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(सभा कामकाज भरवणेसाठी नेमले या वेळी मा.महापौर सभागृहात उपि थत नस यामुळे 
मा.उपमहापौर यांनी सभेचे अ य थान ि वकारले.) 
मा.उपमहापौर – उपि थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसेिवका, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव 

सद य,मा.आयु , अिधकारी वग, प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा  
कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आह.े  
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर, न लवा ांनी मणीपुरम य े केले या गोळीबारात 
ल करातील कमांड ग ऑफ सरसह पाच जवान  शहीद तसेच िशवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे– 
प िवभूषण, महारा भूषण,  भाकर जोग – जे  संगीतकार, ले टनंट ऋषी रंजन सग – 
सीमेवर ग त घालीत असताना झाले या ह यात शहीद, पांडुरंग च हाण – सुर ा िनरी क, 
पपरी चचवड महानगरपािलका, पावतीबाई पोपट चचवडे – नगरसेिवका अि नीताई 
चचवडे यां या सासुबाई, ह.भ.प. िहरामण ीपती गावडे व ीमती सुनंदाबाई द ा य भोईर 

व काळूराम मुळशीराम गोफण े – नगरसेिवका अनुराधाताई गोफण े यांचे सासरे यांचे िनधन   
झालेले अस याने  यांना दांजली वाहणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा. केशव घोळव े – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.उपमहापौर -  दांजली अपण कर यासाठी सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 

 

          (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली.)  

मा. अॅड. मोरे र शडग े – स मा. आयु , मा. महापौर, स मा. सभागृह यात िशवशाहीर, 

इितहास संशोधक, महारा  भुषण, प िवभुषण बाबासाहेब पुरंदरे यांचे आज सकाळी िनधन 

झाले आह.े बाबासाहेब पुरंदरे यांचे इितहास असेल कवा छ पती िशवाजी महाराज यांचा जो 

अिव कार आह ेजो क र मा आह ेजो सवासमोर यांनी आणला असे बाबासाहेब पुरंदरे यांचे 
इितहासात मोठे संशोधन आह.े खुप मोठे योगदान आह.े मी मा या शडग े कुटंुबा यावतीने, 
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भारतीय जनता पाट  पपरी चचवड शहरा या वतीने मी यांना भावपूण दांजली अपण 
करतो.  

मा. केशव घोळव े – मा. महापौर, मा. आयु , सव नगरसेवक, सव अिधकारी, सव प कार 

बंधु. थोर िशवशाहीर याच बरोबर महारा  भुषण, प िवभुषण आदरणीय बाबासाहेब पुरंदरे 

यांची आज पहाटे ाण योत मालवली. खरोखरच यां या जा याने संपूण महारा ावर द:ुखाचं 

मोठं सावट कोसळलेल ेआह.े यां या संपूण १०० वषा या कारक द म य े यांचा जीवनपट जर 

पािहला तर खरतर राजा िशवछ पत या या ंथा या मा यमातुन यांनी संपूण देशभर 
छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास, गडकोट क यांची मािहती, रचना ही सव त णांपुढे 

आिण जनतेपुढे आण याचे एक महान काय यां या हातुन घडललें आह.े  जवळपास पाच लाख 

ंथ या या १६ आवृ या घरोघरी पोहोचव याचं काम यां या हातुन घडलले आह.े एवढंच 

नाही तर “जाणता राजा” हया महानाटया या मा यमातुन १५० पे ा अिधक कलाकारांना 
बरोबर घेऊन ह ी, घोडे, उंट यासह अितशय यश वी असा आिण खरोखरच सवाम य े फुत , 

ेरणा आिण श  िनमाण करणारा, अितशय रोमांचकारी असा इितहास यांनी देशासमोर 

आणलेला आह ेआिण हणुन या इितहासामुळे यांचं माजी पंत धान अटलिबहारी बाजपेयी 
साहेबांनी, यशवंतराव च हाण साहेबांनी, वसंतदादा पाटील यांनी सव मा यवरांनी यांचं  

िविवध पुर कारां या मा यमातुन अिभनंदन केलेल ं आह.े एक उ ुंग असे ह े ि म व आज 

आप याम य े नाही. यां या जा याने खुप मोठं महाराष ाचे, देशाचे नुकसान झालेले आह.े 

परंतु ते आज जरी आप यात नसल े तरी यां यामधील िवचार, यां यामधले लेखन, 

यां यामधील लिलत लेखन सािह य यांनी वषानुवष जप यासारख,े जव यासारख ं महान 

काय आप या  महारा ाम य े केलले आह ेआिण हणून मी भारतीय जनता पाट   कामगार 
आघाडी व महारा  देशा या वतीने, आप या सभागृहा या वतीने यांना भावपूण दांजली 

या ठकाणी अपण करतो.  

मा. राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. छ पती ीमंत 

िशवाजी महाराज यांचे कत वंत अजरामर इितहास गेले अनेक वष हदु जनतेला आप या 
मुखो त वाणीने मं मु ध क न आपले सारे जीवन िशवमय सम पत करणा या  प िवभूषण, 
तसेच महारा  भूषण  बाबासाहबे पुरंदरे आज िशवमय लीन होणे आिण ते सु ा शता दी वषात 
हा देह चंदना समान आपले आयु य रा काय करीता अपण  केल,े  यां या िनधनाब ल मी 
रा वादी काँ ेस पाट तफ यांना भावपुण ांजली वाहतो.  
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरं हणजे आज 

आप या सगळयांना अितशय द:ुखद असं यांनी खर हणजे  िशवाजी महाराज यां या 

च र ावरती आपलं आयु य घालवलं असे िशवशाहीर महारा  भुषण, प िवभुषण आदरणीय 
बाबासाहेब पुरंदरे यांचे आज सकाळी १५ नो हबरला दनानाथ मंगेशकर णालय या 
ठकाणी उपचार घेत असताना िनधन झाले आिण बाबासाहेबां या ब ल बोलायचे झाले तर 
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जवळपास १२००० न अिधक ा यानं बाबासाहेबांनी संपूण महारा ात केली आिण 
“जाणता राजा” या मा यमामधुन साडेबाराश न अिधक योग महानाटया या मा यमातुन 
येणा-या िपढीला िशवछ पत चा इितहास पूणपण े ात हावा या साठी यांनी मोठं काम 

महारा भर केलेलं आह.े खरं हणजे यां या अनेक या गो ी आहेत पुरंदराची दौलत,  

पुरंदरची नौबत, गड क यांची ऐितहासीक मािहती, शेलार खड असे गड क यांचे संच 

यां या या ा याना या आिण पु तका या मा यमातुन आप या हया छ पती िशवाजी 
महाराजां या इितहासावरती खुप मोठं काम बाबासाहेबां या मा यमातुन संपूण महारा ाम ये 
केलेल ंआह ेआिण एका अथाने छ पती िशवाजी महाराजांचा जो काही इितहास आह ेतो हया 
नवीन िपढीला अवगत सहजपणे कसा करता येईल या साठी सात याने बाबासाहेब पुरंदरनी  
संपूण महारा ाम य े पुण े िज हयाम य े काम केले आह े आिण हणुन आप या िज हयाम य े
असणारे बाबासाहेब पुरंदरे आदरणीय ि म व आज ख-या अथाने िशवाजी महाराजांचे 

इितहासावरती अनेक युवक या छ पती िशवाजी महाराजां या यां या वेगवेगळया 
ा याना या मा यमतुन, जाणता राजा या योगा या मा यमातुन या ठकाणी जोडल ेगेलेले 

होते आिण संपूण महारा ाला आिण पुण े िज हयाला एका अथाने खुप मोठी हानी 
बाबासाहेबां या जा याने झालेली आह.े यां या जा याने संपूण पुणे िज हयावरती शोककळा 

पसरली आह े याम ये मी वत:, आमचा भारतीय जनता पाट चा प , संपूण महानगरपािलका 

संपूण पदािधकारी, अिधकारी वग खरं हणजे यांना भावपूण दांजली अपण करतो आिण 

यांनी या ठकाणी जे काय िशवाजी महाराजां या वरती िलखाण केलेले आह े ते पुढ या 
िपढीला िशवाजी महाराजांचा इितहास कळावा हणून या ठकाणी केलेल आह े आिण यां या 
या काय आठवणी आहेत, यांनी केलेली ा याने असतील काय यांनी िलहीलेली पु तके 

असतील यामधुन ेरणा घे याचं काम आपण येणा-या काळात केलं तर मला असं वाटतं क    

ख-या अथानं यांना दांजली घडेल आिण सवानी िमळुन आता बाबासाहेब पुरंद-यां या 

मा यमामधुन यांचं काय करणारी जी मंडळी आहेत यांना ख-या अथानं मदत करण ं यांचा 

वारसा पुढं घेऊन जा याचं काय आप या सवावर आलेल ंआह ेआिण ते आपण सव िमळून हया  
ठकाणी महापािलकेचे सभागृह हणुन आपण क या. ख-या अथाने हीच खरी भावपूण 

दांजली होईल असं मला या ठकाणी वाटतं. बाबासाहेब पुरंदर या जा याने खरं हणजे 

इितहासाला कलाटणी देणारे ि म व ख-या अथाने बाबासाहेब पुरंदरे होते ते गेल ंआह ेआिण 

यामुळे साहिजकच पपरी चचवड शहर पुण े िज हयाम य े सगळयांना जे द:ुख झालय ते 

यातुन सावर याची ई र यांना श  देवो. मी मा या संपूण प रवारा या वतीने या 

सभागृहा या वतीने आमचे पपरी चचवड शहराचे अ य  आमदार महेशदादा लांडग ेआिण 
आमदार ल मणभाऊ जगताप यां या वतीने या सभागृहाम य ेभावपूण दांजली अपण करतो 
आिण मा. महापौर मी आपणांस िवनंती करतो क  ही सभा गु वार  द. १८/११/२०२१ रोजी 

दुपारी २.०० वाजेपयत तहकुब करावी अशी मी सूचना मांडतो. 
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मा. केशव घोळव े– आताच प नेते यांनी दले या सूचनेस मी अनुमोदन देतो.   
मा.उपमहापौर – सव स मा.सद यां या भावना िवचारात घेता ही सभा गु वार                 

द. १८/११/२०२१ रोजी दुपारी २.०० पयत सभा तहकुब कर यात येत आह.े  
     ------ 
 

(घुल ेनानी उफ िहराबाई गोवधन ) 
उपमहापौर 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी -४११ ०१८. 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायपि का मांक –६४ 

सभावृ ांत 
 

( द.१५/११/२०२१ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक –  १८/११/२०२१            वेळ –दुपारी २.०० वाजता 

 
     पपरी चचवड महानगरपािलकेची द.१५/११/२०२१ ची तहकूब मा.महापािलका  
सभा गु वार दनांक १८/११/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर िवकास 

िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये 
आयोिजत करणेत आलेली आह.े सभेस खालील स मा.सद य उपि थत होते.  
 

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे              महापौर 

२) मा.घुले नानी ऊफ िहराबाई गोवधन    उपमहापौर 

३) मा.साधना अंकुश मळेकर 

४) मा.अि नी संतोष जाधव 

५) मा.सारीका िशवाजी स ते 

६) मा.रा ल गुलाब जाधव 

७) मा.बुड सुवणा िवकास 

८) मा.तापक र िवनया दीप (आबा) 

९) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१०) मा.डोळस िवकास ह र ं  

११) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१२) मा.सागर बाळासाहेब गवळी 

१३) मा.बारसे ि यांका िवण 

१४) मा.अिजत दामोदर ग हाण े

१५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१६) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१७) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े
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१८) मा.सावळे िसमा र व  

१९) मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव 

२०) मा.लांडे िव ांत िवलास 

२१) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२२) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले 

२३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२४) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२५) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२६) मा.केशव हनुमंत घोळवे            

२७) मा.मंगला अशोक कदम 

२८) मा.तुषार रघुनाथ हगे  

२९) मा.अि नी िभमा बोबडे 

३०) मा.भालेकर िवण महादेव 

३१) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३२) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३३) मा.घोलप कमल अिनल 

३४) मा.उ म काश कदळे 

३५) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३६) मा.यादव मीनल िवशाल 

३७) मा.वैशाली जा लदर काळभोर 

३८) मा. मोद कुटे 

३९) मा.राजू िमसाळ 

४०) मा.शैलजा अिवनाश मोरे             

४१) मा.बाबर श मला राजू 

४२) मा.अिमत राज  गावडे 

४३) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४४) मा.खानोलकर ा महेश 

४५) मा.भ डवे संिगता राज  

४६) मा.मोरे र महादू भ डव े

४७) मा.ढाके नामदेव जनादन  
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४८) मा.क णा शेखर चचवडे 

४९) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

५०) मा.अपणा िनलेश डोके 

५१) मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील 

५२) मा.गावडे राज  तानाजी 

५३) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

५४) मा.जय ी वसंत गावडे 

५५) मा.कोमल दपक मेवानी 

५६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५७) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

५८) मा.कदम िनक ता अजुन 

५९) मा.संदीप बाळकृ ण वाघेरे 

६०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील) 

६१) मा.पाडाळे िनता िवलास 

६२) मा.काळे उषा दलीप 

६३) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६४) मा.पवार मिनषा मोद 

६५) मा.अिभषेक गो वद बारण े

६६) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६७) मा.िनलेश िहरामण बारण े

६८) मा.दशले रेखा राजेश 

६९) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

७०) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

७१) मा.ममता िवनायक गायकवाड 

७२) मा.च धे आरती सुरेश 

७३) मा.क पटे सं दप अ ण 

७४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७५) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे 

७६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७७) मा.कुटे िनमला संजय 
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७८) मा.िशतल िव ल उफ नाना काटे 

७९) मा.िव ल उफ नाना काटे 

८०) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८१) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८२) मा.बनसोडे राजू िव नाथ 

८३) मा.आशा धायगुडे-शडग े

८४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

८५) मा.रोिहत (आ पा) सुदाम काटे 

८६) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८७) मा.राजापुरे माधवी राज  

८८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

८९) मा.संतोष बबन कांबळे 

९०) मा.सोनवणे शारदा िहरेन 

९१) मा.हषल म छ  ढोरे  

९२) मा. संजय म हारराव वाबळे  

९३) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 

९४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९५) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े
 

यािशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकण-ेअित र  आयु  (१), 
मा.िजत  वाघ- अित.आयु  (२),मा.उ हास जगताप-नगरसिचव तथा अित र  आयु  

(३), मा. मोद भोसल-ेमु य लेखाप र क, मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकारी, 
मा.कोळंब-े मु य लेखा व िव  अिधकारी, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.मा.चारठाणकर, 
मा.इंदलकर, मा.दुरगुडे-उपआयु , मा.पोमण-मु य मािहती व तंञ ान अिधकारी,  
मा.िनकम, मा.कुलकण  - सह शहर अिभयंता, मा.जोशी, मा.देशमुख, शदे -सहा यक 
आयु , मा. भासे, मा.भोसल-ेकायकारी अिभयंता, मा.गावडे- मु य अि शामक 
अिधकारी व मा.पाटील- ाचाय (आयटीआय) व मा.पानसरे सुिचता- . ेञीय अिधकारी हे 
अिधकारी सभेस उपि थत  होते. 

मा.महापौर – उपि थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसेिवका, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव 

सद य,मा.आयु , अिधकारी वग, प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा  

कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आह.े  
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मा.अॅड.मोरे र शेडग े – स मा. महापौर, स मा. आयु , स मा. सभागृह, प कार बंध ु आज 

आपले पीएमपीएमपीएल चे जु या काळातले पीएमपीएमएलचे माजी अ य  आिण रा ीय 
सुर ा वयंसेवक संघ आिण आिणबाणीम य े यांना अटक झाली होती असे आप या र टन 
कॉलनीतील िनवृ ीभाऊ राऊत यांचे आज सकाळी वृ दापकाळाने द:ुखद िनधन झालेल आहे 

याचबरोबर चचवड गावातील ल मणराव पढारकर उफ अ पा जु या काळातील अितशय 
नामवंत नाव आह.े अ पा पढारकरांचंसु दा िनधन झालेल ं आह.े आिण आम या चचवड 

गावातील ये  ाम थ िहरामण गावडे यांच िनधन झालेल ंआह.े यां या जा यामुळे चचवड 

गावातील ाम थ आिण यांचे नातेवाईक असतील यांना द:ुख झालेल ं आह े . मी 

सभागृहा यावतीने िवनंती करतो क  आपण हया सवाना दांजली वाह यासाठी उभे रहाव.े 

मा. ानदेव थोरात – मा. महापौर, सूचनेस माझ ेअनुमोदन आह.े 

मा.महापौर -  सवानी दांजली अपण कर यासाठी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
 

          (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली.)  

मा. महापौर – स काराचा काय म यावा. 

(मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा. थायी सिमती सभापती, मा.प नेते, मा.िवरोधीप नेते व 
सवप ाचे गटनेते व पदािधकारी यांचे हा ते िवशेष कायाब ल कुमारी दुगा गणेश िमरजकर, 
वेदमुत  िवनायक शेखर रबडे यांचे वतीने यांचे वडील ी. चं शेखर आिण आई हेमांगी यांचा 

व डॉ. ि यंका साखरे यांचे वतीने ी. राम साखरे यांचा स कार करणेत आला) 

मा. करण गायकवाड - स मा. महापौर, स मा. आयु , स मा. सभागृह पपरी चचवड 

महानगरपािलकेम य ेअित र  आयु  (२) या पदावरती नुकतेच जू झालेल ेस मा. िजत जी 

वाघ सभागृहाला आपला प रचय क न देत आहेत. 

मा.िजत  वाघ (अित.आयु  (२)) – ासपीठावर उपि थत असलेले मा. महापौर, मा. आयु  

महोदय आिण सव स माननीय सद य मी िजत  वाघ. मी १९९९ पासुन शासना या सेवेत 

उपिज हािधकारी संवगात कायरत होतो. माग या दोन वषापासुन माझ ंपद पदो तीवर अ पर 

िज हािधकारी हया संवगात पदो ती झाली असुन ते हापासुन या संवगात मी कायरत आह.े 

आिण दनांक १२ नो हबर २०२१ पासुन पपरी चचवड महानगरपािलकेम य े अित र  
आयु  या पदावर जु झालेलो आह ेव यापूव  निजक या काळात मी महामे ोम य ेव र  उप 
महा व थापक या पदावरती कायरत होतो. यापूव  मी अमरावती, अकोला, जळगाव, 

अहमदनगर, पु याम ये यशदा आिण महामे ो या ठकाणी वेगवेगळया ठकाणी मी काम केले 
आह,े ध यवाद.  
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(महापािलके या िनवडणुक या संदभात भारत िनवडणूक आयोगाने आिण महारा  यां या 
वतीने या ठकाणी िनवडणूक चा मतदार न दणीचा उप म काय म सु  केलेला आह.े  

याबाबतची मािहती देणेसाठी िज हािधकारी यां या वतीने या ठकाणी िज हया या 
िनवडणूक उपिज हािधकारी मृणािलनी सावंत यांनी सभागृहाला मतदार न दणी येची 
मािहती दली. ) 

मा. मृणािलनी सावंत, (उपिज हािधकारी, िनवडणुक) –  नम कार. पपरी चचवड शहरा या थम 

नागरीक  आदरणीय व स मा. महापौर ताई, पपरी चचवड महानगरपािलकेचे शासक य 

मुख मा. आयु , स मा. सभागृह, सभागृहातील सव स मा. सद य मी आज मा. मु य 

िनवडणूक अिधकारी, महारा  रा य आिण मा. िज हािधकारी तथा िनवडणूक अिधकारी 

यां या वतीने आप याला  एक आवाहन आिण िवनंती कर यासाठी  उपि थत झाल े आह.े 

स ि थतीत भारत िनवडणूक आप याला ात असेल क  आप या देशाम य े दोन िनवडणूक 
आयोग आहेत एक भारत िनवडणूक आयोग आिण रा य िनवडणूक आयोग. रा य िनवडणूक 

आयोग हा येक रा यासाठी वेगळा आह े आिण तो जो आयोग आह े तो  थािनक वरा य 
सं थां या िनवडणुका हणजे महानगरपािलका िनवडणुका आिण  िज हा प रषद िनवडणुका 
याची काम ंकरत असतो. आिण भारत िनवडणूक आयोग हा िवधानसभा आिण िवधान प रषद 

िनवडणूका, लोकसभे या िनवडणुका या पिह या इले शनच काम पाहतो. या दो ही  

िनवडणुकांम य ेभारत िनवडणूक आयोगाची जी  मतदार यादी  आह ेती वषातुन दोनदा िस द 
होत असते. येक वष  साधारणत: स टबर ऑ टोबर म ये ा प यादी िस द होत असते 

आिण जानेवारीम य े आपली अंितम यादी िस द होत असते. ही  भारत िनवडूक आयोगाची 

यादी वेगवेगळया रा यात थािनक वरा य सं थां या िनवडणूकांसाठी वापर यात येते. 

यामुळे ही यादी खूप मह वाची आह.े आिण स ि थतीत हया यादीचे संि  पुनिनरी ण 

काय म मा. भारत िनवडणूक आयोगाने जाहीर  केलेला आह े आिण हया यादीचे तीन ट पे 

असतात आिण आपण एक ट पा पार पाडलेला आह े क  १ नो हबरला ा प मतदार यादी 
ऑलरेडी िस द झालेली आह.े ा प मतदार यादी हणजे काय तर हया यादीम य ेआप याला 

दु ी करायला कोप आह े कवा चा स आह.े आिण याबाबतचे जे दाव ेहरकती दाव े हणजे 

नवीन अज आिण हरकती हणजे एखा ा होटर िल टमध या नावाला ऑ जे शन या साठी 
आप याला १ ते ३० नो हबर अशी मुदत दे यात आलेली आह.े आिण आप या पुणे िज हयात  

२१ मतदार न दणी अिधकारी आहेत याम य े तीन मतदार न दणी अिधकारी पपरी, 

चचवड, भोसरी यात महानगरपािलकेचे दोन मतदार न दणी अिधकारी घेतलेल े आहेत व 

उपिज हािधकारी आहेत.  या १ ते ३० नो हबर म य ेदाव ेहरकती ा  होतील या यावर 

िनकाली काढ यात येणार आहेत आिण भारत िनवडणूक आयोग ही ५ जानेवारीला अंितम 
यादी िस द होईल यावेळेला संबंिधत  थािनक वरा य  सं थां या िनवडणूका जर जाहीर 
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झा या तर ही मतदार यादी वापर यात येईल यामुळे ही यादी खूप मह वाची आह.े आिण 

अशा यादीत जर आप याला  या कालावधीत थानांतरीत झालेले मतदार असतील, छायािच  

नसलेले मतदार असतील, यांचे १ जानेवारी २०२२ ला १८ वष वय पूण  झाले आह ेअशी सव 

मुले आिण मुली हे नव मतदार हणुन आपण enroll क  शकतो.  तसेच दुबार मतदार 

असतील, मयत झालेले मतदार असतील यांची आप याला ोसेस क न वगळणी कर याची 

आह.े नवीन नाव ऍड करायचं आह े कवा माझ ंयादीत  नाव सावंत या ऐवजी काही तरी दुसरं 

झालं आह,े नाव चुकलं आह ेउकार चुकला आह े ही सु दा दु ती आप याला करावयाची आह.े 

हयाला ३० नो हबर पयत चा स आह.े जर हाच अज आपण ३० नो हबर नंतर केला, १ 

िडसबर या पुढे तर तो अंितम यादीत याचे नावाची दु ती होणार नाही. हणुन मी आप या 

आिण आप या सव स मा. सद यां या सहकायािशवाय हे काम होणार नाही हणुन मी 

आप याला आ हान कर यात येत आह.े आपलं नाव तपासाव,ं आप या कुटंुिबयांचं नाव 

तपासाव,ं आप या फॅिमली मबस, नातेवाईकांच तपासाव,ं आप या वॉडमध या लोकांची नाव े

आहेत का ह े  तपासाव े आिण याबाबत जनजागृती  पपरी चचवड महापािलकेनी मा. 

िज हािधका-यां या वतीने खरंच आभार मानते क  खुप मोठया माणात जनजागृती स या 

चाल ूआह.े हयात जर आपण आता नाव िनदशनास आणल ं संबंिधत मतदार न दणी अिधका-

यां या तशी दु ती ८ जानेवारी या अंितम यादीत एखा ाचे  नाव वगळल ंअसेल  जेणेक न 
भिव यात होणा-या या त ारी आहेत या होणार नाहीत. यासाठी भारत िनवडणूक 

आयोगाची एन हीएसपी.इन ही वेबसाईट आह े यावर आपण आज नाव न दव ू शकता. 

वगळणीचा अज भ  शकता, कवा दु त क  शकता. कवा आपला ऍ ॉईड मोबाईल जो आह े

नॉमली या यावर आपण हॉटसऍप डाऊनलोड क न घेतो  अशा मोबाईलम य े  होटर 
हे पलाईन ऍप आह े या या ारे सु दा आपण सव अज भ  शकता. ऑनलाईन होटर ऍपला 

जा त मोशन देतो कारण अशा ऍप ारे भरलेल ेअज  कवा वेबसाईट ारे भरले या अजाम य े 
मॅ युअल एरर हो याची चुका सवात कमी असते. कारण या योगे आपण वत:चे नाव करे ट 

िलिहतो आपण आपला ऍ ेस आपण करे ट िलिहतो आिण आपलं वय देखील आपण करे ट 
िलिहतो. जे क  आपण ऑफलाईन प दतीने अज दलातर यात मॅ युअल एरर हो याची 

श यता जा त माणात असते. यामुळे मी आप या सवाना असं आवाहन करते क  आपण 

जा तीत जा त भारतीय िनवडणूक आयोगाचे संकेत थळाव न कवा होटर हे पलाईन 
ऍपव न नाव न दणी करावी असे मी आवाहन करते. याच माण े पपरीम ये जर ा टरोल 

आजचा बघीतलातर पपरीम य े ३,५२,००० भोसरी मतदारसंघात ४,६९,००० व चचवड 

म ये ५,३९,००० होटस आहेत. याबाबत जर आपला स या जो वीपचा काय म चालू आह े 

Systemic Voters Education and Training Program  हयात सु दा पपरी चचवड 
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महापािलकेने खुप उप म चालू केलेल ेआहेत. आप याला एवढीचं िवनंती आह ेक  आपल ंनाव 

तपासाव,ं सगळे आप या महानगरपािलकेचे जे सगळे वॉड ऑफ स आहेत ते मतदान न दणी 

कले शन सटस हणुन जाहीर कर यास मा यता दलेली आह.े ितथ ेसु दा कले शन चाल ूआह.े 

आमचे जे मतदान न दणी अिधकारी आहेत यांनी १६ तारखेपासुन सगळया वॉडम य ेआप या 
वॉड ऑफ सर बरोबर सभा घे यास सु दा सु वात केली आह ेक  यामुळे क  लोकांना मािहती 
हाव ंक  ा प यादी िस द झाली आह ेआिण ३० नो हबर पयत आपण यात काही दु या 

आहेत या समािव  क  शकतो कवा आप या काही सूचना सजेश स जर काही आपल ं हणंण 
असेल तर आपण संबंिधत मतदान न दणी अिधकारी आहेत या ठकाणी जसं क  पपरीला 
अढारी साहेब, चचवडला ि मता झगडे मॅडम आहेत आिण भोसरीला राणी काटे मॅडम 

उपिज हािधकारी ह े आपले संबंिधत मतदार न दणी अिधकारी आहेत यांचेकडे देऊ शकता. 

मतदार यादी आप याला संकेत थळावर देखील पाहता येईल सीईओ ऑफ स या वेबसाईटवर 
आिण मतदार न दणी अिधकारी कायालयात देखील आज उपल ध आह.े आप या सूचना 

अस यास ज र संबंिधत मतदार न दणी अिधकारी यांना कळवा ात आिण आज मा. 

िज हािधकारी आिण िज हा  िनवडणूक अिधकारी यांचे  ितिनधी हणुन मला बोल याची 

संधी दली याब ल आदरणीय महापौर ताई, मा. आयु  आिण सव स माननीय सद य यांचे 

मी आभार मानते, ध यवाद.  

मा. ानदेव थोरात – मा. महापौर साहेब, मा. आयु , सव सद य, प कार बंधुंनो माई मी 

गे या मिह या या िमट गला २० तारखेला आयु  साहेबांना पाच  िवचारले होते. याचा 

आपण आदेश पण दले होते क  आयु  साहेब जे ी. थोरांतांनी िवषय मांडल े आहेत या 

िवषयाला उ र ाव.े यातला मह वाचा िवषय होता आयटीआय म ये छ पती िशवाजी 

महाराज यांची जयंती, कासारवाडी  रँप असे तीन चार िवषय मी आयु  साहेबां या समोर मी 

मांडल ेहोते. याचं मला उ र िमळाव ंमग मला बोलता येईल मी.  

मा. महापौर – माऊली मािहती या अिधकाराम ये आप याला मािहती िमळाली आह.े 

आप याला अिधक मािहती हवी असेल तर सम  आपण ती मािहती संबंिधत अिधका-याशी 

चचा क न ती मािहती आप याला िमळेल.  

मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 

                                         िवषय मांक – १ 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  

   

                 संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पव/ै४/कािव/१२/२०२१,  
                               द.२७/१०/२०२१ 
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                          २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०५६० द.२७/१०/२०२१ 
   
 पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ात मो ा सं याने भटके ान व जनावरे 
यांचेबाबत वेगवेगळया कारणानी अनेक त ारी िवभागास ा  होत आहेत.जसे क  इजा होणे, 

अपघात होऊन गंभीर जखमी होण,े अितसार व उलटी व इतर गंभीर आजाराने त असले या 

ा यांबाबत  त ारी ा  झा यावर औषधोपचार तातडीने कर याची गरज असते. 

स ि थतीत अ या भट या जनावरांवर  दघ काळ उपचार कर यासाठी पपरी चचवड 
महानगरपािलकाकडे मनु यबळ तथा संसाधने अपुरी अस याने सुिवधा वेळेवर उपल ध क न 
देणे अवघड जात आह.ेप रणामी,त ारी वेळेवर पुण न के याने त ारदार व नागरीकां या 

रोषाला सामोरे जाव ेलागत आह.े सदर सुिवधांचे स मीकरण व  बळकटीकरण के यास आजारी 
ा यांना वेळेवर उपचार क न  त ारीपुण करण ेश य होणार आह.े 

            उपरो  संदभ य ाणी ुशूषा क /उपचार क  ह े उपचारदृ या वयंपूण 
बनिव यासाठी भट या ान व मांजर यांसाठी मोफत उपचार व मालक  ह  असणा-या ान 
व मांजर संबंिधत सव कार या श या व बा ण िवभाग याबाबतचा सव उपचार 
वाजवी दरात उपल ध क न दे यासाठी िप. च. मनपाचा मानस आह.े या वय ेखालील माण े
अंदाजप क दर (सेवा शु क) सादर कर यात येत आह.े 

ाणी ुशूषा क याचे/पशुवै क य दवाखाने तािवत संभा  दरप क 

अनु. . तपशील शु क र.  

१ केस पेपर फ  २०/- 

२ बा ण िवभाग(OPD)(सामा य थमोपचार) १५०/- 

३ Specialized Treatment (Systemic Diseases Treatment Fluid 
Therapy) 

२००/- 

४ रेबीज ितबंधक लस (Anti Rabies Vaccination) १००/- 

५ - करण(लहान जनावरे) X-Ray Of Small Animal २५०/- 

६ सोनो ाफ  (USG) ३५०/- 

७ आय.पी.डी शु क ित दन ३००/- 

८ श या सेवा शु क (श यासाठी लागणारे सािह य वगळुन) ४००/- 

९ नसबंदी श या (मनपा माफत) ान १२००/- 

१० नसबंदी श या (मनपा माफत) मांजर १३००/- 
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   मे.पीपल फॉर ऍिनमल यासं थेने संयु  सम वयाने काम लवकरात चाल ूकर याचा 

ताव तािवत केलेला आह.ेमे.िपपल फॉर ऍिनम स (िप.एफ.ए) या सं थेने देऊ केलेली 

सुिवधा उपल ध क न दे यासाठी लागाणारे  या े ात अनुभवी मुन य बळ (दोन 

)  पुरिव या या मोबद यात एकुण र म पय.े ५०,०००/- ती माह 

महानगरपािलकेडुन मागणी केली आह.े या वय े सदर क  सुि थतीत व सुरळीत 
चालिव यासाठी सदर  सं थेची मदत होउन सेवा िनयिमत करण ेश य होणार आह.े यामुळे 

नमुद र म यास मा. थायी सिमती या मा यतेने एक वष कालावधीसाठी देणे उिचत वाटते. 
तसेच पशुश यिच क सक (Veterinary Surgeon)नेमणुक करण ेआव यक आह.े सदर पद हे 

मानधन त वावर सहा मिहने कालावधी करीता र.र.५०,०००/- ित माह मानधनावर नेमणुक 

करण े आव यक आह.ेमा. थायी सिमती या मंजुरीने सदरचा खच पशुवै क य िवभागा या 
अ थायी अ थापना या लेखािशषकामधून खच कर यात येईल. 

 सबब, पशुवैदयक य िवभागाकडील भट या ा यासाठी ऍिनमल शे टर( ाणी सु ुषा 

क ) व  औषधोपचार क  सु  करणेकामी     मे.पीपल फॉर ऍिनमल या सं थ ेबरोबर संयु  

सम वयाने एक वष कालावधीकरीता कामकाज करण े व सदर सं थेने देऊ केलेली सुिवधा 
उपल ध क न दे यासाठी या े ात लागणारे अनुभवी मुन य बळ  या मा यामातून स लागार 

व व थापन यांचे शु क याम ये ती कमान माह दोनशे ान व मांजर यांचेवर उपचार होण े
आव यक आह.े यापे ा कमी झा यास सं थे या माणात व थापन शु क कपात कर यात 
येईल. दोनशे पे ा कतीही अिधक झाले तर कुठलेही वाढीव शु क दे यात येणार नाही एकुण 
र म पय.े ५०,०००/- ती माह महानगरपािलकेकडून मागणी केल े माण े खचास मा यता 

घेणे तसेच पशुश यिच क सक (Veterinary Surgeon)  पद मानधन त वावर सहा मिहने 

कालावधी करीता र.र.५०,०००/- ित माह मानधनावर नेमणुक करण े व येणा-या खचास 

मा यता  देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस तसेच पाळीव ान, मांजर, 

इ यादी ा यांना सावजिनक ठकाणी नाग रक शौचालयास घेवून जातात, या माणे 
उघ ावर शौच करणा-या नाग रकांना दंड केला जातो, या माण ेसावजिनक ठकाणी पाळीव 

ाणी शौचालयासाठी घेऊन जाणा-या नाग रकांना ५००/- दंड करणेस मा यता देणते यावी. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.केशव घोळव े – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- “माझी िमळकत, 

माझी आकारणी” योजना िमळकत कराची आकारणी करणेक रता वतः अज करणा या 

िमळकतधारकास पिह या वष  सामा य करात सवलत दे यास मा यता देणेत यावी. 
स ि थतीम ये पपरी चचवड महापािलका काय े ाम ये कोरोना या साथरोगाचा ादुभाव 
अस यामुळे महापािलका काय े ाम ये फर यास ितबंध करणेत आला होता. दर यानचे 
कालावधीम ये न ाने बांधकामे झालेली असून, सदर िमळकत ची ाधा याने करआकारणी 

होणे आव यक आहे अशा िमळकत ची करआकारणी करणेकामी जर िमळकतधारक वत: 
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www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावरील िश गणका ारे िमळकतकरा या 

न दणीसाठी अज करत असेल, तर अशा िमळकतधारकांना ो सािहत करणेकामी सवलत 

योजना राबिवणे आव यक आहे.  
     पपरी चचवड काय े ातील करआकारणी न झाले या िमळकत चे िमळकतधारक 

महापािलकेचे संकेत थळावर अथवा वत: करआकारणी न दणीसाठी अज करत असेल, तर 

अशा िमळकतधारक / नाग रक यांना ो साहन दे यासाठी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम १४० मधील तरतूदीनुसार यापुढे निवन करआकारणी होणा या 
िमळकतीचे करणी या वषात करआकारणी कायम होईल या आ थक वषा या चालू 
मागणीतील िमळकतकर िबलामधील सामा य कराम ये ५ % फ  पिह या वषाक रता अटी व 
शत या अधीन सवलत देणसे मा यता देणेत यावी. 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेची एकुण ४ नाटयगृह उपल ध आहेत. सदर 
ना गृहाम ये िविवध कारची वसाियक नाटके,  सामािजक उप मे तसेच शालेय काय म 
इ. काय म होत असतात. या काय मा या मा यमातुन महापािलकेस शु का ारे उ प  िमळत 
असते. परंतु शहरातील िविवध जे  नाग रकां या सं था यांनी यां या काय मांसाठी 
महापािलकेची ना गृहे मोफत उपल ध क न िमळावीत हणून मागणी केलेली आहे.  

सबब पपरी चचवड महापािलका े ातील जे जे  नाग रक संघ न दणीकृत असतील 
अशांना महापािलकेची ना गृहे फ   व छता व वीज बीलाचे शु क आका न इतर भाडेशु क 
माफ क न उपल ध क न दे यास मा यता देणेत यावी. 

    तसेच कोरोना ादुभावा या काळात िवधवा झाले या मिहलांना र. . २५,०००/- 

अथसहा य देणेकामी अजदार मिहले या वयाची मयादा ५० वष ठेवणेत आलेली आह.े परंतू 

मा. थायी सिमती ठराव . १०५६९ द २७/१०/२०२१ अ वय ेअजदार मिहले या वयाची 

मयादा र  करणेस मा यता देणेत आलेली आह.े  

 तरी कोरोना काळात पती या िनधनाने िवधवा झाले या सव मिहलांना सदर 
योजनेचा लाभ िमळणे या हेतूने या योजनेअंतगत अजदार मिहले या वयाची मयादा र  
करणेस मा यता देणेत यावी. 

 तसेच द ांग ने द ांग शी िववाह के यास अशा नविववाहीत दांप यास 
संसारात मदत हो या या दृ ीने र. . २,००,०००/- (अ री र. . दोन लाख फ ) अथसहा य 

देण ेअशी योजना न ाने सु  कर यास मा. थायी सिमती ठराव . ९९४६ द २२/७/२०२१ 

अ वय े मा यता दे यात आली आह.े तरी सदर मा. थायी सिमतीने मा यता दले या 

ठरावानुसार सदरची योजना न ाने सु  कर यास मा यता दे यात यावी. 
     तसेच यागमूत  माता रमाई भीमराव आंबेडकर यांचा जयंती दन द.०७ फे ुवारी 

आिण मृित दन द.२७ मे शासना या प रप कात समािव  करणसे मा यता देणेत यावी. 
महारा  रा य तरावर िविवध महापु ष आिण महामाता यां या जयंती आिण मृित दनाचा 
काय म केला जातो. या अनुषंगाने रा य शासनाकडून जयंती/पु यितथी/रा ीय काय म 
आद करीता वतं  प रप क िनगिमत क न शासना या अिधन त असले या सव 
िवभागांना/कायलयांना अंमलबजावणी करीता पाठिवले जाते. भारतीय संिवधानाचे िश पकार 
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महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या प ी माता रमाई भीमराव आंबेडकर यांनी 
बाबासाहेबांना येक संघषात खंबीरपणे साथ दली, शोिषतांना अ यायािव द संघष 
कर याची ेरणा दली. अशा यागमूत   माता रमाई भीमराव आंबेडकर यांचे आदशवादी 
संघषमय जीवन समाजापुढे उभे राह यासाठी तसेच रा यासह देशाला यां या कायाची 
मािहती शासक य तराव न हो यासाठी यागमूत  माता रमाई भीमराव आंबेडकर यांचा 
जयतंी दन ( द.०७ फे ुवारी)  आिण मृती दन ( द.२७ मे) हे दवस  महारा  रा य तरावर 
शासक य व पात साजरे कर यासाठी शासना या जयंती/पु यितथी/रा ीय काय म या 
संदभातील शासनाकडून िनगिमत होणा-या प रप क/ आदेशाम ये यांचे नाव समािव  करावे 
अशी नाग रकांची मागणी असून पपरी चचवड महानगरपािलका सवसाधारण सभा देखील 
शासनाकडे ही मागणी करीत आहे.  शासनाने या मागणी माणे कायवाही कर याबाबत या 
ठरावास मा यता देणेत यावी व हा ठराव पुढील कायवाहीसाठी महारा  शासनाकडे ता काळ 
पाठिव यास मा यता देणेत यावी. 
       तसेच  महारा  शासन नगर िवकास मं ालय मुंबई, ४००३२ यांचेकडील शासन 

िनणय .टीपी १८१९/ . .१६७/१९ न.िव १३ द. १३/९/२०१९ अ वये पपरी चचवड 
नगरिवकास ािधकरणाकडील बांधकाम परवानगी व पूण वाचे कामकाज पपरी - चचवड 
महानगरपािलकेकडे दे यात आले आहे. 

 महारा  शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील अिधसूचना द. ७/०६/२०२१ 
.टीपीएस- १८२१   ४३/२०२१ निव- १३ नुसार पपरी - चचवड नगरनगर िवकास 
ािधकरणा या सव िवकास िवभागा या अख यारीत येत आहेत व पुणे महानगर देश िवकास 
ािधकरणाकडे तसेच पपरी िचवड महापािलकेकडे िवहीत आहेत. 

 पपरी चचवड महापािलका े ातील पपरी- चचवड नवनगर िवकास ािधकरणाने 
भाडेप याने दलेले व िवकसीत झालेले भूखंड सावजिनक सुिवधा या आर णाखालील मालक  
व ताबा या अिधसूचने ारे पपरी चचवड महानगरपािलकेकडे सुपूद कर यात आले आहे 
नगरिवकास ािधकरण े ातील पेठ .५ व ८ पुणे आंतररा ीय देश क  पेठ ९, ११, १२ 
आिण भोसरी म यवत  सुिवधा क  या े क रता  पपरी चचवड  महापािलकेची िवशेष 

ािधकरण हणून िनयु  कर यात आली आहे 

नवनगर िवकास ािधकरण कायालयाचे कामकाज करताना भूवाटप ह तांतरण फ, 

सदिनका ह तांत रत करणे, नाव समािव  करण,े अित र  अिधमू य, िविवध कज ना हरकत 

दाखला, वारसा ह , सोड शु क इ.कामकाजाका रता फ , शु क िनधा रत केलेले होते. 

महापािलकेकडे जे कामकाज वग झालेले आहे सदर कामकाज करताना ािधकरणामाफत 
या माणे महानगरपािलकेमाफत फ , शु क आकारणी कर यात येत आहे याबाबत 

महानगरपा कचे संपूण े ाक रता जी कामकाज, फ  शु क आकारणी कर याची चलीत 
प दत आहे. तसेच पपरी - चचवड  नगरिवकास ािधकरणा या े ाक रता फ  आकारणीचे 
धोरण आव यक आहे.  
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 यामुळे पपरी- चचवड महानगरपािलकेमाफत सदिनका ह तांत रत करणे, 

ह तांतरण फ  तािवत वाढ नावे समािव  करण े कमी करण,े नावे वग करणे इ.बाबत 

कोणतेही अित र  शु क न आकारणबेाबत धोरणास मा. महापािलका सभेची मंजुरी घेवनू 
शासनाकडे पुढील कायवाही करणसे मा यता देणेत यावी. 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचन स मी अनुमोदन देतो. 

मा. अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

मा.राजु िमसाळ -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ही उपसूचना सुसंगत 
आहे का हे नगरसिचवांनी सांगावे. 

मा.नगरसिचव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सभा कामकाजा या 

िनयमावली माणे उपसूचना ही िवषयास सुसंगत असली पाहीजे असा िनयम आहे. 
उपसूचनेबाबत संबंिधत िवभाग िनणय घेईल आिण उपसूचना मंजूर करायची कवा या यावर 
अंमलबजावणी करायची कवा नाही याचेबाबतचे अिधकार मा.आयु  साहेबांचे आहेत. 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सभाशाखेचा िनयम 
काय हणतो आहे ते वाचून सांगा. आयु  काय करणार आहेत, महापौर काय करणार आहेत, 
सभाशाखेचा िनयम काय हणतो ते सांगाना, तु हांला काय िवचारल सुसंगत आहे का नाही. 
आ ही कशासाठी बसलोत सभागृहात, आ हांला कळू दयाना, आ हांला याच ान नाही 
तुम याकडन ते ान आ हांला घेवू दया. या िवषयाला दलेली उपसूचना ही सूसंगत आहे कवा 
नाही याच उ र आ हांला पाहीजे आिण सभाशाखेचा िनयम काय हणतो. महापौर काय 
करणार आहेत, आयु  काय करणार आहेत कोटात जाणार आहेत का हे नंतर सांगा तु ही. 
आ हांला आम या ाच उ र दया.   

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  या िवषयाला ही 
उपसूचना सुसंगत आहे का अशा कारचा अ ेप या ठकाणी घेतला गेला. मा.महापौर साहेब, 
आप या अिधकाराम ये महासभेम ये धोरण िनि त करायच आहे. धोरण िनि त कर याचा 
हा िवषय आहे आिण याला िवसंगत असलेला कुठलाही काही संबंध नाही सगळी उपसूचना ही  
याला सुसंगत आहे आिण मा.महापौर साहेब, आपला अिधकार आहे या माणे हा िवषय जो 

आहे तो धोरणाचा िवषय आहे आिण धोरणाचा िवषय अस यामुळे उपसूचना याला िवसंगत 
नाही यामुळे हा िवषय आपण मंजूर करावा अशी मी आपणास िवनंती करतो.  

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. धोरणा मक 
िवषय आहे, शहरा या िवकासा मक  दृि कोनातून मह वाचा िवषय आहे. या सभागृहात मुळ 
िवषयाला, धोरणाला मुळात िवरोधच नाही तो घेता येतो कवा नाही यािवषयावर आपली 
चचा आहे.  मुळात प नेते तु ही जे आता व  केल क  धोरण आहे, चांगल धोरण आहेना. 
या धोरणाची व थीत अंमलबजावणी हो यासाठी पुढ आप यालाच अडचणी येवू नयेत 
हणून ते आता यो य आहे का अयो य आहे एवढच दोन श दात सांगाना. मुळात आपण जातोय 

कुठे, जायचय काञजला आिण जाताय खंडाळा घाटाम ये.  
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मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. याम ये पही यांदा 
खुलासा हायला पाहीजे आिण जगताप साहेब तु हांला सांगता आला पाहीजे होत क  ही 
सुसंगत आहे कवा नाही. तु ही महापािलकेम ये इतक  वष स हस करता, मोशन घेत घेत  
तु ही नगरसिचव पदावरती आलेला आहात, मला वाटत तुमचा अ यास न  आहे. 
मा.महापौर साहेब, पही यांदा यांनी हे सांगायला पाहीजे. तुम यासारखे मोशन घेवून 
इथपयत आलातर यांचे रलेशन सगळयाबरोबर असतात.  तु हांला बोलायला सु दा कुणाला 
काही आवडेल असं मला वाटत नाही परंतु तु ही या खुच वर बसलेला आहात...... 

मा.महापौर -  मंगलाताई एकच िमनीट मी बोलते क  आप याला हे धोरण करायच आहे, तरी 
नगरसिचव  तु हांला माहीती देतात.  

मा.नगरसिचव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  महानगरपािलके या 
सभाकामकाज िनयमावलीनुसार उपसूचनेबाबत िनयम मांक ३९ आहे. या याम य े एखादा 

ताव तािवत के यानंतर व या तावाला अनुमोदन द यानंतर कोणताही 
महानगरपािलका सद य यास उपसूचना सुचवू शकतो. येक उपसूचना ही तावाशी 
सुसंगत असली पािहजे आिण ती, यास फेरफार, भर कवा यातून वगळावयाचा भाग सुचवू 
शकते, पण सभेपुढे असले या कोण याही तावास ती सरळ सरळ नकार देणारी नसावी कवा 
सारत: ती बे ब याच सभेत अगोदरच नाकार यात आले या कोण याही तावा माणे कवा 
उपसूचने माणे नसावी. माञ जे हा एखादा नकारा मक ताव मांडला गेला असेल ते हा 
यास होकारा मक उपसूचना मांडता येईल.  सभेपुढे कतीही उपसूचना मांडता येतील, परंतू 

कोणताही महानगरपािलका सद य एकाच तावाला एकापे ा जा त उपसूचना सुचवणार 
नाही कवा यास अनुमोदन देणार नाही, आिण या महानगरपािलका सद याने कोण याही 

ताव माडंला असेल कवा तावाला अनुमोदन दले असेल तो यास उपसुचना सुचवणार 
नाही. रीतसर तािवत केलेली व अनुमोदन दलेली एक वा अनेक उपसुचना तावा या 

तावकास ि वकारता येतील. असे झा यास अशा कारे सुधारलेला तावच सभागृहापुढे 
ठेवलेला मुळ ताव समजला जाईल. अशा कारे उपसूचना या बाबतीम ये िनयमाम ये 
तरतूद आहे.  सभागृह महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या  अनुसूची करण २ िनयम १ 
ओ माणे ब मताने िनणय घेत असते. ही जी उपसूचना आलेली आहे ती तावशी सुसंगत 
आहे कवा नाही हे या िवभाग मुखानां ठरवता येईल आिण याबाबत सभागृह जो िनणय 
घेईल या या माणे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम ६७ माणे या या 
बाबतचा िनणय घे याचा अिधकार मा.आयु  साहेबांना आहे.  

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता नगरसिचव 
यांनी िवषय सुसंगत आहे कवा नाही याबाबत सांगीतल आिण मी मगाशीच हणलो क  हा 
धोरणाचा िवषय आहे आिण आपण जो टॅ सम ये, हणजे सात याने जे रे युलर टॅ स भरतात 
या लोकांना सामा य कराम ये पाच ट े  सवलत दे याचा िवषय आपण उपसूचनेम ये घेतलेला 

आहे तो सु दा धोरणाचाच आहे आिण तो सु दा जनते या संबंिधत आहे. यामुळे यां या 
हण यानुसार मला नाही वाटत क  कुठे िवसंगती दसते. मा.महापौर साहेब, हा िवषय सुसंगत 

आहे आिण शेवटी अंतीम अिधकार तुम याकडे आहेत. तो िवषय जो आहे तो सुसंगतच आहे 
आिण तो सु दा धोरणाचा िवषय आह ेआिण िवषयपञीकेवरील िवषय मांक १ जो आहे तो 
भट या ान आिण जनावरांचा यासंदभात याला जे वेगवेगळे शु क आकारलेले आहेत हा तो 
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सु दा धोरणाचा िवषय आहे यामुळे मा.महापौर साहेब, आपण या यावरती चचा न करता हा 
िवषय सुसंगत अस यामुळे आपण मंजुर करावा अशी मी िवनंती करतो.  

मा.महापौर – िवषय मांक १ उपसूचनेसहीत मंजूर करणेत येत आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-                                                     

ठराव मांक – ७२८                                                              िवषय मांक – १ 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  

   

                 संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पव/ै४/कािव/१२/२०२१,  
                               द.२७/१०/२०२१ 
                          २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०५६० द.२७/१०/२०२१ 
 
      पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ात मो ा सं याने भटके ान व जनावरे 
यांचेबाबत वेगवेगळया कारणानी अनेक त ारी िवभागास ा  होत आहेत.जसे क  इजा होणे, 

अपघात होऊन गंभीर जखमी होण,े अितसार व उलटी व इतर गंभीर आजाराने त असले या 

ा यांबाबत  त ारी ा  झा यावर औषधोपचार तातडीने कर याची गरज असते. 

स ि थतीत अ या भट या जनावरांवर  दघ काळ उपचार कर यासाठी पपरी चचवड 
महानगरपािलकाकडे मनु यबळ तथा संसाधने अपुरी अस याने सुिवधा वेळेवर उपल ध क न 
देणे अवघड जात आह.ेप रणामी,त ारी वेळेवर पुण न के याने त ारदार व नागरीकां या 

रोषाला सामोरे जाव ेलागत आह.े सदर सुिवधांचे स मीकरण व  बळकटीकरण के यास आजारी 
ा यांना वेळेवर उपचार क न  त ारीपुण करण ेश य होणार आह.े 

            उपरो  संदभ य ाणी ुशूषा क /उपचार क  ह े उपचारदृ या वयंपूण 

बनिव यासाठी भट या ान व मांजर यांसाठी मोफत उपचार व मालक  ह  असणा -या ान 
व मांजर संबंिधत सव कार या श या व बा ण िवभाग याबाबतचा सव उपचार 
वाजवी दरात उपल ध क न दे यासाठी िप. च .मनपाचा मानस आह े. या वय ेखालील माणे 
अंदाजप क दर    (सेवा शु क) सादर कर यात येत आहे. 
 

ाणी ुशूषा क  याचे/पशुवै क य दवाखाने तािवत संभा  दरप क 
 
अनु. . तपशील शु क र.  

१ केस पेपर फ  २०/- 
२ बा ण िवभाग)OPD)(सामा य थमोपचार( १५०/- 
३ Specialized Treatment (Systemic Diseases Treatment Fluid 

Therapy) 
२००/- 

४ रेबीज ितबंधक लस  ) Anti Rabies Vaccination) १००/- 
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५ - करण)लहान जनावरे (X-Ray Of Small Animal २५०/- 

६ सोनो ाफ  ) USG) ३५०/- 
७ आय.पी.डी शु क ित दन ३००/- 
८ श या सेवा शु क  ) श यासाठी लागणारे सािह य वगळुन( ४००/- 

९ नसबंदी श या  ) मनपा माफत ( ान १२००/- 
१० नसबंदी श या  ) मनपा माफत (मांजर १३००/- 

                   मे.पीपल फॉर ऍिनमल यासं थेने संयु  सम वयाने काम लवकरात चाल ू

कर याचा ताव तािवत केलेला आह.ेमे.िपपल फॉर ऍिनम स (िप.एफ.ए)  या सं थेने देऊ 

केलेली सुिवधा उपल ध क न दे यासाठी लागाणारे  या े ात अनुभवी मुन य बळ (दोन 

) पुरिव या या मोबद यात एकुण र म पय े५०,०००/- ती माह महानगरपािलकेडुन 

मागणी केली आह.े या वये सदर क  सुि थतीत व सुरळीत चालिव यासाठी सदर  सं थेची 

मदत होउन सेवा िनयिमत करण े श य होणार आह े . यामुळे नमुद र म यास मा. थायी 
सिमती या मा यतेने एक वष कालावधीसाठी देणे उिचत वाटते .तसेच पशुश यिच क सक 
(Veterinary Surgeon)नेमणुक करण े आव यक आह े .सदर पद ह े मानधन त वावर सहा 

मिहने कालावधी करीता र.र.  ५०,०००/- ित माह मानधनावर नेमणुक करण े आव यक 
आह.ेमा. थायी सिमती या मंजुरीने सदरचा खच पशुवै क य िवभागा या अ थायी अ थापना 
या लेखािशषकामधून खच कर यात येईल. 

सबब, पशुवैदयक य िवभागाकडील भट या ा यासाठी ऍिनमल शे टर  ( ाणी सु ुषा 

क  )    व  औषधोपचार क  सु  करणेकामी     मे.पीपल फॉर ऍिनमल या सं थ ेबरोबर संयु  

सम वयाने एक वष कालावधीकरीता कामकाज करण े व सदर सं थेने देऊ केलेली सुिवधा 
उपल ध क न दे यासाठी या े ात लागणारे अनुभवी मुन य बळ  या मा यामातून 

स लागार व व थापन यांचे शु क याम य े ती कमान माह दोनशे ान व मांजर यांचेवर 
उपचार होण े आव यक आह े . यापे ा कमी झा यास सं थे या माणात व थापन शु क 
कपात कर यात येईल .दोनशे पे ा कतीही अिधक झाले तर कुठलेही वाढीव शु क दे यात 
येणार नाही एकुण र म पय े .५०,०००/-  ती माह महानगरपािलकेकडून मागणी केल े

माण ेखचास मा यता घेणे तसेच पशुश यिच क सक (Veterinary Surgeon)  पद मानधन 

त वावर सहा मिहने कालावधी करीता र.र. ५०,०००/-  ित माह मानधनावर नेमणुक करण े
व येणा-या खचास मा यता  देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस तसेच पाळीव 

ान ,मांजर ,इ यादी ा यांना सावजिनक ठकाणी नाग रक शौचालयास घेवून जातात ,
या माण े उघ ावर शौच करणा -या नाग रकांना दंड केला जातो , या माण े सावजिनक 
ठकाणी पाळीव ाणी शौचालयासाठी घेऊन जाणा -या नाग रकांना ५०० / - दंड करणेस 

मा यता देणेत येत आह े . तसेच “माझी िमळकत, माझी आकारणी” योजना िमळकत कराची 

आकारणी करणेक रता वतः अज करणा या िमळकतधारकास पिह या वष  सामा य करात 
सवलत दे यास मा यता देणेत येत आहे. स ि थतीम ये पपरी चचवड महापािलका 
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काय े ाम ये कोरोना या साथरोगाचा ादुभाव अस यामुळे महापािलका काय े ाम ये 
फर यास ितबंध करणेत आला होता. दर यानचे कालावधीम ये न ाने बांधकामे झालेली 

असून, सदर िमळकत ची ाधा याने करआकारणी होणे आव यक आहे अशा िमळकत ची 

करआकारणी करणेकामी जर िमळकतधारक वत: www.pcmcindia.gov.in या संकेत 

थळावरील िश गणका ारे िमळकतकरा या न दणीसाठी अज करत असेल, तर अशा 

िमळकतधारकांना ो सािहत करणेकामी सवलत योजना राबिवणे आव यक आहे.  
     पपरी चचवड काय े ातील करआकारणी न झाले या िमळकत चे िमळकतधारक 

महापािलकेचे संकेत थळावर अथवा वत: करआकारणी न दणीसाठी अज करत असेल, तर 

अशा िमळकतधारक / नाग रक यांना ो साहन दे यासाठी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम १४० मधील तरतूदीनुसार यापुढे निवन करआकारणी होणा या 
िमळकतीचे करणी या वषात करआकारणी कायम होईल या आ थक वषा या चालू 
मागणीतील िमळकतकर िबलामधील सामा य कराम ये ५ % फ  पिह या वषाक रता अटी व 
शत या अधीन सवलत देणसे मा यता देणेत येत आह.े  

 

   तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेची एकुण ४ नाटयगृह उपल ध आहेत. सदर 
ना गृहाम ये िविवध कारची वसाियक नाटके,  सामािजक उप मे तसेच शालेय काय म 
इ. काय म होत असतात. या काय मा या मा यमातुन महापािलकेस शु का ारे उ प  िमळत 
असते. परंतु शहरातील िविवध जे  नाग रकां या सं था यांनी यां या काय मांसाठी 
महापािलकेची ना गृहे मोफत उपल ध क न िमळावीत हणून मागणी केलेली आहे.  

    सबब पपरी चचवड महापािलका े ातील जे जे  नाग रक संघ न दणीकृत असतील 
अशांना महापािलकेची ना गृहे फ   व छता व वीज बीलाचे शु क आका न इतर भाडेशु क 
माफ क न उपल ध क न दे यास मा यता देणेत येत आह.े 

    तसेच कोरोना ादुभावा या काळात िवधवा झाले या मिहलांना र. . २५,०००/- 

अथसहा य देणेकामी अजदार मिहले या वयाची मयादा ५० वष ठेवणेत आलेली आह.े परंतू 

मा. थायी सिमती ठराव . १०५६९ द २७/१०/२०२१ अ वय ेअजदार मिहले या वयाची 

मयादा र  करणेस मा यता देणेत आलेली आह.े  

 तरी कोरोना काळात पती या िनधनाने िवधवा झाले या सव मिहलांना सदर 
योजनेचा लाभ िमळणे या हेतूने या योजनेअंतगत अजदार मिहले या वयाची मयादा र  
करणेस मा यता देणेत येत आह.े  

 तसेच द ांग ने द ांग शी िववाह के यास अशा नविववाहीत दांप यास 
संसारात मदत हो या या दृ ीने र. . २,००,०००/- (अ री र. . दोन लाख फ ) अथसहा य 

देण ेअशी योजना न ाने सु  कर यास मा. थायी सिमती ठराव . ९९४६ द २२/७/२०२१ 

अ वय े मा यता दे यात आली आह.े तरी सदर मा. थायी सिमतीने मा यता दले या 

ठरावानुसार सदरची योजना न ाने सु  कर यास मा यता दे यात येत आह.े   

    तसेच यागमूत  माता रमाई भीमराव आंबेडकर यांचा जयंती दन द.०७ फे ुवारी 
आिण मृित दन द.२७ मे शासना या प रप कात समािव  करणसे मा यता देणेत येत आह.े 
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महारा  रा य तरावर िविवध महापु ष आिण महामाता यां या जयंती आिण मृित दनाचा 
काय म केला जातो. या अनुषंगाने रा य शासनाकडून जयंती/पु यितथी/रा ीय काय म 
आद करीता वतं  प रप क िनगिमत क न शासना या अिधन त असले या सव 
िवभागांना/कायलयांना अंमलबजावणी करीता पाठिवले जाते. भारतीय संिवधानाचे िश पकार 
महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या प ी माता रमाई भीमराव आंबेडकर यांनी 
बाबासाहेबांना येक संघषात खंबीरपणे साथ दली, शोिषतांना अ यायािव द संघष 
कर याची ेरणा दली. अशा यागमूत   माता रमाई भीमराव आंबेडकर यांचे आदशवादी 
संघषमय जीवन समाजापुढे उभे राह यासाठी तसेच रा यासह देशाला यां या कायाची 
मािहती शासक य तराव न हो यासाठी यागमूत  माता रमाई भीमराव आंबेडकर यांचा 
जयंती दन ( द.०७ फे ुवारी)  आिण मृती दन ( द.२७ मे) हे दवस  महारा  रा य तरावर 
शासक य व पात साजरे कर यासाठी शासना या जयंती/पु यितथी/रा ीय काय म या 
संदभातील शासनाकडून िनगिमत होणा-या प रप क/ आदेशाम ये यांचे नाव समािव  करावे 
अशी नाग रकांची मागणी असून पपरी चचवड महानगरपािलका सवसाधारण सभा देखील 
शासनाकडे ही मागणी करीत आहे.  शासनाने या मागणी माणे कायवाही कर याबाबत ही 
महापािलका सभा ठरावास मा यता दते असून हा ठराव पुढील कायवाहीसाठी महारा  
शासनाकडे ता काळ पाठिव यास मा यता देणेत येत आह.े 
      तसेच  महारा  शासन नगर िवकास मं ालय मुंबई, ४००३२ यांचेकडील शासन 

िनणय .टीपी १८१९/ . .१६७/१९ न.िव १३ द. १३/९/२०१९ अ वये पपरी चचवड 
नव नगरिवकास ािधकरणाकडील बांधकाम परवानगी व पूण वाचे कामकाज पपरी - 
चचवड महानगरपािलकेकडे दे यात आले आहे. 

महारा  शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील अिधसूचना द. ७/०६/२०२१ 
.टीपीएस- १८२१/२२१   ४३/२०२१ निव- १३ नुसार पपरी – चचवड नव नगरनगर 

िवकास ािधकरणा या सव िवकास िवभागा या अख यारीत येत आहेत व पुणे महानगर देश 
िवकास ािधकरणाकडे तसेच पपरी चचवड महापािलकेकडे िवहीत आहेत. 

पपरी चचवड महापािलका े ातील पपरी- चचवड नवनगर िवकास ािधकरणाने 
भाडेप याने दलेले व िवकसीत झालेले भूखंड सावजिनक सुिवधा या आर णाखालील मालक  
व ताबा या अिधसूचने ारे पपरी चचवड महानगरपािलकेकडे सुपूद कर यात आले आहे 
नगरिवकास ािधकरण े ातील पेठ .५ व ८ पुणे आंतररा ीय देश क  पेठ ९, ११, १२ 
आिण भोसरी म यवत  सुिवधा क  या े क रता  पपरी चचवड  महापािलकेची िवशेष 

ािधकरण हणून िनयु  कर यात आली आह े

नवनगर िवकास ािधकरण कायालयाचे कामकाज करताना भूवाटप ह तांतरण फ, 

सदिनका ह तांत रत करणे, नाव समािव  करण,े अित र  अिधमू य, िविवध कज ना हरकत 

दाखला, वारसा ह , सोड शु क इ.कामकाजाका रता फ , शु क िनधा रत केलेले होते. 

महापािलकेकडे जे कामकाज वग झालेले आहे सदर कामकाज करताना ािधकरणामाफत 
या माणे महानगरपािलकेमाफत फ , शु क आकारणी कर यात येत आहे याबाबत 

महानगरपा कचे संपूण े ाक रता जी कामकाज, फ  शु क आकारणी कर याची चलीत 
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प दत आहे. तसेच पपरी - चचवड  नव नगरिवकास ािधकरणा या े ाक रता फ  
आकारणीचे धोरण आव यक आहे.  

 यामुळे पपरी- चचवड महानगरपािलकेमाफत सदिनका ह तांत रत करणे, 

ह तांतरण फ  तािवत वाढ नावे समािव  करण े कमी करण,े नावे वग करणे इ.बाबत 

कोणतेही अित र  शु क न आकारणबेाबत धोरणास मा. महापािलका सभेची मंजुरी घेवनू 
शासनाकडे पुढील कायवाही करणसे मा यता देणेत येत आहे.   

   अनुकूल- ८१      ितकूल- ० 

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

                                                        ------  

मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, िवषय मांक २ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 

                                         िवषय मांक – २ 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  

 

                           संदभ – १)  मा.आयु  यांचेकडील प  . शा/२/कािव/८६४/२०२१,  
                                      द.२२/०७/२०२१.  
                       २)  मा.िवधी सिमती कडील ठराव .६३ द.१८/१०/२०२१ 
 

    पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ‘कायकारी अिभयंता ( था)' 
अिभनामाची २४ पदे एस - २३ वेतन ेणी ६७७०० - २०८७०० म ये शासन मंजूर असून 
पदो ती करीता ५ पदे र  आहेत. ‘कायकारी अिभयंता ( था)’ अिभनामाची र  पदे 
पदो तीने भर याकामी मा.आयु  सो. यां या अ य तेखाली पदो ती सिमती सभा दनांक 
१२/०७/२०२१ रोजी आयोिजत कर यात आलेली होती. तुत या पदो ती सिमतीने 
पदो तीपूव ‘कायकारी अिभयंता ( था)’ पदावरील अिधका-यांची शै िणक अहता, अनुभव 

कालावधी, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल, म ा व दािय च, संगणक अहता आिण िश तभंग 

िवषयक कारवाई इ या द सेवािवषयक तपिशल पडताळून, खालील उपअिभयंता ( था) यांना 
पदो तीचे आर ण र  कर यासंदभात मा.सव  यायालयात लंिबत असलेली िवशेष अनु ा 
यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणयाचे अिधन व शासन िनणय 
द.०७/०५/२०२१ चे अिधन रा न िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार ‘कायकारी 

अिभयंता ( था)’ पदावर एस - २३ वेतन ेणी ६७७०० – २०८७०० या वेतन ेणीत पपरी 

चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार तसेच 
मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो ती दे याबाबत पदो ती सिमतीने सवानुमते िशफारस 
केली आहे. 

अ.  उपअिभयंता नाव ं पदो तीचा वग 
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१ ीम.पाठक अनघा अिवनाश ये तेनुसार 
२ ी.जावरानी मनोहर टेकचंद ये तेनुसार 
 

सबब, उपरो  उप अिधकारी  यांना  एस - २३ वेतन ेणी  ६७७०० -२०८७०० 

म ये   ‘कायकारी अिभयंता ( था)' पदावर, पदो ती मधील आर ण र  कर या संदभात 

मा.सव  यायालयाम ये याय िव  असलेली िवशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ 
म ये होणा-या अंितम िनणया या अधीन व शासन िनणय दनांक ०७/०५/२०२१ चे अिधन 
रा न सेवा ये तेनुसार र  जागेवर िन वळ ता पुर या व पात पदो ती देणते यावी. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- पपरी चचवड 

महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० म ये, शासक य सेवा 
गट ब, “ ंथालय मुख” या पदास खालील माणे अहतेम ये दु ती करणेस मा यता देणेत 
यावी. (“ ंथालय मुख” पदाक रता सुधारणा / दु ती बदल करणे बाबत) 

 
 अ. .  संवग  पदनाम  नेमणुक 

प त  
नेमणूक करीता अहता व नेमणुक या प दती  

१  शासक य 
सेवा गट –ब 
(एस-१६ )  

ंथालय 
मुख 

नामिनदशन 
(पदो तीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१)मा यता ा  िव ापीठाकडील ंथालय व 
मािहती शा  िश ण म पद ु र 
पदवी.(एम.िलब.अँड आय. ए सी.) आव यक.  
२)शासक य व िनमशासक य थािनक वरा य 
सं थेतील ंथपाल पदावरील ३ वषाचा अनुभव 
असणे आव यक. 

पदो ती 
(१००%) 

१) ंथालय व मािहती शा  िश ण म पद ु र 
पदवी (एम.िलब.अँड आय.ए सी.)/ ंथालय 
शा ाचा पदवीधर (B.Lib.&I.Sc.) 
२) पपरी चचवड महानगरपािलका ंथपाल 
अथवा युिनयर टे कल अिस टंट पदाचा 
कमान ३ वषाचा अनुभव आव यक.  

       
सबब उपरो , ंथालय मुख, या पदासाठी, पपरी चचवड महानगरपािलका 

ंथपाल अथवा युिनयर टे कल अिस टंट पदाचा कमान ३ वषाचा अनुभव आव यक व एस-
१६ - वेतन ेणी ४४९००-१४२४०० मंजूर करणे अशी दु ती करणेस मा यता देणेत यावी. 
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० 
म ये, शासक य सेवा गट ब, क म ये, मु य डा अिधकारी, डा पयवे क व डा िश क 

पदाक रता या पदास सुधारणा / दु ती, पदनामात बदल करणसे मा यता देणेत यावी.  ( डा 
अिधकारी, डा पयवे क व डा िश क ” पदाक रता सुधारणा / दु ती,  पदनामात बदल 

करणे बाबत ) 
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 डा अिधकारी (पदसं या-१), डा पयवे क (पदसं या-१०), डा िश क 
(पदसं या-४०) या पदाक रता वरील अहता ऐवजी मु य डा अिधकारी (पदसं या-१), 

े ीय डा अिधकारी (पदसं या-१०), डा मागदशक (पदसं या-४०) खालील माणे 
पदनामाम ये व अहताम ये दु ती करणेस मा यता देणेत यावी. 

 

अ. .  संवग  पदनाम  नेमणुक 
प त  

नेमणूक करीता अहता व नेमणुक या 
प दती  

१  डा सेवा  
गट-अ  
(एस-२०) 

मु य 
डा 

अिधकारी  

नामिनदशन 
(पदो तीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१)बी.पी.एड पदवीधारक असणे आव यक  
२) पो स अॅथॉ रटी ऑफ इंडीया कडील 
पदिवका असणे आव यक 
३)रा ीय तरावरील खेळाडूस ाधा य 
देणेत येईल. 
४)शासक य, िनमशासक य, थािनक 
वरा य सं था  कवा रा ीय डा 

सं थेतील त सम पदावरील कमान ३ 
वषाचा अनुभव आव यक. 

पदो ती 
(१००%) 

१)मा यता ा  िव ापीठाकडील कोण याही 
शाखेची पदवी.  
२)मा यता ा  िव ापीठाकडील बी.पी.एड. 
पदवी असणे आव यक.  
३) पपरी चचवड महानगरपािलके या 
आ थापनेवरील डा पयवे क अथवा 

े ीय डा अिधकारी या पदावरील 
कमान ३ वष सेवा पुण झाले या अिधका-

यांची सेवा ये ता व गुणव े या 
आधारावर पदो ती. 
४) पपरी चचवड महानगरपािलका 
आ थापनेवरील ,शासनाकडील िशवछ पती 
पुर कार ा  खेळाडू यांचेक रता वरील अट 
वरील अट .२,३ या अटी िशिथल म. 

२ डा सेवा  
गट-ब 
(एस-१६ ) 

े ीय  
डा 

अिधकारी  

पदो ती 
(१००%) 

१)मा यता ा  िव ापीठाकडील कोण याही 
शाखेची पदवी.  
२)मा यता ा  िव ापीठाकडील बी.पी.एड. 
पदवी असणे आव यक.  
३) पपरी चचवड महानगरपािलके या 
आ थापनेवरील डा िवभागातील डा 
िश क अथवा डा मागदशक या 
पदावरील कमान ३ वष सेवा पुण झाले या 
अिधका-यांची सेवा ये ता व गुणव े या 
आधारे पदो ती.  

३  डा सेवा 
गट क  
(एस-१४ ) 

डा 
मागदशक 

नामिनदशन 
१००%  

शासना या शालेय िश ण व डा 
िवभागा या चिलत सेवा वेश 
िनयमानुसार,  
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           तरी वरील माणे, पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे 
वग करण) िनयम २०२० म ये, १) डा अिधकारी ऐवजी मु य डा अिधकारी, एस - २०- 
वेतन ेणी ५६१००-१७७५००  २) डा पयवे क ऐवजी, े ीय डा अिधकारी, एस -१६ 
-वेतन ेणी ४४९००-१४२४०० व ३) डा िश क ऐवजी डा मागदशक, एस-१४ – 
वेतन ेणी- ३८६००-१२२८०० अशी मंजूर करणेस मा यता देणेत यावी. 

पपरी चचवड महानगरपािलके या अंतगत िव ुत िवभागा या आ थापनेवर शासन 
मा य असलेले  सह शहर अिभयंता (िव ुत) पदावर कायरत असलेल े अिधकारी सेवािनवृ  
झालेनंतर तसेच या संवगात न ाने पद िनमाण झालेनंतर अशा पदांवर सेवा ये ता, शै िणक 
पा ता, अनुभव इ. पदो तीचे सव िनकष पुण करणा या पदो तीपूव कायकारी अिभयंता 
(िव ुत) या पदावरील सेवा ये   अिधकारी  १) ी. संजय खाबडे व २) ी. बाबासाहेब 

गलबल े यांना सह शहर अिभयंता (िव.) या पदावर पदो ती दे यास मा यता दे यात यावी.  
तसेच िव ुत िवभागा या आ थापनेवरील कायकारी अिभयंता (िव ुत) अिभनामाची पदे 
न ाने शासनमा य झालेस अथवा र  झालेस अशा पदांवर पदो तीपूव उपअिभयंता 
(िव ुत) या पदावरील सेवा ये   अिधका यांची सेवा ये ता, शै िणक पा ता, अनुभव इ. 

पदो तीचे सव िनकष पूण करणा या सेवा ये  अिधकारी १) ीमती लता बाबर                

२) ी. वासुदेव मांडरे ३) ीमती अनु ी कंुभार व ४) ी.अकबर शेख यांना कायकारी 

अिभयंता (िव.) या पदावर पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता दे यात यावी.  

   तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या सेवेम य े २००८ म ये थाप य 
अिभयांि क  सहा यक या पदावर नेमणकूा दे यात आले या हो या. सदर थाप य 
अिभयांि क  सहा यक यांना किन  अिभयंता पदावर पदो ती पूव अनुभवाची पाच वषाची 
अट व वसायीक परी ा उ ीण होणे आव यक होते. तसेच किन  अिभयंता थाप य या 
पदाची ११ पदे र  असताना व पा  उमेदवार मनपाम ये उपल ध असताना देिखल उपरो  
कमचारी यांना पदो ती पासुन वंिचत ठेवणेत आले होते.  

    पपरी चचवड महानगरपािलका शासनाने शासना या नगरिवकास िवभागास 
प . . शा/२/कावी/३९१/०९ दनांक २५/०३/२००९ अ वये किन  अिभयंता( था) या 
पदांची आव यकता िवचारात घेता मा. महापािलका सभा  मंजूर ठराव मांक ५४८ दनांक 
२२/१२/२००८ नुसार किन  अिभयंता ( था) पदावर पदो ती साठी सेवा वेश िनयमात 
पदो ती पूवपदावरील पाच वष सेवा याऐवजी पदो ती पुव पदावर िनयिमत ३ वषाची 
कमान सेवा असा बदल क न किन  अिभयंता थाप य या पदावर पदो ती देणे या 

तावास मंजुरी िमळणेची िवनंती केली होती. 
    स ि थतीत पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण)  

िनयम, २०२० किन  अिभयंता ( था) या पदासाठी पदो ती पूव अनुभवाची अट पाच वष 
ऐवजी तीन वषच मा य करणेत आलेली आहे. तसेच वसायीक परी ेची अट देिखल िशिथल 
करणेत आलेली आहे. स ि थतीत कायरत असलेले किन  अिभयंता ( था) २०११ म येच 
पदो तीसाठी पा  होते तसेच किन  अिभयंता ( था) या संवगातील पदो ती या को ातील 
पदे र  होती. तरी देिखल थाप य अिभयांि क  सहा यक या पदावर कायरत असले या 



30 
 
अिभयं यांना यावेळी पदो ती न देता सरळसेवेने किन  अिभयंता ( था) पदाची भरती 
करणेत आलेली अस याने सन २०११ म ये कायरत असले या व पदो ती पा  असले या 
थाप य अिभयांि क  सहा यक यांचेवर अ याय झालेला प  दसुन येत आहे. 

      मनपा शासना या दरंगाईमुळे थाप य अिभयांि क  सहा यक यांना किन  
अिभयंता ( था) या अिभनामा या पदावर पदो तीकरीता झालेला शासक य िवलंब 
िवचारात घेता यांना पूवल ी भावाने सेवा जे ता लागू क न यां यावर सेवा ये ता यादी 
म ये झालेला अ याय दूर करणे आव यक आहे. तरी २०११ पासुन पदो तीकरीता पा  असुन 
देिखल वेळेवर पदो ती न िमळाले या अिभयं यांना ते यावेळी पदो तीस पा  होते या 
दनांकापासुन पुवल ी भावाने सेवाजे ता यादीतील मािनव जे ता मांक िमळणे या 

तावास मा यता देणेत यावी. 
       तसेच सन १९९१ पासूनचे मिह याचे दुस-या व चौ या शिनवारचा अितकालीन 

भ ा ( दडपट) िमळणसे मा यता देणेत यावी. अि शामक िवभागातील ८३ कमचा-यांनी मे 
दवाणी यायाधीश किन  थर, िपपंरी यांचे कोटात रे. द.मु.न.११९/९२ अ वये मिह या या 

दुस या व चौ या शिनवारचा अितकालीन भ ा िमळावा याकरीता दावा दाखल केला होता. 
सदर या दा ाचा िनकाल म.ेकोटाने द.०९ /०७/२०१४ रोजी दला. सदर िनकालाम ये 
मे.कोटाने सव बाब चा अ यास क न कामगारांना मिह या या दुस-या व चौ या शिनवारी 
काम के याबाबत दीडपटीने अित र  भ ा दे याबाबत आदेश केला आहे. यानंतर अि शामक 
िवभागातील कमचा-यांना यांचे पगारा या दडपट अितकालीन भ ा अदा केलेला आहे.     
तदअ्नुषंगाने अि शामक िवभागातील उवरीत १०६ कमचा यांनी मे. औदयोिगक यायालय, 

पुणे यांचे कोटात अितकालीन भ ा िमळावा याकरीता त ारी अज दाखल केले होते. मे.कोटाने 
यांना अितकालीन भ ा अदा करणेबाबत आदशे दलेले आहे. तसेच शासन िवभागाकडील 

प रप क ं . शा /४/कािव/१३५/२००९ द. १८/२/२००९ अ वये अ याव यक सेवेतील सव 
कमचा-यांना अितकालीन भ ा देय अस याचे अटीम ये नमूद केले आहे. सुर ा िवभाग हा 
अ याव यक सेवेम ये येत अस याने अि शामक िवभागातील उवरीत सव कमचा यांना तसेच 
सुर ा िवभागातील सन १९९१ पासून या सव कमचा-यांना याच माणे सव िल टमन (उद् 
वाहक चालक) कमचा-यांना  मिह या या दुस-या व चौ या शिनवारचा अितकालीन भ ा       
( दीडपटीने अित र  भ ा ) पुवल ी भावाने अदा करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या अ याव यक सेवेपैक  पाणी पुरवठा 
िवभागांतगत से टर नं.२३ व आं ा /भामा आसखेड येथील जलशु ीकरण क ा ारे शहरातील 
नाग रकांना शु  व व छ पाणी पुरवठा कर याचे काम कर यात येते. से टर नं.२३ येथील 
एकूण चार ट यातील छ ीस बेड माफत जलशु ीकरणाचे कामकाज अहोरा  चालू असते. या 
क रता तांि क संवगातील अिधकारी व कमचारी यांची आव यकता असते. कामकाजा या 
सोयीसाठी व जलशु ीकरण येतील गाळणी िनरी क ( फ टर इ पे टर) व गाळणी 
चालक (ऑपरेटर ) या कमचा-यांवर पयवे ीय पदाची िनतांत गरज आहे. जेणेक न शहरातील 
नाग रकां या आरो या या दृ ीने शु  पाणी पुरवठा कर यात येईल. या क रता चीफ केिम ट 
पदा माणेच, मु य गाळणी िनरी क (चीफ फ टर इ पे टर) या पदाची देखील आव यकता 
आहे. सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० या म ये मु य गाळणी िनरी क 
(चीफ फ टर इ पे टर) या अिभनामा या पदाचा समावेश कर यास मा यता देणेत यावी. 
 “मु य गाळणी िनरी क (चीफ फ टर इ पे टर)” हे न ाने पदनाम मंजूर के याने, 
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सदर पदास मा यता तसेच मु य गाळणी िनरी क (चीफ फ टर इ पे टर), गाळणी िनरी क 
( फ टर इ पे टर) व  गाळणी चालक (ऑपरेटर) ” या पदाक रता खालील माणे अहता 
अनुभव या म ये दु ती करणेस मा यता देणेत यावी. 

  

अ. .  संवग  पदनाम  नेमणुक 
प त  

नेमणूक करीता अहता व नेमणुक या प दती  

१ तांि क 
सेवा  
गट-ब 
S-16  
 

मु य 
गाळणी 
िनरी क 
(चीफ 
फ टर 

इ पे टर) 

पदो ती 
(१००%) 

१) मा यता ा  िव ापीठाची शा  शाखेची 
पदवी (बी.ए सी.)(केिम ी िवषयासह 
)आव यक. 
२) पपरी चचवड महापािलके या 
आ थापनेवरील गाळणी िनरी क( फ टर 
इ पे टर)या पदावरील कमान ३ वष सेवा 
पूण झाले या अिधका-यांची सेवा ये ता व 
गुणव े या आधारे पदो ती . 

२ तांि क 
सेवा  
गट-क  
S-13 

गाळणी 
िनरी क 
( फ टर 
इ पे टर) 

पदो ती 
(१००%) 

१) मा यता ा  िव ापीठाची शा  शाखेची 
पदवी (बी.ए सी.)(केिम ी िवषयासह 
)आव यक.  
२) गाळणी चालक (ऑपरेटर ) कामाचा ०३ 
वषाचा अनुभव असणे आव यक असणे 
आव यक. 

 ३ तांि क 
सेवा  
गट-क 
S-8 

गाळणी 
चालक 
(ऑपरेटर) 

नामिनदशन 
(१००%) 

मा यता ा  िव ापीठाची शा  शाखेची 
पदवी (बी.ए सी.)(केिम ी 
िवषयासह)आव यक. 

         तरी वरील माण े पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे 
वग करण) िनयम २०२० व आकृितबंध या म ये, “मु य गाळणी िनरी क (चीफ फ टर 
इ पे टर) S16 वेतन ेणी ४४९००-१४२४०० हे न ाने पदनाम मंजूर के याने, सदर पदास 
मा यता व गाळणी िनरी क ( फ टर इ पे टर) S13 व  गाळणी चालक (ऑपरेटर) S8 ” या 
पदाक रता सुधारणा /दु ती करणेस मा यता देणेत यावी. 
 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या वाहन दु ती कायशाळा िवभागाकडे        
( यांि क  िवभाग ) कायकारी अिभयंता, यांि क  या पदाचे १ पद शासन मंजूर असून स  
ि थतीत ते र  आहे. वाहन दु ती कायशाळा िवभागाचे कामकाज स  ि थतीत कायकारी 
अिभयंता, िव ुत यांचेकडे आहे. कायालयीन कामकाजा या सोई या दृ ीने सदरचे कामकाज हे 
या े ातील अनुभव व कायरत असले या अिभयंता यांचेकडे सोपिवणे आव यक आहे. 
कायकारी अिभयंता (यांि क ) या पदाकरीता खालील माणे अहता आहे.  
१) पपरी चचवड महानगरपािलके या अ थापनेवरील उप अिभयंता (ऑटोमोबाईल/यांि क ) 

/ काय व थापक व मा यता ा  िव ािपठाची मेकॅिनकल अिभयांि क  शाखेची पदवी धारण 
केले या अिधका-यास ३ वष व पदवीका धारण करणारा ५ वष अशा अिधका-यांमधून 
सेवा ये ता व गुणव े या आधारे पदो ती. 
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  कायशाळा िवभागातील अनुभव असलेले ी. दवेकर कैलास िव ल ह ेकाय व थापक 
या पदावर कामकाज करीत आहेत. तसेच यांना या िवभागाचा २२ वषाचा अनुभव आहे. 
कायकारी अिभयंता, यांि क  या पदास असलेली शै िणक अहता व ी. कैलास िव ल दवेकर 
यांचा काय व थापक पदाचा १ वषाचा अनुभवासह २२ वषाचा अनुभव असलेले एकमवे 
आहेत. यांचेकडे असलेली मा यता ा  िव ािपठाची मेकॅिनकल अिभयांि क  शाखेची 
पदवीका धारण करणारा ५ वषाची अट िशथील क न  र  असले या कायकारी अिभयंता, 
यांि क  या पदावर यांना पदो ती देणेस मा यता देणेत यावी.  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेत स ि थतीत सह किन  अिभयं यांना 
०१/११/२०२१ रोजी उपअिभयंता ( थाप य) पदाचा पदभार दलेला आहे. यांना डी. पी. 
सी. घेऊन तातडीने उपअिभयंता पदावर पदो ती दणेसे मा यता देणेत यावी. स ि थतीत 
Ad-hoc तरी देणसे मा यता देणेत येत आह.े सदर ठरावाची अंमलबजावणी शासन िवभागाने 

तातडीने करणेस मा यता देणेत यावी.  
 डॉ.वषा सुभाष डांगे या  पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये वै कय अिधकारी या 

पदावर सन २०१० पासून वै कय िवभागाम ये कायरत आहेत. यांची थम िनयु  
यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये कर यात आलेली होती सदर कालावधीम ये यांनी 
यशवंतराव च हाण मृती णालय येथील कुटंुब क याण िवभागाम ये कामकाज केलेले आहे. 
त ंतर यांची िनयु  वै कय िवभाग मु य कायालयात मिहला वै कय अिधकारी तथा 
आर.सी.एच.ऑ फसर या पदावर  कर यात आलेली आह.े तसेच  पपरी चचवड शहरामधील 

कोिवड-१९ िवषयक सव लसीकरण क े तसेच कोरोना तपासणी िवषयक (कोिवड टे ट ग) या 
िवषयाचे मुख हणून संपूण कामकाज करत आहेत. यांचे वै कय अिधकारी पदावर 

द.०१/०२/२०२० रोजी काम करणा-या अिधका-यां या अंितम सेवाजे सूची 
. शा/१२/कािव/३९१/२०२० द.०४/११/२०२० अ वये या ये  वै कय अिधकारी या 

पदो ती या पदासाठी पा  आहेत. तरी यांना “ ये  वै कय अिधकारी”  या पदावर 

पदो ती देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या दुरसंचार 
िवभागातील कमचारी ी नागनाथ आ णा कांबळे रेिडओ मॅकेिनक इले ीशन यांचे सेवान द 
पु तकाम ये चु कचा ज म तारीख न दिवलेली आहे. ज म तारीख  ०१/०६/१९६१ ऐवजी  
१२/०६/१९६५ अशी दु त व खरी  सुधा रत ज म तारीखची न द सेवान द पु तकात 
घेणेकामी ी. कांबळे यांनी द १२/०८/२०१५ द २३/०५/२०१८ व द १४/०५/२०१९ 
अ वये मा. आयु  यांचेकडे ज म तारीख दु ती बाबत अज सादर केलेले आहेत. ी नागनाथ 
आ णा कांबळे यांनी शासन िनणय १) . पीसीसी- ३०१९ / मुसंस  ४५५/निव -२२ 
नगरिवकास िवभाग         द. १०/०६/२०१९  व २) ज म द.१३१९/१०६/ 
( . .४२/१९)/१३अ द.०४/०७ /२०१९ यायालयीन िनणयानुसार सादर केले या 
कागदप ाचे अनुशंगाने कागदप ाचे अवलोकन क न ी.काबंळे यांचे सेवा न द पु तकाम ये 
ज म तारीख ०१/०६/१९६१ या ऐवजी १२/०६/१९६५ अशी दु त न द घेणेस मा यता 
देणेत यावी.  

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे.                         
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मा.अिजत ग हाण े– स मा. महापौर, स मा. आयु , सव सभागृह आिण प कार बंधू, हा जो 

िवषय आह ेआयु  साहेब हा िवषय या दोन इंिजिनअसचा ीमती पाठक आिण ी. जावरानी 

या दोघांचा िवषय सभागृहापुढे शासनाने ठेवला आह.े आयु  साहेब मुळात डीपीसी झाली 

आह े तुमची आधी आिण डीपीसी पूव  काही लोकांनी अशाच प दतीने उपसूचना देऊन या 
ठकाणी सभागृहाने िवषय मंजुर केला. परंतु हया दोन इंिजिनअसचा सभागृहात िवषय मंजूर 

न हता. महापौर साहेब आमचे हणण ेआता या िवषयालाही तेच आह ेक  आपण चुका करतोय 

िवषय खुप चांगला होता. नामदेवरावांनी खुलासा केला आमचा काही या िवषयाला  िवरोध 

न हता. परंतु िवषय करताना आपण चुक या प दतीने केला तर पुढे अडचणी िनमाण होतात.  

हया िवषया या जर आपण खोलात गेलो महापौर साहेब तर हया दो ही अिधका-यांवर अ याय 

झालेला आह.े आयु  साहेब मी आप याला भेटून हया िवषयासंदभात आप याशी मी बोललो 

होतो क  एखा ा अिधका-याने जर नगरसेवकाची पदािधका-याची भेट घेतली नाही तर याचा 

िवषय जी.बी. म य ेमंजूर होत नाही आिण हणुन या यावरती अ याय होतो. महापौर साहेब 

या केसम य े असंच झालेल े आह.े उवरीत लोकांनी सभागृहात कोणालातरी भेटून प नेते 

असतील कवा इतर नगरसेवक असतील या ठकाणी िवषय मंजूर केला. आिण हणुन यांना 

डीपीसी नंतर ताबडतोब आयु  साहेबांनी चाज देऊन टाकला. परंतु  हया दोघांना सभागृहात 

मंजुरी न हती हणुन यांना पदो तीपासुन वंिचत ठेव यात आलं. आिण नंतर या याम ये 

काही लोक कोटात गेल े हणुन आता  हा िवषय पाठीमाग ेपडला आह.े हणजे अशा प दतीने 

चुक चा कारभार जर आपण करणार असु. मुळातच िवधी सिमती या मा यमातुन हा िवषय 

महापौर साहेब जनरल बॉडीला यायला पािहजे होता सगळेच िवषय. या या सिम या आपण 

केले या आहेत या सिमतीचा आपण ख-या अथान आवाहन करतो या सिमतीला कुठलाही 

अिधकार नाही. या सिम यांना ओ हरटेक क न आपण जनरल बॉडीत आपण असे िवषय मंजुर 

करतो या गो ीला आमचा िवरोध आह.े  आिण अशा प दतीने जे हा कोटात जातात तु ही 

यां याशी बोललात कदािचत ते तु हांलाही भेटले असतील क  यां यावर कशा कारचा 
अ याय झालाय. या यामुळे अशा प दतीने महापौर साहेब आपण चुक चा कारभार क  नय.े 

जगताप साहेब खरं हणजे सांगताना तु ही आ हांला गोल गोल क न उ र सांिगतल.े तु हांला 

पण मािहती आह.े तो िवषय ती उपसूचना याला सुसंगत नाहीए. नामदेवरावांच नॉलेज 

आम या सगळयांपे ा जा त आह.े यांनी लगेच िनणय देऊन टाकला. नामदेवराव खरंच 

व तुि थती ती नाहीए.  व तुि थती काय आह े या िवषयाला ती उपसूचना सुसंगत नाही. आिण 

ती सुसंगत नाही हट यावर महापौर साहेब एवढी चचा झाली १०० ट े  सांगतो ती िवसंगत 
अस यामुळे ती बाजूला फेकली जाणार आह.े मग याचा उपयोग काय. फ  आपण समाधान 

करायचं सभागृहाम य ेआिण पेपरला बातमी येणार लोकांना वाटणार छान छान आप यासाठी 



34 
 
ठराव झाला हणुन. हयाची अंमलबजावणी महापौर साहेब होणार नाही. इथुन माग या 

काळात अनेक िवषयांम य ेअशा प दतीने अडचण ना सामोरे जाव े लागल े आह े . सभागृहात 

आपण घाई घाईने िवषय मंजूर करतो आिण ते मंजुर के यानंतर तो िवषय पुढे महापौर साहेब 
१०० ट े  िवसंगत आह े तो. तु ही पण सभागृहात अनेक वष काम केलेल ं आह.े आमचा 

धोरणाला िवरोध नाही पण तु ही सुसंगत सूचना ा ना. आता सु दा तु ही महापौर साहेब 

यांनी काय सांिगतल ंवाचताना एक सद य एकच उपसूचना देऊ शकतो. आपण काय करतो. 

आता यांनी कती उपसूचना द या महापौर साहेब. आपण िनयमाला बगल देतोय. तु ही 

वाचल ंना, तु ही काय वाचल ंजगताप साहेब आता एक सद य एकच उपसूचना देऊ शकतो. 

कती द या आता. अशा प दतीने कामकाज होणार असेल तर उपयोग नाही ना महापौर 

साहेब. तु ही काम चांगल ंकरताय. तु ही ते यो य प दतीने करा. अशा प दतीने चुक चा िवषय 

क  नका. आयु  साहेब हया या दोन अिधका-यांवरती अ याय झालाय इथुन पुढ या काळात 

माझी तु हांला आिण शासनाला िवनंती आह ेतु ही डीपीसी या आधी हा िवषय खरं हणजे 
िवधी सिमतीत मांडला पािहजे आिण िवधी सिमतीतुन िवषय महापािलका सभेत आला पािहजे 
हणजे कुठ याही अिधका-यावरती अ याय होणार नाही आिण चुक या प दतीने काम होणार 

नाही. या यामुळे महापौर साहेब आप याला िवनंती आह.े आयु  साहेब िवनंती आह े क  

तु ही अशा कारे चुक या कारभाराला मदत क  नय ेआिण चुक चं काम क  नय.े  

मा. वैशाली घोडेकर – स मा. महापौर, स मा. सभागृह मी  हया िवषया या संदभात बोलणार 

नाही. परंतु अशाच प दती या मोशन या संदभात बोलणार आह.े या ठकाणी मोशन 

येठतेनुसार दली जातात. आयु  साहेब मी वै क य अिधका-यांचा एक ये तेचा िवषय 

घेऊन आप याकडे आल ेहोते. आयु  साहेब मी आप याकडे  एक िवषय घेऊन आल ेहोते या 

वेळेस तु ही मला सांिगतल े होते क  मी हया यावर िवचार करतो.  आप याकडे दोन ये  

वै क य अिधका-यांची पद े आहेत. एक आयुव दक बी.ए.एम.एस. आिण एक वै क य 

अिधकारी एम.बी.बी.एस. हया दोन उपसूची आपण  तयार के या आहेत. परंतु ये  वै क य 

अिधकारी हणुन आपण फ  एम.बी.बी.एस. या अिधका-यांचा िवचार करतो. जे आयुव दक 

अिधकारी बी.ए.एम.एस. आहेत जवळ जवळ १६ ते २० सेवा ये  आहेत.  यांना कुठेही 

मोशन दल े जात नाही. आिण आज आप या या सगळया बाहय ओपीडी आहेत  या 

सगळयाही बी.ए.एम.एस. लोकं संभाळतात क  जी एम.ओ हणुन काम करतात. परंतु ये  

वै क य अिधकारी यांना कधीच मोशन हणुन िमळत नाही, तु ही मला तो िनयम 

सांिगतला होता. तु ही मला हटल े होते आयु  साहेब तु ही मला या िनयमा या आधारे 

हटला होतात तु ही मला हेही आ ासन दले होते क  मॅडम मी या ठकाणी या िनयमा या 
पलीकडे जावून कोण या तरी प दतीने कोण या तरी मागाने यांना मोशन देता येते का 
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याबाबत चौकशी क न या बाबतीत कळवतो परंतु याबाबतीत आपण कोणती चौकशीही 

केली नाही िनणयही घेतला नाही, चचाही केली नाही. मोजून थोडेसे बी.ए.एम.एस आहेत 

कोण या ना कोण या प दतीने आपण आयु  साहेब ह े मोशन दले पािहजे भल े तु ही ये  
वै क य अिधकारी हणुन नका घेऊ परंतु  यांना या ठकाणी कोण या ना कोण या प दतीने 

मोशन दल े पािहजे. खूप सु वाती या वाय.सी.एम. या काळापासुन ही लोकं काम ं करत 

आहेत. पूण बाहय ओपीडी ही लोकं संभाळतात या प दतीने आपण िवचार महापौर ताई 

आपण यांना सांिगतल ंपािहजे क  या प दतीने  या लोकांचा देखील आपण  िवचार केला 
पािहजे. दुसरा एक  हा आह ेक  भट या कु यांचा. या ठकाणी महापौर ताई आिण आयु  

साहेब मी ह ेसांगेन क  अितशय चांगल ंधोरण तु ही केल ेआह ेधोरणाला िवरोध नाही. परंतु 

भटक  कु ी तु ही घेऊन जाता आिण याच ए रयात सोडता. मग ती वि थत आहेत का 

िपसाळली आहेत का हया या बाबतीत पाहणी केली जात नाही. भट या कु यांबरोबर एक 

मा या वॉडात खुप मोठा  आह े महापौर ताई क  या ठकाणी जी पाळीव कु ी आहेत यांचे 
कुठेही रेकॉड नाही. पाळीव कु ी आ ही सकाळी ७ – ८ वाजता र ता साफ करतो आिण ती 

पाळीव कु ी ती सगळी लोकं र यावर घेऊन येतात मग ती िब ड गवाली असतील, 

बंग यावाली असतील जी कु ी पाळतात ती असतील आयु  साहेब या धोरणाम य ेमला एक 
सुचवायचे आह ेक  जी काही पाळीव कु ी आहेत यांचे रिज ेशन आप याकडे झाले पािहजे. 

जो कोणी कु ा पाळतो यांचे रिज ेशन झाले पािहजे. यांना एक े नग दले पािहजे क  

यांना कुठे घेऊन गेल ंपािहजे हणजे आरो याचा  हा िनमाण होणार नाही. कारण सकाळी 

र ते साफ करायचे आिण परत या कु यांनी या ठकाणी जायचं. आता मा या मते सोसायटी 

आिण बंग यांम य े काय चाललय क  येक बंग याम य े येक लॅटम य े एक पाळीव कु  
असतं. मग ते छोटं असेल कवा मोठं असेल. परंतु याने आरो याचा  िनमाण होतोय ना. 

कुठेही र या या कडेला घेऊन जातात हातात आपली चेन ध न  मॉ नग वॉकला जातात आिण 
सगळी घाण क न येतात. आयु  साहेब एक असं जे सावजिनक शौचालय या ठकाणी 

आजुबाजुला केली पािहजे क  जेणेक न व छतेचा  िनमाण होणार नाही आिण जीथे ते 
रिज ेशन करतील ितथ े या मालकाला े नग देता येत नसेल तर व छतेचं या कु याला तर 
अशी े नग देणारी खुप लोक आहेत ती पण या ठकाणी काम ं करतील आिण या पाळीव 
कु यांचे रिज ेशन होईल यांना व छतेचे  े नग देता येईल क  यांनी कोण या ठकाणी 
जाऊन िवसजन केल ंपािहजे. या प दतीने या धोरणात आयु  साहेब आपण हेही याव े हणजे 

आप या व छता कामगारांचा  देखील या ठकाणी सॉट आऊट होईल. या ठकाणी एक 

चांगल ं व छता अिभयान पण या ठकाणी करता येईल. या ठकाणी मी ह े हणेन क  यांची 

जबाबदारी ही यां या मालकांनीही उचलली पािहजे. यांनी कुठेही सावजिनक र यावर गेलं 

नाही पािहजे. आिण जी भटक  कु ी रा ी अपरा ी  दुचाक या माग े फरतात आिण चार 

चाक  गाडयां या माग े फरतात फोर हीलरला काही फरक पडत नाही पण टु हीलर लीप 
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होतात. आयु  साहेब याचा िवचार केला पािहजे क  भटक  कु ी जरी असली तरी ती 

र यावर कती धावतात. या प दतीने यांना सोडलं पािहजे क  नाही तर ांिझट कँप सारखा 

एक कँप केला पािहजे आिण सगळया भट या कु यांना ितथ ंपाळा.आमचं काही हणण ंनाही.  

परंतु या ठकाणी सोडुन परत या ठकाणी ितथ े ास होतोय का हयाचे सु दा सगळया 
डॉ टरांनी आिण या ठकाणी जे काही कमचारी आहेत यांनी या ठकाणी बिघतल ंपािहजे. 

आयु  साहेब माझी तु हांला िवनंती आह ेक  तो एम.बी.बी.एस आिण बी.ए.एम.एस. मधील 

जो काही  आह ेतो तु ही सॉट आऊट करा आिण दुसरं क  या धोरणाम य ेमाझं सजेशन जे 
आह ेतेही अंमलात आणाव,ं ध यवाद.  

मा. सीमा सावळे – स मा. महापौर, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. मा. महापौर साहेब 

आता जो पदो तीचा िवषय सभागृहापुढे आह े याला ध न आपण पपरी चचवड 
महानगरपािलकेने सेवा ये ता यादी तयार केलेली आह े आिण आतापयत पण  हणजे खास  
आपण आ यानंतर एक तर  काही काही वॉडाम य ेअशा दबावांना बळी पडून कोणी तरी सांगतं 
हणुन आपण  काही काही वॉडात तीन तीन डे युटी दलेले आहेत. यां याकडे पोटफोिलओ 

नाही काम कर यासाठी, पदभार दलेला आह.े  दला हणुन आ हांला वाईट वाटत नाही. ते 

िडझ ह करत असतील सेवा ये ता यादीला असतील. तुम या डीपीसी नुसार मोशन देणार 

असेल तर आ हांला वाईट वाट याचे काहीच कारण नाही. तसही आमचा या 

महानगरपािलकेचे कमचारी अस यामुळे  यांना पदो ती िमळणार असेल तर आ ही यात 
आनंदीच आहोत. परंतु या कती ा ा, कशा ा ा आिण याच बरोबर हयांना देत 

असताना आपण ठरािवक लोकांवरती अ याय करतो का ह ेसु दा तपासण ेअ यंत गरजेचे आह.े 

जे क  तुम याकडून तपासले जात नाही. पपरी चचवड महानगरपािलकेनी सेवा ये ता यादी 

तयार केलेली आह े  आिण या यादीनुसारच याचा जॉईन हो याचा दनांक तपासुन आपण 
मोशन देतो. मा याकडे आप यासाठी उदाहरण आह ेक  आपण  तसे केलेल ेनाही. जाहीरपणे 

नाव घेऊन यांना मोशन आपण दल ं यांना मी दुखव ूइि छत नाही.  परंतु १९९७ ला जी 

लोकं जु झाले आहेत यांना सोडून जी लोकं १९९८ -९९ म य े जु झालेत यांना आपण 

मोशन दल ेआह.े याम ये एक ओपन कॅटेगरीचा आह े या यावर अ याय झालेला आह ेआिण 

एक एस.सी. कॅटेगरीचा आह.े एक कडे आपण सांगता एस.सी.चे हाय कोटात अस यामुळे 

यांना आपण पदो ती ओपन कॅटेगरीमधुन देतो मग ती कुठली देतो, कशी देतो. यांना बेस 

काय आह.े एक कडे बाप िभक माग ूदेत नाही आिण माय घरात खाऊ घालत नाही अशी तु ही 

आमची प रि थती केली आह.े  एस.सी. या कँडीडेटला जे अिधकारी आहेत आमचे यांना 

सांगता क  नाही हायकोटानी या ठकाणी तुम या आर णावरती आता बंदी अस यामुळे 
आ हांला देता येत नाही. मग या ठकाणी ओपन कॅटेगरीला देणार असाल तर या ठकाणी 

सेवा ये ता याची  ल ात घेत नाही. मग काय केल ंपािहजे यांनी. बरं ह ेकाय एस.सी. या 
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कमचा-यांवर अ याय करत नाही मग तु ही ओपन कॅटेगरी या कमचा-यांवर यां यावर सु दा 

अ याय करतोय आिण मग मा यासारखी कोणीतरी येते, आशाता सारखी कोणीतरी येते, माई 

ढोरसार या कोणीतरी मा. महापौरांकडून एखाद ंनाव आल ं हणजे या ठकाणी या कमचा-

याचा अिधकार डावलायचा आिण आ ही सांगतो हणुन  यांना आपण मोशन देताएत आिण 
पयायाने काय होतं या अ याय त जे अिधकारी असतात यांना कोटाचे दरवाजे वाजवाव े
लागतात. यासाठी पािलका खच करते. पण हेच िनयम आपण घालुन दल े आहेत या 

िनयमा माण ेअनेक वष महापािलकेचे कामकाज चाल ूआह.े तर आता यांना डावलायचं कारण 

काय आह ेआिण का डावलतोय आपण. परत तुम याकडे आलो, ढाकण ेसाहेबांना भेटलो. तु ही 

काय बघतच नाही साहेब. आ हांला नाव घेऊन बोलायचं नसतं. पण काय करणार, अिधकार 

तुम याकडे आहेत. तुमचे नाव घेत यािशवाय सभागृहात बोलू शकत नाही. पण किमशनर 

साहेब  जर सेवा ये ता डावलुन जर आपण मोशन देत असू तर यांनी जे गरीब िबचारे 
लागले आहेत या तारखेला १९९७ ला जु झालेल े आहेत, सेवा ये ता यांची आह े यांना 

डावलुन १९९८, १९९९  साली आले आहेत यांनाही तु ही देताय तर हा अ याय नाही का 

यां यावरती. आिण यां या पाठीमाग े यांना कोणी गु  नाही पॉली टकल गु  नाही हणुन  

यांचेवर आपण अ याय करत राहतो ह े यो य नाही. मा.महापौर साहेब आपण सगळया 

लोकांना पदो ती देतो याच बरोबर आपण सभागृहात आदेश करावा किमशनरांना यांना 
सांगाव ंक  आपण सेवा ये ता यादीनुसारच या ठकाणी  कामकाज  केले पािहजे मग तो एससी 
चा असुद े कवा ओपन कॅटेगरीचा असुद.े कारण एस.सी. या कडीडेटला आता  हाय कोटाने 

मनाई केलेली अस यामुळे यांना मोशन थांबवलेल े आहेत. मग आता काय होतय यांचं, 

एखा ाला तु ही मोशन देता दुस-यानी  दबाव आणलारे आणला क  लगेच याला खाली 

बसवता दुस-याला मोशन ायचं. ह े कती अपमानजनक आह.े कती हयुिमिलएट करताय 

तु ही. एक तर देऊन टाका. देतानाच थांबवा. िवचार करा खरंच आपण काय करतोय. यो य 

आह ेक  नाही ह ेआिण ह ेसगळं क न आपण काय िमळवतो, अपमान होतोना आिण आपण 
सु दा  स ाधारी असुन काय करतोय. एक कडे आपण पदो तीचा िवषय आह े तो खरं तर 

ल ात घेतला पािहजे. आप याकडे रिज टर आह े यादी आह.े शासनाकडे यादी आह े आिण 

मािहती आह े यांना चांग या कारे. आता जे पदो तीला आहेत मा. महापौर साहेब आता 

सेवा ये तेनुसार डी.पी.सी. लागायला पािहजे. डाकण ेसाहेब खास क न तुम यासाठी सांगते  

तु हीच या लोकना डावलेल आह.े तुम या नावात िवकास असून फायदा नाही ना साहेब 

आम या शहरालाही फायदा झाला पािहजे तुमचा. तु ही बघतच नाही आम याकडे. 

महानगरपािलका कमचा-यांकडे. मा. महापौर साहेब आपण इथ ंसभागृहाम य े प पण े आपण 

किमशनरांना या ठकाणी आदेश करावेत क  यांनी सेवा ये ता यादी डावलुन कवा या 
िवषयावर डी.पी.सी. लावत असाल तर या सेवा ये ता यादीत या कमचा-यांवरती अ याय 
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आह ेआिण अशा अ यायकारक भुिमका आपण कुठेही सपोट क  नय.े कारण यानंतर कोटाकडे 

जायचं मग कोटा या आदेशा या अिधन रा न आपण पदो या ाय या.  उ ा कोटात िनणय 

फरला तर काय करणार, ह े जर आपण डोळसपण े काम केलं तर मला वाटतं यो य कारे 
आप याला काम करता येणार आह.े मा. महापौर साहेब, आयु  साहेब हे तुमचा आदेश मानत 

नाहीत. माग या सभेला आपण हया सभागृहात आदेश दला होता या सभागृहा या 

पटलावरती किमशनरांनी अहवाल ठेवायचा आह ेतो ठेवलेला नाही. यामुळे तुम या आदेशाला 

केराची टोपली वारंवार दाखवली जाते यामुळे या शहरा या मा.महापौरांचा थम 

नागरीकाचा वारंवार सभागृहाम य े अपमान होतोय आिण तो अपमान सहन करणा-यातली 

एक ामािणक करदाती नागरीक हणुन माझा या ठकाणी  ती  िवरोध आह ेहया िवषयाला. 

आपण किमशनरांना िवचाराव ंकिमशनरांनी तो अहवाल जो माग या  जी बी म य ेआपण हया 
ठकाणी सभागृहाम ये किमशनरांना आदेश दलेला असताना सु दा सभागृहा या पटलावरती 

का ठेव यात आला नाही. मा.प ने यांना सु दा िवनंती आह ेआपण प  देऊन आयु ांना जाब 

का िवचारला नाही. हा अपमान महापौरांचा नाही शहराचे थम नागरीक आहेत यांचा सु दा 

अपमान होतोय. अपमान कती दवस  सहन करायचा याला सु दा मयादा असली पािहजे मा. 

महापौर साहेब आपण सगळे जण मीठ खातो, र  उसळतं ना आपल.ं किमशनर एकक ली 

कारभार करत असतात साहेब.  कुठेतरी जाब  िवचारायची वेळ आलेली आह ेआिण जोपयत 

अहवाल या सभागृहापुढे ठेवला जात नाही तो पयत आपण सभाच चाल ूनाही दली पािहजे. 

का आम यावर बोलायची वेळ आणता येक जी.बी.ला. शासनाकडे आणखी सु दा काही 

काम आह ेका नाही. आपण सु दा किमशनर साहेब, वारंवार हया सभागृहात मा. महापौरांचा 

आदेश डावलला जातो, केराची टोपली दाखवली जाते आिण परत आपण सभा रेटतो. आज 

एवढी काम े केलीत का. नाही केली तर काही फरक पडणार नाही. मान, स मानासाठी हया 

सभागृहात इथ ं हया खुच वर मा. महापौर साहेब जर आपण बसत असू या शहराचा जर 

कारभार आपण हाताळत असू आिण एक कडे आपण जर का उपसूचना आणुन या शहराच भल 
क   पाहतोय आिण  या आदेशांना किमशनर मानत नाहीत, फायदा काय आह.े आ ही दर 

जी.बी.ला उठायचं आिण बोलायचं माझी डयुटी तेवढीच रािहलेली आह.े  खरतर हे काम 

स ा ढ प ने यांचं, या सभागृहात बसले या येक नगरसेवकांचं कत  आह ेक  यांनी मा. 

महापौरांचं अपमान झा यानंतर हया ठकाणी बोलल ं पािहजे. का किमशनरांनी अहवाल 

मांडला नाही. का सभागृहा या पटलावर ठेवला नाही. कोरोना काळातला िवषय आह.े  एक 

वष झालं आ ही अहवालाची मागणी करतोय अजुन पयत अहवाल सभागृहा या पटलावरती 
येत नाही. मा. महापौर आपण आदेश द यानंतर अशा कारे आदेश डावलले जात असतील तर 

आ ही कोणाकडे यायाची अपे ा धरायची. तु हांलाच नाही तर आ ही कुठे, आ ही तर कुठेच 
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नाही ना. मग आ हांला भांड यािशवाय पयायच नाही. भांडण क न आ हांला जर आमचे 

िवषय मंजुर क न यायचे असतील तर आ हांला किमशनरां या दालनात जायला लागत 
असेल तर आ ही सभागृहात बसायचं कशाला. आम या मुलभुत ह ांवर जर गदा येत असेल तर 

आ ही कोणाकडे भीक मागायची यायाची. जर महापौरांना असा अनुभव येत असेल तर आ ही 

काय करायचं. मा. महापौर साहेब सभागृहा या पटलावरती आजपयत आतापयत जर माग या 

जी.बी.ला आदेश देऊन मा. किमशनरांनी अहवाल का ठेवला नाही याचा पिह यांदा खुलासा  

होण ेफार गरजेचे आह.े आता खुलासा नको मा. महापौर साहेब, आता आदेश झाले पािहजेत. 

नवीन आहेत, नवीन आहेत खुप दवस आपण यांच ऐकुन घेतलेलं आह.े अहवाल ठेवला ंपािहजे 

ना मा. महापौर साहेब. का ठेवत नाहीत आिण हा तुमचा अपमान नाही? हा या शहरातील 

२५ लाख जनतेचा अपमान आह.े हे सभागृह लोकशाहीला माननारे सभागृह आह.े वर िलहीलेले 

आह.े “आता िव ा मके देव े येण े वाग य े तोषाव”े. याचबरोबर या या बाजूने िलहीलेय 

“लोकशाहीचे मं दर ह े संुदर संभाषण घडो मधुर िनरंतर”. अरे संभाषण तर सोडा या या 

वेळेस उभं राहावं लागतं ना या या वेळेस मला तर भांडावच लागतं. अहो भांडायचा कुठं 

आमचा संबंध आलाय काही. परंतु अ याय जर होणार असेल आिण या िवरोधात जर मी 

आवाज उठवत नसेल तर पसायदान िल न सु दा मा. महापौर साहेब काही अथ उरत नाही. 

कुठे तरी आपण िवचार कर याची वेळ आलेली आह े मा. महापौर साहेब गेलं एक वष तो 

अहवाल या सभागृहा या पटलावरती आलेला नाही. ितस-यांदा आपण आदेश केलेला आहे 

आिण तो ितस-यांदा आदेशाला केराची टोपली दाखवली जाते यामुळे कती उपसूचना तु ही 

करा. किमशनर यांना केराची टोपलीच दाखवणार आहेत ह ेआता इथ सांगायला कुठ याही 

योितषाची गरज नाही आिण कती अपमान झेलायचा यालाही मयादा पाहीजे. मा. महापौर 

साहेब आपण सेवा ये ता यादीचं पालन कराव ं कवा कर यासाठी किमशनरांना सांगाव ं हणुन 
मी आताच आप याला सांिगतल.ं परंतु मला वाटत नाही किमशनर साहेब तु ही याचंही पालन 

कराल. कारण क  साहेब तीन वेळा आता सभागृहात सांिगत यानंतर सु दा तु ही अहवाल 

ठेवत नाहीत कोणाला पाठीशी घाल याचं काम करताय तुमचं तु हांलाच ठाऊक. कारण 

या यातले  जे कोणी कि ट असतील ते पुढे आल े पािहजे ना. आम या प ाचे असतील, 

िवरोधी प ाचे असतील आपण काय राजक य प ाचे एखा ा प ाचं सद य व घेतल असेलतर 
तेही आ हांला सांगा.  कोणाला पाठीशी घालताय तेही आ हांला कळू द ेआिण जर तसं नसेल 

आिण खरंच आपण आय.ए.एस हणुन जी शपथ घेतलेली आह े या शपथेचं पालन करा 

किमशनर साहेब हे सभागृह िन:प पातीपणे चालल ं पािहजे हणुन इथे सभागृहात येक 

सद य बोलतो आिण याची अपे ा खरं तर साहेब आ ही तुम याकडून करतो क  तु हांला 
कुठला प  नाहीए. परंतु हा अहवाल दडवुन मा  तु ही कोणालातरी पाठीशी घालताय. या 
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अहवालात दडलय काय आ हालांही बघायची उ सुकता लागली आह.े एकदा ती नाव ं समोर 

आली पािहजेत.  आ हांला कळुन यायचंय क  ती कोण लोकं आहेत सर. तु हांला कसं आहे 

तु ही एकदा परी ा देता आिण ३५–३६ वष तु हांला कुठ याही परी ेला सामोरे जायचं 

नसतं. आ हांला मा  साडेचार वष झाली आहेत पाच ा वष  पुढचे सहा मिहने आमचा ए सरे 

चाल ूहोतो कसा बोलतो,  काय बोलतो, कसं वागतो,  काय बोलला होता काय ॉिमस केलं 
होतं ते ॉिमस पूण केल ंका नाही केल,ं फुलफ ल केलं का नाही केल.ं तुमचे अिधकारी साहेब 

फोन के यानंतर जागेवर येत नाहीत. लोकं हात हातभराचा मेल िल न तु हांला टाकताएत 

आम या नावासहीत. काय केल ंपािहजे साहेब आ ही. तुमचे अिधकारी आमचे ऐकत नाहीत. 

तु ही आमचं ऐकत नाहीत. महापौरांचे ऐकत नाहीत. लोकशाहीची मु य पायदळी तुडवली 

जात आहेत हया सभागृहाम य े आिण आ ही इथे हात वर क न फ  हणतो महापौर मला 
बोलू ा. भाऊसाहेब, अिजतदादा, योगेशभाई, मंगलाताई अ यंत सव ये  मंडळी या 

सभागृहाम य े आहेत. आिण हया ये  मंडळ ना सु दा एक आ हान आह े माझ ं  क  अशा 

कारचा अहवाल मा. योगेशभाई गेले अनेक दवस आपण सगळयांनी इथ ेहया सभागृहाम ये 

अ यंत आरडा ओरडा केला, आकाश तांडव केलं, ेमाने सांिगतल,े हात जोडून सांिगतल,े 

महापौरांनी आदेश केल े आहेत सवप ीय एकमत झालं तरीही तु ही ऐकत नाही. कोण आहे 

याला किमशनर साहेब पाठीशी घालताएत आिण तु ही कोणाला पाठीशी घालणार नसाल तर 
एकदा अहवाल आम यासमोर मांडा. मग आ ही तु हांला सांग ूतु ही कोणाला पाठीशी घालत 

होतात. आिण आ हांला तुमची िह मत बघायचीय साहेब. आ हांला तुमची िह मत बघायचीय 

तु ही मानताय का सर. काय मा. महापौर साहेब कती अपमान सहन करायचा याला मयादा 

पाहीजे आिण असा जर आपमान वारंवार आपण सहन क न गलेा ना तर ६-८ मिहने हणुन 

िह मत वाढली शासनाची. कारण हयाच सगळया मु यांना पुढे मिहना दोन मिह यांनी 

इले शनला  सामोरं जायचय. आिण जे न केलेल ंपाप मी तर या पापात सहभागी होणारच 

नाही आिण मग मा  प नेते स ा ढ प नेते तु ही पण मला दोष ायचा नाही. नावासहीत 

बोलायला सु वात करणार आह े आिण बाहेर बोलणार. सभागृहात सोडून ा बाहेर पण 

बोलणार.  कोण मा क या घोटाळयात होतं, कोण  जेवणाचा घोटाळा करतो, कोण औषधाचा 

घोटाळा करतो, सगळे घोटाळे बाहेर काढीन मी जर तु ही अहवाल नसाल मांडणार तर आिण 

मा. महापौर साहेब तु ही आ ह धरणार नसाल तर. कारण हयाला जबाबदार जे कोण असतील 

यांनी सजा भोगायची. मेले या माणसा या टाळूवरचं लोणी खाणा-याची जात माझी न च 

नाही. आिण यांची यांची नसेल यांनी सगळयांनी हया ठकाणी मागणी केली पािहजे 

मा.किमशनरांना क  यांनी हा अहवाल का ठेवला नाही, ध यवाद मा. महापौर साहेब.  



41 
 
मा.मंगला कदम – मा. महापौर, मा. आयु , माझ े सव सहकारी सेवा ये तेनुसार दोन 

मिहलांचा  िवषय आह.े नेहमी मिहलांवरच अ याय होतो. माग या पंचवा षकला जे पेरलं तेच 

उगवल.ं पाच वषानी झाड भरलं. आता इथुन मागची पाच वष धरा आिण या या आधीचं एक 

वष या या वष  काय घडल ं तेच रोपटं लावलेलं आता ह े शासना या पाने आलेलं आह.े 

सीमाताई कती ओरडल,ं काही जरी केलं तु हांलाही मािहत आह े आ हांलाही मािहती आह े

काय झालंय आिण काय होणार आह.े यामुळे आपण तयारी ठेव ू बाहेर ओरडायची. 

मा.महापौरांचा अपमान नाही हावा अशी माझी पण मनापासुनची इ छा आह.े कारण 

महापौर हया शहरा या आहेत आिण यांचा अपमान होऊ नय ेअशी माझी पण इ छा आह.े 

परंतु माणसाने  आयु यात जे पेरल तेच उगवते. चच पेरली तर चचच उगवणार याला आंबा 

येणार नाही आिण  हणुन महापौर साहेब आ ही तु हांला असं सांगत असतो क  सभागृह या 
वेळी चाल ूहोतं या सभागृहातील िवषयावर आ हांला बोल ू ा. ायचं बोलू महापौर साहेब. 

नाही या िवषयावर चार चार तास नाही या वेळी जी.बी. पळवायची. काय आह ेतसं नसाव.े 

आिण ते होतं ना हणुन कं ोल आपला शासनावरचा सुटतो आिण हणुन मग ते                                                  
सगळे राजक य वरदह त, राजक य वगैरे सगळीकड सगळं चालतं.  यामुळे तु ही आदेश दला 

काय आ ही तुम या बाजूने असलो काय मग शासनाने ऐकायचं तर नाही काय. असो जे पेरलं 

ते उगवल.ं किमशनर साहेब तसं तु ही आता हा िवषय जो आह ेसीमाता नी सांिगतल ंक  ते 

आप या तारखेनुसार असतं. तारखेनुसार तुम याकडून यादी आली पािहजे, तशी यादी ा. 

काही मिहला असतील. मिहलांवर अ याय होता कामा नये. माग े एक िवषय झाला होता 

किमशनर साहेब परत असा ह े करायचा नाही. परंतु आम या कॉप रेशनचे सु दा जे 

सेवा ये तेनुसार लोकं या पदांवर बसल े पािहजेत यां यावर अ याय क  नका. भाग 

अिधकारी हणुन काही ठकाणी आमची लोकं सु दा बसु शकतात कॉप रेशनची. ताळमेळ हा 

तु ही सगळयांम य े घातला पािहजे. बाहे न आलेले अिधकारी आिण आमचे अिधकारी मला 

या यात दुफळी करायची नाही. परंतु  जी कॉप रेशनम य ेवषानुवष  काम करणारी मंडळी 

आहेत मला काय बोलायचय ते तु हांला समजलय परंतु या यात सु दा चार लोकं आहेत 
यांना सु दा ा सर. यांनाही आनंद वाटेल क  साहेबांनी आप याला सु दा काम कर याची 

संधी दली. हा दोन नंबर िवषयावर माझ ं मत होतं. मा. महापौर १ नंबर िवषयावर मला 

बोलायचय. मी हात वर केला होता तु ही हणताल क  िवषयांतर.  आपण कुठे त वरेषेनी 

चाललोय. मगाशी सु दा बघा बोलायचं होतं. बोलुन दलं नाही. तु ही हणा या ताई खुलासा 

क  ा. मी तु हांला बोल ूदेते. तु ही बोलू दल ंनाही.  नुसतं यांनी हटल ंना िवषय मंजूर 

करा क  काय तु ही इकडं ितकडं असं नाहीच. क  तु ही मंजूर केलात क  झालं. जर दोन 

लोकांना या िवषयावर बोलायचं असेल शहरा या वर या िवषयाबर बोलायचंय. मा. महापौर 
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तुम या इथ ेकु याचा  फार मोठया माणावर आह.े आज आप याला अशी प रि थती आह े

शहरामधील सं या या, भागवाईज सं या काढा, हॉि पटल वाईज सं या काढा. जी 

र यावर फरणारी कु ी आहेत कती चावली आहेत नागरीकांना मुलांना. काही मुलांचा जीव 

धो यात गेलाय या यासाठी आिण काही माणसांचा सु दा जीव गेलाय धो यात याचं मा. 

महापौर बोलुन दल ं असतं तर तु हांला मािहती चांग या प दतीने िमळाली असती. पण 

या यात आप याला काही इंटरे ट नाही. आपली एक उपसूचना होती तर उपसूचनेसाठी 

आकांडतांडव केल ं आिण िवषय मंजूर केला. तोही लोकां या िहतासाठीचा आिण हा पण 

लोकां या िहतासाठीचा. आिण हणुन तु ही गडबड केली नसती तर मा. महापौर तु हांला 

दो ही िवषयांच नुसतं िवषयांतर समोरची माणसं हट यानंतर लगेच प ने यांना असं वाटल ं
झालं िवषयांतर क  आता माझी उपसूचना परत जाती क  काय. अहो तीच ना पण घाबरायचं 

काही कारण न हतं. एवढं घाबरायचं काय कारण होतं. सगळयांना मा य क  तु ही 

लोकिहतासाठीची उपसुचना होती. सगळयांना मा य झाली असती ती उपसूचना घेतलीच 

असती. मा. महापौर इथे तु ही दले या शेवट या पिह या िवषयाला दलेलं आह े क  

शौचालयासाठी घेऊन ाणी बाहेर जाणार आहेत यांना जर बिघतल ं तर . ५००/- दंड 

कर याची मा यता देणेकामी. मा. महापौर शहराम य े कसं असतं क  आपण यांची पिहली 

व था केलेली आह ेका. नागरीकांचं काय होईल मािहती का. फॉरेनम य े कु ी घेऊन जे हा 

माणसं फरायला जातात ते हा यां या हातात हँड लो हज असतात, कॅरी बॅग असते 

िखशाम य.े कारण यांना ते पिह यापासुन मािहती असतं क  आप या कु यानी जर र याचा 

जर शौचालयासाठी वापर केला तर आप याला िपशवीचा वापर क न ड टबीन म ये 
टाकायला पािहजे. हणुन फॉरेनम य े तशा प दतीने व था केलेली आह.े आिण ितथे 

वेगवेगळया कार या ड टबीन आहेत. मग आपण तशी व था केलेली आह ेका. आपण या 

माणसांसाठी ५००/- पय े  याला दंड  लावणार आहोत  यावेळेला तु ही यां यासाठी 

छोटेछोटे लॉट केलेल ेआहेत का, क  नागरीकांनी तेथे घेऊन जाव े या लॉटवर. असं काही केल ं

आह ेका. कुठ या ह ाने आपण यां याकडून ५००/- पय ेदंड वसूल करणार. जर तु ही यांची 

व थाच नाही केली तुमचं असं हणण ंअसं असेल क  या कु याला आता टॉयलेट बांधायचं 
पण या कु याला माती उकरायची जर सवय असेल तर तो टॉयलेटम य ेकसा जाईल. बरोबर 

आह ेक  नाही. यांना ती सवय लावायला पािहजे ती ज मापासुन लावली तरच लागणार आह.े 

मग हया यासाठी उपाय योजना करायला पािहजे आिण मग तु ही दंड लावला पािहजे ह े
ल ात या. पिहली उपाय योजना शोधली पािहजे मग दंड लावला पािहजे. मा. महापौर ही 

जी कु ी पकडून नेतात लोकं. माग या वेळेस सु दा िवषय झाला होता सभागृहाम ये. या वेळी 

आ हांला असंच वाटायचं क  का तर स ा आमची नाहीए तर िवषय काय होईल क  नाही 
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काही उपयोग नाही. पण किमशनर साहेब बघा जमल ंतर आप याला काही करता येईल तर. 

किमशनर साहेब जी भटक  कु ी आहेत यांना रेड बे ट लावायचा. अित र  आयु  (२) 

यावेळेला पवार हणुन होते यांनी सभागृहाम य ेसांिगतल ंहोतं क  मी ल  घालून लगेचच 
इंमपिलमट करणार. आज पयत ढाकण ेसाहेब होते आता अित र  आयु  (२) या पदावर आले 

आहेत यांनीच ह ेकाम कराव ेअसे नाही या याकडे जाईल यांनी हे काम कराव.े परंतु आ ही 

असं सांिगतल ं तर मॉडेल वॉड माण े तु ही एखादा वॉड या क  आपण या याम ये 
वेगवेगळया कारची घरगूती कु ी कती आहेत आिण बाहेरची  कु ी  कती आहेत आिण 
ऑपरेशन कती कु यांची झालेली आहेत ते किमशनर साहेब मोठा ाचार हया यात आह.े 

एका कु यामाग े१२००, १३००, १८००, २००० हा मोठा ाचार हया यात आह.े आपण 

कुठेही बघत नाही या कु यांचे कान कट केलेले आहेत या कु यांना पण िप ल े होतातच. 

हया यावर सु दा एकदा सभागृहात चचा झाली होती. पण ऑपरेशन फेल हायच हणजे कती 

फेल झाली पािहजेत. पण या यावर पण अ यास केला गेला पािहजे ना. आपण यांना पगार 

देतो पर ऑपरेशन माण ेपैसे देतो तरी सु दा कु याची सं या कमी झालेली नाही. शहरात या 

नागरीकांच जीवन धो यात आह.े जर कु ी िपसाळलेली असतील तर या कु ीने िप लं 

घातलेली असतील तर ती एवढी ास देते आिण काही जर कु ी िपसाळलेली असतील तर 
यांचे क नला आजार झालेले असतील आिण फोन क न दगडे साहेबांना जर सांगीतलतर, एक 

घेवून जर गेलेना तर या यावर चार  िमळतात. एकावर चार  ही स यता आहे आयु  
साहेब, एक जरी कुञ िपसाळलेल कवा खराब झालेल नेलतर या यावर चार  आणून 
सोडतात. आ ही जर फोन केला क  दगडे साहेब काय हो, एका वर तु ही चार  दली तु ही 
येवून बघा ही कुञी आम याकडची न हती तरी सु दा तु ही येथे आणून सोडली, काय करायचं. 
आतातर आ ही तो  नाद पण सोडून दला क  दगडे साहेबानंा फोन करायचा कुञी घेवून जा 
हणून. नुसते िवषय झाले पाहीजे पण या यातून आऊटपुट काही येतए का ते बघा. आिण 
हणून पही यांदा उपाययोजना झा या पाहीजेत. कुठलातरी एखादा वॉड या या लोकांना 

बोलवा, जे एनजीओज आहेत यांना बोलवा आिण तीथे तु ही पही यांदा या सुधारणा 
कर यासाठी य  करा.  आ ही क न बघीतल, आ ही बोलवलं परंतु शासन हालंल नाही.  
आ ही हणल कॉप रेशन काही देत नाही, आ ही देतो. कॉप रेशनकडे बे ट नाहीत, मॅनपॉवर 
नाहीत,  आ ही देतो. जी कुञी राञी आकरा नंतरच भेटतात मग यां यासाठी नाईटिश टची 
लोक पकडणारी ठेवानां. पण आप याकडन तसल काही काम होणार नाही. फ  रेबीज 
झाले या लोकांचीच सं या वाढवायची क  काय काही कळत नाही. मागे सु दा शे टरचा िवषय 
िनघाला होता क  कु यांसाठी शे टर केल गेल पाहीजे,  कुठ काय झाल. दरवेळेला िवषय येतो 
आिण तो िवषय परत जातो आजही तसंच होणार आहे. मा.महापौर साहेब, हणून शासनावर 
जर वचक ठेवायची असेलनां तर िवषयाच गांभीय आपण आिण सभागृहाने ठेवलतरच शासन 
ऐकणार आहे. शेवट या दोन जीबी आहेत, आ ही तुम या बरोबर आहेत मा.महापौर साहेब. 
कारण महापौर या शहरा या महापौर आहेत. तुमचा अपमान हा आमचा आपमान आहे, आ ही 
असं हणणार नाहीत कमीशनरसाहेबांना शासनाने तुमचा अपमान करावा आिण हणून 
कोणताही िवषय शु लकातील शु लक जरी असेलनांतरी याला गांभीयाने बघीतल पाहीजे. 
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मा.आयु  साहेब, आता जे बोलले यावर ल  घाला आिण काहीतरी पपरी चचवडम ये 
चांग या प दतीने होईल असं बघाव अशीच िवनंती करते आिण थांबते. 

मा. संदीप वाघेरे – मा.महापौर साहेब. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. िवषय तसा पिहला 

भट या जनावरांचा, कु यांचा तो मंजूर झाला. टॅ सम य ेसवलत ायची खरं चांगला िवषय, 

चांगली प रि थती आिण चांगला िनणय आह ेक  दोन वष कोरोनाम य ेस या सवच लोकांची 
आ थक प रि थती खालवलेली आह.े तो िवषय िवषय पञीकेवरती आणून कवा बाक या 

गो ी क न केला असता तरी शहरा या दृ ीने चांगला िनणय चांगला आह ेक  महापािलका  
नुसतं लोकांकडून पैसे यायचे साधन नाही तर लोकांना सुिवधा ाय या, सुख साधन 
पुरिव या पाहीजेत का, साधन साम ी दली पािहजे महापािलकेने ती टॅ स पात आपण 
यां याकडून कले शन करतो याची परतफेड हणजे महापािलका ही सवाचा दुवा आह े याच 

प दतीने महापािलकेचे काम कर याची अपे ा आह.े आता आयु  साहेब हा जो िवषय आह े

पदो तीचा माग या वेळेस कोणीतरी सभागृहात बोललं होतं क  या ओपन कॅटेगरीज मध या 
जागा आहेत या याम ये एस. सी कॅटेगरीची लोक हाय कोटात टे अस यामुळे ितथ े या 

भर या जातात. मग नंतर ओपन कॅटेगरीचा माणूस तो पा  असुन सु दा जागा िश लक 

नस याने हेकंट नस यामुळे याला मोशन भेटत नाही. हणजे याचा ितथ ं खोळंबा होतो. 

पा ता असुनही नंतर असं धोरण आलं क  सेवा ये ता वगैरे बाक या गो ी. पण आता 

माग यावेळेला आपण सह शहर अिभयंता भरती करताना पण आप याकडे मुळात पाच जागा 
आपण के या सहा. आता लडकत साहेब पाणी पुरवठयाचे यां याकडे आपण सह शहर 

अिभयंता पाणीपुरवठा पदाचा चाज दलाय. चुक या प दतीने पायंडा पाडून चुक या 

प दतीने मोशन होत गेलं या यामुळे माग या लोकांना हणजे जे ओरीिजनल पा  असतात 
कवा ओपन कॅटेगरीचे असतात यां यावर अ याय होतो आिण काहीवेळा एससी या 

कॅ डेडवरती पण अ याय होतो कारण ती जागा हेकंट नसते यावेळेस आिण ओपनचा माणुस 
एस.सी. या जागेवर भरता येत नाही. याचा जो पोटफोिलओ या माण े पण एस.सी.चा 

माणूस ओपन म ये घेता येतो. आता आप या महापािलकेम य े एक वाय.सी.एम. हॉि पटल 

आिण बाक ची हॉि पटल आहेत ितथे आपण एम.बी.बी.एस. चे डॉ घेतो कवा आपण 

बी.एच.एम.एस. ही घेतो पण एम.डी.एच. चे डॉ टर जे आहेत यांना आपण अजुन मोशन 

दलेले नाही हणजे माझाच वैयि क िम  नाही  संपूण सभागृहाचा डॉ. िवनायक पाटील 

कोराना काळात सवात चांगल ंकाम केलय. हड कर साहेबांना पण हटलो होतो साहेब हया 

माणसांच मोशन करा. यांचे पाच वष यांनी काँ ॅ टवरती काम केलय आिण १४ वष यांनी 

महापािलके या अ थापनेवरती काम केलय. हयांची स हस तेवढी झालेली आह ेपण ती पाच 

वष काऊंट होत नाहीत. तसं टोटली बाक या गो ी हणजे जे ितथ ेकेपेबल आहेत कवा काय 

याच प दतीने इथ े मोशन दल ेजात नाही. जो माणूस कवा जो अिधकारी नेतेमंडळ ची उंबरे 

िझजवेल मग याचा ताव संबंिधत िवभागात  ठेवला जाणार ितथनं तो महापािलकेकडे 
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येणार आिण तो मंजूर होणार आिण महापौर साहेब सवात मह वाचा पिहला िवषय आह.े 

या यावर मी बोलणार आह े भटक  जनावरे व कु ी. िडसबर २०२० ला िचखलीम य ेस ह नं. 

१६५५/२ ही साधारणपण े ५ एकर जागा कॅटल शेडसाठी महापािलकेने दली आिण ही 

महानगरपािलकेला टीडीआर या व पात २०१६ ला जागा भेटली. मग या यानंतर चार 

वषानी माग ं लागून कॅटल शेडचं पोजल दलं होतं. आजतागायत एक वष होईल याला. 

महापािलकेने जिल:सारण, थाप य िवभाग, िव ुत िवभाग, ेनेज कवा तार फ सग वगैरे 

काही केलेल ं नाही. आिण याचं टडर काढल आिण संबंिधत िवभागाला सांिगतल ं क  तु इथं  

व था करा. आयु  साहेब मा या मािहती माण ेगे या मिह यात एक ि हडीओ आिण काही 

फोटो सड केले होते, गायीला लागलं होतं गाईला उडवल ंहोते. दगडे साहेबांना आ ही क टी यु 

फोन करतोय ते आ हांला रे पाँस देत नाहीत, ते आम या फोनलाही रे पॉ स देत नाहीत. हया 

गाया या जखमी होतात गाडया उडवतात वगैरे काही आता प रि थती अशी झाली आह ेक  
भोसरीम ये या यानंतर पपळे िनलख म य ेतीन गाया पाच गाया काप या हणजे खाटीक 
समाजाची जी लोकं खातात आपण हद ूशा ा माण ेगाईला आपण देव मानतो आिण ितची 
आपण अशी अवहेलना करतो आिण हया यात तुम या हटलय ३००० मोकाट जनावरं आिण 
९०००० कु ी १९ लाख २१ हजार कु यावर श या केली. ाणी िम  संघटनेने हटलय क  

ह े कान कापायचं नाही काही नाही या यावर बंदी आणली नंतर आपण बे टसाठी पण एक 
टडर काढल.ं कु या या गळयात बे ट घालायचा,  आहो तु हांला आहे ते सापडत नाही तु ही 

बे ट घात यावर कधी सापडणार तु हांला. या यावर श या केली असं आपण हणतो. 

आयु  साहेब मग ह े कु यांचे ॉड शन वाढतं कुठनं. बरं यां या घरात पाळीव कु ी पण 
आहेत आता मंगलाता नी पण सांिगतल ं खरंच अमे रका वगैरे देशांम य े प रि थती आहे 
हँड लो हज बॅग वगैरे घेऊन. मोदी साहेबांनी हगणदारी मु  शहर वगैरे गो ी देशाम य े

सगळीकडे राबव या पण कु यांसाठी काय आिण सीमाता नी मगाशी पसायदान आिण 
लोकशाह चं वाचल ं आिण इथ े एक चांगल िलहीलं होतं. माजी पंत धान इं दरा गांधी 

यां यावरती “स य याय शांती राहो जगी जनिहत िवकासाचं गाठूया उतंूग िशखर” पण हे 
कधीचच आह ेहे पण होईल. स य याय हया प दतीने  महापािलकेत काय झाल ंक  पाच वष 

सगळयांनीच बिघतलय. प रि थती काय आह े मा. महापौर साहेब आयु ांना तु ही मा या 

मािहती माण े एि ल या मिह या या दर यान आदेश दला होता क  पशचा अहवाल २० 
दवसांत तु ही ा. तो आजतागायत आपण ठीक आह.े हेच अिधकारी अमुक तमुक ठकाणी 

आहेत यांचे िम  प रवार अनेक गो ी तो अहवाल जर आला पशम य े कवा या 
अहवालाम य ेकाय आह े ते सभागृहाला कळलं पािहजे ना. आज चौ या मिह यात जर तु ही 

आदेश दलाय आज अकरावा मिहना आह े हणजे सहा सात मिहने हया यात काय झालं 
कोणालाच मािहत नाही. बरं कुणाला याने केस केली आह ेबाक या गो ी के या आहेत याने 

कोटात जाऊन या अहवालावरती आदेश मागतील, बाक या गो ी करतील. पण इथं काही जे 
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चाललय ते ढकलायचं काम चाललय. हणजे आपण कोणावर पांघ ण घालतोय का. कोणाला 

वाचवतोय का. आिण सभागृहात ब-याच वेळा हटलेल ं आह े “दुध का दुध, पानी का पानी” 

करा. जे ाचारी आहेत जे कोण आहेत ते उघड होईल सगळं आिण आयु  साहेब तु ही मला 

एक खुलासा क न सांगा क  स ह नं. १६५५/२  कॅटल शेड या साठी गे या वष  महापािलकेत 

ठराव झाला. सगळया गो ी झा या. अमुक अमुक सं थेला गोर णासाठी ायचं याचं काय 

झालं. भटक  जनावरे आिण कु ी आज महापािलकेम य ेचार क डवाडे होते. हणजे या वेळेला 

महापािलका थापन झाली मोकाट जनावरे वगैरे पकड यासाठी चार आिण माई तुम या 
पपळे िनलखम य ेपण एक क डवाडा आह.े  हणजे तु ही नांदगुड या आत मला मािहत आह े

क  ितथ े क डवाडा आह े पपळे िनलख म ये माहेर आह े तुमचं. पपरी गावात एक आह े

भासरीत एक आह ेआिण आकुड त एक आह.े हया महापािलकेने ते क डवाडे  नाममा  दरावर 

काही सं थांना भाडयाने दले आहेत. आयु  साहेब भाडं कती मािहती आह ेका २२४/- पय,े 

२३४/- पय े२१०/- पय ेमहापािलकेला भीक लागलीय का एवढं मोठं भाड यायची. इथे 

क डवाडे ितथ ेदवाखाने जर केल ेअसते. माझा पपरी तील क डवाडा मी लॉट खाली क न 

घेतला ितथ े एखादा दवाखान चाल ू करा कु यांचा जनावरांचा. आप यांकडे मॅनपावर आह.े 

कवा सं था आहेत या ितथ े इि लमट करतील फ  आपली मानिसकता पािहजे काम 
कर याची. आप याकडे साधन साम ी यं णा सव काही आह ेपण आपली मानिसकताच नाहीए 

आिण आपण हणतो क  आपल ंशहर जगातल ंएक नंबर झाले पािहजे. भारतात एक नंबर झाले 

पािहजे याची सु वात छोटया छोटया गो नीच झाली पािहजे. आिण आता आप या हातात 

कर यासार या गो ी आहेत. महापौर साहेब या कॅटलशेडचं काय झालं आयु  साहेबांनी 

खुलासा करावा कारण क  आज एक वष होऊन गेलं. २०१६ ला आप याला जागा ता यात 

आली आह.े आजपासुन पाच वषापूव  ६ वषापूव  अजुनपयत महापािलकेने एक पया  ितथ े

खच केला नाहीए. थाप य िवभाग करोडो पया या टडर काढतं पाणी पुरवठा बाक ची 

कुठलीच गो  केलेली नाही. तशी या तशी ती जागा पडून आह.े मला खुलासा करावा साहेब. 

एवढं बोलून थांबतो, जय हद जय महारा .  

मा. िमनल यादव – मा.महापौर साहेब, मा. सभागृह, मा. किमशनर. माई मी फ  िवनंती 

कर यासाठी उभी आह ेक  आता कोरोनाचं संकट सगळंच कमी झालेल ंआह.े सोयीनुसार आपण 

संकट जवळ घेतो आिण संकट दूर करतो. या माण ेआता मागील दोन मिह यापासून आपली 

जनरल बॉडी चाल ू झालेली आह े याच माण े अिधकारी वगालाही कोरोनांचं संकट मा या 
मािहती माण ेकमी झालेलं असेल. या यामुळे यांनी इथ ेयेऊन बसल ंतर काही हरकत नाही. 

आ ही सगळयांचे दोन दोन डोस झालेल ेआहेत हणजे आम यामुळे यांना काही िभती नाही. 

बोल याचा माझा हेतू एवढाच आह ेक  आ ही या पोटितडीक ने बोलतो कुठ याही िवषयावर 
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बोलतो ते िवषय ते अिधकारी वग आतम ये बसुन तेवढया गांभीयाने घेत नाहीत माई. आ ही 

वेडे हणुन दर मही याला येक नगरसेवक बोलतो. कुठलेही िवषय असुद ेसगळया भागाचे 

झोनल अिधकारी असतील, थाप य असेल, एसटीपी असेल, माट िसटी असेल येक 

िवषयावर बोलताना या अिधका-यांना कुठ याच िवषयाचं काही देणं घेणं रािहलेल ंनाही. या 

प दतीने आ ही िवषय मांडतो यांना िवचारल ं तर यांना मािहतीही नसतं क  हा िवषय 
सभागृहाम य ेचचसाठी आलेला आह.े या यामुळे माई मी िवनंती करते क  रािहले या दोन 

सभांना तरी सगळा अिधकारी वग इथे उपि थत असला पािहजे आिण येक िडपाटमटचा 
येक अिधकारी वग इथ ेउपि थत असावा एवढी मी  िवनंती करते.  

मा.योगेश बहल – स मा. महापौर, मा. आयु , स मा. सभागृह, मा. महापौर साहेब या 

वेळेला आपण जनरल बॉडी सभागृहात घेत न हतो आिण ऑनलाईन घेत होतो, तुम या 

सभागृहाम य ेयेऊन आ ही दारे, िखड या, काचा वाजव या हो या. या वेळेला सु दा अशाच 

एका स मा. सद यांनी उपसूचनांचा पाऊस पाडला एकाच िवषयाला २४ उपसूचना देऊन. 

मगाशी खुलासा करीत असताना नगरसिचवांनी सांिगतल.े यांनी महापािलका सभा कामकाज 

हयाची िनयमावली सांिगतली. िनयमावलीम य ेिनयम . ३९ चा तीन याम य े प  हटलेल े

आह ेक  एक स मा. सद य एका पे ा अिधक उपसूचना देऊ शकत नाही. आपण दोन दोन, चार 

चार, पाच पाच आिण यात एका उपसूचनेम य ेआमचे स मा. सद य  केशवजी घोळवना माझी 

िवनंती आह ेएक अ यासू नगरसेवक आहेत आपण पूण अ यास क न िवषय मांडला तर बरे 
होईल.  सभागृहाम य ेमाझा, अिजतभाऊंचा, भाऊसाहेबांचा कवा कोणाचा िवषयाला िवरोध 

न हता. आ ही कामकाजाचा िवरोध करत होतो क  या चुक या प दतीने स ाधारी काम 

करतात. या चुक या प दतीने स ाधारी काम करतात काही तरी दाखवायचं चांगल ं हणुन 

आिण करायचा घोळ अनं घोळव या हातातच दयायच. उपसूचना मांड याम य े घोळवचा 
उ ांक आह.े आपण काढलं पािहजे एक वषात कती उपसूचना यांनी द या आहेत आिण मग 

या सुसंगत नसतील तर यांनी अस हटलय वाढ कवा घट या िवषयाला अनुस न असली 
पािहजे. हे प  आह े महापौर हे एवढं प  असताना तु ही एवढया िसिनअर मबर आहात  

तु ही  थायी सिमती अ य  होता. नगरसेवक हणुन काम करताय. महापौर हणुन काम 

करताय. िवषय रेटून का नेता. सभागृह ने यांनी सांिगतल ं हणजे काय झालं. सभागृह नेते 

हणजे असं झालं क  आयु  उ र देत नाहीत ते नगरसिचव उ रं देत नाहीत. आ हांला 

सभागृह नेतेच उ र देतात. माझी िवनंती आह े सभागृह ने यांना क  आता आ ही ३६ होतो 

यातल े पण दोन सहकारी गेल.े आ ही ३४ लोक रािहलोय. रािहल े फ  दोन मिहने. दोन 

मिह याम य े माझी िवनंती आह े तु हांला आम या रा वादी या वतीने. तु ही महापािलका 

सभागृहाचं कामकाज कसं असतं हयाचं एक आ हांला िश ण ा. हणजे हा घोळ होणार 
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नाही. आ हांला जर िश ण दलं तर बरं होईल. मा. महापौर साहेब अशा चुक या प दतीने 

काम क  नका. आ ही हटल ं नाही क  आ ही िवषयाब ल बोललो नाही. नगरसिचव 

वाचताएत, सांगताएत क  एका पे ा अिधक उपसूचना एक नगरसद य देऊ शकत नाही. 

अनुमोदन पण एका पे ा जा त देऊ शकत नाही. मग असं प  असताना आता एका स मा. 

सद यांने एवढया उपसूचना वाचाय या दोन दोन उपसूचना वाचाय या हे चुक चे आह,े 

कळतय मािहती आह ेआप याला तरी आपण रेटून नेतोय. सगळं रेटून काम चालवलय. आता 

आ हांला कु  कवा मांजरे हया याब ल बोलायचे होते. वा तिवक पाहता आपले काय िनयम 

आहेत का हयाला. महापािलकेने काही व था केली आह े का. िवषय चांगला आह.े या 

िवषयाला आमचा तसा िवरोध नाही. परंतु मा. महापौर साहेब तु ही काय केल.ं 

घाईगडबडीम य ेमांजरी या नसबंदीला १३००, कु या याला १२०० पय ेआता मला सांगा 
एका बाजूला तु ही एका उपसूचने ारे असे हणताय अमुक तमुक कराम य े ५ ट े  सुट ा. 

अमुक अमुक हयात  असं करा. मला तर पुढं तर फलकांचा िवषय आह,े शहर िव ुप होतय 

यासाठी पण काहीतरी िवषय आह.े मग शहर आपण वाय फाय करतोय. शहर आपण माट 

करतोय मग हे सगळ असतांना आप याला या गो ीची काळजी यायचीय. कोटयावधी पये 

आपण बाक या कामांना या ख यात घालतोय आपण, केबल कुठे आह े अजुन आयु ांना 
दाखवली नाही.  आपण यांना सांिगतल ंक  तु ही चला कती फुटावर केबल आह ेआयु ांना 

दाखवा, दाखवली का नाही दाखवली. आता महापौर साहेब एवढा िवषय चांगला असताना 

कु याब ल लोक त आहेत ॉ लेम आहते मा य आह.े काय आपले नेह नगरचे हॉि पटल आह े 

डॉ टर आहेत याची काय अव था आह.े आपण टडर काढलय महापौर साहेब आप या 

मािहतीसाठी सांगतो मा. ढाकणे साहेब आपण जरा िल न घेतल ंतर बर होईल. जर आमचे 

नवीन ऍडीशनल आलेत आपण ऐकू शकता भट या कु यां या नसबंदी कोरोना काळाम ये 
झालेला ाचार. फ  तीन मिह यांचे आकडे आप या समोर मांडू इि छतो कोरोना 

काळाम य े स ाधा-यांनी ह े पण सोडलं नाही. कु या या नसबंदीमधला ाचार तो 

स ाधार नी सोडला नाही. कोिवड म ये तर केलाच केला. रेमडेिसवीर िवकले,                 

भारतीय जनता पाट या लोकांनी शेवटी हॉि पटल बंद करायला लावल.ं कारण का तर यांना 

या वेळेस वाटल ंक  चुक चे आह े या वेळी करायचला लावलं. मा. महापौर मी आप याला 

मािहती सांग ू इि छतो क  आप याकडे चार लोकांनी टडर भरल े होते याम ये जीवर क 
ऍिनमल वेलफेअर ट, सोसायटी फॉर  शन ऑफ  ऍिनमल आिण जॉनीस ट २०१७ 

पासुन हया सवाना काम दले आह.े मा. महापौर साहेब ित नसबंदीला ९९९/- ित 

नसबंदीला ९९९/- कु यांसाठी आिण ह े काम सहा मिह यांसाठी एका सं थेला देणेत आल.े 

करारना याचे जे िनयम आहेत  करारना याची कॉपी इथे मा याकडे आह.े मा. आयु  साहेब 
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हयात प  िलिहले आह ेक  ितथे  तु ही िडिजटल रेकॉड ग करायचं आह.े एक तरी डीजीटल 

रेकॉड ग तु ही दाखवाल का आ हांला. अट आह े टडरम य े अट आह े ितथ ं डीजीटल रेकॉड ग 

क न यांनी आ हांला ायचय. इथ े सजरी होते महापौर साहेब चार कु यांची यां यापुढे 

आकडा मांडला जातो २ होतात २४. कमचारी ितथ ेपािहजेत आठ, डॉ टर पािहजेत ितथ ेदोन, 

आ ा चला मा याबरोबर आ ा. सभागृह सोडून मी ढाकण ेसाहेबांबरोबर जायला तयार आह.े 

एक डॉ टर असेल चुकुन आिण एक कमचारी कवा २ कमचारी असतात तो डॉ टरांचा 
ि हडीओ मा याकडे आह.े तो ितथ ेबसून गांजा ओढतोय. मी ि हडीओ दाखवतो तु हांला. ितथं 

बसून गांजा ओढतोय तो. कोरोना या काळाम य े मािहती या अिधकारात जी मी मािहती 

घेतली ितथली. आप याकडे जे काही बायोमेडीकल वे ट आह े जे काही बाक चे वे ट आह ेती 

एज सी आपण पा कोला दलेली आह.े आिण पा कोची मािहती आ ही मािहती अिधकारात 

घेतलेली आह.े पा कोचं जे मािहती अिधकाराम य े मािहती घेतली आह े या या फगस 

मा याकडे आहेत. पा कोनी या या वेळेला कोरोना काळाम ये यां याकड खूप काम होतं 

कोरोना काळाम ये या याकडे खूप काम होतं. यामुळे आपण बघू शकता पा कोचं दैनं दन 

कामाचं रेकॉड मी मािहती अिधकारात घेतल ंआिण हया दैनं दन रेकॉडम ये असं प  दसून 
येतय क  २३ माच लॉकडाऊनचा काळ सांगतोय मी. २३ माच २०२० ते ८ ऑग ट पयत ितथं 

कामकाजच झाल ंनाही हणजे पा को हा ितथ ं१३७ दवस मा. आयु  साहेब १३७ दवस हा 

पा को २३ माच २०२० पासुन ८ ऑग ट २०२० पयत तो ितथ ंबायोमेडीकल वे ट यायला 
गेलाच नाही. हयाचाच अथ ितथ ेनसबंदी झाली नाही आिण जर नसबंदी झालेली असेल तर 

ितथल ंगारबेज ितथल ंवे ट कोणी नेल कसं नेल ं  ह े ुफ आह ेहे ुफ. जर हा गेला नाही तु ही 

शासनाने दल ं ते मा याकडे मािहती अिधकारात पु तक आह.े दुसरी मािहती अशी सांगू 

इि छतो क  हया काळाम य ेतीन मिह याम य ेह ेऍ ीमट आह.े हया ऍ ीमट या ट स आिण 

कंडीश स आहेत तु ही वाचू शकता याचं पण पूणपण ेउ लंघन कर यात आलेल ंआह.े अिजबात 

या प दतीने काम झालेलं नाही. दुसरी गो  आता स माननीयांनी सांिगतल े क  कु या या 

कानाला कट करायचं वगैरे ते तर होत नाही परंतु हया चारही सं थांनी जे काम या काळात 
केलेल ंआह े ते तु हाला फगस देतो. तीन मिह यांम य ेमा. महापौर साहेब जीवर ा ऍिनमल 

वेलफेअर ट आह े या सं थेने १४७५ कु यांची नसबंदी केली. या तीन मिह यात 

कोरोनाकाळाम य े सगळं जग ठ प आह े फ  आपले हॉि पटल चाल ू होते. या काळात हया 

सं थेने कती केलेत १४७५ X ९९९ = १४,७३,५२५/- . बील हयांना दे यात आल े आह.े 

सोसायटी फॉर ि शन ऑफ बुलेट टुल ऍिनमल यांनी १९०२ कु यांची नसबंदी केली याच 
तीन मिह यात या तीन मिह याम य े पा कोने  ितथनं काही वा न नेलं नाही ह े सगळं 
मॅिन युलेशन आह.े आता १९०२ X ९९९ = १९,००,०९८/- चे  बील देणेत आल े आह.े 

ऍिनमल वेलफेअर असोिसएशनचे सु दा १९०२ यांनी ९९९/- माण ेकु यांची नसबंदी केली 
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आह े याला १९,००,०९८/- . बील देणेत आल ेआह े आिण  जी जॉनीस टने एकूण १८४५ 

कु यांची नसबंदी केलेली आह े हणजे हया तीन मिह याम य े एकूण कु यांची नसबंदी झाली 
आह ेती ७१२५. मा. महापौर साहेब हया तीन मिह याम य ेहया मािहती अिधकारातील फगर 

आहेत.  चुक या फगर नाहीत. रकमा घेतले या आहेत. कती कु यां या नसबंदी झा या या 

घेत या आहेत. मा. महापौर साहेब ७१२५ कु यांची नसबंदी केली असे दाखवल ेगेलेले आह.े  

आिण या पोटी ह ेसव पैसे दल ेगेलेले आहेत. कती चुक चे काम होतय महापौर साहेब आिण 

अजडयावर िवषय एवढा मह वाचा असताना आ हांला बोलायचं असताना तुम याकडे मािहती 
ठेवायची असताना आ हांला बोलू दलं नाही सभागृह ने यांनी. मंजूर करा मंजुर करा आिण हे 

काय आह े हयाला जबाबदार तु ही आह.े ते पैसे तु ही ायला लावल े आिण तुम या 

मािहतीसाठी सांग ू इि छतो तुम याच प ातील एक सरिचटणीस हया गो ीशी संबंिधत मी 
ु ह क  शकतो हेपण मी पु ह क  शकतो. मग मा. महापौर साहेब पैसे कुठ कुठ लाटाव ेआिण 

कसे लाटाव े आिण का बोलू ायच नाही आ हांला आ ही तु हांला िनयमा माण े बोलतो. 

िवषयांतर केले का. मा.महापौर आ ही तुमचा सगळेजण आदर करतो. फ  चुक या प दतीने 

जाऊ नका. मग एवढा ाचार, नसबंदीम य ेपण ाचार. अहो मी तु हांला ि हडीओ दाखव ू

शकतो. दाखव यासारखा नाहीए.  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब ितथ ं जाऊन तो 

टेबल बघा. आपले िसमटचे लॉक ठेवून या कु याचे पाय बांधून अमानुष प दतीने नसबंदी 

केली जाते. एक माणुस तो डॉ टर ितथ ेबसुन गांजा ओढतो तु हांला ि हडीओ दाखवतो मी. मग 

अशा प दतीने एका सं थेला पैसे ायचे आिण या यावर कोणाचे ल  नाहीए. डॉ टर काय 

करतात. मग नसबंदी नेमक  केली कोणाची. हा मोठा  आह.े मग तीन मिह यात ७००० 

कु यांची नसबंदी केलेली आह.े मग असं कसं, मगाशी मंगलाता नी सांिगतल,ं सीमाता नी 

सांिगतल ंआम या संदीपरावांनी सांिगतल ंमग ही कु ी येतात कुठुन आिण काय उपाय योजना 
आपण केलेली आह.े आज आपण नागरीकां या मा यावर ५००/- . मा न टाकले आहेत यांनी 

काय करायचं. घरातनं काय घेऊन िनघायचं आपण सं थांना काम दलेल ंआह.े ओला कचरा 

सुका कचरा पण परत याम य ेटडर आह ेआयु ांनाही मिहना झाला प  देऊन. मा. महापौर 

साहेब एक मिहना झाला प  देऊन ती साई स हसेस ा. िल. ब ल. सगळी बोगस कागदप , 

सव बोगस कागदप  आिण दुदव असं क  मी १५ दवसापूव  आयु ांना भेटलो. मा. आयु ांनी 

या यावर िलहील ं आिण मला हटल े क  ह े जर बोगस असेल तर हा न  जेलम य े जाईल 
आिण आ ही या यावर तशी कारवाई क . यांनी ताव पाठवला ि हिजल सला. 

ि हिजल सनी आठ दवस ठेवल ेआिण ि हिजल सनी प  पाठवल ंखांडकेकर साहेबांकडे. आता 

खांडकेकर िनवडणुक ची काम े बघणार का हे कागदप  तपासणार. या संबंिधत िवभागाचे 

डॉ टर माई गेल ेतीन वषाचा आपण अनुभव घेतोय. आपण हणतो क  मी ३ वषात कती काम 

केल,ं कती लाखांच काम केल,ं कती कोटीचं काम केल,ं कती कमचारी पुरवल,े यांचा पगार 
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झाला का, यांची नाव ेआहेत का, यांचा टीडीएस कापलाय का, यांचा जीएसटी भरलाय का, 
यांचा ताळेबंद पािहला का. आप या अिधका-यांनी काही पाहयल ं नाही. कारण आपले 

अिधकारी या यात सामील आहेत आिण यां यावर ेशर आह.े या यामुळे ते काहीच करत 

नाहीत आिण आता आपण ेस कॉ फरंस घेतली. सगळया पेपरला छापून आलंय. आज मिहना 

झाला माई अजुन या यावर पुढे काही झालेलं नाही. आिण मी पु हा ओरडलो ते हा मला आता 

ि हिजल सवा यांनी प  दलंय. सीमाताई तु ही पण ल ात या. भाऊसाहेब ऐका. 

ि हिजल सवा यांनी मला प  दलंय क  तुम याकडे काय पुराव ेआहेत ते ा. आता मला सांगा 

आयु  साहेब ि हिजल सनी मला प  ावं क  मा याकडे काय पुराव े आहेत. ि हिजल स 

िडपाटमट काढता कशाला तु ही. मी प  दाखवीन तु हांला. मला परवा प  दलय क  

तुम याकडे काय पुराव े आहेत ते ा, हणजे पुराव े मी ायचे, ाचार हयांनी करायचा, 

ट े वारी हयांनी खायची प  हयानी ायचं क  बीलं िमळाली. अहो मी या आळेफाटयाला 

जाऊन आलो. मी मुंबईला जाऊन आलो. मुंबई या डॉ टरला भेटलो. आळेफाटयाला गेलो तो 

दवाखाना बंद होता. स ट फकेट जोडले आह.े तो डॉ टर आम या संत तुकाराम नगरला राहतो 

याला बोलावून घेतला तो घाबरला. थरथर कापायला लागला. तो हणाला मा याकडून फ  

लेटरहेड नेलेल ंआह.े मग फ  लेटरहेडवर िल न दलं असेल क  मी इतकं मनु यबळ पुरवल ंतर 

तु ही टडर देऊन टाकता,  काय करतात आयु , ऑडीट िडपाटमट काय करतं. तो डॉ टर काय 

करतो ितथ ं बसवलेला. जो काम करणारा डॉ टर आह े याला बसवला बाजुला आिण जो 

िनकामा आह े याला बसवला खुच वर. याला हटल ं उठ तर उठतो याला हटल ं बस तर 

बसतो याला बोलल तर तो आजारी पडतो, याचा बीपी वाढतो मा. महापौर साहेब हा 

ाचार कुठं तरी थांबवा आिण जर खरंच आपली लोक यांत नाहीएत ना स ाधारी यात 
नाहीएत ना मग तु ही उघडा ते करण, काळया यादीत टाका. आ ही पुराव े दलेत पुराव.े 

आ ही पुराव े दलेत प कारांना. आता शासन मला पुराव ेमागतय. मग करायचं काय. यांचे 

काम आहनेा माझंच प  गे या गे या  ेस काँ फर स झाली या बरोबर संबंिधत िवभागा या 
डॉ टरांनी हेड लाकनी संबंिधत िवभागाचा जो कोणी असेल यांनी या सं थांना प  दले 
पािहजे क  तु ही जे जे कागदप  पुराव ेजोडलेले आहेत ते सव स ट फकेट आ हांला आणून ा. 

यांचे सगळे ताळेबंद आ हांला आणून ा. कारण तीन वषाचा अनुभव दलेला आह.े जीएसटी 

भरलाय का, टीडीएस भरलाय का, रटन फाइल केलेल ेआहेत का, ऍ ीमट झालेलं आह ेका. 

तु ही मनु यबळ पुरवल े यांची नाव े ा. यांना कती पगार होता,  कती मेल कती फमेल 

पुरवल,े कती डॉ टर दले काय केल आपण मला प  दलयं आिण मी या प ाचं उ र पण 

तयार केलय. आज देऊन टाकणार आह.े मा याकडे दो ही मािहती आहेत ते देणार आह ेकारण 

वेळ नको वाया जायला.  शासनाला कळतय पुढचं टडर काढायचं असत घाई पुढ या टडरची 
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असते आता तर मला असं पण कळलय आज क  या साठी माग े थायी सिमती म य े िवषय 
होता या िवषयाम य ेटॅब खरेदीवर आ ही बोललो. यावेळेस पण िवषय तहकुब झाला. आता 

परत शासना या डो यात कोणी सुपीक िनणय टाकलेला दसतोय आता टॅब परत खरेदी करा. 

करा बाबा. तु ही काय पण क  शकता, आता २ मिहने आहेत काय करायचं ते क न या. मा. 

महापौर साहेब हे जे तु हाला फगस दले या आहेत ते सव स य आहेत. तु ही नसबंदी िवषयक 

जी मािहती दली आ हाला या िवषयावर बोलायचं होतं. नागरीकांना जी जनावरे ते पाळतात 

यां यासाठी आपण काय क  शकतो. आपण हजारो लोकांना वाय.सी.एम. म ये मोफत 

उपचार देतो. मग ही कु ी ामािणक आहेत. जर ामािणक जातीसाठी आपण ामािणक 

वागाव. हया ामािणक जातीसाठी ामािणक वागल ेपािहजे ना. मग या यावर चचा नको 

का. आ हांला सभा शाखेचे िनयम बरोबर आह ेसुसंगत आह ेहे िशकवायला लागले,  अरे सुसंगत 

कशाला हणतात ह ेतरी कळतय का. िवषय कोणता उपसूचना कोणती आिण िनयम हणतो 

एक उपसूचना ायची तर ऑनलाइन या टायमाला महापौर साहेब एका िवषयाला २४ 
उपसूचना द यात. मी  मा. महापौरांना प  दलयं, आयु ांकडे  पञ दलेल आह ेक  ते सव 

र  करा. हा कोणता सभा शाखेचा िनयम आह ेआिण मग मला काय हणायचय जगताप साहेब 

काय पु तकातले िनयम वाचायला ितथं बसलेत का.  यांनी सांगायला नको का हे िनयमाधीन 

नाहीए. ढकलुन देतात महापौरांचा अिधकार आह,े आयु ांचा अिधकार आहे,  मग आ हांला 

काहीच अिधकार नाहीएत. प ने यांनी इथ ं बसायचं तु ही ितघांनी इथं बसायचं. जीबी 

यायची. आ ही घरी जातो. तुमचाच अिधकार आह.े कारण मेजॉ रटी तुमची आह.े नेता तुमचा 

आह,े महापौर तुमचेच, आयु  तुमचे आिण से े टरी पण तुमचा. तु ही सभा चालवा ना. हे 

कशाला पािहजे, ह े नकोत मा. महापौर बोल यासारख े भरपूर आह.े परंतु माझी आप याला 

िवनंती आह ेजे िवषय मी आप यासमोर मांडल ेआहेत याची तु ही मािहती या. कोिवड या 

काळात झालेला ाचार तु हांला मािहती आह े या यावर आयु ांनी हात झटकल.े आयु ांनी 

िवभागीय आयु ांकडे पाठवल.ं िवभागीय आयु ांनी  ितस-या अिधका-यांकडे दलं. शेवटी 

आ हांला पी.आय. दाखल करावी लागली. ददव असं क  कोिवड या काळात कोटाना पण सु ी 

होती हणुन शेवटी तेही लांबत गेल.ं परंतु तो ाचार सु दा उघडक स येणार आह.े कंुदन 

आिण या या सहका-यांवर यावेळेला अ याय झाला यां या टीचरवर यावेळेला ते भडकले 

ते हा स ाधारी जाग े झाल.े या या आधी आ ही ओरडत होतो. ओरडत होतो. परंतु ते हा 

तु ही ऐकल ं नाही परंतु आ ही यावेळेला कंुदनला या या सहका-यांना साथ दली आिण 

आ ही पण तुम याबरोबर थांबलो क  जे चुक चं आह े ते चुक चं आह े जे चांगल ंकाम आह े ते 
चांगल ंकाम आह.े आ ही काय िवरोध केला. आ ही साथच दली. या याआधी आ ही ओरडत 

होतो ितथ े कती रेिमडीिस हर िवकल े गेल े कती लोकांकडून लाखो पय े घेतल े गेल.े कती 
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चुक चं काम झालय पण आपण आपली पाठ थोपटून घेतोय. मा. महापौर साहेब या यावर 

अजुन मला सांगायच झालं तर ेस कॉ फर स पण झाली. हया थायी या कामाब ल सगळी 

मािहती दली गेली.  या यानंतर माग या थायी सिमती म य ेसाफसफाईचं काम साधारणत: 

वीस कोटीचे काम होते याला बहाल कर यात आल.ं मग जर स ाधा-यांना बर काय वाईट 

काय कळतय  या यावर ेस कॉ फर स झाली तर एखा ा तरी सद यांनी ओरडायला पािहजे 
होतं क  हयाची चौकशी करावी. इथं चुक चं आह,े हा िवषय तहकुब ठेवावा. कमान तहकुब 

तरी ठेवा ना.  तो तहकुब पण ठेवला नाही. तो िवषय पण मंजूर केला. हणजे याला काळया 

यादीत टाकायला पािहजे याची अनामत र म ज  हायला पािहजे याची चौकशी हायला 
पािहजे ते कोणी बोललेच नाही.  मा. महापौर साहेब ह ेदुदव आह.े कृपा क न अशा प दतीने 

सभागृह चालव ूनका, ध यवाद.   

मा. आशा धायगुडे-शडग े– स मा. महापौर, स मा. आयु  आिण संपूण सभागृह खरं तर आता 

अनेक सद य सेवा ये ता यादीबाबत मा. महापौर साहेब या ठकाणी बोलले आहेत आिण 

यांनी सांिगतल ंसू दा माई या ठकाणी क  सेवा ये ता यादी जी शासनाकडे आह ेती काय 
तु ही तयार करत नाही, मी तयार करत नाही कवा आयु  करत नाहीत. ती सेवा ये ता 

यादी आह ेती  शासनामाफत सगळयां या या जॉई नग या तारखा आहेत यानुसार ती यादी 
तयार होते. याला बगल दे याचा अिधकार  कोणालाही नाही. आिण जर या सभागृहाम ये 

िनवडून आलेले सद य  या शहरातील नागरीकांनी यांना ितनीधी व  कर याची संधी दली 
आिण हणुन आपण या सभागृहात आलो अशा सगळयांना या ठकाणी डावलल ंजातं. आपण 

सांगतो जर समजा महापौर साहेब तु ही सांिगतल ंक  हयाला आपण भारी चाज ा तुमचं 
ऐकल जात नाही. मी सांिगतल ंमाझ ंऐकल ंजात नाही. हयांनी सांिगतल ंऐकायचं नाही. फ  

संबंिधत आयु ांना, अित र  आयु  यांना कोणी भेटायला गेल ंआिण यांना सांिगतलं क  मग 

मा  आयु   साहेब न  आप याला या ठकाणी  वाटते क  सेवा ये ता दली  पािहजे ते 
सेवा ये ता यादीत नसले तरी.  हणजे महापौर साहेब यादी आयु  साहेब या शहरात या सव 

अिधकारी तुम या कती अिधका-यांकडे तुम या भारी चाज माई मागील चार चार, पाच 

पाच वष ते एि झ युटी ह पदावर बसलेल े आहेत. का बरं माई. मी जर सेवा ये तेनुसार 

एि झ युटी ह पदावर बसत असेल तर माझा अिधकार असेल माझा या य ह  असेल तर तो 
पायदळी तुडव याचा स मा. आयु ांना अिधकार आह ेका. आयु  साहेब तु हांला हात जोडून 

िवनंती आह े आम या बरोबर तु ही खेळ करताय ते करतायच आम या महापौरांना तु ही 
केराची टोपली  दाखवतायच परंतु कमान तुमचे कमचारी जे तुमचे अिधकारी आहेत ऍटिल ट 
यां याशी तरी  यायाची भूिमका तु ही या ठकाणी बजावली पािहजे. खरं तर महापौर साहेब 

या सगळया िवषया या अनुषंगाने सगळयांना िवषय . १ वर बोलायचे होतं. मला वाटतं 

भागा या िमट गम य े तु ही असताना मी एकदा म त पाढा वाचला होता होता हया 
कु यासंबंधातला. माग या वेळेस वैशालीता या वॉडातील एक त ण मुलगी ए पायर 
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झाली. मा या वॉडातील वामी नावाचा  साधारण ३०- ३२ वषाचा त ण मुलगा वारला. 

याला एक छोटं लेक  आह.े ते अनाथ झालं याची बायको िवधवा झाली. ह े सगळे िवषय 

असताना सु दा चचा करावयाची नाही हणजे काय महापौर साहेब. हणजे कसंय तुमचा 

स मान आयु ांनी ठेवायचा नाही आिण आमचा स मान तु ही ठेवायचा नाही. असं क  नका 

महापौर साहेब.  खरं िवनंती आह ेतु हांला या ठकाणी क  स मान ठेव यानीच वाढतो नाही 

तर स मान िहसकावा लागतो. आिण ती वेळ िनि तपण े या सभागृहात तु ही आम यावर 

आणणार नाहीत असा िव ास मी या ठकाणी देते. मा. महापौर साहेब खरं तर किमशनर इतके 

िसरीयस िवषय चाल ूआहेत आता मा. सीमाता नी सांिगतल ंक  तु ही आ हांला  उ र देणे 

लागता तर महासभा सोडून जा या इतपत रािह यात कती महासभा मा. महापौर साहेब 

हाडली एक कवा दोन. पुढची एखादी सभा आप याला िमळणार आह.े अशा काळात खरं 

महापौर साहेब, आयु  साहेब कुठे गेलेत आ हांला सांिगतल ं तर इतका िसरीयस िवषय 
बोलायचा. माग या जी.बी.ला सु दा मी इतका मोठा पाढा वाचला. एकूण शहर काहीच नाही. 

मी बोलले. अनेक सद य सगळयांना कळतय क  आता तीन चार मिहने शेवटचे आपले जीबीचे 

आहेत. पुढ या वेळेला यायचे असेल तीनच सभा रािह यात. पु हा यायचय तर आप याला 

सगळयांना परी ा ायचीय. अि परी ेतुन जायच तशी आपली सवाची अव था असते. आिण 

यामुळे सगळयांना असे वाटते क  माझे िवषय, मा या संबंिधत, मा या शहराचे, मा या 

भागाचे िवषय मी मांडल ेपािहजेत. परंतु याला बगल दली जाते. सांगा ना महापौर साहेब 

या ठकाणी किमशनर साहेब कुठे इत या अजट कामासाठी गेल े आहेत काय िवषय आह े ते 
सांगते हणजे ते १० िमिनटांना येणार असतील तर मी १० िमिनटांनी बोलते. सांिगतल ंतर 

बरं होईल महापौर साहेब.  

मा.िवकास ढाकण े (अित र  आयु -१) – मा. महापौर साहेब, स मा. सव सद य आिण सव 

प कार बंधु भिगनीनो, आता मा. आयु  साहेब आजारी अस यामुळे मा. महापौर मॅडम यांची 

परिमशन घेऊन ीटमटसाठी गेलेले आहेत. यांना ताप होता आिण काल यांची छोटीशी 

सजरीपण झालेली आह.े  

मा. आशा धायगुडे-शडग े–  मा.महापौर साहेब, ठीक आह.े ध यवाद मा. महापौर साहेब. ख-या 

अथाने कु यांचा िवषय  मा. महापौर साहेब सांगत होते  आपण हया शहरात मला माहीत 

असणारे िवषय आहेत आयु  साहेब. ह ेदोन िवषय मिहना दोन मिह यात या अंतरातल ेआहेत 

महापौर साहेब. आिण मला अजुनही आठवतय क  मी २०१३ ला यावेळेस मी  टँड गला होते 

यावेळेस आप या एका नगरसेवका या मुलाला कु ा चावला ंहोता आिण याचं एक ऑपरेशन 
करायच होत, छोटं बाळ होत साहेब हणजे इतके अनेक िवषय या शहराम ये आहेत आिण मा. 
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महापौर साहेब आिण कुणी काय हटल,ं कोणी पैसे घेतं कोणाचं काय चाल ूआह ेएक शासन 

हणुन तु ही खुप ऍ टी ह अ यंत काय म प दतीने काम करणारे सव अिधकारी वग तु ही. 

मग मा. महापौर साहेब ९९९ . जर आपण एका ऑपरेशनला देतो दवसाकाठी कमान साहेब 

दवसा काठी कु यां या ऑपरेशनसाठी आपण ६०, ०००/- पय े मा. महापौर साहेब  आपण 

दवसाला बघु साहेब, आयु  साहेब दवसाला बघ ूआिण मी आता याचेकडून आकडा पु हा 
घेतला, कारण मी हणल आप याला िव मरण झालय का. आपण मागचे चार मिहने न हतो  

आकडे मोजताना चुकलो  तर पु हा आणखीन काय ातील तरतुद आणतील आिण हणतील क  
तु ही सभागृहात बोललात आिण सभागृहाची दशाभूल केली का असा िवषय हायला नको 
हणुन मी पु हा एकदा दगडे साहेबांना फोन लावला यांचा फोन नॉट रचेबल असतो मग 
यांना तीन चार वेळा फोन लाव यानंतर कळाल  तर ते हणतात  कमान आपण ६० 

ऑपरेशन रोज करतो. चार सं था कामाला आहेत. एक कु याचं ऑपरेशन के यानंतर मा. 

आयु  साहेब आपण कमान याला तीन ते चार दवस या या कृती माण े ठेवतो. कमान 

तीन नाही तर चार ते पाच दवस या कु याला आप याकडे ठेवतो. मी आप याला इथे 

सभागृहाला सांग ू इि छते क  एकदा मला असं  वाटल ं क  या कु याला आपण बघायला 
जावंच. भागात कु यांचं दशन कमी होतं हणुन ितकडे जाऊन बघाव ंकु ी कशी ठेवतात, काय 

करतात. महापौर साहेब मला दीड तास लागला मला आत ए ी िमळवायला. चोरी करते का 

मी. चोरीसाठी गेल े होते. मग अिधका-यांना वाटतं क  आशा ताई आम याशी चांगल ंवागत 

नाहीत. दीड तास मा. महापौर साहेब. मग हयाला फोन कर याला फोन कर. मग परिमशन 

नसती कसे काय तु ही आत जाऊ शकता. अरे नगरसेवक आहेत या महानगरपािलकेचे टी 

हणुन काम करतो. आिण साहेब ट ना एखा ा गो ीची पाहणी करायची असेल तर याला 

िनयम दीड तास साहेब या ठकाणी वेट ग कराव ंलागलं. मग नंतर एकदा पा न तर येऊ ात 

असं हणुन कसंबसं आतम ये गेल.े आत म ये गे यावर योगेशभा नी सांिगतल ं व तुि थती 

तशीच. यांनी सांिगतल ं कॅ नग केलं डोळयांचं. असं आ हांला टडरमधली अट मािहत होती 

डोळयांचं कॅ नग केलं जातं. यामुळे कोण या कु याचं ऑपरेशन झालं कोण याचं ऑपरेशन 

झालं नाही िडजीटल रेकॉड ग करायचं असा िनयम होता. या िनयमानुसार तु ही कुठे करता ते 

आजचे आकडे स सेस होत नाही. कोणी ठरवल ंस सेस होत नाही. जर टडरमधला लॉज आह े

तर हया सभागृहासमोर टडर आणता याची मा यता घेता मग तो लॉज जर तु हाला 
काढायचा असेल तर सभागृहासमोर आणल ंनाही पािहजे का मा. महापौर साहेब. शासनाची 

जबाबदारी नाही आिण मा. महापौर साहेब तु ही सांगायचं क  तु ही या शासनावरती काय 

कारवाई करणार. याच बरोबर साहेब या ठकाणी गे यानंतर जर आपण एक कु  ६० कु ी 

आज पकडली ३ दवस  ठेवली तर १८० कु ी आप याकडे असली पािहजेत. मोजून या दवशी 

४२ कु ी आप याकडे जे ऑपरेशन झा यानंतर ठेवायचं ठकाण आह े या ठकाणी मोजून ४२ 
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कु ी होती कस काय. हणजे कु ी पळून गेली, कु ी तुमचा िनरोप न घेता गेली. तुम या 

परवानगी िशवाय गेली, हणजे नेमकं काय घडतं. आयु  साहेब खरंच आ ही काय करतो 

तुम या दृ ी, आ ही चो-याच करतो. शासन मा. महापौर साहेब अ यंत चांगल ंकाम करतं. 

माग आत आपण हया कामाचं खापर कोणावर फोडणार. शासनाला आपण कोणता कायदा 

करणार. कोण या भुिमकेत आपण यां याकडून ह े काम क न घेणार ते सांगा मला. मा. 

महापौर साहेब अ यंत वाईट वाटतं या वेळेला तुम या आदेशास हया ठकाणी केराची टोपली 
दाखवली जाते. मा. महापौर खरंच सांगते महापौर हे  सव  उ  पद तुम याकडे आह.े  कोण 

आयु  कोण शासन कोण उपायु , कोण अित र  आयु  काही देण ंघेणं नाही आ हांला. 

मा या महापौर आहेत, शहरा या महापौर आहेत, थम  नागरीक हणुन तुमचा स मान 

असतो आिण तो आदर आम याही मनात  असतो. आिण या वेळेला हणजे मला आजही 

आठवतय आयु  साहेब तु हांलाही आठवत असेल हया सभागृहात जरी तु ही माग े बसला 
असाल तरी कान डोळे न  उघडे असणार आहेत. या वेळेला माई हणाय या आ ा या आ ा 

पुढ या सभेपयत मला या ठकाणी कायपटलावरती या सगळयाचा अहवाल पािहजे. मा. 

आयु ांनी सांिगतल ंमा. महापौर मी िवनंती करतो क  इत या लगेच ह ेहोणार नाही. मला 

चार दवस वाढवून ा. आम या मा. महापौर साहेब इत या मोठया मना या. यांनी सु दा 

तु हांला सांिगतल ंहरकत नाही या तु हांला अजुन चार दवस. परंतु हया तारखेनंतर खपवुन 

घेणार नाही. आिण काय झाल ंमा. महापौर साहेब ह े तु हांला पण ह ेमला खा ी आह े तु ही 

अिजबात ऍडज ट होणा-यात या नाहीत. तु ही कोणाचं ऐकुन घेणा-यात या नाहीत. तु ही 

तुमचा स मान तुमचे सभागृह आम या सभागृहातील १२८ लोकांचा स मान तु ही जपणा-

यात या आहेत. मग काय झाल ंआिण जर माई तुमची ही अव था असेल तर नगरसेवक हणुन 

मी काय केल ंपािहजे. मग मी वागते ते काय चुक चे आह ेका. स मा. महापौर स मा. आयु  

साहेब या ठकाणी आयु  साहेब सभागृहाला सांगते क  एखा ा अिधका-याला आ ही मेसेज 

टाकतो, एखादा फोटो टाकतो, तो काही आमचा पसनल फोटो टाकायला जात न  नाही.  

आम या घरची कराणाची यादी तु हांला टाकत नाही, आम या घरातले ए सपे सेस तु हांला 

टाकत नाही.  साहेब आ ही तु हांला हॉटसअप करतो एखाद ं मेसेज करतो िनि तपण े तो 

शहरा या िहताचा शहरा या िवकासाचा, कवा मा या भागातील नागरीकांचा िवषय 

असतो. मा. महापौर साहेब हया यावर उ र ायचं, नाही तर मा. महापौर साहेब माग या 

वेळेस जसं हटलो खाली बसतो आ ही िनि तपण ेखाली बसतो. का याय ायचा नाही. का 

उ र  ायचं नाही मा. महापौर साहेब ३० स टबर हणजे आज कोणता मिहना आह े

नो हबरची १८ तारीख आह.े मी ३० स टबरला हणजे ऑ टोबर गेला नो हबर मिहना चालू 

आह.े एक हॉटसअप किमशनरांना पाठवल ं होतं मा.आयु ांना टाकलं होतं. या याम ये 
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गाईचा फोटो टाकला होता आिण नदीपा ाम य े टाकत असलेला भरावाब लचं सांगीतल. 

यांचा मला पटकन संुइर मॅसेज आला क   ताई लोकेशन सांगा, मी यांना लोकेशन सड केलं. 

यांनी सांिगतल ं रगाडस. आय िवल लुक इनटू इट. मला फार बरं वाटल.ं आिण हणुनच 

समाधान वाटल.ं या यावर काहीतरी होईल दोन दवसात चार दवसात, आठ दवसात, १५ 

दवसात मला प  येईल. संबंिधत अिधकारी मला येऊन सांगेल ताई हा िवषय तुमचा आिण 

या िवषयावरती आ ही संबंिधत शासनाने केलेली ही कायवाही. काहीच नाही आजपयत एक 

ओळीचं प  मा याकडे आलेलं नाही. दुसरा िवषय ४ ऑ टोबरला माट िसटी या अंतगत 

मा या भागाम य े खोदलेला िवषय माग या वष या ऑग ट म ये खोदलेल े फोटो टाकल.े 

तु हांला सांिगतल े आय िवल लुक इनटू इट अँड िवल सॉ ह इट टू. शेवटी आता मा याकडे 

ेनेजची लाईन साठी अ खा र ता खोदला. यामुळे िवषय मेला. परंतु मा. महापौर साहेब 

एकाही ओळीचं प   नाही. फोटो मु यांसहीत िलिहलेल ंअसतं. हणजे मला मािहत न हतं. 

ल ात आल ेनाही. यामुळ फोटो टाकायचा काम करते. आता फोटो ाफरही चांगली झालेली 

आह.े ितसरा िवषय मला वाटतं ५ ऑ टोबर िवषय दलेला आह े सर नाला आह ेसँडि हक या 

येथील या ना याम य ेमाई वाहता नाला आह े याम ये ेनेजची लाईन धो धो वाहती आह े
हणजे फुटली आह े ती. माझा िवषय काय आह े क  मी तु हांला कळवल ं तु ही संबंिधत 

िवभागाला कळवा. तु ही िनि तपण े किमशनर आहात. तुम याकडे इत या फालतु गो ना 

िनि त वेळ नसावा. संबंिधत िडपाटमट या लोकांनी आ हांला काही सांिगतलं पािहजे काय 

कायवाही केली पािहजे काय कायवाही केली ह े सांिगतल ं पािहजे. आज अनेकदा आपण 

शहरातील जलपण साठी हजारो लाखो कोटयावधी पय े खच करतो नंतर भूषण घेतो क  
आ ही नदी व छ केली. आ ही नदीमधील जलपण  पूणपण ेकाढली. ही शहरातील नदी आ ही 

जलपण मु  केली असं आपण हणतो. आज जाऊन बघा आज शहरातील जलपण  कती 

वाढायला लागली आह.े का मा. महापौर साहेब ह े तुम या घरातल े पैसे, मा या घरातल े पैसे 

साहेब  ह े तुम याही कुटंुबातील पैसे कोणाचेही पैसे नाहीत तर आप या शहरातील करदा या 
नागरीकांचे पैसे आहेत आिण हया पैशांवरती आपण या शहराचा िवकास करतो कब ना 
तुम या  सगळयांचा पगार देखील काढतो. आ ही बोलायचं आिण पु हा आम या बोल याचं 

तुम या आदेशाला केराची टोपली असेल तर आमची काय मा. महापौर साहेब आिण साहेब या 

ठकाणची जलपण  जी वाढते नदीचं पाणी ेनेजचे पाणी सगळं टाकून झालयं हणजे तु ही 
जलपण  काढ याम य े सांिगतल ं तर मी पण मा या भागातील दापोडी ते कासारवाडी 

भागातील लोकं मा या शहरातली पवना नदी, मा या भागातील पवना नदीचा भाग जो 

आह ेमाई कमान मी तीन वेळा बोटीतुन वास केला. कुठं कुठं ेनेज लाईन फुटलेली आह ेितचे 

फोटो काढले ते संबंिधत अिधका-यांना टाकल े या यावर काय केल.ं साहेब आ हांला 

िवचारायचा अिधकार नाही कवा तु ही सांगाव ंह ेतुमचं कत  सु दा नाही. आमचा अिधकार 
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सोडा तुमचं कत  काय आह ेते साहेब सांगा ना आ हांला. नाही का कत  माई. आपण एखाद ं

काम सांिगतल ं तर ते होणार आह,े नाही होणार, यासाठी आ ही ही तयारी केली,  होतचं 

नाही, िनयमात बसत नाही. तरी साहेब आ ही ऐकू ना तुमचं. ते िनयमात बसायचा कसा य  

करायचा याची चचा क  . माई हा झाला दुसरा िवषय. ितसरा िवषय  ११ ऑ टोबरला एका 

िवषयाला पु हा साहेबांना टाकलं २० ऑ टोबर ला शंकरवाडीब ल माग या मिह या या 
भागा या िमट गम य ेबोलल ेतो िवषय सांिगतला यावर तर आपण ले स काढता आम या 

सव नगरसेवकां या इले शनचे दवस आहेत सगळेजण ले स लावतात. कायकत ले स 

लावतात, पटापट तु ही काढता. अिभनंदन साहेब मनापासुन अिभनंदन. या शहराचं 

सुशोिभकरण कर याचं उ  तुम या डोळयात आह.े ि हजन तुम या डोळयात आह े ते तु ही 

साकारता. आ हांला जे वाटतं आ ही पण हया शहराचे टी आहोत हयाची कती वेळा 

तु हांला आठवण आिण जाणीव क न ायला लागेल मा. महापौर साहेब आप या सगळयांना 

पण या ठकाणी मा. महापौर साहेब या ठकाणी एक ख ा केला एकाने साहेब होड गसाठी 

साहेब ितथ ंरचना केली होती. ते होड ग काढलं गेलं कुणीतरी एका प काराने पेपरला बातमी 

लावली. ते हा ते होड ग काढलं गेल ं माई आिण होड ग काढ यानंतर समजा ते होड ग 

आशाता च होतं संबंिधताला कळलं ना मग तु हां अिधका-यांना कसं कळत नाही क  ते होड ग 

आशाता चं होतं आिण आशाता कडून तो ख ा भ न घेतला होता इथे ती यांची नैितक 
जबाबदारी आह.े का या संबंिधतांवर कारवाई केली गेली नाही. माई तो ख ा २० 

ऑ टोबरला सांिगतला, कधी २० ऑ टोबरला काही या यावर झाल ंनाही. जीबीत बोलले 

काही झालं नाही. मला सांिगतल ंजीबीत बोल यावर काही तरी कारवाई होणार माई . जीबी 

आह ेजनरल बॉडीची िमट ग आह ेही. हया येक वा याला हया येक श दाला काही तरी 

वजन असल ं पािहजे. कारवाई झाली नाही माई. यानंतर मी हटल ं चला आशाताई आता 

िवस न जा क  आपण नगरसेवक आहोत. आपण सारथीवर कं लट क . माई शेवटी मी 

सारथीवर कं लट केली २३ ऑ टोबरला. कं लट नंबर वगैरे सगळं मा याकडे आह.े  काही 

पयाय, काही उ र नाही. काही रे पांस नाही. येता जाता तो पोच समोर दसतोय आह ेवेदना 

होतच आहेत. पु हा काय क  आशाताई असा  वत:ला िवचारायचा  पयाय उरला नाही. 

शांत बसा होईल काही तरी. २३ तारीख होती ना माई पु हा २८ तारखेला मी सारथीला 

क लट दली साहेब. मला कळून चुकल क  शासनाला बोलून काही उपयोग नाही. क  सारथी 

आम या ीकर परदेशी साहेबांनी खूप अपे ेनी आिण खूप उ  डोळयासमोर ठेवून केली 
होती. २८ तारखेला पु हा बोलले. या हणा या आ ही संबंिधतांना सांिगतलय. परंतु असय 

तसयं तसयं. यांना िवचारल ंकायदा काय सांगतो. आ ही जर कं लट केली असेल तर कती 

दवसात सॉ ह झाली पािहजे. माई मा याकडे संबंिधत िडपाटमटचा कोणताही अिधकारी 
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आला नाही ह े खेदाने सांगाव े लागत आह.े आता तु ही बघताय काय कारवाई करताएत हे 

मलाही बघायचय. काय कारवाई करता ना साहेब तु ही अिधकारी हणुन शासन हणुन 

आयु  हणुन आिण मा. महापौर साहेब तु ही काय आदेश देताय मलाही बघू देत. तरीही काही 

झालं नाही शेवटी पु हा मला वाटतं १० ऑ टोबरला माझ डोकं जाम फरल ंसाहेब. कारण 

याच वेगळं होते माझ ंऐकल ंनाही याचं द:ुख न हत साहेब. पु हा सांगतीए साहेब या ३०-३०, 

४००००  लोकांचं ितनीधी व क न आ ही हया सभागृहात येतो आिण मा या वॉडातला एक 
मुलगा थापा हणुन याच ठकाणी याचा ऍि सडट झाला. याच पॉटवर चुक कोणाची होती, 

कशी होती, का झाला हया यावर मला चचाच करायची नाही. कब ना मला वाटतं साहेब 

या ख यात जर माती नसती तर ते पोर ितकडनं गेल ंअसतं आिण तो टपोही ितकडनं गेला 
असता. मा या पोराचा कदािचत जीव वाचला असता. दुदवाने मा. महापौर साहेब या दवशी 

मा. माधुरीताई िमसाळांची मुलाखत होती भेट होती िमट ग होती आिण मी ितकडे िनघाले 

असताना तो ऍि सडट पाहीला. हटंल िखडक  खाली घेऊन आिण जाऊन िवचाराव ंकुणी जरी 

असला शहरातला नागरीक तरी िवचाराव ं काही मदत लागती का. िखडक  खाली केली तर 

दुदवाने मा याच भागातला मुलगा याच ख या या शेजारी म न पडला होता. साहेब काय 

केल ं पािहजे. आिण हणुन १० ऑ टोबरला अ यंत वैतागुन फोन केला आिण या दवशी 

सांिगतल ंआज जर झालं नाही ना तर मी मा या टाईलने येईल आिण मा या गुणांवर येणं 
मला भाग आह.े आिण ११ तारखेला ते उचलल ं आह.े मला आठवतय मा. महापौर साहेब 

आपली भागाची िमट ग होती ना या दवशी ते आ ही उचलल असं सांगीतल, मी हणाले 
तु हांला हार-तुरे, शॉल देवूनच स कार केला पाहीजे कारण या दवशी एका आईची कुस 
उजाडली होती. एक बाप एका मुलाला पोरका झाला होता. जी आ ही मागणी करतो ना ती 

हया शहरातील िहताची हणजे पैसे कोण खातं, कती खातं, साहेब आम या कोणा याच सहया 

नसतात.  तुमचीच इ छा असती शासनाची या याच बरोबर तु हांला पैसे िमळाल ेपािहजेत 

तुमचा िवकास झाला पािहजे  आिण बळीचा बकरा कोण तर नेहमी माण ेआ ही. इत या वेळा 

हॉटसअप टाकलेत याचे सगळे न शॉट मा याकडे आहेत.  तु हांला हव े तर तु हांलाही 

पुरावे देते. ह ेसगळे सारथीला केलेले मेसेज आहेत. यांचे मेसेज मला आलेले आहेत आिण आता 

पु हा एखादया मुलाचा मृ यु झालातर कुणी जबाबदारी यायची साहेब. आिण दुदव काय माझ ं

जी सारखी वटवट करते शहराचा नागरीकां या जीवाशी ित याच वॉडचा मुलगा थापा 
नावाचा साडे सतरा अठरा वषाचा मुलगा माई वारला त ण मुलगा. नाही वेदना झा या 

पािहजेत.  साहेब एक िवषय सांगा क  या यात तु ही हणजे राजाची जा हणुन मी 

सगळया अिधका-यांनाही सांगते आ ही तु हांला काम सांगतो आम या घरात ेनेज लाइन 

टाकायची नाही. आमचा र ता करायचा नाही आम या घरावर कौल ंटाकायची नाहीत काहीच 

करायचं नाही तु हांला. तु हांला शहराचा िवकास करायचाय. या शहरातील मतदार आहेत ते 
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बंधु भिगनी यां या करावरती आपण सव चालवतो यांना काही तरी अपे ा यां या पूण 
कर यासाठी आ ही आहोत मग का साहेब आप याला जीव तोडावा लागतो. सोडून ाव मी 

तर आता अपे ा करण ंपण माई चुक चं आह ेजर तु ही दलेला आदेश सात मिहने जर यांना 
उ र दे याचं भान राहत नसेल, उ र ावसं वाटत नसेल तर माई तु हांला एक िवनंती करते  

खरंच आज आपण या ठकाणी स मा. आयु ांचा िनषेध  क न ही सभा तहकुब क . या 

दवशी यांना हया सभागृहा या पटलावरती ठेवावासा वाटेल अहवाल या दवशी सभा 
ठेवावी. कारण हा तुमचा अनादर नाही तर  हा आम या १२८ जणांचा आदरही यात आप या 

शहराची ३० लाख ४५ लाख लोकसं या आह ेहा यांचा अनादर आह ेआिण का हणुन आपण 
सहन करायचा, कशासाठी करायचाय तु ही सांग ूशकता माईला तु ही आई हणुन सगळयांचा 

िवचार करता कुणावरती तु हांला आसुडा या दोन दोन फट याची इ छा होत नाही. ही 

तुम यातील चांगली भावना आह.े याचा समोर याने गैरफायदा आठ दवस  पंधरा दवस 

मिहना सात आठ मिहने घेतलेला पािहजे का मा. महापौर साहेब. तरी मा. महापौर साहेब 

तु हांला हात जोडून िवनंती आह े क  तु ही हया यावरती आज िनकाल लावा. एकदा 

शासनाला सांगा क  मी पण मोठी आह.े मी महापौर आह ेमी या शहराची थम नागरीक आह े

आिण जर तु हांला असं ताण असेल तर हया सगळयाचा तर मी नाही िवचार करणार हया 
सगळया िवषयांचा. मी हया जीबीत बोलल े माग या जीबीत बोलल े कदािचत मा. आयु  

देतील उ रे पुढ या मिह यात देतील. नाही दलं सोडून देऊ आपण. पण तु हांला अनादर 

तुम याशी असे वागत असतील मा. महापौर साहेब तर िनि तपण े आ ही इथे गय करणार 

नाही, ध यवाद.  

मा.सारीका स ते -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  माई सगळेजण 
कु यािवषयी आता बोलले. मला तर असं वाटत क  नसबंदी केलेले कुञे सगळे मोशी गावात 
आणून सोडतात क  काय, कचराडेपो या तीथे,  कारण ती कुञे अशी टुमटुमीत होतात आिण 
आम या गावाम ये फरतात आमचे नागरीक आ हांला सांगतात क  कुञे पकडायची गाडी 
बोलवा, पण ते कुञे सोडवायचे कुठे, आम या तीथे कुचरा डेपोवर ऑलरेडी एवढे कुञे झालेले 
आहेत हा सगळयात मह वाचा  आहे आम या येथील. इकडे तीकडे कुञे जी मेलेली असतात 
तर ते कुञे कचरा गाडी येते याम ये टाकले जातात यासाठी आप या अिधका-यांच िनयोजन 
काय आहे. आमचा भाग हा ामीण पडतो तरी तीथे जनावरे खुप आहेत तरी एक एक लाख 

पयाचे बैल, गाया असतात.  र यावर यांना कुठेतरी दुखपत झालेली असते, उडवलेलं असतं. 
तरी सरांना कॉल के यानंतर ते सांगतात क  तु ही घेवून या एक ितिनधी हणून आ हांला 
सांगीतल जात क  ताई असं असं झालेल आहे तर तु ही थोडीशी मदत करा.  आ ही यांना कॉल 
के यावर ते आ हांला असं सांगतात क  तु ही इकड घेवून या. आता तेवढ ऍरज करायला 
आ हांला तेवढच काम आहे का, हणजे आ हीच या सगळया गो ीला पयाय शोधायचे का माई. 
यां याकडे या सगळयासाठी काय लॅ नग आहे. तरी माझ एक असं सजेशन असेल या 

िवभागासाठी क  आप यासाठी जशी ऍ युल स असते तसं ा यासाठी असं काही इमज सी 
सेवेसाठी काही आप याला करता येईल का. क  एक कॉल केला क  तु ही येवून घेवून जावु 
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शकता. मेन हणजे िवभागाम ये डॉ टसच ऍ हेलेबल नाहीत. ामीण भागा सार या ठकाणी 
एकही पशुवैदयक य दवाखानाच नाही तरी तीथे असा एखादातरी दवाखाना हावा अशी ई छा 
आहे एवढ बोलून दोन श द संपिवते.  

मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  माई िवषय 
ध न आपण काही गो ी बोलायला पाहीजेत, आ ही नगरसेवक साडेचार वष या सभागृहात 
असतानी अनेक ये  नगरसेवक इथ बोलताना आ ही बारीकस ल  देतो पण आता या 
िवषयाला वेगळच वळण लागलेल दसतं.  कारण आपण आयु ांना  िवचारायला पाहीजेत, 
आयु  ऐकत नाहीत आपण सव नगरसेवकांनी या शहरा या िवकासाची काम इथ मांडायला 
पाहीजेत.  एक आयु  आिण तीन अितरी  आयु  आहेत. आपण सवजण एकूण १३२ 
नगरसेवक आहोत.  पण आयु  ऐकुण घेतात आपण आप यातच चचा करत बसतो आिण 
आयु  आपली मजा घेत बसतात.  आयु ांना जेवढा अिधकार आहे तेवढा नगरसेवकांना पण 
आह ेआिण आप या शहराचा जो िवकास हायला पाहीजे.  माग या सभेला मा. खासदार डॉ. 

को ह े साहेब आल े होते. मी ऑनलाईन िमट ग बघीतलीतर खुप संुदर चालली होती.  या 

सभागृहात  ये  नगरसेवकांच खरच मागदशन याव. भाऊसाहेब भोईर हे पही यापासून 
सांगायचे क  आपण भांडू नका, शहरा या पा या या िवषयाब ल बोला, शहरा या आरो या 
िवषयाब ल बोला, नदी या िवषयाब ल बोला आिण एकदम संुदर बोलायचे. भाऊसाहेबांची 
ले हल आमदार, खासदारां या ले हलची प दत आहे पण यांनी या सभागृहात कुणाच नाव 
घेतल नाही. कोण या आमदाराचं नाव नाही घेतल.  माग मी खरच चुकून बोललो क  आयु  
साहेब तु ही यां या प ाचे आहेत. आ हांला यांनी सुनावल अरे, बाळा ही महानगरपािलका 
मोरे साहेबांची आहे, पाटील साहेबांची आहे  खरोखर यां याकडून घे यासारख आहे. आहो, 
आप याला आयु ं  साहेब १३२ जणांना वडेयात काढतात. आपण भांडतो काय, ते फ  
खुलासा देतात आिण  नंतर मही यांनी भेटतात. आ ही थायी सिमतीला अस यामुळे आ हांला 
थोडफार आता कळतय. बजेट नाही, तरतूद नाही राहीले तीन महीने आपण लोकांना काय काम 
देणार. आप या शहराचा पा याचा  आहे तो मांडायला पाहीजे. आप या शहरात एका 
धरणातून पाणी येतय आिण पुणे शहरासार या ठकाणी पाच धरणातून पाणी येतं. आहो, 
आप याला पाणी नाहीनां आल तर चार चार दवस आप या लोकांना पाणी भराव लागतं. 
आता मला या िवषया या ब ल बोलायच नाही. ऐनवेळचा िवषय आला तो चुक चा असेल 
कवा खरा असेल हे आ ही तुम या सार या नगरसेवकांकडून ऐकू पण शा तीकर, टॅ स हया 

काळात एक हजार ते दोन हजार माफ झालेला आह ेतो झाला का नाही नागरीकांना फायदा 
िमळाला का नाही, या या पुढ शा तीकर माफ होईल का नाही तो बघा. आज सवसाधारण दोन 
ते तीन पट टॅ स आप याला भरावा लागतो तो माफ होईल का नाही तो िवषय काढा. 
महापौरांचे आ ही सव नगरसेवक सैनीक आहेत मा.महापौरांच आयु  ऐकत नसतीलनातंर  
आ ही आम या प दतीने यांना या भाषेत उ र दयायच या भाषेत उ र दे याचा य  क . 
तु ही िवकासाच बोला, तुम या िवकासा या माग आ ही उभ रा , नवीन नगरसेवक 
असलोतरी.  पण तु ही या सभागृहात पपरी चचवड शहरा या िवकासाचा िवषय काढावा 
एवढीच या सभागृहात िवनंती आहे आिण मा.महापौर मला बोलायला दलं याब ल मी तुमच 
मनापासून आभार  करतो.  
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मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज भट या कु यांचा 
िवषय चालू आहे, हा बराचवेळ चालू अस याच कारण असं आहे क  सवच नगरसद यांना 
यां या यां या भागाम ये भट या कु यांचा होणारा जो ञास आहे आिण तो ञास या 
भागातील नागरीकांना होतो व नागरीक आम यासार या कायक यापयत जे हा हा ञास 

कळवतात तर खरोखरच खुप दयनीय अव था आप या पपरी चचवड शहरातील भट या 
कु यांची होत चाललेली आहे. कु यांब ल या सभागृहात आपण सवानी वेळोवेळी अनेकदा 
आवाज उठिवलेला आहे. आपण जनावरां या िवरोधात  नाही आपण फ  जी भटक  कुञी 
लहान लहान मुलां या मागे लागतात व यांचा चावा घेतात. परवा दवशीच मा या आिण 
आम या भागाम ये मा या कानावर एक गो  आली क  ममतानगरम ये बारा वषा या 
मुलांचा िपसाळले या कु यांनी याचा चावा घेतला आिण आ ही लगेचच या नातेवाईकांना 
सांगीतल क  तु ही एसआय हॉि पटलला जा आ ही तीथ याची टमटची व था केली. पण 
ती बीचारी लोक एवढी घाब न गेली होती कारण याचा डा ा पायाचा लचका दवाळी या 
आधीच या कु यांनी तोडला होता. तरी अशा कु यांमुळ आम या भागाम ये खुप भयभीत 
वातावरण आहे. िशतोळेनगर भाग असेल, िशवांजली नगरचा जो र ता असेल या भागाम ये 
खुप बीकट प रि थती आहे. हे कुञ एकट नसुन या कु यांची गँग तयार झालेली आहे. ते सगळे 
जण एकञीत फरतात आिण ते सगळेजण चांगला मोका बघुन चोका माराय या प रि थतीत 
असतात. या याम ये एखादया माणसाला चावा घेवून आप यासार याना कवा वृ द 
महीलेला ते अडचणीत आणतात. आयु  साहेब या यावर काय उपाययोजना करता येतील, 
आता उपाय काय आहेत ते िनघालेले नाही पण न च या यावरती आपण उपाय काढावा. 
मह वाचा िवषय हणजे आम या भागाम ये जे हा आयु  साहेब आले होते साधारण दड 
मही यापुव  आिण या दड मही यानंतर आ ही चौघांनीही ठरव या माणे मुळानगर र ता तो 
जसा आता अि त वात आहे तसाच आपण क न दे याचे  िनदश आयु ांनी आ हांला सांगीतले 
आिण या प दतीने तो र ता आयु ांनी शासनाला सांगून चालू केला आिण तो र ता आता 
अध माणात पुण झालेला आहे.  माई, आपण सांगीतले आिण आयु ांनी ते गाईड स दलेत ते 
पु हा एकदा आयु  साहेब तु ही शासनाला सांगाव क  हा र ता लवकरात लवकर एक ते दोन 
आठवडयात पुण हावा ही माझी तु हांला िवनंती आहे. याच माणे या र यामुळे तीथे 
होणारे जे ऍि सडट आहेत आिण ब-याचशा गो ी हो या या सगळया थांबले या आहेत. 
याब ल मी आयु  साहेबांचे आम या चौघां या वतीने मनापासून अिभनंदन करतो क  हा 

र ता चांग या कारे होतो. २ ऑग  २०१९ च पहील पञ आहे माईच आिण आमच क  आ ही 
३२६ आिण ३२७ म ये जे ले ाऊंड आहे आिण क चरल सटर आहे हे पहील पञ आ ही आयु  
साहेबानंा दलं होतं हे ले ाऊंड आिण क चरल सटर आ हांला ह तांतरीत क न तु ही याच 
काम लवकरात लवकर क न दयाव या यानंतर १४ नो हबरला आमच परत पञ आहे, १८ 
िडसबरला परत पञ आहे, १६ माचला परत पञ आहे, १८ माचला परत पञ आहे आ ही 
चारही नगरसेवकांनी वारंवार या ले ाऊंड आिण क चरल सटर साठी हाड कर साहेब 
असतील आिण आयु  राजेश पाटील साहेब असतील यां याकड वेळोवेळी िवनंती केली 
या यानंतर काहीशी तरतूद कमी पडलीतर माईनी आ हांला तरतूद िमळवून दलेली आहे. 

आता तरतूद चाही कुठला  राहीला नाही. ले ाऊंडच टडर िनघालेल आहे. क चरल 
सटरला पण आता माई या माफत आ ही टडर घेतलेल आहे. तरी कृपया या फाईल सही क न 
आ हांला लवकरात लवकर पुण क न दया ात.  आ ही सवजण या ठकाणी पाठपुरावा करतो. 
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यानंतर आप याला या ठकाणी संबंिधत जागा मालकही सहकाय करतात यांचही मी 

अिभनंदन करतो आिण बारा मीटरचा जो र ता आहे..... 

मा.महापौर -  हषल िवषयांतर होत आहे. 

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, आता नो हबर महीना येतो मगाशी सांगीत या माणे 

हाय सथ वाढतय तरी डासाबं ल तु ही काय ो हीजन केल आहे तेही तु ही सवाना कळवा 
कारण जानेवारी, फे ूवारीम ये पु हा डास वाढ याची खुप दाट श यता आहे ही तु हांला 
िवनंती आहे. २०१७ ला िनवडून आ यानंतर पही याच वष  ञास झाला पण २०१८-१९-२० 
ला आ ही स सेस झालो. २०२१ ला पु हा ञास झाला तो हा ञास २०२२ ला होता कामा नये 
एवढीच मी िवनंती करतो, आयु  साहेब या यावर ल  घालाव, ध यवाद. 

मा.अजीत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  मा.महापौर 

साहेब, आताच हषल ढोरेनी आिण अंबरनाथ कांबळे यांनी जी काही भूमीका मांडली ती 
या यासाठी होती क  ये  नगरसेवकांकडून आपण काय िशकतो. मा.महापौर साहेब, आपणही 
अनेक वष सभागृहात आहेत आपणही आप या िसनीअसकडन अनेक िवषय िशक याचा य  
केला आिण याचा  िनि तपणे फायदा आप याला झालेला आहे. मा.महापौर साहेब, या 
अनुषंगाने मी एक गो  आप या िनदशनास आणू इि छतो क  आप या सवाना या पंचवाष क 
म ये जे काही सभागृह अनुभवायला िमळाल तो माग या तुलनेम ये फार वेगळा होता. येथून 
माग या काळाम ये मी आप या समोर अनेकवेळा हा िवषय मांड याचा य  केला क  
सभागृह चालवत असताना आपण जर सगळयांना बोलू तु ही बोलू देता परंतु आप याकडे 
माग या काही दवसापासून ऑनलाईन सभा हो या  नंतर आता  ऑफलाईन सभा चालू 
के यात. परंतु आता मोज या दोन तीन सभा आप या होणार आहेत. हषल या या वॉडातील 
काम सांग याचा तो य  करत होता. या यातून हे ल ात येते क  माग या काळाम ये 
आप याला जे करता आलं नाही हणजे दड वष कोवीडचा काळा गेला आिण आपली 
पंचवाष क जवळपास आता संपत आलेली आहे. माई, पुढ या पंचवाष कला आप याकडे कती 
यातील नगरसेवक पु हा िनवडून येतील कती येणार नाही हे सांगता येत नाही परंतु हा जो 
अनुभव आहे आपण नगरसेवक हणून जे पाच वषाम ये काम करतो तो आयु यभर या 
माणसा या आठवणीत असतो आिण तो पुढ या पुढीला कवा समाजाला सांगत असतो क  मी 
नगरसेवक हणून पाच वष इतक काम केल, असं केल, तसं केल, या िवषयावर बोललो, हा 
िवषय मा यामुळे चांगला झाला, हा िवषय आ ही अशा प दतीने हाताळला हे आपण नेहमीच 
सांगत असतो आिण ही माणसाची सायकॉलॉजी आहे. पीएमआरडीए या िनवडणूक या 
िनमी ाने आ हांला पुणे महानगरपािलकेत आ ही गेलो होतो आिण तीथ या नगरसेवकांनी 
आ हांला अवजुन यांच सभागृह दाखवायला नेल होतं, खुप संुदर सभागृहत यांनी केलेल आहे. 
कदािचत तु ही पाहील असेल, खुप मोठ आिण छान सभागृह केल आहे.  आ ही यांना िवचारल 
क  तुमची सभा कधी असते, कतीवेळ चालते आिण एक सद य कतीवेळ बोलतो. यांनी जे 
सागंीतल ते आ हांला खुप आ यकारक होत कारण क  यांची सभा दोन-दोन, तीन-तीन दवस 
चालते आिण सभासदांना बोल याची संधी िमळते आिण एक एक सद य जवळपास एक ते 
दडतास बोलतो असं ते सांगत होते. बजेट या िमट गच पण िवचारलतर ते हणाले आमची 

बजेटची िमट ग आठ आठ दवस चालते. मा.महापौर साहेब, आपण जर पुणे महापािलकेच 
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कामकाज कसं चालत हे आपण आप या सभासदांना दाखवल असतंतर याचा फायदा 
आप याला  झाला असता.  मगाशी उपसूचनां या संदभात आ ही जे काही बोलत होतो 
याम ये आमची भूमीका एवढीच होती क  तो िवषय खुप चांगला आहे नागरीकां या 

मदतीसाठी आपण तो करतो परंतु आता मगाशी कोणीतरी बोलल शा तीकराचा िवषय तु ही 
एक हजार े .फुट या घरांना केला आ ही यावेळेस तु हांला सांगत होतो क  तु ही सरसकट 
करा. घाईघाईने यावेळेस तो िवषय मंजुर केला आिण नंतर आपण हजार े .फुटा या लोकांना 
दलासा दला यांना शंभर ट े  फायदा झाला. परंतु आजही खुप मोठी सं या राहीली, तु ही 

माग या काही जनरल बॉडीम ये तो िवषय मंजूर केला आिण आता नगरसेवकांच हणण आहे 
क  आता आमच सरकार आहे आिण आ ही आम या सरकारकडून तो मंजूर क न आणु, शंभर 
ट े  आ ही या दृि कोनातून य  करतो. परंतु होतय काय याचवेळेस हा िवषय ॉपरली 
िडसकस क न जर केला असतातर, आमचे गटनेते, इतर प ाचे गटनेते, तुमचे गटनेते आिण  
यावेळी जे मा.महापौर होते तर मला वाटते ही वेळ आली नसती या यामुळ सभागृह चालवत 

असताना आपण यो य प दतीने सगळयांना िव ासात घेवून चाललतर  िनि तपणे याचा 
फायदा नागरीकांना होणार आह ेया याब ल मा या मनात दुमत नाही. मा.महापौर साहेब, 
मगाशी िसमाताई आिण मंगलाताई सांगत हो या क  महापौरांचा अपमान झाला, अवमान 
झाला तर तु ही सभागृहाम ये अनेकवेळा आयु ांना, शासनाला आदेश दले आहेत क  या 
िवषयाची ताबडताब चौकशी लावावी आिण याचा अहवाल पुढ या जनरल बॉडीम ये ठेवावा. 
मग तो कोवीडचा िवषय असेल कवा इतर सगळे िवषय असतील या बैठक म ये तु ही वत: 
आदेश दले होते आजतागायत तो अहवाल सभागृहापुढे आलेला नाही याच कारण काय क  
आप याम ये जे मतभेद आहेत ते शासनाला माहीती आहेत आिण मग शासन काय करतं 
याचा गैरफायदा घेतं.  शेवटी येक  नगरसेवक काम करताना या या भागाम ये मग तो 

कुठ याही प ाचा असो नागरीकांना मदत करतो. आपली सगळयांची भूमीका आिण भावना 
काय असते क  मा या िवभागात या नागरीकाचं काम झाल पाहीजे. मा या िवभागात या 
मुलभूत सुिवधा आहेत या मुलभूत सुिवधा लोकांना वि थत िमळा या पाहीजेत. आिण 
याच बरोबर याला या भागाम ये इतर गो ीही अपे ीत आहेत.  कवा आपण जी काही 

िनवडणूक म ये लोकांना आ ासन दली ती आ ासन पुण झाली पाहीजेत ही येकाची 
भूिमका असते. प  जरी आपले वेगळे असलेतरी चांगल काम कर याची येकाची भूमीका 
आहे. परंतु या सगळया भानगडीम ये जे काही आज घोटाळे समोर येतात या याम ये कती 
लोक सहभागी आहेत,  अगदी मुठभर लोक हे करतात आिण बदनाम महापािलका होती, 
बदनाम सभागृह होतं, बदनाम प  होतो. परंतु या मुठभर लोकांनी जो काही चुक या 
प दतीने कारभार महापािलकेत काही अिधका-यांना हाताशी ध न चालवला आहे आिण 
या याम ये नगरसेवकांना काही माहीती पण नाही मग तुम या नगरसेवकांना कवा आम या 
नगरसेवकांना माहीती नाही आता हा िवषय योगेशभाईनी जो आणला आहे, मा.महापौर 
साहेब, इतका भयानक िवषय आहे हणजे रोजची शी कु याची नसबंदी होते आिण ते पण 
या तीन मही यात सगळ कामकाज ठ प होतं जवळपास ७१ लाख १७ हजार ८७५ पये दले 

आहेत. योगेशभाई इतके पोटतीडक ने बोलले परंतु याच पुढ काय होणार आहे. तु ही जरी 
सांगीतल याची चौकशी करा, या या खोलात जा आिण पुढ या िमट गला सभागृहापुढे आणा.     

ये ात काय होतय, माट िसटी या बाबतीत माग यावेळेस आ ही अनेकजण बोललो क  
माट िसटीम ये इतका मोठा घोटाळा झालेला आहे आिण माट िसटीची चौकशी हावी आिण 
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तसे आदेश आपण शासनाला दे याचा य  केला परंतु पुढे काय झाल. माग या जीबीत 
आ ही आयु ाना अनेकवेळा िवचारल क  या यावर तु ही पुढे काय चौकशी केली, काही नाही 
इतका चंड मोठा घोटाळा आहे. नागरीक काय हणतात हे फ  जनरल बॉडीला जातात, 
भाषण करतात एक दोन दवस पेपरला बातमी येते आिण पु हा जैसे थे. हणजे आपण या 
कुठ याही घोटाळयात ना तु ही सहभागी ना आ ही परंतु मुठभर लोक जी करतात या यामुळे 
सगळे बदनाम होतात. या यामुळे माझी आप याला िवनंती आहे क  कुठ यातरी िवषया या 
खोलात आपण जाऊ.  अनेक िवषय आहेत तु ही ठरवा माट िसटी या घोटाळयात जायच का, 
कोवीड या काळात या घोटाळयात जायचं, का हया कु या या असे अनेक िवषय आहेत आिण 
या िवषया या खोलात  आपण गेलोतर शंभर ट े  या यात जी लोक चुक ची काम करतात मग 
ती कुठ याही प ाची असो कवा कुठलाही अिधकारी असो या यातून यां यावरती जरब 
बसेल, कायवाही होईल. आज अिधका-यांनी काय केल क  या ठरावीक मंडळी या मदतीने 
यांना पाहीजे ते करतात. सगळेच अिधकारी वाईट आहेत असं मला हणायच नाही. काही 

अिधकारी या सगळया गो ीचा इतका गैरफायदा घेतात आिण नगरसेवकांना या यातल 
काहीच माहीत नाही. ठरावीक मुठभर लोक अशा प दतीने जर पपरी चचवड शहराची 
बदनामी करत असतीलतर आप या शहरा या दृि ने अ यंत दुदवी आहे. मा.महापौर साहेब, 
माग या दोन मही यातील गो  आहे, माझा एक िमञ राज थानला गेला होता आिण 
या ठकाणी कॉ ॅ टस मंडळी बसली होती आिण या ठकाणी चचा होती क  पपरी चचवड 

महापािलकेम ये  कशा प दतीने रग होती, कशा प दतीने काम वाटून दली जातात हे आप या 
शहरा या दृि ने अ यंत दुदवी आह ेअशी चुक ची तीमा देशभर आपली हायला लागली आहे. 
मा.महापौर साहेब, आपण इथ परमन ट नाहीत िसमाताई आताच बोल या क  दर पाच 
वषानी आप याला पु हा परी ेला सामोर जायच आहे.  सामोर जात असताना मग सगळा 
िहशोब नागरीक करतात आिण नागरीक िहशोब करताना आप याला आपली जागा दाखवून 
देतात. मा.महापौर साहेब, आपण या शहराचे थम नागरीक आहेत, माग या काळात आपण 
खुप चांगल काम केलेल आहे तरी तु ही महापौर हणून कुठ यातरी कमान एकातरी िवषयात, 
हणजे हा जो िवषय आहे रोजचे ८० हणजे ७१ लाख पये आपण या सं थेला मोजलेले 

आहेत. करा याची चौकशी, जावा खोलात, शासनाला आदेश दया आता मागचे िवषय पण 
आता मंगलाताई आिण िसमाताई हणत हो या याचा शासनाला जाब िवचारा का नाही  
आतापयत तु ही मांडल सभागृहापुढे.  येवु दयात सभागृहापुढे जनतेला पण कुठे दयांना कोण 
चुकल आहे ते. “दुधका दुध, पाणी का पाणी”  होवू दयात मा.महापौर साहेब. माझी तुम याही 
प ा या नगरसेवकांना आिण आम याही प ा या नगरसेवकांना िवनंती आहे क  आपण 
साडेचार वष जसं भारत-पाक तान सारख आपण वैरी अस यासारख, पण इथून माग या 
काळाम ये असं कधीही  न हतं. िवरोधी प ा या नगरसेवकांना सु दा िव ासात घेतल जायचं 
आिण िवरोधी प ात या लोकांचीही काम हायची, तु ही पण रा वादी काँ ेस प ाम ये 
स ेत होतात तु ही सु दा चांगलच काम केलेल आहे आिण यावेळेस तु हांला आठवत असेल क  
भाजपचा असो, िशवसेनेचा असो कवा काँ ेसचा असो सगळयांना आपण संधी देत होतो. 
बजेटम ये याचा िवचार होत होता याची काम होत होती, आता अंबरनाथ कांबळे इथ नाही 
परंतु यांनी यांची खंत  केली. िवकास डोळस सारखा खरोखर चांगल भाषण करतो असे 
अनेक नगरसेवक आहेत परंतु आपण यांना ती संधी देत नाहीत. ठक आहे आता वेळ  िनघुन 
गेलेली आहे, आता आप या एक दोन सभा होतील या यानंतर आप याला महापािलका 
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इले शनला सामोर जायचं आहे. तु ही तुम या प ाची भुमीका मांडणार आहात, आ ही 
आम या प ाची भूमीका मांडणार आहोत आिण नागरीक यांचा िनणय घेणार आहेत. परंतु 
मा.महापौर साहेब, तु ही एखादयातरी िवषया या खोलात जा, चौकशी लावा अशी माझी 
आप याला नं  िवनंती आहे.  

मा.िवकास डोळस – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मगापासून आपण 

चचा ऐकतो, योगेशभाईनी आता नसबंदी ब ल सिव तर माहीती दली आिण लॉजीकली जर 

आपण ती माहीती ऐकलीतर ती आप याला बु दीला पटणारी आिण कागदोपञी आप याला 
यांनी ती माहीती दाखवली पण.  िसमाताईनी सांगीतल क  आपण जो आदेश दला होता तो 

अहवाल आप या पटलावरती ठेवायचा होता परंतु एवढे महीने उलट यानंतरही तो अहवाल 
पटलावरती ठेव या जात नाही. ब-याच जीबीला िसमाताई सांगतात क  हे पाप आप या माथी 
घेवू नका. आज ाचार होतोय, ाचार होतोय, ाचार होतोय हे पोटतीडक ने स ाधारी 
असतील, िवरोधक असतील हे आप या समोर आणतात. आपणही आयु ांना या प दतीचे 
आदेश देतो पण आयु ांकडून यावरती कस याही कारची कारवाई होत नाही. मग हे 
आप याला समजणारे इतके आपण खुळे  नाहीत क  या याम ये दोषी कोण आहे. र यानी 
जाताना जर एखादा साप दसलानां तरी आपण घाबरतो का घाबरतो क  आप याला माहीती 
तो फु करन आिण यानी फु कर यानंतर पण आपण जर काही केलतर तो आप याला चावेल. 
ते आपल काय झाल आहे आपण फु कारतच नाही. मला नगरसिचवांना िवचारायच क  जर 
आयु  मा.महापौरां या आदेशाला  पण केराची टोपली दाखवत असतीलतर यां यावरती 
काय क  शकतो. आज आठ महीने झाल पोटतीडक ने आ ही सांगतो क  पशचा अहवाल ठेवा, 
ठेवा, ठेवा. मग आयु  साहेबांना अशी कोणती गो  अडचणीची वाटती क  ते पटलावर ठेवत 
नाहीत. दोन तीन जीबी पुढे मी करसंकलन िवभागाच बोललो हातो. टाटा मोटस वरती 
कारवाई केली, शासन कशा प दतीने काम करत ते मी तुम या िनदशनास आणून देतो. हणजे 
पािलकेच उ प  वाढाव हणून जे आपले करसंकलन िवभागाचे िस दीलोलूप अिधकारी 
आहेत. टाटा कंपनीला, मोठमोठया या नामांक त कंप या आहेत यांना नोटीसा द या ते 
पेपरला आल,े सारमा यमाशी इ टराईट केल. आज यां या केबीनला जावून आयु  साहेब 
बघा, यां या केबीनला कती फाईली पे डीग आहेत हे तु ही वत: जावून बघा. जर 
करसंकलना या कमचा-याशी बोललोनातर शंभर कोटी लस उ प  येईल जर या 
फाईलीवरती सहया झा यातर. का पे ड ग आहेत का तर यातून यांना उ प  नाहीनां.  पपरी 
चचवड महानगरपािलकेम ये यायच शासनाकडून ते छापायला यायच ही भूिमका असते आिण 

बदनाम कोण होतं आपण. कोणताही िवषय या, नसबंदी या िवषयाम ये एखाद बील 
काढताना या याम ये नगरसेवक असतो का. या याम ये ऑडीटची या असते, 
या याम ये ू टीनी असते मग या या गे या कुठं. ॉसचेक कोणी केलं. फायनल 

बीलावरती काय आ ही सहया के या का. मग याला दोषी कोण? आयु  प दतशीररी या 

आप याला साईडला करतात, आप याला बदनाम करतात. आज करसंकलन िवभागा या मॅडम 
आहेत माझ काही वैय क यां याशी नाही पण यांची काम कर याची प दत जी आहेना ती 
चुक ची आहे आिण चुक चीच आहे. जे चुक च आहे याला छातीठोकपणे मी चुक च हणणार. 
आज टाटा कंपनीला बदनाम केल, आज शंभर कोटी या फाईल तीथ पे डीग आहेत, आयु  
साहेब काय करणार तु ही. मा.महापौर साहेब, यांना चार वष झाले आहेत यांना पाठवून  
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दया शासनाकडे. आज आपले जगताप साहेब, अितरी  आयु  आहेत, आज ढाकणे साहेब पण 
तुम या शेजारी बसलेले आहेत. नगरसेवकांना मला िवचारायच आहे क  या ईझीली तु ही 
जगताप साहेबांकडे जाता या ईझीजी ढाकणे साहेबांकडे जाऊ शकता का, पसनली घेवू नका. 
डे युटेशनवर जे आलेले शासनाकडचे अिधकारी आहेत यां यासाठी नगरसेवक हणजे एक मुख 

ाणी आहे. चार इकडचे आिण चार तीकडचे हे दो ही िमळूनच स ाधारी आहेत बाक चे जे 
राहतातना १२० ते फ  सामा य नगरसेवक आहेत. आज बघा अतीरी  आयु  (१),(२),(३) 
आहेत या ईझीली आपण आप या पालीके या अिधका-यांकडे जावु शकतोना या ईझीली 
हयां याकड जाव ू शकत नाही कवा यां याकडून काम होत नाहीत. बायस प दतीने काम 

कर याची यांची प दती आहे. कती तरी उदाहरण आप याला दाखवून देईल. माई 
महासभेम ये आयु  आिण शासना िव द आप याला जो ठराव करता येईल, जी ऍ शन 
घेता येईल ती कायदेशीररी या तपासून आपण १२८ नगरसेवकां या वतीने ठराव करा आिण 
एकदा शासना िव द कारवाई करा. हणजे आम या महापौरांचा जो अपमान होतो, 
वारंवार जे आ ही बोलतोय क  आम या महापौरांचा अपमान आ ही सहन करणार नाही 
याची कृती यांना दाखवून दया हणजे ते जागेवर येतील, ध यवाद.                                                          

मा. भाऊसाहेब भोईर – मा. महापौर मी अिधक वेळ घेणार नाही. कारण याच याच 

िवषयावर आपण सवजण िव तारपूवक बोललेलो आहोत. खरं तर माई हणजे आईच असते  

यामुळे महापौर पण तु हीच आहात यामुळे डबल जबाबदारी आह.े  सभा कामकाज 

िनयमावलीनुसार सभेम य ेआले या िवषयावर आपण सवाना बोल याची माई संधी दली तर 
सभेम य े मंजूर झालेला िवषय सोडून आपण दुस-या िवषया या उपसूचनांव न परत आपण 

पिह या िवषयावर आप याला याव ेलागले. हणजे इतके खदखदत होतं येकाचे मनाम य.े 

डोळस आमचे िम ाने अनेक साडेचार पावण ेपाच वषाचा यांचा भार मोकळा केला आह ेआिण 
ही खंत आह ेआिण मी ह ेपिह या दवसापासुन बोलत होतो माई क  आपण सवानी प ाचे 
गटनेते असतात आपण २५ वष या सभागृहाम य े आह.े असं कधीच झाल ं नाही मा या 

सार याने एखादी उपसूचना दलेली स ेत असताना आिण मी आपण कायम २५ वष माई 
एका प ात होतो तरी मी िवरोधात होतो.  गेली २५  वष मी या महापािलकेत िवरोधक 

बिघतल ेआहेत पण हया २५ वषात एकाही अिधका-याने माझा अपमान केलेला नाही. एकही 

काम असं रािहल ं नाही आिण आ ही एखादी उपसूचना आसेल तर कुठं काही असेल तर 
या यावर फार बारकाईने िवचार क न इतकं तुम या तुम याम य ेसु दा  आता डोळस यांनी 

 केलेली आह.े माई  योगेश बहल यांना मी खरंच मन:पूवक ध यवाद देतो क  या कु यांचा 

सुळसुळाट आिण कोरोना या कालखंडाम य े एवढया नसबंदी होण े हणजे हा जागितक 
तरावरचा िगिनज बुक ऑफ रेकॉड हो याची श यता नाकारता येणार नाही. या डॉ टरांना 

अनेक पुर कार ा  होतील  आंतररा ीय े ातील कारण क  सगळं जग झोपलेल ंअसताना 
एकही माणुस, कु  ं र यावर नसताना सु दा एवढं धाडस या डॉ टरांनी केलं. माई मी या 

सभागृहाम य े ठराव मांडतो सगळयां या वतीने क  या डॉ टरांचा गेटवरती स मान क न 
यांचा मानप  देऊन आिण मरणो र यांना पुर कार देऊन यांचे तैलिच  तरी या 
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दवाखा यात लावाव े हणजे अशा प दतीने काही तरी आपण धोरण िनि त कराव ंकारण हा 
उ ांक हया डॉ टरांमुळे हा फार सबक कवा फार मोठा आदश असेल काम कराव ंतर अशा 
डॉ टरांसारखे काम कराव.े कारण साडे सात हजार कु ी हयांना भेटली कुठुन. बरं ती सव नेऊन 

सोडतात मोशीला. याचा आम या ता ना ास होतोय. उरल ेसुरले चावायला हाषल ढोरेकडे 

यां याकडे जातात. हणजे हे जे असे कार चाललेत हषल षडयं  चाललय आप या भोवती. 

आता येणा-या िनवडणुक त सावध रहा.  यामुळे हया सगळया कु यांपासुन जर वाचायचं 

असेल तर माई िवनंती आह े माई दोन तीन सभा रािहले या आहेत िचरंजीव हणुन मला 
िचरंजीव हणतात मला लहानपणापासुन घरात. हणजे बोलू देत, होऊ दयाना मोकळं 

येकाला काय बोलणार,  फ  बोलणार.  पूव  रामकृ णजी मोरे आ हांला सांगायचे  तु ही 

पण सा ीदार आहात. सभागृहात कती वेळ बोलायचं, कोण या िवषयावर बोलायचं, पाणी 

पुरवठयाचा िवषय चालला असेल तर कु यांचा िवषय यायचा का. म येच वृ ारोपण करायचं 

का. म येच पयावरणावर बोलायचं का. ह ेप ने यांचे काम असते पण प नेते पण आमचे तयार 

आहेत. पण हया सगळया प रि थतीचं भान आपण सव गटने यांनी ठेवल ं पािहजे. आपण 

नगरसेवक एक जात आिण शासन  दुसरी जात असे दोन आह.े आपण नेहमी हया सभागृहात ह े

पावीञ ठेवल ंपािहजे क  बीजेपीचा कोण तो हया सभागृहाचा नगरसेवक असतो तो िव त 
असतो आिण हयाच पािव य संभाळलं असतं तर ही वेळ येकावर आली नसती. तु ही कोणी 

तरी बोललं पण शासनावर  शासनाचे अिधकारी येतात शासनाचे अिधकारी येतात. नवीन 

येतात ना आयएएस पण येतात. आपण खंबीर असलो ना तर ते यांचे काम करतील ना. यांची 

काय इ ाईलव न बदली होते का इथ.े आिण यांना परत कुठं पाठवायचं ह ेसु दा जाण याची 

मता आप यात आह ेना. पण आपणच बोलतो. आपण टीप लावतो ना हयाचा काय म करा 

याचा काय म करा हणुन ते आपला काय म करतात. हे आता परत पावण ेपाच वषानंतर 

तु हांला समजलय. आ ही २५ वष पाहतोय. आिण हणुनच कोण याही अिधका-याची काही 

मालक  ह  नसते. या अिधका-याने तसं समजू नय.े असं कोणी समजत असेल तर मी कायम 

िवरोधात होतो तरी मी मा या प दतीनेच रािहलो कारण मी सव नगरसेवकांना बरोबर घेऊन 

जात होतो आिण मा या सभागृहाम य ेमा या िवरोधात कोणीच कधी न हतं. आिण माई  मी 

िवषयांतराला ध न िवषयांतर केल ंपण िवषय सोडला नाही. हया कु यां या मा यमातुन जो 

सुळसुळाट झालेला आह ेशहराम ये आिण माझी परत एकदा न  िवनंती  सभागृहा या वतीने 
मांडतो मी मला पाठ बा ा या डॉ टरांचा स कार करावा आिण यांचा स मान एवढा मोठा 
करावा क  पुढ या भिव याम य े या डॉ टरला बिघत यानंतर कु ी पळून गेली पािहजेत एवढी 
दहशत झाली पाहीजे. यामुळे अशा कारे जे चाललय हे थांबवा आिण माई िवषयाला ध न 
िवषय ध न सभागृह चालवाव अशी  न  िवनंती.  
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मा. सिचन िचखल े – स मा. महापौर, स मा. सभागृह, स मा. सव नगरसेवक , नगरसेिवका 

माई खरं तर आताच सव नगरसेवकांनी एकदम चांग या कारे शहरातील एकदम वलंत 
िवषय आप यासमोर ठेवलेला आह.े  भा नी जी गो  सांिगतली क  कोरोना या काळाम ये 

कवा एका मिह याम य े कती कु यांची नसबंदी झाली आिण या यावर कती पेमट झाले. 

हया सव गो ी वि थत सांिगत या. माई यात एक गो  न  आह ेक  शहरातील सव ये  

नागरीक असतील मुलं असतील आिण शहरातील हा वाढता कु यांचा सुळसुळाट हणजे खूप 
मोठे भयभीत वातावरण आह.े आपण येक जनरल बॉडी या िमट गला आिण येक सहा 

मिह यांनी हा िवषय येतो, या यावर चचा करतो आिण वेगवेगळया प दतीने आपण िवषय 
पुढे नेतो पण या यावर इि लमट आिण काम कोण याही कारचे होताना दसत नाही. 

शहरातील कु यांचा िवषय ये  नागरीकांनी वेळोवेळी आम याकडे कं लट, त ारी के या 
यांना सकाळी सकाळी येणा-या अडचणी आहेत, वॉक गला जाणारी लोकं आहेत यां या 

वेगवेगळया अडचणी समोर आ या आिण वेळोवेळी सभागृहा या समोर ते आ ही ठेव याचे 
काम केल ेआह.े परंतु आयु  साहेबांना न  िवनंती क  आता या काय गो ी झा या कवा या 

काय गो ी चच समोर पुढे आ यात याचे वि थत र या काम झाल ं पािहजे. भागातुन 

वेळोवेळी सव नागरीकांची मागणी असते. वेगवेगळया ठकाणी कु  ं कुठे ना कुठे चावा घेत 

असत. भागाम य े कवा  शहराम य े मोकाट जनावरांचा गायी असतील, बैल असतील जे 

फरत असतात. ह ेसगळं घडत असताना आपली यं णा न च १०० ट े  कमी पडती. याम ये 

काही दुमत नाही.  या या आधी सु दा माई आपण एक िवषय समोर आणला होता डुकरांचा 

सु दा. काही लोकव तीम य े काही  डुकरं पाळतात आिण ती वि थत सोडून देतात 

असा यांचा वसाय केला जातो. एक डु र माई प ास हजार, एक लाखाला िवकल ं जातं 

माई. पण याचा नाहक ास पाच पाच सहा सहा मिहने संबंिधत व तीमधील लोकांना होत 

असतो आिण आपले कमचारी कवा आपली गाडी या वेळेत यांना उचल यासाठी जाते या 
वेळेस ती लोकं सगळी अंगावर येतात. मी माग या वेळेस सु दा सांिगतल ंतु हांला माई क  या 

वेळेस अशी प रि थती येईल या वेळेस थािनक पोलीसांना वि थत पण ेहाताशी घेऊन या 
ठकाणी कारवाई झाली पािहजे. आिण ही कारवाई कुठ होताना दसत नाही. आजही जैसे थे 

प रि थती आह.े गेल े सतत साडेचार वष हा मु ा आप यासमोर आणतोय. सभागृहात 

या यावर चचा होतीए. पण या यावर कुठंतरी वि थतपण े काम होत नाहीए याची 

आ हांला खंत वाटते. माई आता जे काही िवषय तुम यासमोर आलेल ेआहेत आिण एक दोन 

मिहने आप या हाताम य ेरािहलेले आहेत या यामुळे वि थतपण ेकाम कराव ंहीच अपे ा 
करतो आिण थांबतो, ध यवाद. 

मा. रा ल कलाटे – स मा. महापौर, स मा. आयु , स मा. सभागृह, प कार बंधुंनो गेले २ – ३ 

तास झाले क  आपण सेवा ये तेनुसार सु  केलेली चचा परत नं. १ िवषयावर कु यांवर आली. 



70 
 
माझी शासनाला देखील िवनंती आह े क  या प दतीने सीमाता नी सांिगतलं क  ९७ ला 
कोणी जॉइन झाल ंहोतं ९८, ९९ ला नंतर याला पण सेवा ये ता दली. मला वाटतं आयु  

साहेब आपण पण हया गो ीत ल  घालाव ंजेणेक न  हया शहरात या कुठ याही कमचा-यावर 

अ याय झाला नाही पािहजे. जीबी या अगोदर आ हांला एक अनुभव येतो क  कमचारी 

आम याकडे येतात क  आमची पण एक उपसूचना या. कारण क  यांनतर यांना मं ालयात 
जाव ंलागतं.  ितकडनं यांची फाईल लीअर करावी लागते.  तर मला वाटतं आयु  साहेब 

आिण महापौर साहेब माई आपण देखील थोडया अशा प दतीने डायलॉग ठेवावा 
यां यासमवेत. कारण काय होत क  तो कुठतरी प ने यांना पकडणार. आ हा ं सगळया 

गटने यांना िवचारणार बघा बाबा आ हांला िवरोध नका क  आिण मग कुठंतरी प ने या या 
मनात आलं याला वाटल ंतर तो ने यांना िवचारणार घेऊ का हा िवषय. नेते नाही हटल ेक  

गेला तो घरी परंतु नामदेवरावानंी अजुनपयत तसं केलेल ंनाही. पण ही परंपरा हया सभागृहात 

आह.े पण ते काय होतं. आता कोणी तरी मगाशी सांिगतल ं क  नगरसेवकांची मज  ठेवावी 

लागते. महापौरांची ठेवावी लागते. मला वाटतं इथ ंआपली नाही कोणाची ठेवावी लागत.  इथे 

तुम या ने यांची ठेवावी लागते. यां या दरबारात सकाळी गेलं क  ती उपसूचना येते कुठंतरी 

ही था माई आता आपण एक चांगली डेमो ॅ टीक प दत यात या. जेणेक न कुठ याही 

कमचा-यावर अ याय होणार नाही आिण आयु  साहेब माझी देखील आपणांला िवनंती आह े

क  या प दतीने तु ही, या प दतीने तु ही काम करताय िनि तच कुठ याही कमचा-यावर 

अ याय होऊ देऊ नका आिण माई आता आपण परत कु यांवर येऊ. आता साडेचार वष 

झालीत. हषलची कु ी काही जायला तयार नाहीत. डास कु ी आिण जलपण  मला वाटतं माई 

या भागातनं येतात या भागात आज देखील ही अव था असेल तर िनि तचं आपण 
सवानी आ मपरी ण करायची गरज आह.े िवकासनी सांिगतल ंक  इकडची चार लोक सभागृह 

चालवतात, तीकडची चार लोकं सभागृह चालवतात. मला नाही िवकास कधी असं वाटल. 

मला तर ३-४ मिह यापूव  असं वाटत होतं क  नामदेवराव सभागृह चालवतात. आता कुठं तरी 

माई बोल ूदेताएत ते पण सोयीनी. मा च पण काही चालत नाही हे आजही प रि थती आहनेा 

सभागृहात. परंतु आता पाच वष होत आलेत. कोणीतरी सांिगतल ंक  आता हया गो ी एवढया 

वाढत चाल यात आता शेवटी शेवटी माईलाही वाटत असेल क  आता बोल ू दया जाऊ दया. 

माई तर काय परत येणारच आहेत सभागृहाम य.े यातले कती येतात कती हे बघु नंतर.     

यामुळे हया गो ी होत असताना संदीपने या प दतीने सांिगतल ं आयु  साहेब क  कॅटल 
शेडची जागा जी आप या ता यात आली होती याच काय झालं. साहेब आपण देखील हया 

गो ीचा आढावा घेतला पािहजे जेण ेक न जसं भाऊसाहेबांनी सांिगतल ंतसं मला वाटतं या 
दोन डॉ टरांना पण पुर कार ावे लागेल कारण क  कोिवड या ३ मिह या या कालावधीत 
ितथ ेसाडे सात हजार कु यांची नसबंदी करत असेल तर िनि तच नामदेवराव तु ही आप या 
सभागृहाकडून एक िशफारस पाठवून ा मोदीज ना क  हयांना पण  पदम ी कताब देऊन 
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टाकावा. हणजे यां या सुपीक डो याला पण मानल ं पािहजे. या वेळेस सगळे लोक 

कोिवडशी झुंज देत होते एकमेकांना मदत करत होते पण अशा वेळेस पण कु यांची नसबंदी 
कर यात येत होती. कुठं तरी माई हया सगळया गो ी आपण खुप पोटितडीकेने योगेशज नी हा 

िवषय मांडलाय. पोटितडीकेने हण यापे ा कडक ाचाराचे एक चांगल ं उदाहरण यांनी 

दलय. कती चांग या कारे ाचार कोणाचं ल  नसताना ाचार आ ही क  शकतो. 

मला वाटतं हाय कोटाचा एक िनकाल आह ेक  कु यांना आपण  मा  शकत नाही कवा नसबंदी 
के यानेतर परत याच ठकाणी याला सोडायचय. परवा दवशी आम या इथ ेपारख ेव तीत 

एक कु  होतं तसं मी डॉ. दगडना फोन केला  क  कु  िपसाळलं आह े याला घेऊन जा. सगळी 

लोकं जमली होती सोसायटीतील. ते हणाल ेनाही नाही आ हांला कु याला नेता येणार नाही 

याची ऑलरेडी नसबंदी झालेली आह.े कुठे तरी हा देखील िवचार करावा लागेल क  नसबंदी 

झा यानंतर ते कु  िपसाळत नाही असं कोण हणतय आिण पूव  देखील अिजत पवार साहेब 
असताना  मी काही एनजी शी यांची भेट घालून दली होती क  सुस सार या ठकाणी 
हाळंूजे सार या ठकाणी आजही ते वत: या खचाने या  कु याला  घेऊन जाऊन याची 

नसबदंी करतात. असं असताना आपण कोटयावधी पयांची उधळप ी करतच आहोत आिण ही 

उधळप ी करत असताना जसं योगेशज नी सांिगतल ंक  कसा ाचार करावा खरंच मला तर 
परत तुम याकडे येऊन ती न ती  चेक करावी लागेल क  कशा प दतीने ही मोडस ऑपरडी 
केली. या  दवशी लोकं घरा या बाहेर येत न हती तु हांला आठवत असेल तर माई 

सू वातीला जे हा लॉकडाउन चाल ूझाला तर आपण र याने चाललो होतो. कु यांना तर असं 

भंुकायचं पण यां यात ाण न हता रािहला. यांना खायला यायला िमळत न हतं. नंतर या 

वेळेस कडक लॉकडाऊन उठ यानंतर लोकं यांना भाकरी कवा अ  ायला लागल े ते हा 
यानंतर यांनी पु हा टुि हलर या माग ेपळायला सु वात केली. हणजे कुठं तरी आयु  साहेब 

आपण ह ेकरत असताना पाळीव घरातली जी कु ी आहेत ती ठीक आहेत. पण ीट डॉग आहेत 

जी पाळीव कु ी आहेत जी र यावर बाहेर फरतात यांची सं या कशी कमी होईल. तर मला 

वाटतं यांनी शी केली हणुन ५००/- दंड अशी नाही कमी होणार आिण मला वाटतं 

मंगलाता नी सांिगतल ंक  जी लोकं कु ी पाळतात मला वाटतं आपण जे हा परदेशात जातो                                    
तो  कु याला पुढ नेतो ते हा याला भांड पण हातात  ठेवाव लागत. कु याने शी केली ती 

पिहली भरायची. कुठं तरी नागरीकांना िश त लागली पािहजे हा मोटी ह हया यामाग ेअसण ं

परंतु तु ही हयां याकडे पािहल े हेटरनरी डॉ टरांना ५०००० मला वाटतं साहेब तु हांला 
कोण हेटरनरी डॉ टर येणार आह े५००००/- मानधनावर. आज आपण पािहलं तर हेटरनरी 

डॉ टरांची असणारी सं या ती अ यंत कमी आह.े तु ही मला वाटतं चेक केल ंका नाही मािहत 

नाही परंतु तु ही मानधनावर हेटरनरी डॉ टरांना ५०,००० पय े जर दल े तर तो असंच 

करणार. १० या ऐवजी तु ही जर याला इ सटी ह जर १० यात १ ऍड करा याला 
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इ सटी ह ा. जेवढी नसबंदी करतील तेवढे पैसे हणजे अजुन एखादा िव म या याकडून 

होईल परंतु ह े होत असताना कु यांव न खरं तर सु वात झाली. माई तु ही हषलला मला 

वाटतं  तु ही थांबवल.ं मुळा रोड हा तसा चचवड िवधानसभेचा मह वाचा रोड आह.े मला 

वाटतं क  आयु ांनी पण िड हीजनल किमशनरांनी पण भूसंपादनाची नोटीस काढली. खरंतर 

या करणात तु ही या ठेकेदारावर कारवाई करायला पािहजे होती याची मुदत संपली. आज 

नागरीकांसाठी कवा तु ही तुम या श दासाठी साठी डांबरीकरण केल ं असेल. परंतु हे काम 

करत असताना खोसे सारखा एक ठेकेदार या यावर पण तु ही कारवाई केली पािहजे. क  तू 

मुदत संपेपयत का थांबला. दुस-या बाजूला एकतर तो काँ टीकरणाचा रोड तु ही याचे 

डांबरीकरण क न घेतले. ठीक आह.े नागरीकांचे ेशर असेल. सांगवीतला तो  मह वाचा र ता 

आह ेतो करावा ही मानिसकता तुमची पण पाहीजे आिण सव नगरसेवकांची पाण  पािहजे पण 
ते करत असताना..... 

मा. महापौर –   तसे नाही, माझी मानिसकता आह.े तो केला रोड तो मीच ं दीकरणात रोड 

केलेला आह.े आता आमचा भूसंपादनाचा िवषय शासनाकडे गेलाय. कले टर साहेबांचे माझे 

नेहमी बोलण ंहोतय आिण तो लवकरच आ हांला ताबा िमळेल. ताबा झा यानंतर आमचा तो 

िसमटचा रोड होईल आता  ताबा नस यामुळे आ हांला िसमटचा रोड करता येईना आिण 
लोकांचे ऍि सडट हायला लागला हणुन आ ही जा या ये यासाठी तो माग िसमटचा  केला.  

मा. रा ल कलाटे – माई आपण महापौर आहात. आप याला भूसंपादनाला एवढा वेळ लागला 

तर.... 

मा. महापौर – िनयमा माण ेवाटाघाटीने होईना पण तो हणुन शासनाने शासनाकडे दला 

आिण वाटाघाटीने तो होत नस याने  रा य शासनाकडून आपण शासन िवभागाकडून कले टर 
साहेबांकडून क न घेतोय. आज ना उ ा ते सरळ प दतीने होईल. बरीचशी घरे याम ये 

आहेत.    

मा. रा ल कलाटे – तु ही महापौर  अस यामुळ ते काम होणं गरजेचे आह.े 

मा. महापौर – १०० ट े   जे मी केलय तो मागचा पॅनेल जो होता या पॅनेल या ारेच आ ही 

केलाय आिण आताही तो रोड मा याकडेच परत आलाय हया पॅनेलम य.े कोरोना या 

ादुभावामुळे कोणा या घराला मला काही करता आलं नाही ही माझी अडचण दीड वष होती.  

मा. रा ल कलाटे – नाही माई मला एवढंच सांगायचय क  माई तु ही गे या १० वषापासुन तो 

करताय अजुन ५ वष न लावता आपण महापौर आहात. शासनाला हाताशी ध न भूसंपादन 

कसं लवकरात लवकर होईल ते पहा. 
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मा. महापौर – १०० ट े . 

मा. रा ल कलाटे – आिण कुठंतरी हषलकडे ल  ा. हषलकडे ल  ाव ेलागेल. 

मा. महापौर – असं कोण हणतं ल  नाही. 

मा. रा ल कलाटे – मी सांगतो ना कारण पाच वष झाली माई आपण महापौर आहात. 

सभागृहात तो सात याने डासांब ल बोलतोय. सभागृहात तो सात याने जलपण ब ल 

बोलतोय. आजही बोलतोय साडेचार वष, आयु  साहेब तुम या मािहतीसाठी सांगतो जर 

आपण सांगवी प रसराचं रेकॉड काढल ंतर  सवात जा त ड युचे पेशंट सांगवीत सापडतात. कुठं 

तरी याचे पण आ मपरी ण शासनाने कराव.े 

मा.महापौर – आ मपरी ण नाही. मुळा नदी आिण पवने या म ये बेटा बसले या आहते. 

आ हांला दोन न ा आहेत. यातली  शहरातुन पवना वाहते. पण आ हांला दोन न ा आहेत. 

तो  आ हांला जा त भेडसावतो.  

मा. रा ल कलाटे –  मा.महापौर साहेब, जनरली नदी या कडेला जी गावे असतात ती सुपीक 

असतात ितथे सगळे धनवान आिण पैसेवाल ेलोक राहतात. मला वाटतं तु हांला तर दोन- दोन 

न ा आहेत. असो माई आपण पािहलं असेल नामदेवराव आता जाहीर सभे माणे भाषण 

करतीलच. या सगळयांना उ रं ते देतीलच. आता हया यामुळे ह ेजे चाललय ंशहराम य ेचार 

साडेचार वषाम य े ाचाराचा जो खरंच कळस झालाय यात कुठ याही े ातून ाचार 
करायचा ठेवला नाही. एक शेवटची कु  ेरािहल ेहोते मला वाटतं पाच वषात कु यांबाबत जे 

ऐकायला न हतं िमळाल ं तेही ऐकल े आिण कुठंतरी आयु  साहेब सवजण ओरडतात क  
पशचा अहवाल का येत नाही कुठंतरी तो अहवाल आपण कशा प दतीने परत लवकर 

सभागृहापुढे आणता येईल पण तो अहवाल सभागृहापुढे आणताना तो खुलासा करत असताना 
िनि तच कोणाची पाशिलटी, तुमचं काही तरी वैय क आह े का आयु  साहेबांबरोबर, 
नाहीनां.  आयु  साहेब करणार नाही करणार नाही. जरा एकदा ना माई तु ही आिण माऊली 

शेठची आयु  साहेबांबरोबर िमट ग या. सारखेच पसनल जातात सारखेच पसनल जातात ते 

पण एक आय.ए.एस. आहेत. यांनी उ हाळे पावसाळे पािहलेत. यांचे जर रेकॉड पािहलं तर 

तेही जग फरलेत. यांनीही कले टर पदावर ब-याच ठकाणी काम केलय पण असं असताना 

सारख ेजाऊन आता मी बोलतोय तरी खुलासा करणार का आयु  साहेब. आयु  साहेब आता 

सभागृहात नाहीत. असो माई कुठंतरी तो अहवालाचा िवषय तो आपण साहेबांना िसरीयसली 

यायला सांगा. आयु  साहेब कॅटल शेड खरंच संदीप वाघेरनी जो मु ा मांडलाय याचं काय 

झालं याचं देखील आ हांला पुढ या जीबीला जनरल बॉडीत आ हांला खुलासा िमळावा क  
जागा ता यात आली होती  रझ हशन या बद यात आली होती, काय झालं काय नाही या 
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वेळेस हा िवषय येतो मला वाटतं जर आप याकडे पािहल ं तर या िवषयाशी अ यंत 
भाविनकपण ेहया शहरा या नागरीकांनी हदु वाशी जोड या जातो एक िवषय आह.े यांचही 

कुठतरी भिव यात जाऊन राजकारण कोणी क  नय.े आता जर आपण पािहल ंअसेलतर सव 

देशातल राजकारण भाविनकतेचं झालय. िवकासाचं सोडून ते कुठतरी जातीयवादाकडे चाललय 

आिण आप याकडे इले शन येते अशा मोमटला कुठतरी याचा गैरफायदा घेऊन कॅटल शेडचे 
काय झाल.े र यावर गायी फरतात. र यावर गुरंढोरं फरतात, यांच काय झाल कुठंतरी 

हया दृ ीकोनातुन आप याला देखील आप या शहरातला सामािजक सलोखा कसा राखता 
येईल यासाठी कॅटल शेडची जागा मह वाची आह.े तो िवषय पण मह वाचा आह े आिण 

योगेशभा नी जे जे सांिगतल ेमाई तु ही या बाबतीत थोडं  िसरीअस होऊन शासनाला एक 
आदेश ा. याची पूण मािहती मला वाटतं सभागृहाला असावी. नाही तर उ ा आ ही बाहेर 

जाऊन या या फाईलचा ेस होणारच आहते  परंतु आपण देखील या ठकाणी आयु ांना व 
कुठ या अिधका-या माफत कशा प दतीने या डॉ टरना प ी देता येईल या याकडे देखील 

आपण ल  ावे. जा त न बोलता माई आपण सवाना बोल ू देताय. फ  आता िवषयांतर 

कर यात जे आ हांला िवषयांतर करायचं नाही ती अट तु ही प नेता यांना पण करा. कारण 

क  प नेता एकदा उठल ेक  ते मला वाटतं अिमत शहा आिण मोदीनंतर तेच, ध यवाद. 

मा.नामदेव ढाके- स मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, खर हणजे या 

िवषयावरती अनेक आप या स मा.सद यांनी चचा केली आिण यावर सांगीतल क  

सेवा ये तेची यादी आप याला सु दा माहीती आह े क  सेवा ये ते या यादी या संदभाम ये 
अनेक िवषय मत-मतांतरे या महापािलकेम य ेआहेत. खर हणजे द.७/५/२०२१ ला महारा  

शासनाचा जीआर आला आिण या अनुषंगान या अगोदर यांची डीपीसी झाली आिण यांना 
या ठकाणी पदो ती िमळाली यानंतर या दोन अिधका-याची डीपीसी म य े मंजूरी होवून 

सु दा यांना महासभेला याव लागल आिण महासभेला आ यानंतर यांना ता पुर या व पाची 
पदो ती या आज या महासभे या िवषयाव न आह.े स मा.महापौर साहेब, हा शासनाचा 

िवषय आह े आयु  आिण शासनाने महानगरपािलकेम ये असणा-या सव कमचा-यांची 
सेवाजे ता यादी ही वेगवेगळया मा यमातून या ठकाणी िनि त केली आिण या यावरती 
वेगवेगळया मा यमातून वेगवेगळे अिधकारी कोटाम ये गेलेले आहेत आिण हणून हा  
वेगवेगळया यादयां या मा यमातून आप या सगळयां या समोर येतो आिण हा शासनाचा 
िवषय आहे. स मा.महापौर साहेब, आपण आयु ांना या संदभात सुचना दया ात क  ही जी 
काही सेवा ये ता यादी आहे मग ती कुणीतरी कोटाम ये गे या यानंतर कुठली यादी 
वापरायची याची डेट ऑफ जॉईन गची सेवाजे ता धरायची का, याला पदो ती िमळाली 
या या पदो तीला असताना यावेळेला तो काय होता या संदभाम ये मला वाटते आ ही 

जा याची गरज नाही. शासनाने या संदभामधला िनणय यावा आिण हा शासक य िवषय 
आहे शासनाने तो या प दतीने कुठ याही दबावाला बळी न पडता, कुठ याही स मा. 
पदािधका-यां या दबावाला बळी न पडता, कुठ याही ने यांना बळी न पडता जी काही 
या ठकाणी सेवाजे ता यादी आहे, शासनाचे िनणय आहेत कवा यायालयाचा जो अवमान 
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होणार नाही या सगळया गो या तपास या क न या ठकाणी हा िवषय आणलेला आहे आिण 
हणून या संदभाम ये आयु  साहेब याच उ र देतील कवा हाताळतील. यासंदभाम ये अनेक 

सभासदांनी सांगीतल क  ते आपले कमचारी असतात, आपले कमचारी सगळयाकडे जातात, 
नगरसद यांकडे जातात, गटने यांकडे जातात, पदािधका-यां याकडे जातात  शेवटी आपणच 
हणतो क  आपले कमचारी आप या घरीच येतात शासनाने जे ितिनयु वर पाठवलेले 

अिधकारी असतात यां याकडे ते जात नाहीत कवा शासनाकडे ते जात नाहीत. यांना 
कुठेतरी वाटते क  आप याकडूनच या ठकाणी यांना याय िमळेल आिण याया या भुमीकेतून 
आपण या ठकाणी आप याला जी काही माहीती असते यानुसार यांच या ठकाणी आपण 
सांगतो आिण जे िनयमा माणे काम करायच असत ते काम शासनाच असतं आिण या माणे 
आतापयत येथून मागेही अशाच प दती या पदो ती झा या या महारा  शासना या 
अिधिनयमाला ध न आिण यायालयाचा अवमान होणार नाही याला ध न या ठकाणी 
पदो या झाले या आहेत असं मला वाटतं.  या खोलाम ये आपण जा त जावू नये अस मला 
वाटत आिण जर चुक च काम झालेल असेल, यांनी चुक च काम केलेल असेल मग तो कुठलाही 

शासनाचा अिधकारी असेलतर याला िश ा दली पाहीजे अशा कारची भूमीका यावी असे 
मा.महापौर साहेब मा.आयु ांना सांगावे.  खर हणजे हा दुसरा िवषय चालू असताना 
या ठकाणी िवषय मांक १ वरती आप या स मा.सद यांनी या ठकाणी चचा केली आिण मी 
दोन वेळेला सांगीतल क  हा नंबर एकचा िवषय जो काही आहे तो धोरणाचा िवषय आहे तो 
संगत िवषय नाही याला दलेली उपसूचना नाही परंतु ठक आहे स मा.महापौर आ हांला 
सु दा सगळयांना अपे ीतच होत क  असं हे होणारच आहे आिण या अनुषंगाने आप या 
सभागृहाम ये यांना वाटत क  ठक आहे हाम करेसो कायदा कवा यांनाच वाटत क  
सभागृहाम ये आ हांलाच कळतं कवा  आ ही सांगू तेच होवू शकतं असं वाटत यामुळे यांनी 
ती भुमीका मांडणे साहजीकच अपे ीत आहे आिण यांनी ती भूमीका मांडणं हे अपे ीतच धरल 
होतं, मा यासार यांनी पण या ठकाणी अपे ीत धरल होतं आिण या माणे यांनी यांची 
भूमीका या ठकाणी मांडली ती मांडत असताना यांनी सांगीतल क  सभाशा ञा या ब ल, 
आता आ ही सु दा यावेळेला इथ स मा.नगरसद य न हतो यावेळेला गॅलरीत बसायचो 
माग या काळाम ये. आ हांला पण वाटायच सभा कशी चालते, काय चालते, कशा प दतीने 
सभागृह चालतं हे बघायची उ सूकता होती आिण हणून मागे बसून सभा चालत असताना 
यावेळेला बघायचो.  आता जसं मंगलाताईनी सांगीतल पेरल तेच उगवतं तेच आहेना आप या 

काळात जशा सभा झा या, तु हीच आ हांला िशकवल क  सभा अशाच चालतात मग आ ही 
अशाच चालव या सभा.  यामुळे जे पेरल तेच उगवतं आिण तशाच सभा चाल या आिण 
आपणही तशाच प दतीने सभा चालवतो, िनयमाला ध न आिण मा.महापौरां या 
अिधकाराम ये जे काही असेल या या माणे आपण या ठकाणी सभा चालवतो. यामुळे 
सभागृहातले िसनीअर नेतृ व यांनी या ठकाणी मांडल क  सभाशा ञाच जे काही िश ण आहे 
ते आम याकडून याव तरी हे मी यांना या ठकाणी सांगू इि छतो क  सभाशा ञाच जे काही 

िश ण आहे ते तुम याकडूनच आ ही या ठकाणी घेतलेल आहे आिण या माणेच या ठकाणी 
सभा चालवतो. सभागृहाचा कुठलाही अवमान या ठकाणी करत नाहीत. स मा.महापौर 

येकाला बोल यास वेळ देतात यामुळे अशा कारची भूमीका या ठकाणी मांडणं हे उिचत 
होत नाही. आता ही आपली सेक ड ला ट महासभा आहे पुढ या मही याम ये जर िनवडणूका 
वेळेत झा यातर पुढची एक महासभा होईल यानंतर जानेवारीम ये आचारसंहीता असेल. 
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यामुळे या सभेला अशा कारच बोलणं कवा अशा कारे आरोप करणं हणजे हे अपे ीत होतं. 

कारण काय हे कोणी कराव एखादया स मा. सद य सभागृहाम ये कवा आतापयत काही नाही 
आ ही कुठेही काही केलेल नाही, यांनी यांनी आता या ठकाणी भूमीका मांडली िवशेष क न 
आता िसनीअर नेतृ वानी आप या भूमीका या ठकाणी मांड या, आता स मानीयांनी तीन 
मही यामधली कु या या संदभाम ये भुमीका मांडली. स मा.महापौर कु यांची नसबंदी ही 
काही पाच वषाम ये झाली का गे या दहा वषापासून या पपरी चचवड शहराम ये कु या यां 
नसबंदी वरती अनेकवेळा महासभेम ये बोलले, माग याही महासभेम ये बोलले हणजे चार 
पाच वषा या अगोदर सु दा याच कु यां या संदभाम ये यावेळेस डॉ.रॉय होते यां या वरती 
बोलल जात होतं आता कुणीतरी दुसरे डॉ टर आहेत यामुळे यां यावरती बोलल जातं हे 
अपे ीत आहे आिण हे होतं. मगाशी िवकासभाऊनी  सांगीतल क  हे जे काही िवषय असतात 
यावर सहया करणारे कोण असते, अिधकारी असतात. यांना याचे िनयम अटी काय आहेत 
या या माणे करतात नाही करतात आिण चुक च करतो याला या ठकाणी भोगाव लागतं, 
याला जाव लागत आिण आपण तशा कार या सुचना सु दा वेळोवेळी सांगत असतो. आपण 

अिधका-यां या कुठ याही बाजूनी चुक या कामा या संदभाम ये आतापयत नाहीत आिण 
असणारही नाही ही आपली भारतीय जनता पाट ची सभागृह नेता हणून या ठकाणी आमची 
भूमीका आहे.  माग या काळाम ये या सद यांनी या ठकाणी भूमीका मांडली, स ाधारी प , 
स ाधारी प  मला वाटत पंधरा ते वीस वेळा हणल. आता मी खर हणजे प ा या 
संदभाम ये बोलणार न हतो परंतु आता बोलाव लागणार आहे क  स ाधारी प .  यावेळेला 
या ठकाणी रेमडेिस हीर या ब ल बोलल गेलं, या ठकाणी हॉि पटल या ब ल बोलल गेलं, 
या ठकाणी कु यां या नसबंदी वरती बोलल गेलं, मा.महापौर अ या पपरी चचवड शहराला 
माहीती आहे वायसीएम हॉि पटल आिण टब टब माणूस हे समीकरण आहे. या शहरातच 
नाहीतर संपुण शहराम ये समीकरण आहे. वायसीएम आिण एक टब टब माणुस हे समीकरण  
आहे आिण यांनी गे या पंधरा-वीस वषाम ये या वायसीएम हॉि पटलची वत:ची जहागीरी 
अस यागत या ठकाणी काम केल आहे आिण अजूनही चालू आहे. आ ही या संदभात बोलणार 
न हतो कारण आ ही यावेळेला बोलतो यावेळेला आ ही कुठ याही कार या या संदभाम ये 
नागरीकांनी आ हांला िव ासने िनवडून दलेल आहे आिण हणून यां या ब लची भूमीका, 
यां या ब लचा असणारा िव ास हा कुठ याही कारे या ठकाणी तडीस जावू देणार नाही ही 

या ठकाणी सभागृह नेता हणून भूमीका आहे. स मा.महापौर साहेब, थोडस आपण तपासून 
बघाव क  या वायसीएम हॉि पटलम ये कती मिशनरी घेवून पडले या आहेत, तु ही पण 
हणलात माग या काळाम ये क  अनेक मिशनरी सात- आठ वषापुव  घेवून पडले या आहेत 

तीथ आिण अजूनही धुळखात पडले या आहेत, का पड या आहेत, कोण या ठकाणी काय 
करतय, कुठल हॉि पटल चालतय, कोण या याम ये आहे, कोण भागीदार आहे, कोण काय 
करतय. एखादी िनवीदा िमळाली नाही हणून कुठतरी याला बेस नाही अशा कारची भूमीका 
या ठकाणी मांडायची, हॉि पटलच या ठकाणी  स ट फकेट नाही, या हॉि पटलम ये सं या 

नाही का ? मला िमळाल नाही कवा या ठकाणी जो माणूस आणला याला दल नाही 

अशा कारची तळमळ आिण अशा कारची भूमीका या ठकाणी सभागृहाम ये माडंायची. 
स मा.महापौर साहेब, मगाशी जसं हणल क  इथ काय वाटत क  बाक चे आ ही सव 
सभागृहाम ये असणारे नगरसेवक हणजे सगळया प ाचे नगरसेवक जे बोलतात ते 

ामािणकपणे बोलतात परंतु जे ामािणक बोलत नाहीत यां या ब ल मी या ठकाणी बोलतो. 
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यांनी तळमळ मांडली आता इथ आमचे सहकारी हषलभाऊ आहेत, आमचे िवकासभाऊ 

आहेत, आमचे अजीत ग हाणे आहेत, मंगलाताईनी भूमीका मांडली, अनेक आमचे सद य 
भूमीका मांडतात. यांनी यांनी यांची भूमीका या ठकाणी ामािणकपणे मांड याचा य  
करतात.  खरोखर मनापासून यांना वाटत क  खरच हे कुठेतरी शहरातील नागरीकां या 
िहताचे िवषय आहेत आिण ते कुठेतरी मांडले पाहीजेत परंतु काहीनां सवय झाली आिण आता 
अलीकडे ती सवय वाढली कारण २०२२ ला िनवडणूका आहेत आिण हे साहजीक आहे कुठतरी 
माझ अि त व काय आहे हे दाखव याचा कार या ठकाणी थोडासा दसतोय आिण याम ये 
आता पधा चालू आहे. भाऊसाहेब आपण हणले क  प नेते आता नवीन आहेत परंतु 
भाऊसाहेब आपण या ठकाणी मा य केल पाहीजे क  आपली भूमीका थोडीशी मला वाटते क  
चुकते. आपण हणले क  मी अनेक वषापासून जरी स ेत होतो तरी वेगळया गटात होतो, 
िवरोधात होतो मला वाटते आहे तीथ े तु ही थांबले तर अजूनही तु हांला िवरोधातच बसाव 
लागणार आहे. कारण तु ही सांगीतल क  िवरोधात का बस या जात आिण याला कारण हेच 
अशी मंडळी तुम या बरोबर आहेत आिण ते असंच होणार आहे तुम या बरोबर. या ठकाणी 
भूमीका मांडतांना कलम सांगीतले ३९  चा (३)  आता हे कलम आ हालंा पण माहीती आहेना. 
आ हांला सभाशा ञ माहीत नाही असं पण काही नाही आ हांला सगळ समजतं. पण काय 
असतं काहीना सवय असते खोट बोल पण रेटून बोल. हणजे मी बोललो तेच फायनल बाक च 
काही माहीत नाही. या महापािलकेब ल देशाम ये वेगवेगळया ठकाणाव न चांगले उदगार 
काढल े जातात. सकाळीच आपण माट िसटीला होतो तेथे कामा या संदभाम ये आपले त  
संचालक आप याशी सकाळी बोलले. या शहराम ये असणा-या माट िसटी ब ल, या 
शहराम ये असणा-या िवकासाब ल, या शहराम ये चांग या या गो ी होतात या या ब ल 
नागरीक सांगतात क  संुदर काम झाल. कोरोना या काळाम ये या महापािलकेत इतर 
महापािलके या तुलनेम ये पपरी चचवड महापािलके या डॉ टरांनी, कामगारांनी, 
लोक ितनीधीनी, आप या इथ असणा-या सव टाफनी सगळयानी िमळून एक टमवक हणून 
या ठकाणी काम केलं, लसीकरण मोठया माणात केल. यानंी यांनी आपली भूमीका 
या ठकाणी मांडली. मा.महापौर साहेब, कु या या संदभामध या दोन चार मही या या 
भूमीका यांनी मांड या हेच जर दहा वषातले मांडले असतेतर मला अिधक आनंद  झाला 
असता. दहा वषाम ये सु दा कु याची िनम ती आिण कु याची नसबंदी कशा प दतीने होत 
हाती परंतु कुठलाही कागद नसताना काही नसताना असं बोलायच आिण सभागृहाचा वेळ 
यायचा आिण कुठतरी सभागृहाची दशाभूल करायची आिण राजक य वातावरण स ाधारी 

प ावरती करायच अशा कारची भूमीका आज सभागृहात दसलेली आहे. आपण सभागृहात 
िवषय आणत असताना अतीशय ामािणकपणे आिण भारतीय जनता पाट चा कायकता मी 
अस यामुळे मला समजते क  या सभागृहाम ये जे काही िवषय असतील कवा जे काही आपण 
िवषय घेवून जावु ते या नागरीकां या भ यासाठी, समाजातील सगळया घटकां या भ यासाठी 
समाजा या येक घटकाला बरोबर घेवून जावुन, या ठकाणी कोरानाचा काळ असताना 
देखील एक चांगली भूमीका या सभागृहा या मा यमातून मांडून जनतेला याय दे याचा य  
या ठकाणी सभागृह नेता या ना याने आिण आम या दो ही आमदारां या नंतृ वाखाली, खर 
हणजे िशवेसेने या गटने यांनी सांगीतल आिण ते खर आहे ते आमचे आमदार आहेत, आमचे 

नेतृ व आहे, आमचे नेते आहेत ते जे सांगतात ते नेतृ व शहरा या िहतासाठी सांगतात. यांच 
आ हांला ऐकलच पाहीजे परंतु असं नाही क  आ ही बारीक बारीक गो ी सु दा आ ही यांना 
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िवचारतो , यांना कळतं. अमचे पदािधकारी या ठकाणी िनणय घे यासाठी स म आहते आिण 
बारीक गो ीसाठी आ ही कुणालाही िवचारायला नाही जात परंतु  ने यांचा आदर करणं, 
ने यां या सुचना ऐकन आिण या सुचना शहरा या िहतासाठी ऐकणार हे आ ही आम या 
ने यांच, आमच सवाच कत  समजतो. या प दतीने सभागृहाम ये जनते या िहतासाठी, 
जनते या भ यासाठी, सवसामा य लोकां यासाठी या ठकाणी सभागृहाम ये िवषय आणतो 
आिण तोच िवषय मांक १ जो होता तो सु दा जे नागरीक ामािणकपणे कर भरतात अशा 
नागरीकांना कराम ये सवलत दे याचा िवषय होता पण या यावरही राजकरण, या यातही 
सभाशा ञ. आ ही काही समजत नाही काय चालल आहे ते. आ हांला असं वाटत क  नेमक  या 
संदभाम ये आ हांला माहीती घे याची वेळ येते क  काय, चुक च बोलायच काहीतरी बोलायच 
आिण खोट बोलायचं अशा प दतीची भूमीका या सभागृहाम ये आिण सभागृहनेता या ना याने 
भारतीय जनता पाट  कधीही ि वकारणार नाही. हणून या ठकाणी हा जो काही कु या या 
संदभामधील असेल, शासना या चुक या कामा संदभात असेलतर मा.महापौर साहेब 
कु या या नसबंदीसंदभात जे काही कुणी चुक च काम केल असेल, अिधका-यांनी चुक च बील 
काढलेल असेल, या अिधका-यांनी या कामाम ये कामचुकराईपणा केलेला असेल, चुक च 
काम केलेल असेलतर स मा. महापौर आपणही या भुमीकेम ये आहोत. कुठ याही अिधका-
याच आपण समथण करणार नाही, कुठलाही अिधकारी आपला कोण लागत नाही या या 
चुक या कामासाठी या यावरती आपण कारवाई करणार आहोत आिण चुक च काम पण ते 
पुरा ासह या ठकाणी पटल पाहीजे, झाल पाहीजे पण फ  मी मा या वाथासाठी काहीतरी 
बोलायच, माझा वाथ पुण होत नाही हणून दुस-याला बदनाम करायच तो कती खोटा आहे 
अस दाखव याचा केवीलवाणा कार या सभागृहाम ये केला जात आहे. अंबरनाथ कांबळे यांनी 
सांगीतलेल खर आहे क  या सभागृहाला काय दशा देणार आहोत आ ही, या शहराला काय 
दशा देणार आहोत, या शहराम ये एवढया मोठया माणात काम झालेली आहेत. या 

शहराम ये वेगवेगळया योजना आणले या आहेत या शहरामध या काही काही योजना फ  
पपरी चचवड महापािलकाच राबवते.  कधी तरी आपण चांगल बोलणार आहेत क  नाहीत, 

आपल ितब ब आपणच खराब करतो. महानगरपािलकेम ये चांगले काम जे केले आहेत ते 
सांग याऐवजी आ ही कती खोटे आहेत, फ  आिण फ  राजक य वाथासाठी आिण वत:ची 
पोळी भाज याचा काय म या सभागृहाम ये चालतो आिण हणू असे बोलणा-यांचा मी या 
सभागृहाम ये िनषेध करतो. ह े अस चुक च काम या ठकाणी करतात आिण सभागृहाला 
दशाभूल कर याच काम करतात.  सगळयांना माहीती आह ेह ेकोण करत, काय करत, कुणी 

केल, कोण कुठ या पदावरती होतं. या काळात काय झाल आह,े महीला बचत गटाचे पैसे कुठे 

गेले. यावेळेला आपण नाव कुठल े दले महानगरपािलकेची जहागीरी अस यागत आमचे नाव 

दले या संदभाम य ेआ ही स म आहोत आिण याला तीउ र दयायला पण तेवढेच आ ही 
स म आहोत. आिण हणून या ठकाणी या सभागृहाचा वेळ आिण या सभागृहाची दशाभूल 
करणा-यांचा या ठकाणी मी ती  श दाम ये िनषेध करतो आिण हा िव. . २ मंजूर केलेला आहे 
आिण आपण िव. . ३ ला सुरवात करावी अशी आपणास िवनंती करतो.                               
मा.महापौर -  िवषय मांक २ उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक – ७२९                                                             िवषय मांक – २ 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  

 

                   संदभ – १)  मा.आयु  यांचेकडील प  . शा/२/कािव/८६४/२०२१,  
                                द.२२/०७/२०२१.  
                 २)  मा.िवधी सिमती कडील ठराव .६३ द.१८/१०/२०२१ 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ‘कायकारी अिभयंता ( था)' 
अिभनामाची २४ पदे एस - २३ वेतन ेणी ६७७०० - २०८७०० म ये शासन मंजूर असून 
पदो ती करीता ५ पदे र  आहेत. ‘कायकारी अिभयंता ( था)’ अिभनामाची र  पदे 
पदो तीने भर याकामी मा.आयु  सो. यां या अ य तेखाली पदो ती सिमती सभा दनांक 
१२/०७/२०२१ रोजी आयोिजत कर यात आलेली होती. तुत या पदो ती सिमतीने 
पदो तीपूव ‘कायकारी अिभयंता ( था)’ पदावरील अिधका-यांची शै िणक अहता, अनुभव 

कालावधी, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल, म ा व दािय च, संगणक अहता आिण िश तभंग 

िवषयक कारवाई इ या द सेवािवषयक तपिशल पडताळून, खालील उपअिभयंता ( था) यांना 
पदो तीचे आर ण र  कर यासंदभात मा.सव  यायालयात लंिबत असलेली िवशेष अनु ा 
यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणयाचे अिधन व शासन िनणय 
द.०७/०५/२०२१ चे अिधन रा न िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार ‘कायकारी 

अिभयंता ( था)’ पदावर एस - २३ वेतन ेणी ६७७०० – २०८७०० या वेतन ेणीत पपरी 

चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार तसेच 
मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो ती दे याबाबत पदो ती सिमतीने सवानुमते िशफारस 
केली आहे. 
 

अ.  उपअिभयंता नाव ं पदो तीचा वग 
१ ीम.पाठक अनघा अिवनाश ये तेनुसार 
२ ी.जावरानी मनोहर टेकचंद ये तेनुसार 

 

सबब, उपरो  उप अिधकारी  यांना  एस - २३ वेतन ेणी  ६७७०० -२०८७०० 

म ये   ‘कायकारी अिभयंता ( था)' पदावर, पदो ती मधील आर ण र  कर या संदभात 

मा.सव  यायालयाम ये याय िव  असलेली िवशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ 
म ये होणा-या अंितम िनणया या अधीन व शासन िनणय दनांक ०७/०५/२०२१ चे अिधन 
रा न सेवा ये तेनुसार र  जागेवर िन वळ ता पुर या व पात पदो ती देणसे मा यता 
देणेत येत आहे. 

 

 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा(सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम 
२०२० म ये, शासक य सेवा गट ब, “ ंथालय मुख” या पदास खालील माणे अहतेम ये 
दु ती करणेस मा यता देणेत येत आह.े (“ ंथालय मुख” पदाक रता सुधारणा / दु ती बदल 
करणे बाबत) 
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 अ. .  संवग  पदनाम  नेमणुक 

प त  
नेमणूक करीता अहता व नेमणुक या प दती  

१  शासक य 
सेवा गट –ब 
(एस-१६ )  

ंथालय 
मुख 

नामिनदशन 
(पदो तीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१)मा यता ा  िव ापीठाकडील ंथालय व 
मािहती शा  िश ण म पद ु र 
पदवी.(एम.िलब.अँड आय. ए सी.) आव यक.  
२)शासक य व िनमशासक य थािनक वरा य 
सं थेतील ंथपाल पदावरील ३ वषाचा अनुभव 
असणे आव यक. 

पदो ती 
(१००%) 

१) ंथालय व मािहती शा  िश ण म पद ु र 
पदवी (एम.िलब.अँड आय.ए सी.)/ ंथालय 
शा ाचा पदवीधर (B.Lib.&I.Sc.) 
२) पपरी चचवड महानगरपािलका ंथपाल 
अथवा युिनयर टे कल अिस टंट पदाचा 
कमान ३ वषाचा अनुभव आव यक.  

       
सबब उपरो , ंथालय मुख, या पदासाठी, पपरी चचवड महानगरपािलका 

ंथपाल अथवा युिनयर टे कल अिस टंट पदाचा कमान ३ वषाचा अनुभव आव यक व एस-
१६ - वेतन ेणी ४४९००-१४२४०० मंजूर करणे अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम 
२०२० म ये, शासक य सेवा गट ब, क म ये, मु य डा अिधकारी, डा पयवे क व डा 

िश क पदाक रता या पदास सुधारणा / दु ती, पदनामात बदल करणसे मा यता देणेत येत 
आहे. ( डा अिधकारी, डा पयवे क व डा िश क ” पदाक रता सुधारणा / दु ती,  

पदनामात बदल करणे बाबत ) 
 डा अिधकारी (पदसं या-१), डा पयवे क (पदसं या-१०), डा िश क 

(पदसं या-४०) या पदाक रता वरील अहता ऐवजी मु य डा अिधकारी (पदसं या-१), 
े ीय डा अिधकारी (पदसं या-१०), डा मागदशक (पदसं या-४०) खालील माणे 

पदनामाम ये व अहताम ये दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. .  संवग  पदनाम  नेमणुक 
प त  

नेमणूक करीता अहता व नेमणुक या 
प दती  

१  डा सेवा  
गट-अ  
(एस-२०) 

मु य 
डा 

अिधकारी  

नामिनदशन 
(पदो तीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१)बी.पी.एड पदवीधारक असणे आव यक  
२) पो स अॅथॉ रटी ऑफ इंडीया कडील 
पदिवका असणे आव यक 
३)रा ीय तरावरील खेळाडूस ाधा य 
देणेत येईल. 
४)शासक य, िनमशासक य, थािनक 
वरा य सं था  कवा रा ीय डा 

सं थेतील त सम पदावरील कमान ३ 
वषाचा अनुभव आव यक. 
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पदो ती 
(१००%) 

१)मा यता ा  िव ापीठाकडील कोण याही 
शाखेची पदवी.  
२)मा यता ा  िव ापीठाकडील बी.पी.एड. 
पदवी असणे आव यक.  
३) पपरी चचवड महानगरपािलके या 
आ थापनेवरील डा पयवे क अथवा 

े ीय डा अिधकारी या पदावरील 
कमान ३ वष सेवा पुण झाले या अिधका-

यांची सेवा ये ता व गुणव े या 
आधारावर पदो ती. 
४) पपरी चचवड महानगरपािलका 
आ थापनेवरील ,शासनाकडील िशवछ पती 
पुर कार ा  खेळाडू यांचेक रता वरील अट 
वरील अट .२,३ या अटी िशिथल म. 

२ डा सेवा  
गट-ब 
(एस-१६ ) 

े ीय  
डा 

अिधकारी  

पदो ती 
(१००%) 

१)मा यता ा  िव ापीठाकडील कोण याही 
शाखेची पदवी.  
२)मा यता ा  िव ापीठाकडील बी.पी.एड. 
पदवी असणे आव यक.  
३) पपरी चचवड महानगरपािलके या 
आ थापनेवरील डा िवभागातील डा 
िश क अथवा डा मागदशक या 
पदावरील कमान ३ वष सेवा पुण झाले या 
अिधका-यांची सेवा ये ता व गुणव े या 
आधारे पदो ती.  

३  डा सेवा 
गट क  
(एस-१४ ) 

डा 
मागदशक 

नामिनदशन 
१००%  

शासना या शालेय िश ण व डा 
िवभागा या चिलत सेवा वेश 
िनयमानुसार,  

 
      तरी वरील माणे, पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे 
वग करण) िनयम २०२० म ये, १) डा अिधकारी ऐवजी मु य डा अिधकारी, एस - २०- 
वेतन ेणी ५६१००-१७७५००  २) डा पयवे क ऐवजी, े ीय डा अिधकारी, एस -१६ 
-वेतन ेणी ४४९००-१४२४०० व ३) डा िश क ऐवजी डा मागदशक, एस-१४– 
वेतन ेणी- ३८६००-१२२८०० अशी मंजूर करणेस मा यता येत आहे. 

पपरी चचवड महानगरपािलके या अंतगत िव ुत िवभागा या आ थापनेवर शासन 
मा य असलेले  सह शहर अिभयंता (िव ुत) पदावर कायरत असलेल े अिधकारी सेवािनवृ  
झालेनंतर तसेच या संवगात न ाने पद िनमाण झालेनंतर अशा पदांवर सेवा ये ता, शै िणक 
पा ता, अनुभव इ. पदो तीचे सव िनकष पुण करणा या पदो तीपूव कायकारी अिभयंता 
(िव ुत) या पदावरील सेवा ये   अिधकारी  १) ी. संजय खाबडे व २) ी. बाबासाहेब 

गलबल ेयांना सह शहर अिभयंता (िव.) या पदावर पदो ती दे यास मा यता दे यात येत आह.े 

 तसेच िव ुत िवभागा या आ थापनेवरील कायकारी अिभयंता (िव ुत) अिभनामाची 
पदे न ाने शासनमा य झालेस अथवा र  झालेस अशा पदांवर पदो तीपूव उपअिभयंता 
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(िव ुत) या पदावरील सेवा ये   अिधका यांची सेवा ये ता, शै िणक पा ता, अनुभव इ. 

पदो तीचे सव िनकष पूण करणा या सेवा ये  अिधकारी १) ीमती लता बाबर                

२) ी. वासुदेव मांडरे ३) ीमती अनु ी कंुभार व ४) ी.अकबर शेख यांना कायकारी 

अिभयंता (िव.) या पदावर पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता दे यात येत आहे. 
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या सेवेम य े२००८ म ये थाप य अिभयांि क  

सहा यक या पदावर नेमणकूा दे यात आले या हो या. सदर थाप य अिभयांि क  सहा यक 
यांना किन  अिभयंता पदावर पदो ती पूव अनुभवाची पाच वषाची अट व वसायीक 
परी ा उ ीण होणे आव यक होते. तसेच किन  अिभयंता थाप य या पदाची ११ पदे र  
असताना व पा  उमेदवार मनपाम ये उपल ध असताना देिखल उपरो  कमचारी यांना 
पदो ती पासुन वंिचत ठेवणेत आले होते.  

   पपरी चचवड महानगरपािलका शासनाने शासना या नगरिवकास िवभागास 
प . . शा/२/कावी/३९१/०९ दनांक २५/०३/२००९ अ वये किन  अिभयंता( था) या 
पदांची आव यकता िवचारात घेता मा. महापािलका सभा  मंजूर ठराव मांक ५४८ दनांक 
२२/१२/२००८ नुसार किन  अिभयंता ( था) पदावर पदो ती साठी सेवा वेश िनयमात 
पदो ती पूवपदावरील पाच वष सेवा याऐवजी पदो ती पुव पदावर िनयिमत ३ वषाची 
कमान सेवा असा बदल क न किन  अिभयंता थाप य या पदावर पदो ती देणे या 

तावास मंजुरी िमळणेची िवनंती केली होती. 
   स ि थतीत पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण)  

िनयम, २०२० किन  अिभयंता ( था) या पदासाठी पदो ती पूव अनुभवाची अट पाच वष 
ऐवजी तीन वषच मा य करणेत आलेली आहे. तसेच वसायीक परी ेची अट देिखल िशिथल 
करणेत आलेली आहे. स ि थतीत कायरत असलेले किन  अिभयंता ( था) २०११ म येच 
पदो तीसाठी पा  होते तसेच किन  अिभयंता ( था) या संवगातील पदो ती या को ातील 
पदे र  होती. तरी देिखल थाप य अिभयांि क  सहा यक या पदावर कायरत असले या 
अिभयं यांना यावेळी पदो ती न देता सरळसेवेने किन  अिभयंता ( था) पदाची भरती 
करणेत आलेली अस याने सन २०११ म ये कायरत असले या व पदो ती पा  असले या 
थाप य अिभयांि क  सहा यक यांचेवर अ याय झालेला प  दसुन येत आहे. 

  मनपा शासना या दरंगाईमुळे थाप य अिभयांि क  सहा यक यांना किन  अिभयंता 
( था) या अिभनामा या पदावर पदो तीकरीता झालेला शासक य िवलंब िवचारात घेता 
यांना पूवल ी भावाने सेवा जे ता लागू क न यां यावर सेवा ये ता यादी म ये झालेला 

अ याय दूर करणे आव यक आहे. तरी २०११ पासुन पदो तीकरीता पा  असुन देिखल वेळेवर 
पदो ती न िमळाले या अिभयं यांना ते यावेळी पदो तीस पा  होते या दनांकापासुन 
पुवल ी भावाने सेवाजे ता यादीतील मािनव जे ता मांक िमळणे या तावास मा यता 
देणेत येत आहे. 

  तसेच सन १९९१ पासूनचे मिह याचे दुस-या व चौ या शिनवारचा अितकालीन भ ा     
( दडपट) िमळणसे मा यता देणेत येत आहे. अि शामक िवभागातील ८३ कमचा-यांनी मे 
दवाणी यायाधीश किन  थर, िपपंरी यांचे कोटात रे. द.मु.न.११९/९२ अ वये मिह या या 

दुस या व चौ या शिनवारचा अितकालीन भ ा िमळावा याकरीता दावा दाखल केला होता. 
सदर या दा ाचा िनकाल मे.कोटाने द.०९ /०७/२०१४ रोजी दला. सदर िनकालाम ये 
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मे.कोटाने सव बाब चा अ यास क न कामगारांना मिह या या दुस-या व चौ या शिनवारी 
काम के याबाबत दीडपटीने अित र  भ ा दे याबाबत आदेश केला आहे. यानंतर अि शामक 
िवभागातील कमचा-यांना यांचे पगारा या दडपट अितकालीन भ ा अदा केलेला आहे.     
तदअ्नुषंगाने अि शामक िवभागातील उवरीत १०६ कमचा यांनी मे. औदयोिगक यायालय, 

पुणे यांचे कोटात अितकालीन भ ा िमळावा याकरीता त ारी अज दाखल केले होते. मे.कोटाने 
यांना अितकालीन भ ा अदा करणेबाबत आदेश दलेले आहे. तसेच शासन िवभागाकडील 

प रप क ं . शा /४/कािव/१३५/२००९ द. १८/२/२००९ अ वये अ याव यक सेवेतील सव 
कमचा-यांना अितकालीन भ ा देय अस याचे अटीम ये नमूद केले आहे. सुर ा िवभाग हा 
अ याव यक सेवेम ये येत अस याने अि शामक िवभागातील उवरीत सव कमचा यांना तसेच 
सुर ा िवभागातील सन १९९१ पासून या सव कमचा-यांना याच माण े सव िल टमन 
(उदवाहक चालक) कमचा-यांना मिह या या दुस-या व चौ या शिनवारचा अितकालीन भ ा      

( दीडपटीने अित र  भ ा ) पुवल ी भावाने अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या अ याव यक सेवेपैक  पाणी पुरवठा 

िवभागांतगत से टर नं.२३ व आं ा /भामा आसखेड येथील जलशु ीकरण क ा ारे शहरातील 
नाग रकांना शु  व व छ पाणी पुरवठा कर याचे काम कर यात येते. से टर नं.२३ येथील 
एकूण चार ट यातील छ ीस बेड माफत जलशु ीकरणाचे कामकाज अहोरा  चालू असते. या 
क रता तांि क संवगातील अिधकारी व कमचारी यांची आव यकता असते. कामकाजा या 
सोयीसाठी व जलशु ीकरण येतील गाळणी िनरी क ( फ टर इ पे टर) व गाळणी 
चालक (ऑपरेटर ) या कमचा-यांवर पयवे ीय पदाची िनतांत गरज आहे. जेणेक न शहरातील 
नाग रकां या आरो या या दृ ीने शु  पाणी पुरवठा कर यात येईल. या क रता चीफ केिम ट 
पदा माणेच, मु य गाळणी िनरी क (चीफ फ टर इ पे टर) या पदाची देखील आव यकता 
आहे. सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० या म ये मु य गाळणी िनरी क 
(चीफ फ टर इ पे टर) या अिभनामा या पदाचा समावेश कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
 “मु य गाळणी िनरी क (चीफ फ टर इ पे टर)” हे न ाने पदनाम मंजूर के याने, 
सदर पदास मा यता तसेच मु य गाळणी िनरी क (चीफ फ टर इ पे टर), गाळणी िनरी क 
( फ टर इ पे टर) व  गाळणी चालक (ऑपरेटर) ” या पदाक रता खालील माणे अहता 
अनुभव या म ये दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. .  संवग  पदनाम  नेमणुक 
प त  

नेमणूक करीता अहता व नेमणुक या प दती  

१ तांि क 
सेवा  
गट-ब 
S-16  
 

मु य 
गाळणी 
िनरी क 
(चीफ 
फ टर 

इ पे टर) 

पदो ती 
(१००%) 

१) मा यता ा  िव ापीठाची शा  शाखेची 
पदवी (बी.ए सी.)(केिम ी िवषयासह 
)आव यक. 
२) पपरी चचवड महापािलके या 
आ थापनेवरील गाळणी िनरी क( फ टर 
इ पे टर)या पदावरील कमान ३ वष सेवा 
पूण झाले या अिधका-यांची सेवा ये ता व 
गुणव े या आधारे पदो ती . 
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२ तांि क 
सेवा  
गट-क  
S-13 

गाळणी 
िनरी क 
( फ टर 
इ पे टर) 

पदो ती 
(१००%) 

१) मा यता ा  िव ापीठाची शा  शाखेची 
पदवी (बी.ए सी.)(केिम ी िवषयासह 
)आव यक.  
२) गाळणी चालक (ऑपरेटर ) कामाचा ०३ 
वषाचा अनुभव असणे आव यक असणे 
आव यक. 

 ३ तांि क 
सेवा  
गट-क 
S-8 

गाळणी 
चालक 
(ऑपरेटर) 

नामिनदशन 
(१००%) 

मा यता ा  िव ापीठाची शा  शाखेची 
पदवी (बी.ए सी.)(केिम ी 
िवषयासह)आव यक. 

         तरी वरील माण े पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे 
वग करण) िनयम २०२० व आकृितबंध या म ये, “मु य गाळणी िनरी क (चीफ फ टर 
इ पे टर) S16 वेतन ेणी ४४९००-१४२४०० हे न ाने पदनाम मंजूर के याने, सदर पदास 
मा यता व गाळणी िनरी क ( फ टर इ पे टर) S13 व  गाळणी चालक (ऑपरेटर) S8 ” या 
पदाक रता सुधारणा /दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या वाहन दु ती कायशाळा िवभागाकडे        
( यांि क  िवभाग ) कायकारी अिभयंता, यांि क  या पदाचे १ पद शासन मंजूर असून स  
ि थतीत ते र  आहे. वाहन दु ती कायशाळा िवभागाचे कामकाज स  ि थतीत कायकारी 
अिभयंता, िव ुत यांचेकडे आहे. कायालयीन कामकाजा या साई या दृ ीने सदरचे कामकाज हे 
या े ातील अनुभव व कायरत असले या अिभयंता यांचेकडे सोपिवणे आव यक आहे. 
कायकारी अिभयंता (यांि क ) या पदाकरीता खालील माणे अहता आहे.  

१) पपरी चचवड महानगरपािलके या अ थापनेवरील उप अिभयंता (ऑटोमोबाईल/यांि क ) 

/ काय व थापक व मा यता ा  िव ािपठाची मेकॅिनकल अिभयांि क  शाखेची पदवी धारण 
केले या अिधका-यास ३ वष व पदवीका धारण करणारा ५ वष अशा अिधका-यांमधून 
सेवा ये ता व गुणव े या आधारे पदो ती. 
  कायशाळा िवभागातील अनुभव असलेले ी. दवेकर कैलास िव ल हे काय व थापक 
या पदावर कामकाज करीत आहेत. तसेच यांना या िवभागाचा २२ वषाचा अनुभव आहे. 
कायकारी अिभयंता, यांि क  या पदास असलेली शै िणक अहता व ी. कैलास िव ल दवेकर 
यांचा काय व थापक पदाचा १ वषाचा अनुभवासह २२ वषाचा अनुभव असलेले एकमवे 
आहेत. यांचेकडे असलेली मा यता ा  िव ािपठाची मेकॅिनकल अिभयांि क  शाखेची 
पदवीका धारण करणारा ५ वषाची अट िशथील क न  र  असले या कायकारी अिभयंता, 
यांि क  या पदावर यांना पदो ती देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 

 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेत स ि थतीत सह किन  अिभयं यांना 
०१/११/२०२१ रोजी उपअिभयंता ( थाप य) पदाचा पदभार दलेला आहे. यांना डी. पी. 
सी. घेऊन तातडीने उपअिभयंता पदावर पदो ती देणेस मा यता देणेत येत आह.े स ि थतीत 
Ad-hoc तरी देणसे मा यता देणते येत आह.े सदर ठरावाची अंमलबजावणी शासन िवभागाने 

तातडीने करणेस मा यता देणेत येत आहे. 



85 
 

 डॉ.वषा सुभाष डांगे या  पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये वै कय अिधकारी या 
पदावर सन २०१० पासून वै कय िवभागाम ये कायरत आहेत. यांची थम िनयु  
यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये कर यात आलेली होती सदर कालावधीम ये यांनी 
यशवंतराव च हाण मृती णालय येथील कुटंुब क याण िवभागाम ये कामकाज केलेले आहे. 
त ंतर यांची िनयु  वै कय िवभाग मु य कायालयात मिहला वै कय अिधकारी तथा 
आर.सी.एच.ऑ फसर या पदावर  कर यात आलेली आह.े तसेच  पपरी चचवड शहरामधील 

कोिवड-१९ िवषयक सव लसीकरण क े तसेच कोरोना तपासणी िवषयक (कोिवड टे ट ग) या 
िवषयाचे मुख हणून संपूण कामकाज करत आहेत. यांचे वै कय अिधकारी पदावर 

द.०१/०२/२०२० रोजी काम करणा-या अिधका-यां या अंितम सेवाजे सूची 
. शा/१२/कािव/३९१/२०२० द.०४/११/२०२० अ वये या ये  वै कय अिधकारी या 

पदो ती या पदासाठी पा  आहेत. तरी यांना “ ये  वै कय अिधकारी”  या पदावर 

पदो ती देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या दुरसंचार िवभागातील कमचारी ी. 
नागनाथ आ णा कांबळे रेिडओ मॅकेिनक इले ीशन यांचे सेवान द पु तकाम ये चु कची ज म 
तारीख न दिवलेली आहे. ज म तारीख  ०१/०६/१९६१ ऐवजी  १२/०६/१९६५ अशी दु त 
व खरी  सुधा रत ज म तारीखची न द सेवान द पु तकात घेणेकामी ी. कांबळे यांनी द 
१२/०८/२०१५ द २३/०५/२०१८ व द १४/०५/२०१९ अ वये मा. आयु  यांचेकडे ज म 
तारीख दु ती बाबत अज सादर केलेले आहेत. ी नागनाथ आ णा कांबळे यांनी शासन िनणय                  
१) . पीसीसी- ३०१९ / मुसंस  ४५५/निव -२२ नगरिवकास िवभाग द १०/०६/२०१९  
व २) ज म द.१३१९/१०६/ ( . .४२/१९)/१३अ द.०४/०७ /२०१९ यायालयीन 
िनणयानुसार सादर केले या कागदप ाचे अनुशंगाने कागदप ाचे अवलोकन क न              

ी. नागनाथ काबंळे याचे सेवा न द पु तकाम ये ज म तारीख ०१/०६/१९६१ या ऐवजी 
१२/०६/१९६५ अशी दु त न द घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल- ८१      ितकूल- ० 

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

            ---- 

  

मा. अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ३ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 
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                                                                                          िवषय मांक – ३ 
दनांक – १८/११/२०२१                   िवभाग – मा.आयु  

 

                   संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१२/१३४/२०२१,  

                                  द.०१/१०/२०२१ 
                    २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३४  

                                   द.२०/१०/२०२१अ वये.   
 

पपरी चचवड महानगरपािलका मौजे भोसरी येथे स.नं.२१७ म ये जलिनःसारण 
िवभागाचे पंप ग टेशन काया वीत असून सदर पंप ग टेशनसाठी ९.०० मी ं द र ता 
उपल ध असून काही र याचा ताबा महानगरपािलकेला ा  झाला आहे. मे.महायश 
ए टर ायझेस तफ सौ.स रता अशोकपाल शमा व ी.राजे ं नारायण भोसले यांनी मौजे 
भोसरी येथील स.नं.२१६/१क/१ मधील महानगरपािलके या जलिनःसारण िवभागा या पंपीग 
टेशन शेजारील सौ.स रता अशोकपाल शमा यांचे मालक चे ११० चौ.मी. े  व ी.राजे ं 

नारायण भोसले यांचे मालक चे १०० चौ.मी. े  असून सदर े  बांधकाम यो य नस यामुळे 
(Non Buildable) सदर जागा महानगरपािलके या िवकास आराख ातील ९.०० मी 

र यात अंदाजे १०% जात असून उवरीत जागा िनवासी िवभागात असून महानगरपािलकेचा 
र ता व पंप ग टेशनमुळे बांधकामास यो य (बांधकाम परवानगी िमळू शकत नाही) होत 
नाही. सदर जागा महानगरपािलकेने ता यात यावी व जागे या मोबदला खाजगी 
वाटाघाटी या व पात िमळणेस िवनंती केली आहे. तसेच मा.कायकारी अिभयंता, 

जलिनःसारण िवभाग इ भाग यांनी सदर जागा भिव यातील पंप ग टेशन िव तारासाठी 
आव यक अस याने जागा ता यात घेणेबाबत कळिवले आहे. सदर जागेची जलिनःसारण 
िवभागास भौगोिलक प रि थतीनुसार व पंपीग टेशन िव तारासाठी आव यकता आहे. तथािप 
सदर ठकाणी महानगरपािलकाचे आर ण नसून िनवासी झोन आहे. सदर जागा 
महानगरपािलकेस खाजगी वाटाघाटीने दे यास संबिधत जागामालक तयार आहेत. सदर मंजूर 
िवकास आराख ातील आर णा ितरी या (Non D.P.) जागा खाजगी वाटाघाटीने 

ता यात घेणेसाठी मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत मा.महापािलकासभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे. तरी उ  करणी सद  मौजे भोसरी येथील स.नं.२१६/१क/१ मधील 
महानगरपािलके या जलिनःसारण पंपीग टेशन शेजारील मे.महायश ए टर ायझेस तफ 
सौ.स रता अशोकपाल शमा यांचे मालक चे ११० चौ.मी. े  व ी.राजे ं नारायण भोसले 
यांचे मालक चे १०० चौ.मी. े  मंजूर िवकास आराख ातील आर णा ितरी या (Non 

D.P.Proposal) जागा खाजगी वाटाघाटीने मोबद या या व पात जलिनःसारण 

िवभागा या पंपीग टेशन िव तारासाठी ता यात घेणेस मा यता देणते यावी. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- मा. महापािलका 

सभा ठराव मांक ५५३ दनांक- ०४/०६/२०२० म ये उपसूचने ारे समािव  करणेत आलेला 
खालील माणे मजकूर वगळ यास मा यता दे यात यावी. " थाप य EWS (PMAY) क प 
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िवभागाकडील अंदाजप क सादर केले होते. या िवभागाकडून शासना या पंत धान आवास 
योजना ही मह वकां ी योजना राबिवणेकामी आव यक तरतूदी करणेत आ या हो या परंतु 
सदर या तरतूदी अंदाजप काम ये कमी के याचे दसून येत आहे. सदरची कामे गतीपथावर 
असून तरतूदी अपु-या पडणार आहेत. तरी सदरबाबत खालील माणे तरतूद उपल ध क न 
देणेस मा यता देणेत यावी. 
 

लेखिशष 
. / 

अ. ं  .  

 

पान 
. 

  

मा. थायी सिमती मंजुर 
अंदाजप कानुसार 

अंदाजप कात  
अंतभुत करावयाचा तपिशल 
 

१२ ६४७  

 

पंत धान आवास योजना        
( इतर ) 

१२ ( अ ) पंत धान आवास योजनेसाठी घटक 
ं  १ अंतगत राबिवणेत येणा-या 

PCSSIHDP क पांतगत स लागार 

यांचेमाफत गुलाबनगर  जयिभम नगर, 

महा मा फुले नगर, िस ाथ नगर, लबोरे 

चाळ, दापोडी क पांचे पुनवसन / पुनिनमाण 

करणे. सदर कामाची अंदाजप क य र.  
१७५७०००००००/- व सन २०२०-२१ चा 
मूळ अंदाज र. . १,००,०००/- करणेत यावी.  

 

   १२ ( ब ) क प स लागार फ  अदा करणे. 
सन २०२०-२१ चा मूळ अंदाज र. . 
५०,००,०००/- करणेत यावी 

  
तरी वरील माणे िनमाण कर यात आलेले मूळ लेखािशष / उपलेखाशीष र  कर यास 

मा यता देणेत यावी तसेच या लेखाशीष / उपलेखाशीषावर कर यात आलेली तरतूद र  
कर यास मा यता देणेत यावी.  

तसेच बीआरटीएस िवभागामाफत बीआरटीएस कॉरीडॉर .३ वर सुदशननगर चौक 
येथे ेड सेपरेटर (समतल िवलगक) बांधणेचे कामाची िनिवदा नो. .०८/०१/२०१८-१९ 
अ वये काढणेत आलेली असून समतल िवलगकाचे काम ९५% पुण झालेले आहे. सदर 

कामाम ये समतल िवलगकाचे दो ही बाजुचे पदपथ व सायकल ॅक िवकसीत करणेचा कामाचा 
अंतभाव करणेत आलेला होता. तथािप माट िसटी िवभागामाफत नािशक फाटा उ ाणपुल ते 
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जगताप डेअरी चौकापयत पदपथ व सायकल ॅक िवकसीत करणेत येत अस याने सदर 
कामाची िनिवदा र म अखच त राहणार आहे.  

सदर िनिवदा (िन.नो. .०८/०१/२०१८-१९) र मेतील अख चत र मेतून बीआरटी 
कॉरीडॉर .३ वरील उवरीत र याचे डांबरीकरण व तसेच पदपथ व सायकल ॅक माट िसटी 

माणे िवकसीत करणे श य आहे. 
तरी बीआरटीएस कॉरीडॉर .३ वर सुदशनगर चौक येथे ेड सेपरेटर (समतल 

िवलगक) बांधणे. (िन.नो. .०८/०१/२०१८-१९) या कामा या अंतगत कॉरीडॉर .३ वरील 
उवरीत र याचे डांबरीकरण व तसेच पदपथ व सायकल ॅक माट िसटी माणे िवकिसत 
करणेस मा यता देणेत यावी.  
 तसेच भाग  १८ ता यातील डी.पी. र ते िवकसीत करणचेे कामास मा यता देणेत 
येत अह.े भाग . १८ मधील ता यात आलेले डी.पी. र ते िवकिसत करणेचे िनयोजन आहे. 
यानुसार अंदाजप काम ये मनपाचे िवकास आराख ातील आगाऊ ता यात आलेले र ते 

िवकिसत करणेचे तािवत होते. यानुसार अंदाजप कातील तािवत र यांपैक  काही 

ठकाणी र याचे डांबरीकरण करणेत आलेले आह,े परंतु काही ठकाणचे प  ब ारे आगाऊ 

ता यात आले या ठकाणी र याचे काम करणेस नाग रकांचा िवरोध होत आहे. यामुळे 
िवषया कत काम करणेस अडचणी येत आहेत. िवषयां कत कामामधुन भाग . १८ मधील 
केशवनगर, तानाजीनगर व इतर भागातील डी.पी. र यांचे सुमारे १० ते १२ वषापुव  झालेले 

डांबरीकरण खराब झाले असुन या ठकाणी न ाने डांबरीकरण करणे आव यक आहे. सदरचे 
कामातील िनयोिजत ठकाणी काम करणेस िवरोध असलेने इतर ठकाणचे र ते मुळ िनिवदा 
र मेम ये वाढ न करता िवषयां कत कामामधुन करता येणे श य आहे.  

सबब सदरचे कामातील िनयोिजत ठकाणी काम करणेस िवरोध असलेने इतर 
ठकाणचे र ते िवषयां कत कामामधुन भाग . १८ मधील केशवनगर, तानाजीनगर व इतर 

भागातील डी.पी. र यांचे काम क न घेणेस मा यता देणते यावी. 
तसेच भाग . १८ मधील मोरया हॉ पीटल ते यशोपुरम ि ज पपरी चचवड लक 

रोड अबन ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणसे मा यता देणेत यावी. भाग . १८ मधील 
मोरया हॉ पीटल ते यशोपुरम ि ज पपरी चचवड लक रोड अबन ीट िडझाईन नुसार 
िवकसीत करणेचे िनयोजन आहे. यानुसार अंदाजप कातील तािवत कामामधील पावसाळी 
पा या या गटर या ड ट मधील कॉ टची जाडी कमी के यामुळे तसेच अ भागाकडील 
जोडर यांचे काम यांचे माफत कॉ टीकरण करणेत आले आहे. यामुळे सदर या कामातील 
िश लक र मेमधुन भागातील इतर ठकाणचे र यांचे डांबरीकरण / कॉ टीकरण करणेचे 
काम करता येणे श य आहे.    

सबब सदरचे कामातील िनयोिजत कामातील िश लक रािहले या र मेतुन भागातील 
इतर ठकाणचे र यांचे डांबरीकरण / कॉ टीकरण करणेचे काम क न घेणेस मा यता देणते 
यावी. 

तसेच सन २०२१-२२ या मूळ अंदाजप कातील कामांना सुधा रत शासक य 
मा यता देणेत यावी. 
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ं  लेखा
िशष 

उपलेखािशष 
अथवा कामांचे 
नाव 

पानां
क 

अ. 
ं . 

सन २०२१-२२ 
ची मुळ अंदाज 
(उपल ध तरतूद) 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत  
अंदाज 

१ िवशेष 
योज
ना 

भाग .३१ 
मधील साई चौक 
सांगवी पोिलस 
चौक  र ता 
UTWT प तीने 

िवकसीत करणे. 

१७ ३१ ३०००००० ४१२००००० ० ४४२००००० 

 

२ िवशेष 
योज
ना 

भाग .३१ 
म ये UTWT  

प दतीने 
िवकिसत करणे. 

१७ २९ ६२००००० ७७०००००० ० ८३२००००० 

 

३ िवशेष 
योज
ना 

भाग . ३१ 
म ये र यांचे 
डांबरीकरण 
करणे. 

१७ ३० ५०००००० २५००००० ० ७५००००० 

 

४  अि शमन क  २९
० 

२ ५५००००००० ० १२०७००००० ४२९३००००० 

  एकूण   ५६४२००००० १२०७००००० १२०७००००० ५६४२००००० 

  
 
 तसेच संत सावतामाळी नगर ते बो हाडेवाडी पयतचा (िस हर हॉटेल) १२ मी. डी. 
पी. र ता िवकिसत करणेस मा यता देणेत यावी.  

तसेच ग भागातील भाग  २१ मधील मनपा या  सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कात  नाग रकां या मागणी व िवकासा या दृ ीने  िव ुत िवषयक खालील कामांची 
तरतुद अ यंत कमी अस याने भागातील िव ुत िवषय कामांची िनिवदा काढलेनंतर संपुण 

ा ीचे काम होणे श य होणार नाही यामुळे खालील नमुद केले या त यामधील िव ुत 
िवषयक कामांना सन २०२१-२२ म ये खच होणारी आव यक तरतुद खालील माणे वग 
करणेस मा यता देणेत यावी. सदर वग करणास मा. थायी सिमती सभा काय म पि का 

.248, द.03-11-2021 नुसार द.11-11-2021 रोजी या थायी सिमती सभे या बैठक त 

उपसूचने ारे मंजूरी देणेत आलेली आहे. सदर वग करणास मा यता देणेत यावी.  
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अ. 
. 

लेखािशष / कामाचे 
नाव 

पा
नांक  

अनु. 
. 

लेखा
िशष   

अंदाजप  
क य र म 

सुधा रत 
अंदाजप  
क य र म 

सन 
२०२१-

२०२२ चा 
मूळ अंदाज  

सन २०२१-
२०२२ वाढ 
करावयाची    

तरतूद  

सन २०२१-
२०२२ घट 
करावयाची   

तरतूद  

सन २०२१-
२०२२  

करावयाची  
सुधा रत 
तरतूद  

१ 

भाग .२१ मधील 
न ाने होणा-या 
र यावर दवाब ी 

व था करणे. 
(२०२०-२१) 

३३९ १५ 

सावज
िनक 

सुरि
तता 

५०००००० ५०००००० १००००० २९००००० ० ३०००००० 

२ 

भाग . २१ पपरी 
मधील मनपाचे 
िजजामाता 

णालयाच े 
इमारतीवर सोलर 
िसि टम बसिवणे. 

३३८ ६ 

अपारं
पा रक 
उजा

ोता
पासून 
िवजिन

मती 
करणे  

५०००००० ५०००००० ५००००० २५००००० ० ३०००००० 

३ 

पपरी वाड . 
२१मधील जोग 
महाराज उ ानाम ये  
लेझर शो क रता 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

३९६ ३३ 

थाप
य 

क पा
अंतगत 
िव ुत 
िवषय
क कामे  

१५००००००० १५००००००० ० ४०००००० ० ४०००००० 

४ 

. . २१ मधील  
पपरी व परीसरातील 

र याचे ाँ कट 
र याचे िव ुतीकरण 
करणे (२०२१-२२) 

३९६ ३५ 

थाप
य 

क पा
अंतगत 
िव ुत 
िवषय
क कामे  

२००००००० २००००००० १०००००० ४०००००० ० ५०००००० 

५ 

. . २१ मधील  
पपरी गावठाण 

परीसरातील र यांवर 
डेकोरेटी ह पोल 
बसिवणे.(२०२१-२२) 

३९७ ४१ 

थाप
य 

क पा
अंतगत 
िव ुत 
िवषय
क कामे  

२००००००० २००००००० ० २५००००० ० २५००००० 

६ 

. . २१ मधील  
पपरी कॅ प 

परीसरातील र यांवर 
डेकोरेटी ह पोल 
बसिवणे.(२०२१-२२) 

३९७ ४२ 

थाप
य 

क पा
अंतगत 
िव ुत 
िवषय
क कामे  

२००००००० २००००००० ० २०००००० ० २०००००० 

७ 

. . २१ मधील 
िडल स चौक, र हर 
रोड, संजय गांधी 
नगर, साधु वासवानी 
बागेसमोर व 
परीसरातील र यांवर 
सुशोभीत पथ द ांचे 

३९७ ४४ 

थाप
य 

क पा
अंतगत 
िव ुत 
िवषय
क कामे  

५०००००० ५०००००० ० २५००००० ० २५००००० 
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खांब 
बसिवणे.(२०२१-२२) 

८ 

. . ४३ मधील 
मशानभूमीचे उवरीत 
थाप य िवषयक कामे 

करणे. 

२९ १९१ 

थाप
य 

िवशेष 
योजना 

१५००००००० १५००००००० ५५००००० ० ४०००००० १५००००० 

९ 

. .२७ रहाटणी 
येथील नखाते नगर ते 
कोकणे चौक या 
१२.०० मी ं द र ता 
िवकिसत करणे. 

३० २०७ 

थाप
य 

िवशेष 
योजना 

१२००००००० १२००००००० १००००००० ० १००००००० ० 

१० 

पपरी वाघेरे मधील 
र हर रोड पासून 

रहाटणी(काळेवाडी) 
कडे जाणा-या पवना 
नदीवर पुल बांधणे. 

४२ ७३ 

थाप
य 

िवशेष 
योजना 

२५००००००० २५००००००० ३८१८००० ० ३८००००० १८००० 

११ 

रहाटणी मशानभूमी 
जवळील र यापासून 
पपरी कडे जाणा-या 

र यावर पवना नदी 
येथे पूल बांदणे. 

४३ ७८ 

थाप
य 

िवशेष 
योजना 

२५००००००० २५००००००० ३८१८००० ० २६००००० १२१८००० 

  एकूण       ९९५०००००० ९९५०००००० २४७३६००० २०४००००० २०४००००० २४७३६००० 

 

तसेच ह े ीय कायालयाकडील भाग .३१ सांगवी प रसरातील मु य र ते 
अ यावत प तीने िवकिसत करणे आव यक आह.े तथािप सदर कामासाठी सन २०२१-२२ चे 
अंदाजप क य तरतूद अपुरी आह.े तरी सदर कामांसाठी अंतगत तरतूद वग करण करणेसाठी 
खालील माण ेतरतूद वग करण सुचिव यात येत आह.े  

अ. . उपलेखािशष  
अथवा कामाच ेनाव 

पान 
. 

अन ु
. 

लेखािश
ष 

सन २०२१-२२ ची 

तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयची 
तरतूद शेरा 

१ भाग . ३१ 
प रसरातील मु य 
र त े अ यावत 
प तीने िवकिसत 
करणे 

३१ २३२ िवशेष 
योजना 

२५,००,००, ००० १,४५,००,००० ० अ. . २  

व न 
अ. .१ 

वर वग 

२ भाग . ३२ 
मधील सांगवी 
प रसरातील 
अंतगत र त े
अ यावत प तीन े
िवकिसत करणे 

३१ २३७ िवशेष 
योजना 

१०,००,००,००० ० १,४५,००,००० 

 

 एकूण    ३५,००,००,००० १,४५,००,००० १,४५,००,०००  
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तरी वरील माण े सन २०२१-२२ या अंदाजप कात वाढ/घट क न तरतूद वग 

कर यास मा यता देणेत यावी. 

तसेच महानगरपािलकेतफ ऐितहािसक ध मभूमी दे रोड या ठकाणी मनपा ह ीबाहेर 
सामािजक उप मास अ थक सहा य देणसे  मा यता देणेत यावी. िपपंरी चचवड शहर हे 

आळंदी, दे  व चचवड या ितथ े ा या प रसरात िवकिसत होत असून पपरी चचवड या 

शहराला ऐितहािसक वारसा लाभलेला आहे. आळंदी, दे  व साधू मोरया गोसावी यांचे 

या ेिनिम  महारा  रा यातून अनेक भािवक येत असतात यांना सव सुिवधा िमळ याक रता 
महापािलकेकडून आ थक मदत सहा य केले जाते. 

 भारत देशा या वैभवशाली परंपरेचा सां कृितक व महान त व ानाचा वारसा २५ 
िडसबर १९५४ रोजी भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दे रोड येथे जिवला 
या ठकाणी तथागत भगवान बु द यांचे बु द प थापन क न २५०० वषाची परंपरा 
याभुमीला दली. या अनुषंगाने या ध मभूमीवर गेली ६० वष सां कृितक व सामािजक वारसा 
जप याचे काय म होत असून या ठकाणी भारत देशातून लाखो अनुयायी जमा होतात. या 
ऐितहािसक भूमीला सु दा सामािजक उप माचे काय मास आळंदी, दे  या ितथ े ा माणेच 

महानगरपािलकेकडून कायम व पी आ थक मदत िमळावी. िपपंरी चचवड शहरामधून 
या ठकाणी लाखो बौ द अनुयायी अिभवादनास येत असतात तरी या ठकाणी होणा-या 
सामािजक काय मास या आ थक वषात २०,००,०००/- ( अ री–र. . वीस लाख) खच 

अपेि त होत आहे. तरी सदर ऐितहािसक धा मक थळ मनपा ह ीबाहेर अस याने मनपा 
धोरणानुसार कॅ टोमट बोड दे रोड यांचे नावे अदा कर यास मा यता देणेत यावी.  

तसेच पपरी चचवड मनपा काय े ातील नागरीकांचे आरो य चांगल े रहाव े तसेच 
िनयिमत ायामाची सवय लागावी या उ ेशाने पपरी चचवड मनपा या मोकळया जागा, 

उ ाने व सावजिनक ठकाणी नागरीकांकरीता ओपन िजम व िविवध खेळाचे सािह य िवषयक 
काम गतीपथावर असुन यापूव च सदर कामास शासक य मा यता दे यात आलेली असून 
सदरचे काम तातडीने करण े आव यक आह.े तसेच पपरी चचवड माट िसटी थाप य 

िवभागामाफत िन.नो. .११-१८/१९ आदेश . PCSCL/T/KAVI/17/2019                   

द.16/05/2019 मधील नमूद िनिवदा अटी शत नुसार पपरी चचवड मनपा या मोकळया 

जागा, उ ाने व सावजिनक ठकाणी नागरीकांकरीता ओपन िजम व िविवध खेळाचे 

सािह य िवषयक काम े करण े या कामाचा सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात समावेश क न 

िवशेष बाब हणून पपरी चचवड माट िसटी िल. अंतगत वरील िनिवदा आदेशा वय ेचालू 
कामाम य ेसन २०२१-२२ या अंदाजप कात वाढ घट क न खालील माणे तरतूद वग करण 

सुचिव यात येत आह.े  
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अ. . लेखािशष पान 
. 

अनु 
. 

अंदाजप क य  
र. . वाढ करावयाची तरतूद घट करावयची 

तरतूद शेरा 

१ पपरी चचवड 
माट िसटी - - - ७०,००,००० ० अ. . २ 

व न 
अ. .१ 
वर वग 

२ डा ायाम 
सािह य खरेदी १७८ ५ ४,००,००,००० ० ७०,००,००० 

एकूण ४,००,००,००० ७०,००,००० ७०,००,०००  

 
तरी वरील माण ेतरतुद वग करण करणेस तसेच येणा-या खचास मा यता देणेत यावी. 

भाग . १८ मधील ांतीवीर चापेकर वा ा या ितस-या ट याची कामे करणे भाग – २ व 
भाग – ३ ची कामे करणेचे कामाचा समावेश मनपाचे सन २०२१ – २२ चे अंदाजप काम ये 
पान. . १७, अ. . ३ व ४ वर िवशेष योजना या लेखािशषा अंतगत करणेत आलेला आहे. 
सदर कामाची िनिवदा कायवाही पुण करणेत आली असुन कामाचे आदेश देणेत आलेले आहेत. 
सदर कामातील भाग – २ चे काम मनपामाफत िनिवदा कायवाही क न करणेत येत असुन 
भाग – ३ चे काम ांतीवीर चापेकर मारक सिमती माफत िनिवदा कायवाही क न करणेत 
यावी. सदर कामास र. .१२,००,००,०००/- इतक  एकि त शासक य मा यता घेणेत 
आलेली आहे. तथािप, सदर कामातील भाग – ३ चे कामामधील पुत या या बाबीमधील 
सं या वाढत असलेने कामाचे शासक य मा यतेम ये र. . ३,००,००,०००/- इतक  वाढ 
क न र. .१५,००,००,०००/- इतक  सुधारीत शासक य मा यता देणेत यावी. 

 सबब, िवषयां कत कामास र. . १५,००,००,०००/- इतक  सुधारीत शासक य 
मा यता देणेत यावी.  
           तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी चचवड भ  श  ते ि वेणीनगर 

चौकापयत जॉ गग ॅक व इतर अनुषंिगक कामे करणेची मागणी थािनक नाग रक करत आहे. 
खालील कामाची आव यकता असून सदर या कामाचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात 
समावेश क न शासक य मा यता व आव यक ती तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी. 

 

अ. . 
उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  
लेखािशष  पान   अ.   शास कय   

मा यता र.  

सन २०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  सुधा रत 
तरतूद शेरा 

१ 

भ  श  ते 
ि वेणीनगर 
चौकापयत 
जॉ गग ॅक व 
इतर अनुषंिगक 
कामे करण े 

थाप य 
उ ान - - ५००००००० ० १००००० ० १००००० अ. .२ व न 

वग  
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२ 

फ भागातील 
िविवध 
उ ानाम य े 
थाप य िवषयक 

दु तीची कामे 
करण े 

थाप य 
उ ान ३०३ ३१९ १००००००० ३०००००० ० १००००० २९००००० अ. .१ वर वग  

  एकूण =       ६००००००० ३०००००० १००००० १००००० ३००००००   

 
       तरी सदरचे उपसूचना मा यता देणेत यावी.  
          तसेच भाग . 2 से. . 16 राजे िशवाजीनगर मधील र ते अ ायावत प तीने करणेचे 

काम मे. अजवानी इ ा ा. िल. या ठेकेदारामाफत गती पथावर आहे. या कामाअंतगत 
सावतामाळी मं दर ते िवसावा चौकापयत या 30 मी व 18 मी. डी पी र याची उवरीत कामे 

करणे तसेच िशवर ता ते िचखली तळवडे ह ी पयतचा 30 मी. िड पी र ता िवकिसत करणेचे 

काम तातडीने हाती घेवून मनपाचे सन 2022 चे सावि क िनवडणूक  पुव  पुण करणेत 

यावीत, कारण सदरचा र ता हा वाहतुक या दृ ीने अितशय वदळीचा असुन थािनक 

नागरीक सु दा र ता लवकरात लवकर करणेबाबत वारंवार मागणी करीत आहेत. 

              तरी िवषयां कत कामाअंतगत सावतामाळी मं दर ते िवसावा चौकापयत या 30 मी 

व 18 मी. डी पी र याची उवरीत कामे करणे तसेच िशवर ता ते िचखली तळवडे ह ी पयतचा 

30 मी. िड पी र ता िवकिसत करणेचे  कामे करणेस मा यता देणेत यावी. 

     तसेच राजीव गांधी पुलापासुन र क चौकापयतचा र ता माट िसटी या मा यमातुन 
िवकसीत करणे आव यक आहे. यासाठी सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामा या 
तरतुदीम ये खालील माणे वाढ / घट करणसे मा यता देणेत यावी.  

अ. 
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव 

लेखािशष पानांक अ. . सन 
२०२१-
२०२२ 
ची मुळ 
तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

१ माट िसटी 
 ( मनपा वग 
करावयाचा 
िह सा ) 

माट िसटी २६-
२७ 

१६ १०० 
कोटी 

४०००००००० ० 

२ UTF अंतगत 
BRTS 
र यांची 
अनुषांगीक 
कामे करणे 

मनपा मे ो 
क प 

५५३ ३(२) ५० कोटी ० ४०००००००० 

      ४०००००००० ४०००००००० 
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 सदरचे काम हे BRTS अंतगत असुन सदर कामास UTF अंतगत BRTS र यांची 

अनुषांगीक कामे करणे - मनपा मे ो क प या कामामधुन वरील माणे र. . ४० कोटी माट 
िसटी ( मनपा वग करावयाचा िह सा ) या लेखािशषावर वग क न माट िसटी क पास वग 
कर यास तसेच वर नमूद केले माणे सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पात सदर कामां या 
तरतूदीत वाढ / घट क न देणसे मा यता देणेत यावी. तसेच . . १८ मधील मोरया हॉि पटल 

ते यशोपुराम ि ज पपरी चचवड लक रोड अबन ीट डीझाईननुसार िवकिसत करणे 
अंतगत िव ुत िवषयक कामे करणे (िनिवदा .३४/९-२०२०/२१)  याकामातील उवरीत 
िव ुत काम चचवड काळेवाडी पुलापासून भाटनगर एस. ट.पी पयतचा १८ मी र ता 
िवकिसत करणे क प अंतगत िव ुत िवषयक कामे करणे (िनिवदा .२७/१-२०१८/१९) या 
कामातुन करणेस मा यता देणेत यावी. पपरी चचवड लक रोडचे थाप य िवभागाकडुन 

अबन ीट डीझाईननुसार िवकसीत करणेचे काम चालु आहे. अबन ीट डीझाईननुसार सदर 
र या या दुभाजकाम ये ७ मी. व पदपथावर ३ मी.चे निवन ीट लाईट पोल उभा करावे 
लागणार आहे. परंतु सदर कामाचे अंदाजप क तयार करतेवळी उपल ध तरतुदीमुळे फ  सदर 
र याचे दुभाजकातील जुने पोल बदलुन या ठकाणी अबन ीट डीझाईनुसार ७ मी. निवन 
पोलचा समावेश करणेत आला असलेचे िव ुत िवभागाकडुन सांगणेत आल.े  

  पपरी चचवड लक रोडवर अबन ीट डीझाईन नुसार दुभाजकातील जुने पोल 
आता न बदलता थम पदपथावर ३ मी.चे निवन डेकोरे ट ह ीट लाईट पोल उभा कर यात 
यावे असे सदर भागातील सव नगरसद यांची व परीसरातील नागरीकांची मागणी आहे. सदर 
३ मी. डेकोरे ट ह पोल सदर र या या दुतफा सदर चालु असले या िनिवदा .३४/९-
२०२०/२१ जेवढे बसतील तेवढे याकामातुन करणेस मा यता देणेत यावी. 
 तसेच उवरीत ३ मी.चे पोल व इतर िव ुत िवषयक कामे सदर भागातील चचवड 
काळेवाडी पुलापासून भाटनगर एस. ट.पी पयतचा१८ मी र ता िवकिसत करणे क प अंतगत 
िव ुत िवषयक कामे करणे िनिवदा .२७/१-२०१८/१९ या कामातुन करणेस मा यता देणेत 
यावी.  

तसेच ग भागातील भाग  २१ मधील पपरीगाव भैरवनाथ मंदीर बांधणे या 
कामात थाप य िवषयक कामे पूण होत आलेले आहे. िव ुत िवषयक उवरीत कामे तातडीन 
करणे आव यक आहे तथािप सदर कामाचे नाव अंदाजप कात नस याने खालील त या माणे 
कामाचे नाव अंदाजप कात समावेश क न र. .१०००००००/-(अ री र. .एक कोटी) 
एवढी शासक य मंजूरी िमळणेस आिण खालील माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेत 
यावी. 

 

अ. 
. लेखािशष / कामाचे नाव पानां

क  
अनु. 

. लेखािशष   अंदाजप क य 
र म 

सुधा रत 
अंदाजप क य 

र म 

सन 
२०२१-

२०२२ चा 
मूळ अंदाज  

सन 
२०२१-

२०२२ वाढ 
करावयाची    

तरतूद  

सन 
२०२१-

२०२२ घट 
करावयाची   

तरतूद  

सन 
२०२१-
२०२२  

करावयाची  
सुधा रत 
तरतूद  

१ 

पपरीगाव . . २१ 
मधील भैरवनाथ मंदीर 
बांधणे या कामातील 
उवरीत िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

न
ा

ने 
समा
वेश 

न
ा

ने 
समा
वेश 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 

० 
१००००००० 

 ० 
१२००००० 

 ० 
१२००००० 
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कर
णे. 

कर
णे. 

कामे  ग 
भाग ( 
या 

लेखाशीषा
त न ाने 
समावेश 
करणे) 

११ 

रहाटणी मशानभूमी 
जवळील र यापासून 
पपरी कडे जाणा-या 

र यावर पवना नदी येथे 
पूल बांदणे. 

४३ ७८ 
थाप य 
िवशेष 
योजना 

२५००००००० २५००००००० १२१८००० ० 
१२००००० 

 १८००० 

  एकूण       २५००००००० २६००००००० १२१८००० १२००००० १२००००० १२१८००० 

 

          तसेच भाग . 2 से. . 16 राजे िशवाजीनगर मधील र ते अ ायावत प तीने 

करणेचे काम मे. अजवानी इ ा ा. िल. या ठेकेदारामाफत गती पथावर आहे. या 
कामाअंतगत खालील माणे भाग . 2 मधील कामे हाती घे यास मा यता देणेत यावी.  

1 जाधववाडी मधील  डॉ.वनवे िनवा थानाकडे जाणारा र ता  

2 जाधववाडी मधील वडाचामळा येथील 18 मी. डी. पी. रोडला लागून असलेले खाजगी लॉट ग मधील र ते 

3 जाधववाडी मधील मधलापेठा कॉलनी . 9 व राजू मळेकर चाळी शेजारील र ता 

4 जाधववाडी मधील जयबजरंग तालीम ते आहेरवाडी चौका पयतचा अंतगत र ता 

5 जाधववाडी मधील मधला पेठा कॉलनी . 11 मधील र ता  

6 दे  आळंदी रोड ते आ हाटव ती पयतचा अंतगत र ता 

7 
बो-हाडेवाडी मधील रोज गँल सी सोसायटी ते उ पीया सोसायटी पयत या 18 मी. डी पी र याची उवरीत 
कामे करणे. 

8 
बो-हाडेवाडी मधील  बारणेव ती ते िस हर नाईन व ि ि टन ीन सोसायटी समोरील 18 मी. िडपी 
र याची उवरीत कामे करण े   

9 
बो-हाडेवाडी बनकरव ती मधील पुणे नािशक हायवे ते भैरवनाथ मं दरापयतचा अंतगत र ता िवकसीत 
करणे.   

10 
बो-हाडेवाडी औ ोिगक िश ण क  ते ग.नं. 658/ 670 पयतचा 12 मी. व 18 मी. डी पी र ता िवकसीत 
करणे.   

11 
बो-हाडेवाडी मधील 31 मी.डी पी र यापासून िशव शभो कॉलनी पयतचा 12 मी. व /18 मी. िडपी र ता  
िवकसीत कऱणे   

12 संत सावतामाळी नगर ते बो-हाडेवाडी पयतचा (िस हर हॉटेल ) 12 मी. डी पी र ता िवकसीत करणे.    

13 

 

जाधववाडी मधील सावतामाळी मं दर ते िवसावा चौकापयत या 30 मी व 18 मी. डी पी र याची उवरीत 
कामे करणे. 

तरी िवषयां कत कामाअंतगत वरील अनु मांक 1 ते 13 पयतची र यांची कामे करणेस  

मा यता देणेत यावी.  
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मा.राज  गावडे -   मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 
मा.महापौर -  िवषय मांक ३ उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ७३०                                                             िवषय मांक – ३ 
दनांक – १८/११/२०२१                 िवभाग – मा.आयु  

 

                संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१२/१३४/२०२१,  

                               द.०१/१०/२०२१ 
                 २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३४  

                               द.२०/१०/२०२१अ वये.   
 

पपरी चचवड महानगरपािलका मौजे भोसरी येथे स.नं.२१७ म ये जलिनःसारण 
िवभागाचे पंप ग टेशन काया वीत असून सदर पंप ग टेशनसाठी ९.०० मी ं द र ता 
उपल ध असून काही र याचा ताबा महानगरपािलकेला ा  झाला आहे. मे.महायश 
ए टर ायझेस तफ सौ.स रता अशोकपाल शमा व ी.राजे ं नारायण भोसले यांनी मौजे 
भोसरी येथील स.नं.२१६/१क/१ मधील महानगरपािलके या जलिनःसारण िवभागा या पंपीग 
टेशन शेजारील सौ.स रता अशोकपाल शमा यांचे मालक चे ११० चौ.मी. े  व ी.राजे ं 

नारायण भोसले यांचे मालक चे १०० चौ.मी. े  असून सदर े  बांधकाम यो य नस यामुळे 
(Non Buildable) सदर जागा महानगरपािलके या िवकास आराख ातील ९.०० मी 

र यात अंदाजे १०% जात असून उवरीत जागा िनवासी िवभागात असून महानगरपािलकेचा 
र ता व पंप ग टेशनमुळे बांधकामास यो य (बांधकाम परवानगी िमळू शकत नाही) होत 
नाही. सदर जागा महानगरपािलकेने ता यात यावी व जागे या मोबदला खाजगी 
वाटाघाटी या व पात िमळणेस िवनंती केली आहे. तसेच मा.कायकारी अिभयंता, 

जलिनःसारण िवभाग इ भाग यांनी सदर जागा भिव यातील पंप ग टेशन िव तारासाठी 
आव यक अस याने जागा ता यात घेणेबाबत कळिवले आहे. सदर जागेची जलिनःसारण 
िवभागास भौगोिलक प रि थतीनुसार व पंपीग टेशन िव तारासाठी आव यकता आहे. तथािप 
सदर ठकाणी महानगरपािलकाचे आर ण नसून िनवासी झोन आहे. सदर जागा 
महानगरपािलकेस खाजगी वाटाघाटीने दे यास संबिधत जागामालक तयार आहेत. सदर मंजूर 
िवकास आराख ातील आर णा ितरी या (Non D.P.) जागा खाजगी वाटाघाटीने 

ता यात घेणेसाठी मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत मा.महापािलकासभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे. तरी उ  करणी सद  मौजे भोसरी येथील स.नं.२१६/१क/१ मधील 
महानगरपािलके या जलिनःसारण पंपीग टेशन शेजारील मे.महायश ए टर ायझेस तफ 
सौ.स रता अशोकपाल शमा यांचे मालक चे ११० चौ.मी. े  व ी.राजे ं नारायण भोसले 
यांचे मालक चे १०० चौ.मी. े  मंजूर िवकास आराख ातील आर णा ितरी या (Non 

D.P.Proposal) जागा खाजगी वाटाघाटीने मोबद या या व पात जलिनःसारण 

िवभागा या पंपीग टेशन िव तारासाठी ता यात घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा. 
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महापािलका सभा ठराव मांक ५५३ दनांक- ०४/०६/२०२० म ये उपसूचने ारे समािव  
करणेत आलेला खालील माणे मजकूर वगळ यास मा यता दे यात येत आहे.  
" थाप य EWS (PMAY) क प िवभागाकडील अंदाजप क सादर केले होते. या 

िवभागाकडून शासना या पंत धान आवास योजना ही मह वकां ी योजना राबिवणेकामी 
आव यक तरतूदी करणेत आ या हो या परंतु सदर या तरतूदी अंदाजप काम ये कमी के याचे 
दसून येत आहे. सदरची कामे गतीपथावर असून तरतूदी अपु-या पडणार आहेत. तरी 

सदरबाबत खालील माणे तरतूद उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
लेखिशष 

. / 
अ. ं  .  

पान 
. 

  

मा. थायी सिमती मंजुर 
अंदाजप कानुसार 

अंदाजप कात  
अंतभुत करावयाचा तपिशल 
 

१२ ६४७  

 

पंत धान आवास योजना        
( इतर ) 

१२ ( अ ) पंत धान आवास योजनेसाठी घटक 
ं  १ अंतगत राबिवणेत येणा-या 

PCSSIHDP क पांतगत स लागार 

यांचेमाफत गुलाबनगर  जयिभम नगर, 

महा मा फुले नगर, िस ाथ नगर, लबोरे 

चाळ, दापोडी क पांचे पुनवसन / पुनिनमाण 

करणे. सदर कामाची अंदाजप क य र.  
१७५७०००००००/- व सन २०२०-२१ चा 
मूळ अंदाज र. . १,००,०००/- करणेत यावी. 

   १२ ( ब ) क प स लागार फ  अदा करणे. 
सन २०२०-२१ चा मूळ अंदाज र. . 
५०,००,०००/- करणेत यावी 

  
तरी वरील माणे िनमाण कर यात आलेले मूळ लेखािशष / उपलेखाशीष र  कर यास 

मा यता देणेत येत आह ेतसेच या लेखाशीष / उपलेखाशीषावर कर यात आलेली तरतूद र  
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच बीआरटीएस िवभागामाफत बीआरटीएस कॉरीडॉर .३ वर सुदशननगर चौक 
येथे ेड सेपरेटर (समतल िवलगक) बांधणेचे कामाची िनिवदा नो. .०८/०१/२०१८-१९ 
अ वये काढणेत आलेली असून समतल िवलगकाचे काम ९५% पुण झालेले आहे. सदर 

कामाम ये समतल िवलगकाचे दो ही बाजुचे पदपथ व सायकल ॅक िवकसीत करणेचा कामाचा 
अंतभाव करणेत आलेला होता. तथािप माट िसटी िवभागामाफत नािशक फाटा उ ाणपुल ते 
जगताप डेअरी चौकापयत पदपथ व सायकल ॅक िवकसीत करणेत येत अस याने सदर 
कामाची िनिवदा र म अखच त राहणार आहे.  
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सदर िनिवदा (िन.नो. .०८/०१/२०१८-१९) र मेतील अख चत र मेतून बीआरटी 
कॉरीडॉर .३ वरील उवरीत र याचे डांबरीकरण व तसेच पदपथ व सायकल ॅक माट िसटी 

माणे िवकसीत करणे श य आहे. 
तरी बीआरटीएस कॉरीडॉर .३ वर सुदशनगर चौक येथे ेड सेपरेटर (समतल 

िवलगक) बांधणे. (िन.नो. .०८/०१/२०१८-१९) या कामा या अंतगत कॉरीडॉर .३ वरील 
उवरीत र याचे डांबरीकरण व तसेच पदपथ व सायकल ॅक माट िसटी माणे िवकिसत 
करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
 तसेच भाग  १८ ता यातील डी.पी. र ते िवकसीत करणचेे कामास मा यता देणेत 
येत अह.े भाग . १८ मधील ता यात आलेले डी.पी. र ते िवकिसत करणेचे िनयोजन आहे. 
यानुसार अंदाजप काम ये मनपाचे िवकास आराख ातील आगाऊ ता यात आलेले र ते 

िवकिसत करणेचे तािवत होते. यानुसार अंदाजप कातील तािवत र यांपैक  काही 
ठकाणी र याचे डांबरीकरण करणेत आलेले आह,े परंतु काही ठकाणचे प  ब ारे आगाऊ 

ता यात आले या ठकाणी र याचे काम करणेस नाग रकांचा िवरोध होत आहे. यामुळे 
िवषया कत काम करणेस अडचणी येत आहेत. िवषयां कत कामामधुन भाग . १८ मधील 
केशवनगर, तानाजीनगर व इतर भागातील डी.पी. र यांचे सुमारे १० ते १२ वषापुव  झालेले 

डांबरीकरण खराब झाले असुन या ठकाणी न ाने डांबरीकरण करणे आव यक आहे. सदरचे 
कामातील िनयोिजत ठकाणी काम करणेस िवरोध असलेने इतर ठकाणचे र ते मुळ िनिवदा 
र मेम ये वाढ न करता िवषयां कत कामामधुन करता येणे श य आहे.  

सबब सदरचे कामातील िनयोिजत ठकाणी काम करणेस िवरोध असलेने इतर 
ठकाणचे र ते िवषयां कत कामामधुन भाग . १८ मधील केशवनगर, तानाजीनगर व इतर 

भागातील डी.पी. र यांचे काम क न घेणेस मा यता देणते येत आह.े 
तसेच भाग . १८ मधील मोरया हॉ पीटल ते यशोपुरम ि ज पपरी चचवड लक 

रोड अबन ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणसे मा यता देणेत येत आहे. भाग . १८ मधील 
मोरया हॉ पीटल ते यशोपुरम ि ज पपरी चचवड लक रोड अबन ीट िडझाईन नुसार 
िवकसीत करणेचे िनयोजन आहे. यानुसार अंदाजप कातील तािवत कामामधील पावसाळी 
पा या या गटर या ड ट मधील कॉ टची जाडी कमी के यामुळे तसेच अ भागाकडील 
जोडर यांचे काम यांचे माफत कॉ टीकरण करणते आले आहे. यामुळे सदर या कामातील 
िश लक र मेमधुन भागातील इतर ठकाणचे र यांचे डांबरीकरण / कॉ टीकरण करणेचे 
काम करता येणे श य आहे.    

सबब सदरचे कामातील िनयोिजत कामातील िश लक रािहले या र मेतुन भागातील 
इतर ठकाणचे र यांचे डांबरीकरण / कॉ टीकरण करणेचे काम क न घेणेस मा यता देणते 
येत आह.े 
 तसेच सन २०२१-२२ या मूळ अंदाजप कातील कामांना सुधा रत शासक य 
मा यता देणेत येत आह.े 
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ं  लेखा
िशष 

उपलेखािशष 
अथवा कामांचे 
नाव 

पानां
क 

अ. 
ं . 

सन २०२१-२२ 
ची मुळ अंदाज 
(उपल ध तरतूद) 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत  
अंदाज 

१ िवशेष 
योज
ना 

भाग .३१ 
मधील साई चौक 
सांगवी पोिलस 
चौक  र ता 
UTWT प तीने 

िवकसीत करणे. 

१७ ३१ ३०००००० ४१२००००० ० ४४२००००० 

 

२ िवशेष 
योज
ना 

भाग .३१ 
म ये UTWT  

प दतीने 
िवकिसत करणे. 

१७ २९ ६२००००० ७७०००००० ० ८३२००००० 

 

३ िवशेष 
योज
ना 

भाग . ३१ 
म ये र यांचे 
डांबरीकरण 
करणे. 

१७ ३० ५०००००० २५००००० ० ७५००००० 

 

४  अि शमन क  २९
० 

२ ५५००००००० ० १२०७००००० ४२९३००००० 

  एकूण   ५६४२००००० १२०७००००० १२०७००००० ५६४२००००० 

  
 तसेच संत सावतामाळी नगर ते बो हाडेवाडी पयतचा (िस हर हॉटेल) १२ मी. डी. 
पी. र ता िवकिसत करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

तसेच ग भागातील भाग  २१ मधील मनपा या  सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कात  नाग रकां या मागणी व िवकासा या दृ ीने  िव ुत िवषयक खालील कामांची 
तरतुद अ यंत कमी अस याने भागातील िव ुत िवषय कामांची िनिवदा काढलेनंतर संपुण 

ा ीचे काम होणे श य होणार नाही यामुळे खालील नमुद केले या त यामधील िव ुत 
िवषयक कामांना सन २०२१-२२ म ये खच होणारी आव यक तरतुद खालील माणे वग 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदर वग करणास मा. थायी सिमती सभा काय म पि का 

.248, द.03-11-2021 नुसार द.11-11-2021 रोजी या थायी सिमती सभे या बैठक त 

उपसूचने ारे मंजूरी देणेत आलेली आहे. सदर वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. 
. 

लेखािशष / कामाचे 
नाव 

पा
नांक  

अनु. 
. 

लेखा
िशष   

अंदाजप  
क य र म 

सुधा रत 
अंदाजप  
क य र म 

सन 
२०२१-

२०२२ चा 
मूळ अंदाज  

सन २०२१-
२०२२ वाढ 
करावयाची    

तरतूद  

सन २०२१-
२०२२ घट 
करावयाची   

तरतूद  

सन २०२१-
२०२२  

करावयाची  
सुधा रत 
तरतूद  

१ 

भाग .२१ मधील 
न ाने होणा-या 
र यावर दवाब ी 

व था करणे. 
(२०२०-२१) 

३३९ १५ 

सावज
िनक 

सुरि
तता 

५०००००० ५०००००० १००००० २९००००० ० ३०००००० 

२ 

भाग . २१ पपरी 
मधील मनपाचे 
िजजामाता 

णालयाच े 
इमारतीवर सोलर 
िसि टम बसिवणे. 

३३८ ६ 

अपारं
पा रक 
उजा

ोता
पासून 
िवजिन

मती 
करणे  

५०००००० ५०००००० ५००००० २५००००० ० ३०००००० 

३ 

पपरी वाड . 
२१मधील जोग 
महाराज उ ानाम ये  
लेझर शो क रता 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

३९६ ३३ 

थाप
य 

क पा
अंतगत 
िव ुत 
िवषय
क कामे  

१५००००००० १५००००००० ० ४०००००० ० ४०००००० 

४ 

. . २१ मधील  
पपरी व परीसरातील 

र याचे ाँ कट 
र याचे िव ुतीकरण 
करणे (२०२१-२२) 

३९६ ३५ 

थाप
य 

क पा
अंतगत 
िव ुत 
िवषय
क कामे  

२००००००० २००००००० १०००००० ४०००००० ० ५०००००० 

५ 

. . २१ मधील  
पपरी गावठाण 

परीसरातील र यांवर 
डेकोरेटी ह पोल 
बसिवणे.(२०२१-२२) 

३९७ ४१ 

थाप
य 

क पा
अंतगत 
िव ुत 
िवषय
क कामे  

२००००००० २००००००० ० २५००००० ० २५००००० 

६ 

. . २१ मधील  
पपरी कॅ प 

परीसरातील र यांवर 
डेकोरेटी ह पोल 
बसिवणे.(२०२१-२२) 

३९७ ४२ 

थाप
य 

क पा
अंतगत 
िव ुत 
िवषय
क कामे  

२००००००० २००००००० ० २०००००० ० २०००००० 

७ 

. . २१ मधील 
िडल स चौक, र हर 
रोड, संजय गांधी 
नगर, साधु वासवानी 
बागेसमोर व 
परीसरातील र यांवर 
सुशोभीत पथ द ांचे 

३९७ ४४ 

थाप
य 

क पा
अंतगत 
िव ुत 
िवषय
क कामे  

५०००००० ५०००००० ० २५००००० ० २५००००० 
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खांब 
बसिवणे.(२०२१-२२) 

८ 

. . ४३ मधील 
मशानभूमीचे उवरीत 
थाप य िवषयक कामे 

करणे. 

२९ १९१ 

थाप
य 

िवशेष 
योजना 

१५००००००० १५००००००० ५५००००० ० ४०००००० १५००००० 

९ 

. .२७ रहाटणी 
येथील नखाते नगर ते 
कोकणे चौक या 
१२.०० मी ं द र ता 
िवकिसत करणे. 

३० २०७ 

थाप
य 

िवशेष 
योजना 

१२००००००० १२००००००० १००००००० ० १००००००० ० 

१० 

पपरी वाघेरे मधील 
र हर रोड पासून 

रहाटणी(काळेवाडी) 
कडे जाणा-या पवना 
नदीवर पुल बांधणे. 

४२ ७३ 

थाप
य 

िवशेष 
योजना 

२५००००००० २५००००००० ३८१८००० ० ३८००००० १८००० 

११ 

रहाटणी मशानभूमी 
जवळील र यापासून 
पपरी कडे जाणा-या 

र यावर पवना नदी 
येथे पूल बांदणे. 

४३ ७८ 

थाप
य 

िवशेष 
योजना 

२५००००००० २५००००००० ३८१८००० ० २६००००० १२१८००० 

  एकूण       ९९५०००००० ९९५०००००० २४७३६००० २०४००००० २०४००००० २४७३६००० 

 

तसेच ह े ीय कायालयाकडील भाग .३१ सांगवी प रसरातील मु य र ते 
अ यावत प तीने िवकिसत करणे आव यक आह.े तथािप सदर कामासाठी सन २०२१-२२ चे 
अंदाजप क य तरतूद अपुरी आह.े तरी सदर कामांसाठी अंतगत तरतूद वग करण करणेसाठी 
खालील माण ेतरतूद वग करण सुचिव यात येत आह.े  

अ. . उपलेखािशष  
अथवा कामाच ेनाव 

पान 
. 

अन ु
. 

लेखािश
ष 

सन २०२१-२२ ची 

तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयची 
तरतूद शेरा 

१ भाग . ३१ 
प रसरातील मु य 
र त े अ यावत 
प तीने िवकिसत 
करणे 

३१ २३२ िवशेष 
योजना 

२५,००,००, ००० १,४५,००,००० ० अ. . २  

व न 
अ. .१ 

वर वग 

२ भाग . ३२ 
मधील सांगवी 
प रसरातील 
अंतगत र त े
अ यावत प तीन े
िवकिसत करणे 

३१ २३७ िवशेष 
योजना 

१०,००,००,००० ० १,४५,००,००० 

 

 एकूण    ३५,००,००,००० १,४५,००,००० १,४५,००,०००  
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तरी वरील माण े सन २०२१-२२ या अंदाजप कात वाढ /घट क न तरतूद वग 

कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच महानगरपािलकेतफ ऐितहािसक ध मभूमी दे रोड या ठकाणी मनपा ह ीबाहेर 
सामािजक उप मास अ थक सहा य देणसे  मा यता देणेत येत आहे. िपपंरी चचवड शहर हे 
आळंदी, दे  व चचवड या ितथ े ा या प रसरात िवकिसत होत असून पपरी चचवड या 

शहराला ऐितहािसक वारसा लाभलेला आहे. आळंदी, दे  व साधू मोरया गोसावी यांचे 

या ेिनिम  महारा  रा यातून अनेक भािवक येत असतात यांना सव सुिवधा िमळ याक रता 
महापािलकेकडून आ थक मदत सहा य केले जाते. 

 भारत देशा या वैभवशाली परंपरेचा सां कृितक व महान त व ानाचा वारसा २५ 
िडसबर १९५४ रोजी भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दे रोड येथे जिवला 
या ठकाणी तथागत भगवान बु द यांचे बु द प थापन क न २५०० वषाची परंपरा 
याभुमीला दली. या अनुषंगाने या ध मभूमीवर गेली ६० वष सां कृितक व सामािजक वारसा 
जप याचे काय म होत असून या ठकाणी भारत देशातून लाखो अनुयायी जमा होतात. या 
ऐितहािसक भूमीला सु दा सामािजक उप माचे काय मास आळंदी, दे  या ितथ े ा माणेच 

महानगरपािलकेकडून कायम व पी आ थक मदत िमळावी. िपपंरी चचवड शहरामधून 
या ठकाणी लाखो बौ द अनुयायी अिभवादनास येत असतात तरी या ठकाणी होणा-या 
सामािजक काय मास या आ थक वषात २०,००,०००/- ( अ री–र. . वीस लाख) खच 

अपेि त होत आहे. तरी सदर ऐितहािसक धा मक थळ मनपा ह ीबाहेर अस याने मनपा 
धोरणानुसार कॅ टोमट बोड दे रोड यांचे नावे अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच पपरी चचवड मनपा काय े ातील नागरीकांचे आरो य चांगल े रहाव े तसेच 
िनयिमत ायामाची सवय लागावी या उ ेशाने पपरी चचवड मनपा या मोकळया जागा, 

उ ाने व सावजिनक ठकाणी नागरीकांकरीता ओपन िजम व िविवध खेळाचे सािह य िवषयक 
काम गतीपथावर असुन यापूव च सदर कामास शासक य मा यता दे यात आलेली असून 
सदरचे काम तातडीने करण े आव यक आह.े तसेच पपरी चचवड माट िसटी थाप य 

िवभागामाफत िन.नो. .११-१८/१९ आदेश .PCSCL/T/KAVI/17/2019                   

द.16/05/2019 मधील नमूद िनिवदा अटी शत नुसार पपरी चचवड मनपा या मोकळया 

जागा, उ ाने व सावजिनक ठकाणी नागरीकांकरीता ओपन िजम व िविवध खेळाचे 

सािह य िवषयक काम े करण े या कामाचा सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात समावेश क न 

िवशेष बाब हणून पपरी चचवड माट िसटी िल. अंतगत वरील िनिवदा आदेशा वय ेचालू 
कामाम य ेसन २०२१-२२ या अंदाजप कात वाढ घट क न खालील माणे तरतूद वग करण 

सुचिव यात येत आह.े  
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अ. . लेखािशष पान 
. 

अनु 
. 

अंदाजप क य  
र. . वाढ करावयाची तरतूद घट करावयची 

तरतूद शेरा 

१ पपरी चचवड 
माट िसटी - - - ७०,००,००० ० अ. . २ 

व न 
अ. .१ 
वर वग 

२ डा ायाम 
सािह य खरेदी १७८ ५ ४,००,००,००० ० ७०,००,००० 

एकूण ४,००,००,००० ७०,००,००० ७०,००,०००  

 
तरी वरील माण ेतरतुद वग करण करणेस तसेच येणा-या खचास मा यता देणेत येत 

आहे. 
भाग . १८ मधील ांतीवीर चापेकर वा ा या ितस-या ट याची कामे करणे 

भाग – २ व भाग – ३ ची कामे करणेचे कामाचा समावेश मनपाचे सन २०२१ – २२ चे 

अंदाजप काम ये पान. . १७, अ. . ३ व ४ वर िवशेष योजना या लेखािशषा अंतगत करणेत 
आलेला आहे. सदर कामाची िनिवदा कायवाही पुण करणेत आली असुन कामाचे आदेश देणेत 
आलेले आहेत. सदर कामातील भाग – २ चे काम मनपामाफत िनिवदा कायवाही क न करणेत 

येत असुन भाग – ३ चे काम ांतीवीर चापेकर मारक सिमती माफत िनिवदा कायवाही क न 

करणेत येत आहे. सदर कामास र. .१२,००,००,०००/- इतक  एकि त शासक य मा यता 
घेणेत आलेली आहे. तथािप, सदर कामातील भाग – ३ चे कामामधील पुत या या बाबीमधील 

सं या वाढत असलेने कामाचे शासक य मा यतेम ये र. . ३,००,००,०००/- इतक  वाढ 
क न र. .१५,००,००,०००/- इतक  सुधारीत शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 सबब, िवषयां कत कामास र. . १५,००,००,०००/- इतक  सुधारीत शासक य 
मा यता देणेत येत आहे.              
           तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी चचवड भ  श  ते ि वेणीनगर 

चौकापयत जॉ गग ॅक व इतर अनुषंिगक कामे करणेची मागणी थािनक नाग रक करत आहे. 
खालील कामाची आव यकता असून सदर या कामाचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात 
समावेश क न शासक य मा यता व आव यक ती तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत 
आहे. 
 

अ. . 
उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  
लेखािशष  पान   अ.   शास कय   

मा यता र.  

सन २०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  सुधा रत 
तरतूद शेरा 

१ 

भ  श  ते 
ि वेणीनगर 
चौकापयत 
जॉ गग ॅक व 
इतर अनुषंिगक 
कामे करण े 

थाप य 
उ ान - - ५००००००० ० १००००० ० १००००० अ. .२ व न 

वग  
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२ 

फ भागातील 
िविवध 
उ ानाम य े 
थाप य िवषयक 

दु तीची कामे 
करण े 

थाप य 
उ ान ३०३ ३१९ १००००००० ३०००००० ० १००००० २९००००० अ. .१ वर वग  

  एकूण =       ६००००००० ३०००००० १००००० १००००० ३००००००   

 
       तरी सदरचेस उपसूचना मा यता देणेत येत आह.े 
 

          तसेच भाग . 2 से. . 16 राजे िशवाजीनगर मधील र ते अ ायावत प तीने करणेचे 

काम मे. अजवानी इ ा ा. िल. या ठेकेदारामाफत गती पथावर आहे. या कामाअंतगत 
सावतामाळी मं दर ते िवसावा चौकापयत या 30 मी व 18 मी. डी पी र याची उवरीत कामे 

करणे तसेच िशवर ता ते िचखली तळवडे ह ी पयतचा 30 मी. िड पी र ता िवकिसत करणेचे 

काम तातडीने हाती घेवून मनपाचे सन 2022 चे सावि क िनवडणूक  पुव  पुण करणेत 

यावीत, कारण सदरचा र ता हा वाहतुक या दृ ीने अितशय वदळीचा असुन थािनक 

नागरीक सु दा र ता लवकरात लवकर करणेबाबत वारंवार मागणी करीत आहेत. 

              तरी िवषयां कत कामाअंतगत सावतामाळी मं दर ते िवसावा चौकापयत या 30 मी 

व 18 मी. डी पी र याची उवरीत कामे करणे तसेच िशवर ता ते िचखली तळवडे ह ी पयतचा 

30 मी. िड पी र ता िवकिसत करणेचे  कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

   तसेच राजीव गांधी पुलापासुन र क चौकापयतचा र ता माट िसटी या 
मा यमातुन िवकसीत करणे आव यक आहे. यासाठी सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील 
कामा या तरतुदीम ये खालील माणे वाढ / घट करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ. 

. 
उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव 

लेखािशष पानांक अ. . सन 
२०२१-
२०२२ 
ची मुळ 
तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

१ माट िसटी 
 ( मनपा वग 
करावयाचा 
िह सा ) 

माट िसटी २६-
२७ 

१६ १०० 
कोटी 

४०००००००० ० 

२ UTF अंतगत 
BRTS 
र यांची 
अनुषांगीक 
कामे करणे 

मनपा मे ो 
क प 

५५३ ३(२) ५० कोटी ० ४०००००००० 

      ४०००००००० ४०००००००० 
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 सदरचे काम हे BRTS अंतगत असुन सदर कामास UTF अंतगत BRTS र यांची 

अनुषांगीक कामे करणे - मनपा मे ो क प या कामामधुन वरील माणे र. . ४० कोटी माट 
िसटी ( मनपा वग करावयाचा िह सा ) या लेखािशषावर वग क न माट िसटी क पास वग 
कर यास तसेच वर नमूद केले माणे सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पात सदर कामां या 
तरतूदीत वाढ / घट क न देणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच . . १८  मधील मोरया 
हॉि पटल ते यशोपुराम ि ज पपरी चचवड लक रोड अबन ीट डीझाईननुसार िवकिसत 
करण े अंतगत िव ुत िवषयक कामे करणे (िनिवदा .३४/९-२०२०/२१)  याकामातील 
उवरीत िव ुत काम चचवड काळेवाडी पुलापासून भाटनगर एस. ट.पी पयतचा १८ मी र ता 
िवकिसत करणे क प अंतगत िव ुत िवषयक कामे करणे (िनिवदा .२७/१-२०१८/१९) या 
कामातुन करणेस मा यता देणेत येत आहे पपरी चचवड लक रोडचे थाप य िवभागाकडुन 
अबन ीट डीझाईननुसार िवकसीत करणेचे काम चालु आहे. अबन ीट डीझाईननुसार सदर 
र या या दुभाजकाम ये ७ मी. व पदपथावर ३ मी.चे निवन ीट लाईट पोल उभा करावे 
लागणार आहे. परंतु सदर कामाचे अंदाजप क तयार करतेवळी उपल ध तरतुदीमुळे फ  सदर 
र याचे दुभाजकातील जुने पोल बदलुन या ठकाणी अबन ीट डीझाईनुसार ७ मी. निवन 
पोलचा समावेश करणेत आला असलेचे िव ुत िवभागाकडुन सांगणेत आल.े  

  पपरी चचवड लक रोडवर अबन ीट डीझाईन नुसार दुभाजकातील जुने पोल 
आता न बदलता थम पदपथावर ३ मी.चे निवन डेकोरे ट ह ीट लाईट पोल उभा कर यात 
यावे असे सदर भागातील सव नगरसद यांची व परीसरातील नागरीकांची मागणी आहे. सदर 
३ मी. डेकोरे ट ह पोल सदर र या या दुतफा सदर चालु असले या िनिवदा .३४/९-
२०२०/२१ जेवढे बसतील तेवढे याकामातुन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 तसेच उवरीत ३ मी.चे पोल व इतर िव ुत िवषयक कामे सदर भागातील चचवड 
काळेवाडी पुलापासून भाटनगर एस. ट.पी पयतचा१८ मी र ता िवकिसत करणे क प अंतगत 
िव ुत िवषयक कामे करणे िनिवदा .२७/१-२०१८/१९ या कामातुन करणेस मा यता देणेत 
येत आह.े   

तसेच ग भागातील भाग  २१ मधील पपरीगाव भैरवनाथ मंदीर बांधणे या 
कामात थाप य िवषयक कामे पूण होत आलेले आहे. िव ुत िवषयक उवरीत कामे तातडीन 
करणे आव यक आहे तथािप सदर कामाचे नाव अंदाजप कात नस याने खालील त या माणे 
कामाचे नाव  अंदाजप कात समावेश क न र. .१०००००००/-(अ री र. .एक कोटी) 
एवढी शासक य मंजूरी िमळणेस आिण खालील माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत 
आह.े    

 

अ. 
. लेखािशष / कामाचे नाव पानां

क  
अनु. 

. लेखािशष   अंदाजप क य 
र म 

सुधा रत 
अंदाजप क य 

र म 

सन 
२०२१-

२०२२ चा 
मूळ अंदाज  

सन 
२०२१-

२०२२ वाढ 
करावयाची    

तरतूद  

सन 
२०२१-

२०२२ घट 
करावयाची   

तरतूद  

सन 
२०२१-
२०२२  

करावयाची  
सुधा रत 
तरतूद  

१ 

पपरीगाव . . २१ 
मधील भैरवनाथ मंदीर 
बांधणे या कामातील 
उवरीत िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

न
ा

ने 
समा
वेश 
कर
णे. 

न
ा

ने 
समा
वेश 
कर
णे. 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे  ग 
भाग ( 

० 
१००००००० 

 ० 
१२००००० 

 ० 
१२००००० 
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या 
लेखाशीषा
त न ाने 
समावेश 
करणे) 

११ 

रहाटणी मशानभूमी 
जवळील र यापासून 
पपरी कडे जाणा-या 

र यावर पवना नदी येथे 
पूल बांदणे. 

४३ ७८ 
थाप य 
िवशेष 
योजना 

२५००००००० २५००००००० १२१८००० ० 
१२००००० 

 १८००० 

  एकूण       २५००००००० २६००००००० १२१८००० १२००००० १२००००० १२१८००० 

 

          तसेच भाग . 2 से. . 16 राजे िशवाजीनगर मधील र ते अ ायावत प तीने 

करणेचे काम मे. अजवानी इ ा ा. िल. या ठेकेदारामाफत गती पथावर आहे. या 
कामाअंतगत खालील माणे भाग . 2 मधील कामे हाती घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

1 जाधववाडी मधील  डॉ.वनवे िनवा थानाकडे जाणारा र ता  

2 जाधववाडी मधील वडाचामळा येथील 18 मी. डी. पी. रोडला लागून असलेले खाजगी लॉट ग मधील र ते 

3 जाधववाडी मधील मधलापेठा कॉलनी . 9 व राजू मळेकर चाळी शेजारील र ता 

4 जाधववाडी मधील जयबजरंग तालीम ते आहेरवाडी चौका पयतचा अंतगत र ता 

5 जाधववाडी मधील मधला पेठा कॉलनी . 11 मधील र ता  

6 दे  आळंदी रोड ते आ हाटव ती पयतचा अंतगत र ता 

7 
बो-हाडेवाडी मधील रोज गँल सी सोसायटी ते उ पीया सोसायटी पयत या 18 मी. डी पी र याची उवरीत 
कामे करणे. 

8 
बो-हाडेवाडी मधील  बारणेव ती ते िस हर नाईन व ि ि टन ीन सोसायटी समोरील 18 मी. िडपी 
र याची उवरीत कामे करण े   

9 
बो-हाडेवाडी बनकरव ती मधील पुणे नािशक हायवे ते भैरवनाथ मं दरापयतचा अंतगत र ता िवकसीत 
करणे.   

10 
बो-हाडेवाडी औ ोिगक िश ण क  ते ग.नं. 658/ 670 पयतचा 12 मी. व 18 मी. डी पी र ता िवकसीत 
करणे.   

11 
बो-हाडेवाडी मधील 31 मी.डी पी र यापासून िशव शभो कॉलनी पयतचा 12 मी. व /18 मी. िडपी र ता  
िवकसीत कऱणे   

12 संत सावतामाळी नगर ते बो-हाडेवाडी पयतचा (िस हर हॉटेल ) 12 मी. डी पी र ता िवकसीत करणे.    

13 

 

जाधववाडी मधील सावतामाळी मं दर ते िवसावा चौकापयत या 30 मी व 18 मी. डी पी र याची उवरीत 
कामे करणे. 

तरी िवषयां कत कामाअंतगत वरील अनु मांक 1 ते 13 पयतची र यांची कामे करणेस  

मा यता देणेत येत आहे. 

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

               ------ 

मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ४ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 

                                                                                          िवषय मांक – ४ 
दनांक – १८/११/२०२१                   िवभाग – मा.आयु  

 
                    संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५०/२०२१,  
                                   द.११/१०/२०२१ 
                               २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३५  
                                   द.२०/१०/२०२१अ वये.   
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . 
पीसीसी/३०९६/१८०१/सीआर–२६१/निव-२२, दनांक–११/०९/१९९७ अ वये करणेत 

आली आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ीची िवकास योजना महारा  
शासन, नगर िवकास िवभाग, अिधसुचना . टीपीएस–१८०५/१०५०/सीआर–

७९५/०७/निव-१३, द. ३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द. १८/०८/२००९ 

रोजी या िनणया वये पुनः िस द केलेला भाग वगळता उव रत िवकास योजना मंजूर असून 
शासन िनणय . टीपीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूरी/निव-
१३, दनांक ०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या िवकास योजनेबाबत िनणय घेणेत 

आलेला आहे. मौजे िचखली येथील िपपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास 
योजनेमधील खालील त यात दशिवले या तािवत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे.  

अ. . आ. . आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 

करावयाचे एकुण 
सुमारे े  चौ.मी. 

१. -  मंजूर िवकास  योजनेतील 

१८.००  मी. र ता ंदी. 

मौजे िचखली येथील गट 
नं.२२१ ते २४३, ६८८ व 

६९० 

 ५००० चौ.मी. 

 

तरी उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 

निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन 
ताव मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
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आव यक आहे. तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम - २०१३(निवन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वये संपादन करणते यावे. 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ४ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.संतोष कांबळे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणत आला असता- 

ठराव मांक –  ७३१                                                              िवषय मांक – ४ 
दनांक – १८/११/२०२१                   िवभाग – मा.आयु  

                    संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५०/२०२१,  
                                   द.११/१०/२०२१ 
                               २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३५  
                                   द.२०/१०/२०२१अ वये.   
 

                     िवषय मांक ४ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.   
 अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
              ------ 
मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ५ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 

                                                                                          िवषय मांक – ५ 
दनांक – १८/११/२०२१                   िवभाग – मा.आयु  

 
                  संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५१/२०२१,  
                                 द.११/१०/२०२१ 
                             २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३६  
                                  द.२०/१०/२०२१अ वये.   
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . 
पीसीसी/३०९६/१८०१/सीआर–२६१/निव-२२, दनांक–११/०९/१९९७ अ वये करणेत 

आली आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ीची िवकास योजना महारा  
शासन, नगर िवकास िवभाग, अिधसुचना . टीपीएस–१८०५/१०५०/सीआर–
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७९५/०७/निव-१३, द.३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द.१८/०८/२००९ 

रोजी या िनणया वये पुनः िस द केलेला भाग वगळता उव रत िवकास योजना मंजूर असून 
शासन िनणय . टीपीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूरी / निव-१३, 

दनांक ०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या िवकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला 
आहे. मौजे िचखली येथील पपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास योजनेमधील 
खालील त यात दशिवले या तािवत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 

अ. . आ. . आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे 

े  चौ.मी. 
१. -  मंजूर िवकास योजनेतील 

दि णो र ३०.०० मी. 
र ता ंदी, तसेच पुव- 
पि म ३०.०० मी. ंद 
र ता व याची गोलाई 

मौजे िचखली येथील गट नं. २३५ ते 
२४४, २४८ ते २५०, २५२, २५६, 

३०१ ते ३०३, ३०५, ३११ ते 

३२५, ६०१ ते ६१३, ६१९, ते 

६२१, ६८४, ६८६ व  ६८८ 

 ३०००० चौ.मी. 

 

तरी उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 

निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन 
ताव मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 

आव यक आहे. तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वये संपादन करणसे मा यता देणे. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- मौजे पुनावळे 
येथील स.नं.४ व ५ पै मधील मंजुर िवकास योजनेतील आ. .४/७४ मैलाशु ीकरण क  व 
यास स.नं .४ व ५ पैक  मधून जाणारा १२ मी. पोहोच र याचे भुसंपदान करणसे मा यता 

देणेत यावी. मा. महापािलका सभा .५०, िवषय .१६, ठराव .९८६ द.२०/०८/२०१० 
म ये खालील माणे सुधारणा कर यास मा यता देणेत यावी.  

 मौजे पुनावळे येथील स.नं .४ व स.नं.५ पैक  मधील आ. .४/७४ मैलाशु ीकरण क  
व यास स.न.४ व ५ पैक  मधून  जाणारा १२ मी. र ता ही जागा भुसंपादन तावाने 
मनपा या ता यात घेणेत यावी.  

उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणसे मा यता देणेत यावी. 
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तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम - २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) 
अ वये तातडीने संपादन करणेस मा यता देणेत यावी.  

   तसेच  पपरी चचवड महानगरपािलके या सुधा रत मंजूर िवकास योजना (जुनी ह  ) 
यातील मौजे पपरी वाघेरे मिधल िस.स.नं. १०२, १०३, १०४, १०५, १०६ या िमळकती 
मधून जाणारा ९.०० मी. ंदीचा िवकास योजनेमिधल र ता हा फ  ५० मी. ंद आहे. तथापी 
तो एकाच िमळकतधारका या मौजे पपरी वाघेरे मिधल िस.स.नं. १०२, १०३, १०४,१०५, 
१०६ या िमळकतीमधून जात अस याने सदर या िमळकतधारकाचे पुण नुकसान होत आहे. 
अदयाप सदरची र ता बािधत िमळकत महानगरपािलके या ता यात आलेली नाही. हा िवकास 
योजना र ता र  के याने लगत या इतर कोण याही िमकतधारकाची कोणतीही अडचण 
होणार नाही. 

     तरी पपरी चचवड महानगरपािलके या सुधा रत मंजूर िवकास योजना (जुनी ह  ) 
यातील मौजे पपरी वाघेरे मिधल िस.स.नं. १०२, १०३, १०४, १०५, १०६ या िमळकती 

मधून जाणारा ९.०० मी. ंदीचा िवकास योजना र ता र  क न र ता बािधत े  लगत या 
िनवासी े ाम ये समािव  करणेकामी महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणे व याबाबतची सव वैधािनक कायवाही साठी मा. 
आयु  यानंा ािधकृत करणसे मा यता देणेत यावी. 

    तसेच मा. महापािलका सभा ठराव .६६१, िवषय .७ , द. २९/०७/२०२१ या 

ठरावाची दु ती करणेस मा यता देणेत यावी. मा. महापािलका सभा ठराव . ६६१, िवषय 

.७, द. २९/०७/२०२१ रोजी या ठरावात खालील माणे िवषय मंजूर झालेला आहे. 

    मौजे दापोडी येथील स.नं. ३६ मधील ३०.०० मी. सांगवीकडे जाणा-या र या या 
डा ा बाजूची वामी िववेकानंद महािव ालया या भतीला लागून व यांि क  भवन, दापोडी 

यां या इमारती मागील जागा मंजूर िवकास आराख ातील औ ोिगक िवभागात समािव  
आहे. सदर जागा ही पुणपणे नदी ते िनळी पुररेषेखाली अस याकारणाने सदर जागा महारा  
शासनाकडील संबंिधत िवभागास ताव सादर क न यावर खेळाचे मैदान व जलतरण 
तलावासाठी व उ ानासाठी १ हे टर ( २.४७ एकर ) े  महानगरपािलके या ता यात घेऊन 
व म. ा.व.न. र. अिधिनयम १९६६ अ वये वैधािनक कायवाही करणेचे हणजेच जाहीर 
नोटीस करणेकामीचे हरकती सुचनांवर सुनावणी घेऊन ताव शासनास सादर करणेचे 
अिधकार मा. आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेत आली आहे.  

 

    िवषयां कतबाबतचा मा. महापािलका सभा ठराव . ६६१, िवषय . ७, द. 
२९/०७/२०२१ रोजी या ठरावात खालील माणे दु ती करणेस मा यता देणेत यावी. 

     मौजे दापोडी येथील स.नं. ३६ मधील ३०.०० मी. सांगवीकडे जाणा-या र या या 
डा ा बाजूची वामी िववेकानंद महािव ालया या भतीला लागून व यांि क  भवन, दापोडी 

यां या इमारती मागील जागा मंजूर िवकास आराख ातील औ ोिगक िवभागात समािव  
आहे. सदर जागा ही पुणपणे नदी ते िनळी पुररेषेखाली आहे. सदर जागा महानगरपािलकेकडे 
ह तांत रत होणेकामी महारा  शासनाकडील संबंिधत िवभागास ताव सादर क न यावर 
खेळाचे मैदान व जलतरण तलावासाठी तसेच मैलाशु दीकरण क प िव तारासाठी सुमारे 
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२.४८ हे टर े  महानगरपािलके या ता यात घेऊन व यापुव  मंजूर केले या मा. 
महापािलका सभा ठराव . ३४२, िवषय . १४, द. २०/१२/२०१८ अ वये महारा  

ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार आर ण फेरबदलाची 
संपुण वैधािनक कायवाही करणेचे हणजेच जािहर नोटीस करणेकामीचे, हरकती सुचनांवर 

सुनावणी घेऊन ताव सादर करणेचे अिधकार मा. आयु  यांना दान करणेस मा यता देणते 
यावी. 

 तसेच कवळे स.न.६६ मधील SWT चे आर ण ऐवजी डासंकुल िवकिसत करणसे 

मा यता देणेत येत आह.े  पपरी चचवड महानगरपािलकेचा वाढीव े ाची महारा  ादेिशक 
िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन 
नगरिवकास िवभाग शासन िनणय :- टी.पी .एस - १८०५ /१०५० / .  ७९५ /०५ निव- 
१३  द . ३०/०५/२००८ व महारा  शासन नगरिवकास िवभाग, अिधसूचना .टी.पी .एस- 

१८०८/८९४ सी.आर १७२७/०९ निव- १३ द . १८/०८/२००९ व अिधसूचना .टी.पी 
.एस १८१२/१६०/ सी.आर- ५८/१२ पुनरचना नं. /२७/१२  ई .पी  मंजूर / यु डी-१३        
द. ०२/०३/२०१५ अ वये िवकास योजना मंजूर आहे. वाढीव ह ी या मौजे कवळे येथील 

स.नं ६६ म ये आर ण  ४/१०३ ( SWT ) असून ते ४५ .० मी  BRT  र यालगत व १८.० 

मी र यालगत आहे. सदरचा पूण भाग हा िनवासी भाग आह,े शेजारी क  शासनाचा 

दा गोळा कारखाना आहे. यांनी व येथील थािनक रिहवासी यांनी सदर ( SWT ) चे 

आर ण  होऊ नये या क रता िवरोध  केलेला आहे व सदरचे आर ण म ये फेरबदल क न 
सदर आर णाम ये डा संकुल असा आर णाम ये बदल क न िवकिसत करावे अशी थािनक 
नाग रकांची िवनंती आह.े मौजे कवळे येथील मािहती घेतली असता या भागात कोठेिह 

डासंकुल नाही वाढीव लोकसं या पाहता या भागात शै िणक गुणवते बरोबर युवकांम ये 
ायामाची आवड िनमाण हावी व िविवध डा कारां या सुख सुिवधा क रता डासंकुल 

िह काळाची गरज आहे. यातून खेळाडू िनमाण होऊन आप या शहरा या नावलौ ककात भर 
पडणार आहे. 
         तरी सदर मौजे कवळे येथील आर ण   ४/१०३ ( SWT ) या वापरात बदल क न 

खेळाडंूसाठी डासंकुल कर याबाबत महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास मा यता देणेत यावी. 

  तसेच मा.महापािलका सभा . ५० िवषय . १६ ठराव . ९८६ 
द.२०/०८/२०२१० म ये खालील माणे सुधारणा कर यास मा यता देणेत यावी.  

 मौजे पुनावळे येथील स.नं. ४ व स.नं. ५ पैक  मधील आ. . ४/७४ मैलाशु दीकरण क  
व यास स.नं. ४व ५ पैक  मधून जाणारा १२ मी. र ता ही जागा भूसंपादन तावाने 
मनपा या ता यात घेणेत यावी. 

 उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा. िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा यता देणेत यावी. 
 तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
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आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम-२०१३ (निवन भूसंपादन कायदा            
२०१३) अ वये तातडीने संपादन करणेस मा यता देणेत यावी. 
 तसेच पपरी चचवड मनपाची ओपन पेस (मोकळी जागा) भाडे त वावर िमळणेस 
मा यता देणेत यावी. मोशी ािधकरण ह ीतील से टर नं. ४ मधील लॉट . ६ मधील जागा 
मनश  क ा या वतीने मोफत बाल सं कार क ासाठी ती जागा िमळ याबाबत ब-याच 
वषापासून ती जागा मोकळी पडली असून या ठकाणी अित मण होत आहे. या अनुषंगाने 
प च.मनपाला याचे भाडे चालू करता येईल हणून ती जागा मनश  क ाला १० वषासाठी 

भाडे त वावर देणेस मा यता देणेत यावी.  तसेच पपरी चचवड शहरातील प कार बंधुना 
प कारीतेचे कामकाज सोयीचे व सुलभ हो या या दृ ीने महापािलके या िवकास 
आराख ाम ये संत तुकाराम नगर, स.न. १८७ पै.  येथे प कार भवनसाठी आरि त असलेली 
जागा आर ण मांक ५१  हे ०.१० हे. महापािलके या वतीने तातडीने ता यात घेऊन 
महापािलके या वतीने िवकिसत कर यास मा यता देणेत यावी. तसेच पपरी चचवड 
महानगरपािलके या सुधा रत मंजूर िवकास योजना ( जुनी ह  ) यातील मौजे पपरी वाघेरे     
( पपरी कॅ प ) येिथल िस.स.नं. ४६३५ ते ४६५८ या शास कय िमळकती ा शास कय / िनम 
शास कय िवभागाम ये समािव  आहेत. 

 तथापी सदर या मौजे पपरी वाघेरे ( पपरी कॅ प ) येिथल िस.स.नं. ४६३५ ते 
४६५८ मिधल शास कय िमळकती ा पपरी कँ प प रसरामिधल अस याने याजागा 
िज हािधकारी, पुणे यांचेकडून महानगरपािलके या ता यात घेऊन या ापारी योजनासाठी 
वापर यास याम ये महानगरपािलकेस चंड फायदा होईल.  

तरी मौजे पपरी वाघेरे ( पपरी कॅ प ) येिथल िस.स.नं. ४६३५ ते ४६५८ या 
िमळकती मिधल शास कय जागा ा शॉप ग कॉ पले स या योजनाथ आरि त कर यासाठी 
महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल 
करणे व याबाबतची सव वैधािनक कायवाही साठी मा. आयु  यानंा ािधकृत करणसे 
मा यता देणेत यावी.  
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा. अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता एवढ सांगून 

सु दा पु हा सभाशाखेचे िनयम धा यावर. सभाशाखे या िनयमांच उ लंघन क न पु हा पु हा 
एकच सद य अनेक उपसूचना देत आहे यामुळे सदरचे िवषय हे ाहय ध  नये अशी न द 
यावी आिण याबाबत हरकत आहे. मा.महापौर साहेब, आता चुक या प दतीने उपसूचना 

मांडली गेली याला मी हरकत न दिवतो.        
मा.अजीत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, अनुमोदन देतो.  

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मगाशी सिचवानी 
या ठकाणी खुलासा केला एकच सद य दोन उपसूचना वाचतो, दोन सद य नाही वाचत. 
याम ये ती सगळी एकच उपसूचना आहे. एका उपसूचनेम ये ते   िवषय आहते, ती एकच 

उपसूचना आहे. एक सद य उपसूचना वाचतो आिण याला एक सद य उपसूचना देतो यामुळे 
सभाशा ञा माणेच जे कलम आहे या माणेच आहे आिण या संदभाम ये अशाच आपण 
उपसूचना करतो.  
मा.महापौर-  िवषय मांक ५ उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे.  
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 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
ठराव मांक – ७३२                                                               िवषय मांक – ५ 
दनांक – १८/११/२०२१                   िवभाग – मा.आयु  

 
                  संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५१/२०२१,  
                                 द.११/१०/२०२१ 
                             २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३६  
                                  द.२०/१०/२०२१अ वये.   
 

    पपरी चचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . 
पीसीसी/३०९६/१८०१/सीआर–२६१/निव-२२, दनांक–११/०९/१९९७ अ वये करणेत 

आली आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ीची िवकास योजना महारा  
शासन, नगर िवकास िवभाग, अिधसुचना . टीपीएस–१८०५/१०५०/सीआर–

७९५/०७/निव-१३, द.३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द.१८/०८/२००९ 

रोजी या िनणया वये पुनः िस द केलेला भाग वगळता उव रत िवकास योजना मंजूर असून 
शासन िनणय . टीपीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूरी / निव-१३, 

दनांक ०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या िवकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला 
आहे. मौजे िचखली येथील पपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास योजनेमधील 
खालील त यात दशिवले या तािवत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 

 

 

अ. . आ. . आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे 

े  चौ.मी. 
१. -  मंजूर िवकास योजनेतील 

दि णो र ३०.०० मी. 
र ता ंदी, तसेच पुव- 
पि म ३०.०० मी. ंद 
र ता व याची गोलाई 

मौजे िचखली येथील गट नं. २३५ ते 
२४४, २४८ ते २५०, २५२, २५६, 

३०१ ते ३०३, ३०५, ३११ ते 

३२५, ६०१ ते ६१३, ६१९, ते 

६२१, ६८४, ६८६ व  ६८८ 

 ३०००० चौ.मी. 

 

           तरी उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना 

अिधिनयम व निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महापािलका सभेची 

मा यता घेणे आव यक आहे. तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान 
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भरपाई िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये संपादन करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
 

तसेच मौजे पुनावळे येथील स.नं.४ व ५ पै मधील मंजुर िवकास योजनेतील 
आ. .४/७४ मैलाशु ीकरण क  व यास स.नं .४ व ५ पैक  मधून जाणारा १२ मी. पोहोच 
र याचे भुसंपदान करणसे मा यता देणेत येत आह.े मा. महापािलका सभा .५०, िवषय 

.१६, ठराव .९८६ द.२०/०८/२०१० म ये खालील माणे सुधारणा कर यास मा यता 
देणेत येत आह.े  

 मौजे पुनावळे येथील स.नं .४ व स.नं.५ पैक  मधील आ. .४/७४ मैलाशु ीकरण क  
व यास स.न.४ व ५ पैक  मधून  जाणारा १२ मी. र ता ही जागा भुसंपादन तावाने 
मनपा या ता यात घेणेत यावी.  

उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणसे मा यता देणेत येत आह.े    

तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम - २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) 
अ वये तातडीने संपादन करणेस मा यता देणेत येत आह.े     

  
  तसेच  पपरी चचवड महानगरपािलके या सुधा रत मंजूर िवकास योजना (जुनी ह  ) 

यातील मौजे पपरी वाघेरे मिधल िस.स.नं. १०२, १०३, १०४, १०५, १०६ या िमळकती 
मधून जाणारा ९.०० मी. ंदीचा िवकास योजनेमिधल र ता हा फ  ५० मी. ंद आहे. तथापी 
तो एकाच िमळकतधारका या मौजे पपरी वाघेरे मिधल िस.स.नं. १०२, १०३, १०४,१०५, 
१०६ या िमळकतीमधून जात अस याने सदर या िमळकतधारकाचे पुण नुकसान होत आहे. 
अदयाप सदरची र ता बािधत िमळकत महानगरपािलके या ता यात आलेली नाही. हा िवकास 
योजना र ता र  के याने लगत या इतर कोण याही िमकतधारकाची कोणतीही अडचण 
होणार नाही. 

     तरी पपरी चचवड महानगरपािलके या सुधा रत मंजूर िवकास योजना (जुनी ह  ) 
यातील मौजे पपरी वाघेरे मिधल िस.स.नं. १०२, १०३, १०४, १०५, १०६ या िमळकती 

मधून जाणारा ९.०० मी. ंदीचा िवकास योजना र ता र  क न र ता बािधत े  लगत या 
िनवासी े ाम ये समािव  करणेकामी महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणे व याबाबतची सव वैधािनक कायवाही साठी मा. 
आयु  यांना ािधकृत करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

    तसेच मा. महापािलका सभा ठराव .६६१, िवषय .७ , द. २९/०७/२०२१ या 
ठरावाची दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  मा. महापािलका सभा ठराव . ६६१, 
िवषय .७, द. २९/०७/२०२१ रोजी या ठरावात खालील माण ेिवषय मंजूर झालेला आहे. 

    मौजे दापोडी येथील स.नं. ३६ मधील ३०.०० मी. सांगवीकडे जाणा-या र या या 
डा ा बाजूची वामी िववेकानंद महािव ालया या भतीला लागून व यांि क  भवन, दापोडी 

यां या इमारती मागील जागा मंजूर िवकास आराख ातील औ ोिगक िवभागात समािव  
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आहे. सदर जागा ही पुणपणे नदी ते िनळी पुररेषेखाली अस याकारणाने सदर जागा महारा  
शासनाकडील संबंिधत िवभागास ताव सादर क न यावर खेळाचे मैदान व जलतरण 
तलावासाठी व उ ानासाठी १ हे टर ( २.४७ एकर ) े  महानगरपािलके या ता यात घेऊन 
व म. ा.व.न. र. अिधिनयम १९६६ अ वये वैधािनक कायवाही करणेचे हणजेच जाहीर 
नोटीस करणेकामीचे हरकती सुचनांवर सुनावणी घेऊन ताव शासनास सादर करणेचे 
अिधकार मा. आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेत आली आहे.  

  िवषयां कत बाबतचा मा. महापािलका सभा ठराव . ६६१, िवषय . ७, द. 
२९/०७/२०२१ रोजी या ठरावात खालील माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

  मौजे दापोडी येथील स.नं. ३६ मधील ३०.०० मी. सांगवीकडे जाणा-या र या या 
डा ा बाजूची वामी िववेकानंद महािव ालया या भतीला लागून व यांि क  भवन, दापोडी 

यां या इमारती मागील जागा मंजूर िवकास आराख ातील औ ोिगक िवभागात समािव  
आहे. सदर जागा ही पुणपणे नदी ते िनळी पुररेषेखाली आहे. सदर जागा महानगरपािलकेकडे 
ह तांत रत होणेकामी महारा  शासनाकडील संबंिधत िवभागास ताव सादर क न यावर 
खेळाचे मैदान व जलतरण तलावासाठी तसेच मैलाशु दीकरण क प िव तारासाठी सुमारे 
२.४८ हे टर े  महानगरपािलके या ता यात घेऊन व यापुव  मंजूर केले या मा. 
महापािलका सभा ठराव . ३४२, िवषय . १४, द. २०/१२/२०१८ अ वये महारा  

ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार आर ण फेरबदलाची 
संपुण वैधािनक कायवाही करणेचे हणजेच जािहर नोटीस करणेकामीचे, हरकती सुचनांवर 

सुनावणी घेऊन ताव सादर करणेचे अिधकार मा. आयु  यांना दान करणेस मा यता देणते 
येत आह.े 
 तसेच कवळे स.न.६६ मधील SWT चे आर ण ऐवजी डासंकुल िवकिसत करणसे 

मा यता देणेत येत आह.े  पपरी चचवड महानगरपािलकेचा वाढीव े ाची महारा  ादेिशक 
िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन 
नगरिवकास िवभाग शासन िनणय :- टी.पी .एस - १८०५ /१०५० / .  ७९५ /०५ निव- 
१३  द . ३०/०५/२००८ व महारा  शासन नगरिवकास िवभाग, अिधसूचना .टी.पी .एस- 

१८०८/८९४ सी.आर १७२७/०९ निव- १३ द . १८/०८/२००९ व अिधसूचना .टी.पी 
.एस १८१२/१६०/ सी.आर- ५८/१२ पुनरचना नं. /२७/१२  ई .पी  मंजूर / यु डी-१३        
द. ०२/०३/२०१५ अ वये िवकास योजना मंजूर आहे. वाढीव ह ी या मौजे कवळे येथील 

स.नं ६६ म ये आर ण  ४/१०३ ( SWT ) असून ते ४५ .० मी  BRT  र यालगत व १८.० 

मी र यालगत आहे. सदरचा पूण भाग हा िनवासी भाग आह,े शेजारी क  शासनाचा 

दा गोळा कारखाना आहे. यांनी व येथील थािनक रिहवासी यांनी सदर ( SWT ) चे 

आर ण  होऊ नये या क रता िवरोध  केलेला आहे व सदरचे आर ण म ये फेरबदल क न 
सदर आर णाम ये डा संकुल असा आर णाम ये बदल क न िवकिसत करावे अशी थािनक 
नाग रकांची िवनंती आह.े मौजे कवळे येथील मािहती घेतली असता या भागात कोठेिह 

डासंकुल नाही वाढीव लोकसं या पाहता या भागात शै िणक गुणवते बरोबर युवकांम ये 
ायामाची आवड िनमाण हावी व िविवध डा कारां या सुख सुिवधा क रता डासंकुल 
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िह काळाची गरज आहे. यातून खेळाडू िनमाण होऊन आप या शहरा या नावलौ ककात भर 
पडणार आहे. 
         तरी सदर मौजे कवळे येथील आर ण   ४/१०३ ( SWT ) या वापरात बदल क न 

खेळाडंूसाठी डासंकुल कर याबाबत महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

  तसेच मा.महापािलका सभा . ५० िवषय . १६ ठराव . ९८६ 
द.२०/०८/२०२१० म ये खालील माणे सुधारणा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 मौजे पुनावळे येथील स.नं. ४ व स.नं. ५ पैक  मधील आ. . ४/७४ मैलाशु दीकरण क  
व यास स.नं. ४व ५ पैक  मधून जाणारा १२ मी. र ता ही जागा भूसंपादन तावाने 
मनपा या ता यात घेणेत यावी. 

 उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा. िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा यता देणेत येत आहे. 

 तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम-२०१३ (निवन भूसंपादन कायदा            
२०१३) अ वये तातडीने संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 तसेच पपरी चचवड मनपाची ओपन पेस (मोकळी जागा) भाडे त वावर िमळणेस 
मा यता देणेत येत आहे. मोशी ािधकरण ह ीतील से टर नं. ४ मधील लॉट . ६ मधील 
जागा मनश  क ा या वतीने मोफत बाल सं कार क ासाठी ती जागा िमळ याबाबत ब-याच 
वषापासून ती जागा मोकळी पडली असून या ठकाणी अित मण होत आहे. या अनुषंगाने 
प च.मनपाला याचे भाडे चालू करता येईल हणून ती जागा मनश  क ाला १० वषासाठी 

भाडे त वावर देणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच पपरी चचवड शहरातील प कार बंधुना 
प कारीतेचे कामकाज सोयीचे व सुलभ हो या या दृ ीने महापािलके या िवकास 
आराख ाम ये संत तुकाराम नगर, स.न. १८७ पै.  येथे प कार भवनसाठी आरि त असलेली 
जागा आर ण मांक ५१  हे ०.१० हे. महापािलके या वतीने तातडीने ता यात घेऊन 
महापािलके या वतीने िवकिसत कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पपरी चचवड 
महानगरपािलके या सुधा रत मंजूर िवकास योजना ( जुनी ह  ) यातील मौजे पपरी वाघेरे     
( पपरी कॅ प ) येिथल िस.स.नं. ४६३५ ते ४६५८ या शास कय िमळकती ा शास कय / िनम 
शास कय िवभागाम ये समािव  आहेत . 

 तथापी सदर या मौजे पपरी वाघेरे ( पपरी कॅ प ) येिथल िस.स.नं. ४६३५ ते 
४६५८ मिधल शास कय िमळकती ा पपरी कँ प प रसरामिधल अस याने याजागा 
िज हािधकारी, पुणे यांचेकडून महानगरपािलके या ता यात घेऊन या ापारी योजनासाठी 

वापर यास याम ये महानगरपािलकेस चंड फायदा होईल.  
तरी मौजे पपरी वाघेरे ( पपरी कॅ प ) येिथल िस.स.नं. ४६३५ ते ४६५८ या 

िमळकती मिधल शास कय जागा ा शॉप ग कॉ पले स या योजनाथ आरि त कर यासाठी 
महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल 
करणे व याबाबतची सव वैधािनक कायवाही साठी मा. आयु  यानंा ािधकृत करणसे 
मा यता देणेत येत आहे.  



118 
 
 अनुकूल - ८१         ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
           ------  
अॅड. मोरे र शडग े– मा. महापौर साहेब, िवषय मांक ६ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

                                                                                         िवषय मांक – ६ 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.आयु    

                    संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५२/२०२१,  
                                   द.११/१०/२०२१ 
                              २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३७  
                                  द.२०/१०/२०२१अ वये.   
 

       पपरी चचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . 
पीसीसी/३०९६/१८०१/सीआर – २६१/ निव -२२, दनांक – ११/०९/१९९७ अ वये करणेत 

आली आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ीची िवकास योजना महारा  
शासन, नगर िवकास िवभाग, अिधसुचना . टीपीएस – १८०५/१०५०/सीआर – 

७९५/०७/निव-१३, द.३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द. १८/०८/२००९ 

रोजी या िनणया वये पुनः िस द केलेला भाग वगळता उव रत िवकास योजना मंजूर असून 
शासन िनणय . टीपीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूरी/निव-
१३, दनांक ०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या िवकास योजनेबाबत िनणय घेणते 

आलेला आहे. मौजे िचखली येथील िपपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास 
योजनेमधील खालील त यात दशिवले या तािवत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे. 

अ. . आ. . आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे 

े  चौ.मी. 
१. - मंजूर िवकास योजनेतील

३०.०० मी. ं द र ता 
 मौजे िचखली येथील गट नं. 
६८०, ६८७, ६८८ व ६८९ 

६००० चौ.मी. 

 

तरी उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 

निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन 
ताव मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 

आव यक आहे. तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वये संपादन करणसे मा यता देणेत यावी.  
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ६ चा िवचार पुढील सभेचेवेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब,  सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
ठराव मांक - ७३३                                                              िवषय मांक – ६ 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.आयु    

 
                    संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५२/२०२१,  
                                   द.११/१०/२०२१ 
                              २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३७  
                                  द.२०/१०/२०२१अ वये.   
 

                  िवषय मांक ६ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.   
 

           अनुकूल - ८१         ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
           ------  
अॅड. मोरे र शडग े– मा. महापौर साहेब, िवषय मांक ७ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

                                                                                         िवषय मांक – ७ 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.आयु    

 
                    संदभ – १) मा.शैलेश मोरे व मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
           २) मा. डा, कला सािह य व सां कृितक सिमती कडील 
                                   ठराव .५० द.१२/१०/२०२१  

पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने पपरी चचवड संगीत अकादमी थापना     
द. ८ जून २००१ रोजी आहे. ते हापासून सदर अकादमी म ये िविधवत संगीत दे याचे काय 

चालू आह.े  या संगीत अकादमीम ये आजपयत शेकडो िव ा यानी लाभ घेतला आहे. संगीत 
ेञात अनेक नामवंत कलाकार यांचे सादरीकरण झाले आहे. पपरी चचवड संगीत अकादमी 

यास भारतीय शा ीय संगीत े ात सम पत असलेले द गज शा ीय गायक भारतर  पंिडत 
भीमसेन जोशी संगीत अकादमी असे नाव द यास िपपरी चचवड संगीत अकादमी याचा 

सार चार हो यास आणखी मदत होईल. सबब पपरी चचवड संगीत अकादमी िनगडी यास 
भारतर  पंिडत भीमसेन जोशी संगीत अकादमी िनगडी असे नाव दे यास मा यता देणते यावी. 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- च होली भाग 

मांक ३ म ये खालील क प/र ते न ाने पुण झाले असुन नाग रकांना मािहती हो या या 
दृ ीने यांचे खालील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
 

अ.  ठकाणाचे क पाचे नाव नामकरण 

१ स. न. २२७ आिण स. न. ११ येथील चौकाला नाव 
देण े

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक 

२ स. न. ४०५/१ येथे पठारे मळा ते काळजेवाडी 
रोडवरील चौक  

राणी चौक (कोतवालवाडी 
च होली बु.) 

 
 तरी वरील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
 तसेच भाग ०३ मधील खालील माणे चौकांचे नामकरण कर यास मा यता देणेत 

यावी. 
१)  24 मीटर व 30 मीटर या चौकास भारत मातेचे सुपु  वीरजवान चौक बुड व ती. 

चह ली र यास असे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी.  
२)  30 मीटर ते 30 मीटर बुड व ती ते लोहगाव कडे जाणारा र ता ांतीसूय महा मा 

जोतीराव फुले असे नामकरण बुडव ती च होली बु. येथे कर यास मा यता देणेत यावी. 
३) 30 मीटर िहरामाता र ता मं दराकडे जाणारा ी. िहरामाता चौक असे बुडव ती 

च होली बु. येथे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
४) 18 मीटर व 24 मीटर जं शन चौकास ी जयगणेश चौक दमडी बुडव ती, च होली 

बु. असे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
५)  बुड व ती चह ली बु. 2/92 आर ण पा याची टाक चे नाव कै. िवशालशेठ िहरामण 

ता हाणे असे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
६)  च होली बु. गावठाण बाजारपेठ चौकास जय ीराम चौक असे नामकरण कर यास 

मा यता देणेत यावी. 
७) 90 मीटर चौक ते 30 मीटर चौकास ीमती राधाबाई राघु रासकर चह ली बु. असे 

नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
८) च हाणनगर च-होली बु ुक असे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
९) 24 मीटर व 24 मीटर चौकास ी जायमाळणी माता बुड व ती चह ली बु .असे 

नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
१०) आर ण . 2/97 आर णास सौ. सुवणाताई िवकास अ णा बुड फाउंडेशन बुड 

व ती चह ली बु  असे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
  तसेच आर ण . ३/५ स ह . १६/१८ येथील खेळा या मैदानास “ व. ीमती 

कमल सुदाम काटे ” असे नाव देणसे मा यता देणेत यावी. सदर िवषया वये भाग . ३० 
दापोडीतील आर ण . ३/५ स ह . १६/१८ दापोडी येथे िवकिसत कर यात आले या 

डांगणास “ व. ीमती कमल सुदाम काटे डांगण” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत 
यावी. 
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  तसेच आर ण . ३/३१ स ह . ८५ येथे न ाने िवकिसत केले या उ ानाला 
“तथागत भगवान गौतम बु द उ ान” असे नाव देणसे मा यता देणेत येत आह.े सदर 
िवषया वये भाग . ३०  दापोडीतील आर ण . ३/३१ स ह . ८५ येथे न ाने िवकिसत 
केले या उ ानाला “तथागत भगवान गौतम बु द उ ान” असे नामकरण कर यास मा यता 
देणेत यावी. 

तसेच िनगडी ािधकरणातील से. २७/ए मधील िसटी ाईड शाळे या मागील प रसराला 
ी अ सेन महाराज नगर असे नामकरण कर यात यावे ही मागणी या प रसरातील राहणा या 

अनेक रिहवासी नाग रकांची आहे. तरी िनगडी ािधकरणातील  से टर २७ /ए मधील िसटी 
ाईड शाळे या मागील प रसराला “ ी अ सेन महाराज नगर” असे नामकरण कर यास 

मा यता देणेत यावी. 
 तसेच चौकाचे नामकरण करणे- से टर नं. २५ एल.आय.जी. कॉलनी ािधकरण  

येथील मो जीनीस केक शॉप जवळील चौकास “जे  समाजसेवक िव णू मा ती सायकर चौक” 
असे नामकरण कर यात यावे अशी मागणी या प रसरातील राहणा या अनेक रिहवासी 
नाग रकांची आहे. तरी नाग रकां या मागणीनुसार या चौकास “जे  समाजसेवक िव णू मा ती 
सायकर चौक” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 

 तसेच पपळे गुरव येथील समतल िवलगकासला व. मनोहर पर कर ( मा. संर ण 
मं ी) समतल िवलगक  सुदशन चौक पपळे गुरव असे नामकरण कर यास मा यता देणेत 
यावी. 

तसेच भाग  14 येथील काळभोर नगर व मोहन नगर येथील र यावरील बालाजी 
चौक ते िस ाजी आ पा चौक ( गायवास  ) यांस भ  माग " तसेच आकुड  येथील शुभ ी 
रेिसडे सी समोरील रोड ते कुटे हॉ पीटल पयत “ ीमती चा िशला कुटे (मा.नगरसेिवका)” असे 
नामकरण करणसे मा यता देणेत यावी. सभावृतांत कायम हो याची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 

तसेच भाग 20 कासारवाडी येथील स.न. 408, िस.टी.एस. नं. 2330, 2331 आर ण 
ं . 13 खेळाचे मैदान डा संकुलला “ व. पै. ी.राजाराम लांडे डा  संकुल” असे नामकरण 

करणसे मा यता देणेत यावी.सभावृतांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही 
करणेत यावी. 

तसेच भाग .१३ िनगडी यमुनानगर म ये सदगु  द  उदयानाम ये न ाने बांध यात 
आले या ये  नाग रक िव ंगळा क ास  ये  नाग रक िसताराम ध डू रहाटे व युवा िवण 
काशीनाथ िख लारे असे नामकरण मु य इमारतीस कर यास मा यता देणेत यावी. 
मा.राज  गावडे – मा. महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
अॅड. मोरे र शडग े– मा. महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 
मा.महापौर -  िव. .७ उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ७३४                                                              िवषय मांक – ७ 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.आयु    

 

                    संदभ – १) मा.शैलेश मोरे व मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
           २) मा. डा, कला सािह य व सां कृितक सिमती कडील 
                                   ठराव .५० द.१२/१०/२०२१  
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने पपरी चचवड संगीत अकादमी थापना     
द. ८ जून २००१ रोजी आह ेते हापासून सदर अकादमी म ये िविधवत संगीत दे याचे काय .

चालू आह.े  या संगीत अकादमीम ये आजपयत शेकडो िव ा यानी लाभ घेतला आह े .संगीत 
ेञात अनेक नामवंत कलाकार यांचे सादरीकरण झाले आहे पपरी चचवड संगीत अकादमी . 

यास भारतीय शा ीय संगीत े ात सम पत असलेले द गज शा ीय गायक भारतर  पंिडत 
भीमसेन जोशी संगीत अकादमी असे नाव द यास पपरी चचवड संगीत अकादमी याचा 

सार चार हो यास आणखी मदत होईलसबब पपरी चचवड संगीत अकादमी िनगडी यास  .
भारतर  पंिडत भीमसेन जोशी संगीत अकादमी िनगडी असे नाव दे यास मा यता देणते येत 
आहे. 

तसेच च होली भाग मांक ३ म ये खालील क प/र ते न ाने पुण झाले असुन 
नाग रकांना मािहती हो या या दृ ीने यांचे खालील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत 
येत आह.े 

 

अ.  ठकाणाचे क पाचे नाव नामकरण 

१ स. न. २२७ आिण स. न. ११ येथील चौकाला नाव 
देण े

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक 

२ स. न. ४०५/१ येथे पठारे मळा ते काळजेवाडी 
रोडवरील चौक  

राणी चौक (कोतवालवाडी 
च होली बु.) 

 
तरी वरील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
 
तसेच भाग ०३ मधील खालील माणे चौकांचे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत 

आह.े 
१)  24 मीटर व 30 मीटर या चौकास भारत मातेचे सुपु  वीरजवान चौक बुड व ती. 

चह ली र यास असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
२)  30 मीटर ते 30 मीटर बुड व ती ते लोहगाव कडे जाणारा र ता ांतीसूय महा मा 

जोतीराव फुले असे नामकरण बुडव ती च होली बु. यथेे कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
३) 30 मीटर िहरामाता र ता मं दराकडे जाणारा ी. िहरामाता चौक असे बुडव ती 

च होली बु. येथे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
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४)  18 मीटर व 24 मीटर जं शन चौकास ी जयगणेश चौक दमडी बुडव ती, च होली 
बु. असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

५)  बुड व ती चह ली बु. 2/92 आर ण पा याची टाक चे नाव कै. िवशालशेठ िहरामण 
ता हाणे असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

६)  च होली बु. गावठाण बाजारपेठ चौकास जय ीराम चौक असे नामकरण कर यास 
मा यता देणेत येत आह.े  

७) 90 मीटर चौक ते 30 मीटर चौकास ीमती राधाबाई राघु रासकर चह ली बु. असे 
नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े  

८) च हाणनगर च-होली बु ुक असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
९) 24 मीटर व 24 मीटर चौकास ी जायमाळणी माता बुड व ती चह ली बु .असे 

नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
१०) आर ण . 2/97 आर णास सौ. सुवणाताई िवकास अ णा बुड फाउंडेशन बुड 

व ती चह ली बु  असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
  तसेच आर ण . ३/५ स ह . १६/१८ येथील खेळा या मैदानास “ व. ीमती 

कमल सुदाम काटे ” असे नाव देणसे मा यता देणेत येत आह.े सदर िवषया वये भाग . ३० 
दापोडीतील आर ण . ३/५ स ह . १६/१८ दापोडी येथे िवकिसत कर यात आले या 

डांगणास “ व. ीमती कमल सुदाम काटे डांगण” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत 
येत आह.े 
  तसेच आर ण . ३/३१ स ह . ८५ येथे न ाने िवकिसत केले या उ ानाला 
“तथागत भगवान गौतम बु द उ ान” असे नाव देणसे मा यता देणेत येत आह.े सदर 

िवषया वये भाग . ३०  दापोडीतील आर ण . ३/३१ स ह . ८५ येथे न ाने िवकिसत 
केले या उ ानाला “तथागत भगवान गौतम बु द उ ान” असे नामकरण कर यास मा यता 

देणेत येत आह.े 

    तसेच िनगडी ािधकरणातील से. २७/ए मधील िसटी ाईड शाळे या मागील 
प रसराला ी अ सेन महाराज नगर असे नामकरण कर यात यावे ही मागणी या प रसरातील 
राहणा या अनेक रिहवासी नाग रकांची आहे. तरी िनगडी ािधकरणातील  से टर २७ /ए 
मधील िसटी ाईड शाळे या मागील प रसराला “ ी अ सेन महाराज नगर” असे नामकरण 

कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
 तसेच चौकाचे नामकरण करणे- से टर नं. २५ एल.आय.जी. कॉलनी ािधकरण  

येथील मो जीनीस केक शॉप जवळील चौकास “जे  समाजसेवक िव णू मा ती सायकर चौक” 
असे नामकरण कर यात यावे अशी मागणी या प रसरातील राहणा या अनेक रिहवासी 
नाग रकांची आहे. तरी नाग रकां या मागणीनुसार या चौकास “जे  समाजसेवक िव णू मा ती 
सायकर चौक” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

 तसेच पपळे गुरव येथील समतल िवलगकासला व. मनोहर पर कर ( मा. संर ण 
मं ी) समतल िवलगक  सुदशन चौक पपळे गुरव असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत 
आह.े 
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तसेच भाग  14 येथील काळभोर नगर व मोहन नगर येथील र यावरील बालाजी 

चौक ते िस ाजी आ पा चौक ( गायवास  ) यांस भ  माग " तसेच आकुड  येथील शुभ ी 
रेिसडे सी समोरील रोड ते कुटे हॉ पीटल पयत “ ीमती चा िशला कुटे (मा.नगरसेिवका)” असे 
नामकरण करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच भाग 20 कासारवाडी येथील स.न. 408, िस.टी.एस. नं. 2330, 2331 

आर ण ं . 13 खेळाचे मैदान डा संकुलला “ व. पै. ी.राजाराम लांडे डा  संकुल” असे 

नामकरण करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच भाग .१३ िनगडी यमुनानगर म ये सदगु  द  उदयानाम ये न ाने 
बांध यात आले या ये  नाग रक िव ंगळा क ास  ये  नाग रक िसताराम ध डू रहाटे व युवा 

िवण काशीनाथ िख लारे असे नामकरण मु य इमारतीस कर यास मा याता देणेत येत आहे. 
सभावृतांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी.     

  अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
 अॅड. मोरे र शडग े– मा. महापौर साहेब, िवषय मांक ८ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.    
                                                                                         िवषय मांक – ८ 

दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.आयु    
   

      संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .अमुका/३/कािव/१७३/ 
                             २०२१ द. ५/१०/२०२१  
     २) मा.महापािलका सभा ठराव .७२१ द.२०/१०/२०२१ अ वये.   

मा.महापािलका सभा ठराव . ६९६ द.२०/०९/२०२१ अ वये यांि क करणा ारे 
साफसफाईचा िवषय शासक य मा यतेकामी माहे ऑ टोबर मिह याचे मा.महापािलका 
सभेपुढे सादर करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच जु या आरएफपी मधील ४ पॅकेज 
ऐवजी २ पॅकेजम ये शहरातील र यांची िवभागणी क न सुधा रत आरएफपी मसुदा तयार 
कर यास व खचाम ये कपात क न यं े आिण मनु यबळाची फेररचना कर यात यावी असेही 
ठरावाम ये नमूद कर यात आलेले आहे. 

यानुसार आरएफपी मसु ाम ये बदल क न सुधा रत आरएफपी तयार कर यात 
आलेला असून आरएफपी म ये असलेली रचना व खच याम ये बदल झालेला आहे. निवन 
आरएफपी मसु ाम ये असले या कर यात आलेला बदलांबाबतचा तपिशल खालील माणे 
आहे. 

सदर कामकाजाक रता िनयु  स लागार सं था मे.टंडन अबनन सो युश स ा.िल. 
यांचेमाफत सुधा रत आरएफपी मसुदा तयार कर यात आलेला असून यानुसार शहरातील 
१८.०० मी. पे ा मो ा र यांची २ भागांम ये िवभागणी कर यात आलेली असून याम ये 
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Southern side of head office व Northern side of head office चे येक  १ पॅकेज 

अशा रतीने २ पॅकेज िनि त कर यात आलेले आहे. 

पॅकेज . १ क रता ३३१ कमी व पॅकेज . २ क रता ३३९.१५ कमी, इतक  

र याची लांबी िनि त कर यात आलेली आहे. यामुळे शहरातील एकि त र यांची अंदािजत 
लांबी (Sweeping Length)६७०.१५ गृहीत धर यात आलेली आहे. याम ये शहरातील 
महामाग, बीआरटी माग व १८.०० मी. पे ा र यांची लांबी गृहीत धर यात आलेली आहे. 

यांि क  प दतीने र ते साफसफाई कामकाजाक रता आव यक असले या वाहनांची व 
मनु यबळा बाबतची मािहती आरएफपी म ये समािव  कर यात आलेला असून याचा 
तपिशल खालील माणे – 

Package 1: - Southern side of Head Office 

Heavy 
Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium 
Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / 
Litter 
Picker 

Total 
Vehicles 

Hook 
loader / 

Compactor 

Water 
Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 

Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 
150 16 20 5 191 

Package 2: - Northern side of Head Office  

Heavy 
Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium 
Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / 
Litter 
Picker 

Total 
Vehicles 

Hook 
loader / 

Compactor 

Water 
Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 

Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 
150 16 20 5 191 

 सदर िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा असून याक रता अंदाजे र. .३६२.०४ कोट चा 
खच अपेि त आहे. तथािप, िनिवदा या राबिव या क रता खालील बाब ची पूतता क न 

कायवाही होणे आव यक आहे. 
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1. िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम ७२(ब) नुसार असे दािय व प कर यापूव  मा.महापािलका सभेची मंजूरी 
घे याचे ावधान आहे. यामुळे सदर िनिवदा या राबिव याक रता 
अिधिनयमातील कलम ७२(ब) नुसार मा.महापािलका सभेची अंदािजत र. . 
३६२.०४ कोटी अथवा होणा-या य  खचास शासक य मा यता घेणे आव यक 
आहे. 

2. मा.महापािलका सभेमाफत शासक य मा यता घे यात आ यानंतर आरएफपी 
मसु ाम ये िनिवदा येपूव  अथवा िनिवदा य े दर यान काही बदल करणे 
आव यक अस यास उदा.मनु यबळ, वाहनसं या, अंदािजत / य  खच इ. सदर 

बदल कर याचे अिधकार आयु ांना राहतील.  

3. िनिवदा येअंती िनि त होणा-या दरास व संिवदेस मा. थायी सिमती सभेची 
मा यता घेणे आव यक राहील. 

            सबब, शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यांि क  प दतीने साफसफाईचे 

कामकाजा क रता तयार कर यात आले या िनिवदा / आरएफपी नुसार ७ वष कालावधीक रता 
िनिवदा या राबिवणेकामी व यापोटी होणा-या अंदाजे र. .३६२.०४ कोट या अथवा 

य  खचास शासक य मा यतेकामी तुतचा िवषय महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ७२ (ब) नुसार मा यता देणेत यावी. 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ८ चा िवचार पुढील सभेचेवेळी करणेत 
यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब,  सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ७३५                                                              िवषय मांक – ८ 

दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.आयु    
   

      संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .अमुका/३/कािव/१७३/ 
                             २०२१ द. ५/१०/२०२१  
     २) मा.महापािलका सभा ठराव .७२१ द.२०/१०/२०२१ अ वये.   
 

                  िवषय मांक ८ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.   
 

           अनुकूल -८१       ितकूल- ० 
 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
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(सभागृहात ग धळ) 
 
मा.महापौर -  राजू बनसोडे खाली बसा ग धळ क  नका. अ यत: तु हांला बाहेर जावे लागेल. 
राजू मी सांगीतल आहे मी हे िवषय झा यानंतर तु हांला बोलायचे तर बोलू देते. तु हांला 
अिभनंदन करायच आहेतर िवषय झा यानंतर करानां. आपण काय सांगीतले िव. . ३ वर 
बोलायचे परंतु तो िवषय मगाच मंजूर झालेला आहे.  हे िवषय होवू दयात मी तुहांला 
बोल यास देते.      

अॅड. मोरे र शडग े– मा. महापौर साहेब, िवषय मांक ९ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.    

                                                                                         िवषय मांक – ९ 

दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.आयु    
 

                 संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .िश ण/आ था/  
                              १अ/कािव/४१८/२०२१ द. २१/१०/२०२१  

 नगर िवकास िवभाग, महारा  रा य यांचेकडील . पीसीसी -२०२१ / . .५/ निव -

२२ दनांक १४/०७/२०२१ अ वये ीम. नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का  सातारा िज हा 

प रषद यांना पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी 
एकञीकरण िनयमानुसार िवशेष बाब हणून िनयु  करणेबाबत आदेश ा  झालेले आहेत.  

सदर आदेशाम ये ीम. नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का सातारा िज हा प रषद 

यांना पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती - प ी एक ीकरण 
िनयमानुसार िवशेष बाब हणून िनयु  करताना पपरी चचवड महानगरपािलका 
महासभेची मा यता घेणे बंधनकारक अस याचे आदेश दले आहेत. सदर करणी ताव सादर 
केला असता मा. उपआयु  ाथिमक िश ण िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी 

नगर िवकास िवभाग, महारा  रा य यांचेकडील आदेशानुसार पपरी चचवड 

महानगरपािलका महासभेची मा यता घेणकेामी िवषयप  सादर करणेबाबत आदेश दले 
आहेत.  

ीम. नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का, सातारा िज हा प रषद याचंी पपरी 

चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी एक ीकरण िनयमानुसार 
िवशेष बाब हणून िनयु  करणसे मा यता देणेत यावी. 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ९ चा िवचार पुढील सभेचेवेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब,  सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 



128 
 
ठराव मांक – ७३६                                                              िवषय मांक – ९ 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.आयु    

 
                 संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .िश ण/आ था/  
                              १अ/कािव/४१८/२०२१ द. २१/१०/२०२१  
 

                   िवषय मांक ९ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.   
 

          अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 
 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
              ---- 
मा.राजु बनसोडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह. माई, तीन नंबर या 
िवषयाला माझी उपसूचना होती ती मंजूर के याब ल तुमच आिण प नेते नामदेव ढाके यांना 
मी मनापासून ध यवाद देतो. गेले एक वष आम या दापोडी या नागरीकांवर एसआरएची 
टांगती तलवार होती तो ठराव आज र  के याब ल तुमच मनापासून अिभनंदन, प नेते 
तुमचही मनापासून अिभनंदन करतो. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  खरतर या 

िवषयास जी आज आपण उपसूचना दली या िवषया या हेडवरती जे काही पैसे होते ते सगळे 
र  कर याची आपण उपसूचना दली होती, ख-या अथाने एसआरएचा क प यात काही 
ताकद होती का तर िनि तपणे काही ताकद न हती. परंतु स मा. त कालीन आयु ांना असं 
वाटल क  हा ोजे ट राबवावा आिण मा या दोपाडीतील . . ३० मधील जो परीसर आहे 
याचा काहीतरी िवकास करावा. परंतु नागरीकांची तीथली घर यांची जी घरांची अव था 

होती अ यंत चांग या कारची घर या नागरीकांची आहेत अनेक लोक ठराव क  नये कवा 
तीथ या नागरीकांची इ छा पाहीली आिण २०१९ लाच या क पातून आपण जवळपास 
बाहेर पडलो होतो. या क पा संदभात २८/११/२०१९ रोजी आपण हा ोजे ट र  करा 
मा या नागरीकांची इ छा नाही अशा कारच पञ आपण स मा.आयु ांना दलं, तु हांलाही 
दलं आिण तु ही ते हापासूनच या िवषया या हडेवरचे पैसे कमी करत गेलात. परंतु राजकारण 

आहे, इले शन जवळ आलेले आहेत, काहीतरी िवषय करायचा मा या दापोडीतील 
नागरीकांची दवाळी फार काही चांगली गेली नाही. कारण या सगळयांना या हेडवरचे पैसे 
दसले आिण कुठेतरी असं वाटल क  महानगरपािलका आता हा क प राबवेल का आिण 
यां या मनात असणारा क तृ, परंतु काढ याचा ांजळ य  मी असेल, आ ही चारही  

नगरसेवकांनी य  केला आिण आज तु ही महापौर, प ने यांनी उपसूचना ि वकारली.  
मा.महापौर साहेब मी सगळयांना सांगू इि छते क  १८/१०/२०१९ रोजी माझ दुसर पञ 
स मा.आयु ांकड आह े क  या याम ये आपण सांगीतल क  या ोजे टवरती जे काही पैसे 
आहेत यांच जे िबल अदायगी आहे ती क  नये आिण त कालीन आयु ांनी ते ि वकारल. 
यांनी या यापुढची कोणतीही र म दली नाही आिण आपोआपच या मुकेश मेहतानी या 
क पातून पाय बाहेर काढले कवा इतरांची जी इ छा श  होती यातून बाहेर पडले आिण 

मा या दापोडीकरांनी एक मोकळा ास कवा एक खाञीचा िव ास आम या सगळयावरती 
दाखवला होता परंतु पु हा आता रान पेटल होत, नागरीक िड टब झाले होते आिण मग 
आम या भागातील काही नागरीक या ठकाणी आले आयु  हणून यांची भेट घेतली तुमची 
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भेट घेतली आिण एकमताने िनणय घेतला क  आपण सगळयांनी एक उपसूचना करायची आिण 
ती उपसूचना आज या महासभेम ये मंजूर करायची आिण आपण ती मंजूर क न जो एक 
दलासा मा या दापोडीकरांना दला यापासून स मा.महापौरताई तुमच मनापासून ध यवाद 

 करते आिण थांबते, जय हद जय महारा .                                 

अॅड.मोरे र शडग े– मा. महापौर साहेब, िवषय मांक १० वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.    
 

ठराव मांक – ७३७                                                              िवषय मांक – १० 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.नगरसिचव    

 

मा. वधी सिमती 
 

अ) कायपिञका .२१ द.१/१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आह.े        

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.              

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-                             
 

          अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 
 

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

अॅड.मोरे र शडग े– मा. महापौर साहेब, िवषय मांक ११ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.    
 

ठराव मांक – ७३८                                                              िवषय मांक – ११ 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.नगरसिचव    

 
मा.महीला व बालक याण सिमती  

 
 

        अ) कायपिञका . १७ द.२३ /९ /२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आह.े                             

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.              

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-                             
 

          अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 
 

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

अॅड.मोरे र शडग े– मा. महापौर साहेब, िवषय मांक १२ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.    
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ठराव मांक – ७३९                                                              िवषय मांक – १२ 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.नगरसिचव 

    
मा.शहर सुधारणा सिमती 

 
 

        अ) कायपिञका .१९ द.८/१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आह.े                                                

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.              

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-                             
 

          अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 
 

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

अॅड.मोरे र शडग े– मा. महापौर साहेब, िवषय मांक १३ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.    
 

ठराव मांक – ७४०                                                              िवषय मांक – १३ 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.नगरसिचव 

 
मा. डा, कला सािह य व सां कृितक सिमती 

 

       अ) कायपिञका .९ द.१३/८/२०२१, द.२७/८/२०२१  
            द. १३/९ /२०२१ व १७/९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आह.े     
       ब) कायपिञका .१० द.१३/९/२०२१ व द. १७/९/२०२१ 
            चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आह.े  
       क) कायपिञका .११ द. २४/९/२०२१  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आह.े                                                       

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.              

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-                             
 

          अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 
 

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

अॅड.मोरे र शडग े– मा. महापौर साहेब, िवषय मांक १४ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.    
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ठराव मांक – ७४१                                                              िवषय मांक – १४ 
दनांक – १८/११/२०२१                  िवभाग – मा.नगरसिचव 

मा.िश ण सिमती 
 

               अ) कायपिञका .१४ द.१८/१०/२०२१ चा सभावृ ांत  
                   कायम करणेत येत आह.े 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.              

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-                             
 

          अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 
 

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

मा.महापौर -  सभागृहा या भावना ल ात घेवून पदो ती देत असताना आयु  साहेबांनी 
अ यासपुवक पदो ती दयावी,  जे िवषयपञीकेवरील िवषय असतील या संबंधीत अिधका-
यांना पुढ यावेळेस सभागृहात बस याची परवानगी दयावी. पा को या कामाब लची माहीती 
मागीतली याब लही पुढ या िमट गला माहीती िमळावी याच माणे कु यांची नसबंदी 
बाबतची चौकशी करावी आिण याचा रतसर अहवाल समोर मांडावा. आशाताई शडगेनी ख े 
बुजव याचे काम सांगीतले होते याम ये यांचा एक युवा कायकता गेला. या भागातले 
संबंिधत एि झ युटी ह आहेत यांनी पाहणी क न ते काम केलेले आहे का नाही नसेल केलेतर 
यासाठी आदेश दयावे असे मी आयु ना आदेश देते, याच माणे जे काही जनावरे दुखापत 

झालेले आहेत याबाबत सारीका बो-हाडे यांनी िवषय मांडला मी सारीकाताईच कौतूक करते,  
भट या कु याच वगैरे हे खुप वषापासून चाललेल आहे, भट या कु यांना काही कारणा तव 
आप याला बंदी त ठेवता येत नाही आिण मु या ा याचे हाल करणं ते कायदयात बसत नाही 
या यावर गु हा दाखल होतो हणून आप याला फ  नसबंदी क न आपण या कु यांना जीथ 

होत तीथ सोडतो. याम येही काही डॉ टरां या चुका झाले या आहेत परत या कु यांना िप ल 
झालेले आप याला पाहीला िमळतात तरी अित.आयु  आप याला सांगते क  हा जो काही 
सावळाग धळ आहे याची खरी काय प रि थती आहे याची आपण चौकशी करा हणजे 
आ हांला देखील आप याला अित.आयु  (१) हणून आप याकडे पाह याचा आमचा दिृ कोन 
चांगला राहील. असा सावळाग धळ जर सभागृहात होत असेलतर तीन अितरी  आयु  व 
एक आयु  यांची ज रत आहे क  नाही हे सभागृहाने ठरवाव. एक उ  िश ीत पशुवैदयक य 
डॉ टर  जर अशा प दतीचा सावळाग धळ करीत असेल आिण सभागृहाला आिण आप या 
सार या नगरसेवकांना बदनाम करायचा य  करत असेलतर या डॉ टरांच काय करायच हे 
पुढ यावेळेस आप याला िडसीजन यावा लागणार आहे. या अगोदर यांची आ हांला माहीती 
दयावी खरी माहीती आम या समोर आ यािशवाय  आज आ हांला ता काळ िडसीजन घेता 
आला नाही. जनावरे दुखापत झालेले आहेत मला असं कळतय क  आपण जे कु यांची नसबंदी 
करतो ती के यानंतर या कु यां या अंगाला पुण खाज सुटते व यामुळे यांची सगळी क न 
िनघत जाते यामुळ याच आयु य आपोआप कमी होत असं डॉ टरांच हणण आहे अस 
आप याला डॉ टर सांगतात तरी याची देखील आपण रतसर चौकशी क न ते कुञ िपसाळलेल 
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आहे का नाही हे सु दा बघण आव यक आहे कारण आपण ते िपसाळल आहे या नावान याचा 

चार करतो आिण ते चाव यानंतर पुढची जी टमट आहे ती अगदी लाँग ोिसजरने यावी 
लागते तरी याचा देखील िवचार क न जी दुखापत झालेली जनावर आहेत, जी कुञी आहेत 
यांचेसाठी मा.आयु  साहेब मी आप याला आदेश देते क  सारीकाताईनी मांडलेला  आहे 
क  कुञ कवा जनावर असेल ते दुखापत झाली आिण डॉ टरांना फोन केलातर ते हणतात 
यांना आम या पयत घेवून या हे काही खर वतन आहे का ही अशी डॉ टरांची भाषा जी आहे 

ती एकदम चुक ची आिण राँग आहे. ते जर कडेवर लहान बाळ असेलतर न च सारीकाताई 
आप यासार यानी तीथपयत पोहचवल असतं पण जनावर गाडीत टाकून ने याच एवढ सोप 
नाही, लेडीज नगरसेवीका आहेत, आिण जो असे उ र देतो या अिधका-यांना स पे ड करा 
हाही आप याला आदेश देते. याच बरोबर जागेवर जावून या जनावराची टमट कशी होईल 
याक रता आपण सतक रहा. पुढ यावेळेस जखमी झाले या सव जनावरांची टमट झालेली 
आ हांला पाहीला िमळाली पाहीजे. सारीका ताई जे जनावराला जखम झालेली आहे यांची 

टमट झालेली आहे का नाही यांना औषध, बँडेज हे झालेल आहे का हे देखील आपण ल  
ठेवा. आपण चांगला िवषय मांडला आहे. मु या जनावराला खुप ञास होत असतो, याला 
बोलता येत नाही, या या डोळयातून पाणी आलेल आप याला पाहीला िमळतं. तरी यांच जे 
काही दुख आहे ते आपण सभागृहात मांडल ते मला खुप बरं वाटल तुम याकडून एक वेगळ मला 
ऐकायला िमळाल. कारण कु याचा िवषय नेहमीच चालतो आता आ ावीस वष झाल आहे मी 
देखील सभागृहात आहे पण सारीका मी तुझ मनापासून कौतूक करते आिण आप याला एक 
सूिचत करते क  अित.आयु ांना मी सांगीतल आहे क  मु या जनावरांना मलमप ी, वैदयक य 

टमट झाली पाहीजे, ती िमळाली पाहीजे या दृि कोनातून तीकडे सु दा ल  दयाव. पुन   
एकदा सगळयांचे मनपुवक आभार मानुन  आजची सभा संपली असे मी जाहीर करते.   

     -------   

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 पपरी -४११ ०१८. 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११ ०१८. 

नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/कािव/ ९१८ /२०२२ 

दनांक -  १०/१/२०२२ 

                                                                               
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी-४११ ०१८. 
 

त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांजकडे पुढील  
        यो य या कायवाहीसाठी रवाना.                  


