केल  जात.े बाक  सगळा दे याचा भास केला जातो. 

यापा-यां या बाजूने कायदे झाले. हे सगळे होत असताना दुसर कडे आप या जमा होणा-या 

२०० कोट ंनी त वषाला आप या शहराचे न क च कुठे काह  अडणार आहे का. न क च 

अडणार नाह . परंतू शहरा या मुलभूत सु वधांम ये आणखी सु वधा करता येतात, या यासाठ  

यांनी ायटेर या ठेवला आहे, यासाठ  हा नधी ठेवला आहे ती आव यक कामे आहेत. ती 

आप याला आणखी चांग या प तीने करता येतील यात मा  आपण थोडे कमी पडलो यात 

शंका नाह . मा.आशा शडग े ता नी सां गतले क , आपले गुणांक आपणच दले. आपणच 

आपला पेपर तपासले. यांनी भरपूर गुण दले. हे जर  खरे असले तर  कती गुण यायचे हे 

यांनी ठरवले. यात आपण बसतोय का हे आप याला समोर दसतं होत क  आप याला यात 

एवढे गुण मळत आहेत. याची माट ट  आम याकडे आहे. यानुसार ९०/९२ गुण मळाले. 

पण मा.अतुल शतोळे यांनी तो ायटेर या वाचला. ३६ शहरांचा आहे. जुने कलक ता शहर 

पा हले. इतर शहरांशी तुलना केल  तर आपण या यो यतेचे नाह  का अशी भावना होत.े 
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आप या शहराला मी थायी स मतीचा अ य  होतो, मा.योगेश बहल महापौर होत,े यावेळी 

पंत धान मा.मनमोहन संग यां या ह ते बे ट सट  पुर कार मळाला होता. तथे आपण 

काय वादावाद केला होता का तर नाह . काम क नच आप याला बे ट सट  अवॉड मळाला 

आहे. गर बांना घरे दे यासाठ , आपल  ेनेज यव था चांगल  आहे यासाठ  पुर कार मळाला 

आहे. आप याला वॉटर व सुवेजम ये बे ट सट  अवॉड मळाला आहे. आपण काह तर  क न 

दाखवले आहे. जे हा माट सट  योजना ड लेअर झाल , ते झा यानंतर कोणी कोणाचे ेय 

घे यापे ा, टाचार हा यात ायटेर या होता का. ायटेर या काय असतो. काम कती केले 

यासाठ च पंपर  चंचवड महापा लकेला ९२ ट के गुण मळाले. ९२ ट के गुण मळून सु ा 

राजक य आरोप, यारोप क न, राजक य पोळी भाजून आप या शहराचे नाव या योजनेत 

यावे यासाठ  धडपड कर यापे ा का आले नाह  आ ण तु ह  कसे चुकलात यावर चचा केल  

जाते आहे. आ ह  चुकलोतर तु ह  वर आहात. तु ह  बरोबर करा. आप या शहरावर यांचे 

उपकार होतील. पूव  आप या रा यात भाजप- शवसेना युतीचे सरकार होत.े आ ता फ त 

भाजप, भाजप भाजप आम याह  त डात एकच येत.े कारण आ हाला मा हत आहे, शवसेनेची 

खरेतर मनापासूनची तळमळ आहे. येकाला वाटते, पण वर क ात बसलेले,  नणय घेणारे 

सगळे भाजपाचे लोक आहेत हणून शंका येते क , आप या शहराला मु ाम डावललेले आहे. 

गे या १० वषाचा वकास पा हला तर आयु त साहेब तु ह  सांगा, असे कोणते शहर आहे. 

आयु त साहेब तु ह सु ा शहरात काय मा या नम ताने फरत असता. आप या कॅटेगर तले 

कोणते शहर आहे. वायसीएमसारखे एवढे मोठे हॉि पटल चांग या प तीने सांभाळणारे कोणते 

शहर आहे. कुठले शहर आहे, इथे श त र ते आहेत. दोनशे अडीचशे कलोमीटरचे अंतर 

शहरात एका म नटांत पूवकडून पि चमेकडे व पि चमेकडून पूवकडे जाता येत.े  असे एकतर  

शहर महारा ात आहे का. आपण इथे १५ म नटांत कमीत कमी २० ते २५ क.मी.चा वास 

उ तर-द ण, पूव-पि चम क  शकतो. आपण मुळातच माट झालेलो असलो, हजारो कोट ं 

खच केले असतील, यात काह  माणांत यश वी झालो आहोत, काह  माणांत काह  नयम 

चुकले असतील, काह  माणांत काह  ुट  रा ह या असतील. परंतू हे सगळे करत असताना 

जो करतो तो चुकतो, जो काह  करत नाह  तो बनचूक बरोबर असतो. बनचूक असणा-यांनी 

फ त आरोपच करायचे असतात. यावेळी ते आरोप करणा-या या भू मकते होत.े आज आ ह  

आहोत असे समजा. परंतू काम क न दाखव यानंतर आपले शहर पुढ ल काळात कुठ याह  

प रि थतीत माट सट  योजनेत राह ल याची द ता सु ा यांनी घेतल  पाह ज.े मा.महापौर 

साहेब, मला तु हाला मु ाम आठवण क न यावीशी वाटते आहे क, काह  दवसांपासून 

आपण या प रि थतीतून जातो आहोत. एलबीट  कमी झालेल  आहे. दरवष  ५०० कोट ंचा 

तोटा होणार आहे. तो तोटा भ न काढ यासाठ  शासनाने आप य़ाला जी क मटमट केल  आहे. 

आपला कुठेतर  हातभार लागेल. आप याला आणखी मदत होईल अशी अपे ा होती. सगळे 
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सले शन होत असताना सहा वभागांची सहा शहरे जर  गृ हत धरल  तर  नंतर उवर त चार 

होती. मा या मा हती माणे या उरले या ४ म ये आपण प हले होतो. ते हातर  सले शन 

हायला पा हजे होत.े गुणांक काढले, मा कग स ट म काढल . काह  कारण न हत.े आज 

आपण नापास झालो आहोत. परंतू नागर कांची मान सकता रा हल  नाह . अजूनह  भ व यात 

अपे त करतोय, कदा चत उशीरा मळतील, मळणार नाह  असे नाह . आज आप याला 

वतःवर जो कॉि फड स आहे तो कदा चत पुढेसु ा राहणार आहे. आ थक नयोजन मह वाचे 

राह ल. शहरातील नागर कां या भावनांचा वचार क न क  शासन व रा य शासन दोघांनी 

आप यालाबरोबर घेऊन काम केले पा हजे. आ हाला पॅकेज नको, याची आ हाला आव यकता 

नाह . आप याला माट सट  योजनेत सहभागी हायचे आहे. मा.आयु त साहेब,र कम 

तुटपु ंजी असल तर  आ हाला कॉि फड स आहे क, तुम याकडून कंवा शासक य अ धका-

यांकडून आम या या एकंदर त चचा होत असतात यातून आमची कामे होत असतात. 

आपला हेतू हा आहे क , भारतातील जी १०० शहरे आहेत. यातील ५/१० शहरांम ये आपले 

शहर कसे राह ल या ट ने आपण पहात होता. परंतू याला थोडीशी खळ बसल  आहे. आपण 

य न मा  सोडता कामा नये. अनेक य न केल,े अनेक यश वी झाले. आ या भारतातले 

एक शहर सांगा. कुठ या शहरात गर बांना घरे दल  आहेत. आ ह  गर बांना को यावधींची घरे 

दल त. हजार ची क मटमट दल . हजारो दल , यातल  काह  राह ल . काह  नयमबा य 

गो ट  के यामुळे राह ल  आहेत. पण नुसतं टाचार, टाचार, टाचार. टाचार हा 

ायटेर या नसतो. ह  साधी गो ट कळत नसेलतर काय हणायचे. काय झालंय, खूप वषानी 

स ता हातात आ यामुळे हे सगळे गांग न गेले आहेत. यामुळे काय बोलावं काय नाह  याचा 

नयम कळत नाह . हे राजक य भावनेने चालले असलेतर  याचे प रणाम या शहरावर  

लाँगटमसाठ  होत आहेत हे यातून दसून येते आहे. आज शासनाने आप याला ६६ कोट  मा य 

केले. यानंतर मु ांकचे १ ट के अ त र त पैसे देतो असे सां गतले होत.े मा.आयु त साहेब, 

माकटम ये खरोखर तशी प रि थती आहे का. माकटम ये जाऊन बघा. आ ता योगेशभाई मला 

सहज सांगत होत,े रिज ेशन ऑ फसला गद  नसत.े पूव  रिज ेशन करायला दोन/दोन, 

तीन/तीन पाच/पाच दवस नंबर लावायला लागत होत.े आज काय प रि थती आहे. आ ह  

तु हाला एवढे-एवढे पैसे देणार अशी शासनाने आप याला शा वती दल  आहे का? माट 

सट चा मु ा कदा चत बाजूला ठेवा. पण इतर वेळी एलबीट  बंद क न, लोकांना सगळे कर 

कमी क न यांना जीएसट  लागू करा हा नणय घेतला. पण शासन आप याला काय देणार. 

आज महारा ात बघा, येक महापा लकेची अव था इतक  डबघाईला आल  आहे. हे पाहू न 

वाटत,े आज माट सट पे ा दु काळ तांना पैसे दले असते तर बरे झाले असत.े आज काय 

प रि थती आहे. अखंड महारा ात कुठेच पाऊस नाह . इतक  वाईट अव था आहे. पुणे शहरात 

एक दवसाआड पाणी केले आहे. मा.आयु त साहेब, अजून दोन दवसांनी तु ह  सु ा हेच 
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ड लेअर कराल. आज दु काळ त भागातून आप या शहराकडे हा ल ढा येऊ पाहतो आहे. 

उ या या काळात एवढ  भीषण अव था होते आहे. यासाठ  माट सट त समावेश होणे 

गरजेचे होत.े ए ककडे मु ंबईपासून येताना आपण तळेगावपयत जातो, चाकणपयत जातो, 

श ापूर पयत जातो, शवापूरपयत जातो. तसाच फेरफटका मा न आपण हंजवडी पयत येतो. 

हा सगळा बे ट औ यो गक प रसर आहे. म सडीज असेल, हो सवेगन असेल, म हं ा असेल, 

हंजवडीला इ फो सस, व ो, ट सीएस असेल, अशा वेगवेग या ऑटोमोबाईल कंप या, आय.ट . 

कंप या तयार झा या आहेत. या एका दवसांत तयार झा या आहेत का. गे या १५/२० वषात 

तयार झा या आहेत. तु हाला आठवत असेल, आप या प रसरात मेगा सट  ड लेअर झाल  

होती ते हा अनेक शेतक-यांवर चंतेचे सावट आहे. पवार साहेब होते हणून या इंड ज 

रा ह या. मेगा सट  गेल  आ ण आय.ट . पाक आले. आज हंजवडीम ये १० लाख लोक काम 

करतात. ५ लाख वाहने दररोज ये-जा करतात. याचा लोड आप या शहरावर येत नाह  का. 

याचे इ ा टर क  सरकारने पैसे द यामुळे सुधारले आहे. क  सरकारने हजारो कोट  पैसे 

दले. नाह तर आपला एकतर  र ता धड होता का. दापोडीपासून नगडीपयत आप याला 

जायला दोन तास लागत होत.े आज च  बदलले आहे. क  शासन व रा य शासन जे हा 

एखा या चांग या महापा लके या मागे उभे असते, याचे हे वलंत उदाहरण आहे. बीआरट  

र ते असू यात, बीआरट साठ  हजारो कोट  दले. आज हे र ते जागेवर पळत आहेत. आपल  

आजची प रि थती अशी आहे क ,   शहरातील र ते मोठे झाले आहेत. या माणात शंभर 

ट के वाहतूक होत नाह . देहू-आळंद  र याला सां दा यक व प दले आहे. हे सगळे करत 

असताना आप याला एखा याने हेतू पुर सर डवचणे व डावलणे हा मा  आप या 

शहरवा सयांचा अपमान आहे. आप याकडे नाना वध कारचे लोक राहतात. आप या शहराला 

मनी इं डया हणून आज संबोधले जात.े या भारताचाच अपमान झा यासारखे झाले आहे. 

येक माणसा या मनात तडीक बसल  आहे क , सरकारणे तडीक बसेल एवढे करायला नको 

होत.े हे तु ह  हेकटपणे करताय, सूड बु ीने करताय. उ याची इले शन यांना बघू यायची 

नाह . उ याची इले शन आप या बाजूने राह ल. इले शनचे इले शन या वेळी. तु ह  या 

क मटमट द या आहेत, याला तु ह  बा डींग आहात. माट सट संदभात यांची क मटमट 

न हती. तर हा आमचा ह क होता. आमचा ह क डावलला आहे. माट सट त समावेश हा 

आमचा ह क आहे. मा.महापौर साहेब, माट सट त समावेश हो यासाठ  तु हाला ज-ेजे वाटले 

ते करा. शवसेना व भाजपा या दो ह  लोकांना आंदोलनाची सवय आहे. आता यां या प तीने 

पु ढे जाऊ. यां या मागदशनाने पुढे जाऊ. या शहराचा माट सट म ये समावेश हो यासाठ  

यां या पदा धका-यांचा स ला या. यां या पालकमं यांना आपण भेटून आलो आहोत. आप या 

अ धका-यांना आपण भेटलो आहोत. आपण पवार साहेबां या कानावर ह  गो ट घातल  आहे. 

मा.पंत धानांना भेट याचे यांनी आ वासन दले आहे. यामुळे आप या शहराला ख-या अथाने 
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माट बन व यासाठ  या प तीने य न करा. आप याला आता तसा जा त वेळ नाह . 

क ाकडून ये या आठ दवसांत नणय होईल. मा.महापौर साहेब, ये या आठ दवसांत आप या 

बाजूने नणय होईल या प तीने पुढाकार या. पु हा एकदा बैठक चे आयोजन केले याब ल 

आपले आभार मानतो. जेएनएनयूआरएम माणेच माट सट त आपला समावेश होईल अशी 

अपे ा य त करतो आ ण थांबतो. ध यवाद!  

मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,मी महापौर मॅडमचे 

व आयु त साहेबांचे थमतः आभार मानते क  यांनी माट सट साठ  पेशल सभा बोलवल  

आहे. माट सट त आपला समावेश झाला नाह , तो हायला पा हजे होता या मताची मी पण 

आहे. आपला समावेश माट सट त झाला नाह  याची कारणे अनेक आहेत. आ ता या- या 

पदा धका-यांनी जे सां गतले, पण खरे कारण मा.आयु त साहेब तु हालाच मा हत आहे क  

समावेश का झाला नाह . क म नर हणून आ ह  तुम याकडेच बघणार ना. आ ह  काय 

सी.एम.ओ. कायालयात जाऊ शकणार नाह . या शहरात तीन खासदार, तीन आमदार असताना 

सु ा आपला समावेश माट सट म ये होत नसलेतर ते शंभर ट के दूदवी आहे. दूदव आहे हे 

जर कबूल आहे, तर मग तु ह  टका करत असालतर मघाशी मा.बाबासाहेब धुमाळ जसे 

हणाले,आ म चंतन करा. मा. शांत शतोळे हणाले, आ म चंतन करा. तासाभरात 

आ म चंतन होऊ शकत.े शांत दादा मला सांगा, तासाभरात आ म चंतन कसे काय होऊ 

शकत.े माट अस यामुळे माट आ म चंतन करा. मा.महापौर साहेब, आ म चंतन करा असे 

सांगायचे कारण हेच होते क , काह  चूका झा या असतील तर मो या मनाने मा य करा. 

सगळे जण य न क . पण तसे न होता आपण काय करत बसलो, तू बडा क  मै बडा.                      

म येच भाई हणाले, आमचा काय जी.आर नाह . जाऊ दे, आमचे काह  इले शन नाह त. 

आ हाला पॅकेज नको. बहार रा याला जर पॅकेज दले असेलतर देशाचा पंत धान हणून ते 

यांचे अ धकार आहेत. यायचे का नाह  यायचे हे आपण ठरवणार आहोत. कारण देणारे ते 

आहेत आ ण घेणारे आपण आहोत. देणा-याने काय यायचे हा शंभर ट के याचा अ धकार 

आहे. आ ताच मा.आशाताई शडगे यांना वचारले, शै णक १० वी, १२वी नंतर पा ते या           

कती फे-या असतात. आपण या फे-यांम ये तुम या हण यानुसार तु ह  जर यश वी   

ठरला होता तर मग आप याला नापासची गुणप का का मळाल . आ म चंतन करायला नको 

का. कदा चत खरोखरच नधीची गरज आहे आ ण नधी मळाला नाह  हणून दु ःख होणे 

साहिजकच आहे. या शहराचा वकासच थांबणार आहे. हणून आ ह  हणतो क , तु ह  

आ म चंतन करा. मा.आयु त साहेब, तुमची पह ल  फेर , दुसर  फेर , तसर  फेर  संपत.े 

आ ता इंिज नअर ंगसाठ  या वष  पाचवी, सहावी फेर  सु  होती. कारण तकडे जाणा-या 

लोकांचा कल कमी झाला आहे. आ ता माट सट साठ  तु ह  सग या फे-या पार के या 

आहेत. आता चवथी, पाचवी फेर च नाह . यांना करायचे होते ते यांनी केलेले आहे. 
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या ठकाणी यां या मागे लागणे यो य आहे का. आपण वा भमानी आहोत. या शहराची 

वाटचाल वा याव यांपासून जसे कासारवाडी असेल, आकुड  असेल, आजह  ते गावठाण हणून 

ओळखले जात,े वेग या शहराकडे माट सट कडे प हलेच वाटचाल झालेल  आहे. हणून आपला 

वा भमान कुठेतर  दुखावला जाणार नाह, या शहरातील नागर कांचा वा भमान दुखावला 

जाणार नाह  याचे भान ठेवून या ठकाणी आपण मागणी करावी. मा.महापौर साहेब, आ ता 

सग यांनी सां गतले. यातील काह  शहरांची लोकसं या १२,०००, ७,००० अशी आहे. यांना 

कसा काय वेश मळाला आहे. या ठकाणी महारा ाचे सहा महसूल वभाग आहेत. मु ंबई 

वभाग, पुणे वभाग, मराठवाडा वभाग, उ तर महारा , पूव वदभ आ ण पि चम वदभ. या 

६ वभागांतून जी शहरे नवडल  यात उ तर महारा ातून ना शक, वदभातून अमरावती, 

मराठवा यातून सोलापूर, पूव वदभातून नागपूर, पि चम महारा ातून पुणे व मराठवा यातून 

औरंगाबाद आले. या य त र त आणखी ४ शहरे घेतल . यात बृह मु ंबई, नवी मुंबई, ठाणे, 

क याण-ड बवल  या शहरांचा समावेश झाला आहे. ह महारा ातल  शहरे नाह त का. आपण 

इतका थयथयाट करायचे कारण काय. यांची ोथ होत असेलतर आपण वाईट वाटायचे कारण 

काय. आ ताच शांतदादा हणाले, संपूण महारा ात कती दु काळ आहे. याच वदभ, 

मराठवा यात, अकोला िज यात तर हजारो शेतक-यांनी आ मह या केल  आहे. हा गे या 

२५/३० वषाचा इ तहास आहे. अजूनह  हजारो शेतकर  आ मह या कर त आहेत. या शहरांना 

त न ध व मळाले असेलतर, आप या शहराचा समावेश केला नाह तर आप याला वाईट 

वाटायचे कारण काय. आपण देवापु ढे हात जोडतो ते हा हणतो, देवा, यांचे भलं कर आ ण 

यां याबरोबर माझेपण भलं कर. का आपण हणतो का, लोकांचे वा ोळे होऊ दे पण माझे भले 

होऊ दे. ह  कसल  भावना आहे. ह  चांगल  भावना नाह . ह  रा य वाची भावना नाह . ह  

एक ची भावना नाह . जेएनएनयूआरएम योजनेम ये आपण २,००० कोट  मळवले आहेत. याला 

ायटेर या काय होता तर तु ह  जेएनएनयूआरएम योजनेत जे नॉमस ्  दले होते ते तु ह  

पूणपणे पाळले नाह त. काह  ठकाणी पाळले गेले, काह  ठकाणी पाळले गेले नाह त. मग ते 

कसे पाळले गेले नाह त. तु हाला वाटत असेल क  ते कोणाला कळाले नाह  पा हज.े इतरांनी 

बोललेच नाह  पा हजे. तसे होत नाह . आ ह  सु ा तुमचे ऐकून घेतले आहे. तर आ हाला सु ा 

या ठकाणी बोलले पा हज.े आप या शहरात जेएनएनयूआरएमचे जे सगळे क प होत.े या 

सग या क पांम ये, आपण झोपडप ी पुनवसन योजनेम ये या सद नका बांध यात, से टर 

२२ असेल तथे टे आहे. तथे काह च घडले नाह  असे हणायचे का. का कोटाने वनाकारण 

टे दला. जेएनएनयूआरएम योजनेचे फंड होते यामुळे ते कुठेतर  ा य धर यात आले. 

व लनगरला काय घडले, म लदंनगरला काय घडल,े या योजना का फस या. या योजना 

फस या असतील तर इथे काय झाले, कोणीतर  बोलले, मी बोलले. इतर शहरांम ये यांची 

इथे नावे आहेत. यांची नावे आहेत ते नवी मु ंबई म ये रा वाद  काँ ेसची स ता आहे. 
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ना शक म ये महारा  नव नमाण सेना, ठाणे म ये शवसेना-भाजप, बृह मु ंबईत शवसेना-

भाजप, अमरावतीत काँ ेस, सोलापूरला काँ ेस, नागपूरला भाजप, औरंगाबाद – शवसेना-

भाजप, पुणे – रा वाद  काँ ेस-काँ ेस आहे. रा वाद वरच अ याय करायचाच होता तर िजथे 

रा वाद ची स ता होती या शहरांना कशाला घेतले. यांनाह  यायला नको होत.े आपण काय 

बोलतोय. काय आरोप करतोय. जेएनएनयूआरएम योजनेत आप या शहराचा समावेश 

पु याबरोबरच होता. यावेळी असेच केले होत.े पुणे व पंपर  चंचवडचा ताव एक त गेला. 

मग यांचे कुठे चुकले आहे. यांचे चुकले का आपले चुकले या वादात न पडता आपण यातून 

यापूव च बाहेर गेलो आहोत. यावेळी पालकमं ी आप याकडे आले होत.े माट सट त आपला 

समावेश झाला नाह  हणून क म नर फ त रडायचेच बाक  होते. इतके हळवे क म नर मी 

यापूव  कधी पा हले नाह . एखा याचे एखा या शहरावर ेम असले पा हज.े पण अ धकार  

हणून कती असावे. मला यांचा चेहरा दसत होता. मी यांना वचारले, साहेब, तु ह  रडणार 

आहात का. ते हणाले, नाह , मी नाराज आहे. मी चांगले य न केलेत. चांगले य न क न 

सु ा एखा याला यश मळत नाह . याचे दु ःख वाटून घे यापे ा आपण यात चांगले काह  

करता येऊ शकते यात जा त ल  देणे गरजेचे आहे. महारा ातील इतर शहरांचा देखील 

आ थक शोष भ न काढला पा हजे नाह  का. हणून सरकार जर य न करत असेलतर आपण 

या य नांना दाद दल  पा हजे. मघाशी मा.गोर  लोखंडे हणाले क , अकोला नगरपा लकेची 

महानगरपा लका करायची वेळ आल . मी २००६ ला अको याला होते. तथे मोठे-मोठे बोड 

लावले. ह  वाट दूर जात,ेमरणां या गावा. पुढे महानगरपा लकेचे पो टर होत.े मी वचारल,े हा 

काय कार आहे. तर ते हणाले, स ताधार  प ा या नावाने सग या लोकांची खूप ओरड चालू 

होती. इतकं धुळीने भरलेलं शहरं, र ते नाह त, पा याची यव था नाह . नद ला पूर आला क  

इतका येतो क  न मे शहर वाहू न जाते. नाह तर वदभात पाऊसच पडत नाह . याला शा ीय 

कारण आहे. ऊन खूप पडतं. थंडी खूप पडत.े ऊन खूप पडते हणून लोक गम ने मरतात. थंडी 

खूप पडते हणून आखडून मरतात आ ण पाऊस खूप आला क  वाहू न जातात. ते तुमचे 

कुणीच लागत नाह त का. उलट यांना दलेतर तु हाला वाईट वाटायचे कारण काय. मी 

मा.शरद पवार साहेबांचे टेटमट एकदा वाचले होत.े खे याकडे चला. ा मण भागांना समथ 

होऊ यात, लोकसं या तथेच थांबेल. हणजे शहराकडे ल ढे येणार नाह त. यांचा चांगला 

वकास होत असेलतर, यांची ोथ होत असेलतर आप याला ास हो याचे कारण काय. 

आपण आपल  तुलना पु या-मु ंबईशी केल  पा हज.े पु यात रा वाद  काँ ेस-काँ ेस या सग या 

नगरसेवकांनी एक  येऊन पुणे व पंपर  चंचवडचा ताव एक  कर यास वरोध केला होता. 

आ हाला पंपर  चंचवड बरोबर नको. यांचा नषेध इथे झाला पा हजे होता. यांचा नषेध इथे 

का होऊ शकत नाह . क ात व रा यात स ताबदल झाला हणून नावे ठेवणार असालतर 

हणून मा.बाबासाहेब धुमाळ हणाले क , तु ह  आ म चंतन करणे गरजचेे आहे. या ठकाणी 
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जसा माट सट त आपला समावेश झाला नाह  हणून याचा ास होतो, तसा येक 

पानावरचे वाचून पु ढे जातो याचवेळी आपण पा ठमागे येतो. तुमची जल नःसारण योजना 

असेल, झोपडप ी योजना असेल, यातील तुमचे सु ा पैसे गेले होत.े .१७२ कोट  परत 

करायचे होत.े या योजनेला २०१७ पयत मुदतवाढ मळाल  आहे. परंतू ह  मुदतवाढ मळून 

तु हाला उपयोग आहे का. कारण से टर २२ रेडझोनम ये अस यामुळे तु हाला तथे कामच 

करता येणार नाह . अडीच एफएसआय मळ यासाठ  २००८ सालापासून आ ह  पाठपुरावा करत 

होतो. २००८ ला डी.सी. लम ये बदल कर यासाठ  आपण य न केलेत. से टर १७, १९ इथे 

जागा ता यात नाह  तथे कंपाऊंड घालायचा वषय तु ह  थायी स मतीम ये आणलात. 

आपल  हंमत बघा. ा धकरण पपंर - चंचवड या अ धकाराखाल  तो भाग येत असताना 

या ठकाणी तु ह  ोजे ट राब वलात. मग आ ह  कोटात गेलोत. कारण तथे गर बांची घरे 

झाल त का. आज याचे नोट फ केशन आले क , ा धकरणाला सु ा अडीच एफएसआय आहे. 

मुळात तथे रे ो पे ट ह इफे टने सु ा तु ह  कोण याह  बांधकामाला अडीच एफएसआय देऊ 

शकत नाह . तुमचे सरकार होते ते हा का क न घेतले नाह . डी.सी. लम ये २००८ म ये 

बदल केला होता. मग का केले नाह . तथे ल  न हत.े ६५०० घरांचा क प केला. घरे 

बांधायला घेत यापासून क प पूण होईपयत सगळेच काय या या अडचणीत आहे. गर बांना 

घरे मळाल  पा हजेत ह  तुमची भावना शंभर ट के खर  होती. मी या मताशी सहमत आहे. 

काह  नयम पण पाळले गेले पा हजेत. आप याकडे आलेले पैसे आपले न हत.े आप याला 

क ाकडून, रा याकडून पैसे आले होत.े आपण नयम पाळले नाह त, हे स य आहे हे कबूल 

करा. २००८ म ये गर बांसाठ  केलेला नयम पा ठमागे लागून लागून करावा लागला. माग या 

केले या सुनाव या पु ढे पाठवणार असालतर मी सुनावणीसाठ  पु ढे जाणार नाह. 

बीआरट एसमधले आपले पाऊणे चार हजार कोट ंचे उ प न बुडत होत.े हणून मी कोटात गेले. 

कोटाने सां गतले, महापा लके या आ थक हताचा न अस यामुळे सभागृ हात जाता येणार 

नाह . हणून या ठकाणी आपण पु हा सुनाव या घेत या. परवा मी क म नर साहेबांकडे गेले, 

साहेब, प हले पाठवा. यांनी मला सां गतले, नवीन नयम येतो आहे. आप याला अनेक 

ठकाणी एफएसआय वाढवून मळणार आहे. बीआरट एसम ये आज आपले जे ड.सी. 

समधील स आहेत ते तु हाला ड लट करता येणार नाह त हणून हे नयम पाठवावेच 

लागतील. आ ण तु ह  ते नयम पाठवलेत. हे तु हाला आ हाला का सांगावे लागत.े याकडे 

ल  का नाह . आज संपूण शहरात बीआरट एस कॉर डॉरमधील वकास थांबला आहे. मग 

वकास थांबला हणून आम या नावाने शंख करायचा. आ ह  सुनावणी घेऊन द ड-दोन वष 

वाट पाहतोय. तु ह  सरकारकडे पाठवत नाह . बीआरट एसचे जे र ते आहेत यातून उ प न 

आहे. मी सामना पेपरम ये बातमी वाचल  होती. बातमी वाचून माझे डोळेच पांढरे झालेत. 

आपण १ क.मी. साठ  .३५ कोट  खच केले आहेत. मा.आयु त साहेब, हे सु ा 
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जेएनएनयूआरएमचेच पसेै होत.े हणून तु हाला माझा सांगायचा य न आहे. मा.महापौर 

साहेब, मा.आयु त साहेब, आपला समावेश माट सट त झाला नाह  हणून, एक हण आहे, 

येऊ नको हटले तर कुठ या ड यात बस.ू नाह  सां गतले तर  तु ह  वचारताय कुठ या 

ड यात बस.ू तु ह  जा, य न करा, शंभर ट के य न केले पा हजेत. येकाने यश आले 

नाह  हणून कोणावर खापर फोडू शकणार नाह . या देशात लोकसभे या नवडणूक त जी लाट 

आल , यात भले-भले हणता- हणता वाहू न गेले आहेत. आदरणीय पंत धान नर  मोद  यांचे 

सरकार थापन झाले तेच मुळी टाचाराला वरोध के यामुळे. तु हाला टाचार हणजे खेळ 

वाटतो. तुमचा पैसा नाह  हणून तो खेळ वाटतो. लंबरने दोनशे पये घेतले तर  तु हाला 

ास होतो. तुमचा पैसा नाह  हणून तु हाला टाचार हा खेळ वाटतो. टाचार हा काह  

नयम न हता. शांतदादा, तुमच ेशंभर ट के बरोबर आहे. मग वेश फेर त आपला वेश का 

झाला नाह , हायला पा हजे होता. तु ह  काय हणालात, मी काय हणाले यापे ा मह वाचे 

आहे क , आपण आप या उ प नाकडे जा तीत जा त ल  दले पा हज.े या ठकाणी आ ता 

आ ह  मा हती घेतल  क , उ प न कसे वाढवावे. माट सट त वेश मळवायला जर 

य नांना यश आले नाह  तर काय करणार. उ प न तर वाढवावे लागेल. या ठकाणी उ प न 

वाढ व यासंदभात मी सांगणार आहे.  

मा.महापौर – मा. समाताई, उ प न वाढ व यासंदभात वेगळी मट ंग घेणार आहोत. आप या 

शहराचा समावेश माट सट त हो यासाठ  काय करता येईल यासाठ  आपण वशेष सभा 

बोल वल  आहे. याब ल बोला. मी येकाला बोल यासाठ  २०/२५ म नटे दलेल  आहेत. 

आपल  २०/२५ म नटे संपत आल  आहेत. मी सु वातीलाच हे प ट केले आहे आ ण 

येकानेच हा र पे ट दला आहे.  

मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, तुमची घाई का असत.े तु हाला कोणाला बोलू यायचे 

नसत.े  

मा.महापौर – बोलू यायचे असे नाह. सग यांना बोलू देत असत.े येकाने र पे ट ठेवलेला 

आहे. मी येकाला बोलू दले आहे. मा. समाताई मु े या.  

मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, या शहराचा समावेश माट सट म ये झाला नाह  हणून 

तु ह  करत असले या य नांना आमचा शंभर ट के पा ठंबा आहे. आ ह  हटले का तुमचा 

समावेश माट सट त झाला नाह  पा हजे हणून. आ ह  या शहराचे कुणी लागत नाह  का. 

आमचा सु ा जीव तुटतो. पण आ ह  राजकारण काढतो हणून, बोलतो हणून  तु हाला राग 

यायला लागला आहे. तु ह  आम यावर टका केल त ते हा आ हाला राग येणार नाह  का. 

मा. शांत शतोळे हणाले, टाचार झाला हा ायटेर याच न हता. शंभर ट के खरे आहे हा 

ायटेर या न हता. पण तु ह  जेएनएनयूआरएम योजनेत काय दवे लावले हा तर ायटेर या 

होता. आपले कुठेतर  चुकले हे सां गतले पा हजे. तुमचे असे हणणे असेलतर तुम या दोषांवर 
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पांघ ण घालावे असे चालणार नाह . बंद पाईपलाईन योजनेबाबतीत मघाशी एकाने उ लेख 

केला. यांनी सां गतले क , इकडे राजकारणी एक बोलले व तकडे एक बोलले. आ ह  बोललो, 

आ ह  राजकारण केले पण स तेत तु ह च होता. तु ह  योजना करायची होती. तु ह  २०० 

कोट ंचे पाईप घेतले. तु ह  योजना सडवल त, आ ह  सडवल  का. मा.महापौर साहेब, एक इंच 

जागा ता यात नसताना तथे दोनशे कोट ंचे काम करायला घेतो ते हा वरोध होणारच ना. 

मघाशी मा.उ हास शे ी यांनी सां गतले, सरकारने ज मन अ ध हण कायदा मागे घेतला. चार 

पाऊले मागे आले. शंभर ट के नागर कांचा वरोध असेलतर मागे यायलाच पा हज.े कारण 

यां यामुळेच ते या खुच वर बसले आहेत. पण तु ह  काय करता, तु ह  अडून अडून गो या 

मारताय. आ ह  डायरे टच मारतो.  

मा.महापौर – मी प ह यांदाच सां गतले आहे, येक सद याने २०/२५ म नटे बोलायचे आहे. 

आता अधा तास होत आला आहे.  

मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, मी तुमचे काह  ऐकून घेणार नाह . तु ह  काय पण बोला 

मी बां धल नाह . तु ह  मला बोलायला सां गतले आहे. मी बोलते आहे. या ठकाणी उ प न 

वाढ संदभात बोलते आहे. या ठकाणी आप या शहरात असणार  होड जची सं या व पुणे 

शहरातील होड जची सं या हे जवळपास सारखेच आहेत. मी गे या ३ वषाची मा हती घेतल . 

अन धकृत होड जची सं या पाहता पुणे शहरा या तुलनेत पा हलेतर आपले उ प न 

.५,४५,००,०००/- इतके आहे. हणजे ५ ते ६ कोट ं यावर आपले उ प न जात नाह . पुणे 

महापा लकेचे उ प न .१२७ कोट  आहे. यांचे सु ा उ प न .९ कोट  इतके होत.े यांनी 

नवीन ठराव केला. यांनी सगळे बोड महापा लके या ता यात घेतले.  

मा.महापौर – महापा लकेचे ोत वाढवायचा वषय नाह . आपण यावर नंतर बोल.ू पण आ ता 

आपण माट सट त कसे जाऊ याबाबत आपले हणणे मांडा.  

मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, हा माझा वषय नाह . यासाठ  तीन आमदार, २ 

खासदार आहेत. उ प न वाढ बाबत सागंायचे नाह  का. तु हाला तुमचा टाचार लपवायचा 

आहे हणून तु हाला ऐकून यायचे नाह. तुमची मान सकता नाह .  

मा.महापौर – मा. समाताई आपण काय बोलताय. इथे टाचाराचा वषय नाह . टाचार 

झालाय यांना कोटात या. मी शहराची महापौर आहे. तु ह  आरोप करताय. आपण माट 

सट  योजनेत कसे येणार यासाठ  ह  सभा बोलवल  आहे. इथे ोत वाढव याचा वषय नाह . 

तु ह  खाल  बसा. शहरा या महापौरांवर आरोप यवि थत करा.  

मा. समा सावळे- मा.महापौर साहेब, तुमची ऐकायची तयार  नाह . तु ह  ढ ग करताय. तु ह  

शहरा या डो यात धळु फेकताय.  

मा.महापौर – माझा आदेश आहे, ताई, तु ह  खाल  बसून या.  

मा. समा सावळे- मा.महापौर साहेब, मी खाल  बसणार नाह .   
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मा.महापौर – तु ह  महापौरां या वरोधात बोलताय. तु ह  खाल  बसावे. 

मा. समा सावळे- मा.महापौर साहेब,तु हाला आ हाला बोलू यायचे नाह. मला या ठकाणी 

मनपाचे उ प नाचे ोत वाढ व यासाठ  सभेचे आयोजन करायचे आहे. यासाठ  मी 

या ठकाणी मागणी करते आहे.  

मा.आशा शडग–ेमा.महापौर साहेब,मा. समाताई सावळे यांनी केले या मागणीला मी अनुमोदन 

देत.े  

मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, ह  तुमची दंडेलशाह  आहे. मागील वेळी तु ह  सद यांचे 

नलंबन केले होत,े आ ता तुमची ह  दंडेलशाह , हे तुम या पदाला अिजबात यो य नाह . 

तु हाला फ त लोकांना दाखवायचे आहे क , रा वाद  काँ ेसला व काँ ेसला क  आ ह  

तुम याबरोबर आहोत. पण तु हाला ऐकायचेच नाह . याचमुळे तु हाला हे दवस आले आहेत. 

माझे यावर ल भाषण संपलेले नाह . तुमची वागणूक अिजबात चांगल  नाह . तु ह  नीट 

वागायला शका.   

मा.योगेश बहल–मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सद य,सव थम पंपर  चंचवड 

शहरातील नागर कां या भावना ल ात घेता या वशेष सभेचे आयोजन केले आहे याब ल 

आपले मनापासून अ भनंदन करतो. वा त वक पाहता, इतका चांगला वषय आहे, या 

वषया या अनुषंगाने मा.आयु त साहेब व मा.महापौर साहेब, वा त वक पाहता या 

सभागृ हाम ये सवच प ा या लोकांनी या वषया या अनुषंगाने सकारा मक ि टकोणातून 

सवानी आप या भावना य त के या आहेत. वा त वक पाहता, आरोप यारोप होणे हे दूदवी 

आहे. हे हायला नको होत.े या सव गो ट  होत असताना सामा य नागर कां या भावना, 

सामा य नागर कांना जे वाटते ते मी आप यासमोर कट क  इि छतो. यात ायटेर या काय 

होता, नकष काय होते हा सवसामा यांना पडलेला न आहे. या ठकाणी माझे वैयि तक मत 

य त कर याआधी आप या देशाचे पंत धान आदरणीय मोद  साहेब, याच माणे महारा  

रा याचे आदरणीय मु यमं ी देव  फडणवीस, पु याचे पालकमं ी मा. गर श बापटजी व क य 

मं ी मा.वक या नायडू व या वभागाशी संबं धत सव मा यवरांना पंपर  चंचवड 

वा सयां यावतीने, रा वाद  प ा या वतीने, न  वनंती आहे क , पंपर  चंचवड शहराचा 

समावेश माट सट त क न यावा. ख-या अथाने ह वनंती कर यासाठ  आज या या वशेष 

सभेचे या ठकाणी आयोजन केले आहे, इथे कोणावर आरोप- यारोप कर यासाठ  केलेले नाह . 
If you ask as a common person also, if you ask really, he is asking simply what are the criteria. 
If you compare our city with other cities which are selected, decision taken by the Govt. is 
ridiculous. आ ण हणून अशा प तीने हे सगळे नकष चांगले असते तर  तथे कुठेतर  आपण 

कमी पडलो, आपण अपा  ठरलो हे मा  आपण थांबवू शकलो नाह . हणून या ठकाणी 

मा. समाता नी, यां या शेजार  बसले या सहका-यांनी या ठकाणी उ लेख केला, मा. शांत 

शतोळे यांनी उ लेख केला. इतर कोणा शहराचे नाव वगळावे आमचे हे हणणे नाह . आमचे 
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हणणे आहे क , इतर शहरां या तुलनेत आपण पंपर  चंचवड महापा लकेची तुलना केल तर 

आप याकडे पु यातून येणारा सु  नागर क असेल, आय.ट  पाकम ये काम करणारा नागर क 

असेल, सु श त नागर क असले, या सवाचे हणणे हेच आहे, सवसामा यां या मनात हच 

खंत आहे क , सवाना याचे आ चय वाटते क , पंपर  चंचवड यातून का वगळले. ह  

सवसामा यांची खंत आहे. ह  खंत मा.पंत धानांपयत, संबं धत वभागांपयत, या वभागातील 

सव मं यांपयत, रा या या मा.मु यमं यांपयत आप या भावना जा यात. आप याला या 

योजनेपासून का वं चत केले आहे ह  शहरवा सयांची भावना तथपयत पोहोचावी. If we are 

deserve it, then why we are defer.  That is what the people say ridiculous decisions. चांगला 

नणय हावा या   अनुषंगाने माझी आप याला वनंती आहे क , मा.नर  मोद  यांनी संबंध 

देशाला, रा याला अ छे दनचे जे व न दले आहे. आमची यांना गुजार श आहे क , 

शहरवा सयांचे व न हे अ छेच हावे. ते मु ंगेर लालचे व न होऊ नये, हच वनंती आहे. या 

शहराचा समावेश माट सट त हावा ह वनंती कर यासाठ  आ ह  ह  सभा बोलवल  आहे. 

मा. समा ताई आपण बोलत असताना मी बोललो नाह . तु ह  बडबड क  नका. तु ह  असं 

खपवून घेतले असतं का. तु ह  स नअर नगरसे वका आहात. तु ह  सभाशाखेचे नयम पाळले 

पा हजेत. तुमचा बॅल स जाऊ देऊ नका. इंि लश येत नसेलतर शकून या, ह  काळाची गरज 

आहे. तु ह  लोकांना भाषण देता, क  अमुक शका. माझी आप याला वनंती आहे क , सव 

प ां या वतीने या ठकाणी पॉ झ ट ह चचा झाल  आहे. आम या सवाची वनंती हच आहे क , 

पंपर  चंचवड शहरवा सयां या वतीने मागणी आहे क  आपला समावेश माट सट म ये 

हावा. यासाठ  जे काह  य न करायचे असतील, जे नवेदन यायचे असेलतर ते यावे. 

प कार म ांनी यात भरपूर सहकाय केले आहे. आपण पंपर  चंचवड शहराचा समावेश या 

योजनेत कसा होईल या ि टकोणातून य न करावेत. अपयशाने खचून जा यापे ा, नराश 

हो यापे ा य नांती परमे वर असे जे हटले जाते ते ामा णक य न आप याला करायचे 

आहेत. ध यवाद. 

मा.सुलभाताई ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, मी थमतः 

या ठकाणी आभार य त करेन क , आपण माट सट  या वषयावर वशेष सभेचे आयोजन 

केले आहे. कोणा या मनात काय आहे. या चचतून काह  चांगले न प न होणार असेलतर 

यासाठ  थायी स मतीम ये ठराव केला आहे. ह  सभा घेतल  आहे. खरेतर आप याला माट 

सट  योजनेतून वगळले या गो ट ला बारा दवस झाले आहेत. यानंतर माट सट त समावेश 

हावा हणून अशी चचा करत असालतर जे हा महासभेम ये हा वषय आला होता, यावेळी 

यावर चचा अपे त असताना चचा झाल  नाह . याचवेळी चचा झाल  असती, यावेळी स मा. 

ये ठ नगरसेवकांनी दले या सूचना आपण पाळ या अस यातर नि चतपणे आपला समावेश 

माट सट त झाला असता असे मला वाटत.े ऑटो ल टर इथे आयु त साहेबांनी चांगले 
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सादर करण केले होत.े आ हाला समजून सांगायचा य न केला. परंतू इथे कुठेतर  बोलताना 

मला येका या भाषणात ओ हर कॉि फड स दसला. आ ह  माट आहोतच. आ ह  शहर 

माट केलेच आहे. आ ह  बे ट आहोतच. मग असे वाटत,े कोणाचाह  मनु यधम आहे क , 

तु ह  आहातच मग ठक आहे. तु हाला गरज नाह  अशा कारची चचा या ठकाणी झाल . 

यात कोणा एकाचा दोष नाह . शहराला जे हा माट योजनेतून वगळले. यावेळी सुदैवाने हणा 

कंवा दूदवाने हणा दोघेह  खासदार आयु तांबरोबर मट ंगला उपि थत होत.े आयु तांनी सु ा 

व दो ह  खासदारांनी सु ा व र ठांना फोन लावल.े यावेळी कोणीह  फोनवर उपल ध झाले 

नाह . मा.महापौर साहेब, मी तु हाला जा णवपूवक सांगेन क, माट सट ची जी पधा पर ा 

घे यात आल  आहे. यात गुणप का कोणालाच कळाल  नाह . आप याला ९२.५ ट के मळाले 

असे मा.आशा शडगे हणा या. आयु त साहेबांना देखील हे मा हत आहे क , हे गुण आपण 

आप या प तीने दले होत.े परंतू कोण या माकाला कती गुण आहेत हे ठर यानंतर गुण 

कॅल युलेट करणे जा त अवघड नसत.े परंतू गुणप का बघत असताना पधा असताना जसे 

पॉ ट पॉ ट या नकालामुळे आपले ऍड मशन जात.े तसे या पधत ऍड मशन मळाले होत,े 

यांची सु ा गुणप का आप याला बघायला मळाल  पा हजे असे पधकाचे हणणे असणे 

यात काह  वावगे नाह . यासाठ  आपण बाक  शहरां या जे आप यापे ा खाल  आहेत असे 

आप याला वाटत.े या शहरां या सु ा गुणप का बघायला पा हजेत. याची सले शन स ट म 

काय होती याबाबतीतह  न च ह आहे. जर तु ह  सां गतले क  माझे यात असे आहे क , जे 

मेन सहा ड ह जन आहेत. याब ल आ ता सग यांनी चचा केल . ती माट सट ची पर ा 

हो याआधी कॅ बनेटचा असा नणय झाला होता क , ६ डि हजनल महापा लकांचा समावेश 

माट सट त करायला पा हजे कंवा करायला हवा कंवा केला आहे. मग उरले या चार 

महापा लका आहेत, यां यात आपण कधीह  उजवेच ठरत होतो. परंतू हे का झाले नाह . 

उ तरप का माग याचा तुमचा ह क आहे. आ हाला वाईट या गो ट चे वाटते आहे क , आपण 

का नापास झालो हेह  आ हाला कळाले नाह . जे हा पर ा देतो ते हा हे अपे त असत.े 

शहरातले सगळे नागर क कुतूहलान,े आ चयाने वाट पहात आहेत क , आपण का नापास 

झालो. हे कारण कळाले नाह  हणून ह  सगळी अवा तव चचा होते आहे. साहिजकच आहे, 

याला जे वाटतेय, याला याचा एम दसतोय. हे झाले असेल ते झाले असेल असे वाटतेय 

तो ते बोलणारच. हे सगळे तु ह  बदलले पा हज.े तु ह  खर  कारणे सां गतल  पा हजेत, काय 

झाले आहे. मा.आयु त साहेब, आपण या ठकाणी पंपर  चंचवड मनपा या वकास कामांवर 

बोललो. आपण ब-याच माणात वकास केला आहे. मग आपण आउट का झालो आहोत. 

खरेतर वकास करत असताना सवसामा यांचे पैसे यात असतात, जेएनएनयूआरएमचा नधी 

दला, यातह  आपले से स टॅ स असेल, इ कम टॅ स असेल, सेवाकराचे पैसे यात समा व ट 

असतात. यामुळे या पैशांवर नागर कांचा ह क असतो. मग पैसे कुठून आले,कुठे जले याचा 



60 
 
आपण वचार केला पा हजे. नाह तर  आपण ते पैसे लोकां या मा यमातून लोकांपयत 

पोहोचवलेले आहेत. उरला ेयवादाचा न, याला जे वाटते ते तो बोलला आहे. येकाने 

सां गतले, राजकारण करायचे नाह , राजकारण करायचे नाह . मा.अिजत ग हाणे यांनी गोड 

भाषेत सां गतले, राजकारण क  नका. पण ते राजकारणाला ध नच बोलले. राजकारणा शवाय 

काह  बोलले नाह त. दुसरे मा.आर.एस.कुमार यांनी जे सां गतले यात शंभर ट के त य आहे. 

यांचा अनुभव आहे. ते पाच टम नवडून आले आहेत. ते महापौर होऊन गेले आहेत. यांनी 

काय सां गतले, तु ह  पालक मं ी हणून यांना कंवा दुसरे मं ी हणून स मान दला नाह. 

स मान दला नाह तर साहिजकच आहे, तुम या  या मागणीकडे यांना बघावेसे वाटत नाह . 

पोर रड या शवाय आई बाळाला दूध पाजत नाह . तु ह  काह  मागणीच केल  नाह . तु हाला 

ओ हरकॉ फ ड स झाला. आपण सगळे झाकून झाकून गेलो. ेझटेशन केले. स ता बदलल  

आहे. सगळे अपे त होत.े दो ह  बाजूंनी बोलले गेले होते क , सले शन झाले नाह तर 

राजकारणच होईल. सग या बाजू ंनी ऊहापोह झाला होता. या ठकाणी मी हे सांगू इि छते क , 

माट सट  पधा पर ेत आपला सहभाग झाला यावेळी सु वातीला पुणे महापा लका व 

पंपर  चंचवड महापा लका असे आपण जॉ टल  होतो. आपण पास झालो नसतो तर आपण 

जॉ ट सु ा झालो नसतो. आपण पास झालो हणून आपण जॉ ट झालो. आप याला असे 

जॉ टल  वर पाठवले. आ ता मा.अिजत ग हाणे हणाले होते क , मा.अिजतदादा हणाले 

खासदार कमी पडले. हे काय बोलणे आहे. खासदारांना अपयश आले काय, खासदार कमी पडले 

काय हणजे हे बोलणे काय आहे. परंतू मला हे सांगावेसे वाटत,े द.३ ऑग ट २०१५ ला 

मा. ीरंग बारणे असतील, मा. शवाजीराव आढळराव पाट ल असतील या दोन खासदारांनी 

मा.वक या नायडू यांना प  दले होत.े यावेळी आपण फ त जॉ ट सट  हणून वर गेलो 

होतो. (मा.वक या नायडू यांना दलेले प  वाचून दाखवले.) यानंतर द.११ ऑग ट रोजी 

मा.क य मं ी ी.वक या नायडू यांना परत प  पाठवले होत.े (प ाचे वाचन केले.) यांनी 

अशा कारचे उ तर दले आहे. मा.मु यमं ी देव  फडणवीस साहेबांना द.२८ तारखेला प  

दले गेले आहे ते माट सट  योजनेतून पंपर  चंचवड शहराचे नाव वगळ याबाबत. यात 

हटले आहे, मा.महोदय, क  सरकार या माट सट  योजनेसाठ  शहरांची नावे जा हर केल त. 

परंतू पंपर  चंचवड शहराचे नाव या याद तून वगळले. क  सरकार या माट सट  योजने 

अंतगत महारा ातील दहा शहरांची नवड कर यात आल . यात पंपर  चंचवड शहराला ९२ 

ट के गुण मळून सु ा नवड झाल  नाह. पंपर  चंचवड हे १८ लाख लोकसं या असणारे 

शहर असून, पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने क  सरकार या व वध योजना 

शहराम ये राब व या जात आहेत. जेएनएनयूआरएम योजनेअंतगत व वध क प 

राबव यामुळे वकास कामे के यामुळे शहराला पुर कार मळाला आहे. पंपर  चंचवड हे 

रा यातील सवा धक वेगाने वाढलेले हे शहर असून र त,े पूल, उ डाणपूल, झोपडप ी पुनवसन 
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या कामात अ वल असून व छतेसाठ  क  सरकारचा माट सट  पुर कार मळवलेले शहर 

आहे. असे सगळे असूनह  पंपर  चंचवड शहराचे नाव माट सट तून वगळले आहे. तर  याचा 

गां भयाने वचार क न माट सट  योजनेत पंपर  चंचवड शहराचा समावेश करावा अशा 

कारचे य न मा.खासदार यांनी केले आहेत. याउपर ते काह  क  शकत असतील असे मला 

वाटत नाह . यात राजकारण झाले नसावे अशी आमची सग यांची न  क पना आहे. 

मा.मु यमं ी वतः खूप हु शार व सेि सट ह आहेत. आजूबाजु यांनी काह  केले असेलतर 

सांगता येणार नाह . राजकारण झाले नसेल परंतू प मुख मा.उ व ठाकरे यांनी सां गतले 

आहेच क , आ ह  सरकारम ये असलोतर  सरकार जमा नाह  आहोत. या- या नावर 

नागर कांवर अ याय होईल ते हा एक नागर क हणून, एक शहरवा सय हणून येणा-या पुढ ल 

काळात तुम या सग यां याबरोबर असणार आहोत. परंतू आ हालाह  तुम याकडून राजकारण 

अपे त नाह . मला कळाले आहे, तु ह  उ या द ल ला चालला आहात. मा.महापौर, 

मा.आयु त, मा.सभागृ हने या, मा.योगेशजी बहल, मा.उपमहापौर भाकरजी वाघेरे, मा.संजोग 

वाघेरे पाट ल, मा. वनोदजी नढे यांची वमानाची तक टे काढल  आहेत. मा.महापौर साहेब, 

तु ह  सांगा, तु ह  ठरवले आहे क , राजकारण करायचे नाह . तु ह  आमचे मा.पालकमं ी 

आप या सग यांचे पालकमं ी यांना भेटायला गेला होता. वा भमान स मती या स मती या 

मा यमातून गेले होत.े तुम याबरोबर आमचे मा ती भापकर होत,ेमा.अनंत को-हाळे सगळे होत.े 

मा.पालक मं ी यांनी सग यांना सां गतले होते क , आपण मा.वक या नायडू यांना भेटू. 

मा.पंत धान नर  मोद  यांना भेटू. तु हाला कसल  घाई झाल  होती. तु ह  एकटेच चाललात. 

ह  ेयवादाची लढाई आहे. कोणताह  वाद न करता, कोणतेह  राजकारण न करता आप याला 

ह  सट  माट सट या पधम ये आल  पाह जे यासाठ  आपण य न क . दोन रा ये ज मू 

आ ण का मीर व उ तर देशातील रायबरेल  हे दोन टेट आप यासारखेच जॉ ट झाले. यांना 

सारखेच गुण मळाले आहेत. यामुळे ते थांबले आहेत. आ ण काि मरला तर ते वगळू शकत 

नाह त कारण ते सेि सट ह टेट आहे. मग आपण या शंभरम ये आले नाह  व १०१ वे शहर 

झालोतर  अमेर का तु हाला न वचारणार नाह . मुळात आ हाला माट सट त जायचे आहे. 

हे कसे झाले आहे क , शासक य भाषा असते क , तु हाला वेतन ेणी मळते आहे. पण 

पदनाम पा हजे आहे. या पदाचा पगार मळतोय पण पदनाम पा हजे यासाठ  आपले कतीतर  

अ धकार  कोटात गेले होत.े फ त पदनामासाठ . आ ण हे पदनाम हणजेच माट सट  हे 

पंपर  चंचवड शहराला पा हजे असे आमचे सग यांचे हणणे आहे. आपण सां गतले क , 

वषाला .२०० कोट  मळणार. कोण हणत,े आ हाला काह  कमी नाह , काह  गरज नाह , हे 

नको ते नको. आ ण तर पण पैसे पाह जेत. पैसे कुणाला नको असतात. यां याकडे असतात 

यांना अजून पाह जे असतात ह  व तुि थती आहे. डायरे ट एका कामासाठ  नाह तर 

तळागाळात या लोकां या सेवेसाठ  हे पैसे होत.े तु हाला पै यांपे ा याचे मह व असले पा हजे 
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क , आपण या पर ा पास झालो असतो तर देशाची एक पुढची पर ा आहे, यात २० शहरे 

नवडल  जाणार आहेत. आपण खूप मोठ  संधी गमावतोय. मा.आयु त साहेब तुमचा पगार 

आहे तेवढा पा लकेतील दहा अ धका-यांचा पगार आहे ह  महापा लकेतल  व तुि थती आहे. 

आप याकडे आपण एव या कारचे ल झर यस लाईफ जगतोय. का तर पैस े  आहेत. या 

सभागृ हाने तसे ठराव क न पैसे पाठवले आहेत. आपले उ यान अ ध क असतील, आपले 

एम.ओ.एच. असतील यांची वेतन ेणी आयु त साहेबांबरोबर आहे. यां याकडे हायफाय गा या 

आहेत. हे खच कमी केलेतर  आपले दोनशे कोट  वाचतील. मग पैशांची काळजी करायचे काह  

कारण नाह . मा.महापौर साहेब, या ठकाणी मला एवढेच सांगायचे आहे क , या माट सट  

पधम ये आपण सग यांनी एक  येऊन २/३ माग या आहेत. यात  टाचार या वषयावर 

मी बोलणार नाह . कारण मा. समाताई मघाशी बोल या आहेत. मघाशी सां गतल,े थायी 

स मतीत बीजेपी न हती का, मनसे न हती का. थायी स मतीत सगळेच असतात. तथे 

म नटस ्  लह ले जात नाह त. याची मागणी खूप वषापासून करतोय. आ ह  बोललो तर  

याचा काह  उपयोग होत नाह . नाह  बोललो तर  याचा काह  उपयोग होत नाह . ते हणतात 

तुमचे पा कट नाह . तू बोल नाह तर नको बोल.ू असे सांगून थेट वषय रेटले जातात. कतीह  

ब बललो, कतीह  ग प बसलोतर  हायचे ते वषय या ठकाणी मंजूर होत असतात. यामुळे 

एक या क मट ला दोष देऊन उपयोग नाह . शासनाकडून हे वषय होतात, टडर नघतात, 

चार/पाच टेबलला फाईल जात,े फाईल फ न येत.े यामुळे टाचार स  करणे हे देखील 

तेवढेच गरजेचे आहे. या या घोषणा हो यापे ा मी मा.महापौर यांना आवाहन करेन क , 

सग या कामांची वेतप का जाह र करा. वेतप का जाह र के यानंतर कळेल क , आपले 

कुठे चुकले आहे, काय चुकले आहे आ ण याचे काय होणार. मा.महापौर साहेब, माझी अजून 

एक वनंती आहे क , या माणे या शहराचे लोकनेते आदरणीय पवार साहेब यांना जाऊन 

भेटणार आहात. याच माणे आपम सवप ीय पदा धकार , सव प मुखांनाह  भेटणे तेवढेच 

गरजेचे आहे. शवसेना प मुख मा. ी.उ व ठाकरे, आरपीआय प मुख मा.रामदासजी 

आठवले, याच माणे मनसेचे प मुख मा.राजसाहेब ठाकरे, काँ ेसचे प मुख 

मा. ी.अशोकजी च हाण या सग यांना जर भेटलो तर आप याला वगळायची काय कुणाची 

बशाद आहे. आपण एक होऊन गेलोतर आप याला कोणी थांबवू शकणार नाह . परंतू इथे 

ेयवाद करायचा नाह  असे ठरवा. माझी उपसूचना आहे क , सगळे नगरसेवक, ३ आमदार, ३ 

खासदार यां या समवेत सवानी ताबडतोब, लवकरात लवकर मा.मु यमं ी यांना भेट यासाठ , 

या सवानी भेट यासाठ  तयार  करावी. तशा अपॉ टमटस ्  या यात. सव प ांचे शहर अ य , 

सव गटनेते व स माननीय मा.आर.एस.कुमार यां यासारखे सव प ांतील स नअर नगरसेवक 

यांना बरोबर घेऊन जावे अशी सूचना मांडत.े  

मा.अि वनी चंचवड े– मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
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मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, दुपार  १२ 

वाज यापासून माट सट  या वषयावर खास सभा बोलवल  आहे. येका या मनात जे जे 

वचार आहेत, ते ते येकाने बोलून दाखवले आहेत. हण याचे ता पय हेच आहे क , 

क म नर साहेबांनी व आम या अ धका-यांनी खूप मेहनत घेतल , ेझटेशन केले. मला 

खा ीपूवक न क  मा हती आहे. तीन आमदार, तीन खासदार यां याशी क म नर साहेब बोलले 

हे खा ीपूवक सांगते. हणजे आ ह  कुठेह  ओ हरकॉि फड सम ये न हतो. आ ण कोण याह  

गो ट साठ  आ ह  मान-अपमान, कोणता प , कोणाशी बोलावे, कोणाशी बोलू नये, या 

वषयापे ा माट सट त कसे जाऊ यासाठ  क म नर साहेबांना या- या वेळी वाटले, आपण 

यांना लोकांबरोबर घेऊन जायचे आहे, या या वेळी यासाठ  आ ह  य न केलेले आहेत. 

आ ण हणून या ि टकोणातून ह  पर ा दल. यातले सगळे सां गतले. याआधी सगळे         

ऑटो ल टरला बसले. आप याला समजून सां गतले. तथे सग यांची मट ंग घेतल . काह ंना 

वाटते नउ तर आपलेच आहे. येकाला वाटते मी बोलतो ते बरोबर बोलतो. समोरचा बोलतो 

ते अगद  चुक चे बोलतो. मला २००६-०७ चे दवस आठवताहेत. जेएनएनयूआरएम ोजे टम ये 

यावेळी पंपर  चंचवडला डावलतात का काय अशीच प रि थती होती. यावेळी आ ह  

आदरणीय पवार साहेबांना वनंती केल  होती. क , ह  प रि थती येऊ शकते व हणून क  

सरकारचा नधी मळणार नाह . मग पवार साहेबांनी मट ंग लावल . यानंतर  पु याबरोबर 

पंपर  चंचवडचा समावेश झाला. यानंतर आप याला एवढे मोठे बजेट मळाले व पंपर  

चंचवड शहराचा कायापालट झाला. काह  सद यां या बोल यात आले क , पैसा कुणाला नको 

आहे. बरोबर आहे. शेवट  जे काम करतो, ते हा एखा या य ती या कंवा पदा धका-या या 

घर  आलेला पैसा जात नाह . येक कामासाठ  वेगवेगळा लहू न दलेला पैसा आहे. तो या 

कामासाठ  वभागला जातो. आ ण या माणे ती योजना केल  जात.े या ि टकोणातून पंपर  

चंचवडम ये र ते असतील, पूल असतील, गर बांसाठ  घरे असतील, झोपडप ीवा सयांसाठ  घरे 

असतील, गाडनस ्  असतील, कोण याह  गो ट त, कोण याह  प ा या सद याचा सभागृ हात 

ठराव असलातर  आपण याला कधीह  वरोध करत नाह . हे मी शंभर ट के खा ीपूवक 

सांगत.े कंवा बजेटम ये कोण याह  सद याचे बजेट कट करत नाह . या ि टकोणातून पंपर  

चंचवडमधील सग यांना बरोबर घेऊन जा यासाठ  आ हाला कुठेह  अशी भू मका ठेवायची 

नाह . जसे आ ता मा.सुलभाताई ऊबाळे यांनी सां गतले. यांनी यां या ने यांची प  े वाचून 

दाखवल . यांनी यांचे य न केले आहेत याचे आ हाला वाईट वाटले नाह . मी आयु त 

साहेबांना सां गतलेच होत,े येकाला सां गतले पा हज.े व वासात घेतले पा हज.े आ ण 

या माणे पंपर  चंचवडची नवड झाल  अस यामुळे मा.महापौरांनी यां या घर  यां या 

सासूबा चे नधन झाले अस यामुळे वेळ जाऊ नये हणून आ ह  गेलो व मा.मु यमं ी यांना 

प  दले. मा.मु यमं ी यांनी वतः सां गतले होते क , तु ह  प ह या पाचम ये आहात. तर 



64 
 
तुमचे नाव वगळायचा नच येत नाह . आता हा कोणाचा ओ हर कॉ फ ड स हणायचा. इथे 

ओ हर कॉ फ ड सचा न येतो कुठे. या ि टकोणातून आ हालाह  असे वाटले क , पंपर  

चंचवड. आज डोळे झाकून सां गतले पूवकडून या, पि चमेकडून या, उ तरेकडून या, 

द णेकडून या कुठूनह  या. लगेच समजते क  पंपर  चंचवड आले आहे. नागर कांकडून असे 

ऐकायला येत.े नागर कांची  पसंती  आहे हणून पंपर  चंचवडमधील लोकसं येचा रेट वाढला 

आहे. आपण माट सट  योजनेत न क च या याद त असायला पा हजे होतो. यांना काह  

वाटले असेल कंवा काह  वाटत असले क  कशामुळे आप याला सहभागी क न घेतले नाह . 

दहावीत असलेला मुलगा मेर ट म ये आलेला असतो पण याला माकस ्  खूप कमी पडले कंवा 

नापास झा याचे सट फकेट याला हातात मळत.े मग याचे आई-वडील याची गुणप का 

रचेक ंगसाठ  टाकतात. आपण तसे य न करणार आहोत. मला वाटत,े रा वाद  काँ ेस 

प ाची सं कृती अशी आहे क , प ह यांदा आ ह  पालकमं यांना भेटलो. मु यमं यांना भेटलो, 

दादांना भेटलो, पवार साहेबांना भेटलो. सग यांकडून आ ह  आम या प तीने य न केले 

आहेत. आ ह  कुठ याह  र यावर बसून आंदोलन केले नाह, कुठेह  जाळपोळ केल  नाह , 

कुठेह  बंद या घोषणा के या नाह त. कुठेह  सरकारचा नषेध केला नाह . मी वतः प कार 

प रषद घेत यानंतर दो ह  सरकारचे आभार मानले. आमचा सहभाग झा यामुळे मी वतः क  

सरकारच,े रा य सरकारचे आभार मानले. येकाने य न हे केलेच पा हज.े मग आ ह  पवार 

साहेबांकडून य न केलेतर तु ह  उ वजींकडून केल.े मघाशी मनसेने पा ठंबा दला. आ हाला 

चांगलेच वाटले. मा.सुलभाताई ऊबाळे यांनी सां गतले. मी मा.उ व ठाकरे यांचे आभार मानत.े 

यांनी यांचे कारण सां गतले आहे. यांनी कायक याना सूचना दल  होती क , यावेळी अशी 

प रि थती येईल, यावेळी आपण सव शहरा या बरोबर असले पा हज.े मी उ वजींचे पु हा 

आभार मानत.े शेवट  एखा या आईचा मुलगा खोडकर असतो. या मुलाने जर  खोडी केल  

असेल, याचे चुकले असेल तर  ती आप या मुलाची चूक पोटात घेऊन याला मोठे 

कर यासाठ  य न करत असते. परवा प कार प रषदेतसु ा मा.अिजतदादांनी सां गतले, जर 

आम यावर टाचाराचे आरोप असतील, या- या कोण याह  चौक या कराय या असतील 

याला आ ह  सामोरे जायला तयार आहोत. याला कुठे जायचे आहे, तथे जाऊ देत. पण 

याला कुणाला शहराची आि मयताच वाटत नाह . एकतर सद य हणाले, आम या पाया 

पडायला यावं. एवढे स नअर असलेले सद य हणाले क , आता तु ह  आम या पाया पडायला 

या. यातून जे जे कोणी बोललो यां याब ल यां या मनात या शहराब ल काय आहे हे 

न च ह नमाण होत.े माझी भ गनी हणाल  क  क म नर साहेबांना खूप वाईट वाटले. आता 

ते रडतात क  काय. बरोबर आहे साहेब तु हाला हे वाटणारच होत.े कारण तु ह  या शहराचे 

बाप आहात. हणून तु हाला हे वाटणे गरजेचेच होत.े तु हाला ह  कळकळ असल च पाह जे. 

तु ह  रडला असतात तर सु ा बघडले नसत.े कारण तु ह  तुम या पोरांसाठ, शहरासाठ  
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रडणार आहात. आ हालासु ा या गो ट चे वाईट वाटत.े हे सु ा मा हती आहे क , पडून पडून 

काय फरक पडणार आहे. तर सु ा आज शहरातील नागर कांसाठ  माट सट  योजनेत 

जा यासाठ  य न करायचा आहे. येक मनु य हणतो, असे असे होईल. आपला सहभाग 

माट सट  योजनेत का नाह , हा एकच न लहानांतील लहानांना, ये ठ नागर कांना देखील 

आहे. यांनी िज हा नहाय घेतले असेल पण शेवट  आपण य न करणे गरजेचे आहे. जे हा 

पंपर  चंचवड व पुणे शहर एक  ताव गेला होता ते हादेखील आ ह  सां गतले होते. आमचे 

काह  कंबाईन ोजे ट असतील तर आपण आम या नागर कांना काय देणार आहात या 

ट कोणातून आ हाला काह  गो ट  याय या नसतील कंवा खच करायचा नसेल तर आ ह  

क  शकणार नाह . यात बीआरट  असेल, मे ो असेल या ि टकोणातून आ हाला कोणतेह  

ोजे ट राबवायचे असतील तर आ हाला ते राबवता येतील का नाह  हे आम या समोर 

न च ह आहे. आपण बरोबर काम करायचे असेलतर दोघांनी मळून मा.पालक मं ी यांना 

वनंती करते क , तु ह  सु ा य न करावेत. मा.पालक मं यांनीच आप याला ९ तार ख 

सां गतल  होती. यांना या सग या गो ट  मा हत आहेत. यांनी या सग या गो ट ंत पुढाकार 

घेतला. यांनाह  आ चय वाटले क , पंपर  चंचवडचा समावेश माट सट  योजनेत कसा 

नाह . सभा ह  शेवट  गणसं येवर असत.े आप या शहरात कुठ या कुठ या प ाची कती 

सं या आहे हे तु ह  नगरस चव उ हास जगताप यांना वचारा. सुलभाताई, तु ह  बोलत 

असताना मी बोललेले नाह . 

मा.सुलभाताई ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, यांचे बोलून झाले क  मला या वषयावर बोलायचे 

आहे. मला या वषयाचा खुलासा हवा आहे.  

मा.महापौर – आ ता या वषयाचा खुलासा देता येणार नाह . तु ह  उ या परवा कधीह  भेटू 

शकता. सुलभाताई तु ह  खाल  बसा.    

मा.सुलभाताई ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, हा मा.महापौरांचा अ धकार आहे. इथे मु यमं ी  

बसले नाह त.  

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, सद यांना एवढे वाईट वाटायचे कारण काय आहे. 

तु ह  दोघी एवढे बोलत होता ते हा मी एकह  श द बोललेल  नाह . मग तु ह  का बोलावे. 

कुठेतर  सं कृ त पाळा. इतर लोक बोलत असतात ते हा आ ह  अिजबात बोलत नाह . मग 

इतरांनीह  अिजबात म ये बोलू नये. एवढे यांना वाईट का वाटत.े महापा लकेची ोत 

वाढवायचे याब ल इथे बोलायचे नाह . अजून द ड वष आहे. यानंतर बघू. आज आपला 

सहभाग माट सट त कसा हावा यासाठ  बोलतोय, यासाठ  सांगतेय.  

           मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- शहरांचा सु नयोिजत आ ण गतीने वकास 

क न तेथील र हवाशांचे जीवनमान उंचाव या या योजनाने मह वाकां ी “ माट सट ” योजना 

राब व याचा नणय क  शासनाने घेतला आहे. सदर योजनेत सहभागी हो यासाठ  रा य 



66 
 
शासना या वतीने शहरांनी पधत भाग करावा असे आ हान केले होत.े माट सट  पधत 

सहभागी हो यासाठ  अ यंत कमी कालावधी असतानाह  सावज नक वाहतूक, घनकचरा 

यव थापन, नद  सुधार, सांडपाणी शु द करण, पाणीपुरवठा, भाग व छता, शहराचंे  

सुशो भकरण, पयावरण, आरो य इ. बाबत नागर कां या सुचना मागवून वकासाचा दुर ट कोन 

ठेवत पंपर  चंचवड शहराने ताव सादर केलेला आहे. 

     जवाहरलाल नेह  रा य पुनर नमाण अ भयान  (JNNURM) अंतगत नो हबर २०११ 

चे कालावधीत देशातील ६४ शहरांतून एकमेव “बे ट सट ” पुर कार मा.पंत धान यांचे ह ते 

महापा लकेस ा त झालेला आहे. या य त र त महापा लकेस “Best City for Water & 

Sewerage Sector व “Best City for Pro Poor Reforms”  चा पुर कार देखील 

महापा लकेस ा त झालेले आहेत. महापा लकेमाफत नागर कांना दे यात येणा-या ऑनलाईन 

सेवांसाठ  २०११-१२ या वषाचे क  शासनाचे “नॅशनल ई-ग हन स गो ड †òवाड” महापा लकेस 

ा त झालेले आहे. ई-ग हन स अंतगत “सारथी” क पास राजीव गांधी शासक य 

ग तमानता  अ भयाना अंतगत २०१३ या वषासाठ  रा य शासनाचे थम मांकाचे पा रतो षक 

देणेत आलेले आहे. माट सट  हणून दहा शहरांची नवड कर यासाठ  क  शासनाचे 

मागदशक त वे असताना आ ण माट सट  योजनेसाठ  संयु त शहरांचा ताव पाठ व याची 

तरतूद नसताना पुणे व पंपर  चंचवड या वतंञ ओळख असले या दो ह शहरांचा माट 

सट त संयु त ताव रा य शासनाने क  शासनास पाठ वलेला आहे. गुणव तेचा नकष 

पहाता ९२.५% गुणे मळ व याने रा य शासन तरावर होणा-या पधत पाञ होऊनह  क  

शासना या अं तम ९८ शहरां या याद तून पंपर  चंचवड शहरास वगळ यात आलेले आहे. 

यामुळे शहरातील नागर क, व वध सामािजक सं था यांनी ती  संताप य त केलेला आहे. 

शहरातील लोकसं येची वाढ व माट सट चे सव नकष पुण कर याची मता अस याने 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा माट सट  अंतगत वतंञपणे समावेश कर यास रा य 

शासनामाफत क  शासनाकडे तातडीने शफारस कर यास मा यता देणेत यावी.  

 मी सभागृ हा या वतीने ह  उपसूचना क  इि छत ेआ ण या सूचना मा.मु यमं ी देव  

फडणवीस, मा.क य मं ी वक या नायडू, मा.पंत धान नर  मोद , मा.पालक मं ी गर श 

बापट यां याकडे या सूचना पाहोचवा यात क , आ ह  सग या गो ट ंत असताना एवढ  चांगल  

कामे पंपर  चंचवड शहरात केल  आहेत. केले या कामांची पावती हणून आ हाला माट 

सट  योजनेत यावे. पंपर - चंचवड, पुणे दो ह  लगतची शहरे असताना, दो ह  शहरांसाठ  

ा सपोट सु वधा एक असताना उ या जर आ ह  मे ो क  शकलो नाह तर पु यावर अ याय 

होऊ नये कंवा आम याकडे पैसेच आले नाह त तर आ ह  क  क  नाह  अशी भती यावेळी 

वाटते आहे. हे सगळे तु ह  यां या कानावर घालाव,े लेखी व पात कानावर घालावे अशी मी 

सभागृ हा या वतीने वनंती करते आहे. मी य न करते आहे. य नांती परमे वर यावर मी 
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व वास ठेवत.े इले ॉ नक मडीया यांनी माझी मुलाखत घेतल  होती. यांनी मला वचारले 

होते क , पंपर  चंचवडचा समावेश माट सट त होईल का? यावेळी सु ा मी हेच हणाले 

होत,े माझा शंभर ट के व वास आहे. परंतू जे काह  झाले याचा वचार क न आता उपयोग 

नाह . माट सट म ये पंपर  चंचवडचा न क च समावेश होईल. इथून पु ढे आप याला जे 

य न करायचे आहेत, ते सग यांनी मळून येकाने य न करावा, सग यांनी सग यां या 

ने यांकडे जाऊन य न करावा अशी सभागृ हा या वतीने वनंती करत.े मी पुनः च या ठरावाला 

अनुमोदन यायला सांगत.े हा वषय मंजूर क न यावा अशी वनंती करत.े  
 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.मंगलाताई कदम यांनी जी उपसूचना मांडल याला 

अनुमोदन देतो.  
  
मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  
 
        यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 

ठराव मांक –  ७४८                                     वषय मांक - १  

दनांक- ७/९/२०१५                                       वभाग - मा.आयु त   
 

  संदभ- १) मा.रमा ओ हाळ, मा.अ नता तापक र, मा. वमल  
              काळे, मा. वनायक गायकवाड, मा. हरानंद आसवानी,  
              मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.संपत पवार, मा.बाळासाहेब तरस,  
              मा.शांताराम भालेकर, मा.धनंजय आ हाट, मा. साद शे ी  
              यांचा ताव. 
         २) मा. थायी स मती सभा ठराव .१२३३० द.१.०९.२०१५    

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा क  शासना या “ माट सट ” योजनेक रता पुणे 

महानगरपा लकेसमवेत समावेश करणेत आला आहे. पुणे महानगरपा लका आ ण पंपर  

चंचवड महानगरपा लकेचा एक त समावेश क न रा य शासनाने क  शासनाकडे शफारस 

केल  अस याने पंपर  चंचवड महानगरपा लका नकष पूण कर त असूनह  “ माट सट ” 

योजनेत समावेश झालेला नाह . तर  क  शासना या “ माट सट ” योजनेत पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेचा वतं पणे समावेश कर याक रता रा य शासनाकडे शफारस करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच शहरांचा सु नयोिजत आ ण गतीने वकास क न तेथील 

र हवाशांचे जीवनमान उंचाव या या योजनाने मह वाकां ी “ माट सट ” योजना राब व याचा 

नणय क  शासनाने घेतला आहे. सदर योजनेत सहभागी हो यासाठ  रा य शासना या वतीने 

शहरांनी पधत भाग करावा असे आ हान केले होत.े माट सट  पधत सहभागी हो यासाठ  
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अ यंत कमी कालावधी असतानाह  सावज नक वाहतूक, घनकचरा यव थापन, नद  सुधार, 

सांडपाणी शु द करण, पाणीपुरवठा, भाग व छता, शहरांचे  सुशो भकरण, पयावरण, आरो य 

इ. बाबत नागर कां या सुचना मागवून वकासाचा दुर ट कोन ठेवत पंपर  चंचवड शहराने 

ताव सादर केलेला आहे. 

     जवाहरलाल नेह  रा य पुनर नमाण अ भयान  (JNNURM) अंतगत नो हबर २०११ 

चे कालावधीत देशातील ६४ शहरांतून एकमेव “बे ट सट ” पुर कार मा.पंत धान यांचे ह ते 

महापा लकेस ा त झालेला आहे. या य त र त महापा लकेस “Best City for Water & 

Sewerage Sector व “Best City for Pro Poor Reforms”  चा पुर कार देखील 

महापा लकेस ा त झालेले आहेत. महापा लकेमाफत नागर कांना दे यात येणा-या ऑनलाईन 

सेवांसाठ  २०११-१२ या वषाचे क  शासनाचे “नॅशनल ई-ग हन स गो ड †òवाड” महापा लकेस 

ा त झालेले आहे. ई-ग हन स अंतगत “सारथी” क पास राजीव गांधी शासक य 

ग तमानता  अ भयाना अंतगत २०१३ या वषासाठ  रा य शासनाचे थम मांकाचे पा रतो षक 

देणेत आलेले आहे. 

 माट सट  हणून दहा शहरांची नवड कर यासाठ  क  शासनाचे मागदशक त वे 

असताना आ ण माट सट  योजनेसाठ  संयु त शहरांचा ताव पाठ व याची तरतूद नसताना 

पुणे व पंपर  चंचवड या वतंञ ओळख असले या दो ह  शहरांचा माट सटत संयु त 

ताव रा य शासनाने क  शासनास पाठ वलेला आहे. गुणव तेचा नकष पहाता ९२.५% गुणे 

मळ व याने रा य शासन तरावर होणा-या पधत पाञ होऊनह  क  शासना या अं तम ९८ 

शहरां या याद तून पंपर  चंचवड शहरास वगळ यात आलेले आहे. यामुळे शहरातील 

नागर क, व वध सामािजक सं था यांनी ती  संताप य त केलेला आहे. शहरातील 

लोकसं येची वाढ व माट सट चे सव नकष पुण कर याची मता अस याने पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेचा माट सट  अंतगत वतंञपणे समावेश कर यास रा य शासनामाफत क  

शासनाकडे तातडीने शफारस कर यास मा यता देणेत येत आहे.                              
  
 अनुकूल- ७२       तकुल- ० 
 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

         ----- 
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मा.महापौर- हा वषय मंजूर क न सवाचे आभार मानून आजची सभा संपल  असे जाह र  

    करणेत येत आहे.                

 

                                              

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  – ४११०१८ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/३४६/१५ 
दनांक – ७/११/२०१५               
   
 

                                                   
                                                      नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना.   


