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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८                           

मा.महापािलका सभा 
कायपि का मांक –५३ 

सभावृ ांत 
दनांक –१८.२.२०२१    वेळ –दुपारी २.०० वाजता 

 
         पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे फे वूारी-२०२१ ची मािसक 
मा.महापािलका सभा गु वार दनांक १८/२/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/निव-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने 
(ि हडीओ कॉ फर सग ारे) आयोिजत करणेत आलेली आह.े सभेस खालील 
स मा.सद य उपि थत होते.  
 

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.केशव हनुमंत घोळवे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल किपल हे  े

५) मा.अि नी संतोष जाधव 

६) मा.सारीका िशवाजी स ते 

७) मा.रा ल गुलाब जाधव 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा िवकास 

११) मा.तापक र िवनया दीप (आबा) 

१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१३) मा.डोळस िवकास ह र ं    

१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळी 
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१६) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 

१७) मा.अिजत दामोदर ग हाणे 

१८) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

१९) मा.लांडगे रिव ल मण 

२०) मा.लांडगे राज  कसनराव  

२१) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२२) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

२३) मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

२४) मा. अॅड.िनतीन ाने र लांडगे   

२५) मा.सावळे िसमा र व  

२६) मा.ल ढे न ता योगेश 

२७) मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव 

२८) मा.लांडे िव ांत िवलास 

२९) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३०) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले 

३१) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३३) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३४) मा.मंगला अशोक कदम 

३५) मा.तुषार रघुनाथ हगे  

३६) मा.अि नी िभमा बोबडे 

३७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३८) मा.संजय बबन नेवाळे 

३९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४०) मा.भालेकर िवण महादेव  

४१) मा.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवणे 

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

४४) मा.घोलप कमल अिनल 

४५) मा.उ म काश कदळे 

४६) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४७) मा.वैशाली जा लदर काळभोर 

४८) मा. मोद कुटे 

४९) मा.राजू िमसाळ 

५०) मा.शैलजा अिवनाश मोरे             

५१) मा.बाबर श मला राजू 

५२) मा.अिमत राज  गावडे  

५३) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५४) मा.खानोलकर ा महेश 

५५) मा.भ डवे संिगता राज  

५६) मा.मोरे र महादू भ डवे 

५७) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५८) मा.माधुरी कुलकण  उफ मोनाताई 

५९) मा. चचवडे सिचन बाजीराव 

६०) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

६१) मा.अपणा िनलेश डोके 

६२) मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील 

६३) मा.गावडे राज  तानाजी 

६४) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६५) मा.जय ी वसंत गावडे 

६६) मा.कोमल दपक मेवानी 

६७) मा.िशतल उफ िवजय गोरख शद े

६८) मा.सुल णा राजू धर 

६९) मा.शाम गणपतराव लांडे 
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७०) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७१) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७२) मा.कदम िनक ता अजुन 

७३) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील) 

७४) मा.ड बू आसवानी (िहरानंद) 

७५) मा.नढे िवनोद जयवंत 

७६) मा.पाडाळे िनता िवलास   

७७) मा.काळे उषा दलीप 

७८) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७९) मा.पवार मिनषा मोद  

८०) मा.बारणे अचना तानाजी 

८१) मा.अिभषेक गो वद बारणे 

८२) मा.बारणे झामाई बाळासाहेब   

८३) मा.बारणे माया संतोष 

८४) मा.िनलेश िहरामण बारणे 

८५) मा.वाघमारे अि नी िव म 

८६) मा.दशले रेखा राजेश 

८७) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

८८) मा.ममता िवनायक गायकवाड 

८९) मा.कामठे तुषार गजानन 

९०) मा.च धे आरती सुरेश 

९१) मा.क पटे सं दप अ ण 

९२) मा.बाबाहेब (बाबा)िञभुवन 

९३) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे 

९४) मा.सुिनता हेमंत तापक र    

९५) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९६) मा.बापु उफ शञु  िसताराम काटे  
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९७) मा.कुटे िनमला संजय 

९८) मा.िशतल िव ल उफ नाना काटे 

९९) मा.िव ल उफ नाना काटे 

१००) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०१) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०२) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०३) मा.बनसोडे राजू िव नाथ 

१०४) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०६) मा.रोिहत (आ पा) सुदाम काटे 

१०७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०८) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११०) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१११) मा.संतोष बबन कांबळे 

११२) मा.सोनवणे शारदा िहरेन 

११३) मा.हषल म छ  ढोरे 

११४) मा. संजय म हारराव  वाबळे 

११५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे 

 

 यािशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकणे-अित र  आयु  
(१),   मा.अिजत पवार-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव 
तथा अित र  आयु  (३), मा.राजन पाटील- शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय-
आरो य वैदयक य अिधकारी, मा.कोळंबे-मु य लेखा व िव  अिधकारी,    
मा.चारठाणकर, मा.िचतळे, मा.दुरगुड,े मा.खोत- उपआयु , मा.डॉ.साळवे-
अित.आरो य वै क य अिधकारी, मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, 
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मा.गायकवाड- जनतासंपक अिधकारी, मा.जरांडे-सुर ा 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.े  

मा.अॅड.मोरे र शेडगे– मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
सीरम इि टटयुट म ये लागले या आगीम ये ५ जणांचे िनधन, उ राखंडम ये 

िहमकडा कोसळून झाले या अपघाताम ये १७० नागरीकांचे िनधन तसेच 
पी.बी.सावंत- सु ीम कोटाचे माजी यायमुत  यांचे िनधन, इलाहीजमादार – 

िस द गझलकार यांचे िनधन, राघव  कडकोळ– िस द ना  िच पट अिभनेते 

यांचे िनधन, राजीव कपुर– हदी िच पट सृ ीतील जे  अिभनेते यांचे िनधन, 

सागर तोडकरी– पठाणकोट म ये उ मानाबाद िज हयातील जवान शहीद, 

वा.ना.अ यंकर– ान बोिधनी िनगडी क ाचे सं थापक यांचे िनधन, 

ह.भ.प.िनवृ ी मा ती इंगवले– पपळेिनलख मधील सामािजक कायकत यांचे 
िनधन, सोनम ह के–मोशी यांचे िनधन, ह.भ.प. ी.जग ाथ गोपाळ हरपुडे-

चचवडगांव यांचे िनधन, ल मीबाई द ा य जांभुळकर यांचे िनधन, रमेश 

सदािशव रणवरे यांचे िनधन, डॉ.गुलाबराव लांडगे यांचे िनधन, कै.संुदराबाई 

केशव जाधवयांचे िनधन, कै. कसन दगडु जाधव यांचे िनधन झाले अस याने 

यांना आज या सभेत दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.रिव लांडगे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर - दांजली अपण कर यासाठी सवानी दोन िमनीटे त ध उभे 
रहावे. 
       (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली.)  
     ------- 

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 

ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. आमचे 

सवाचे आदरनीय ािधकरण येथील ये  आिण सामाजीक कायकत, 
ान बोिधनी शाळेचे सं थापक आदरनीय भाऊ अ यंकर गु जी यांचे काल 

अ पश: आजारान द:ुखद िनधन झाल. महारा  नविनमाण सेने या वतीने 
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याच माणे सभागृहातील सव नगरसेवकां या वतीने मी यांना भावपुण 

दांजली अपण करतो आिण थांबतो.  
मा. अॅड.मोरे र शेडगे– मा.महापौर साहेब, ान बोधनीचे अ यंकर यांचे िनधन 
झालेल आहे आिण या सव मा यवरांना आपण दांजली वाहीलेली आहे माझी 
िवनंती आहे क  आपण ही सभा आज द.ु२.३० पयत तहकूब करणेत यावी अशी 
मी सूचना मांडतो. 
मा.रिव लांडगे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर - सव सद यां या भावना ल ात घेता ही सभा आज द. 
१८/२/२०२१ द.ु२.३० पयत तहकूब करणेत येत आह.े 
         ------ 
 
 

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायपि का मांक –५३ 

सभावृ ांत 
( द.१८/२/२०२१ (द.ु२.००) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक –१८.२.२०२१       वेळ –दुपारी २.३० वाजता 

 
           पपरी चचवड महानगरपािलकेची द.१८/२/२०२१ दुपारी २.०० ची 
तहकूब मा.महापािलका सभा गु वार दनांक १८/२/२०२१ रोजी दुपारी २.३० 
वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण 
सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील पञ 

.कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन 
प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) आयोिजत करणेत आलेली आह.े सभेस 
खालील स मा.सद य उपि थत होते.  
 

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

३) मा. वीनल किपल हे  े

४) मा.अि नी संतोष जाधव 

५) मा.सारीका िशवाजी स ते 

६) मा.रा ल गुलाब जाधव 

७) मा.वसंत भाकर बोराटे 

८) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

९) मा.बुड सुवणा िवकास 

१०) मा.तापक र िवनया दीप (आबा) 

११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१२) मा.घुले नानी ऊफ िहराबाई गोवधन 

१३) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१४) मा.सागर बाळासाहेब गवळी 
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१५) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 

१६) मा.बारसे ि यांका िवण 

१७) मा.अिजत दामोदर ग हाणे 

१८) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

१९) मा.लांडगे रिव ल मण 

२०) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२१) मा.सावळे िसमा र व  

२२) मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव 

२३) मा.लांडे िव ांत िवलास 

२४) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२५) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले 

२६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२७) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२८) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

२९) मा.मंगला अशोक कदम 

३०) मा.तुषार रघुनाथ हगे  

३१) मा.अि नी िभमा बोबडे 

३२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३३) मा.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवणे 

३४) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

३५) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३६) मा.घोलप कमल अिनल 

३७) मा.उ म काश कदळे 

३८) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३९) मा.वैशाली जा लदर काळभोर 

४०) मा. मोद कुटे 

४१) मा.राजू िमसाळ 
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४२) मा.शैलजा अिवनाश मोरे             

४३) मा.बाबर श मला राजू 

४४) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४५) मा.खानोलकर ा महेश 

४६) मा.भ डवे संिगता राज  

४७) मा.मोरे र महादू भ डवे 

४८) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४९) मा. चचवडे सिचन बाजीराव 

५०) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

५१) मा.अपणा िनलेश डोके 

५२) मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील 

५३) मा.गावडे राज  तानाजी 

५४) मा.जय ी वसंत गावडे 

५५) मा.कोमल दपक मेवानी 

५६) मा.िशतल उफ िवजय गोरख शद े

५७) मा.सुल णा राजू धर 

५८) मा.शाम गणपतराव लांडे 

५९) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६०) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६१) मा.कदम िनक ता अजुन 

६२) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील) 

६३) मा.नढे िवनोद जयवंत 

६४) मा.काळे उषा दलीप 

६५) मा.बारणे अचना तानाजी 

६६) मा.बारणे माया संतोष 

६७) मा.िनलेश िहरामण बारणे 

६८) मा.वाघमारे अि नी िव म 
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६९) मा.दशले रेखा राजेश 

७०) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

७१) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

७२) मा.ममता िवनायक गायकवाड 

७३) मा.कामठे तुषार गजानन 

७४) मा.च धे आरती सुरेश 

७५) मा.क पटे सं दप अ ण 

७६) मा.चं कांत बारकु नखाते 

७७) मा.कुटे िनमला संजय 

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.कदम शिशकांत गणपत 

८३) मा.बनसोडे राजू िव नाथ 

८४) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

८५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

८६) मा.रोिहत (आ पा) सुदाम काटे 

८७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८८) मा.राजापुरे माधवी राज  

८९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९०) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९१) मा.संतोष बबन कांबळे 

९२) मा.सोनवणे शारदा िहरेन 

९३) मा. संजय म हारराव  वाबळे  

९४) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

९५) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे 
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 यािशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकणे-अित र  आयु  
(१),   मा.अिजत पवार-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव 
तथा अित र  आयु  (३), मा.राजन पाटील- शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय-
आरो य वैदयक य अिधकारी, मा.कोळंबे-मु य लेखा व िव  अिधकारी,    
मा.चारठाणकर, मा.िचतळे, मा.दुरगुड,े मा.खोत- उपआयु , मा.डॉ.साळवे-
अित.आरो य वै क य अिधकारी, मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, 

मा.गायकवाड- जनतासंपक अिधकारी, मा.जरांडे-सुर ा 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.े  

(नविनवािचतआयु  मा.राजेश पाटील, अित.आयु  मा.िवकास ढाकणे यांचा 

मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.सभापती- थायी सिमती, मा.प नेते, 
मा.िवरोधी प नेते, मा.सव प ाचे गटनेते यांचे हा ते स कार करणेत 
आला. यानंतर मा.आयु  व मा.अित.आयु  यांनी यांचा प रचय क न दला.) 

मा.आयु  (मा.राजेश पाटील) -स मा.महापौर महोदया, उपमहापौर महोदय, 
प नेते, िवरोधी प नेते, सद यगण, पञकार बंधु गण आिण उपि थत या 
महानगरपािलके या ेञामधील नागरीक या सवाचे मी वागत करतो आिण 
आज माझ वागत के याब ल स मा.महापौर महोदया आिण सव 
स मा.सद यांना मी ध यवाद देतो. मी राजेश पाटील, भारतीय शासन सेवे या 
२००५ या बॅचचा मी अिधकारी. पुणे िवदयापीठामधून सं याशा ञ िवषयाम ये 
मी पद ू र िश ण घेतलेल आह.े यानंतर भारतीय वायू सेना, भारतीय 
संि यक  सेवा आिण यानंतर भारतीय शासक य सेवा असा माझा वास आह.े 
गेले पंधरा वष मी ओरीसा रा याम ये काम करत होतो. या दर यान जवळ जवळ 
साडेआठ वष मी िज हािधकारी हणून तीन िज हयाम ये काम केलेलं आहे. 
यापुव  ांत आिण इतर पद मी भूषवलेली आहेत. गेली तीन वष मी 

हेड ॉटरम ये वेगवेगळया िवभागांम ये काम केलेल आह.े डे युटेशननंतर 
महारा ात ही माझी पहीली िनयु  आह.े आप या सवाबरोबर काम कर याची 
मला संधी िमळालेली आह.े मी वत:ला खुप भा यवान समजतो क  पपरी 
चचवड सार या एका दै द यमान अशा महानगरपािलकेम ये काम कर याची 

संधी मला सरकारने दलेली आह.े या महापािलकेत आपण ऑलरेडी एक वेगळा 
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दजा मे टेन ठेवलेला आह.े या याम ये मा या कायद तेनी आिण मा या 
कामानी, आप या सगळयां या सहकायाने तसेच पुढे चालू ठेव याचा मी य  
करीन, ध यवाद.  
मा.अित.आयु  (िवकास ढाकणे) - स मा.महापौर महोदया, उपमहापौर महोदय, 
प नेते, िवरोधी प नेते, सद यगण, पञकार बंधु गण. सव थम मी महापौर 
महोदयांचे आभार मानतो क  यांनी आिण सव नगरसेवक सद यांनी माझे 
वागत केले. मी माझा प रचय क न देतो- माझ नाव िवकास ढाकणे मी भारतीय 

रे वे सेवेतून महारा  शासनाम ये डे युटेशनवर आलो आह.े यापुव  मी 
रा यशासनाम ये मा. उदयोग मंञी महोदय यां याकडे िवशेष कायकारी 
अिधकारी हणून काम केलेले आह.े यापुव  द लीला क ीय मंञालयाम ये 
उपसिचव दजा या पो टवर मा.क ीय मं यां या सोबत काम कर याची संधी 
मला िमळाली. यापुव  मी भारतीय रे वे सेवेम ये सहा.आयु  तसेच िवभागीय 
आयु  ले हलला मुंबई, सोलापुर तसेच पु यातही काम केलेले आह.े मा या साठी 
ही खुप मोठी सेवेची संधी आह.े माझ िश ण हे पु याम ये कृिष 
महािवदयालयाम ये झालेलं आह ेमी बीएससी ऍ ीक चर केलेलं आह.े तसेच रे वे 
एकॉनॉमी स आिण एलएलबी देखील पु यातून केलेलं आह.े भारताम ये खुप 
वेगाने िवकसीत असले या या पीसीएमसी म ये मला सरकारने सेवेची संधी दली 
आहे तरी मा.महापौर महोदया तसेच मा.आयु  साहेब आिण आप या सवासोबत 
सकारा मक दशेने काय क न जसा मा.आयु  साहेबांचा मानस आहे क  या 
शहराला अंतररा ीय दजाच शहर बनवायच आहे या दशेनी काम कर यास मी 
क टब द आह.े पु हा एकदा सवाचे आभार मानतो, ध यवाद.  
मा.महापौर - सभे या पुढील कामकाजाला सुरवात करावी. 
 

िनयु या 
 

नगरसिचव- िवषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 
२० (५) म ये तरतूद के या माणे थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या 
िनयु या कलम ३१अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन 
नामिनदशना दारे करणे.                                                         
मा.नगरसिचव– िवषय मांक १- महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे 

कलम २० (५) म ये तरतूद के या माणे मा. थायी सिमतीवर ८ (आठ) 
मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे 

माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे करणे करीता सदर कलमा 
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अ वये महानगरपािलका अिधिनयमा वये गठीत कर यात येणा-या सिम यांम ये 
महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व गटांना खाञीपुवक पुरेसे 

ितिनधी व िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व दे याची 
तरतूद कर यात आली. तसेच र  होणा-या जागांवर िनवृ  झालेला मा.सद य 
या मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा गटाचा आघाडीचा कवा ं टचा 

आहे याच मा यता ा  प ा या/न दणीकृत प ा या/गटा या/आघाडी या कवा 
ं ट या मा.सद यास नामिनदिशत करावयाचे असून िव मान मा. थायी 

सिमतीचे दनांक १ माच २०२१ रोजी दुपारी िनवृ  होणारे सद यांची नांवे 
पुढील माणे-१) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे२) मा.च धे आरती सुरेश ३) 

मा.िशतल उफ िवजय गोरख शद े४) मा.लांडगे राज  कसनराव ५) मा.पंकज 
द ाञय भालेकर६)मा.कलाटे मयूर पांडूरंग७) मा.कलाटे रा ल तानाजी ८) 
मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब या माणे पपरी चचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट – ४, पपरी चचवड महानगरपािलका रा वादी काँ ेस 

पाट – २, पपरी चचवड महानगरपािलका िशवसेना- १, पपरी चचवड अप  
आघाडी २०१७- १या पि यबला माणे िनयु या करणे करीता. 
 पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  गटनेते तथा 
सभागृहनेता मा.ढाके नामदेव जनादन यांनी यां या प ाचे ४ सद यांची नांवे 
बंद लखोटयाम ये वा रीनीशी मा.महापौरांकडे ावीत. (बंद लखोटा देणेत 
आला.) 
 पपरी चचवड महानगरपािलका रा वादी काँ ेस पाट  गटनेते तथा 
िवरोधी प नेता मा.राजू िमसाळ यांनी यां या प ा या २ सद यांची नावे बंद 
लखोटयाम ये वा रीनीशी महापौरांकडे ावीत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 

पपरी चचवड महानगरपािलका िशवसेना गटनेते मा.रा ल तानाजी 
कलाटे यांनी यां या प ा या १ सद यांचे नाव बंद लखोटयाम ये वा रीनीशी 
महापौरांकडे ावे. (बंद लखोटा देणेत आला.) 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी चचवड अप  आघाडी २०१७ 
गटनेते मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे यांनी यां या प ा या १ सद यांचे 
नाव बंद लखोटयाम ये वा रीनीशी महापौरांकडे ावे. (मा.कैलास उफ 
मा.बाबा भालचं  बारणे गटनेता, अप  आघाडी-२०१७ हे सभागृहात उपि थत 
नस याने यांचे तफ मा.पाडाळे िनता िवकास नगरसद या, अप  आघाडी-
२०१७ यांनी गटनेता, अप  आघाडी-२०१७ यां या वतीने एका सद यांचे 
नावाचा बंद लखोटा मा.महापौर यांचेकडे सादर केला.) 
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यानंतर – 

मा.महापौर यांनी बंद लखोटे सवासम  उघडले आिण याम ये असणारी नांवे 
ी. करण गायकवाड, मािहती व जनसंपक अिधकारी, मािहती व जनसंपक 

कायालय यांनी सभागृहात वाचून दाखिवली ती पुढील माणे- 
१) मा. अॅड. िनतीन ाने र लांडगे - पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय 
जनता पाट  २) मा.लांडगे रिव ल मण - पपरी चचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट   ३) मा.भोईर सुरेश िशवाजी - पपरी चचवड 
महानगरपािलका भारतीय जनता पाट   ४) मा.बापु उफ शञु  िसताराम काटे -
पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  ५) मा.यादव मीनल 

िवशाल- पपरी चचवड महानगरपािलका िशवसेना ६) मा.भालेकर वीण 
महादेव - पपरी चचवड महानगरपािलका रा वादी काँ ेस पाट  ७) मा.बनसोडे 
राजू िव नाथ - पपरी चचवड महानगरपािलका रा वादी काँ ेस पाट  ८) 
पपरी चचवड महानगरपािलका अप  आघाडी-२०१७ या तौलिनक 

सं याबळा या आधारावर ....... ( पपरी चचवड अप  आघाडी- २०१७ चे 
वतीने मा.महापौर यांचेकडे मा.पाडाळे िनता िवलास यांनी दलेला बंद लखोटा 
मा.महापौर यांनी उघड यानंतर ी. करण गायकवाड यांनी मा.कैलास उफ बाबा 
भालचं  बारणे गटनेता अप  आघाडी-२०१७ यांनी यांचे लेटरहेडवर दलेले 
नावा बाबतचा मजकुर वाच यास सु वात केली असता ी.रा ल तानाजी कलाटे 
नगरसद य पपरी चचवड महानगरपािलका, गटनेता िशवसेना व मा.नवनाथ 
द ू जगताप, नगरसद य अप  आघाडी-२०१७ यांनी यास िवरोध दशिवला व 
सदर नावाचे वाचन कर यास ितबंध केला व यावेळी सभागृहात ग धळाची 
ि थती िनमाण झाली.)              
(सभागृहात ग धळ) 
मा.रा ल कलाटे - मा.महापौर साहेब, अप  प ांचे गटने यांनी नावाचा बंद 
िलफाफा दला पाहीजे यामुळे करण गायकवाड आपण ते नाव वाचू नये. 
(सभागृहात ग धळ) 
मा.रा ल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, गटनेते यांचे माफतच नावाचा बंद 
िलफाफा दला पाहीजे परंतु अप  आघाडीचे गटनेते सभागृहात नाहीत 
यांबाबतीत िनयमावली सांगावी. 

मा.महापौर -  नगरसचिवव यांनी िनयमावली सांगावी. 
मा.नगरसिचव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा.बारणे 
झामाबाई बाळासाहेब (अप  आघाडी) यां या र  जागेवर नामिनदशन बाबत 
स मा.सद यांनी आ ेप उपि थत केलेला आह े या अनुषंगाने मा.महापौर मॅडम 
यांनी िनयम सांगणेकामी िनदश दलेले आहेत ते मी वाचून दाखवतो. र    
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होणा-या जागे या बाबतीम ये नगरसिचवास िवभागाकडील पञ . 
नस/४/कािव/६९/२०२१ द.१०/२/२०२१ अ वये मा.सभागृह नेता, मा.िवरोधी 
प नेता, मा.गटनेता, िशवसेना, मा.गटनेता अप  आघाडी-२०१७ यांना 
याबाबत कळवणेत आलेल आह.े या या सोबत शासनाचे प रपञक मांक- 
संक ण २०१०/ . .८५/निव-३२ दनांक ६ जुलै २०१० ची त देखील 
जोड यात आलेली आह.े  
 मी आताच िवषय वाचलेनंतर मा.सभागृहा या िनदशनास आणून दलेल 
आहे क  या नेमणुका महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये 
नमुद के या माणे तसेच शासन प रपञक मांक संक ण २०१०/ . .८५/निव-
३२ दनांक ६ जुलै २०१० या शासन प रपञका माणे करावय या आहेत. 
महारा   महानगरपािलका अिधिनयमा या ३१ अ म ये जी तरतूद आहे ती 
तरतूद मी स मा.सद यां या िनदशनास आणूण देत आह.े(महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये नमुद तरतूदीचे वाचन केले.) 
३१ अ) माणशीर ितिनिध व देऊन सिम यांवर नामिनदशना ारे िनयु  
करणे- 

(१)कोण याही सिमतीवरील पािलका सद याची िनयु  ही याने धारण 
केले या कोण याही पदा या आधारे असेल अशी याबाबतीत या 
अिधिनयमा ारे तरतूद कर यात आली असेल या ित र  एर ही, पुढील 
सिम यां या बाबतीत या अिधिनयमात अथवा तद वये केले या िनयमात 
कवा उपिवधीम ये काहीही अंतभूत असले तरी, महानगरपािलके ारे या 

सिम यांवर केली जाणारी पािलका सद यांची िनयु  ही, पोट कलम (२) 
या तरतूदीनुसार पािलका सद यांचे नामिनदशन क न कर यात येईल- 

मग ही िनयु  िनयिमत पदावरील असो कवा नैिमितक र  पदावरील 
असो- 

सिम यांची नावे आहेत याम ये अ) थायी सिमती ब) प रवहन सिमती क) 
कलम ३० अ वये िनयु  केलेली कोणतीही िवशेष सिमती ड) कलम ३१ अ वये 
िनयु  केलेली कोणतीही तदथ सिमती. 

(२)सिमतीवर पािलका  सद यांचे नामिनदशन करताना, महानगरपािलका, 
मा यता ा  प ांचे अथवा न दणीकृत प ांचे कवा गटांचे तौलिनक 
सं याबळ िवचारात घेईल आिण  सभागृह नेता, िवरोधी प नेता व अशा 

येक प ाचा कवा गटाचा नेता यां याशी िवचारिविनमय क न 
श यतोवर, महानगरपािलकेतील अशा प ां या कवा गटां या 
सं याबळा या माणात सद यांचे नामिनदशन करील.              

(परंतु मा यता ा  प  कवा न दणीकृत प  कवा गट कवा आघाडी 
कवा ं ट यांचे तौिलनक सं याबळ ह,े थमत: पािलका सद यां या एकूण 
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सं येला या सिमती या सद यां या एकूण सं याबळाने भागून प रगिणत 
कर यात येईल व तदनंतर या भागाकारा या सं येने मा यता ा  प  
कवा न दणीकृत प  कवा गट कवा आघडी कवा ं ट यां या पािलका 

सद यां या सं येस भाग यात येईल. अशा कारे आलेली सं या ही या 
या मा यता ा  प ांचे कवा न दणीकृत प ांचे कवा गटांचे कवा 

आघाडीचे कवा ं टचे तौलिनक सं याबळ असेल.अशा कारे िनि त 
केले या तौलिनक सं याबळाची संपूण सं या थम िवचारात घेऊन, 
मा यता ा  प ांना कवा न दणीकृत प ांना कवा गटांना कवा 
आघाडीला कवा ं टला जागा वाटून दे यात येतील. अशा रीतीने जागा 
वाटून द यानंतर, एक कवा अिधक जागा वाटून दयावया या रा न 
गे यास, या जागा, तौलिनक सं याबळातील सवातमोठया अपूणाक 
सं येपासून सु वात क न तौलिनक सं याबळातील अपूणाक सं ये या 
उतर या माने, या सव जागा वाटून द या जाईपयत, मा यता ा  
प ांना कवा न दणीकृत प ांना कवा गटांना कवा आघाडीला कवा 

ं टला येक  एक  या माणे वाटून दे यात येतील.)  
परंतु आणखी असे क  महारा  थािनक ािधकरण सद य अनहता अिधिनयम, 
१९८६ (१९८७ चा महा.२०) म ये काहीही अंतभूत असलेतरी, या 
अिधिनयमा वये मा यता ा  प  कवा न दणीकृत प  वा गट यांचे तौलिनक 
सं याबळ िनि त कर या या योजनाक रता, िनवडणूक िनकालां या 
अिधसूचने या दनांकापासून एक मही या या कालावधी या आत, मा यता ा  
प  कवा न दणीकृत प  वा गट अथवा कोण याही प ाचे कवा गटाचे नसलेले 
िनवािचत पािलका सद य यांना एकञ येऊन आघाडी कवा  वा ं ट तयार करता 
येईल आिण अशा आघाडीची कवा ं टची न दणी झा यावर, अशा आघाडी या 
कवा ं ट या सद यांना उ  अिधिनयमा या तरतूदी जणू काही ही आघाडी 
कवा ं ट िनवडणुक पूव च न दणीकृत अस या माणे लागू होतील. 

३१(३) म ये मह वाची तरतूद आह.े अशा प ा या कवा गटा या वतीने 
नामिनदिशत करावया या पािलका सद यां या सं ये या बाबतीत कोणताही  
उ व यास, याबाबतीत महानगरपािलकेचा िनणय अंितम राहील. 
      आपण जे हटले होते क  नामिनदशन पञ कुणी दयायच तर मी 
सुरवातीलाच सांगीतल क  ३१ (२) म ये सिमतीवर पािलका  सद यांचे 
नामिनदशन करताना, महानगरपािलका, हणजे या याम ये काही आ ेप िनमाण 
झा यास याबाबतीत मा.महापािलका सभेने िनणय घेणं अपे ीत आह.े  
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, या संदभाम ये गटने यांच पञ दलेल आहे 
व यां या गटात या सद यांनी सांगीतलेल आहे क  यांची त येत बरोबर 
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नस यामुळे यां या सहीच पञ या ठकाणी दलेलं आह.े आताच नगरसिचव यांनी 
िनयम वाचून दाखवलेला आहे या माणे िनयु  करावी. 
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर-  अप ाच पाक ट फोडा आिण ते पञ वाचा. 
मा. करण गायकवाड -  स मा.महापौर, स मा.सभागृह, पपरी चचवड 
महानगरपािलका अप  आघाडी-२०१७.......     
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर -  सवानी खाली बसून यावे.सभागृहाचा िनयम कोणीही मोडु नये. 
करण ते पञ वाचा.  खाली बसून या, करण हे पञ वाचून दाखवा.   

(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर - सवानी खाली बसून यावे, सुर ा, सुर ा, मागे सरका,मागे सरका 
यांना ग धळ करायचा यांनी सभागृहाबाहेर जावे. सदर िवषयावर मतदान 

घेणेत यावे. बसून यावे, सवानी बसुन या, बसून या  हे पञ मी वाचते आपण 

बसुन या.  
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर- पपरी चचवड महानगरपािलका अप  आघाडी-२०१७ या 
तौलिनक सं याबळावर महानगरपािलका थायी सिमती या सद यपदावर 
िनयु  करावया या ०१ पािलका सद याचे नाव...... मंजूर, मंजूर.         
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर- सवानी खाली बसून यावे. हा िवषय मंजूर करणेत येत आह.े          
(सवाचे अिभनंदन)                                                          
(सभागृहात ग धळ) 
ठराव मांक -६०२                                             िवषय मांक- १ 
दनांक - १८/२/२०२१                                        िवभाग- मा.नगरसिचव   

थायी सिमती सद य 
 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २० (५) म ये तरतूद 
के या माणे थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा 
महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे 
कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व देवून 
नामिनदशना ारे करणेकामी मा यता ा  प ांच/ेन दणीकृत प ांचे/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण सभागृह नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता 
यां याशी िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या 
सं याबळां या माणात  १) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे२) मा.लांडगे रिव 
ल मण३) मा.भोईर सुरेश िशवाजी ४) मा.बापु उफ शञु  िसताराम काटे ५) 
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मा.यादव मीनल िवशाल     ६) मा.भालेकर वीण महादेव७) मा.बनसोडे राजू 
िव नाथ८) मा.पाडाळे िनता िवलास या पािलका सद यां या पपरी चचवड 
महानगरपािलके या थायी सिमतीचे सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु या 
कर यात येत आह.े  
 

                                                     (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
                                                                           महापौर 
                                                            पपरी चचवड महानगरपािलका    
                                              ----- 
 
मा.महापौर - थायी सिमतीवर  िनवडून आले या सद यांचे अिभनंदन कर यात 
येत आह.े        
        ही सभा सोमवार द. २२/२/२०२१ रोजी दुपारी २.०० पयत तहकूब 
करणेत येत आह.े  
(ग धळा या प रि थतीत मा.महापौर यांनी सभा तहकूब केली.) 
         ----- 
 

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी -४११ ०१८. 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८                           
मा.महापािलका सभा 

कायपि का मांक –५३ 
सभावृ ांत 

( द.१८/२/२०२१ (द.ु२.०० व २.३०) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक –२२.२.२०२१      वेळ –दुपारी २.०० वाजता 
 
           पपरी चचवड महानगरपािलकेची द.१८/२/२०२१ दुपारी २.३० ची 
तहकूब मा.महापािलका सभा सोमवार दनांक २२/२/२०२१ रोजी दुपारी २.०० 
वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण 
सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील पञ 

.कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन 
प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) आयोिजत करणेत आलेली आह.े सभेस 
खालील स मा.सद य उपि थत होते.  

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.केशव हनुमंत घोळवे          उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा.सारीका िशवाजी स ते 

५) मा.रा ल गुलाब जाधव 

६) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

७) मा.बुड सुवणा िवकास 

८) मा.तापक र िवनया दीप (आबा) 

९) मा.डोळस िवकास ह र ं  

१०) मा.घुले नानी ऊफ िहराबाई गोवधन 

११) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१२) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 

१३) मा.बारसे ि यांका िवण 

१४) मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
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१५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१६) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

१८) मा.सावळे िसमा र व  

१९) मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव 

२०) मा.लांडे िव ांत िवलास 

२१) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले 

२२) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२३) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२४) मा.मंगला अशोक कदम 

२५) मा.तुषार रघुनाथ हगे  

२६) मा.अि नी िभमा बोबडे 

२७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२८) मा.भालेकर िवण महादेव 

२९) मा.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवणे 

३०) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

३१) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३२) मा.घोलप कमल अिनल 

३३) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३४) मा.वैशाली जा लदर काळभोर 

३५) मा.राजू िमसाळ 

३६) मा.शैलजा अिवनाश मोरे             

३७) मा.बाबर श मला राजू 

३८) मा.अिमत राज  गावडे 

३९) मा.भ डवे संिगता राज  

४०) मा.मोरे र महादू भ डवे 

४१) मा. चचवडे सिचन बाजीराव 



22 
 

४२) मा.अपणा िनलेश डोके 

४३) मा.आि नी गजानन चचवडे-पाटील    

४४) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

४५) मा.कोमल दपक मेवानी 

४६) मा.िशतल उफ िवजय गोरख शद े

४७) मा.सुल णा राजू धर 

४८) मा.शाम गणपतराव लांडे 

४९) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५०) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

५१) मा.कदम िनक ता अजुन 

५२) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील) 

५३) मा.पाडाळे िनता िवलास 

५४) मा.काळे उषा दलीप 

५५) मा.बारणे अचना तानाजी 

५६) मा.अिभषेक गो वद बारणे 

५७) मा.बारणे माया संतोष 

५८) मा.िनलेश िहरामण बारणे 

५९) मा.वाघमारे अि नी िव म 

६०) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

६१) मा.ममता िवनायक गायकवाड 

६२) मा.कामठे तुषार गजानन 

६३) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

६४) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे 

६५) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

६६) मा.बापु उफ शञु  िसताराम काटे 

६७) मा.िशतल िव ल उफ नाना काटे 

६८) मा.िव ल उफ नाना काटे 
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६९) मा.बनसोडे राजू िव नाथ 

७०) मा.आशा धायगुड-ेशडगे 

७१) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

७२) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

७३) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

७४) मा.नवनाथ द ू जगताप 

७५) मा.संतोष बबन कांबळे 

७६) मा.सोनवणे शारदा िहरेन 

७७) मा. भाऊसाहेब सोपानरावभोईर 

७८) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

 यािशवाय मा.िवकास ढाकणे- मा.अितरी  आयु  (१), मा.अिजत पवार-
अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), 
मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, मा.जरांडे- सुर ा 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.े  

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
मा.महापौर साहेब, मी आप याला िवनंती करतो क  आजची सभा मंगळवार 
द.९/३/२०२१ रोजी दुपारी २.०० पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी 

मांडतो. 
मा.िवकास डोळस -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर - स मा.सद यां या भावना िवचारात घेवून आजची सभा मंगळवार 
द.९/३/२०२१ रोजी द.ु२.०० पयत तहकूब करणेत येत आह.े 

        -----  
(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 

महापौर 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी -४११ ०१८. 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८                           
मा.महापािलका सभा 

कायपि का मांक –५३ 
सभावृ ांत 

( द.१८/२/२०२१ (द.ु२.०० व २.३०) व द.२२/२/२०२१ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक –९.३.२०२१                  वेळ –दुपारी २.०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलकेची द.२२/२/२०२१ दुपारी २.०० ची 
तहकूब मा.महापािलका सभा मंगळवार दनांक ९/३/२०२१ रोजी दुपारी २.०० 
वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण 
सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील पञ 

.कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन 
प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) आयोिजत करणेत आलेली आह.े सभेस 
खालील स मा.सद य उपि थत होते.  

 

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

३) मा.साधना अंकुश मळेकर 

४) मा.रा ल गुलाब जाधव 

५) मा.वसंत भाकर बोराटे 

६) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

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.घुले नानी ऊफ िहराबाई गोवधन 

१२) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१३) मा.सागर बाळासाहेब गवळी 
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१४) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 

१५) मा.बारसे ि यांका िवण 

१६) मा.अिजत दामोदर ग हाणे 

१७) मा.लांडगे रिव ल मण 

१८) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१९) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२०) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२१) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 

२२) मा.सावळे िसमा र व  

२३) मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव 

२४) मा.लांडे िव ांत िवलास 

२५) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले 

२६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२७) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

२८) मा.केशव हनुमंत घोळवे  

२९) मा.मंगला अशोक कदम 

३०) मा.तुषार रघुनाथ हगे  

३१) मा.अि नी िभमा बोबडे 

३२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३३) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३४) मा.भालेकर िवण महादेव 

३५) मा.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवणे 

३६) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

३७) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३८) मा.उ म काश कदळे 

३९) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४०) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
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४१) मा.यादव मीनल िवशाल 

४२) मा.वैशाली जा लदर काळभोर 

४३) मा.राजू िमसाळ 

४४) मा.शैलजा अिवनाश मोरे             

४५) मा.बाबर श मला राजू 

४६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४७) मा.खानोलकर ा महेश 

४८) मा.भ डवे संिगता राज  

४९) मा.मोरे र महादू भ डवे 

५०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५१) मा.माधुरी कुलकण  उफ मोनाताई 

५२) मा. चचवडे सिचन बाजीराव 

५३) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

५४) मा.अपणा िनलेश डोके 

५५) मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील 

५६) मा.गावडे राज  तानाजी 

५७) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

५८) मा.जय ी वसंत गावडे 

५९) मा.कोमल दपक मेवानी 

६०) मा.िशतल उफ िवजय गोरख शद े

६१) मा.सुल णा राजू धर 

६२) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६४) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६५) मा.कदम िनक ता अजुन 

६६) मा.संदीप बाळकृ ण वाघेरे 

६७) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील) 
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६८) मा.ड बू आसवानी (िहरानंद) 

६९) मा.पाडाळे िनता िवलास 

७०) मा.काळे उषा दलीप 

७१) मा.पवार मिनषा मोद 

७२) मा.बारणे अचना तानाजी 

७३) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

७४) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

७५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७६) मा.बारणे माया संतोष 

७७) मा.िनलेश िहरामण बारणे 

७८) मा.वाघमारे अि नी िव म 

७९) मा.दशले रेखा राजेश 

८०) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

८१) मा.ममता िवनायक गायकवाड 

८२) मा.कामठे तुषार गजानन 

८३) मा.च धे आरती सुरेश 

८४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८५) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे 

८६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८७) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८८) मा.कुटे िनमला संजय 

८९) मा.िशतल िव ल उफ नाना काटे 

९०) मा.िव ल उफ नाना काटे 

९१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९२) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९३) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९४) मा.लोखंडे चंदा राजू 
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९५) मा.बनसोडे राजू िव नाथ 

९६) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

९७) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९८) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९९) मा.राजापुरे माधवी राज  

१००) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०१) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१०२) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०३) मा.सोनवणे शारदा िहरेन 

१०४) मा.हषल म छ  ढोरे  

१०५) मा. भाऊसाहेब सोपानरावभोईर 

१०६) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे 
 

यािशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकणे- मा.अितरी  
आयु  (१), मा.अिजत पवार-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव तथा अित र  आयु  (३), मा.राजन पाटील- शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.रॉय-आरो य वै क य अिधकारी, मा.इंगळे, मा.चारठाणकर, मा.िचतळे, 
मा.झगड,े मा.लोणकर, मा.खोत- उपआयु , मा.तांबे- सह शहर अिभयंता, 
मा.लडकत- .सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे, मा.आगळे-सहा.आयु , 
मा.गायकवाड- .मु य उदयान अिध क, मा.डॉ.साळवे-अित.आरो य वै क य 
अिधकारी, मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, मा.कुलकण , मा.भोसले-

कायकारी अिभयंता, मा.गायकवाड- जनतासंपक अिधकारी, मा.जरांडे-सुर ा 
अिधकारी,  मा.डॉ.गोफणे-आरो य अिधकारी हे अिधकारी सभेस उपि थत  होत.े  
                                                    ---- 
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.े  

मा. ानदेव थोरात - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.अनंत 
तरे – िशवसेनेचे माजी आमदार यांचे िनधन, नंदकुमार सह चौहान – भाजपाचे 
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जे  नेते आिण म य देशामधील खासदार यांचे िनधन, ीकांत मोघे – जे  ना  
व िच पट अिभनेते यांचे िनधन, कौश या िशरसाठ, काश शामराव पाठक, 
िव नाथ ल मण मेमाने- ( भाग .१२) यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांना 

दांजली वाहणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.  
मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर-  दांजली वाह यासाठी सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  

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

मा.नगरसिचव-  िवषय मांक २) मा.बारणे माया संतोष यांनी मा.िश ण सिमती 
सद यपदाचा राजीनामा दला असून मा.िश ण सिमती सद य वाची एक जागा 
रकामी झाली अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम ३१ अ आिण 
पपरी चचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ .चे संचालन 

कर यािवषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम . ६९ म ये िनदशके या माणे सदर 
रका या जागवेर िनयु  करणे. 

मा.नगरसिचव- िवषय मांक २- महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २३ 

म ये तरतूद के या माणे मा.िश ण  सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला अस याने 
मा.िश ण सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने सदर रका या 
जागेवर िनयु  करणे. मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश 

मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद 
के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे करणे करीता सदर कलमा 
अ वये महानगरपािलका अिधिनयमा वये गठीत कर यात येणा-या सिम यांम ये 
महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व गटांना खाञीपुवक पुरेसे 

ितिनधी व िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व दे याची तरतूद 
कर यात आली. तसेच र  होणा-या जागांवर राजीनामा दलेले मा.सद य या 
मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा गटाचा आघाडीचा कवा ं टचा आहे याच 
मा यता ा  प ा या/न दणीकृत प ा या/गटा या/आघाडी या कवा ं ट या 
मा.सद यास नामिनदिशत करावयाचे आहेत.१) मा. बारणे माया संतोष पपरी 

चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट , 

      पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट चे गटनेते तथा 
सभागृहनेता मा.नामदेव ढाके यांनी यां या प ाचे १ सद यांचे नांव बंद 
लखोटयाम ये वा रीनीशी मा.महापौरांकडे ावेत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
 मा.महापौर यांनी बंद लखोटा सवासम  उघडला आिण याम ये असणारे 
नांव ी. करण गायकवाड, यांनी सभागृहात वाचून दाखिवले ते पुढील माणे-  
१) मा.तुषार रघुनाथ हगे पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता 
पाट .  
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ठराव मांक - ६०३                          िवषय मांक – २ 
दनांक –९/३/२०२१                          िवभाग – मा.आयु  

 

मा.बारणे माया संतोष यांनी िश ण सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला 
अस याने मा.िश ण सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१अआिण पपरी चचवड 
शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन कर या िवषयीचे 
जादा िनयमांपैक  िनयम .६९म ये िनदश के या माणे माणशीर ितिनधी व 
देवून नामिनदशना ारे िनयु  करणेकामी मा यता ा  
प ांचे/न दणीकृतप ांचे/गटांच ेतौलिनक सं याबळ िवचारात घेवुन आिण सदर 
रका या जागेवर सभागृहनेता / िवरोधी प नेता  /प नेता/गटनेता   यां याशी 

िवचार िविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं या बळा या 
माणात १) मा.तुषार रघुनाथ हगे या पािलका सद यांची पपरी चचवड 

महानगरपािलके या मा.िश ण सिमती सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु  
कर यात येत आह.े 
 

                                                         (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११ ०१८. 

 
(िनयु  सिमती सद यांचा पु तक व फुल देवून स मान करणेत आला.) 
 

मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. 
अिभनंदनाचा एक ठराव मांड यासाठी मी इथे उभा आहे. महारा  शासना या 
नुक याच झाले या मं ीमंडळा या बैठक म ये  पपरी ते िनगडी कॉ रडॉर . १ 
ए या उ त मे ो मा गकेस मा. उपमु यमं ी तथा पालकमं ी, पुणे िज हा यां या 
पुढाकाराने मंजुरी दे यात आलेली आह.े याब ल  मा. मु यमं ी उ दवजी ठाकरे 
व मा. अिजतदादा पवार व सव मं ीमंडळाचे हा दक अिभनंदन कर यात येत 
आह े व पुण महािवकास आघाडीचे अिभनंदन कर यात येत आह.े याच माणे 
सोमवार ८ माच रोजी रा याचे िव मं ी मा. अिजतदादा पवार साहेब यांनी 
मांडले या अथसंक पात खालील लोकिहता या योजना न ाने सु  कर यात 
आले या आहेत याब लही  मा.मु यमं ी उ दवजी ठाकरे साहेब व मा. 
अिजतदादा पवार साहेब व सव मं ीमंडळाचे व पुण महािवकास आघाडीचे 



31 
 
हा दक अिभनंदन कर यात येत आह.े याम ये जे िनणय घे यात आले याम ये-
१) महापािलका, नगरपरीषदा व नगरपंचायतीमधील दजदार आरो य 
सुिवधेसाठी ५ वषात ५ हजार कोटी उपल ध क न दे यात येणार आहते. यापैक  
या वषासाठी ८०० कोटी पये देणार आहेत. याब लही  मा. मु यमं ी 
उ दवजी ठाकरे साहेबांच व मा. अिजतदादा पवार साहेबांच व सव मं ीमंडळाचे 
हा दक अिभनंदन कर यात येत आह.े२) िज हा णालयाम ये व वै क य 
महािव ालयांम ये पो ट कोिवड काऊि सल ग व टमट सटर सु  कर यात 
येणार आह.े ३) पु याबाहे न  अंदाजे २६ हजार कोटी पयांचा १७० 
कलोमीटर लांबी या च ाकार मागाची ( रग रोड) उभारणी तसेच पुणे – 

नािशक या म यम अितजलद रे वे मागाचे कामास मा यता तािवत लांबी 
२३५ कलोमीटर, गती २०० कलोमीटर िततास अपेि त खच २६ हजार ३९ 
कोटी पयेला मा यता दे यात आलेली आह.े तसेच सवात मह वाच हणजे काल 
महीला दन होता, महीला दना िनमी  एक चांगला िनणय या मंिञमंडळाने 
महािवकास आघाडीने घेतलेला आह.े राजमाता िजजाऊ गृह वािमनी योजने 
अंतगत गृहखरेदीची न दणी कुटंूबातील मिहले या नावावर झा यास मु ांक 
शु का या चिलत दराम ये सवलत दे यात आलेली आह.े या अशा सव 
मह वा या िनणयाब ल मी आज पुण महािवकास आघाडीचे तसेच या महारा चे 
मु यमंञी आदरनीय उ दवजी ठाकरे साहेब, तसेच उपमु यमंञी अजीतदादा 
पवार साहेब या सव मंिञमंडळाच मी अिभनंदन करतो.  

मा. िवण भालेकर -  मा.महापौर साहेब, आताच या ठकाणी िवरोधी प नेते 
राजू िमसाळ यांनी मांडले या िवषयाला मी अनुमोदन देतो. 

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. माझे िमञ 
राजू िमसाळ यांनी आघाडी सरकार या काल या बजेट या संदभामधला या 
सभागृहात अिभनंदनाचा ताव मांडला. मी खरतर राजू िमसाळ साहेब आपण 
या महापािलकेम ये काम करतो मला असं वाटतय क  रा या या 

अथसंक पाम ये गे या दोन आठवडे िवधानसभेमधल अिधवेशनाच आपण सगळ 
कामकाज लाई ह बघतो. खरच गे या वष स वा वषा या काळाम ये या 
रा याम ये खरच जनतेच सरकार आहे क  नाही अशा प दतीची प रि थती आह े
आिण आपण एखादी दुसरी घोषणा केली या याब लची या सभागृहाम ये आ ही 
आम या सरकार या अिभनंदनाचा ताव मांडतो अशा प दतीची टमक  
खरतर आपण वाजवतो. या रा यामधील जनता आज आप याकड आशेचा करण 
हणून बघते. गे या वष स वा वषाचा काळ या रा याम ये आघडी सरकारच 

नाहीतर िबघाडी सरकारच रा य या रा याम ये काम करतय. आघाडी सरकारचा 
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यावेळेस तु ही अिभनंदनाचा ताव मांडता याचा िनषेध कर याचा नैितक 

अिधकार मला आहे ल ात ठेवा.     

(सभागृहात ग धळ) 

मा.महापौर -  सवानी खाली बसावे, ो राचा तास चालू होत आह.े 

मा.नगरसिचव-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. ो रे- 
मा.तुषार गजानन कामठे, नगरसद य यांना िवचारावयाचे . 

मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. 
मा.महापौर साहेब आपले मनापासून ध यवाद. आपण ो रचा तास या 
महासभेसमोर व या जनतेपुढे आणला याब ल मनापासून ध यवाद. आज हे 

ो रे घे यामागे उि द    हणजे ठेकेदारानी महापािलकेची चालवलेली लूट व 
याला काही स मा.सद य यांचा असलेला पा ठबा. आज दोन महीने झाले मी 

महापिलकेला पाच  दले होते. तु ही पण पहात असाल क  या पाच ांचे 
उ र यांनी एकदम अ य प दलेल आह.े एका लाईनीम ये एक उ र दलेलं आह.े 
वायसीएमम ये  दररोज कती ऑि सजन वापरला जातो असा माझा पहीला  
होता. वायसीएममधील जे संबंिधत अिधकारी असतील यांनी आयु  साहेब 
आप या सहीने उ र दलेलं आह.े या याम ये आपण सांगीतल क  दवसाला 
३.५ केएल हणजेच साडेतीन हजार लीटर ऑि सजन युज करतो. हा ऑि सजन 
आहे सहा मही याचा हणजेच २०२० ते जानेवारी २०२१ पयत. या िवषयांची 
माहीती घेत असताना आयु  साहेब २०२० ते २१ म ये जे हा को हीडच संकट 
आप या शहराम ये होतं आिण आपण वायसीएमम ये फ  को हीडचे पेशंट 
ऍडमीट केले होते. वायसीएमम ये २०२० ते २१ म ये २०५६६ पेशंट आपले 
होते. हणजे डेली ७० ते ८० ण हे आयसीयूम ये असतात. ८० णांना 
साडेतीन हजार लीटर ऑि सजन दला जातो हे आप या महापािलके या 
रेकॉडनुसार मी आप याला सांगतो. हे मा या मनाचे आकडे नाहीत. जे हा आपण 
वायसीएमम ये को हीड सटर चालू केलं याच प दतीने ज बो को हीड असेल 
कवा ऍटो ल टर असेल इथेही आपले पेशंट होते. या वषाम ये ८० पेशंटला 

साडेतीन हजार लीटर ऑि सजन लागतो तोच ऑि सजन ऍटो ल टरम ये १८० 
पेशंटला १२०० ली. व ज बोम ये ३८० पेशंटला २९०० ली. मग 
वायसीएममधला ऑि सजन जातो कुठे. या वायसीएममधुन जे उ र दल आहे ते 
हा या पद आह.े ही जी िनवीदा होती ती जुलै-२००७ म ये आपण िस द केली. 
याच ऍ ीमट केल स टबर- २००७ म ये व ला ट आणला २००९ म ये. आज 
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या ला टची तपासणी केली असता ऑि सजनच पाईपलाईनच काम काढ याच 

उि द  शेवट या स ाधा-यांना काय होतं माहीत नाही मला. ते हा संदेश गॅस 
एज सी ही एज सी आप याला गॅस स लाय करत होती ते हा महापािलकेला बील 
येत होत २४ लाख ते २७ लाख. ही गॅस पाईपलाईन लागू कर याच उि द  होत 
क  महापािलकेची बचत होईल, वायसीएमम ये पेशंटला ऑि सजन दला जाईल 
अशा प दतीच िनयोजन ते हा केल होतं.पण २००५ ते २००९ म ये 
ऑि सजनची कमंत येत होती २५ ते ३० लाखा या आसपास. जे हा गॅस 
पाईपलाईन चालू केली २००९ ते २०१४ जस बँकेम य ेपंचवाष कला पैसे डबल 
होतात तस इथ झालय, २५ लाखाचे ७५ लाख आिण २०१४ ते २०२० याच 
बील झालय आडीच कोटी पये. हणजे कती महापािलकेची लुट करायची हे 
ठेकेदारांना चांगल माहीती आह.े आज मी आप याला सांगू इि छतो क ,२०२० ते 
२१ म ये पेशंट होते फ  २२ हजार याच बील दल आप याला २ कोटी २७ 
लाख ५४ हजार २३९ . २०१९-२० म ये पेशंटची सं या होती २८ हजार 
याच बील दल १ कोटी ६७ लाख . हणजे पेशंट वाढ यावर ऑि सजन कमी 

लागतो का क  कमी अस यावर जा त लागतो काहीच समजायला माग नाही. 
आयु  साहेब, आपण गांभीयाने ल  दयाव हा खुप मह वाचा िवषय आह.े या 
िवषयाला अनुषंगून मी आप याला सांगू इि छतो क  गॅब कंपनीला महापािलकेनी 
ऑि सजन पुरवठा व मे टेन सच काम दलेलं आह.े ऑग  मही याम ये पेशंट  
वाढले होते ते हा आप या वायसीएमम ये ऑि सजन स लाय झाला नाही हणून 
दहा लोकांना जीव गमवावा लागला होता. तो गमवला नाही या गॅपनी यांची 
ह या केली होती. गॅब कंपनीला जे हा आपण िनवीदा िस द केली ते हा 
वायसीएममधुन जी गॅब पाईपलाईन आहे यातुन फ  गॅस हा वायसीएम या 
पेशंटला देणं बंधनकारक होत.ं पण या गॅब कंपनीने याचा साईडचा प ा आहे 
स ह न.ं १७२/१७४ ऑि सजन लॉ ट, यशवंतराव च हाण हॉि पटल, 
संततुकारामनगर. यांच हेडऑ फस आहे ५१/४३२ संततुकारामनगर बीहॅ ड 
डी.वाय.पाटील. हे बील गॅब कंपनीच आह,े यांनी स लाय केला आप या 
वायसीएममधुन.जे हा ही दहा लोक दगावली या दवशी या नी ८ लाख 
८४ हजार ८७६ पयाचा ऑि सजन टार हॉि पटलला िवकलेला आह.े जे हा 
आि सजनची कमतरता होती, आप याला ऑि सजन भेटत न हता ते हा या गॅब 
कंपनीने गॅस िवकून आप या येथील लोकांचा जीव घेतलेला आहे या गॅब 
कंपनीवर सदोष मनु यवधाचा गु हा दाखल हावा ही मा.महापौर आप याला 
िवनंती आह.े अशा ठेकेदारांना पोस याच काम महापािलकेम ये केल जातय आिण 
हे आज नाहीतर गेली चौदा वष चालल आह.े रामाचा वनवास संपला होता बारा 
वषात आपला वनवास अजून चालू आह.े या गॅब कंपनीला मुदतवाढ दया हणून 
आतापासून लोक आयु ां या इथे हेलपाटे मारतात. असे लोक ितिनधी आप या 
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या शहराला भेटलेत हे आम या शहराच निशब हणायच क  दुभा य 
हणायच. हणजे हे हा या पद उ र आप या महापािलकेचे संबंिधत लोक देत 

आहेत. या याम ये माझा दुसरा  असा होता क  मुळ िनिवदेम ये काय दराने 
ऑि सजन खरेदी केला आिण आता काय दराने खरेदी केला जातो. या याम ये 
जे हा िनवीदा िस द झाली या िनवीदेनुसार दर होता २६/- ती यु.मी. 
सेक ड लोए ट जी कंपनी होती तीचा होता ३०/- . ित यु.मी. २००७ म ये 
जे हा ही िनवीदा िस द केली ते हा याची मुदत होती क  चार मही याम ये 
ला ट उभा केला पाहीजे. पण हे गॅब वाले महापािलकेचे जावाई आहेत. या 

नी २००९ साली हा ला ट चालू केला आिण सहा मही याम ये यांनी 
यां याच लेटरहेडवर कमंत वाढवून दया अशी मागणी केली. या याम ये 

कोणाचीही संमती न घेता आपण ही कमंत वाढवून दली. मग एल-२ ला च काम 
दयायच होततर याला का दल आपण. जे हा चार मही याची मुदत होती याला 
तु ही दड वष लावले. या यावर पेनॉ टी पण लावली नाही. कती पाठीशी 
घालायच, कती िहतसंबंध कोणाचे या याम ये दडले आहेत हे या सभागृहाला 
माहीती आह.े महापािलकेत काम केली आ ही नाही हणत नाहीत. येक 
कोणना कोण आहेत, साडू आहेत, जावाई आहेत, काका आहेत, मामा आहेत मला 
या खोलाम ये जायच नाही. पण तु ही कती लोकांना पाठीशी घालणार. आज 

२००९ पासून आपण ३०/- ने रेट देतो. जे हा को हीडचे दवस होते ते हा ज बो 
को हीडम ये २४/- . य.ुमी.ने घेतला. को हापूरम ये आज पण १४.७५ पै.ने 
ऑि सजन दला जातो. मग यांनी काय केलय २००९ पासून ३०/- ने रेट देतात 
आिण या दहा वषात १४ कोटी पये तु ही याच बील काढल आह.े कती 
लोकांना आपण ऑि सजन दला आह.े एवढा ऑि सजन लागतो का आिण आपल 

शासन एका लाईनीम ये उ र देतय दोन दोन महीने मागणी क न. आ ही 
वायसीएमपे ाना आम या गोठयाम ये जनावर आहेत यां याकड जा त ल  
देतो. यांची जा त काळजी आ ही घेतो. तु ही लोक माणसां यानावाखाली 
पैशांची लुट चालव याच काम या महापािलकेत चालू आह.े या याम ये  नं.३ 
असा होता क .मुळिनिवदेम ये कतीवषासाठीठेका कालावधी होता आिण तो 
संपलेनंतर पु हा िनिवदा काढली होती का, काढली नस यास याची कारणे सांगा. 
तर आयु  साहबे आपल उ र एकदम हा या पद आहे ते आयु  साहेब ऐका.  
मु य िनिवदेम ये ठेका कालावधी नमूद नाही. कुठलाही कालावधी नमुद नसताना 
आज चौदा वष या कंपनीला आज चौदा वष  आपण का काम देतो. काय 
िहतसंबंध आह े आपला या याशी, का िनवीदा आपण काढ या नाहीत. अशा 
प दतीने महापािलकेची लुट होत असेल आिण ती आम यापुढ होत असेलतर ते 
कदािप सहन होणार नाही. आयु  साहेब आपण जातीने या िवषयाम ये ल  
दयावे. माझा चौथा  होता क  ऑि सजनची गाडी खाली घेताना तो 
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पाहणेसाठी कोण या अिधका-याची नेमणूक केली आह.े याची शै िणक पाञता 
काय आह.े उ र अस दल आहे क  ऑि सजनची गाडी लांटम ये खाली करताना 
पाहणेसाठी वतंञ अिधका-याची नेमणूक केलेली नाही. तथािप गॅस टँकरचे वजन 
करणे व तसा दाखला दे याची जबाबदारी वायसीएम णालयातील भांडार 
िवभागाकडे सोपिव यात आली आह.े आप याकडे एवढी स म लोक नाहीत का. 
ऑि सजनची गाडी खाली होतानाही पाहीला आपले लोक नसतात का 
महापािलकेकडे पैसे नाहीत. आयु  साहेब, आपण या याम ये जातीने ल  दया. 
तीथ फ  गॅब कंपनीचा माणूस बसतो जे आ हांला सांगीतल भांडार िवभागाम ये 
न द केली जाते. तीथ न द केली जाते फ  ऑि सजन आलेली. ऑि सजनचा 
कती पुरवठा झाला याची न द आप याकडे नाही. महापािलकेनी दलेला 

अहवाल मा याकडे आह.े हे भांडार िवभागाम ये आपण जमा केलेल िसट. कती 
गाडया येतात याची फ  न द आह.े या गाडयामधुन ऑि सजन जातो कुठ याची 
न द नाही. कती ऑि सजन जातो याची न द नाही. जे हा दहा लोक दगावली 
ते हा मी वत: तीथ पीपीपीक ट घालून गेलो होतो ते हा संबंिधत गॅब कंपनीचे 
लोक मला भेटले. यां या आता एवढया िह मत वाढ यात क  लगेच हाम साथ 
साथ ह. लगेच चालू होती यांची ऑफर. अशा लोकांना आपण काम देता. आज 
आप या महापािलके या वायसीएमला दवसाला ऑि सजनची गाडी येते व ती 
खाली होते आप या टँकम ये आपण बील देतो खाली केले या ऑि सजनच आिण 
िसलडरम ये तोच ऑि सजन घेवून तो ाय हेटला िवकला जातो व याची 
बीलही आप याला देतो अशा लोकांना अजून मुदतवाढ दयायची आिण अशा 
लोकांसाठी  आपण हा  पकडायचा हे एकदम चुक च काम आह ेयाची दखल तु ही 
घेतली पाहीजे. गॅब कंपनीला महापािलकेचा ऑि सजन िवक याचा अिधकार 
नाही, यांनी ऑि सजन  िवकलाय मा या शहरातील दहा लोकांचा जीव घेतलाय 
या यावर तु ही गु हा दाखल केलाच पाहीजे. माझा पाचवा  होता क  य  

वापर यात येणा-या ऑि सजनचे रेकॉड कसे ठेवले जाते. याच उ र भांडार 
िवभागाने दलेलं आहे क  य  वापर यात येणा-या ऑि सजनचे रेकॉड भांडार 
िवभागाकडील दैनं दन साठा न द रिज टर .११६ म ये ठेवली जाते. हणजे 
फ  गाडी आ याची न द तो कती दला जातो, काय दला जातो, कसा दला 
जातो याचा काही ताळमेळ आप या जवळ नाही याला जबाबदार कोण. आयु  
साहेब तु ही सु दा या उ रावर सही देता.एका वा यात उ र दलेले आहेत. 
तु ही ल  दया हे शासन एकदम गडयाची कातडयाच आह.े अशा लोकांना 
आपण पाठीशी घालतो. गॅब कंपनीवर तु ही गु हा दाखल केलाच पाहीजे, याना 
लॅक ली टम ये टाकल पाहीजे. आयु  साहेब, गॅब कंपनी या कामगारांची यादी 

मागवा यांच ॉली फकेशन काय आहे ते ल ात येईल, कुठ या लोकांना आपण 
काम देतो. पुव आपले ल ढे साहेब पाहत होते ऑि सजन कती आला कती गेला 
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ते. यांच काही ब तेक जमल नसेल साठलोट यां याशी कवा तो िवषय यांनी 
मा य केला नसेल कवा मागणी जा त केली असेल हणून याला तीथून काढून 
टाकल. गॅब कंपनीचेच लोक आज आपल म टर आपली जी पु तीका आहे ते 
या याम ये न द करतात. अशा प दतीने महापािलकेच कामकाज चालत 

असेलतर सामा य जनतेनी कुणाला पा न मतदान दयायच कुणला इथ िनवडून 
दयायच. जु यानी केल असेल, आम याकडून ते होणार नाही हे ल ात ठेवा. 
िनवीदेम ये नसताना सु दा दहा दहा वष तु ही टडर देताना हे चुक चे काम जी 
चालली होतीना ते खपवून घेतली जाणार नाहीत. आयु  साहेब आज आपण 
यावर खुलासा केला पाहीजे. तु ही या गॅब कंपनीच काय करणार हा तुमचाच 
खुलासा आ हांला पाहीजे. याला मे टेनं सच काम दलं तो हणतो ऑि सजनच 
काय क  ेशर कमी झाला. ६०० . फुटानी पाईपलाईनचे पैसे दले आहेत 
आ ही, ते पण कुठली िनवीदा न काढता. साडेपाचशे रेट होता तु मागणी केली 
सहाशे दया, सहाशेनी आपण दलेत, ते आपले जावाई आहेतना.अशा प दतीने 
महापािलकेची काम होत असतीलतर आिण याला आपण लोक खतपाणी घालत 
असूतर हे कतपत यो य आह.े आयु  साहेब आपण मला खुलासा दयायचा आहे 
व मला पु हा याच िवषयावर बोलायच आह.े मला खुलासा पाहीजे मग मी 
पुढ या ावर बोलायच आह.े 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. या ठकाणी 
वायसीएमचे  तुषार कामठे यांनी दलेले आहेत. स मा.सद यां या 
हण यानुसार यांनी एका ओळीत उ र दलेली आहेत. यांनी सांगीतल २००७ 

ला काय झाल, २००९ ला काय झालं नंतर दहा वषात कती बील झालं. या 
संदभात सिव तर खुलासा मा.महापौर साहेब, आपण आयु ांना दयायला 
लावावा अशी माझी िवनंती आहे यानंतर यां या भूमीका ते मांडतील. तरी 
आपण आयु ांना खुलासा कर याच सांगाव.  

मा.महापौर - आयु  साहेब, कामठे साहेबानंी जे काही  िवचारलेले आहेत 
याचा अगोदर खुलासा करावा. सभागृहात ग धळ क  नका खुलासा दे यात येत 

आहे सवानी खाली बसावे. 

(सभागृहात ग धळ) 

मा.वैशाली घोडेकर -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका.मा.महापौर 
खरच हे आरोप स य असतीलतर मी न च अिभनंदन करेल. पण मला एवढ 
हणायच आहे क  तु ही जे एवढे मोठे आरोप करता क  दहा लोक दगावली, दहा 
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लोक दगावून तु ही इथे शांत कसे काय. अजून चौकशीचे आदेश का दे यात आले 
नाहीत. आम याकडन काही चुका झा या हणून तु हांला स ा िमळाली. गे या 
चार वष झोपले होतात. ही गॅब एज सी २००६ पासून २०१९ पयत चालू आहे 
मग ते तु हांला आजच दसल का. एवढी वष तुम या हातात स ा आहे मग तु ही 
झोपला होतात का. याचवेळेस तु ही का नाही रेटसच काढल, याचवेळेस तु ही 
का नाही केलं. मा.महापौर साहेब, खरच गंभीर आरोप आह,े माझ हणण असे 
आहे क  जे दहा लोक गॅस िमळाला नाही हणून दगावली याची चौकशी झाली 
पाहीजे. मा.महापौर साहेब, माझही हॅि पटल आहे मा याही इथे गॅस िसलडर 
आह.े गॅस संपला तो वि थत चालतो क  नाही ही जबाबदारी कुणाची आह.े या 
दहा लोकांची अजूनपयत चौकशी का नाही लावली. आिण जर हे दहा लोक 
दगावली असतीलतर स ाधारी काय झोपा काढतात का. मा या हॉि पटलमधला 
गॅस संपलातर ती जबाबदारी माझी आह.े हा गंभीर आरोप आहे याची चौकशी 
झाली पाहीजे. या दहा लोकांची जबाबदारी कोणावर याचा खुलासा दला 
पाहीजे.  

मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, 
नगरसेिवका.वायसीएमचा िवषय आता माझे िमञ तुषार कामठे यांनी काढला, 

मी सव नगरसेवकांना सांगु इि छतो क  िवषय िनघाला क  आपण इथ 
एकमेका या िव द बोल याचा य  करतो. ९ ऑग ला माझी आई मी 
वायसीएमला ऍडमीट केली होती. वायसीएम .२ म ये होती, माझी आई 
आयसीयूम ये होती शेजारी एक ताराबाई शदे नावाची मा या आईसारखीच 
महीला ऍडमीट होती. एकूण तीथ बारा पेशंट होते. या बारा पेशंटवर उपचार 
करताना आधुनमधुन मी माझी आई तीथ अस यामुळे जायचो. ती शदेआई मला 
सारखी हणायची बाळा तू कुठून आला. ती पण आप या पपरी चचवड 
महापािलकेचीच माता होती. वायसीएमची आज इतक  बेकार प रि थती आहे 
क  आपले तीथ डॉ टर कती आहेत, शदेआईचा मुलगा मला भेटला आिण 
हणाला क  तु ही कोण आहेत हो. तु हांला आतम ये सोडतात आिण आ हांला 

सोडत नाहीत. मी हणालो मी नगरसेवक आहे हणून मला सोडतात. यांनी 
खाली एका डॉ टरला िवचारल क  मा या आईची त येत कशी काय आहे तर या 
डॉ टरांनी सांगीतल क  तुमची आई बरी आहे एकदम वि थत आह.े मी 
सकाळी सात वाजता जायचो तर याची आई वारलेली होती आिण परत यांनी 
बारा वाजता िवचारल क  माझी आई कशी आहे मी या डॉ टरच नाव घेत नाही 
आिण या डॉ टरानी याला उ र दल क  तुमची आई एकदम वि थत आह.े 
तरी या वायसीएमची एवढी बेकार प रि थती आह.े वायसीएमची खरेदी कशी 
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होती, वायसीएमची प रि थती काय आह,े आयसीयूची प रि थती काय आह ेहे 
पहा आिण माझी एक िवनंती आहे सभागृहाला आयु ांना आिण महापौर साहेब 
तु हांला क  आपण जस िश णमंडळावर नऊ सद य घेतोना तसे सवप ीय नऊ 
सद य तीथ िनवडा हणजे आप याला कळेल क  कती डॉ टर काम करतात, 
आपण कती या वायसीएमला सुिवधा देतो. मी िवनंती करतो क  सवप ीय नऊ 
सद य िनवडा वायसीएमवर हणजे आप याला कळेल क  आप या वायसीएमला 
कती बजेट लागत. खरेदी खरच होती का ते डॉ टर येतात का, ते उपचार 

करतात का. मला बोल यास द याब ल माई तुमच आभार मानतो.  

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका.मी तुषारच 
अिभनंदन करेल, मागे पण एकदा तुषारच अिभनंदन केल होतं. यांनी आता जे जे 
खुलासे केलेत हणजे आ ही खरच िवरोधात गेलो ते बरं झाल तु ही काय काम 
करता हे चार वषात आ हांला कळाल. कारण २००७ पासून ती गॅब कंपनी या 
वायसीएम म ये काम करते आिण हे करत असताना यांनी हे िडटे स दले आहेत 
याची जबाबदारी कुणाची आह.े मा.महापौर तु ही जर तुम या वॉडातल एखाद 
काम सांगीतलतर तु ही तुम या हाता खाल या अिधका-यांना बोलावून घेता मग 
काय तु ही िल न देता, तु ही सही करता, नाही. मग थाप य िवभागा या 
कायकारी अिभयं यांनी तुमच काम कती कोटीच आहे कती लाखाच आहे ते 
काढायच काम याच आहे याच इ टीमेट करायच काम याच आहे या कामाम ये 
काय काय गो ी करायच काम यांच आहे तुमच नाही. तु ही फ  ऑडर देता मग 
हे काम करत असतानी जी कोण कंपनी अशी आहे क  यांनी असं सांगीतल 
िसलडरचा रेट इतका, ठक आहेना पुव चे जे कोण असतील यां यावर पण तु ही 
कारवाई करा. कुणीच हणणार नाही कुणावर कारवाई क  नका हणून. मी 
शंभर ट े  अस सांगणार सगळयावर कारवाइ करा. ही कारवाई करत असताना 
यांनी एवढा मोठा गौ य फोट केला आहे क  दहा लोक गेले. तुषारजी तु ही दहा 

लोक गेले यावेळेला आ हांला जरी सांगीतल असतंतर अंदोलनाला तुम या 
बरोबर मी आले असत.े तु ही तीथ पीपी क ट घालून गेले,  मी िवकतच पीपी क ट 
घालून तीथे आले असते. पण इत या दवस झा यानंतर तु ही आजपयत ग प का 
बसले हे फार मोठ िच ह आह.े ठक आहे कधी कधी माणसाकडून दुल ीतपणा 
केला जातो हणून ते ग प बसले असतील. पण मा.महापौर साहेब यांनी लेखी 

ो र मागीतली हणजे या या आ द सु दा यांनी खुप फॉलोअप घेतलेला 
असणार आह.े आयु  साहेब तुमची सही या महापािलकेम ये कुणीही क  शकतं, 
सावध राहा.नवीन आहात. स हअर अित.आयु ांची सही क  शकतोतर तुमची 
सही का नाही क  शकणार. मी पुरा ािनशी बोलते हणून तु ही सावध राहा. 
परंतु हा मोठा जर का घोटाळा असेलतर या याम ये जेवढे डॉ टस असतील यांना 
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घरी पाठवा. यां यावर फौजदारी गु हे दाखल करा आिण यां या हण या माणे 
जर खरोखर या याम ये कुठली कंपनी सामील असेलतर यांनापण या. 
मनु यवधाचा गु हयाची यांनी मागणी केलेली आह.े आ ही िवरोधात आहेत पण 
स ाधा-याम ये तुषार आहे मी यां या बरोबर आह.े आता अंबरनाथनी सांगीतल 
ती बाई सकाळी गेलेली असताना बारा वाजता सांगतात तरी सगळ आलबेल. 
हणजे या वायसीएमम ये चाललय काय. कोणाच संगनमत आह.े आजपयत 

आ ही कोण याही अिधका-यांना दोष दलेला नाही. आ ही जर ग प बसलोतर 
आ ही यात सामील आहे असा अथ होईल. आ हांला अजीबात स ाधा-यांनी 
काढले या िवषयाला माझा पुणपणे पाठ बा आह.े याची सगळी चौकशी झाली 
पाहीजे. या यावर नुसते नऊ लोक घेवून चालणार नाही अंबरनाथजी हे ल ात 
या. या नऊ लोकांना सु दा कोण गंुडाळून ठेवेल. तु ही आता चार वष झाल काम 

करतात काय झाल. आज वायसीएमम ये पेशंट आलेला असेलतर याची 
जबाबदारी कोणाची आह.े वायसीएमम ये आत पेशंट नेऊन सोड यानंतर याची 
जबाबदारी कोणाची आह,े मंगला कदमची आहे का. या यावर पुढ या या गो ी 
अवलंबून असतील या जबाबदारीला कारण कोण आिण खाडाखोड करणारे 
अिधकारी यांना काय करणार ते सांगा. कमान माझ वत:च मी मंगला कदम 

आह ेआिण माझी जर दोन ठकाणी सही केलीतर चालणार आह ेका. मा.महापौर 

मी तुमची सही केलीतर चालेल का. हे अिधका-याम ये सगळ असं चालू आह.े 
िवरोधकानाही सांगेल क  अिभनंदनाचा ठराव करताना .... िवधान सभेम ये एक 
जण बोलत असताना कधीही दुसरा बोलत नाही. येकाला मत मांडायचा 
अिधकार आह.े तु ही बोलताना आ ही बोललो नाहीत, आ ही बोलताना तु ही 
बोलल नाही पाहीजे. तु हांला काय मत मांडायच आहे ते मांडा परंतु यावेळेला 
अशी प रि थती येते, चांगल काम केल याचही मांडायच नाही. अिभनंदनाचा 
ठराव होता पुव पासूनची मे ोची आ ही मागणी केली. आ ही स ेत असताना 
सु दा आ ही सांगत होतो खेळ याची मे ो आ हांला नकोय. आमची तर मागणी 
िनगडीपयत होतीच होती परंतु गं ंजे पयत होती. शहर वाढलेल आहे आिण 
शहर वाढ यानंतर इ टरनॅशनल ले हलच केट मैदान तीकड झालेल असेलतर 
ग ंजे पयत सु दा झाली पाहीज.े आज ना उदया तो भाग सु दा आप याकडे 
येणार आह.े मग ग ंजेपयत का नको आज पु हा तो भाग सु दा आपलयाकडे 
येणार आह.े पुढचा सेकं ड ट पा ग ंजेचा असावा अशी सु दा मागणी केलेली 
आह.े यावेळेला तु ही नवीन सभागृहात आला होता यावेळेला येका या 
वा याम ये येक ने यांच नाव होतं. येकजण टाळया वाजवायचे कधीही 
आ ही याला िवरोध केला नाही. आ ही कधीही हणल नाही क  तु ही यांच नाव 
का घेता यांच नाव का घेता. येक ला वत: या ने यांचा आदर असतो. 
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तु ही नाव घेतलतर आ ही तु हांला कधी िवरोध नाही केला. आज तुषारनी जर 
िवषय काढलातर मंगलाताईना वाईट वाटायच काही कारण नाही. मंगलाताईनी 
चांग या कामाला सपोटतर केलाच पाहीजे. मा.महापौर आयु ाना सरळ आदेश 
दया क  हे चाललय काय जर हे अस चालत असेलतर ऑि सजनम ये जर एवढी 
हेराफेरी चालत असेलतर, ते जावाई होते का टार हॉि पटलवाले कोरोना या 
काळाम ये यांना ऑि सजन  दला. सकाळी सं याकाळी पहाटे ते िसलडर 
बदलले. कोणासाठी दले, का दले आज का िवषय आला हा मग या दवशीच का 
नाही बोलले गेले. कोरोना या काळाम ये कुणीतरी आप यातीलच लोकांनी 
हणल असेल क  तीथ िसलडर दया हणून पेशंटला ऑि सजन िमळत नाही 
हणून शेवटी ते सु दा कुठेतरी पपरी चचवडचेच असतील, हणून आ ही ग प 

बसतो दरवेळेला.कुठ याही शाळेतील मुल कुठ याही शाळेत िशकतात परंतु   
आ ही अंस हणत नाहीत, पण शाळा चांगली आहेना आ हांला ऍडमीशन 
िमळाल नाहीतरी हरकत नाही परंतु आमची शाळा ही टकली पाहीजे, कारण 
पपरी चचवडमधील मुल या शाळेत िशकतात. तसे कुठलही हॉि पटल असू देत. 

कोरोना या काळामधे ाचाराच तर काही िवचा च नका. सगळयाकडे 
पु तकची पु तक आहेत. आिण हणून मा.महापौर साहेब, यांनी जर थेट खुलासा 
केलेला असेलतर यां याकड रायट गम ये असेलतर या कंपनीच सगळ बघीतल 
गेल पाहीजे. आडीच आडीच कोटी, पाच-पाच कोटी आहो आमचे पपरी 
चचवडचे करदाते आहेत क  यां या कोरोनाम ये नोक-या गे यात, दोन टाईम 

जेवायला िमळत नाही आिण ही कुणाची बील आिण कुणाची पोट भरतात आिण 
कशासाठी भरतात. पाच-पाच कोटीची बील डोळे झाकूण देता. आयु ांचे आदेश 
होते कोण याही प दतीने बील रलीज क  नका,  कोणताही धोरणा मक िनणय 
घेवू नका हणून तरी सु दा दले. हा महापािलकेचा पैसा आहे हा वत: कुणी 
खीशातून आणलेला नाही उलटा पगार हणून सगळे अिधकारी घरी घेवून जातात 
अिधकारी साहेब. माई, तु हांला मानधन एवढूसच आहे मोहरी या दा याइतकं. 
अिधका-यांना पगार कती आहे आकडे बघा. तु ही गे या का कधी फॉरेन टूरला, 
नाही गे या. मला माहीती आहे माई तु ही माईच आहात. तुम या नावात माई 
आह.े तु ही शहराची काळजी करता हणून तु ही नाही गेलात. आम या अिधका-
यांचे कती टुर झाले आहेत ते काढा. यांना कुणी काका मामा हणणारे नाही का. 
ते गेले परंतु तुम यातली माणुसक  ही जगाला दसलीना क  तु ही नाही गे या, 
हेच नातं सभागृहामधल आिण शहरामधल हे जे तु ही आ ही जपतो तर हे जपल 
गेल पाहीजे. लोकांचा कर पी आलेला पैसा कसा िखरापतीसारखा वाटतात. हे 
बघा आकडेच आकडे आिण याची टोटल मारा. शहरातील करदा यांचे पैसे हणजे 
काय चचोके आहेत का. आम या शहरातील माणसाना या यातून काय िमळालं. 
कोण याही दवाखा यात जा पैशे मागतात, वायसीएमसु दा. आ ख वायसीएम 
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सु दा  करा. कोरोनाचे इंजे शन रेमीडेिस हर दोनच िमळणार चार बाहे न 
आणा ही कुठली प दत. परवाचा ऍटो ल टरचा क सा आह,े पेशंट या 
नावासकट सांगेल. मग मी शेवटी वायसीएमला फोन लावला. असं असेलतर 
आमचा पेशंट वायसीएमम ये दया पेशंटची प रि थती गरीब आहे आ ही पुढची 
चार इंजे शन पण देवू शकत नाहीत आिण पहीले दोन पण देवू शकत नाहीत. मी 
सांगीतल पहीले दोन देवून या मग बघु बरे वाटते का ते मग या या पुढची 
प रि थती काय आहे ते बघु या. बोगस रपोट, बोगस डॉ टर. या सगळया 
गो ीला काय हणायच. खरच अंस वाटल मनाम ये क आपण स ेम ये नाहीना 
लोकांना एकदा कळून तरी चुकलय क  स ाधा-यांच काय काय चाललं आहे त.े 
अशा कारे शहराम ये काम चालल असेलतर करदाते कधीही माफ करणार 
नाहीत. करदा यांचा कोणी िवचार केला का, करदा यांना कोणी असं हणले का 
वषाचा टॅ स आ हांला देवू नका हणून. केला का असा ठराव का कुणी अिधका-
यांनी एखादया नगरसेवकाला पेज िल न दल क  तु ही मागणी करा असा 
चांगला ठराव आ ही नाही देणार.उपसूचना अिधका-यांकडनच येतात मग असं 
चांगल काम का शहरासाठी केल गेल  नाही. हे जर कोराना या कालावधीमधला 
एक वषाचा टॅ स नागरीकांचा माफ केलाना तर लोक माई अ रश: तु हांला 
डो यावर घेतील. मी मांडते ठराव क  कोरोना या काळातील घेवू नका एक 
वषाचा टॅ स. तुषार सारखा राजकारणात येवून चार वष झाले आहेत अशा 
मुलांनी हे कढलना आिण तु ही ग प बसता हे िवशेष आह.े मा या महीला भगीनी 
पुढे बसले या आहेत कती िवशेष आह.े ताटातला वाटीत, वाटीतल ताटात 
ताटातल चम यात, चम यातल घशात अशी प रि थती चालू झाली आह.े मला 
माहीती आहे आता याच बोलणार आहेत.आयु  साहेब अशी प रि थती आहे 
तु ही सकाळी उठ या पासून शहरात फरा, कुठे काय चालल आहे ते बघा. 
स या या कोराना या प रि थतीत कुठ काय चालल आहे ते पण बघा. कोरोना 
आजही आप यावर एकदम झडप घालून आह.े आजची प रि थती कोरोना या 
बाबतीत वाईट आह,े पपरी चचवडचा आकडा कधी झपकनी वाढेल. 
या याम ये खरोखरचे रपोट देतात का ते पण बघा. आयु  साहेब कोरोना या 

बाबतीत थोडीशी तु ही कडक भूमीका या. हे तर चाललच आह े या यावर 
तु हांला कारवाया करा ाच लागतील. परंतु कोरोनाचाबाबतीत शहरात मोठा 
आ वासून  उभा आह.े आज पपरी चचवड शहर हे आमच आहे आिण पपरी 
चचवडचा  येक नागरीक हा सेफ राहीला पाहीजे यासाठी आपण काय 

उपाययोजना के या पाहीजेत. गॅसचा स लाय तु ही केला मग तो कुणी बघुन 
यायचा महापौरांनी बघायचा का. िसलडरची गाडी खाली होत असताना जो 

कोणी तीथे होता याला िवचारले पाहीजे. यात जेवढे जेवढे आहेत यां यावर 
फौजदारी गु हे दाखल करा आिण यां यावर सगळया कार या कारवाया के या 
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पाहीजेत. मा क या बाबतीत मला जे चुक च दसल ते बोलणार, नंतर सगळी 
चौकशी के यानंतर एका ठेकेदारावर कारवाइ केली आिण या ठेकेदारांनी मा क 
दले होते सॅ पल तो तर िवचा च नका तो अलबेलच. हणजे काय कसायला गाय 

धाज ण हणतात तशी प रि थती आहे इथे. आज िसलडरच काढल मग या 
िसलडर म ये कोण कोण आहेत हे सगळे सांगा, ठेकेदाराला मी मुळीच पाठीशी 
घालणार नाही. ठेकेदार आिण या या बरोबर सगळे पाच प ास डॉ टर, 
अिधकारी हे सगळे कामाला इथे लागले पाहीजते. याच प दतीने मा.महापौरांनी 
आदेश दला पाहीज.े मी तर जाहीर सभागृहात बोललेले आहे मी िव ास ठेवते 
पञकारांवर मी िव ास ठेवते नागरीकांवर क  जर कोणी अिधकारी असे डेअर ग 
करत असतील खाली पद वेगळ आिण सही करणारे जर कुणी असतीलतर याला 
घरी पाठव या िशवाय साहेब तु ही ग प बसू नका एवढच या संगी सांगते. माई, 
िवषय फार गंभीर आहे आिण स ाधारी तुषारनी काढलेला िवषय आह.े यावर 
सगळयांना बोलू दयात काय कुणा या मनात आहे ते सांगू दयात मला जे माहीत 
आहे ते यांना नसेल यांना या यापे ा वेगळ माहीती असेल. सगळयाना बोलू 
दल पाहीजे आिण जो झालेला ाचार आहे तो पुणपणे बाहेर िनघाला पाहीजे 

एवढीच माझी िवनंती आह.े आिण मी असा ठराव मांडते क  पपरी चचवड या 
नागरीकांना कोरोना या काळातील कराम ये एक वषाची सवलत दयावी.  

मा.वैशाली घोडेकर -  आताच जो ठराव मांडला याला अनुमोदन देत.े  

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. थमत: 
तुषारच  िवचार याब ल अिभनंदन. एक कडे कोरोनायो दा, कोरानायो दा 
हणून संपुण शहराने डो यावर घेतलेले सव डॉ टस आिण वायसीएम, महीनाभर 

पण झाला नाही क  आपण यांचा स कार क न. यांनी चांगल काम केल, 
आहोराञ या ठकाणी काम केलं, वत: या जीवाची परवा न करता काम केलं, 
िसमेवरती जसे जवान लढतात तसं यांनी काम केलं, कती कती कती उपा या, 
कती किवता आपण गाय या हो या. डॉ.वाबळे आपण या ठकाणी आहात, डीन 

आहात कोराना काळा या दर यानच आप या सगळयांचा परमन टचा िवषय 
सु दा या सभागृहात आला होता.आ ही स ाधारी जरी असलो, मंगलाताई तरी 
चुक या कामाना िवरोध करणारे पहीले स ेतले िवरोधक आ ही आहोत आिण 
िनि तपणे ती जबाबदारी आ ही अ यंत गंभीरपणे आिण जबाबदारीने पार 
पाडली. मा.महापौर साहेब, आता या ठकाणी गॅस पुरवठा करणारी जी कुठली 
यंञणा असेल मग तो गॅब वाला आहे का अजून कोण आहे हे मला माहीत नाही, 
तो खरच काय काम करतो. या सभागृहातले स र ते शी ट े  लोक अनिभ  
आहेत या िवषयांवर. सवात गंभीर आरोप जर झाला एकतर टार हॉि पटलला 
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दर यान या काळाम ये यांनी जो गॅस दला. टार हॉि पटलला डॉ.अमीत वाघ 
आहेत व तेच अमीत वाघ आपले वायसीएमला सु दा आहेत. असंतर काही 
नाहीना क  वायसीएममधले आपले काही पेशंट िसरीअस झाले कवा िसरीअस 
पेशंट होते आिण हणून ते टार हॉि पटलला िश ट केले आिण या ठकाणी 
गॅसची गरज पडली असेल, ही श यताआहेखरनाही, श यताचअसेल. दुसर असं 

क  या ठकाणी असणा-या डॉ.अमीत वाघ यांनी यां या पदाचा दु पयोग केला, 
आ हांला माहीती नाही, आ हांला माहीती नाही, परंतु हे जर असेल आिण 
डॉ.वाबळे आपण डीन आहात तुमची खरी जबाबदारी आहे दहा लोक गॅस यामुळे 
ए सपायर झालेत का, मृत पावलीत का हा आरोप भारतीय जनता पाट वरती 
आह.े संपुण देशाम ये या या ठकाणी भारतीय जनता पाट ची स ा आहे 
या ठकाणी सगळीकडे हा आरोप आहे आम यावरती आिण हा जर खरा असेलतर 

आिण मा.महापौर साहेब, वायसीएमचे सगळे डॉ टर आपण बरखा तीचे आज 
या ठकाणी ठराव घेतला पाहीजे, हे जर खर असेलतर. या ठकाणी  जे कोणी 
अिधकारी आहेत ते बरखा त केले पाहीज.े आयु  साहेब तुमच शासन आह.े 
तु हीतर टमक  िमरवताना शासनाची तर तुमचच शासन आह,े तुम या 

शासनाला जाब िवचारायची जबाबदारी सु दा तुमची आह ेआमची नाही. पण 
स ाधारी हणून जर आम यावर कलंक लागणार असेलतर इथ आ ही शांत 
राहणार नाहीत. डॉ.वाबळे तुमची जबाबदारी आहे आिण अ यंत जबाबदारीपुण 
या ठकाणी तु ही िनवेदन करायच आह.े अ यंत जबाबदारीपुण. खरच ते दहा 
पेशंट गॅसमुळे मृत पावलेत का. मा.महापौर साहेब, गेलेले जे दहा पेशंट असतील 
यां या सगळया कुटंूबीयांना, जस एखादा अिधकारी कामावर असताना 

कोरोनाकाळाम ये मृत पावलातर प ास लाख ते एक कोटी पयतच शासनाने 
धोरण ठेवल होत तस धोरण सु दा आपण या ठकाणी सु दा राबवाव, तर ती दहा 
लोक कोण आहेत यांची नाव सु दा पाहीजेत आिण खरच ते यांना ासो ास 
घे यासाठी गॅस कमी पडला का आिण यामुळे ते गेलेत का. गॅस कमी पडला 
असेलतर इतक  इ टरनल माहीती तुषार कामठे यांना िमळाली कशी. ही माहीत 
तुषार कामठेकडे आली कशी.  ते सांगतात या ठकाणी ते पीपीई क ट घालून गेले 
होते. होय गेले होते या दवशी यांचे वृ पञाम ये मी फोटो पण पाहीले होते. ते 
या ठकाणी आले तुम याशी बोलले अजून कुठ या डॉ टराशी बोलले आिण ते 

बोलले असतील यांचा संवाद झाला असेल आिण यांनी खरी प रि थती 
िनदशनास आणुन दली असेलतर या यावरती आपण काय कारवाई केली. उदया 
पेपरला एकच बातमी असेल भारतीय जनता पाट या काळात दहा लोकां या 
मृ यूला जबाबदार भारतीय जनता पाट . तुमची आमची सगळयांची त ड आमची 
काळी. हणजे या ताकदीने कोरोना या काळात आ ही काम केल ते सगळ िझरो 
झालं, तस ते जर खरं असेलतर. ते जर खर असेलतर. यामुळ तुमची जबाबदारी 
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फार जा त आह.े वायसीएमला काय चालतं ते अंबरनाथदादानी सांगीतल क  
पेशंट गेला होता.  ते नगरसेवक आहेत यांचा वत:चा अनुभव होता ते वत: 
तीथ गेले होते. यावेळी या डॉ टरांनी असा हलगज पणा गेला असेलतर 
यां यावरती आपण काय कारवाई करणार आहात. माझी अंबरनाथ दादांना 

िवनंती आहे क  असा जो कोण डॉ टर होता या डॉ टरांच नाव तु ही आयु ांना 
भेटून सांगा. यां या ब लच पञ दया या डॉ टरांना घरी बसवलेलं बरं. आ ही 
डॉ टरांकडे देवदूत हणून पाहतो. एक ज म आ हांला आम या आई वडीलानी 
दला आिण दुसरा पुनज म हा डॉ टर देतो असं आ ही मानतो,आ हीच नाहीतर 

संपुण जग मानतं. असं काही घडल आहे कारण क  वत: अंबरनाथ तीथे होते तर 
यां यावरती तु ही काय कारवाई करणार. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी या 

िवषयाची आपण अ यंत गंभीरपणे चौकशी लावली पाहीजे. आता यांचा काहीही 
खुलासा होवू देत या खुलाशानंतर सु दा आयु ांनी या ठकाणी एक किमटी 
नेमावी किमटी नेमून टार हॉि पटलला झाले या गॅसचा पुरवठा आिण यामुळे 
दहा लोक दगावलीत का. यावरती िनप पाती पणे चौकशी हायला हावी. 
चौकशी सिमती नेमून याचा अहवाल सभागृहा या पटलावरती पुढ या जीबी 
पयत ठेव यात यावा. माझी सवाना िवनंती आहे क  अ यंत गंभीर आरोप आह.े 
जोपयत याचा अहवाल येत नाही इथ कोणालाही मंगलाताई पाठीशी घाल याचा 
अजीबात य  नाही परंतु पुढ या २० तारखे या सभेपयत आपण थांबाव. 
कारण का अशा कारचा आरोप घेवून मलातर वाटत नाही क  हे सभागृह सु दा 
मा य क  शकेल आिण हे जर खरं ठरलतर मग माञ शासनाची अजीबात गय 
केली जाणार नाही. या महापािलकेत तु ही नौकरीला आलात तर आमचे चार 
वषाचे आरो य, आम यासाठीचा आमचा स मान तो शहरवासीयां या बरोबरचा 
आह.े तु ही जर का आ हांला नाकारणार असालतर आ ही ऐकूण घेणा-यातले 
अजीबात नाही. यामुळ मा.महापौर साहेब, तु हांला हात जोडून िवनंती आहे क  
या यावरती एक किमटी नेमा, िनप पातीपणे चौकशी करा दो ही गो ी एकञीत 
गंुफूण बघा यातन स य काय बाहेर येतं ते स य काढा आिण जे जे या यातले 
झारीतले शु ाचाय आहेत यां यावरती पहीला घाला घाला, ध यवाद. 

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. सव थम 
मी तुषार कामठेच मनापासून अिभनंदन क  इि छतो एका चांग या िवषयाला 
यांनी सुरवात केलेली आहे आिण हा खुप गंभीर आरोप आहे क  एखादया गॅस 

पुरवठाधारकामुळे जर दहा लोक दगावलेले आहेत. तर ते संबंिधत िवभाग मुख, 
तीथले डॉ टर, आयसीयू मधले डॉ टर, तीथली टे कली व था बघणारे 
असतील हे लोक काय करत होत े आिण पयायी व था कर यासाठीआप या 
वायसीएमवर जो लोढ होता तो लोढ ल ात घेता मा.महापौर साहेब, तु ही वत: 
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पुढाकार घेतला, प ने यांनी पुढाकार घेतला आपण ज बो आयसीयूची व था 
केली. आपण ऍटो ल टरला आयसीयूची व था केली. मग समोर याचा जीव 
जात होता तोपयत या डॉ टरांनी िन काळजीपणे याला म  दलं याला इतरञ 
का हालवल नाही आिण ऑि सजन जो मोठया टँक ारे होतो याला वॉल असतो 
आिण या वर या मा यमातून सव िडपाटमटम ये जात असतो. परंतु  ईमज सी 
ि थतीम ये िसलडर लावून सु दा ऑि सजनचा पुरवठा करता येतो. ज बो 
िसलडर लावता येतो. मग डॉ टर करत काय होते. ते दहा लोक जीव जाईपयत 
संबंिधत डॉ टर करत काय होते. यांना इतरञ का हालवल नाही, यांना ज बो 
िसलडर ारे ऑि सजन का दला गेला नाही, तीथली व था का बरोबर केली 
नाही, तीथ या पाईपलाईनच काम वि थत का केल नाही, तीथ असलेला दहा 
केएलचा टँक हा अतीशय मोठा पाहीजे याची व था लवकर का केली नाही. 
ज बो हॉि पटल म ये पण ऑि सजनचा स लाय, ऍटो ल टरला पण ऑि सजन 
होता तीथ आयसीयूच टडर होतं. मा.महापौर साहेब, िसमाताईनी 
सांगीत या माणे, मंगलाताईनी सांगीत या माणे, वैशाली घोडेकरांनी 
सांगीत या माणे याची चौकशी हायलाच पाहीजे. जो कोणी संबंिधत डॉ टर 
आह,े जो कोणी संबंिधत अिधकारी आहे आता आम याकडे अित.आयु  (२) 
यां याकडे सगळी जबाबदारी दे यात आली होती. मा.आयु  साहेब मी आपल 
वागतही करतो आिण आपण अलट रहा, सावध रहा अशा कारच िवनं  हात 

जोडून तु हांला अिभवेदन करतो. मी तु हांला पञ दलेल होत, तु हांला िलगल 
नोटीस दली होती या िलगल नोटीसच पण उ र आपण दलेल नाही. या 
िलगल नोटीसच उ र सु दा मा या वक लाना अित.आयु  (२) पवार साहेबांनी 
दलं नाही. मी जे आरोप केले आहेत ते आरोप गंभीर आहेत. मी चार वष 

महापािलकेत ल  घातलेल नाही परंतु २००५ आप ी व थापन कायदया या 
नावाखाली जी लुट भारतीय जनता पाट या पदािधका-यांनी, अित.आयु  (२) 
यांनी आिण संबंिधत ठेकेदारानी केली आहे ती मी या िलगल नोटीसम ये सगळ 
मे शन केलेल असताना पीआयएल सु दा दोन दवसाम ये दाखल होणार आहे 
आिण या सवाना याच उ र दयाव लागणार आह.े तु ही तुमची जबाबदारी का 
पार पाडत नाहीत. जाताना हाड कर साहेब सांगून गेले क  हे अित.आयु  (२) 
यांनी केल ते चुक च केल आहे यांनी असं घाईघाईनी करायला नको पाहीजे होत.ं 
३ कोटी १४ लाख १९०० . बील आदा, महापािलकेचा अवमान क न 
बीपीएमसी ऍ ट पायदळी तुडवून से शन ७३ च  उ लंघन क न, बीपीएमसी 
ऍ ट से शन ५९(१) च उ लंघन क न सव उ लंघन क न यांनी बील आदा 
केलेल आह.े थायी सिमतीन अ यास कर यासाठी वेळ मागीतला आिण 
मा.आयु  साहेब मी आप याला सांगू इि छतो, सभागृहालाही सांगू इि छतो क  
का स ाधारी ग प आहेत,  का या यावर आवाज उठवत नाहीत. सं दप वाघेरे 
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यांनी एक पञा ारे माहीती मागीतली होती, अित.आयु  (२) ची आप या 
महापािलकेम ये युडीने ऑडर केली स मा.अजीत पवार ऍडीशनल आयु  हणून 
दोन वषासाठी यांना २४/७/२०१९ ला इथ पाठवल गेलं. हे स मा. ह थ या 
महापािलकेम ये ५ स टबर २०१९ ला जू झाले. मा.आयु  साहेब आपण 
आयएएस आहात तु हांला सव िनयम माहीती आहेत. या दवशी ते इथ जू 
झाले या दवशी यां या मोशनच लेटर आप या महापािलकेम ये यांना 
पदो ती दली गेली. पदो ती द यानंतर ते तीथे अ य  हणून जू झाले,आज 
ते मोशनचा पगार घेतात, पगार कुठला घेतात मोशनचा पगार  आिण मलीदा 
कुठला खातात इकड बसून.सकाळपासून ते सं याकाळपयत इथच टडर, टडर, 
टडर, टडर आणा याची सही मी करतो याची सही मी करतो, रॉयची सही पण 
मीच करतो, ुफ आहे ुफ मी बोलतोना सव कागद आहेत मा याकड,े अिधकार 
दला कुणी यांना. ९ स टबरला हाड कर साहेबांनी पञ िलहील आहे रे हे यू 

आिण फॉरे ट िडपाटमटला क  यांना ऍडीशनल पदभार इथ दे यात यावा. ५ 
स टबरला यांच मोशन झाल ५ स टबरला यांनी चाज घेतला, मोशनचा चाज 
घेतला यावेळेस यांनी ते तातडीने कत  बजावले पाहीजे होते ते झाल नाही, 
इथच राहीले आिण ९ स टबरला हाड कर साहेबांनी रे हे यू आिण फॉरे ट 
िडपाटमटला पञ िलहील आहे क  इथ आपण ऍडीशनल कमीशनरनां इथ 
ऍडीशनल चाज हणून आपण ठेवाव. या यावर १९/९/२०१९ ला रे हे यू आिण 
फॉरे ट िडपाटमटच लेटर िमळाल आहे आप याला  क  यांना तातडीने इकडन 
रली ह करा. हणजे १९/९ ला रली ह करा हणलेलं आह.े कोणा या 

अिधकारा वये, युडीची मा यता नाही, रे हे यू िडपाटमटची मा यता नाही. 
प नेते साहेब आिण िवरोधी प नेते साहेब आप या दोघानाही सांगू इि छतो क  
बेकायदेिशरपणे जे इथे ५ स टबर पासून बसून आहेत आिण ते हापासून यांनी 
जेवढे िनणय घेतले, कोठार िवभागाचे, को हीड केअर सटरचे आयु  साहेब या 
सवाची लेखी मागणी मी तु हांला केलेली आहे याचही उ र मला िमळालेल 
नाही.जेवढे यांनी यां या अिधकाराम ये िनणय घेतलेले आहेत ते सव िनणय 
चुक चे आहेत ते सगळे र  हायला पाहीजेत व दलेले सव पेमट वसूल केले 
पाहीजे. मा.महापौर साहेब तुमचा पण अपमान केला, तुमची पण मा यता नाही, 
आयु ांची मा यता नाही, थायी सिमतीची मा यता नसताना ३ कोटी १४ लाख 
१९०० . २५ जानेवारीला आदा कर यात आले. िहरा लॉ स, राम मृती मंगल 
कायालय तसेच शहरातील इतर को हीड केअर सटरम ये झालेला ाचार 
याचाच अथ स ाधारी भाजप, ठेकेदार व अिधकारी यांनी संगनमताने केलेले 
कोटयावधी पयाची लुट आ पती व थापना या नावाखली पालीकेला लुटले, 
गोरगरीबां या टॅ सचे पैसे लुटून खा ले असा माझा गंभीर आरोप आहे आिण मी 
स सदिववेकबु दीने, शु दीम ये बोलतो क  हे आरोप स य आहेत आिण या 
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आरोपा ब लचे सव कागदपञ मा या हाताम ये आहेत. मी भाजपवर कवा 
िवरोधकावर आरोप करायचे हणूनआरोपकरत नाही हे सव कागदपञ मा या 
हाताम ये आहेत याच एक उ म उदाहारण दयायच झालतर िसमाताई आपण 
पण ऐका, भाऊसाहेब भोईर आपण पण ऐका आिण स ा ढ प नेता आपण पण 
ऐका. शहराम ये कोरोनाचा ादुभाव कमी झा याने शासनाने द. १५ 
ऑ टोबर २०२० रोजी को हीड सटर बंद कर याचा िनणय घेतला. याच दवशी 
मा.अजीत पवार साहेब अित.आयु  (२) यांना केबीनम ये बस या बस या 
यां या केबीनम ये जे दोन, चार, पाच लोक कायम असतात ते सीसीटी ही म ये 

फुटेज म ये तु ही बघा, को हीड या काळाम ये ऍटो ल टर सटर म ये कती 
लोक दसतात, यां या केबीनम ये कती लोक गेले, पवार साहेबां या केबीनम ये 

रोज जाणारे लोक कोण ते तु ही बघु शकता, ते पण पुरावे घेतले आहेत. या 
दवशी या स मानीयांना केबीनम ये बस या बस या सा ा कार झाला, आता 

सा ा कार काय झालातर महापािलकेला ख यात घाल याचा कट रचला. या 
दवशी हणजे १५/१० ला जा. .अआ२/कािव/२८९२/२०२० को हीड केअर 

सटर बाबत बैठक आयोजीत केली अस स युलर काढल, या स मानीयांनी याच 
दवशी स यूलर काढला आिण लगेच दुस-या दवशी द. १६/१०/२०२० रोजी 

सायंकाळी ५.०० वाजता कोि हड केअर सटर या नुकसानभरपाई दे याक रता 
बैठक बोलवली. सदर बैठक म ये डॉ.गोफणे, ी.कंुभोजकर, ी.कोळंबे, 

ी.इंदलकर आ द उपि थत होते. अशी कहाणी रंगवली गेली क  पुढील बैठक 
लगेच ४/११/२०२० ला जा. . मोका/११/कािव/२९८/२०२० पञा वये घे याचे 
ठरले. या महाशयां या सुिनयोजीत कटाला सुरवात झाली. सदर बैठक चा 
सभावृ ांत दे यात आले या न तीम ये आढळून आला नाही याचाच अथ बैठक 
झा याचे नसून फ  कागदोपञी हे घोडे फरवलेत. वा तिवक पाहता ही किमटी 
आयु ां या आदेशाने थापन झाली का, नाही. या किमटीम ये िमनीटस झाले 
का, नाही. मी ी.कंुभोजकरांना, ी इंदलकरांना िवचारल ते हणाले 
अित.आयु  (२) बनवायचे आमच नाव यायचे आिण सही करा हणायचे आ ही 
सही केली.तु हांला मागणी केली का कुणी.माझ िवनं  आवाहन आहे मा.महापौर 
साहेब क  या १५ ऑ टोबरला यावेळी हा कट रचला गेला पैसे खा याचा, 
महापािलकेला ख यात घाल याचा, ाचार कर याचा या तारखेला 
कोण यातरी कोि हड सटरवा याच महापािलकेम ये मागणीच बील आल का, पञ 
आल का, आल असेलतर याचा आवक मांक ती तारीख याचा आ हांला पुरावा 
दयावा. पुरावा देवू शकत नाहीत कारण संबंिधत ठेकेदार आिण अित.आयु  (२) 
यांनी िमळून हा रचलेला कट क  आपण आता अस क  या ८० ट े  दयायच 
ठरवलेल आहे पण ते कुठ ठरवलय जे कोि हड सटर चालू झाल नाही. मा.महापौर 
साहेब, माझ आप याला िवनं  आवाहन आहे क  १५ ऑ टोबरला 
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सांगीत या माणे बीलाची नुकसानभरपाईची मागणी केली होती या पञाचा 
आवक मांक दनांकासहीत पुरावा सादर करावा. मा.आयु  साहेब, हे 
मा याकडे उपल ध असलेले कागदपञ, पुरावे व माहीती नुसार मी बोलत 
आह.ेिहरालॉ स व राम मृती मंगल कायालयभोसरी येथील कोि हड केअर सटरचे 
नुकसानभरपाई आदा कर याचे अनुषंगाने १ ऑग ट ते ३० ऑ ट बरचे पैसे आदा 
कर याचे ठरिवले. आता मा.महापौर साहेब इथन टोरी सु  झाली, आता हे 
ठरवल बरका क  यांना पैसे दयायचे आिण ७ ऑग  २०२० ला मे. पश यांनी 
याची िनवीदा मा य क न कोि हड केअर सटर चालू करणेकामी आव यक 
असणा-या गो ची पुतता कर याक रता उदाहरणाथ डॉ टस इतर टाफची 
यादी, यांची शै िणक पाञता माणपञ, आधारकाड इतर आव यक बाब ची 
पुतता क न कळिवणेक रता पञ दले होते. या अनुषंगाने मे. पश हॉि पटल 
यांनी टाफची यादी दे यासंदभात िनवीदाम ये मंजूर झा याचे कळवणेत आले 
होते. यानंतर ४५ दवसानी ७ ऑग ला शासनाकडन पञ आल आिण याम ये 
अ ट-शत  म ये प  हणल आहे क  तु ही डॉ टराच ॉली फकेशन, या 
डॉ टरांनी काम केलेल आहे यांच आधारकाड आिण यांची सव माहीती ही 
महापािलकेला उपल ध करावी. ४५ दवसानंतर जी डॉ टरांची यादी दलेली 
आहे ती यादी सु दा बोगस आह.े एखादया िप चरम ये जशी व था करतातना 
झटपट झटपट ती व था कर याचा य  तीथ केला आहे पण ते सु दा आडकले 
कारण क  आम याकडे याचे पुरावे आहेत कुठून काय गेला, तो कसा गेला, कोण 
डॉ टर तीथ उपल ध होते याचे सु दा पुरावे आम याकडे आहेत. यानंतर २५ 
स टबर रोजी सौ.डॉ.शैलजा भावसार यांनी थळ पाहणी केली, थळ पाहणी 
केली असता महापािलकेनी टाकले या अटी-शत  माणे अनेक बाबी उपल ध 
नस याचे यांना दसून आले. या माणे यांनी २५ स टबर रोजी ञुटी 
संदभातील अहवाल ई-मेल ारे सादर केला. या अहवालावर डॉ. अिनल रॉय 
यांनी देखील आपले प  मत न दवून म.े पश हॉि पटलला बील आदा करता 
कामा नये व यावर संबंिधतावर आपण खटला भरावा, यांनी महापािलकेची 
फसवणूक केलेली आहे आिण या यावर हाड कर साहेबांनी २५ तारखेला 
आित.आयु  (२) हे गैरहजर होते आिण ई-मेल ारे यावेळेला हा नकाथ  
अहवाल डॉ.शैलजा भावसार यांनी दला यांनी पाहणी केली पाहणी के यानंतर 
तीथ पीपी क ट नाही, औषध नाहीत, तीथ लोक नाहीत, तीथ दोन बेड म ये 
अंतर नाही, तीथ काही सुिवधा नाहीत फ  बेड ठेवलेले आहेत ते पण जवळ 
जवळ बेड ठेवलेत. मग काहीच सुिवधा नसताना मा क नाहीत, पीपी क ट नाही, 
लोक नाहीत, टाफनस नाहीत हे सगळ यांनी ई-मेल ारे टाक यानंतर डॉ.रॉयनी 
लगेच या यावर सही क न यानी ते आयु ांकडे पाठवून दलं. कारण 
या दवशी अित.आयु  (२) असतेतर यां याकडे फाईल गेली असती. पण ही 
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गेली हाड करांकडे. आता हाड करांच तु हांला पञ दाखवतो. मा.महापौर साहेब, 
हा कागद मी आयु ांना दलेला आहे तु हांला पण ही फाईल बनवून देतो. हे जे 
काही सव रमाक िलहीले आहेतना ते सव रमाक या डॉ.भावसार या ये  
िसनीअर वैदयक य अिधकारी आहेत यांनी िलहीलेले आहेत अहवाल सगळे. 
या यावर हा जो मु य िलपीक आहे यांनी सही केली नंतर डॉ.रॉयनी सही केली 

आिण या याम ये हाड कर साहेबां या अ राम ये िलहीलेल आहे क  ये  
वैदयक य  अिधकारी भोसरी यांचा अहवाल व अदयापपयत अमानत र म भरना 
न के याने  बील दे याची गरज काय असं हाड कर साहेबांनी सम  चचा करावी 
आिण ही फाईल ताबडतोब ती डॉ.रॉय यां याकडे आली. आता डॉ.रॉयकड 
आ यानंतर यासंबंिधत अित.आयु  (२) यांना माहीतच नाही क  ते पण म ये 
आहेत. हे जे हा आ ही पञ िलहील आिण ते ८ तारखेला पञ इ वड केल यानंतर 
यांची खटपट सु  झाली. मग यांनी या संबंिधत मु य िलपीकाला बोलून घेतल 
याला दोन ते आडीच तास केबीनम ये बसवलं आिण मा याकडन डॉ.रॉयनी हे 

िल न घेतलं असा याचा जबाब घेतला. मा.महापौर साहेब मला एक सांगा क  
डॉ टराच काम डॉ टरच करेलना ते कमीशनर साहेब पण नाही क  शकत आिण 
अित.आयु  (२) पण नाही क  शकत हणून या िवभागाचे जे मुख आहेत 
यांचा अहवाल बाजुला क न मु य िलपीक यांनी िलहील आहे िचफ ऑडीटर 

यांनी याला आ ेप घेतला आहे ते सगळे आ ेप ओ ह ल केले आिण द. 
१२/१/२०२१ ला डॉ.रॉयचे अिधकारच काढून टाकले. आता डॉ.रॉय यांचे 
अिधकार का काढलेतर डॉ.रॉय पाहीजे तीथ सही करत न हते आिण रॉय िवरोध 
करतील आिण तो कागदपण तु हांला दाखवतो. मा.महापौर साहेब, मा. आयु  
साहेब अित.आयु  (२) यांनी वत: डॉ.रॉय यां या नावाला खोडलय वत:च 
नाव िलहील आिण वत: या सहीन पाठवून दलं. आिण मग िडपाटमट हेड 
कशाला आह.े मी हणतो वायसीएम म ये यांना बसवून टाका आिण डॉ.वाबळेना 
घरी पाठवून दया, अित.आयु  चालवतीलना वायसीएम पण डॉ टर आहेतना त.े 
कोण पाठीशी घालतय, का चौकशी होत नाही. तु ही सु दा हणता हे तु सांभाळ, 
हे तू सांभाळ, हे तू सांभाळ. हाड करांनी पण तेच केलना. मा.महापौर साहेब, 
काल परवा वायसीएमचे टडर १५ कोटी ७१ लाख पयाच टडर आयु ां या 
वा रीिवना या महाशयांनी उघडून टाकल. मा.आयु  साहेब चौकशी करा र  

करा हे र . ते तु हांला पण जाळयाम ये अडकवतील. कोणकोणते अिधकार दले 
काय दले हे बघा. हाड करांनी एक कोटी पयतचे अिधकार दले होते आिण यांनी 
बील आदा केल आहे ३ कोटी १४ लाख पयाचं. कोण या अिधकारा वये केल 
आह.े थायी सिमतीची मा यता नाही. मा.महापौर साहेब, यानंतर कोणतही 
कारण नसताना कवा कोि हड सटरम ये एकही पेशंट नसताना मे. पश 
हॉि पटलला डॉ.अमोल होळकंुदे यांनी ५ कोटी २६ लाख ६० हजार पयाचे 
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८००/- पये माणे बील अदा केले. मा.महापौर साहबे, मा.आयु  साहेब असं 
हणल जात या ठकाणी एकही ण ऍडमीट नाही, या ठकाणी व था नाही 

दुस-या बाजुला दुसरे कोि हड सटर चालू आहेत यांची बील थकबाक  आहे यांच 
पेमट बाजूला आिण िजथ काहीही नाही तीथ आ पती व थापनाच कलम टाकून 
बील अदा कर याच कारण काय याच उ र आ हांला पाहीजे. िजथ पेशंटच नाही. 
मगाशी ताईनी हण या माणे महापािलकेनी चांगल काम केल, आ हीही कौतूक 
केलं, आयु  साहेबांच आ ही कौतूक केलं सगळया योजनांच आ ही कौतूक केलं. 
परंतु या चुक या प दतीने बील आदा केलेल आहे याला जबाबदार कोण. 
मा.आयु  साहेब या संपुण करणाची तु ही चौकशी करा. हे ३ कोटी १४ लाख 
पये कुठ या बँकेत गेले, या याम ये कोण कोण सामील आहेत आिण 

कोणाकोणाचे लागेबांधे याम ये आहेत या सव गो ची चौकशी हायला पाहीज.े 
मी तर कोटात गेलो तु ही थांबवलतर तुम याकडे यईन, तु ही ऍ शन नाही 
घेतलीतर मी तु हांला पण पाट  करीन आयु  हणून. कारण आता मी ग प 
बसणार नाही. यानंतर मी आप याला सांगू इि छतो क  यांनी मग िमट गम ये 
६५ ट े  भरपाई दे याचा िनणय घेतला, महापािलकेच वाचवले १५ ट े  याब ल 

अिभनंदन. मे. पश हॉि पटलने िनवीदेमधील एकाही अ ट-शत ची पुतता केलेली 

नसताना केवळ एक ट ा एलडी भर याचा महा साद कोि हड णां या 
मा यमातून शहरातील गोरगरीब जनते या टॅ स व पातून जमा झाले या 
पैशावर ड ला मा न कमवला आह.े ही सव व तुि थती असताना अशा प दतीने 
हा गैर वहार कर यात आला.मह वाची गो  हणजे जेवढे हॉि पटल शहराम ये 
आहेत या सव हॉि पटल या डॉकेटसवर या या ऑडर वर सहया या डॉ.अिनल 
रॉय या आहेत. फ  मे. पश हॉि पटल या डॉकेटवर आिण या टडरवर, या 
वकऑडर आहेत यांच नाव खोडून िह मत क न अशा प दतीने अित.आयु  (२) 
पवार साहेब यांची एकमेव सही. हणजे मला सांगा पश हॉि पटलला हे पैसे 
दे याची घाई का. तीथ काही पेशंट होते का, ती काही ॉ लेम होता. आप ी 

व थापन कोणासाठी असतं क  लोकां या िहतासाठी असतं इमज सी म ये 
आयु ांनी िनणय यावे हणून. िजथ काही नाही आिण िडपाटमट हेडची सही 
नसताना अशा प दतीने पश हॉि पटलला पैसे दलेले आहेत. िवभाग मुखाना 
बाजूला ठेवलेल आह.े पवार साहेबांनी याचा खुलासा करावा. मे पश 
हॉि पटल या मा यमातून स ाधा-यांनी काही ठरावीकांनी हा ाचार के याच 
मी अनेकवेळा आप याला सांगीतल आह.े १२ नो हबर रोजी अचानकपणे 
डॉ.अिनल रॉय यांना तीकडन काढ यात आल कारण ते हा ाचार क  देत 
न हते. २२ जानेवारी २०२१ रोजी अिधकार नसताना अित.आयु  पवार यांनी 
३ कोटी १४ लाख २५ तारखेला आदा केले. मा.आयु  साहेब २२ तारखेला 
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डॉकेट ठेवले आिण २५ तारखेला कुणाचीही मा यता न घेता पैसे आदा केले आिण 
२७ जानेवारीला थायी सिमतीची सभा होती.२२ तारखेच डॉकेट तीन 
दवसानंतर हणजे २५ तारखेला तो िवषय अजडयावर आला व २७ तारखेला 
थायी सिमती होती. मग थायी सिमतीसाठी पण थांबले नाहीत. २५ 

तारखेलाच देवून टाकले. थायी सिमतीने २७ तारखेला अ यास करायचा हणून 
िवषय तहकूब ठेवला. मा.महापौर साहेब, २५ तारखेला यांनी पैसे देवून टाकले, 
२७ तारखेला िवषय अजडयावर आला थायी सिमतीला अ यास करायचा होता 
हणून यांनी २७ तारखेला िवषय तहकूब ठेवला. २७ तारखेला यांची मांडवली 

झाली नाही, ट े वारी ठरली नाही, यां याम ये वाद आता एवढे पैसे वाटायचे 
कसे, तुला कती, मला कती फुकटचा पैसा महापािलकेला ख यात घालणारा 
पैसा, एकही पेशंट नसलेला पैसा, एकही डॉ टर नसलेला पैसा हा वाटायचा कसा 
या यावर वाद होते आिण हणून यांना अ यास करायला लागले पंधरा दवस. 
मी हे पञ तयार केल होतं सहा तारखेला परंतु हाड कर साहेब रजेवर होत,े मी 
हणल आता पञ दल काय करणार, अित.आयु  (१) पण न हते. एकतर 

अिधकार पण हयां याकडे, पु यातले आयु  आहेत यांना चाज होता यांची 
वा री  नाही, कुणाची वा री नाही हयां या वा रीने सगळ झालं. 

मा.महापौर साहेब ८ फे ूवारीला थायी सिमतीने हा िनणय घेतला आिण ८ 
फे ूवारीला हा िवषय मंजूर होतो आिण तो िवषय मंजूरम ये सु दा या याम ये 
एक अजब कहाणी आहे ती अजब कहाणी पण ऐक यासारखी आह.े हा तहकूब 
केलेला िवषय ८ फे ूवारी रोजी देवाण-घेवाण घे याचा िवषय झा यानंतर मंजूर 
केला. अिधकारी आिण स ाधा-यांनी तेरीभी चुप मेरीभी चूप हणत कोटयावधी 
पयाचा अपहार क न वत:ची घर भरली. मी श: आ ेप 

न दव यानंतरघाईघाईने दर बुधवारी होणारी बैठक सोमवारी घे यात आली. 
सोमवारी का घेतली तर माझ पञ इ वड  झाल होतं मी बाक या माहीती 
मागीत या हो या, बाक चे ॉ लेमहोतील हणून यांनी बुधवारची बैठक ८ 

तारखेला सोमवारी घेतली. मला भारतीय जनता पाट या लोकांच कौतूक कराव 
तीतक कमी वाटत कारण महापािलके या इितहासा म ये शासन िवभागामाफत 
स मा. ी.पवार यां या सांग याव न डॉ.पवन साळवे यांनी आकडयाचा खेळ 
क न पही यांदाच ऐतीहासीक परा म करत उपसूचना मांडली परंतु वत: 
केलेला परा म ल ात आ यावर यांनी थायी सिमती या सद यामाफत 
आकडयांम ये बदल करत उपसूचना दली आिण हेच करण गळयाशी येत 
अस याचे ल ात आ यानंतर हा सव कार करत आला आिण हणून 
बेकायदेिशररी या तो सु दा िवषय मंजूर झाला, उपसूचना कधी सू दा शासन 
देत नाही. आकडेवारीम ये जर बदल असेलतर शासन डॉकेट परत घेतं, 
िवषयपञ परत घेतं परंतु हे पवार साहेबां या ल ात आ यानंतर कदािचत मला 
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वाटत नगरसिचवांनी सांगीतल असेल क  तु हांला असं करता येणार नाही आता 
यांना माहीत होत क  आप या गळयाला फास लागतो, हा िवषयतर मंजूर 
हायला पाहीजे मग यांनी सद यांमाफत सूचना दली आिण सद यांमाफत 

सूचना हणजे आकडेवारीचा खेळ आह.े सद यांना काय मािहती कुणाचे आकडे 
कती, काय कती, काय कती, काय कती....... 

मा.महापौर -   बहल साहेब  वायसीएमवर आहेत, ो राचा िवषय आह.े 

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. या 

करणाम ये सामुहीकरी या महापािलकेची लुट कर यात आलेली आह.े 
बीपीएमसी ऍ ट से शन ७३ थायी सिमतीची मा यता न घेता बील आदा करणे. 
से शन ५९ (१) महापािलका कमचारी व अिधकारी यांची अनहता डॉ.सौ.अंजली 
ढोणे उफ आडसकर, या पश हॉि पटलचे मालक ी.िवनोद आडसकर यां या 
प ी महापािलकेत वैदयक य अिधकारी हणून काम करत असताना देखील या 
हॉि पटलची टे कल बीड कशी मंजूर झाली. या महापािलकेम ये डॉ टर आहेत 
आिण यांचे पती पश हॉि पटलचे डायरे टर आहेत मग असं असताना टे कल 
फ डम ये हे कॅ सल हायला पाहीजे होत.ं शासक य सेवा िनयमावली िनयम 
मांक दोन, चार आिण सोळा या कलमांचा भंग कर यात आलेला आहे यामुळे 

या सवाची िवभागीय चौकशी क न या सवाना तु ंगात टाकावे अशी माझी 
मागणी आह,े ध यवाद. 

मा.िमनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. पपरी 
चचवड महानगरपािलका ही ीमंत महापािलका हणून ओळखली जाते. या 

महापािलके या वायसीएम णालयात शु लक कारणाव न ऑि सजन अशा 
गो ीव न दहा लोकांचा मृ यू होणं हे खरच महािवकास आघाडीना सांगावस 
वाटत क  भाजपच, स ाधा-यांचा आिण शासनाचा हा नाकतपणा आहे असं मी 
हणेल. कारण दहा लोकांचा मृ यू झाला, कोरोना या काळाम ये आपण एवढा 

िनधी वायसीएमला देतो, कोटयावधी पये  िनधी आपण वायसीएमला देतो असं 
असताना ऑि सजन ही शु लक गो  पुरवली जात नाही यामुळे कुणाचा मृ यू 
होतो ही खरच लाजीरवाणी गो  आह.े ये  नागरीक िव ल कराळे हे वायसीएम 
म ये आठ दवसापासून ऍडमीट होते, पहीले चार दवस ते वि थत 
कंडीशनम ये होते जनरल वॉडला ऍडमीट होते. ते ए सपायर हो या या 
आ दपासून दोन दवसापासून मला क टी यू फोन करत होते क  ताई मला इथे 
गरम पाणी पुरवल जात नाही, दोन दवस झाल मी फ  गरम पाणी मागतो, 
सकाळी एक थमास गार पा याचा आणून ठेवला जातो परत साधा ऑि सजन 
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चेक करायला सु दा लोक येत नाहीत, डॉ टस, नस अ हेलेबल होत नाहीत असे 
दोन दवस तो माणूस मला क टी यू फोन करत होता मी डॉ.वाबळे सरांना आिण 
लाठी सरांना कतीवेळा फोन केला. आता ते असतीलतर समोर येवून मा याशी 
बोलाव क  यांन कती वेळा माझा फोन उचलला मी चारवेळा हणाले आिण 
शेवटचा या माणसाने दुपारी दोन वाजता फोन केला क  ताई मला ास 
यायला खुप ञास होतोय तरी तो माणूस जनरल वॉडम येच होता. जर 

डॉ टरांच ल  असतंतर कमीत कमी याला ऑि सजन पुरवला गेला असता, तो 
आयसीयूम ये िश ट करायला हवा होता साडेतीन वाजता तो माणूस ए सपायर 
झाला. हणजे आतम ये माणस जगतात क  मरतात ही लोक बघतात का झोपा 
काढतात.  हे अिधकारी लोक डॉ टस आतम ये नेमक करत तरी काय होते क  
लोक एक तासानी मरतात तो माणूस दोन वाजता मा याशी वि थत बोलला 
आिण साडेतीन वाजता याचा मृ यू होतो. मा.महापौर साहेब, जर इंजे शन, 
लाझमा कवा ऑि सजन हया बारीक-सारीक गो ी जर आपण णांना पुरवू 

शकत नाहीत तर फ  काय तु ही बेड अ हेलेबल क न देतात का. जर सेवा 
पुरव या जात नसतीलतर अशा सव डॉ टसना आिण सगळया अिधका-यांना 
िनलंबीत करा. कारण आता ही कोरोनाची दुसरी लाट आली असं आपण हणतो 
पेशंट डबल होत चालले आहेत आिण असंच जर पेशटंकड दुल  होत चालल 
ऑि सजन पुरवला नाही गेलातर आता दहा गेलेत उदया प ास जायला वेळ 
नाही लागणार आिण याच सगळ खापर माई आिण आयु  साहेब तुम या 
डो यावर थापल जाईल. यामुळ मी न   िवनंती करते क  माई वाबळे सरांनी 
मा या ांची उ र दयावीत हा पेशंट कशानी गेला याच मला लेखी उ र 
दयाव, अजून यांनी मला लेखी उ र दलेल नाही. माई, तु हांला न  िवनंती 
करते क  अशा अिधका-यांवर, डॉ टसवर कारवाई केली पाहीजे, ध यवाद. 

मा.आशा धायगुड-ेशडग े- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. आज ख-या 
अथानी अव या चार वषातच तुषार कामठे यांनी ो रे केली आिण अ यंत 
मह वा या ाला या सभागृहात उजाळा दला. तुषार यांनी जे जे सभागृहात 
सांगीतल यां या हण यानुसार जर का खरच दहा ण मा या या शहरातील 
दहा करदाते नागरीक, यां या जीवावरती हे शहर चालतं, सगळया अिधका-
यांचे पगार यातून होतात हे जर खर असेलतर यावरती कठोर िनणय आपण घेणं 
लागतो. आता िमनल बोलली, मगाशी मंगलाताई हणा या, योगेशभाई हणाले 
क  आ ही ग प कसे. जर चुक असेलतर िनि त चुक आ ही या सभागृहा या 
िनदशनास आणणार जर तु ही आणली असेलतर या या बरोबर ठामपणे 
उभेसु दा राहणार. या यात आणखी काही ञुटी आ हांला दस यातर या सु दा 
आ ही या सभागृहात आण या िशवाय राहणार नाहीत. स मा.महापौर साहेब, 
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जर तुषार या हण यानुसार डॉ.वाबळे या ठकाणी खुलासा करतील यावेळेस 
लेअर होणार आह.े चो-या कोण करतं, कसं होत, कुणाचे पा णे, कुणाचे नाते या 

सगळया गो ी या सभागृहाला मािहती आहेत. ते हा कुणाची हातिमळवणी 
असत,े कुणा बरोबर होते आिण िनि तपणे यावेळेला हणल जात भारतीय 
जनता पाट  या ठकाणी चोर आहतेर भारतीय जनता पाट वर आरोप करत 
असताना तीकडे पण कोण आह,े इकडे पण कोण आहे हे सगळे समोर आले 
पाहीजेत. मा.महापौर साहेब आ ही या ठकाणी बरबटलेले नाहीत यामुळे आमच 
नाव या सभागृहाम ये घे याचा अिधकार कुणालाही आ ही देत नाहीत. 
जरया ठकाणीकोणबरबटलेलेअसतीलतरतेरा वादीचे असूदेत, भाजपचे असूदेत, 
िशसेनेचे असूदेत कोण असेलतर ते सगळे समोर आले पाहीजेत आिण याम ये 
गंुतलेले अिधकारी सु दा समोर आले पाहीजेत. आमचे पञकार बंधु सांगतात क  
नगरसेवकांच आमकटमक असत या या बरोबर यांनी सांगाव क  या अिधका-
यांच पण टमकटमक कस असतं ते. मा.महापौर साहेब, आ ही या ठकाणी आरोप 
सहन करायला अजीबात रकामे नाहीत. आज या ठकाणी तुषार या मा यमातून 
अनेक िवषय समोर आले याला लागून स मा.माजी महापौर योगेशभाई बहल 
यांनी सु दा अनेक िवषयावर उजाळा टाक याचा य  केला. सगळयात मह वाच 
मा.महापौर साहेब यावेळेला पश सार या कोि हड सटरला आपण यावेळेला 
परवानगी दली यावेळेला हणजे हे आपले असे आरोप आहेत मा.महापौर 
हणून तु ही जरी सव प ीय असलातरी हे आम या भाजपचे आरोप आहेत. आज 

आम या सभागृहाम ये आम यावर झालेले आरोप आहेत परंतु या आरोपाना 
खतपाणी घालणार कोणं याचा सु दा िनकाल आज या सभागृहाम ये लागणं 
गरजेचे आह.े स मा.महापौर साहेब, अनेक मु े योगेशभाईनी घेतलेले आहेत. परंतु 
सगळयात मह वाची बाब हणजे जर एखाद टडर होतं या टडरमधील पहीला 
मु ा, दुसरा मु ा, तीसरा मु ा, चौथा मु ा अशा सगळया मु यांवरती काम 
करायच असतं आिण ते मु े लेअर झा यानंतरच बील अदायगी करायची असते. 
हा साधा िनयम या या  कोण या अिधका-यांना माहीत नसेल या सगळयांना 
आपण या ठकाणी सांगण लागतो. या सभागृहाम ये यावेळेला सीसी क ाच टडर 
काढ या गेल यावेळेला ईओआय या यामधला मु ा . ३.५ चा असा एक मु ा 
यांनी या ठकाणी घेतलेला होता. या ठकाणी पश सटरनी दोन मंगल कायालय 
हणजे राम मृती मंगल कायालय आिण िहरा लॉ स हे दले होते या दो ही म ये 

एकदम तीन मही याचे बील कसे काय आले. या या पुव चा एक मु ा होता मु ा 
. ४.४  यात असे आहे क  या न तीम ये ते उपल ध आह.े परंतु यातलाच ४.५ 

चा जो मु ा आह.े मा.महापौर साहेब जर चार ट े  अनामत र म आठ दवसा या 
आत करारनामा झा यानंतर, कामाचा आदेश झा यानंतर देणं लागत होतो तर 
या ठकाणी मी अशी न ती जी आहे ती तु हांला देणार आह.े या याम ये मी 
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तु हांला पान नंबर सांगते या पानावर तु ही पहाताल ते पान नंबर ६८७ आहे 
या यावरती नमुना . २२ जो आहे या यावरती आप याला दसून येत क  
बीलातील जी अनामत र म आहे ती जे अित.आरो य वैदयक य अिधकारी आहेत 
डॉ. पवन साळवे यांनी ती चार ट े  र म होती ती बीलातून वजा कर याचा 
महापरा म केलेला आह ेआिण इतक  दुदवी बाब इतक वाईट, कुणाला पाठीशी 
घालताय, कोण बीडर आह,े कोणाची सं था आहे याचा या ठकाणी खुलासा 
झाला पाहीजे. आपण महापािलकेतील अनेक ठेकेदारावर कारवाई कर याच 
िनयोजन केल, काहीवर कारवाई सु दा केली, लॅकली ट केलं मग यांना 
पायघडया घाल यासाठी हे कोण आहेत, पशवाले क  यांना आपण इतके संुदर 
रेडकापट या ठकाणी पालीकेम ये जर अंथरत असेलतर मा.महापौर साहेब हे 
खपवून घेतले जाणार नाही. एका ठकाणी जर िश ा असेलतर दसु-या ठकाणी 
सु दा याच प दतीने आपण या ठकाणी वागणूक दली पाहीजे. याच बरोबर 
स मा.महापौर साहेब, या ठकाणी डॉ.भावसार मॅडम, ये  वैदयक य अिधकारी 
यां याशी अनेक नगरसेवकांचा संपक आला असेल क  एक अिधकारी हणून या 

कशा काम करतात हे माहीत आह.े आठ नऊ वषात यांना मी ओळखते या 
कालावधीत सु दा मला या अ यंत ामािणक आिण चांग या काम करणा-या 
अिधकारी हणून मला या ठकाणी वाटतं, हे मला वाटत सगळयांचा अनुभव 
असेल असं नाही परंतु यांनी एक  मु ा िलहीला होता आप या ईओआयम ये  क  
यावेळेला आपण एखाद ऍ ीमट केल जाईल यावेळेला तेथे काम करणारी लोक 

आहेत यांनी यां या डॉ टरांची ली ट आठ दवसा या आत या 
महानगरपािलके या अिधका-यापयत पोहचवायची आह.े परंतु याच ठकाणी 
आप याला पाहीला िमळेल क  पश हॉि पटल या डॉ टरांनी २१/९ हणजे 
त बल ४५ दवसानी  डॉ टरांची ली ट दली आिण संपुण न तीम ये आप याला 
कुठेही या डॉ टरांचे जे काही स ट फकेट असतील ती पहावयास िमळत नाहीत. 
हणजेच जी काही या जे काही डॉ टर असतील यांच रिज ेशन असेल ते 

सगळ खोटं कवा बोगस असं या ठकाणी िनदशनास येतं. मा.महापौर साहेब, 
आपण १३३ आहोत यात दोन चार जण बरबटले असतील यांनी यां यावरती 
सगळ याव. यासाठी या ठकाणी तु ही अथवा आ ही बोलणे ऐकायला रकामे 
नाहीत. जर अशा कारे केल असेल, संबंिधत अिधकारी असतील, संबंिधत कुणी 
असेलतर यांना ते भोगायला लागलच पाहीजे. याचबरोबर दुसरा मु ा असा 
होता क  पश हॉि पटल यांनी जी काही कागदपञ या ठकाणी लावली आहेत तर 
या याम ये आप याला एक गो  िनदशनास येते क  डॉ.अिमत आनंद वाघ हे म.े 
पश फॉ यून या हॉि पटलचे डायरे टर हणून काम करतात. या या आ दचा 

एक मु ा होता क  डॉ.िवनोद आडसकर हे आप या महापािलके या तालेरा 
हॉि पटलम ये डॉ.अंजली ढोणे या आप या पािलके या अिधका-यांचे पती आहेत. 
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डॉ. वाबळे यांना कायम व पी केल बाक चे डॉ टर महापािलकेम ये घेतले ही 

या चालू होती यावेळेला आम या १३३ जणांचा एकच अ ह होता क  या 
जु या डॉ टरांनी आजपयत ामािणकपणे आम या णालयाची, आम या 
करदा या नागरीकांची सेवा केली िवनाअपे ा हणजे कुठेतरी एखादा दवाखना 
चालू करायचा, कुठेतरी एखादी ओपीडी चालू करायची तो दवाखाना चालू न 
करता यांनी या ामािणकपणे या शहरात या नागरीकांची सेवा केली 
याच माणे या नवीन सव डॉ टरांनी केल पाहीजे असा ठराव आप या 

सभागृहाने मांडला होता याचा पाठपुरावा करणेची जबाबदारी मा.महापौर 
साहेब मला वाटत आपण घेतली होती, स मा.आयु ांना तसे आदेश दले होते क  
आपण या सगळया डॉ टराकडून लेखी या क  आपण कुठेही बाहेर ॅ टीस 
करणार नाहीत. मग डॉ.अिमत वाघ यांनी पान नं. ७९ म ये दसेल क  ते या 
मे. पश म ये काम करतात, याचे डायरे टर हणून काम करतात. आयु  साहेब 

शासन हे तुमच आहे हे खुपवेळा आ हांला सांगता मग आ हांला पण फाईलच 
ठेवावी लागेल हे तुमच आहेना, मग जबाबदारी पण पेलवायची. पुढ या आठ 
दवसात डॉ. अिमत वाघच आपण काय करणार, या डॉ. अंजली ढोणे मॅडम 

आहेत याचं आपण काय करणार. मा.महापौर साहेब आपण आदेश दले पाहीजेत 
आ ही सभागृहात बोलतो भूंकत नाहीत, तु हांला मु ेसुद कागद देतो, पुरावे 
देतोत आिण हे पुरावे द यानंतर आपण सु दा या सभागृहाम ये यावेळेस 
आप यावर आरोप होतात, आम यावर आरोप होतात यावेळेला आपण हे आरोप 
सहन कर याचे काही कारण नाही. या डॉ टराना आपण कोरोनायो दा हणलं, 
या डॉ टरावंर आपण िव ास टाकला ते जर अशा वेगवेगळया सं था तयार 

क न या महानगरपािलकेचे पैसे लुट याचा य  करत असतीलतर मग ते आपले 
साळवी साहेब असू दयात, अमीत वाघ असू दयात, ढोणे मॅडम असुदयात या 
सगळयांवरती यो य ती कायवाही ऐ या आठ दवसात मा.आयु  साहेब आपण 
आपल शासन या ठकाणी सांभाळेल. आपण साडे तीन कोटी . दले काय हणून 
आपण लोकांचे आरोप सहन करायचे. जर यांना आरोप सहन करायचे असतील 
यांनी खुशाल करावेत आ ही वाट यास यांना पुरावे देणार आिण स मा.आयु , 
शासन हणून ती जबाबदारी पार पाडतील, यांनी याचा खुलासा सु दा देणं 

आ हांला लागतात. मा.महापौर साहेब, डॉ.भावसार मॅडमनी िल न दलं आह.े 
आता इथ बोलल पाहीजे, ढोरे हणून जो आपला िलपीक आहे तो खोट बोलतोय, 
भावसार मॅडम खोटं बोलतात, डॉ.रॉय खोट बोलतात, डॉ.पवन साळवे खोटं 
बोलतात कोणतरी खोट बोलतात एक हणत असं होतय दुसर हणत नाही एकदा 
याची सु दा शहिनशा झालीच पाहीजे. भावसार मॅडमनी सरळ िलहील क  
या ठकाणी चेकली ट लावलेली आह.े या चेकली टनुसार आप याला पाहीला 

िमळतं, जर िलहीयचच असेलतर माणूस सगळ खोट िलहील या सांगतात नंबर 
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ऑफ बेड- १३६ आहेत, नंबर ऑफ बेड- दुसर-या बाजूला १५२ आहेत, तीस-या 
बाजूला ३०० आहेत. तीथे मेडीकल टाफ उपल ध नाही, कॉमन टॉयलेट आहेचा 
उ लेख करतात परंतू या ठकाणी कमचा-यांच म टर नाही या ठकाणी पेशंटच 
रिज ेशन नाही, पेशंटची कट तीथ नाही, ि लन ग मटेरीअल तीथ उपल ध 
नाही, कॉ ॅ ट परसन फ  मी टर शांत साळंूके. आता नाव खर शोधाव, यांनी 
हे टॅ पपेपर खरेदी केले, शांत साळंूके हे कोण आहेत यांचा आिण पश 
हॉि पटलचा काय संबंध आह.े खुप मोठा गो य फोट या या मागे सु दा आहे फ  
मी सभागृहात याची खाञी नस यामुळे या ठकाणी तस सांगू इि छत नाही परंतु 
या शांत साळंूकेचा आिण पशचा काय संबंध आह.े यावेळेस मी एखादा टॅ प 
पेपर आणते यावेळेस माझी एखादी सं था मला सांगते क  तु ही एक टॅ प पेपर 
घवूेन या याचवेळेला आणतो परंतु या शांत साळंूकेनी या ठकाणी हे टॅ प पेपर 
का खरेदी केले याची पण आपण शहिनशा करणं लागतो. यानंतर आप याकडे 
काहीही उपल ध नाही फ  बेड ठेवले हणून जर ३ कोटी १९ लाख पये जर 
आपण देत असतालतर मला वाटते आ ही १३३ जण तसे बेड लावू जर सदरचे 
पैसे नागरीकांचे नसतीलतर. जर असे पैसे लुटायचे असतीलतर हे करताना 
या ठकाणी िश ा, शासन तुम या वतीने या ठकाणी झालं पाहीजे. मा.महापौर 
साहेब तु हांला गमंत वाटेल क  या म.े पशवा यांनी सांगीतल क  मला दोन 
दवाखाने ३००-३०० बेडचे चालू करायचे आहेत यांनी सुरवातीला सांगीतल 
होत क  आहेर गाडन आिण शुभम मंगल कायालय या दोन ठकाणी मला सु  
करायच आह.े अजीबात कोणतही िवधान मी यातल पुरा ािशवाय बोलत नाही. 
यांनी सांगीतल क  आहेर गाडन आिण शुभम मंगल कायालय याबाबत सहा 

तारखेला यांनी एक पञ दल यात सांगीतल क  हे आ हांला या ठकाणी करता 
येणार नाही कारण क  आहेर गाडन आिण शुभम गाडन हे नदी या कडेला आहेत, 
तीथ खुप ढास आहेत, तीथ टॉयलेटची व था चांगली करता येणार नाही, 
नागरीकांची या ठकाणी मोठी अडचण होते असं सांगीत यामुळे माझे संबंिधत 
िडपाटमटचे जे कोणी अिधकारी आहेत यांनी ते ि वकारल आिण आहेर गाडन 
कॅ सल केलं आिण राम मृती लॉ स आिण िहरा लॉ स हे दोन ठकाण यांनी 
याम ये दली. अव या आकरा दवसानंतर नवीन सा ा कार कवा योगायोग 

आप याला हणायला लागेल या ठकाणी आप याला पाहीला िमळाला आिण 
दुसर पञ लगेचच साई हॉि पटल यांनी द. १७/८/२०२० रोजी दल. हणजे 
यांनी पञ कधी दलं. ६/११/२० ला आिण १७/८/२० ला हणजे आव या आकरा 
दवसाम ये पु हा या साई हॉि पटलवा याना सा ा कार झाला क  नाही नाही, 

आहेर गाडन आिण शुभम गाडन सु दा चांगले आहेत या ठकाणी आ हांला 
परवानगी दया, आिण शासन डोळे झाकुन दुध िपतं असं मला वाटत असेल, 
कुणाला काही कळत नाही चोरी काही केलीतर परंतू या ठकाणी बाक यांची 
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डोळे उघडे आहेत हे ल ात ठेवाव. या ठकाणी आप याला दसून येतं क  
याच ठकाणी साई हॉि पटलला आव या आकरा दवसात पु हा या ठकाणी 

दवाखाना चालू कर यासाठी  कवा सीसी सटर चालू कर यासाठी शासनाने 
परवानगी दलेली आह.े असा काय सा कार झाला, असा काय योगायोग होतो 
क  एका ठकाणी एकजण सांगते क  आ हांला होत नाही हणजे थोड यात िहरा 
लॉ स आिण राम मृती लॉ स सु  तर झाल नाही या यावरती िच ह 
आ यािशवाय राहत नाही. असो, पण याची तु ही ख-या अथाने शहिनशा केली 
पाहीजे. एवढच न हेतर या यानंतर मलाही वाटल क  आपण पण काय या 
गो ी या मागे लागलो नको आपण या ठकाणी हे सगळ आपण डो यातुन काढून 
टाकू कारण या ठकाणी आपण या सगळया डॉ टरांवरती वाबळे साहेब 
िनि तपणे तुम यावरती लॅइंकपेज होतं. कोरोना या काळातील पेशंट सांगतात 
टॉयलेट सु दा तीथे वि थत नाहीत, ताई चला एकदा आपण जावून यायच का. 
पण कोरोना काळावरती कुणावरती आ ेप यायचा नाही असं आपण एकदा 
ठरवलयना. आप याला कुणावरती बोलायच नाही यामुळे आ ही आपल शांत 
राहीलोत ती काही चुक न हती आ हांला वाटत क  नाही आप या नागरीकांसाठी 
ती सेवा उपल ध कर याच काम पपरी चचवड महानगरपािलकेल केल असेलतर 
तर जी काही सुिवधा होणार यात एकोणीस-वीस होणारच आह.े एकोणीस-वीस 
चालंत होत पुण वीसचे वीस आपले. यावेळेस नागर ना खायला आ  न हतं, 
नौकरी न हती, ावसाय न हता या काळात सु दा आपण यांचे पैसे, यां या 
र मा आपण जमा के यात. मा.महापौर आ हांला सांगायच क  जस िमनल 
हणते क  आ हांला कोि हडच इंजे शन िमळत नाही तर ती तशीच फॅ ट आहे. 

आिण आप याला दसत वायसीएमम य टॉक गेला, ऍटो ल टरला टॉक गेला 
आह,े ज बो हॉि पटलला आपला टॉक गेला आह.े परंतु तीथून आ हांला 
सांगीतल जायच क  इथ इंजे शन आ हांला िमळत नाही, ताई कुठ िमळतय का 
मग आ ही डॉ.वाबळे साहेबांना सांगायच साहेब कुठून पण दोन इंजे शन उपल ध 
करा एखादया एज सीकडे ते श य असेलत आ ही याचे पैसे भ न यां याकड 
आ ही यायला जावू. आपण काहीपण आप या डॉ टरवर आ ेप घेतो का असं 
वाटल, पशवा याचा एवढा मोठा घोटाळा खरच आहे का आिण हणून 
वॉर मशी संपक साधला यांना हणाले न  सांगाततर आ हांला क  या 
वॉर मम ये काय झालं. माझा पेशंट या या ठकाणी ऍडमीट करा, माझा पेशंट 
घरकुलला ऍडमीट करा यानी सांगीतल आताच घरकुलची जागा संपली तुमचा 
पेशंट अम या ठकाणी पाठवला असं सांगीतल जायचं यां याकडे ३४ क ाची 
ली ट असायची मग यातले तीनशे, दोनशे, शंभर बेड असायचे याम ये कती 
बेड िश क आहेत याची इं भूत माहीती या ठकाणी असायची. मा.आयु  
साहेब ऑग ट, स टबर, ऑ टोबर या तीन मही याची मी मािहती मागीतली 
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कती पेशंट मला काही डेवाईज गरज न हती. पण या ३४ म ये कुठेही िहरा 

लॉ स आिण राम मृती लॉ स याचा उ लेखही दसत नाही. जे डॉ टर नौकरीला 
तुम याकडे तेथे होते तर यां या आक टला यांनी पगार केला असेलना. पवन 
साळवेनी घाईघाईने इतक ऍ टी हली ो हाईड क न ते काम केलं यांना वाटल 
क  जाऊदया नंतर थायीची मंजूरी घेवू पहील बील दल पाहीजे. हरकत नाही 
यांनी काम केल यांना मोबदला देणं हे आपल कत  हणून केल असेल. 

स मा.महापौर साहेब, तु हांला सांगते जी काही डॉ टरांची ली ट या ठकाणी 
जोडली आह,े कमचारी वग जोडले आहेत, सोडून दया सफाई कमचा-यांच अक ट 
असेल नसेल माहीत नाही परंतु तु हाला एक मनापासून िवनंती आहे क  हे जे 
डॉ टस या यादीम ये आहेत यां या अक टसचे िडटे स आपण मागवायचे आहेत 
आिण यां या आक टला पेमट गेल क  नाही हे सु दा आपण या ठकाणी 
तपासायच आिण आ हांला सगळयांना सांगायचं. आज आपण इत या वेळ 
सांगतो क  पवन साळवे खुप ऍ टी ह, खुप ऍ टी ह, खुप ऍ टी ह याचा काही 
संबंध नाही. वायसीएम हॉि पटल यावेळेस आपण कोि हड पॉिझटी हसाठी केलं 
होतं यावेळेस शहरातील नागरीकांची यावेळेस यांना काही वेगळे आजार होते, 
कुणाचा पाय फॅ चर झाला एखादा आजारी पडलातर अशा लोकांनी कुठ जायच 
यावेळेला नौकरी न हती, अ  न हतं अशावेळेला मा या नागरीकांना 

डी.वाय.पाटील दवाखाना उपल ध केला होता आिण या डी.वाय.पाटीलला पेशंट 
पाठवायला सु वात केली यावेळेस तेथे पेशंटला सांगीतल जायच तु हांला दोन 
हजार .भरायला लागतील, तु हांला हजार पये भरायला लागतील आिण मग 
नागरीक मला फोन करायचे मग आ ही यावेळेस संपक साधला मा.आयु ांशी 
आिण याच बरोबर पवन साळवीशी.  डॉ. पवन साळवे साहेब हणला के ताई 
आपल आ द यां या बरोबर हा करारनामा होता तोपयत हे चालल मग नंतर 
काही होत नाही मग स मा.आयु ांशी बोलले ते हणाले आपण हे क न घेतो, 
फा टम ये क न घेवू. मी तस पञ डॉ.पवन साळवेना दलं ते दल १४/७/२०२० 
रोजी पपरी चचवड महानगरपािलका आिण डी.वाय.पाटील यांचा करारनामा 
झाला जे काही ए स वाय झेड बील येतं शेवटी आपण सगळे जण पळत होतो ते 
नागरीकांसाठी पळत होतो, यांना याय दे यासाठी पळत होतो अशावेळेला 
आपण लगेच यां याशी वरीत करारनामा करावा असा पञास उ लेख असताना 
१४/७/२०२० रोजी या या पञाच उ र मला ५/१/२०२१ ला आलं. सहा 
मही यानंतर मला मा या सा या टचभर पञाच उ र आल आिण यात उ र तर 
इतक संुदर आहे क  मला हणजे मुख आहे का पञ देणारी असा  पडला. यात 
उ लेख केला उपरो  संदभ ं  १ चे पञ िमळाले आपण डॉ.डी.वाय.पाटील 

णालय व यशवंतराव मृती णालय मधील एमओयू बाबत मागणी केली आहे 
तथािप आपले संदभ ं  १ चे पञास अनुस न कळव यात येते क  पपरी चचवड 
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महापािलका काय ेञा म ये स या कोि हड आजारी बाधीत णांची सं या 
घटलेली आह.े मला हे पञ सहा मही यानी येत.ं इतक काय म तुमच शासन 
असेल तर यांना कस हॅ डल करायच हे तु हांला सांगायची िशकवायची गरज 
िनि तपणे मला या ठकाणी वाटते. मी जे जे मु े सभागृहात सांगीतलेले आहेत 
या यावर काम का करायच आहे क  या सगळया मंडळीना चांगला चाप बसला 

पाहीजे कोि हड या काळाम ये आ ही १३३ जणांनी यां यावर िव ास ठेवला 
या यावरती यांनी बिघतल पाहीजे या ठकाणी पेशंट नाहीत, दवाखा यात 

डॉ टर नाहीत, अशी अट न हती तशी अट न हती आ ही हणल नाही आपण 
नाही बोलायच शेवटी पार आम या समोर येवून उभ राहील या सवाना बोलल 
जात या का ग प या का ग प िनि तपणे आ ही या सभागृहाला सांगू इि छते क  
आ ही अजीबात कुठे चुक च असेलतर िनि तपणे बोलल जाईल. मा.महापौर 
साहेब आता जे जे मु े सांगीतलेत याचे लेखी पञ तु हांला दल जाईल याचा 
लेखी खुलासा शासना या माफत मा याकडे आला पाहीज.े एवढ बोलून थांबते 
जय हद जय महारा . 

मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. आता मी 
खुलासा मागीतला यानंतर आप या सभागृहातील ये ांनी खुप खुप िवषय 
घेतले. िवषय चांगले होते पण िवषय चालला होता गॅस पाईपलाईन, उदयाचा 
कोि हड मलाही या यावर बोलायच आह.े या याम ये मा या ल ातच आल 
नाही कोणाला ठेकेदाराला पाठीशी घालायच का कोणाला अिधका-यांचा वचपा 
काढायचा िवषय काय चालला होता, तु ही कोणता िवषय घेतला. वायसीएम या 
या या डॉ टरांनी काम चांगली केले नाहीत यांना िनलंबन करा कुणी कुणी 

शुभे छांचा वषाव केला. मा या कड ही हीसी आहे २३ जुलै २०२० ची ती 
दाखवता येईल का नाही हे मला माहीत नाही. गॅस कंपनीवाले जो द ीत आहेत 
या याशी मी पाच िमनीटे संवाध साधला ते हा यांनी काय सांगीतल ते तु ही 

ऐका या याम ये ठेकेदार हा फ  गु हेगार आह.े या ने मला ते हा 
सांगीतल पाईपलाईन गंजलेली आह,े माझ जे शटडावून गेलय, पाईप लाईन 
बदलली नाही. मग याला आपण पैसे कशाचे देतो. याला पोसायला पैसे दले का 
आपण. या ठेकेदाराची चुक जे वायसीएमचे डॉ टर आहेत यांनी काम केल 
वत:चा जीव यांनी टांगणीला लावला आिण नागरीकांची सेवा केली अशा 

लोकांबं ल तु ही लोक बोलत असतालतर तुम यासारख पाप कोणी केल नाही हे 
ल ात ठेवा. एका ठेकेदाराला वाचव यासाठी तु ही लोकांनी वायसीएमला 
धारेवर धरता हे चुक च आह.े जे हा िनवीदा िस द झाली ते हा वायसीएमचे 
डॉ टर न हतेना, तु ही िनवीदा तशा के याना. यावेळेस स ा कुणाची होती या 
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चुका झा यात या मा य के या पाहीजेत. आयु  साहेब मी हे तु हांला पाठवतो. 
कोणाच पाप कुणा या मा यावर फोड याच काम नाही. जे चुकल आहे याला 
िश ा हायला पाहीजेत. यांनी काम केल, लोकांची सेवा केली यांना बोलन 
चुक च आह.े मी सु दा तुम यासारखेच पुरावे घेवून बोलतो.  मी मोघम काहीही 
बोलत नाही. जो द ीत गॅबवाले आहेत यां या वाणीतून आलेले वा यच 
तु हांला दाखवतो. गॅसपाईपलाईनच यांनी शटडावून केलतं यांन ते पही यांदाच 
केल हणला मग एवढया दवस तो झोपला होता का. आप याला ऑि सजन 
लागतो हे कळत नाही का. जे ठेकेदार चुकलेत याच पाप महापािलकेचे जे डॉ टस 
आहे यांनी काम केलेल आहे यां या माथी मा  नका, कोणालाही पाठीशी घालू 
नका. आपले कुणी ते नातेवाईक नाहीत. शासनाच चुकलतर तु ही यांनाही 
बोलू शकता तो तुमचा अिधकार आह.े मला महापािलका समजत नाही मला हे 
पण समजत नाही पण आज मी खुप मोठे इथे खुलासे देणार आहे आिण तु ही पण 
ते छापायचे. जे तु ही छापताना ते लोकांनाही समजू दयात क  चुक च काय आहे 
आिण यो य काय आहे ते तु ही लोकांनीतपासणी केल पाहीजे आिण छापल 
पाहीजे. आज याचा खुलासा िडन साहेब देतीलच पण जे कोि हडचे आिण इतर 
िवषय चालले होते आज मंगलाताईच सु दा मनापासून अिभनंदन व कौतूक. 
यांनी मागे मा क हा िवषय घेतला होता काय केल या याम ये कुठ काय 

कारवाई झाली, का नाही कारवाई झाली. कुठली कंपनी या याम ये दोषी होती. 
या कंपनीचे नाव सांगू. काही सद यांनी मागेच जुलै मही या या जीबी म ये 

सांगीतल होतं कुणाचे नातेवाईक आहेत, कुणाचे साडू आहेत, कुणाचे जावाई 
आहेत मला या याम ये जायच नाही.  ही माझी वाणी नाही हा महापािलकेचा 
अजडा आहे जुलै-२० चा सभावृ ांत २४९ नंबरच पान आहे या यावर उ लेख 

केला आहे या मा क म ये जावाई महाशय कोण आहेत यांनाच लॅकली ट केल 
आहे  का नाही कारवाई केली तु ही लोकांनी, कुणी दबाव आणला शासनावर 
का नाही बोलल कोणी या याम ये, ते हा का शांत बसले. मंगलाताईनी िवषय 
काढला होता यां या भागात मा क चांगले दले नाही यांनी आज तो िवषय 
काढला मा या डो यात हा िवषय न हता. कोणी पण असू दयात पेिसफ क एक 
नाव घेत नाही. या कंप या हो या यांना लॅकली ट केली पाहीजे होती, का 
नाही केली. बोगस एमडी आहेत यांनी या पु हा पाठव या. माझी महापौरांनी 
सांगीतल होतं माझा स खा साडू वायसीएमचा ठेकेदार आहे हणून. याच 
साडू या या एमडी हो या, यालाही लॅकली ट केल या महापािलकेनी, 

आ हांलाही नाव घेता येतात. आ हांला सु दा नाव घेता येतात. कोि हडम ये 
शासनाने जे काम केलं याब ल यांच मनापासून अिभनंदन. आज तु ही अ या 

महारा ाम ये पाहाताल तर मृ युच माण फ  आप या शहराम ये कमी आहे, 
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१.८ आहे आप या इथ. पु याम ये सु दा ते आडीच आह.े जे चांगल काम केल आहे 
ते चांगलच केल आह.े ज बो कोि हड आपण चालू केल, हणजे हे शासनाने चालू 
केल या ज बो कोि हडम ये गे या तीन महीने एकही पेशंट नाही आपण २ कोटी 
९५ लाख महीना यांना देतो का देतो. आपण टॅ ड गला सांगीतल होतं दहा 
कोटी पण यांना दयायचे नाहीत, शासनाने का दलेत याचाही खुलासा तु ही 
मागा.दहा कोटी का दले ज बो कोि हड कोण नातेवाईक होत आपलं. जेवढे 
गु हगेार आहेत तेवढयावरती गु हे दाखल करा, पश असू, साई असू ए स वाय 
झेड जे काय असतील यां यावर केले पाहीजे, जेवढे या याम ये दोषी आहेत 
यां यावर केल पाहीजे. ना याला दोन बाजू असतात फ  एकच बाजू बघुन 

चालत नाही. या अिधका-यांच नाव घेता तु ही यांनी २ लाख ७० हजाराची 
लाच घेतली होती, कुठले नेते होते या याम ये.पुरावे देवून सु दा कोणी याला 
पाठीशी घातलं हे आ या महापालीकेला माहीती आहे आिण शहराला पण 
मािहती आह.े एल-१ ला एक कंपनी आली होती ऍटो ल टरच पाक ट होतं एल-
१ ला तो आला ते हा याच पाक ट होतं ते हा याचा रेट  होता ६४८०/- होता 
आिण एल-२ ला जो होता याचा होता रेट होता १२५००/- डॉ. अिनल रॉय 
यांनी पाक ट बदलली,  पाक ट का बदलली याचाही पुरावामी देतो आप याला 
जुलै मही या मधला एक िवषय होताना या यामधले जे डीडी होतेना ते यांनी 
काढून  या पाक टाम ये टाकले. रॉय यां या हाताखाली एक लाक आहे वामी 
हणून  याला दम देवून ते पाक ट बदलली. जे हा अिनल रॉय यांनी पाक ट 

बदलली यानंतर यां या बरोबरच दैिनकाचा एक रपाटर होता तो  
याला घेवून आला यानी सांगीतल यांचे पाक ट बदललेत यां यावर अ याय 

होतो. या टाईमाला मी तीथ गेलो आयु  साहेबांनी संतोष पाटील यां या 
अ य तेखाली एक सिमती नेमली द.२२/१०/२०२० ला आिण ते माझ िनवेदन 
दल संतोष पाटील यांना. या सिमतीम ये चौघाना नेमले या चौघानी ते हा 

मला िवनंती केली कोि हडचा टाईम आहे आप याला िवषय वाढवायला नको जे 
आहे ते थांबवा ते हा यां या िवनंतीला मी मान देवून मी तीथ थांबलो, ती माझी 
चुक झाली ती मला मा य आह.े मी तीथे थांबलोना कारण ते काम चालू करायचे 
होते, यांना बेड अ हेलेबल पाहीजे होत,े िवभागीय आयु ांनी सांगीतल होत दहा 
हजार बेडची व था केली पाहीजे. यांनी हणले तु ही थांबा कोि हड 
संप यावर आपण या यावर भा य केलतर चालेल, ही संतोष पाटील यांची ते हा 
मला िवनंती होती, मग मी तीथ थांबलो. माझा कुठ याही ठेकेदाराशी डायरे ट 
संबंध नाही यां यावर अ याय होतो ते मा याजवळ येतात. एल-१ ला येवून 
काम देत नसतीलतर तीथ एक िव त हणून मी थांबणार. जीथ चुक च काम 
होतात तीथ मी थांबणार. आज तु हांला माहीती आहे का एक जीमच टडर कॅ सल 
केलं. का केल कुणाची कंपनी बसत नाही, कुणाचा माणूस भेटत नाही व छतेच. 
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सं दपनच दल होत कॅ सल करा हणून. जो कोि हड म ये चाललेला ाचार 
आपण हणतो जे कोि हड सटर आयु ांनी चालू केले ते सु दा चालू केले नसते जर 
ज बो कोि हड  शासनाने आजही चालू केल असतना तर आप याला हे चालू 
करायची आव यकता न हती. ते हा शासनाने ते का चालू नाही केले. ते हा 
शासनाने चालू केल नाही हणून भारतीय जनता पाट  हणून आपल जे कत  
होतं या शहराम ये ते आपण केल. अित.आयु  (२) यांनी खुलासा दयायचा आह.े  

(सभागृहात ग धळ) 

मा.महापौर - खुलासा दयावा, सवानी खाली बसून यावे ग धळ क  नये. ठक 
आहे सं दप वाघेरे तु ही बोला. 

मा.सं दप वाघेरे -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. तुषार 
कामठे यांनी जे पाच  िवचारलेले आहेत. या सभागृहाला इथ सगळयांनी 
सांगीतल दहा पेशंट दगावले. वा तिवक पाहता नऊ पेशंट दगावले होते. यात 
सवात पही यांदा पञ आिण खुलासा मीच दला होता. या यानंतर ऑग या 
जीबीम ये मीच तो िवषय घेतला. यावेळेस पीजीचे डॉ टर भरतीच 
वायसीएमम ये चाललेल होतं. मी यावेळेला सु दा पंधरा सोळा िमनीटे बोललो 
होतो. यावेळेला लोकांनी कवा सभागृहाने, नेते मंडळीनी दुल  केलं याच 
िपरीएडम ये वायसीएमला माझा एका डॉ टरा बरोबर वाद झाले, आम या 
पपरीतला पेशंट आहे हे सगळ सभागृहाला माहीती सवाना माहीती आह.े 

मा यावर कारवाई करायचा पण िनघाला वट कूम थोड यात पण ती कारवाई 
झाली नाही. जशी तुषारकड रेकॉड ग आहे तशी या करणाची रेकॉड गपण 
मा याकडे आह.े आता मध या िपरीएड म ये परत चार हॉि पटलला 
गॅसपाईपलाईन पुरवठा करायच टडर िनघालं पपरीत िजजामाता, भोसरीच, 
आकुड च अशा २६ कोटीच टडर तो मनोजकुमार पाटील साता-याचा आह.े 
याला लॅकली ट केलं तीथ स लागार नेमला बाक या गो ी के या हे सव 

मनपा या शासना या िनदशनास आणुन दलं आिण तो िवषय यावेळी तीथ 
थांबला गेला. मा.महापौर साहेब मला एकच हणायच आहे क  मी इथ िव त 
हणून आलो आहे माझ सव व थीत आहे याच कुणाच साठेलोठे कुणाबरोबर 

आहेत कुणाबरोबर नाहीत भले ते भाजप प ाचे असतील मा या प ाचे असतील, 
रा वादीचे असतील, िशवसेनेच असतील आिण आज अशी प रि थती आलेली 
आहे  दुध का दुध, पाणी का पाणी करा. प रि थती अशी झालेली आहे क  “सौ 
चु  खा के िब ली हाज को चली” इथ येकाचे येका बरोबर लागेबांधे आहेत. 
पही यांदा डॉ.पवन साळवी यांचा िवषय होता यावेळेला यां यावरती अ याय 
होत होता यावेळेला मीच यांची बाजू घेतली. ऍडीशनल जनरलच/सॉलीिसटर 
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जनरलच  लीगल ओपीनीयन हाड कर साहेबांना दाखवल हणलं  मग यांना 
अितरी  चाज दे यात आला. यावेळेला या डॉ टरवरती अ याय होतहोता अस 
माझ मत झाल आिण यांच ॉली फकेशन होत, बाक या गो ी हो या. डॉ.रॉय 

असतील, पवन साळवे असतील, डॉ.वाबळे सर असतील वाबळे सराबाबत मी 
एकच सभागृहात बोलेल ते कसे आले, काय आले, डीन झाले बाक या गो ी. 
जे हा वायसीएम हॉि पटलम ये नऊ पेशंट दगावले गेले साधारण २४ ते २५ 
जुलै या दर यान तीथ कोि हडचे पेशंट एवढे वाढत होते जी पाईप लाईन आहे 
याचा डायिमटर कमी होता या ठेकेदारांनी तो डायिमटर वाढिव यासाठी या 

बाक या गो ीची अगोदरच यंञणा करायची होती. आयु  साहेब आपण नवीन 
आलात पण आम या पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये १२ माच २०२० ला 
पहीले तीन पेशंट दाखल झाले, या यानंतर मग पेशंट वाढत वाढत गेले. हणजे 
१२ माचला जर तीन पेशंट होते, १२ माच ते जुलै साधारणत: हे चार महीने चार 
महीने मोठा पॅन आहे क  गॅसपाईपलाईनचे डायिमटर वगैरे आिण तोपयत कळल 
होतं क  कोरोना आजार काय आहे आिण काय नाही कसा ऍटॅक करतो, 
िनमोिनयाम ये क हट होतो, रेिमडेिस हर बाक या ब-याच गो ी आपण बघत 
होतो. आयु  साहेब, इथ महापािलकेम ये दहा आिण बारा पयाच नॅपक न 
पंचेचाळीस पयाला घेतल आह.े जे उषीक हर तीस ते प तीस पयाला भेटत ते 
शंभर ते स वासे पयाला घेतल आहे. चादर जी १३८/- ती ३७७/- पयाला 
घेतली. बेडशीट ९८ ते ११० पयाला भेटत ते आपण जवळ जवळ ४२५/- 
पयाला घेतले. हणजे नको तीथ पाहीजे तेवढया माणात ाचार केला गेला. 

मी कुणाची बाजू घेवून बोलत नाही मी जी स य प रि थती आहे ती इथे मांडतो 
आह.े जी इथ खरेदी केली गेली महारा  रा य, सोलापूरच जे आहे तीथल टडर 
एसआरए म ये आप याला बरीचशे मटेरीअल भेटल. उषी, बेडशीट वगैरे सगळया 
याचा गुणव ा दजा जर बघीतला आिण आपण खरेदी केलेला गुणव ा दजा 

बघीतलातर जिमन आसामानाचा फरक आह.े आता राहीला हा पशचा िवषय 
आयु  मा.महापौर साहेब सगळयात पहील पञ मीच दल क  पश िवनोद 
आडसकरां या अशा गो ी हे सगळं. पश हॉि पटल हे महापािलकेचे जावाई 
आहेत का. आज आपण ५ कोटी २६ लाख समथ ग अम ट आपण यांना काय र 
मा यते या अगोदर देवून टाकली. मु य वैदयक य अिधकारी या महापािलकेम ये 
मा या माहीतीनुसार आता सु दा डॉ. रॉय, अित.वैदयक य अिधकारी पवन 
साळवे. डॉ.रॉय माझे नातेवाईक नाहीत, यांना मी पही यांदा या पदाव न 
काढ यासाठी पवन साळवेनां घातल होतं. पण पवन साळवे आता चुकले आहेत 
आिण जे स य आहे तेच मी मांडणार. या पवन साळवेनी काय केल मु य 
वैदयक य अिधका-यांची सही राहीली, वत: सही केली ते बील पास केलं 
बाक या गो ी के या. मी हाड कर साहेबांना सु दा पञ दलं होत क  आता 
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कोि हड पेशंट कमी झाले आहेत आपण ज बो कट पण चालू केलेलं आहे ते २०० 
बेडच हॉि पटल तीथ पेशंट असतात इकडन तीकडन ते चालू रहाव हणून 
ऍटो ल टर यावेळेला चालू ठेव यात आलं. महापािलकेचा स वा ते दड कोटी 
पये दर मही याला तीथ खच होतो. मी हणल क  ते ता पुर या व पात बंद 

करा तीथ डॉ टर वगैरे कोणी अ हेलेबल नसत ऍटो ल टरला हे गे या सहा 
मही यापुव च बोलतो. यावेळेला पेशंट कमी हायला सुरवात झाली होती. पण 
ते न करता आिण ज बोला आठशे बेड आपण बनवलेत तीथ स वाशे ते दडशे बेड 
असायचे आिण सहाशे ते साडे सहाशे बेड खाली असायचे. फ  महापािलकेत 
जनते या कर पाने पैसे कसे आले आहेत ते कसे उधळायचे आिण मी हणतोना 
याचे कुणाचे लागेबांधे असतीलना लेअरकट आयु  साहेब तु ही कारवाई करा 

आिण ही कारवाई करतानी अित.वैदयक य अिधकारी जे पवन साळवे आहेत 
यांना थोडस िनलंबन करा कारण क  या सगळया करणात तेही आहेत. अजीत 

पवारांनी सही केली बाक या गो ी यां या तीथपयत गेल. आज मा या 
ऑफ सम ये पण मी येक डॉ युमट चेक करत नाही. मा या खाल या लोकांनी 
बघीतल क  मी सही क न मोकळा करतो, वेळ नसतो ठक आहे तसही झाल 
असेल. पण आज अशी प रि थती झालेली आहे या महापािलकेम ये अस कुरण 
कर यासाठी झालेल आह,े क  याला जे जे मनाला वाटेल यांनीच या या गो ी 
करत गे या आिण या या करत आलेले आहेत या यात यांना पुण इ हॉ ह 
होवून गेलेले आह.े आता योगेश भाई हणत असतील मी या या बाजूने बोलतो 
क  मला असं असं झाल ते झालं कवा तुषार कामठे हणाले असतीलतर असं अंस 
झाल. पण कुणी कुणा या बाजूनी न बोलता जी स य प रि थती आहे या 
प रि थतीत आयु  साहेब जो यो य िनणय असेल तो या आिण जर तु ही 
वैयि क तो िनणय नाही घेतला तर मला नाईलाजा तव कोटात जाव लागेल. 
या या अगोदर मी दोन मॅटरम ये गेलेलो आहे तीस-याही जाईल पण मी इथ 
लोकांचा िव त हणून आलेलो आहे मला तेच काम करायच आह.े असे 
उदयोगधंदे क न बाक चे उदयोग क न मला ते नाही करायच आिण सभागृहाला 
पण िवनंती आहे क  आपण सवजण इथ िव त हणून आलेलो आहोत 
आप याला आप या जनतेसाठीच, पपरी चचवडसाठीच काम करायच आहे क  
जेणेक न आपण जी कामाची मेक रोऊ ती पुढ भिव यात येणा-या काळात सव 
लोकांना उपयोगी पडेल एवढ बोलून थांबतो, जय हद जय महारा .  

मा.अिभषेक बारण े- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , आज 

या सभागृहाम ये खरं तर दु यम िप चर पािह यासारखं वाटायला लागलं आहे. 
कारवाई न  कोणावर करायची? खरं तर माई यावेळेस कोरोनाचा काळ चालू 

होता आता पण चालू आह.ेकोरोनाने पूण ज म घेतलेला आह.े पपरी चचवड 
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शहर ह े शु या या आकडयावरती आलेलं होतं आिण आता परत आकडा वाढत 
चालला आह.े कालपासून ६०० या आसपास आकडा चालू आह.े आज या 
सभागृहाम ये चचा होणे गरजेचं आह.े आप याकडील थेरगांव 
हॉि पटल,िजजामाता हॉि पटल यांची कामे ही वायसीएम या धत वर वरीत 
चालू हावीत. आपण चचा करतो आह ेती मागे काय घडलं या यावरती करतो 
आह.े यावेळेस ही घटना घडली यावेळेस आपली जनरल बॉडी चालू 
न हती, टँड ग चालू न हती आिण यावेळेस थेट अिधकार ह े शासना या 

शासक य लोकांना होते. यांना जे यो य िनणय वाटतील ते यांनी तातडीने 
घे यात यावे. आिण या माणे आयु ांना या, यावेळेस जे िनणय यो य वाटतील 
ते यांनी घेतलेले आहेत. यावेळेस इतर प ाचे जे नगरसेवक असतील ते या 
शहरातील नागरीकां या  िहतासाठी आयु ांना सात याने भेटत होते. आिण आज 
जे ९ लोक दगावले आहेत यां याबाबतीत जो आरोप केला जातो आहे 
क ,भारतीय जनता पाट ने याचवेळेस याबाबतीत आवाज का उठवला नाही. 
खरंतर या महारा ाम ये महािवकास आघाडीच े शासन आह.े आिण यावेळेस 
आ ही काही िवचारायला गेलं क , हणायचे ह ेया अिधकारात होत नाही. हणजे 
शासनावरती दबाव हा या महािवकास आघाडीचा होता. यामुळे आपण इतर 
प ावरती आरोप करणं चुक चं आह.े आिण यावेळेस वायसीएमएच ह े आपलं 
आह े ह े ल ात आ यानंतर या नगरसेवकां या ल ात आलं क ,या शहरासाठी 
काय िनयोजन केलं पािहजे. यावेळेस कोिवड सटरची िनम ती या पपरी 
चचवड शहराम ये कर यात आली. मी आप या सवा या िनदशनास आणुन देतो 

क ,आपले पेशंट या, या कोिवड सटरम य े अँडिमट होते यां यापैक  मरण 
पावणा-यांचा रेिशओ शु य अस यासारखा आह.े हणजे यावेळेस ाथिमक 
व पाम ये या पेशंटला गरज होती क , याला कुठं तरी बेड उपल ध क न 
ावं,कुठं तरी नेऊन ऍडिमट करावं या काळाम ये आपले सव सद य पवार 

साहेबां या केबीनम ये ये-जा करीत होते. यांना वाटत होतं क ,या शहरासाठी 
काही तरी केलं पािहजे. अशा काही सूचना करीत होते आिण या सुचनानुसार 
महापािलकेने कोिवड सटर तयार केले.आिण या सटर म ये ब-याचशा पेशंटला 
रलीफ भेटला. या काळाम ये बाहेर या खाजगी हॉि पटलम ये पेशंटचे अडीच 

ते तीन लाख .पयत िबलं होत होती. आिण याच काळाम ये आपण आप या 
कोिवड सटरम य ेपेशंटवर मोफत उपचार केले. आज सु दा येणा-या काळाम य े
आपण काय,काय ि ॉशन घेतले पािहजे. आज सु दा िबला हॉि पटलम ये पेशंट 
ऍडिमट झाला होता याचे ३ ते ३.५० लाख .चे िबल झाले होते. थायी 
सिमतीम ये मी किमशनर साहेबांना िवनंती केली होती क , या खाजगी 
हॉि पटल या  िबला या संदभात एक किमटी तयार करावी.  आिण ती किमटी 
खाजगी हॉि पट स यांनी कमीत कमी  कती  िबलाची आकारणी करावी यासाठी 
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यां यावर अंकुश ठेव याचं काम  ही किमटी करील. या सभागृहाम ये मी 

एखादया अिधका-याचं समथन करणं बरोबर क  चुक चं ह ेमला मािहती नाही. 
परंतु मी वत: अिजत पवार साहेबा सार या अिधका-याचं समथन करतो. कारण 

या माणसांनी कोिवड काळाम ये आयु  लेवलचं काम  असताना अित.आयु  
(२)  यांनी शहरातील काही समाजसेवी संघटनांना बरोबर घेऊन  येक ठकाणी 
गेले आिण यांना बरोबर घेऊन यांनी बरीचशी कामे केली. आज या 
संघटनांनी,वारकरी संघटनांनी पवार साहेबांना पुर कार देऊन यांचा स कार 
केलेला आह.े अशा ब ल जर आपण वावड े काढीत असाल तर या 
सभागृहाचे दुदव आह.े या सगळया गो ी माई आपण ल ात या ा. मला 
मा या दोन ांचा खुलासा करणेत यावा याम ये तुषारभाऊंनी जे ५  
िवचारले होते. याचा किमशनर साहेबांनी खुलासा ावा. आिण जे कोिवड सटर 
होती यांना िबलं कशा प दतीने दली गेली आहेत या कोिवड सटरचा 
महापािलकेला फायदा झाला क  नाही याची सखोल मािहती ावी आिण पवार 
साहेब यांनी या काळाम ये चांगलं काम केलेलं आह.े तरी याचा खुलासा करावा 
अशी िवनंती करतो.ध यवाद.  

मा.अँड सिचन भोसल े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 

माई मी आप याला सव थम ध यवाद देतो क ,आपण मला बोल याची संधी 
दली आह.े माझे िम  स ाधारी प ाचे सद य तुषारभाऊंचे मी मनापासून 

कौतुक आिण अिभनंदनही  करतो.अितशय िज हाळयाचा आिण गंभीर िवषय 
यां या मा यमातुन या सभागृहाम ये आला आह.े यांनी या सभागृहाम ये    

िवचारले आिण आपण सवजण यावर चचा करीत आहोत. माई,सवात मह वाचा 
 आह े क , या शहरातील ९ नागरीकांचा नाहक बळी गेलेला आह.े आिण 

याला वाचा फोड याचं काम स ाधारी प ातील एका  सद यांनी केलेलं आह.े 
आिण हा आरोप के यानंतर स ाधारी प ातील इतर सद य शांत कसे? हा 

या या पुढचा गंभीर  आहे. कोिवड या काळाम ये वैदयक य 
अिधकारी,नस,वॉडबॉय या सवानी काम केलेलं आह.े आिण कोरोना यो दा हणुन 
यांना स मानीत केलेलं आह े ते सव डॉ टस,कमचारी असतील या सवाचं 

या ठकाणी कौतुक झालंच पािहजे. यांनी जे काम केलं आह े ते कौतुकास पा  
आहेत. परंतु दुस-या बाजुने जर आपण िवचार केला तर अनेक वेळे या चचनंतर 
जो काही गलथान कारभार झालेला  आह ेतो यापुव या काळाम ये घडलेला आहे 
याची देखील दखल घेणे गरजेचे आह.े या याव न याम ये एकंदरीत असं िच  
दसत आह ेक , चोर तो चोर आिण वर िशरजोर,साप तर मेला आह ेपण आपण 
याला काठीने मारतोय उलटा चोर कोतवाल को डाटी मगाशी मंगलाताईनी 

सांिगतलं आह े आिण सावळेता नी तर उ ाची हेडलाईनची दली यांनाही 
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या ठकाणी ध यवाद देतो क ,एक चांगली हेडलाईन वतमानप ाम ये येईल 
क ,भाजपा या काळाम ये १० लोकांचा बळी गेला. हणजे ४ वषा या 
कालावधीम ये तुम या मा यमातुन झालेली कामं आज तुम याच मुखातुन याच 
सभागृहात उघडक स आली ही फार नदनीय बाब आह.ेयाचा मी जाहीर िनषेध 
करतो आिण या ४ वषाम य े ाचाराची जी काही करणे घडली आहेत 
या ठकाणी ठेकेदारांचेही  नातेवाईक असतील यांनी जे काही या महापािलकेची 
िमलीभगत क न महापािलकेची लुट केली आह.े ही अितशय नदनीय बाब आह.े 
मगाशी ता नी सांिगतले क ,याची चौकशी लावा याम ये ाचार झाला असेल 
कवा काही कामं चुक ची झाली असतील तर यांना पाठीशी घालणार नाही.जो  
ण मेलेला आह ेतो कुठ या प ाचा नाही कवा कुठ या जातीचा नाही तो एक 

माणुस गेला आह े ही बाब अ यंत दुदवी आहे. आिण आपण याच लोकांच 
ितिनधी व करतो आह.े मी स ाधा-यांना मनापासून कळकळीची िवनंती करतो 

क , जर तु ही अशा लोकांना पाठीशी घालणार असाल आिण तुम याम ये जर ती 
आ मीयता असेल चुक चा कार घडला आह ेआिण याला पाठीशी घालू वाटत 
नसेल तर तु ही आज असा िवषय मंजुर करा क ,जो कोणी ठेकेदार ऑ सीजनचा 
स लाय करतो आिण याम ये काही वेळा तुटवडा झाला असेल आिण याम ये 
या णांचा मृ यु झाला आह ेआिण याम ये जे कोणी दोषी असतील यां यावर 

ता काळ कारवाई कर याचे आदेश माई आपण आयु ांना ावे तरच आपण 
माणुस हणुन या सभागृहात आहोत. जो माणुस गेला आह े याच कुटंूब आज 
र यावर आलेलं आह.े या लोकांना काय ास होतो काय नाही ह े यां याच 
कुटंूबाला मािहती आह.े या ठकाणी कतीही चचा केली तरी या यामधुन काही 
माग िनघत नाही. जे ण गेले आहेत यांना दांजली त हाच िमळेल ज हा 
आपण जी लोक दोषी आहेत यां यावर कडक कारवाई क  आिण आप या 
सभागृहा या मा यमातुन ते हायला पािहजे. दुसरी गो  तु ही जर असं हणत 
असाल ता नी सांिगतलं क , यांची चौकशी करा या याम ये फार मह वाची 
गो  आह ेक ,तु ही याच समथन करत नाही असं गृहीत धरा क ,तु ही स ाधा-
याचं समथन करत नाही मग तु ही आतापयत ग प का होते. हा  पुढे समोर 
येतो. दुसरी गो  याअथ  या माणसाचा मृ यु झाला या या मृ युनंतर याचा 
पीएम झाला या या पीएम म ये याचा पॉझअप डेट आला तर  तु ही आज काय 
याचं ढोकळे आणणार आह ेका? पीएम करायला या माणसाचा मृ य ुकशामुळे 

झाला आहे याचा पेपर ऑलरेडी तयार झालेला आह.े यामुळे ही िनरंक चचा 
आह.े ह े सगळं लपव यासाठी पीएम होतच न हतं या शहरातील नागरीकांना 
सगळया गो ी कळतात. तु ही जे काही पाप केलं आह,ेकोरोना या काळात जी 
काही चुक ची कामं झाली आहेत यांना या शहरातील जनता कदापी माफ 
करणार नाही.तु हांला तुम या पापाचा घडा भरला क ,तु हांला जावं लागणार 
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आह.े माणुस हणुन याम ये जी लोक दोषी आहेत यां यावर कडक कारवाई 
करणेत यावी एवढीच िवनंती या ठकाणी करतो. जय हद जयमहारा .  

मा.अिजत ग हाण े- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , तुषार 

कामठनी या सभागृहाम ये खुप चांगला िवषय मांडला आह.े तुषार कामठे यांची 
ही पिहलीच टम आह े यांनी गे या ४ वषाम य े इतका अ यास केला आहे 
याब ल यांच मी मनापासून कौतूक करतो. माई आपण या भागाम ये सवजण 

काम करतो परंतु आपण येकानी वायसीएमएच असेल कवा इतर हॉि पटल 
असेल यािवषयी आपली सगळयांची भूिमका येथून माग या काळात राहीलेली 
आह ेक ,आपण कधीही या खोलात जात न हतो. आप या  सगळयांची  एकच 
अपे ा होती क ,आपण या शहरात राहतो आिण या शहरातील नागरीकांसाठी 
चांग या कारे वैदयक य सेवा ावी या भूिमकेतून आपण सवजण गेली अनेक 
वष या शहराम ये काम करतो आह.े आिण यासाठी कै.रामकृ ण मोरे सरांनी 
वायसीएमएच ची िनम ती केली यानंतर या काळात पपरी चचवड शहराम ये 
अनेक हॉि पटलची िनम ती केली आह.ेआज आप या पपरी चचवड शहराची 
लोकसं या जवळपास २५ लाख झालेली आह.े या हॉि पटलचा उपभोग फ  
आप या शहरातीलच लोक घेत नाहीत तर देशातील सगळया काना-कोप-यातील 
लोक या हॉि पटलचा फायदा घेत आहेत. अगदी काल परवा सु दा दोन पेशंट ह े
बाहेर ऍडिमट होते. हणजे ह े का घडतयं तर या शहराला एक  फार मोठा 
इितहास आह.े या शहराचे या, या ने यांनी नेतृ व केलं आह े यांनी या 
शहरासाठी दूरदृ ीकोनातून सोयी-सुिवधा उपल ध क न दे याचा य  केला 
आह.े मग तो कुठ याही प ाचा असो. आज प रि थती बदलली आह.े परंतु ज हा 
कोरोनाचं संकट आलं यावेळेचे जर आपण या िमट गचे िमिनटस पािहले तर 
आपण सगळयांनीच अशी भूिमका घेतली होती क , सगळया जगावर जे संकट 
आले आह ेआिण आप या देशावर जे संकट आले आह ेआिण या संकटावर मात 
कर यासाठी या काळाम ये आपण कुठलेही राजकारण करायचे नाही आिण या 
काळाम ये आप या शहरातील येक कोरोना या पेशंटला मदत झाली पािहजे. 
अशा कारची भूिमका घेऊन याला आपण मदत कर याचे ठरवले आह.े आयु  
साहेब,आ ही आम या या सभागृहातले आमचे सहकारी तीन नगरसेवक 
गमावलेले आहेत. आमचे द ा काका साने ह े माजी िवरोधी प नेते होते. 
जावेदभाई शेख आिण उंडे ह े ितघेही कोरोना या काळात नागरीकांना मदत 
करताना गेलेले आहेत. यावेळेस अशी प रि थती होती क ,क  शासन,महारा  
शासन आिण महापािलका असे सगळे िमळून य  करत होतो क , या माणसाला 
हटीलेटरची गरज आहे, याला हटीलेटर िमळाला पािहजे आिण यांना 

ऑ सीजन िमळायला पािहजे यांना ऑ सीजन िमळाला पािहजे. मी मागे 
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सांिगतलं होतं क ,मला मा या चुल याला ऍडिमट करायचे होते आिण यांना 
ऍडिमट कर यासाठी उभा होतो. यावेळेस हटीलेटरची सोय पण न हती. अशा 
प रि थतीम ये सगळयांना अनुभव आलेले आहेत. यावेळेस आ ही  सगळयांनी 
भूिमका अशी घेतली क , शासना या पाठीशी सवानी ठामपणे उभे रहायचे. या 
काळाम ये आमचे आदरणीय नेते शरद पवार सु दा या महापािलकेम ये आलेले 
होते. ते का आले तर यांना वाटले क ,आपण या शहराचे नेतृ व अनेक वषापासून 
करीत आहोत. आिण या शहराम ये कशा कारची व था केलेली आह े ह े
पहा यासाठी ते वत:चा जीव धो यात घालून  या ठकाणी आले होते. आिण 

यांनी या ठकाणी सव मािहती घेतली याम ये कशा कारे वॉर म तयार केले 
आहेत आिण ती मािहती दे याचा आपण पण य  केला आह.े आिण या सगळया 
कालखंडाम ये शासनाने आप याला िनदश दले होते क , आपण १० हजार 
बेडची सोय केली पािहजे. आिण आप याकडे आिण इतर ठकाणी सु दा बेडचा 
तुटवडा होता. सु वातीला आपण तीन पॅकेजम ये टडर काढले याम ये पॅकेज-
ए,पॅकेज-बी, पॅकेज-सी  पॅकेज- ए म ये सु वातीला ६ ठेकेदारांनी सहभाग घेतला 
आिण बी म ये १६ लोकांनी सु वातीला सहभाग दाखवला आिण सी म ये १ 
अशा तीन कॅटेिगरीम ये आपण िनिवदा काढले या हो या. या िनिवदा काढताना 
यावेळे या शासनाने अशी भूिमका घेतली होती क , आपण ह ेटडर देताना या 

लोकांना असं हटलं होत क ,  या कोिवड सटरम य ेजरी पेशंट आले नाही तरी 
यांना ८० ट े   िबल यांना अदा करणेत यावे. अशा प दतीचा याम ये उ लेख 

आह.े याबाबतीत कालांतराने मािहती घे याचा य  केला आहे क , याम ये 
नेम या काय अटी आहेत ते पािहले असता या लोकांनी यां या सगळया 
टाफची सोय केली आह ेका? या ठकाणी सव सोयी सुिवधा केले या आहेत का? 

ह े यांनी दाखवायचे आह.े पॅकेज ए म ये आपण फ  अं बुलं स,बायोमेडीकल 
याची सोय करायची आिण याम ये आपण फ  लॅबची सुिवधा देणार होतो 
आिण बाक  सव यांनी सोय करायची अशा अटी हो या. पॅकेज –बी म ये यांनी 

फ  मॅनपॉवरची सुिवधा पुरवायची होती. आिण पॅकेज सी म ये आपण आपली 
जागा आिण अं बुल स आिण बायोमेडीकलची सुिवधा देणार होतो. आिण 
यावेळेस या ठेकेदारांनी जे रेट दले होते याम ये समजा कॅटेिगरी ए म ये  

१०० बेडसाठी .१४९३/-, हा दर सरसकट सवाना सारखा दला नंतर ३०० 
बेडसाठी .१२१९/- दर दला, बी-साठी  ३०० बेड,२०० बेड आिण १०० बेड 
यासाठी अनु मे  .५००, .५४३/-,आिण .६९९/- अशा कारचे दर आपण 
यांना दले. आिण कॅटेिगरी सी म ये .११८१/- हा दर दला आह.े आयु  

साहेब, याच िवषयावर दोन जी.बी.झाले या आहेत याला याच िवषयाची 
पा भूमी होती. मा.महापौर साहेब,आपण सवाना बोल याची संधी ा शेवटी 
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िनणय तु हांला यायचा आह.े स ा तुमची आहे पण येकाला लोकशाहीने जो 
अिधकार दलेला आह.े या तीन कॅटेिगरीम ये पेमट अदा करताना आमचे नेते 
योगेशजी बहल यांनी उ लेख केला आह ेक , याम ये पश हॉि पटल असेल, बी 
केअर हॉि पटल असेल बाक या अनेक सं थांनी  कामे  घेतली असतील 
सगळयांनाच आपण अशा प दतीने आपण िबलं दलेली आहेत. हणजे पिह या 
कॅटेिगरीम ये .४ कोटी ८४ लाख, दुस-या कॅटेिगरीम ये .२ कोटी ३९ लाख, 
आिण ितस-या कॅटेिगरीम ये .१ कोटी २३ लाख दलेले आहेत. हणजे यांना 
आपण ६५ ट या माणे िबल देणार आहोत. तर या ठकाणी आपण कोटयावधी 
.चा खच केलेला आह.े आिण हा खच बरोबर केला आह े क ,चुक चा याची 

तपासणी झाली पािहजे. आिण तपासणी करताना जो कोणी चुकला असेल याला 
शासन झालं पािहजे. या तीन कॅटेिगरी ित र  आप याला आयसीयुची कती 
कमतरता भासत होती. आपण ऍटो ल टरला एक िनिवदा काढली आप या  
वायसीएमएच म ये बी अल केअर आह े यांची सु दा आपण िनिवदा काढली 
आह.े या दो हीचे जे दर आलेले आहेत. वायसीएमएच म ये बी अल केअरचा  
आयसीयु चा दर .११९९९/- आलेला आह.े आपले जे इि टमेट होतं या यापे ा 
तो दर जा त होता  यानंतर आयु ांनी यांना दर कमी करायला लावला तो 
.७५००/- आह.े दुस-या कॅटेिगरीम ये आटो ल टरला जी िनिवदा काढली 
या याम ये दोन लोक आली होती पश आिण बी अल केअर यांचे जे दर 

होते.या याम ये पशचा जो दर होता .६५५०/- आिण बी अल केअरचा दर 
होता तो .११४७०/- या कॅटेिगरीम ये हा दर होता आयसीयुचा ५० बेडचा 
यां या दो ही म ये .४०००/- ते ४५०० .ची तफावत होती. आिण दुस-या 

कॅटेिगरी होती या याम ये  ऑ सीजनचे १५० बेड होते या याम ये पशचा  
दर . १९५०/- आिण बी अल केअरचा .१२५९/- हा दर आलेला आह.े या 
दो ही ठकाणी आप या महापािलकेचे कोटयावधी .चे नुकसान झालेले आह.े हे 
दर आपण कमी क  शकलो असतो. परंतु शासन या याम ये कुठे तरी कमी 
पडलं आह.े आिण जा तीचे दर आपण या ठेकेदाराला दलेले आहेत. या सगळया 
गो ीची आपण चौकशी करावी. मी याचा उ लेख का करतोय, आज प रि थती 
जरा िनवळलेली असताना मगाशी अिभषेक बारणे यांनी सांिगत या माणे आज 
पु हा कोरोनाचं संकट वाढत चाललं   आह.ेह ेसांग याचं ता पय ह ेआह ेक , ह े
करीत असताना कॉ ॅ टर ह ेकोणाचेच नसतात. ह े या, या वेळेस यांची स ा 
असते यां या बरोबर ह े ठेकेदार काम करीत असतात. परंतु ह े सगळं करीत 
असताना आपण स ाधारी असो कवा आ ही िवरोधी प ात असो सगळयांचच 
एक नैितक कत  आह ेक ,या शहरातील  या नागरीकांचे  आपण ितिनधी व 
करतो आह.े या नागरीकांच आथ क नुकसान होऊ नये यांना चांग या कारची 
वैदयक य सेवा िमळावी. मगाशी मंगलाता नी उ लेख केला आह े क ,कोरोना 
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काळातील ॉपट  टॅ स माफ करणेत यावा. टॅ स माफ करणं श य नाही. 
माई,तु ही शा तीकर माफ चा ठराव केला यावेळेस आ ही मागणी करत होतो 
क ,सरसकट सगळा शा तीकर माफ करावा. यावेळेस तु ही आमचं ऐकलं नाही 
यावेळेस रा यात स ा तुमची होती. तु ही तो ठराव शासनाकडे चुक चा 

पाठिवला आह.े आिण तो मंजुर होऊन आला आह े आिण याचा ास 
या ठकाण या नागरीकांना होत आह.े आमची भूिमका यावेळेस पण तीच होती 
१०० ट े  शा तीकर माफ हावा. आजही आमची भूिमका तीच आह.े रा य 
शासन तुमचं होतं,महापािलकेत स ा तुमची होती. तरी सु दा ह े केलं नाही. 
आिण आ ही जो ठराव केलेला आह े यासंदभात आ ही मा.अिजतदादांना भेटलेलो 
आह ेयेणा-या काळाम ये या शा ती करा या संदभात िनणय १००% सोडवणार 

आहोत.ह ेमी प ा या वतीने या ठकाणी सांगतो. तुषार कामठ या बोल यातून 
असं आल आह े क , ऑ सीजन न िमळा यामुळे वायसीएमएच म ये १० लोकं 
मृ युमुखी पडलेली आहेत. ह े जर खरं असेल तर यासाठी जे जबाबदार आहेत 
यां यावरती कडक शासन झालं पािहजे.अशी अपे ा करतो. आिण जाता,जाता 

सांगतो क ,महािवकास आघाडीने पुणे आिण पपरी चचवड  या शहरासाठी 
चांगले िवषय मंजुर केले यां या अिभनंदनाचा ठराव मांडला.परंतु एकनाथराव 
तुम याम ये िखलाडूवृ ी नाही तु ही अनेकवेळा या सभागृहात ठराव मांडले 
यांस आ ही कधीही िवरोध केला नाही जे चांगले आह े याला पाठ बा दला 

आह.ेरा या या िहतासाठी महािवकास आघाडीने  जे काही चांगले िनणय घेतले 
असतील ते सु दा तु ही ि वकारलं पािहजे.आिण कदािचत तुम यापैक  अनेकजण 
रा वादीत येणार आहेत.मा.महापौर साहेब, येणा-या काही दवसाम ये बजेट 
सादर होणार आह.े माई,आपण गे या ४ वषाम ये आ हांला बजेटवर चचा क  
दलेली नाही. माझी आप याला िवनंती आह े क ,ह े शेवटचं बजेट आह े या 

बजेटवर सवाना बोल याची संधी ावी आिण तु ही लोकांनी जो काही चुक चा 
पायंडा पाडलेला आह े तो बंद करा इतर महापािलकेमधील बजेटवरची भाषणं 
आपण ऐकली असतील आम या प ाची लोकं आिण तुम या प ाची लोकं कशा 
प दतीने बजेट मांडतात यातुन आप याला िशकायला िमळतयं आिण 
माई,सभागृहाचा दजा घसरलेला आह.े माग या जनरल बॉडीम ये जो काही 

कार घडला ते अितशय चुक चं घडलेलं आह.े या यामागचं कारण पण तसंच  
होत पण तसा कार येथून पुढे घडू नये. 

मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ  गे या ३ 

तासापासून वायसीएमएचवर या स मा.यांनी भाषण केलं ते सगळेजण तुषार 
कामठेचं कौतुक करतात. अिभनंदन करत होते. येक जण या िनिम ाने पोळी 
भाजत होते असं हणणार नाही पण मी कती माट आह ेह ेमी सभागृहाम ये 
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आ या,आ या बिघतलं कधी,कधी एच.ए. या मैदानावर आिण या मैदानावर 
वेगवेगळया कारचे  मेळे दाखवतात आिण या मेळयाम ये अशा वेगवेगळया 
प दतीचं नाटक याला तमाशाम ये वग हटल जातयं  अशा प दतीचं िच  या 
सभागृहाम ये  येत असताना मी बघत होतो. तुषारचे  काय होते? आिण 

तुषार या ावर ३ तासानंतर आपण तुषारचे  केले बाजुला काही  आपण 
सगळं,सगळं एका बाजुला घेवुन गेला तुषार या ाम ये जो िसरीयसपणा होता 
तो बाजुलाच ठेवला नां यांनी एक गो  हटली क , या दवशी १० लोकं गेले ते 
ऑ सीजन न िमळा यामुळे गेले का,कोिवडमुळे गेले या या खोलात आपण पडलो 
नाही. येकाने एक गो  सांग याचा य  केला गेला क ,स ाधारी भारतीय 
जनता पाट चा नगरसेवक सांगतोय मग ते खरं क ,खोटं अरे काय हे या प दतीनं 
आपण या महापािलकेला अनेक वषापासून लुट याचं काम केलं तेच सात यानं 
आजही करतोय नां तुषारचं यासाठी कौतुक केलं पािहजे क ,ऑ सीजन पुरवठा 
करणारा जो ठेकेदार आह े तो आता  आप या या  कोिवड या काळाम य े
महापािलकेची लुट करतोय,शहराची लुट करतोय एक स ाधारी प ाचा 
नगरसेवक उघडक स आणतोय या या मागची पापं धु याचं काम तु ही करताय 
बघतोय मी जे २/३ तास बघतोय आपण कोण डॉ टर या वेशाम ये येतोय खरं 
हणजे मला काही,काही गो ची कव येत आह.े हणजे साप नाही पण 

सरडयासारखी रंग बदलणारी माणसं ब-यांच जणांनी हणलं आह े क ,सौ चुह े
खाके ...पण कधी,कधी प रि थती अशी होते क ,मा या माणसाचं,मा या 
जवळ या,मा या ठेकेदाराचं काम असेल तर याची सुपारी घे याचं काम काही 
मंडळी करतात. ब-याच जणांनी सांिगतलं आह े क ,आयु ांची,अित.आयु ांची 
डुि लकेट सही केली जाते.मला नाही मािहत बाबा, के यािशवाय या या आगोदर 
के या का? एवढया खोलात मी जात नाही. युडी या संदभात तर गे या दड 

वषापासून आमची तर स ाही नाही. युडी या संदभात काय ठराव केले 
जातात,आ ही काय पाठवतोय,तेथुन काय मंजुर केलं जातय तुमची स ा तर 
रा यात आह ेनां,एखादी गो  ामािणकपणे या सभागृहाम ये केली जाते.अनेक 
जणांना व  पडलेलं आह ेक ,आ ही चांगला पाठपुराव क  सवानी िल न ठेवा 
क ,आज ९ माच आह े पुढ या ९ माचला सु दा भारतीय जनता पाट ची स ा 
असणार आह.े आपण एखादया व ाम ये खरंच रा  नका हणजे एखाद ं व  
आपण रंगवायचं आिण आपण हणलं ना क ,आता स ा येईल मी आज तु हांला 
ठामपणे सांगतो मागील ४ वषामधील तु ही कुठ याही कामाची चौकशी लावा 
चौकशीम ये जर एखादया गो ीम ये माझा एखादा नगरसेवक  कवा ठेकेदार, 
ठेकेदार तुमचे नाहीत का?  गे या २५ वषापासून तु ही या ठेकेदारांना पोस याचं 

काम केलं आह.े   मा.महापौर मी या सभागृहाम ये एवढीच िवनंती करतो 
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क ,तुषारन  जे  िवचारले आहेत ते गे या ४ मिह यापुव  मांडलेले आहेत आिण 
आज या ावर आपण चचा करतो आह.े माझं बोलणं हो या या आगोदर 
िवचारतो हा ठेकेदार कोण आह,ेहा कोणा या जवळचा आह,े कती पयाला या 
ठेकेदाराने महापािलकेला ख यात घाल याचं काम केलं आह.े याला पाठीशी 
घालणारेच खरंतर आपण पोिलस रपोट मागीतला तर सहज िमळू शकेल.आिण 
तुषार तुलाही सांगेन यावेळेस हा  तु मा.महापौर यांना िवचारला यावेळेस 
कुठ या नगरसेवकाचे,कुठ या पदािधका-यांचे  फोन आले ह े जाहीर क  
नको.मा.महापौर साहेब,पिहलं या ठेकेदारावर कारवाई झाली पािहजे. या 
ठेकेदाराला पाठीशी घालणारे नगरसेवक याम ये भाजपाचाही असु ा जो 
ठेकेदार आयु याशी खेळतोय ऑ सीजन पुरवठयाम ये जर याची अशी  भावना 
असेल आिण याला पाठीशी घालणारे भाजपाचा पदािधकारी असो,रा वादीचा 
असो,िशवसेनेचा असो या नगरसेवकाला महापािलके या पुढ या १० वषासाठी 
कुठ याही िनवडणुक ला उभा राहता येणार नाही अशा कारचा ठराव क न 
टाका. आपण चोरांना पाठीशी घालत नाही ह े ल ात ठेवा. पण जो चोरी 
करणारा आह े याला पाठीशी घालणारा याची वक ली करतायत अशा 
नगरसेवकाला सु दा लाज वाटली पािहजे. दुदवान े आपण  सभागृहाम ये 
वषानुवष पहातो आह.े वषानुवष या सभागृहा या मा यमातून या 
शहरवािसयांना भासिव याचा य  केला जातोय आ ही या सं थेच े िव त 
आहोत.अरे,िव त तर लुटायला लागलेत तर मला नाही वाटत या महापािलकेचे 
काय िच  असेल.भाऊसाहेब,आपण दुय धन आिण महाभारतामधील प रि थती  
िभ माचाया या पात बघतोय. ग प आहेत २० तास झोपतोय.कधी,कधी 
भाऊसाहेब,आ हांलाही तुमचं भाषण ऐकावासं वाटतय ंआिण कधी,कधी आ ही 
तुम यापासून ेरणा घेतोय माझी बिहण िसमाताई ती िबचारी इमोशनल आह े
मी ितलाही हटलं खरोखरच इमोशनल आह ेती ितला हटलं मंगलाता नी आता 
कसे बोलतेत,बोलतेच नां िबचारी ितला वाटलं १० लोकं मेलेत ताई १० लोकं 
ऑ सीजननी गेलेच नाहीत एक कडे कोरोनाचा काळ चालू होता १० लोकच 
नाही तर दुदवान े  २५/२५ लोक जात होते.तुषार या श दाचा िवपयास काढून 
या सभागृहात चचाच चचा करणार वा काही मंडळी सभागृहात शार आहेत 
आिण जो मुळ िवषय आह ेतो भरकटुन टाकुन ायचा हणजे मला मािहती आह े
क ,अिजत पवारां यावर टका ट पणी चालू होती.अित.आयु  (२) काय 
केलं,काय नाही केलं,कशा प दतीनं केलं आधी आठवा हा ९ माच मिहना चालू 
आह.े मागील वषा या १२ माचला या शहराम ये पिहला पेशंट आला आिण २२ 
तारखे या नंतर संपुण लॉकडाऊन झालं या यानंतरचा ३ मिह याचा काळ 
आपण आठवावा माच,एि ल,मे या मिह याम ये कती लोक र यांवर होते 
कुठ या,कुठ या प ाची लोकं काय करीत होती. यावेळेस मी नुकताच सभागृह 
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नेतेपदाचा राजीनामा दला होता. यावेळचं जर िच  बिघतलं तर बोटावर 
मोज याइतके ५/१० आयु ,अित.आयु  असतील आिण मला असं वाटतं 
क ,हाड कर साहेबांनी यां या िनरोप समारंभा या वेळी यांनी एक गो  
सांिगतली होती रा लदादा तु हीही यावेळेस होते. आपले िवरोधी प नेते होते 
यांनी एक गो   सांिगतली होती यावेळेसची प रि थती हणजे कोरोना या 

काळाम ये हाहाकार पसरलेला होता या काळाम ये घेतलेला िनणय कदािचत 
यावेळेस तो बरोबर असेल पण आज आप याला चुक चा वाटतो क  नाही 

मगाशी कोणी तरी बोलता,बोलता उ लेख केला आपण मगर टेिडयमला जं बो 
कोिवड सटर चालू केलं मला पण वाटलं होतं नां मी यावेळेस आयु ांना  
िवचारला साहेब आपण आटो ल टरला करतोय,आपण हजवडी,बालेवाडी 
या ठकाणी केलं आह.े४० ते ५० कोटी .खच क न आपण या मगर टेिडयमला 
ज बो कोिवड सटर का? करतोय १०० कोटी .खच क न आज मा यासारखा 

सामा य कायकता कवा मािहती अिधकाराम य ेकाम करणारा कायकता १०० 
कोट .वाया गेले का? का कोणा या िखशात गेले हा  कधी िवचारला असे  

आपण या सभागृहा या मा यमातुन घे याचा य  करतो आह.े मा.महापौर 
साहेब,माझी आप याला िवनंती आह.े खरंतर तु हांला पण मािहती आह े
क ,आपलं ह ेशेवटचं वष आह.े आिण या शेवट या वषाम य ेएक गो  १००% 

होणार आह ेक , येक प ा या नगरसेवकाला  भागाम ये नगरसेवक हायचं 
आह.े आिण येक प ाची मानिसक भूिमका अशी असते क ,माझीच पाट  फार 
माट आह.े आिण माझीच पाट  या जनतेचा िवचार क  शकते. हणजे आपणचं 

आपली पाठ थोपठून घेतो मला सव स मािनयांना सांगायचे आह ेक ,एखादी गो  
चांगली असेल तर १०० गो ी चुक या आहेत ना,ं हणजे मी मा या या सगळया  
भिगन च मी एवढयासाठी अिभनंदन केलं असत िसमाताई मी तु हांला भाविनक 
करीत नाही पुजा च हाणचं करण असेल ताई,खरंतर आपण या सभागृहामध या 
जाणकार आहात एखा ा  बिहणीवर अशा प दतीची प रि थती ओढव यानंतर 
काय कारवाई होऊ शकते  याच सभागृहाम ये आपण ३/४ तास भाषणं केली 
आहेत. हणजे कधी,कधी मलाही खरच ं वाटतय क ,मा याम ये झाशीची राणी 
आली पािहजे होती. यावेळेस अशा प दतीची प रि थती िनमाण होते हणज े
आपण सभागृहाचा वेळ ३/४ तासानंतर माग या आठवडयाम ये नामदेवरावांनी 

ेसनोट दली होती. मला मािहती ती नोट कती पेपरला छापली गेली होती. 
मला आठवतयं क ,माग या वेळेस मंगलाता नी या सभागृहाम ये मा क आणले 
होते.लाल,िपवळया कलरचे मा क आणले होते. ही कोणाची कंपनी होती,  
कोणा या संबंिधत होती. काय झालं याचं, दुसरी गो  वायसीएमएच काय आह े
ह े आपण जाणुन यायला कमी पडतो आह.े शेजारी डी.वाय.पाटील इि सटयुट  



76 
 
आह,ेहाके या अंतरावर भारती िव ापीठ आह,े या या पुढ या अंतरावर 
एमआयटी आह.े या प दतीनं या मोठया ए युकेशन सं थेम य े पो  ॅ युएट  
इि सटयुट एखादया सं थेला िमळते आिण एखादया पो  ॅ युएट िव ा यासाठी 
करोडो .चे डोनेशन दलं जातयं एवढी मोठी अपॉ युिनटी खरंतर क  
सरकार या मा यमातून यशवंतराव च हाण हॉि पटलला िमळाली खरंतर याच 
कोडकौतुकच होणार हणजे आधी आपण वायसीएमएच हणलं क ,डॉ टर, 
डॉ टर हणलं क ,भांडार,भांडार हणलं क  करपशन, स मा.सभागृहा या 
मा यमातून मा.आयु ांना िवनंती करतो क , कधी तरी एक गो  ल ात ठेवा 
या ठकाणी पी.जी.इि टटयुट आह े आिण या मा यमातून आज या ठकाणी 
कमान १०० डॉ टर असे आहेत क ,जे कोिवडसार या णांना गेली  

वषभरापासून टमट देत आहेत याचबरोबर अनेक णांना देखील सेवा देत 
आहेत वायसीएमएच या डॉ टरांना मािहती आहे का हो ितथली काय प रि थती 
आह.े मा.डीन साहेब इथं आहेत डीन साहेबांना मािहती आह ेका एखादी खरेदी 
वायसीएमएच या मा यमातून केली जाते ती या ठकाणी तळमज याम य े
असले या भांडार िवभागामधुन केली जाते. वैदयक य िवभागा या मा यमातून 
र ायरमटची मागणी केली जाते. आिण इथली जी खरेदी आह ेती भांडार आिण 

वैदयक य अिधका-यां या मा यमातून केली जाते. माझा िम  संदीपभाऊ गेला 
असेल ितथं यांनी सांिगतलं क ,वैदयक य अिधकारी कोण आह.ेडॉ.रॉय आहे 
क ,डॉ.साळवी आह ेयांच भांडण कशासाठी आह.ेसहीसाठी नाही तर यांच भांडण 
भांडारासाठी आह े ल ात ठेवा माझा आरोप आह.े आिण या, या अिधका-
याजवळचे स ाधारी प ाचे नेते असतील यांचे सगळे रेकॉड तपासा, यांचे मेसेज 
तपासा यांनी कुठ या अिधका-यांना कुठ या कामासाठी १० वेळा फोन केला 
आह.े यांनी सभागृहाम ये छातीठोकपणे सांगावं क , याचं कौतुक क  क , तो 
खरच ंदोषी नाही. िबझनेस हा कोणीही क  शकतो.पण कधी,कधी सभागृहा या 
समोर आ ही धुत या तांदळासारखे आहोत आिण येक गो ीम ये पडायचं ही 
जर भूिमका िवरोधकाची  असेल तर ती अ यंत चुक ची आह े ह े ल ात ठेवा. 
मा.महापौर साहेब,मी आप याला िवनंती करतो क , या ठकाणी सहीचा अिधकार 
रॉयचा आह े क  साळवेचा आह े या याशी आ हांला काही घेणं देणं नाही. पण 
मला कधी,कधी द:ुख वाटतयं याच तुषारचं कोणी कौतुक केलं नाही. माग या ८ 

मिह या या सवसाधारण सभेम ये लाच करण तुषारन च काढलं नां यावेळेस 
कोणी हणलं नाही,तुषार आ ही तुझं अिभनंदन करतो. कधी,कधी मलाही  
पडतो ताई, या महापािलकेम ये आपण सगळयात जा त अनुभवी आहात.आिण 
कधी,कधी सभागृहाम ये असं वाटतय ं क ,भाऊसाहेबांनी जे बोललं ते खरं आहे 
असं मला वाटतय ंपण कधी,कधी मला असं वाटतयं क , तु ही एक भूिमका आता 
घेता आिण लगेच दोन िमिनटांत बदलून टाकता. ( सभागृहात ग धळ) योगेशभाई 
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तु ही बोलत असताना मी म येच कधी कॉमट केलेली नाही. एक ल ात ठेवा 
या दवशी मला तुम या िवरोधात बोलायचं आह े या दवशी मी ठेकेदारा या 

नावासहीत जाहीर बोलू शकतो मी कोणा या बापाला ३० ते ३५ वषाम ये 
घाबरलो नाही. हणुन तर बोलतोय नां या सभागृहाम ये खोटं बोलून,चोरी क न 
जर हणत असतील आ ही खुप सं याशी आहोत अशा िवरोधकांना ही तर  
जनतेला सु दा मािहती आह.े वायसीएमएच म ये कोणाचा वषानुवष ठेका आह.े 
कोणाला ास होणार आह ेवायसीएमएच जर चांगलं प दतीनं  चालायला लागलं 
तर आप या िहत चतकांना कती बाधा येणार आह.े ह ेलोकांना मािहती आह ेह े
आ हांला बोलायचं नाही. आिण महापौर साहेब,मी तुषारचं अिभनंदन 
करतो.तुषारनी खरं तर या सभागृहाम ये  उपि थत केली आहेत. या ां या 
संदभाम ये या गॅस एज सीने कती ाचार केला आह,ेही एज सी कोणा या 
संबंिधत आह.े तुषारनी एक मु ा माग या काळाम ये घेतला होता. कुठ या 
ठेकेदाराने आयसीयुचे बेड दे यासाठी कोणी दबाव आणला होता. अितशय िनकृ  
दजाच आयसीयु चं कट ह ेओके आह,ेअ यंत चांगलं आह ेअसे हटीलेटर तर ख-या 
अथान रा लदादा स ा कोणाची असु ा पण सवसामा य माणसां या 
आरो याशी या या  जीवाशी खेळू नका  ह ेपाप खुप मोठं लागणार  आह.े आिण 
ह े पाप क न तु ही नगरसेवक हाल,आमदार हाल,खासदार हाल पण 
आयु याम ये ह े पाप याच ठकाणी फेडायचं आह.े याच ज मात आिण इथंच 
फेडायचं आह.े आिण मा.महापौर साहेब,मी आप याला िवनंती करतो क ,अ यंत 
चुक या प दतीने या शहरवािसयां या जीवांशी खेळ याचा य  या ठेकेदाराने 
केला आह े  या ठेकेदाराने या गॅस या मा यमातून केला आह,े हटीलेटर या 
मा यमातून केला आह े अशा ठेकेदाराला अशा ठेकेदाराला या महापािलके या 
पुढ या काळाम ये एकही पैशाचा िबझनेस करता येणार नाही. अशा प दतीने या  
ठेकेदाराला काळया यादीम ये टाकावं. भाजप या सव नगरसेवकांना माझी 
िवनंती आह े क , पुढ या काळाम ये कॉमट क न पळवणारी मंडळी आहेत हे 
ल ात ठेवा कोणा या भुलथापाला बळी पडू नका,आप याला आप या प दतीन ं
काम करायचं आह.े आप याला पुढ या काळाम ये सावध रहावं लागणार 
आह,ेआप याला पुढ या काळाम ये २० वष  भारतीय जनता पाट  स ेम य े
असणार  आह.े या शहराम ये आप याला बोल याची कोणाची हमत नाही. 
यामुळे तु ही चता क  नका. रा वादी या नगरसेवकांनी तु हांला सांिगतलं खुप 

चांगलं बोलतोय आप या मनाम ये ठेवा पुढची वाटचाल आपण आप या प दतीने 
चालवायची आह.े एवढंच या संगी सांगतो आिण थांबतो.   

मा.तुषार हगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ  तुषार 

कामठनी जो िवषय घेतला आह ेआिण सभागृहातील काही सद यांनी असं बोललं 
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आह ेक , भारतीय जनता पाट या नगरसेवकांनी याम ये ल  का घातलं नाही. 
माझं आयु  साहेबांना सांगणं आह ेक , कोिवडला आप याला माचम ये सामोरं 
जावं लागलं पण १४ जानेवारीला मी आयु  साहेबांना प  दल होतं 
वायसीएमएच मध या जेवढया गॅस पाईपलाईन आहेत या एकदम  ढसुळ 
दजा या झाले या आहेत मी हणतो हणुन खराब हणु नका आपण चांग या 
आहेत असेच हणु यामुळे आपण थड पाट  हणुन याचं ऑडीट करावं या 
िवषयावर मी आयु  साहेबांशी वेळोवेळी चचा केली आह.े भारतीय जनता 
पाट या नगरसेवकांनी वायसीएमएच म ये न  काय चालते ह ेआ ही वेळोवेळी 
आयु ां या िनदशनास आणुन दलेलं आह.े याच माणे मी आप याला कोिवड 
सटर या बाबतीत सांगु इि छतो क ,  कोिवड या ादुभावामुळे यावेळी 
वायसीएमएच म ये बेड िमळणे अश य झाले होते यावेळी यांना काहीच ल णे 
न हती अशा पेशंटकडुन बाहेरच ेहॉि पटल भरमसाठ पैसे उकळत होते. यावेळेस 
आपण मा.आयु , मा.अित.आयु  २ अिजत पवार साहेब असतील शहरातील 
सव सं था असतील यां या मदतीने आप या शहरात दोन संघटना काम करीत 
आहेत. आिण यांना आपण सांिगतलं क ,आपण वायसीएमएच म ये येऊन 
पेशंटला एक दवस ावा जेणेक न आम यावर जो लोड येत आह े तो कमी 
होईल. पण शहरातील कुठ याही डॉ टरांनी आप याला मदत केलेली नाही. 
यामुळे आप या वायसीएमएच वर भरपूर ताण वाढला आिण ाय हेट जे 

हॉि पटल होते या ठकाणी लोकांची लुट चालू होती यावेळेस आ ही शासनाला 
वारंवार त ार केली यावेळेस शासनाकडनं काहीच कारवाई झाली नाही. 
यावेळेस आ ही िनिवदा या क न शहरातील सव डॉ टरांना आिण 

संघटनांना  बोलावलं आिण शासनाने िनणय घेतला क , पेशंटला खरी गरज 
आयसीयु उपल ध क न दे यासाठी  िस टमटॅीक आिण नॉन िस टमटॅीक असे दोन 

कार होते याम ये आयसीयुची  जागा कमी अस यामुळे आपण पिह यांदा नॉन  
िस टमटॅीक पेशंटसाठी सटर केले आिण या ठकाणी पेशंट िश ट केले. यानंतर 
ए,बी,सी कॅटेिगरीचे कोिवड सटर िनमाण केले गेले. सटर सु  कर या या िनिवदा 

िस द झा या सव िनिवदा म ये सहभागी हो यासाठी उव रत सव सं था 
याम ये सहभागी झा या हो या. यापुव  शासनाकडुन सहभागी हॉि पटल व 

सं था यांना सटर सु  कर याचे आवाहन केले. व सवात िवशेष हॉि पटल व 
सं था यांनी ठरवले या दराने नाही तर महापािलकेने ठरवले या दरा माणे 
कामकाज सु  कर याचे आदेश दले. सटर चालू झा यानंतर या ठकाण या 
कामगारांचा पगार वेळेवर दला जात नस यामुळे  ब-याचशा सटरवर 
कामगारांनी ग धळ घाल याचा सु दा कार झाला. ब-याचशा अडचणीवर मात 
करीत पपरी चचवड महापािलका यश वी झाली आह.े व दले या मुदतीत 
पेशंटची सं या कमी झा यामुळे बरेचसे सटर बंद करावे लागले. परंतु कोिवड 
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सटर बंद झाले तर ते का बंद केले आहेत याची खा ी क न महापािलकेनी िबले 
अदा करावीत अजुन काही सं थांच िबल अदा झालेलं नाही. या शहरातील 
िविवध सं था असतील,िविवध हॉि पटल असतील या आप या मदतीला उभं 
राहणार नाहीत कारण कोिवड परत ज म घेतोय यासाठी आपण शहािनशा 
करावी आिण जे यो य असेल तेच करावं अशी माझी अपे ा आह.े याच प दतीने 
आपण डी.वाय.पाटीलला दरमहा पाच कोटी .देत होतो. यासंदभात आपण 
चौकशी करावी. कारण डी.वाय.पाटीलला पेशंट गे यानंतर ितथे पैसे घेतलेले 
आहेत. याच प दतीने ज बो कोिवड सटरला आपण २० कोटी .देत आहोत 
याची पण आपण चौकशी करावी.  आयु  साहेब,मला आप याला सांगायचं आहे 

क , ज हा गॅसपाईपलाईनचे ज हा आपले टडर पि लश झालं याची सीओपी नी 
याची पुण टडर या राबिवली आह ेआता त कालीन हाड कर साहेब यांनी 
याम ये बदल केले आहेत व माझी आप याला िवनंती आह े क , एकदा आपण 

सीओपी कडे गेलो तर ते परत चज क  शकतो का? गॅस पाईपलाईन हा 

िज हाळयाचा  आह े याम ये या टे कल बाबी आहेत या टे कल बाबी 
म ये आपण फेरफार क  शकतो का? याचा पण आपण खुलासा करावा. सीओपी 

ही टडरची जी र म आह े या या १ ट ा फ  घेत.े यानुसार यांना २६ ते २७ 
लाख .देणार असाल तर आयु ांना या टडरम ये फेरफार कर याची मुभा आहे 
का? याचा पण खुलासा करावा. याच कारण काय आह ेगे या २/३ मिह याम ये 

जेवढे टडर येत आहेत ते सगळे टडर कॅ सल होत आहेत.जर का टडर कॅ सल होत 
असेल तर आिण सीओपी कडे सगळे टडर जात असतील आिण आपली पुण टीम 
काम करीत असेल आिण आपले आथ क बाबीचे जर का नुकसान होत असेल तर 
आिण ह ेआथ क नुकसान लोकां या टॅ स मधुन जाणार असतील तर ह ेचुक चं 
आह.े माझी आप याला िवनंती आह ेक , एक तर आपण सीओपीकडं तरी जावं 
नाही तर टे कल टीम कडे तरी जावं मा.महापौर साहेब,आयु  साहेबांना मी 
कोरोना ये यापुव पासून सांगत आह े क ,वायसीएमएचची गॅस पाईपलाईनची 
थड पाट  ऑडीट करावी कवा सीओपीकडनं ऑडीट क न यावं. नेमक  काय 
प रि थती आह े ती समजेल आप याला याम ये कोण दोषी आह े ह े आप याला 
समजेल एवढंच मी या ठकाणी  सांगतो. याचा वाबळे साहेबांनी खुलासा करावा 
आिण पवार साहेबांनी जे कोिवड सटर चालू केले आहेत ते चालू करताना 
काय,काय अडचणी आ या आहेत शहरात ठरािवक लोकच काम करीत होती. 
यावेळेस पवार साहेबांनी जे िनणय घेतले होते ते खरोखरचं यो य होते. यावेळेस 
यांचे या शहरातील नागरीकांनी कौतुकही केले आह.े  
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मा.रा ल कलाटे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ  गे या ३ 

ते ३.३० तासापासून आपण आमचे सहकारी तुषार कामठे यांनी िवचारले या 
ांवर चचा चालू आह.े यामुळे तुषारचे मी अिभनंदन कर या या आगोदर मला 

थम आपले अिभनंदन करावे वाटत े कारण आपण तुषारला  िवचार याची 
परवानगी दली आह.े कारण माग या वेळेस महापौर रा ल जाधव ह े आ ही 
दलेले ो र हे टोपलीतच जायचे यामुळे बरं वाटलं क ,मा नी आता ो र 
यायला सु वात केली आह.े असेच  दरवेळी आमचेही या नाही तर असं 
हायला नको क ,भारतीय जनता पाट याच सद यांचे  यायचे परंतु तुषारचे 
शासनाने दले या उ रान े िब कुल समाधान झालेले नाही. असं एकंदर 

तुषार या बोल याव न वाटले. परंतु शासनाला  कधी िवचारले होते आिण 
याच उ र कधी देताय या ावर सगळयांना बोल याची गरज पण आह.े 

माई,आपण या शहराचे मालक नाही िव त आहोत.या सभागृहात सगळयांना 
बोल याचा अिधकार आह े ठक आह ेआपली परवानगी लागते. आिण आपणही ह े
सभागृह लोकशाही प दतीनं चालव याब ल मी आप याला ध यवाद देतो. 
माई,तुषारनी जे  िवचारलेले आहेत याची आयु  साहेबांनी चौकशी करावी 
आिण चौकशी करीत असताना थड पाट कडनं करावी कारण काय होत आहे 
आपलीच लोक याची चौकशी करणार आिण सभागृहात काय िस दी झाली 
सवप ीय एक गट आह े यांच हणणं आह े क ,अिजत पवार साहेब, एकदम 
चांगले आहेत आिण दुसरा गट आह ेअिजत पवार यांनी ाचार केला मला वाटत 
अिजत पवार साहेबांनी एकदम चांगल काम केले आह े आ ही या याब ल 
काहीच हणत नाही. आपण हणताय नां िवषय भरकटतोय, िवषय इकडं-ितकडं 
जातोय सगळा िवषय हा वायसीएमएचचा आह.े आिण हा िवषय जनते या 
आरो याशी िनगडीत असणारा िवषय आह.े सवाना शहरा या नागरीकां या 
आरो याची काळजी आह.े लोकांनी आप याला यासाठीच िनवडुन दलं आह े
नां, यासाठीच दलं आह े नां आप याला आपणही यां यासाठीच करतोय ना ं
जनता पण आप या पाठीशी आह.े ऑनलाईन पण चालू आह.े आपण ह े सगळं 
करीत असताना कुठं तरी तु,तु,मै,मै चालू आह.े मला तर असं वाटतयं क ,२००७ 
पासून गॅस,गॅस आपण गॅसची चौकशी िनि तपणे करावी.  टका  कर यास 
कोणाचेही दुमत नाही. पण कोणाची तरी एक गो  लपवायची हणुन एक गो  
काढायची,मी अटॅक केला हणुन तो अटॅक केला ह ेया शहराचे दुदव आह.े ही चचा 
मला वाटत ं पोिलस टेशनपयत गेली आह.े ठक आह,ेआपण कोरोना काळात 
आपण सांिगतलं क ,परत असं काही घडलं तर परत येणार नाही. आ ही पण 
सांगतो क ,पवार साहेबांनी चांगलं काम केलं आह.े ज हा आपण यांना सांिगतलं 
होतं क , साहेब तु हांला  अिधकार आहेत. टँड ग किमटी या रेकॉडवर पण आहे 
तु ही ते रेकॉड काढून बघा पण कोणीही चुक चं काम क  नका ह े सु दा आ ही 
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यात सांिगतलं होतं. तु ही काहीही करत सुटा असं आ ही पवार साहेबांना 

कधीही सांिगतलं नाही. यावेळेस चांगल काम केलं  यावेळेस आ ही यां या 
पाठीशी आहोत. एकनाथराव तु ही कोिवड सटरच काढायचं ना तुमचे आमदार 
आहेत नां रा य शासनाकडे िवचारतील नां, तु हांला रा य शासनाची एवढी 
काळजी असेल पण आ हांला इथं शहराची काळजी आह.े रा या या ाची 
काळजी नाही. तु ही काय खच  केला,काय नाही ह े सांगा नां ितथं रा याचं 
अिधवेशन चालू आह े ितथं  िवचारायला सांगा. या पुजा च हाणची पण 
चौकशी होईल नां सगळयांना मिहला भिगन ची काळजी आह.ेचौकशी हावी असं 
सगळयांना वाटतय.ं पण याचा वापर अशा प दतीने नाही हणजे ही काय 
लोकशाही आह ेका, ही लोकशाही हण यापे ा कुठं तरी सुडाचं राजकारण करीत 
आहात.आयु  साहेब,चौकशी तर झालीच पािहजे आ ही सवानी मागणी केली 
आह.े आयु  साहेब,तु ही वरती हणले पशला पैसे ा आिण खाली जाऊन 
प कार प रषद घेतली. मीच तुम या आगोदर प कार प रषद घेतली आह.े मी 
काय सांिगतलं होत साहेब, पशचा जो काही ५/७ लाख .खच झाला असेल 
तेवढाच ा. मी असं हणलं न हतं क , स वा कोटी . ा. याचे जे बेडस् या 
शहराला दसतात याचे पैसे फ  ा.पण याचा अथ काय झाला, तु ही तर सव 
िवषय काय र मा यतेसाठी आणले नां सगळयांनीच मािहती सगळयांना वाचून 
दाखवली आह ेकोिवड सटर कती होत ेमला वाटत ंपिहले ७ सटर होते. आिण 
बाक चे जे होते याम ये  ए कॅटेिगरीचे ६ होते आिण बी कॅटेिगरीचे १६ सटर होते 
अशा या सगळया सटरची चौकशी करावी लागेल फ  एकटया पश हॉि पटलची 
चौकशी क न चालणार  नाही. आिण कोणीही डॉ टरांना दोष दलेला नाही. 
यांनी सेवा केली यांनी सेवाच केली. मला वाटतं  एकनाथरावांनी सांिगतलं आहे 

क , भांडार खरेदी करतयं आिण तु ही डॉ टरांना दोष देताय. भांडारातील 
डॉ टरांना आ ही कोणीही दोष दला नाही. या खरेदीची अिनयिमतता 
झाली, या ठकाणी आ हांला शंका आह ेजे पैसे िवनाकारण दलेले आहेत याला 
आ ही दोष दला आह.े आपण पशला दोष दला  डॉ टरांना कधी दोष दला 
नाही. संदीपनी डॉ टरांना दोष दला नाही, यांनी जी कायप दती अवलंबली 
आह े याला  दोष दला आह.े िह  कायप दती कोणी अवलंबली आह े तर ती 
अिधका-यांनी अवलंबली आह.े आ ही रा ं,रा  डॉ टरांना फोन केले 
आप यासारखी लाझमाची िस टीम महारा ात कुठंच नाही. ही कामिगरी सु दा 
वाखाण याजोगी आह.े ह े काय ४ दवसात झालं नाही गे या १५ वषाची या 
शहरातील नागरीकांची  तप या आह ेत हा कुठं ह ेवायसीएमएच  झालेले आह.े 
आिण त हा ती कुठं या शहरात आरो याची सेवा उभी आह.े ४ वषात आ ही 
िनवडुन आलो आिण अचानक चज झाला मी तर असं हणेण क , तु ही कोरोनात 
उघड ेपडले मृ यु एक झाला काय अन शंभर झाले काय मृ यु हा मृ युच आह ेआिण 
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मा या शहरात मृ यु कमी झाले. आिण कोिवड सटरम य ेकोणाला अँडिमट केले 
आह े नॉन सथमेटीक पेशंट सी.सी.सटरम ये ऍडिमट केले आहेत. मी येक  
जी.बी.म ये सांगत होतो क , या ठकाणी  कोिवड सटर उभे केले आहेत 
या ठकाणी मी सांगत होतो क , ितथं जायला र ता नाही माझं कोणी ऐकलं का? 

मला अगदी पवार साहेबांनी सांिगतलं क ,जाऊ ा नां असं,असं आह.े मला 
यांनी नांव सु दा सांिगतल.आिण आता भाऊ कोण ह ेशोधा. आिण यांनी मला 

सांिगतलं ह े भाऊचं आह े पण कोणाचंही असु ा यात तु हांला काय करावं 
लागलं. येक िमट ग म ये आ ही हणायचं या ठकाणी एकही पेशंट नाही 
याला  कशाला पैसे देताय यांनी जेवढी इ हे टमट केली आह ेतेवढेच पैसे ा. 

कशासाठी तु ही पैसे ायची घाई करताय पवार साहेब,तु हांला दोष ायचा 
नाही पण एवढं सगळं चांगल काम करताना कुठं तरी एक चुक झाली क  माग या  
सगळया  चांग या  कामावर  प रणाम होतो. आिण ह ेकाही कोणाचे वैय क 
पैसे नाहीत ह ेया शहरातील आम जनतेचे पैसे आहेत हणुन आ ही ओरडतोय. 
सगळे जण फ  पशवरच बोलले आहेत मी तर हणतो सगळया २२ सटरवर 
बोलले पािहजे. फ  पश हॉि पटलनी एकटयांनी काय केलं आह.े या याकड े
पेशंट न हते हणुन तो तु हांला दसला आिण या बाबतीत सवात पिह यांदा मीच 
बोललो होतो. पण या ठकाणी पेशंट होते यांचीही च कशी केली पािहजे. समीर 
लॉ सचं प  आह े आमचं लॉ स कोिवड सटरला ा या यावर तुम या सव 
अिधका-यांचे शेरे आहेत सबब मे.हॉि पटल यांची समीर लॉ स यांची कोिवड 
सटरच ेउव रत  ४४ दवसाचे िबल अदा करणेकामी पुतता होणेकामी  मागदशन 
होणेस िवनंती. आता मागदशन काय झालय ं शासन अिधकारी कवळे 
करसंकलनाचे संदभानुसार कराची र म,तु हांला याचे िबल ायचे िवचारले 
आह े तु हांला टॅ सच ं कोणी सांिगतलं आह े याच तो टॅ स भरेल नां, कोणी 
सांिगतलं होत टॅ सच काढायला आिण मग आता तु ही हणताय ना मी जे केलं ते 
सगळं चांगल केलं आह े परत खाली लेखािधका-यांकडे फाईल गेली आह.े 
अित.आरो य वैदयक य अिधकारी पानांक .४७७ वर करसंकलन अिधका-याच े
प  यांच िबल ायच असा साधा  होता तु ही ही फाईल करसंकलन 
िवभागाला पाठवली. येक सटरम य े िबल कॅल युलेट करताना कमान ३०० 
बेडचे िहशोबाने िबल कॅल युलेट क न केलेलं आह.े पण या ठकाणी १६० च 
बेडची सं या होती ह े यांनी सांिगतलेलं आह ेनां. मी तु हांला २५/१/ ला प  
दलं होतं क ,मला या ठकाणचं हजेरी प क ा १९/१ ला आिण तु ही 
या याकडनं २५/१ ला मािहती घेताय हणजे तुम याकडं मािहती अपडेट 

न हती. हणजे जसं आ ही तु हांला प  देत होतो तशी तु ही मािहती गोळा 
करीत होते का?   असं शासन चालतं का साहेब, आिण परत हणता िवषय 
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भरकटु नका, हा शहरातील नागरीकां या आरो या या संबंिधतच िवषय आह ेनां  
आिण तु ही जो खच केला आह ेतो शहरा या नागरीकां या आरो यासाठीच केला 
आह.े कोिवड,कोिवड कोणी तरी हणलं महािवकास आघाडीनं यावेळेस ल  
दलं नाही  असा आह ेक ,इथं कोणी कोणावर ताशेरे ओढायचं काम करायचं 

नाही इथं कोण धुत या तांदळासारखे नाही. येकाला दुस-याकडे बोट करता 
येईल पण ह ेकरीत असताना या ठकाणी पश आिण आटो ल टर आपली अजुन 
जनरल ॅ टीस आह ेआपण करताना काय करतो एल-१,एल-२ या ठकाणी तु ही 
काय केलं आह े५० बेड आिण १५० बेड एक आयसीयु आिण एक ओटु चं दोन 
टडर काढले या ठकाणी तु ही काय उ लेख केला आह.े १२५९/- . याम ये तु ही 
काय केलं रेट कमी कर यास सांिगतले यांनी काय सांिगतले १०  कमी करतो 
हणुन सांिगतले. पशनी रेट काय दला . १९५०/- तरी सु दा पशला काम 
दलं ना ह ेकुठ या रेटनी काम दलं या या रेटनी काम दलं हणजे या ठकाणी 

तु ही सरळ ७०१/- .जा त दलेले आहेत ह ेकोणासाठी दले आहेत आिण दुस-
या बाजुला हणायचं मी सही करणार नाही आिण चचा काय हणताय,चचा हा 
नागरीकांचाच आह े या शहराचाच  आह.े तु ही सरळ हणताय ९ लोक गेली 
आहेत मी याचवेळेस िवचारलं होतं यावेळेस  सांिगतलं क ,सांगता येणार 
नाही,कारण कोिवडचे भरपूर पेशंट होते. आिण गॅसपाईपलाईन म ये जर काही 
असेल तर बरेच पेशंट गेले असतील मला अिजबात कोणाची बाजु यायची नाही 

शासनाची तर अिजबात यायची नाही. पण एका बाजुला हणता याम ये 
डॉ टरांचा काय दोष आह ेआिण दुस-या बाजुला पेशंट गे यानंत  डॉ टर  उ र 

ायला उभा रहातो. उ र ायला ठेकेदाराला बोलवा नां कशाला पािहजेत 
आयु  आिण  अित.आयु   या ठकाणी अित.आयु ांवर आरोप केले आहेत 
यांनाच तु ही उ र ायला उभं करता. यांनी आरोप करायचे आिण आ ही पण 
हणयाचे यांनी चांगल काम केलं आहे आ ही पण आय  िवटनेस आहोत मी 

पिह या दवसापासून हणजेच माच पासून सांगत होतो क , आपण ही चुक क  
नका या याम ये ाचार करतील ते हणले नाही,नाही आता फार घाई 
आह.ेमा क या संदभात मी सांगत होतो क ,तु ही कापड आणा आिण बचत 
गटांना मा क बनिव याचे काम ा यावेळेस यांनी ते ऐकलं नाही. ते हणले 
शहरातील मिहलांना रोजगार िमळेल शेवटी तु ही आमचं न ऐकता काय केलं 
एका ठेकेदारालाच काम दलं आिण ठेकेदारांन काय केलं सगळयांना हे काम 
िड ी युट केलं आिण ह ेओपन िस े ट आह े येक गो  येकाला मािहती आह.े 
याम ये काय झालं आह ेमोजक  लोक खेळली जातायत  आहेत आिण बाक ची 
लोक खेळली जात आहेत. एवढाच िवषय आह.े आिण इथं कोणीही धुत या 
तांदळासारखे नाही. पण एक आह ेजो करतो ना याला याची पाप इथचं फेडावी 
लागणार आहेत. यामुळे याची तु ही बाहेर या अिधका-यांमाफत चौकशी 
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करावी.हाड कर साहेब जाता,जाता हणले होते याची चौकशी लावतो. आयु  
साहेब,मी थायी सिमतीम ये पिह यापासून सांगत होतो क , सी.सी.कशाला 
करताय आिण हे आपला रेटनी करताय का? तु ही मला साई हॉि पटलची १४० 

पेशंटची िल ट दली आह.े आिण तु ही ही िल ट देताना तु ही या याच 
लेटरहेडवर दली आह.े यांनी तु हांला जशी िल ट दली तशीच तु ही मला 
आणुन दली तु ही याची कॉफ  ठेवलीच नाही. ओरीजनलच यादी देवुन टाकली. 
आिण ती पण कधी दली आह ेमी तु हांला १९/१ रोजी मागणी  केली आह ेआिण 
तु ही साई हॉि पटलकडनं िल ट घेतली २५/१ ला आिण मला दली आता ती पण 
खुप गदारोळ झाला क ,मािहती देत नाही, मािहती देत नाही हणुन मािहती  
दली. दुस-या बाजुला साहेब तु ही वत: तु ही वत:ची फाईल पहा ितथं १६० 

या वर व था न हती. ३०० बेडची व था करायला सांिगतली होती ितथ ं
१६० बेडची व था केली आिण मग तु ही ५० ट े  िबल का आगोदरच दले. 
तु ही कॅल युलेशन करतानाच १६० बेडचं क न ायला पािहजे होतं.दुस-या 
बाजुला तु ही १ % एमडी घेताय तु ही काय हणताय टडर या दवशी १ ट ा 

आिण उरलेले ८ दवसांनी ३ ट े  हणजे एकुण ४ % हणजे ४ % ची अट मला 

वाटत ं शडगेता नी वाचुन दाखवली आह.े आरो य कायकारी अिधकारी यांची 
कोठेही वा री नसुन आरो य वैदयक य अिधकारी यांनी सिमती सद य हणुन 
वा री केली आह.े इथं अिधकारी बसुनच होते नां, तुम या सोयीनुसार तु ही 

िनयम बदलतात चल,आज नाही ना तो चल या याकडे फाईल पाठव याची सही 
घ े  मला तर मंगलाता नी सांिगतले क ,आयु ां या खोटया सहया करतात मला 
तर अजुन शॉक बसला आह.े आयु  साहेब, जर का अशा खोटया सहया होत  
असतील तर  तु हांला आता काळजीपुवक काम करावं लागेल.याचं उ र तु हांला 
कुठं तरी ावच लागेल. एका बाजुला तु ही काय हणता ितथं पेशंट पाठवले गेले 
नाही. आिण दुस-या बाजुला साई सारखं हॉि पटलची  तु ही यांना कती 
तारखेला सांगताय १ नो हबरला हॉि पटल चालू झालं आिण तु ही यांना 
५/८/२० ला आदेश दला होता. यावेळेस या शहरात कोरोना ण वाढत होते 
यावेळेस एक ते दड मिह यांनी सटर का सु  झालं तु ही जाणीवपुवक उिशरा ह े

कोिवड सटर सु  केलं का? साई हॉि पटलनी ४४ दवस काम केलं होतं असा 

आयु ांचा शेरा होता. १५ ऑग ला ते बंद पडले. समजा आपण ४४ दवसा या 
ऐवजी २४० दवस पकडू १२१९ गुिणले २४०, २४० का तर आपण ८०% िबल 

देतो नां तर याचे एकुण िबल होतय .१ कोटी  ३१ लाख ६५ हजार २००  
दाखवलेले ण १०६० आहेत.तसे वेगळे जरी केले तरी स टबर म ये ५०४० व 
ऑ टोबर म ये ५७६० हणजे एकुण १०८००, १०८०० गुिणले १२१९ = 
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१,३१,६५,२००/- .होतात. ह े सगळं होत असताना तीन मिह याम ये तु ही 
अँ हरेज िबल  कोण या िहशोबाने काढले आह.े ह े होत असताना आमचं असं 
हणणं होतं क , तुम याकडे डॉ टरांची नांवे नाही, प रचारीकांची नांवे नाहीत 

जे आ ही तु हांला मागणी करतोय ती यादी तु ही देत नाही.तु ही जी यादी दली 
आह ेती पेशंटची दली आह.े तु हांला यांनी सांिगतलं क ,१६० बेडचं आह ेआिण 
तु ही हणताय क ,भाडयापोटी १ लाख . याची पण तुमची एक नोट आह.े 
परंतु आपला करारनामा कुठं झाला आहे समीर लॉ स आिण साई हॉि पटलचा तो 
करारनामा तुम या फाईलम ये नाही. पण तुम या फाईलम ये असं आह े क , 
समीर लॉ सचं १ कोटी ७ लाख ५२ हजार ९००  थकबाक   हणजे तु हांला 
काय हणायचं होतं तेच समजत नाही. या मालकांनी ५२ लाख भ न शा ती 
सोडून मला वाटतं आताच अिजत ग हाणनी सांिगतलं आह.े हणजे तु ही यांचे 
१ कोटी ७ लाख यायला िनघाले होते  यांनी शा ती सोडून कर पुण  ५२ लाख 
भ न टाकला. पेपरवरती दोनच मिहने आहेत १ स टबर ते २४ ऑ टोबर 

य ात ३ मिह याचा करारनामा कर याचे आदेश आयु ांनी दले होते. आयु  
साहेब,जे पैसे दलेले आहेत याला काय हणायचे ाचार हणायचा का? 

डॉ टरांचे वेतन याम ये नमुद नाही,हजेरीप क याम ये नाही, कायालयाच े
ऍ ीमट नाही हणजे याला काय हणायचं  हणजे आ ही या िवषयावर 
बोलायचेच नाही का, तुम या फाईलम ये काहीच कागदप  नाहीत तरी तु ही 
यांना पैसे दले आहेत. आिण यावेळेस आ ही पेपर मागतो यावेळेस तुमचे प  
यां याकडे गेलेले आहेत. यानंतर या तुम या इनवड या तारखा आहेत.ही 

जबाबदारी तु ही कोणावर टाकणार, ही जबाबदारी तु हांला कोणावर तरी 
िनि त करावी लागेल. मला वाटत ं संदीप वाघेरे ह े योगेशजी बहल ह े सु ीम 
कोटात चालले आहेत. हणजे तु ही २ कोटी .तु ही एल-१ आिण एल-२ यांना 
दले. हणजे तुम या मनाला वाटलं हणुन तु ही दले. यामुळे ह े२/२ कोटी .चं 

नुकसान झाले आह.े याची जबाबदारी तु ही कोणावर िनि त करणार आहात. 
आिण ही जबाबदारी िनि त करावीच लागणार आह.े एकनाथरावांनी जाहीर 
भाषण केलं आिण िनघुन गेले यांनी ब-याच वेळा सांिगतलं आह ेक ,पाट ,पाट  
इथं पाट चा काहीच संबंध येत नाही. इथं भाजपची स ा आहे पण भाजप  स ेत 
नाही. असं ते नेहमी हणतात  आता याचा अथ काय यायचा तो या आिण 
वत:चे नगरसेवक सांभाळा ते हणतात नां,कोण येतयं,कोण खाजगीत बोलतयं. 

आयु  ही खरेदी होत असताना भांडार िवभागाची सु दा चौकशी झाली पािहजे. 
संदीपनी सांिगतलं आह ेक ,१० .ची उशी १५० .ला घेतली आह.े ११० .ची 
चादर ३५० .ला घेतली आह.े नामदेवरांव तु हीच एक प  ा मी रा य 
शासनाकडुन चौकशीचं प  आणुन देतो. पवार साहेब,तु ही ७०० .जा त दले 
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आहेत. ७०० गुिणले १५० बेड आिण २०० दवस हणजे सरळ,सरळ तु ही २ 
कोटी .चं नुकसान केलं आह.े महापौर तु ही ठरवून तुषारचे  घेतले आहेत का, 
तुषार तु  िवचार याअनुषंगाने कोिवड या संदभात  िवचारले क ,तु ही 
हणणार कोिवडचे  कशाला िवचारताय आह े या िवषयावर बोला. मग 

मा नी सांगायचं वाबळे साहेब,तु ही उ र ा नंतर सांगायचं पवार साहेब तु ही 
उ र ा माई इथं जरी नवीन नगरसेवक असले तरी सगळयांना थोडं,थोडं 
कळतयं नां मी एकदा पवार साहेबांना बोललो होतो कशाला तु ही रा ी १० 
वा.िबल काढताय तर ते हणाले क ,कशाला चार चौघात बोलताय आत म ये 
बोला. हणजे साहेब,ह ेसगळे जनतेचे  आहेत सगळेच पोटितडक ने बोलतात 
तेवढयाच पोटितडक ने माईकडनं अपे ा आह ेक ,याची चौकशी लावावी. मा नी 
जरी एक प  अँ टी  कर ला प  दलं तरी याची  चौकशी सु  होईल. 
अिजबात वरनं काय आणायची अिजबात गरज नाही. माझी आप याला िवनंती 
आह े क ,आपण सवजण या शहराचे िव त आहोत ह े असताना शहरातील 
नागरीकां या पैशाची उधळप ी होऊ नये एमरज सी होती यावेळेस आपण 
चांगलं काम केलं आह ेचांगल काम के यामुळे यावेळेस आ ही यांची पाठ पण 
थोपटली आह.ेपरंतु काही काम चुक ची झालेली आहेत याची िश ा पण झाली 
पािहजे. अशी मी जाहीरपणे िवनंती करतो आिण कारवाई ही झालीच पािहजे 
िवनाकारण या सभागृहात  िवचारले, भाषणं झाली,चचा केली आिण चार 
दवसांनी िवसरले असे होता कामा नये. संदीपला काही गो ी बोलता येत नाहीत 

स ाधारी भारतीय जनता पाट  हणुन तु हांला चांगलचं मािहती आह.े तर काय 
करा,िनलंबन क न चौकशी करा या सभागृहाचा रोख एकच आह े सगळयांची 
एकच भावना आह े हा जो पि लकचा पैसा आहे याची कोणीही लुट क  नये. 
ध यवाद.  

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ  खरं 

हणजे गे या तीन-चार तासापासून या सभागृहाम ये तुषार कामठनी जे 
ो रा या मा यमातुन जे  िवचारले आिण वायसीएमएच म ये या 

कंपनी या ऑ सीजन गॅस पुरवठाधारका या संदभाम ये या ठकाणी  
उपि थत केले गेले. आिण यानंतर पश हॉि पटल या संदभाम ये कोिवड या 
काळाम ये काही मु े उपि थत केले गेले.स मा.महापौर मी आप याला िवनंती 
करणार आह ेक , गे या तीन-चार तासापासून या सभागृहाम ये दोन िवषया या 
भोवती संपुण स मा.सद यांनी आपआप या भूिमका मांडले या आहेत. मी 
आपणांस िवनंती करेन क , थमत: वायसीएम हॉि पटल म ये ऑ सीजन गॅस 
पुरवठाधारक ठेकेदार आहे यासंदभाम ये तुषार कामठे या ो रा या 
संदभाम ये आपण शासनाने खुलासा कर याची मी आपणास िवनंती करतो. 
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आिण तसे आपण आयु ांना आदेश ावा.आिण यांचा खुलासा झा यानंतर पश 
हॉि पटल या संदभाम ये स मा.सद यांनी जे मु े उपि थत केले आहेत 
यासंदभातही आयु ांनी खुलासा ावा आिण मी िवनंती करणार आह े या 

खुलाशा या नंतर सिव तर र या मी या ठकाणी बोलणार आह.े  

मा.डॉ.वाबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ  स मा.तुषार 

कामठे यांनी िवचारले या ांब ल पुरक उ र मी येथे देत आह.े यांनी पिहला 
 िवचारला होता तो हणजे वायसीएम णालयाकरीता दररोज कती 

ऑि सजन वापरला जातो. याच मी उ र दलं होतं ३.५ K.L. ऑि सजन 

दररोज माग या एक वषापासून वापरला जात होता. यापुव  २००९ पासून जी 
खपत होती या याम ये कं टी यु वाढच दसत होती. आिण ती पेशंट या 
आकडया या पोशनम ये यो य होती असे िनदशनास येते. २००९ ते २०१५ 
म ये जी खपत होती ती साधारण .६ ते १ K.L. हणजे ६०० िलटर ते १ हजार 

िलटर एवढी ऑि सजनची खपत होती. २०१६ ते १७ या दर यान १ ते   दड 
कलो िलटर हणजे एक  हजार ते दड हजार िलटर िल ड ऑि सजनची खपत 

होती. २०१८-१९ म ये दड ते दोन कलो िलटर एवढी ऑि सजनची खपत होत 
होती. आिण कोिवड या काळाम ये याचा जो आकडा आह े तो बदलला आह.े 
२०२० म ये साडे तीन कलो िलटर हणजे साडे तीन हजार िलटर िल ड 
ऑि सजनची खपत होत होती. हणजे कोिवड या काळाम ये ऑि सजनची 
खपत ही ड बल झाली आह.े या याम ये ज हा आप या असं ल ात आलं 
क ,आह े तो पुरवठा पुढ या निजक या भिव याम ये ऑि सजनचा पुरवठा 
आप याला कमी पडणार आह.े यामुळे आपण लगेच जी एज सी आह े यांना 
आपण सूचवलं होत क , आपली ऑि सजनची जी ोत आह े याम ये वाढ 
कर याची गरज आह.े आप याकडे स यि थतीम ये १० कलो िलटरची यावेळेस 
टँक होती.आिण ती १० कलोची जी टँक आह ेती फ  २०० कवा २२५ पेशंटला 
पुरेल एवढाच ऑि सजनचा पुरवठा क  शकेल आपण या याम ये वाढ क न २० 
कलो िलटरची टँक बसवली आह.े जेणेक न ऑि सजनचे जे ोत आहेत ते जवळ 

जवळ ५०० ते ५५० या घरात आहेत ते आता स यि थतीम ये वायसीएम 
हॉि पटलम ये असणा-या येक बेडला आपण ऑि सजन पुरवठा केलेला आह.े 
आिण या कारणाने ही जी साडे तीन कलोची जी वाढ आह ेती यो य आह.े दुसरा 
जो  होता तो हणजे मुळ िनिवदेम य े काय दराने ऑि सजन खरेदी केला 
आिण आता काय दराने खरेदी केला जातो?   तर मुळ िनिवदेम य े .२६/- ित 

य.ुमी. इतका दर होता. आिण आता स या ३०/- . ित य.ुमी.या दराने खरेदी 
केला जातो. या याम ये आपण २/३ गो ी या ल ात घेत या पािहजेत. 
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सु वातीचा जो दर आह े आिण या यानंतरचा जो दर आह े या याम य े
दरवाढीची काही पुरकशी कारणे दलेली आहेत. याम ये १) शासनाचे वाढलेले 
कर २) कामगारांचे वाढलेला पगार ३) भाववाढ  ऑि सजनची जी भाववाढ 
झालेली होती ही कारणे होती. आिण या ित र  या ऑि सजन लँटचं 
मे टनं स,पाईपलाईनचं म टनं स ह ेसु दा याच एज सीकडे होतं.  .३ –मुळ 

िनिवदेम य े कती वषासाठी ठेका कालावधी होता? तो संप यानंतर पु हा 

िनिवदा काढली होती का? काढली नस याची याची कारणे सांगा. याम ये मुळ 

िनिवदेम य े ठेका कालावधी नमुद नाही.परंतु मा. थायी सिमती ठराव 
.१६८८२ द.१२/१२/२००६ अ वय,े मे.गॅब एंटर ायझेस यांना १५ वष 

कालावधीक रता करारनामा क न Liquid Medical Oxygen Plant 

उभार यास मा यता देणेत आली असुन द.३/१२/२००७ रोजी तसा करारनामा 
करणेत आला आह.े यानुसार क पाची मुदत द.१५/१०/२०२३ पयत आह.े 
सदरचा कालावधी संपु ात आला नस याने पु हा िनिवदा काढ यात आलेली 
नाही. िनिवदा कालावधी संपु ात ये या आगोदर नवीन िनिवदा काढ याची 
कायवाही कर यात येईल.  .४ – ऑि सजनची गाडी खाली घेताना तो 
पहाणेसाठी कोण या अिधका-यांची नेमणुक केली आह?े यांची शै िणक पा ता 

काय आह?े   ह ेकाम आपण वायसीएमएच चे जे भांडार िवभाग आह े यां याकड े

ह े काम सुपूद केले आह.े आिण या या वजनाचं जे काम आह े ते िजथं जवळ 
Digital weighing machine  िजथं मोठया गाडयांच वजन करतात Digital 

अस या कारणाने ितथं यो य रतीनेच होत आह ेअसं मला वाटतय.ं स मा.सद य 
तुषार कामठे यांनी सभागृहाम ये  टार   हॉि पटल ब लची एक पावती यांनी 
दशवली या पावतीची जर का मला कॉपी िमळाली तर मला याची शहािनशा 
क न जे गॅस पुरवठाधारक आहेत यां याकडुन खुलासा मागवुन याचा अहवाल 
स मा.आयु  साहेबांना सादर कर यात येईल.  .५ याम ये य ात 
वापरात येणा-या ऑि सजनचे रेकॉड कसे ठेवले जाते? याचे उ र आहे य  

वापर यात येणा-या ऑि सजनचे रेकॉड भांडार िवभागाकडील दैनं दन साठा 
न द रिज टर .११६ म ये ठेवली जाते. मी येथे न पणे नमुद क  इि छतो क , 
ऑि सजन पुरवठया या कमतरतेमुळे कोण याही पेशंटचा मृ यु झा याच े
िनदशनास येत नाही. तसं झालं असत ंतर वायसीएमएच म ये जवळपास ४५० ते 
५०० पेशंट हे हॉि पटल म ये अँडिमट होते. आिण ९ मृ यु झा याचा यावेळचा 
जर हा आकडा आपण बिघतला या दवशी शटडाऊन घेतला याच दवशी याची 
जा तीची वाढ दसली असती तर तसं िनदशनास येत नाही. ऑि सजनची 
कमतरता पुढे आप याला जाणवणार याचं िनयोजन आपण वेळेतच केलं होतं 
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आिण यादृ ीन ेपावलं उचलून संबंिधत जी एज सी होती या एज सीला आपण 
तसे िनदश दले होते. आिण या कारणानंच आपण या मिह यात २० कलो 
िलटरची मोठी  टँक बसवुन घेवु शकलो आिण यो य माणात आपण ऑि सजनचे 

ोत/आऊटलेट  हॉि पटलम ये िनमाण केले जेणेक न  येक बेडला आपण 
ऑि सजन देवु शकलो. मी आप याला आणखीन एक मािहती देवु इि छतो 
कोिवड या माग या  काळाम ये माच पासून ते नो हबरपयत आपण टोकन न 
केलेले पेशंट २१००० या याम ये पॉिझटी ह पेशंट  जे दवाखा याम ये अँडिमट 
झाले ते १६५०० या याम ये दगावले या पेशंटची सं या आह े८५० हा सवात 
चांगला रक हरी रेट आप या वायसीएम हॉि पटलचा होता. याच दर यानचा 
आपण तशी तुलना क  नये पण  जर ससुन हॉि पटलचा परफॉम स बिघतला तर 
या ठकाणी साधारण  ४५०० पेशंट अँडिमट होते आिण या ठकाणी डेथ 

झाले या पेशंटची सं या पािहली तर ितथं १६०० होती. हा याच दर यानचा 
आकडा आह.े ऑि सजनचा जो पुरवठा असतो तो  हा फ  आयसीयु म येच 
ऑि सजन लागतो असे नाही. आयसीयु ित र  आपण येक बेडला जनरल 
वॉडम ये कोिवडसाठीचे ६१० बेड उपल ध आहेत या यापैक  ५७४ बेडला 
आपण ऑि सजन दलेला आह.े हणजे याचा अथ   ऑि सजन हा फ  आयसीयु 
म येच पुरवठा होतो असे नाही. दुसरं आपण जो वॉडम ये ऑि सजन स लाय 
करतो तो मॅ झीमम १५ िलटर पर लेग या रेटनी स लाय करतो. आिण आयसीयु 
म ये तोच जो रेट आह े६० िलटरपयत जातो. हटीलेटरवर लागणारा जो पुरवठा 
आह ेतो ६० िलटर ित िमिनट या रेटनी लो होतो. तर फ  आयसीयु म ये 
अँडिमट होणा-या पेशंटचीच  सं या आप याला गृहीत धरावी लागत नाही. 
वॉडम ये जे पेशंट अँडिमट होते यांची पण आप याला सं या धरावी लागेल. 
समजा आप या हॉि पटलम ये ५०० ते ५५० पेशंट अँडिमट आहेत यावेळेस 
पीच िपरीएड होता यावेळेस ३०० ते ३५० पेशंट ह े ऑि सजनवर असायचे 
आिण या याम ये ऑि सजनवर असणा-या पेशंटला या सुचना दले या असतात 
तु हांला जर गरज लागली तर हा नॉब आह े याची वाढ कवा कमी लागली तर 
क  शकता या पेशंटला तसे करता येते. हणजे ब-याच वेळेला असेही हायचे 
क ,पेशंटला थोडा वेळ तो ऑि सजन यायचा नंतर तो काढुन ठेवायचा.  

मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ  

स मा.डीन साहेबांनी जो खुलासा केला आह.े २०२०-२१ म ये ऑि सजन 
लागला आप याला १० लाख ६९ हजार यावेळेस तुम या जवळ पेशंट होते 
२२१८७ यानंतर तु ही िबल अदा केलं २ कोटी २४ लाख .२०१९-२० म ये 
तुम या जवळ पेशंट होते ३६०००  ही पेशंटची िल ट तु ही आणुन दली आह े
का? ऑि सजन कती लागणार आह े ह े पण तु हीच दलेलं आह.े तु ही ज े
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सांगताय या या आधी कोिवड या आधी  आप याला ६०० ते १००० कलो 
लागत होता. यावेळेस तु ही जी िबलं दलेली आहेत याचा आिण आता या 
िबलाचा ताळमेळच  लागत नाही. तु ही सांिगतलं आह े क ,आप या भांडार 
िवभागाम ये याची न द असत.े ती न द कशाची असत े आपण जो ऑि सजन 
घेतोय जी गाडी खाली होते या िहशोबाने सांिगतलं आह.े तु ही ऑि सजन कती 
वापरला आह े याची न द आप या वायसीएमएच म ये कुठेच नाही. कोिवड या 
नावाखाली ठक आह ेपण ही मािहती फ  तुमचा गॅबवाला देवु शकतो. आप या 
वासीएमएच मधला एकही माणुस देवु शकत नाही. ह े छातीठोकपणे मी 
आप याला सांगु शकतो. आता तु ही पेशंटची यादी नंबरवाईज देणार ज हा 
२०१० म ये २४००० पेशंट झाले त हा याचे िबल दले ७० लाख . आज तु ही 
२०२०-२१  पेशंट दाखवताय २२००० याचं िबल दाखवताय २ कोटी २४ लाख 
. तु ही सांिगतलेलं आह ेक , िनिवदेम य ेनमुद केलेला दर त हा होता .२६/- 

आिण आता होता .३०/- याम ये भाववाढ, पगारवाढ,िडझेलची वाढ दाखवली 
आह.े िडझेलची वाढ ही आता झाली आह ेनां. २००९ आिण आता या िडझेल या 
रेट म ये खुप तफावत आह.े यावेळेस याला महागाई भ ा न हता, िडझेलचे दर 
वाढले न हते, मे टनं स वाढलेले न हते. मे टनं चे पैसे आपण पेड केलेले आहेत. 
एक ल ात ठेवा तु ही जो खुलासा केला आह े तो चुक चा आह.े आयु   
साहेब,आपण या याम ये चौकशी करावी. या याम ये चौकशी सिमती लावा. या 
सिमतीचा जो काही अहवाल येईल या माणे तु ही िनणय या. आिण ही 
चौकशी बाहेर या अिधका-यांकडनं लावा. पण जे स य आह ेते या सभागृहापुढं 
आले पािहजे. तु ही जो खुलासा केला आह ेआनंद आह ेपण या खुलाशाने आ ही 
समाधानी नाही. ही जी आकडेवारी दलेली आह ेती यांनीच दलेली आह.े आिण 
या याम ये आिण िबलाम ये खुप तफावत आह.े मा.महापौर साहेब,आप याला 
माझी िवनंती आह े क ,तु ही चौकशी सिमतीची नेमणुक क न याची चौकशी 
लावावी.  

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ  

या ठकाणी आपण गे या ३/४ तासांपासून यािवषयावर चचा करतो आह ेआिण 
खु या मनाने आपण चचा क  दली याब ल महापौर आपले अिभनंदन आिण 
आभार मानते. डॉ टर साहेब,आमचा  एकच होता क , जे ९/१० लोक गेलेली 
आहेत ती खरच ं ऑि सजनमुळे गेली असतील तर या काँ ॅ टरवर कारवाई 
झाली पािहजे. याला लॅकिल ट केलं पािहजे. आपण जे सांिगतलं आह े क ,ते 
गॅस या कमतरतेमुळे पेशंटचा मृ यु झाला नाही. यामुळे आमचा जीव भांडयात 
पडला आिण बरं वाटलं ध यवाद. आिण एकंदर वाबळे साहेबांची जर का 
िबजागरी  पािहली तर यां यावरती िव ास ठेवावा असेच आह.ेआिण यामुळे 
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तु ही जो  खुलासा केला आह े यातुन आम यावर जे आम यावरती पाप येणार 
होतं ते येणार  नाही. अनेक लोकांनी मगाशी सांग याचा य  केला आह ेक , 
िसमाता नी तर उ ा या पेपरला हेडलाईनच दली आह.े जे काही लोक गेले 
डॉ टरांनी केले या खुलाशामुळे  यातनं आ हाला  वाचवलेलं आह.े मा.महापौर 
साहेब,मा.किमशनर साहेब, मगापासनं जी चचा चालली आह े याला ख-या 
अथानं याला िवराम दे याची वेळ आलेली आह.े आिण किमशनर 
साहेब,चौकशीची आ ही पिह यापासून मागणी केली होती. एक किमटी नेमुण 
आपण कारवाई केली पािहजे. दुसरं असं आह े क , पश हॉि पटलवर खुप चचा 
झालेली आह.े किमशनर साहेब,आप याकडे राम मृती मंगल कायालय आिण िहरा 
लॉ सवरती या ठकाणी आपण कोणाला काम दलं होतं तर  फॉ युन पश हे थ 
केअर ा.िल. यां याबरोबर आपली वकऑडर असायला पािहजे होती. ती यां या 
नावाने नसुन नुसती पश हॉि पटल या नावाने ऑडर आह.े डॉ.आ ही फ  पश 
हॉि पटलवरती नाही तर फॉ युन पश हे थ केअर ा.िल.वरती यामुळे ते 
डायरे टर दसतात यांनी राजीनामा दला होता क  नाही ह े मला मािहती 
नाही. परंतु आपण जर का बँकेत गेलो आिण नावांम ये समजा माझ नांव  िसमा 
आह.े Seema, आिण  Sima  असे पण होते. आिण ते जर का चुकलं तर बँक 

अॅ से ट करीत नाही. मगापासून अनेक लोकांची बोल याची इ छा आह.े 
पवारांकडे पण आमचे अित.आयु  २ ह ेखुपच खतरनाक आहेत यां या बाबतीत 
बोलावं क  नाही असा  आ हांला पडतो. यांचे अनेकांशी िहतसंबंध आहेत 
आिण मला मगापासनं कव येते क , यां याबाबतीत जे,जे बोलले मा.महापौर 
साहेब आिण किमशनर साहेब तु हांला ओपन चॅलज आह ेआिण तु हांला   िवनंती 
करायची आह ेक , याची अँ टी कर शन माफत  एकदा चौकशी  होऊनच जाऊ 

ा. यांचे पण सापडतील आिण आमचे पण सापडतील अरे,हा काय खेळ लावला 
आह े हो,काय खेळ लावला आह े इथं काय  तु ही आ हांला मुख समजता का? 

अरे,१५,१५ वष काढलेत. तु हांला काय वाटतं, अटी शत  टाक या हणुन तु ही 
खेळता नां, नाही होऊ देणार आ ही तु ही या सभागृहात लहान आहात,ब ा 
आहात असं नाही करता येणार साहेब, आिण मला वर या अिधका-यांनाच 
सांगायचं आह े क ,आपण कोणावर िव ास टाकुन काय,काय खेळ करतो.नवीन 
आहेत यांच कती ऐकायचं ह ेपण आ ही ठरवलं पािहजे नां, हणजे आ ही ऐकुण 
घेतो हणजे आ ही चोर आहे का? या महानगरपािलकेम ये आ हांला कोणी 

िशकवायची गरज नाही. मगापासनं ह े जे काही चाललं आह े मला असं वाटत 
पशम ये या, या एज सी हो या नां यांची नांव उघडक स आणा,आणलीच 

पािहजे आिण यांची बॅक अक ट तपासा आिण जे सब कॉ ॅ टर होते यां या 
नावांवर पैसे कसे ा सफर झाले ते ही सांगा सगळीकडे हैदोस चालू आह.े इकडं 
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काय तेच, या ठकाणी गेले तेच, ितकडं गेलं तेच, ह े बघुन,बघुन कंटाळा आला 
होता साहेब, आ हांला आिण ह ेसहन पण होत न हतं आिण या न कळस काय 
आह े कळस आली हो भाऊसाहेब मला यांची नांवे मी 
वाचली,ऐकली, यांना, यांना आ ही रेड हँ ड पकडलं ती सगळीच बोलतात आव 
आणुन आिण हणतात वाबळे साहेब,माझा एक पेशंट आह े करता का तेवढं 
अँडिमट र से ट आह े तु हांला,घेता का तेवढं अँडिमट क न ितथं नाही का, 
दुसरीकड ेकरता का, ितसरीकडे करता का आिण यांच काय माझाच माणुस बसला 
पािहजे. असं करीत माझाच माणुस बसला पािहजे.अरे तु हीच सगळयांना रगा 
कराय या,तु हीच सगळीकडे ब बाब ब करायची,तु ह च ितथं बदल घडवुन 
आणायचं आिण आ ही आपले फ डवरती आिण जे फ डवरती ते कोरोना त 
आिण जे न हते ते सहीसलामत आता काय करावं बरं  याला, केस तर फायनल 

होणार आह ेकुठं आह ेतर  २ कडं   पवार साहेब खरंतर तुमचं अिभनंदन करायला 
पािहजे. िशकायचं असेल तर महसुल या अिधका-यांकडनं िशकायचं एक दलीप 
बंड साहेब होते यांनी ३६ नगरसेवकांना अनािधकृत बांधकामा या नोटीसा 
पाठवून ठेव या यांनी कधीही बंड साहेबां या िवरोधात कधीही या सभागृहात 
बोलू शकले नाहीत. तसे या पवार साहेबांनी केले आह.े पण ह े सगळं जरी खरं 
असलं तरी आयु  साहेब,या याम ये िम टीक आह ेआिण ही िम टीक उघडक स 
आण याचं काम नगरसेवकांनी करायच असत. आता काय झालं, मला वाट 
बघावी लागते,अ छा भाऊसाहेब माझा िवषय काढतात का, थांब 
जरा,भाऊसाहेबांचा मी िवषय काढतो. मी काय िचडले तर हा जो खेळ चालला 
आह ेतो तुम या लेवलम य ेकोणी तरी खेळणारा ठक आह ेनां, एक डाव भूताचा 
असतो,एक तु ही खेळला तर तो दुसरा खेळतो, तु ही ितसरा खेळला तर  तो 
चौथा खेळतो तु हीच लेअर आहात नां यातले आ ही तर येत पण नाही ितथं 
बघायला मग या नां तु ही तुमचं समजुन आिण ह ेआ हांला सांगावं लागतयं या 
सभागृहाम ये आ हांला पोटितडक ने बोलावं लागत.ं आयु  साहेब, याम ये 
कोण,कोण इ हॉल आहेत ह े मी नांव घेवुन बोलते मला कोणाची िभती 
नाही.अटी/शत च अशा टाकाय या आता ितथं िलहायचं राजन पाटील उंची ५ 
फुट ६ इंच,रंग सावळा आता ितथं अिजत पवार कधी मॅचच होणार नाही नां, 
राजन पाटीलचं राजन पाटीलच  मॅच होणार आह े आिण आता  हे सांगायला 
तु ही आ हांला िशकवणार आह ेका? आ हांला िशकवणार, आ ही या सभागृहात 

एक वेगळी उंची ा   केलेली आह.े मग तु ही आ हांला िशकवणार का? 

वाचुन,वाचुन वेड लागायची वेळ आली आह.े हे िततकच खरं आह ेक ,आप या 
वॉर मला िस टमटॅीक/ अिस टमॅटीकची ही वेगळी न द हायला पािहजे. ती 
झालेली नाही. आ ही आज सकाळी वॉर मचा डेटा घेतला आह.े खरं काय,खोटं 
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काय बघायला जर या ठकाणी अिजत पवार यांनी यांचे अिधकार नसताना 
यांनी पैसे दलेत यां यावरती कारवाई हायला पािहजे नां. यांची चौकशी 

लावली पािहजे. आिण या चौकशी म ये अिजत पवारांनी शपथप  देवुन 
सांिगतलं पािहजे क , कोण,कोण नगरसेवक इ हॉल आहेत यां या नगरसेिवका 
इ हॉल नाहीत का? आहेत नां,आमचे पण नगरसेवक  इन हॉ वमे ट आहे आ ही 

कुठं नाही हणतो पण आव तर आणु नका ना बाबांनो या सभागृहाम ये चार तास 
झाले आ ही वाट बघतोय आता संपल,मग संपल आ ही हणतोय डॉ टर दोषी 
असेल तर यांना िडसमीस करा,नोकरीतून काढून टाका,मग तु ही हणणार 
डॉ टरांना कसं काय बोलता. मग डॉ टरांना बोलायचं नाही,अिजत पवारांना 
बोलायचं नाही, कोणाला दोष ायचा या ठेकेदाराला,अरे ठेकेदाराला आणा 
याला भर चौकात फटके घाला तु हांला काय करायचं ते करा,कोणी रोखलं आह.े 

स ाधारी आहोत आपण करा आता ठराव ठेकेदाराला लॅकिल ट करा हणुन 
कोणी रोखलं आह.े पण या यासाठी हणुन एक काढ यासाठी दुसरं का लपवायचं 
तर दुस-याम ये जे,जे इन हॉल आहेत  ते सु दा समोर आले पािहजेत. 
सी.सी.क ाम ये अनेक नगरसेवकांची या याम ये इन हॉ वमे ट आहेत.अनेक 
नगरसेवकांची ह ेस य आह,ेि वार स य आह ेआिण ह ेकोणी नाका  शकत नाही. 
अनेक नगरसेिवकानी, मा या भिगनीनी ामािणकपणाने ड बे पोहचिव याचं 
काम केलं आह.े यांच कोणी कौतुक करीत नाही. आ ही यावेळेस अिधका-यांना 
सांिगतलं होतं मा क वगैरे वाटू नका, कोणाला वाटणार आहात तु ही ह े१५ लाख 
मा क तर ते हणाले नाही आ ही वाटतो, वाटून,वाटून कोणाला वाटले तर 
िश ण मंडळाचा आपला जो ठेकेदार आह े याला तु ही सांिगतलं क ,तुला 
यावष ची आिण पुढ या वष ची एकच वकऑडर देणार याच महाशयांनी ह े
मा क पुरवले काय तो मा क आम या साडीचे जे फॉल असतात नां याचे मा क 
बनवले आहेत मग या यािवषयी कोणी नाही बोललं आता एक संबंिधत 
नगरसेिवकाच तर यां या बाबतीत तर काय सांगायचच नको बाबा, मग बोललं 
तर तु हांला राग येतो,आ ही बोलायला लागलो क  अनेक लोकांना ास होतो. 
आ हांला असं वाटतयं क ,जाऊ दे बाबा आहेत आपले काय चाललयं ते चालू 
द,ेआ हांला काही घेणं-देणं नाही जोपयत चुक चं होत नाही तोपयत आ हांला 
यात बोलायचं नसतं हणुन आ ही गेली ४/५ मिहने  झाले या यावर आ ही 

बोललो न हतो. आिण जे,जे मु े  पश या या िनिम ाने  आलेले  आहेत याच 
खापर सु दा आम यावर फोडू नका  आमची जर का कुठे  इन हॉ वमे ट  दसली 
तर िनि तपणे आ हांला ितथं उभं करा पण िनि तपणे आमची  या याम य े
सु दा कुठेही इन हॉ वमे ट नाही आिण मा.महापौर साहेब, या पश या 
िनिम ाने याचा सु दा खुलासा करायला सांगा डॉ टरांना याची सु दा चौकशी 
सिमती नेमा कोणाकडे पैसे गेले ह ेबरोबर कळतयं,अक ट कुठं, कसं ओपन कंपनी 
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कुठली मुंबईची,खातं कुठ उघडायचं पतसं थेम ये आता ह ेन समजणं आपण काय 
मुख आहोत का,आप याला सगळं कळतंय,बोलून कशाला कोणाला मोठं करायच ं
आह.े परंतु हा जो मगापासनं खेळ चाललेला आह े आिण माझा क से ट एकच 
होता क ,वायसीएमएच ला जे १० पेशंट  गे याचा जो काही आरोप होता तो त े
आ ही घेतले जाणार नाहीत. ह ेिन ीत आह ेक ,मी यां याबाबतीत भावनािशल 
आह.ेकारण िनि तपण यांची जबाबदारी स ाधारी प  हणुन आमची पण 
तेवढीच येत होती. कारण क ,आ ही सगळे जण असताना ह े घडलं कसं 
या याबाबतीत आ हांला चंड मन ताप होत होता. आिण जसं आम याकडं 
घडलं तसं वेगवेगळया ठकाणी घडलेलं आह.े मग आ ही सांिगतलं ज बो कोिवड 
सटर कशाला पािहजे. आ ही काय याला िवरोधच केला होता आिण थोडया 
वेळातच जी.बी.मधुन िनघुन गेलो होतो. इतर ठकाणी आपण एवढा मोठा खच 
करतोय आिण ज बो सटरसाठी कशाला खच करतोय यांनी सांिगतलं क , ह े
रा य शासनाचं आह,ेपीएमआरडीए खच करीत आह े आता रा य शासना या 
खचाम ये आप याला जे काही खच ायचा होता तर आपला काय अिधकार आहे 
तर या देशात राहणारा येक नागरीक हा भारत देशाचा नाग रक आहे असं 
संिवधानाने सांिगतलेलं आह.े आिण मग आ ही िवरोध करणारे कोण? मग ितथे 

पेशंट नाही आले हणुन आज आपण याचं िबलं देणार नाही का, कारण एक कडे 
यं णा उभी करायला लावायची, पेशंट आणायचे मग पेशंट कमी झा यानंतर मग 
ितथं िबलाम ये जर का काही कमी जा त झालं तर   ितथं शासन जबाबदार 
आह ेअसं कस हणता येईल. कारण पशम ये राम मृती आिण िहरा लॉ स िजथं 
पेशंट आले नाहीत,करारनामा नाही,करारनामा कुठं करायचा आह.े  करारनामा 
महापािलकेचा आिण कॉ ॅ टरचा, तुमचा जर का मी भाडेक  असेल तर जो 
घरमालक आह े या या बरोबर करारनामा केला  पािहजे नां. हा करारनामा 
कुठंच नाही, या या मालक चं पण नाही आिण या सगळया िवषयावरती आता 
खुप चचा झालेली आह.े मला वाटतं मा.महापौर साहेब,मला या िवषयात जा त 
खोलात जायचं नाही परंतु अित.आयु  १ यांना सांगणार आहोत क ,तु ही पण 
पवारांचे काही गुण िशका  एवढं झा यावर फार सोप ंनाही हो, आिण इत या 
लोकांना दाबुन ठेवणं सु दा सोप ं नाही. याचं कारण असं आह े नां साहेब, या 
यावेळेस रे ही युचे लोक आह े नां, या यावेळेस संतोष पाटील आिण अिजत 

पवार यांना डो यावर बसवलं आह.े या, यावेळेस, हणजे कुठं काय  लागलं 
ना,गावाला जायचं असेल,एखादी बाई गरोदर असेल,माहेरी सोडायचं असेल 

तर, या, यावेळेस तुम या सारखे हणले नाही साहेब, एका नगरसेवकाला मी ५ 
िमिनटचं देतो.काय,तुमचं मा याकडं काम आह ेका? असं नाही बोलले साहेब, ते 

हणतात,या बसा ५ िमिनटं थांबा पास तयार आह.े ह े या काळात झालं आहे 
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आिण हणुन यांची आज एवढया लोकांनी बाजु घेतली आह.े हे काय झालं 
मािहत नाही का?सगळयांना मािहती आह.े कागद ं खोटं बोलत नाहीत यांचे 

काही गुण चांगले पण आहेत. आिण हणुन यांना आ ही सावरलं होतं. आज मी 
िवरोधी प ात असत ेनां तर आज अिजत पवाराचं नांव मी खुप मोठं केलं असतं 
पण जी कामे चांगली केली आहेत याच कौतुक पण केलं पािहजे. आिण ते कौतुक 
करताना िनि तपणे पवार साहेब आपण काही गो ीचं ि ॉशन या,आपण 
माग या वेळेस िश ण मंडळाचं िबल रा ी ११.०० वा. दलं,हे पण िबल दलं जे 
काही िबल आपण देणं लागतो तो दवसाला ा. वेळेत ा,अिधकार नसताना 
िबल दलं असेल तर याचा माफ नामा िलहा, येथून पुढे होणार नाही   असं काही 
तरी करा,जेणेक न काम करायला सु वात होईल. आिण नवीन आलेले आयु ांना 
सु दा माझी िवनंती आह ेक , आप याकडे आ यानंतर काही जण सांगत होते क , 
आपण काड मागता, आपण नगरसेवकांना काड छापून ा, तर तु ही काड वगैरे 
काही मागु नका. आिण आ ही आिण तु ही ह ेएका गाडीचे दोन चाकं आहेत आिण 
ह ेआपण बरोबर चाललो तर आपण जा त बरोबर चालू शकतो. तर आप याला 
िवनंती आह े क , जे काही िवषय या ठकाणी घडलेले आहेत ते पोटितडक ने 
मांडलेले िवषय आहेत याम ये तुषार कामठे असतील, रा ल कलाटे असतील, 
आम या प ा या ने यांनी मांडलेले असतील या ांचा आपण िनि तपणे 
िवचार करा या याम ये फ  एकच आहे क , िवचार करताना क प कोण,कोण 
चालवतं या यावर पण कारवाई करायला पािहजे. आिण िनि तपणे पुढ या 
काही काळाम ये  यांची नांवे आप याकडे आहेत,नावं आहेत आप याकडे मी 
घाबरत नाही,मी मा या प ातील जरी नांवे असली तरी मी अिजबात घाबरणार 
नाही. यामुळे पुढ या काळाम ये मी आप याकडे डायरे ट नांव घेवुन 
आप याकडे येणार,बकेचे टेटमट घेवुन येणार आिण आप याला कारवाई 
करायला भाग पाडणार ध यवाद . 

मा.आयु  -  मा.महापौर महोदया साहेब, स मा.सभागृ  गेली ४.३० तास आपले 

सव जे काही यु वाद आिण आरोप आिण या यानंतर  आम या सहकायानी ज े
काही ले र फकेशन दलं ते सव मी एक  क न माहीती देतो अजुन मला इथे 
येऊन एक मिहना हायचा आह.े सु वातीला मी ताई या ांचा खुलासा करतो 
क ,मी मा याकडे भेट यासाठी आले याना ं  काड वगैरे मागतो.पण तसं काही 
नाही. एक थोडं िडसीि लन आण यासाठी. कारण म ये कोणी तरी बसलेलं असतं 
आिण ते आप याला काही तरी सांगत असतं,म ये दुसरं कोणी तरी येत असतं 
आपण मा याकडे कधीही येऊ शकता मी सगळयात आधी तु हांलाच बोलवतो. 
आिण मला सांगायला येतात क ,तु हांला भेटायला सद य आलेले आहेत 
या याम ये माझा तसा काही उ ेश नाही,मी डेमो ॅ ट आह े  आप या देशाम य े
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लोकशाही शासन आह े याचा मी पाईक आह ेआिण या यावर माझा पुण िव ास 
आह.े कृपा क न  कोणाचा अपमान केला तो तुम या बरोबर तु ही जे लोकांना 
रपेझट करतात या सगळयांचा अपमान असतो. कारण मा याकडुन तसं कधी 

होणार नाही. याब लच  जे काही बेिसकली आरोप झाले याम ये तु हाला जशा 
वेदना झा या तशा मला पण झा या. जे काही िस टमेटीक इ यु आहेत याम ये 
टडर या याम ये होणारी ईरे युलॅरीटी ही िनि तपणे मी बंद करेन आिण या 
कठोरपणे बंद होतील. या याम ये जे बीटधारक आहेत यांच े इिलजीिबलीटी 
या याम ये खुप तफावत दसते. यानंतर आपले फायनाि शयल जे स आहेत 
युिनसीपल अक ट ग आह े याला ध न ब-याचदा डेवीएशन होताना दसतयं या 

सगळया गो ी काटेकोरपणे पाळ या जातील. आिण यामुळे या कारचे जे एररं 
होतात ते कमी होतील. आिण या, या गो ी मा या नजरेत येतील,उघड,उघड 
मी या या खोलात जा याचा य  करीन. मा या करीयरला १५ वष झाली 
आहेत. मी कोण याही ाचाराला ो साहन दलेलं नाही कवा याला खपवून 
घेतलेलं नाही. यामुळे तुमचा जो काही उ ेश होता पशचं करण असो कवा 
गॅसच ं करण याची वि थत चौकशी केली जाईल आिण इनिडपडंट लोकांकडुन 
केली जाईल. फ  तुम या सगळयांचा आिण लोकांचा  भरोसा आला पािहजे. 
क ,इथं सगळे लोक बसलेत या साईडला आिण या साईडला आिण लोकां या या 
भावना आहेत या तुम यामाफत आम यापयत येतात यांना जाणीव आिण 
िव ाहता ठेवणं ह े आमचं काम आह.े यामुळे आपणां सवाना आ ासन देतो 
क ,खुप कमी वेळेम ये आ ही या चौकशा क , आपण जे कोिवड सटर उभे केले 
होते याची चौकशी क नच यांचे ॉपर  पेमट अदा केले जाईल. याम ये हाड कर 
साहेबांनी जातांना हटलं होतं क , ते आप याला ापन क  ावं असं मला 
वाटतय ंक  जे हा ायिसस असतो  ब-याचवेळेला आपला फोकस असतो क  कस 

ायिसस मॅनेज करायचं आह.े यामुळे यावेळेला कोिवड या केसेस वाढत हो या  
लोक कोिवडचा पेशंट बघायला पण तयार न हते. तो समोर दसला तरी पळून 
जात होते. आिण या घराम य ेपेशंट येत होता याला घरातले लोक सु दा यांना 
सोडून देत होते. हणजे आई-वडीलांना सोडून देणारी मुले पण आहेत. अशी त हा 
प रि थती होती. आिण या प रि थतीम ये यावेळेला जे काही शासनाने 
िनणय घेतले असतील त हा आयु  कवा अित.आयु  असतील यावेळेस आपला 
फोकस वेगळा असतो क ,आप याला लोकांना वाचवायचं असतय ंआज सु दा मी 
िवचार करीत होतो क ,आज सु दा आप याला िजजामाता हॉि पटल आिण 
भोसरी हॉि पटल नवीन म ये आपले जे आयसीयु आह ेते पटकन कसं चालू करता 
येईल या यासाठी काय करता येईल,टडर वगैरे बाजुला ठेवुन लगेच काम देता 
येईल का याचा सु दा मी िवचार करीत होतो. या यासाठी िवचार करीत होतो 
क ,आप याकडे हटीलेटर आिण आयसीयु असले क , जे टीकल पेशंट असतात 
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यांना जर आपण वाचवलं तरचं लोकांना आपण वाचवू शकणार आहोत. आिण 
यामुळे काही चुका होणं वाभािवक आह.े कारण या गद म ये हजारो  गो ी  At 

a time  Attend   करीत असतात कुठे हीसी असते, कुठे कॉल असतो तर 

याम ये काही लोक पोळी भाजणारे पण असतात शासनाम ये पण असतात 
आिण सगळीकडे असतात.  तर या काही चुका झा यात याला  या 
इ हारमटम ये या  Situation  म ये बिघतलं पािहजे आिण यामुळे मला 

वाटतय ं याची जे यूिनटी जी आह ेती िनि त कारे चेक केली जाईल. हणजे 
याची जी िव ासहता आह ेक  यावेळेला काम चांगलं झालं आपण या याब ल 

वारंवार बोललो असेल तर याची िव ासहता कशी वाढेल या यामधुन 
आप याला भिव याम ये  जे काही िशकता येईल चुक चं झालं असेल तर पुढे कसं 
होणार नाही ह ेमाग याला Avoid कसं करता येईल यादृ ीन ेिनि तपणे पावले 

उचलली जातील. ह े मी आप याला आ ासन देवु शकतो. मी मा.महापौरांना 
सांगेन क , आयु  हणुन याचा पाठपुरावा क न सभागृहासमोर याचे त य 
मांडेन. ध यवाद. 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ  खरं 

हणजे मी या ठकाणी सिव तर बोलणार नाही. परंतु गे या ४ ते ४.३० 
तासापासून या ठकाणी अनेक सद यांनी मु े उपि थत केले आहेत आिण 
यासंदभाम ये खरं या या काही गो ी घडले या आहेत पश हॉि पटल या 

संदभाम ये असतील कवा वायसीएमएच मधील गॅसपुरवठा धारकां या 
संदभाम ये असतील खरं हणजे मी गे या आठवडयाम ये प कारां या प कार 
प रषदेम य ेसांिगतलं क , खरं हणजे िसमाता नी सु दा सांिगतलं क , चुकतयं 
कोणा कोणाचं आिण कशा संदभाम ये चुकतयं कारण गे या १५ वषापासून या 
वायसीएम  हॉि पटलम ये ख-या अथानं पण या ठकाणी मी कोणाचं नांव घेणार 
नाही परंतु याअथानं या ठकाणी आि सजन या संदभाम ये काम चाललेलं होतं 
यासंदभाम ये या ठकाणी तुषार कामठे या ा या मा यमातुन अनेक मु े 

उपि थत केलेले आहेत. डीन साहेबांनी यासंदभात खुलासा केलेला आह.े परंतु 
यां या बोल याव न असं ल ात आलेलं आहे क , यावेळेला ण कमी होते 
यावेळेला देखील ऑि सजनची िबले या ठकाणी अदा केलेली आहेत या 

िबलाम ये असणारी तफावत, णांम ये असणारी तफावत हटीलेटरची एका 
बाजुला िबलं दली गेलेली आहेत. नेमकं यासंदभाम ये मा.आयु  यांनी सांिगतलं 
आह.े परंतु ख-या अथानं गे या अनेक वषापासून हा ठेकेदार याला कोण पाठीशी 
घालतयं,आिण कोणाला काय होतयं आताच आयु  साहेबांनी सांिगतलं आहे 
क ,आप याला कोिवडची णसं या वाढत आह े यासंदभाम ये इतर 
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हॉि पटल या मा यमामधुन सु दा आप याला थेरगांवचं हॉि पटल 
असेल,िजजामाता हॉि पटल असेल,भोसरीचं हॉि पटल असेल  या ठकाणी 
कोरोना या संदभाम ये आप याला पुवतयारी कर याची आव यकता आह.े आिण 
याअनुषंगाने िनिवदा काढले या आहेत. यासंदभात मी या ठकाणी बोलणार 

नाही. परंतु ऑि सजन या संदभातील िबलाम ये अिनयिमतता अस यामुळे आिण 
या दराम ये असणारी तफावत आताच आपण आटो ल टरम ये २४/- .पर 

के.जी.या दराने ऑि सजन  खरेदी करतोय आिण वायसीएम हॉि पटल मधील 
ठेकेदाराला ३६/- .पर के.जी.दराने ऑि सजनची िबलं अदा करतोय. याच 
प दतीने तुषार कामठनी सांिगतलं क , णां या अनुषंगान े या ठकाणी 
ऑि सजनचे ण कती असतील,आयसीयु म ये असणारे ण कती असतील 
यासंदभाम ये ऑि सजनचा पुरवठा कसा केला पािहजे यासंदभाम ये िबलांची 

अिनयिमतता आिण यांनी पुरवठा केलेले ऑि सजनचे टँकर यासंदभाम ये सखोल 
चौकशी करणेत येईल असे आयु ांनी सांिगतले आह.े ऑि सजनचा पुरवठा 
करणारा जो ठेकेदार आह े या या िबला या अिनयिमततेम ये चौकशी हावी 
यासंदभाम ये आपण आयु ांना आदेश करावेत. यानंतर पश हॉि पटल या 
संदभाम ये या ठकाणी अनेक लोकांनी यावेळेला या सभागृहाम ये मु ा 
उपि थत केला आहे.  आिण आयु  साहेबानी सांिगतल आहे क , कोरोना या 
महामारीमुळे यावेळेला आपले स मा.िवभागीय आयु  यांनी या ठकाणी 
पालकमं ी,उपमु यमं यां या कॉ फर स या मा यमातुन यांनी या ठकाणी 
सांिगतलं आिण कोिवडची प रि थती ल ात घेऊन  या ठकाणी  १० हजार बेड 
िनम ती कर याचं सु दा या ठकाणी आयु ां या मा यमातुन आप या 
महापािलकेला तसे आदेश दलेले आहेत. स मा.महापौर या ठकाणी मी 
आप याला िवनंती करणार आह े क , या ठकाणी फ  आरोप केले जात आहेत 
परंतु आयु  साहेबांनी या ठकाणी िडटेलम य ेखुलासा करणं अपेि त होतं. परंतु 
मी या ठकाणी आप याला मािहती देतो यावेळेला १० हजार बेडची िनम ती 
कर याची सूचना िवभागीय आयु ां या मा यमातून या ठकाणी केली गेली. 
आिण ७ णालयां या मा यमामधुन आप या वायसीएम णालयाम ये 
आप याला जे १० हजार बेडची िनम ती करावयाची होती.आिण आप याकड े
मनु यबळ नस यामुळे,या ठकाणी टाफ उपल ध नस यामुळे तशा संदभाम ये 
आपण खाजगी हॉि पटलला आऊटसोस ग कर याचा िनणय िवभागीय आयु  
आिण पालकमं यां या  सूचनेव न या ठकाणी केला गेला. आिण  मला असं 
वाटतय ंक , यावेळेला घराम ये आप या णाला कशा प दतीची वागणुक देत 
होते,सोसायटीम ये याला कशा प दतीची वागणुक देत होते,समाज याला 
कुठ या अँगलनी बघत होता. अशा प रि थतीम ये आपण या ठकाणी कोिवड 
सटर िनमाण कर याचा य  केला आिण मला वाटत ं या कोिवड सटर या 
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ए,बी,सी कॅटेिगरी मधुन िनमाण केली.िवभागीय आयु ांनी जरी आप याला १० 
हजार बेडची सोय कर याचा आदेश दला होता तरी  आपण एवढं क न सु दा 
ए,बी,सी कॅटेिगरीम ये बेड उपल ध करीत असताना ४७०० बेडची िनम ती फ  
या ठकाणी क  शकलेलो आह.े या ठकाणी दशाभूल कर याचं काम या ठकाणी 

क  नये. कारण ह ेसभागृह  पपरी चचवड महानगरपािलके या करदा यां या 
पैशावरती आपण सवजण या ठकाणी काम करतोय आिण यावर िनयं ण 
ठेव याचं काम करतोय याचा अथ असा नाही क , कुठ याही प दतीनं संशयाचा 
वातावरण या सभागृहाम ये िनमाण करायचं आिण आरोप करायचा अशा 

कार या भूिमका के या जात आहेत. स मा.महापौर मी या ठकाणी दोन मु  े
उपि थत करणार आह े क , यावेळेला कोिवड सटरचा युआय  काढला गेला 
यावेळेला Serface Interest  यावेळेला काढला गेला यावेळेला या ठकाणी 

आप या अटी/शत म ये दलेलं होतं क ,९० दवसाम ये आप याला पेशंट 
पुरव याचं काम महानगरपािलकेकडुन केलं जाणार आह.े आिण ८० % पेमट 

दे याची हमी या युआय म ये करणेत आलेली होती. आिण दुस-या बाजुला कोिवड 
सटर या बाबतीत वाद िनमाण झाला जर  महानगरपािलकेतफ िनणय घेतला 
जाईल अशा कार या अटी/शत   सु दा कोिवड सटर या मा यमातून ए,बी,सी 
कॅटेिगरी या मा यमातुन दलं होतं. मला या ठकाणी जा त बोलायचं नाही परंतु 
यानंतर आपले सटर चालू झाले आिण चालू झा यानंतर यानंतर गणपतीचा 

काळ होता आिण यानंतर अचानक ण वाढायला सु वात झाली यावेळेस 
मा.महापौर उपमहापौर  थायी सिमती चेअरमन,प नेता,गटनेता, िवरोधी 
प नेता यांची मा.आयु  यां या मा यमातून तातडीची बैठक झाली आिण 
िवभागीय आयु ां या सूचनेनुसार या ठकाणी ४७०० बेडची िनम ती केली 
गेलेली आह.े ए,बी,सी कॅटेिगरीचे जे िनयम आहेत यांना काय िनयम लावले,कसे 
लावले गेले,आिण आपण यांना िलगली  ८०% पेमट दे याच ंजसं ता नी आताच 

सांिगतलं क , कोिवड सटरम य े या ठकाणी एकही ण नसतानाही या ठकाणी 
आपण ३ कोटी . आपण या ज बो हॉि पटलला अजुनही पेड करतोय. ज बो 
सटर या म ये कुठलाही एक .नसताना सु दा महारा  शासनाने या ठकाणी 
१००% र म ही या ठकाणी  दलेली आह.े मला या ठकाणी महारा  

शासना या संदभाम ये बोलायचं नाही परंतु तोच िनयम या ठकाणी पश 
हॉि पटल या बाबतीत लावला गेलाआह.े आिण मला असं  वाटत ंआपण सवजण 
सु  नगरसेवक आहेत  पदािधकारी आहेत आिण यांना मािहती आह ेक ,युआय 
काय आह े यासंदभातील लेखी मािहती सु दा मला वाटत ं येकांनी घेतलेली 
असेल, परंतु या ठकाणी फ   दशाभूल करायचं आिण  सारमा यमां या समोर 
मी कसा चांगला ह े दाखव याचा केिवलवाणा कार या ठकाणी दाखव याचा 



100 
 

य  केला आह.े या ठकाणी िवरोधी प ा या ने यांनी सांिगतलं आहे क , अशा 
प दतीने या ठकाणी आह.े परंतु या ठकाणी या ने यांना मािहती नाही क , आता 
या ने यांना वत:ची िभती वाटत आह े क , महानगरपािलके या वायसीएम 

णालयाम ये गे या   अनेक वषापासून जी मोनोपॉली केली गेली, आम या 
वत:ची जहािगरी अस यासारखं काम केलं या ने या या पायाखालची वाळू 

या ठकाणी घसरली अस यामुळे यांना आता िभती वाटायला लागली क ,या 
वायसीएमएच  म ये असणारे ठेकेदार,मिशन पुरवणारे ठेकेदार, औषध पुरवणारे 
ठेकेदार यांना िभती वाटत आह ेआिण हणुन ह ेअशा कारचे उप ाप या ठकाणी 
करीत आहेत. ह ेिसिनयर नेते गेली २०/२५ वष या सभागृहाम ये रािहले आिण 
यांनी या सभागृहाम ये स मा.सद याची दशाभूल कर याचं काम केललं आह.े 

असा आरोप मी या ठकाणी करतोय. ए,बी,सी. कॅटेिगरी या संदभाम ये मी 
सांिगतलं आह ेक , या पश हॉि पटलला ८०% पेमट दे याचा  करारना यातील 

अटी/शत नुसार . ५ कोटी २६ लाख ७ हजार ८०० .देय  असताना सु दा 
या ठकाणी सिमती नेमली गेली आिण या महानगरपािलके या िहतासाठी,बचत 
हो या या संदभाम ये आिण आता मला सांगा मा.महापौर साहेब,ज बो कोिवड 
सटरम य े ण ठेव यासाठी णच तयार झाले नसतील तर ण कोण 
पाठिवणार मी या ठकाणी कुठ याही ठेकेदाराची बाजु घेत नाही परंतु या ठकाणी 
आवजुन सांगेन क , यावेळेला आपण अँ ीमट करतो, याम ये या अटी/शत  
टाकतो यानुसार याला पेमट अदा करणे बंधनकारक असताना सु दा आ ही 
आयु ांना सांिगतलं क , यांनी जर या ठकाणी काम केलेलं नसेल आिण  यांनी 
या ठकाणी टाफ पुरवला असेल, सेवा पुरवली असेल, गोळया औषधासाठी 
टाफ पुरिवला असेल  या सगळया गो ी यांनी या ठकाणी उपल ध क न 
द या असतील तर यांना िबल दलं गेलं पािहजे.  कारण भिव याम ये अशा 
कारची जर आप याकडे प रि थती आली तर आपण ओपन चचाम ये जाऊन 

टडर िस द क न मोजक च लोक या ठकाणी पधम य ेआले आिण या पधम ये 
आ यानंतर यांनी सु दा या कोिवड सटर या मा यमातुन चांगली सेवा केली आह े
असे मला वाटत ं यावेळेस या िबलाचा  या ठकाणी उपि थत झाला 
यावेळेला आपण आयु ांना सांिगतलं क ,या िबला या संदभात आपण िवचार 

करावा. आिण जे कोिवड सटर चालवणारे जे ठेकेदार आहेत या ठेकेदारांनी  
कोटात जा याची भाषा आयु ां या मा यमातून केली गेली आह.े आिण हणुन 
आयु ांनी या ५ जणांची िनयु  केलेली आह.े या सिमती या मा यमातून आपण 
यांना या ठकाणी ६५% पैसे दे याचं मा य केलं. एवढंच न हेतर यां याकडनं 

आपण अफेडे हीट क न घेतलं आिण याम ये  भिव याम ये आ ही कुठ याही 
कोटाम ये जाणार नाही.  
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                        ( सभागृहात ग धळ ) 

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब,मला कुठ याही ठेकेदाराचं घेणं-देणं नाही 
पण महानगरपािलके या या सभागृहाम ये दशाभूल कर याचं काम जर कोणी 
करत असेल तर.....  

                        ( सभागृहात ग धळ ) 

मा.नामदेव ढाके – या ठकाणी पदािधका-यांनी सांिगतलं आह ेक , या डॉ टरां या 
संदभाम ये राजीनामा देणार या ठकाणी  डॉ टरांची यादी दलेली आह.े 

मा.महापौर -  प नेते आपण खाली बसुन या मी किमशनर साहेबांना आदेश 
देणार आह.े 

                        ( सभागृहात ग धळ ) 

मा.नामदेव ढाके – स मा.महापौर मला आप याला िवनंती करायची आह ेक , या 
सभागृहाम ये दशाभूल होता कामा नये. आिण या ठकाणी भारतीय जनता 
पाट या िवरोधाम ये सांिगतलं क , मी राजीनामा देईन, या डॉ टरांची यादी 
मा याकडे आह.े ह ेडॉ टर बोगस आहेत असे काही सद यांनी सांिगतलेलं आह.े 
पण या डॉ टरांना युिन हिसटी या मा यमातून सट फकेट दलेलं आह.े 
या ठकाणी सांिगतलं गेलं क ,भारतीय जनता पाट चे जे नगरसेवक या ठकाणी 
आहेत ते राजीनामा देणार आहेत मी या ठकाणी खु लं आवाहन करतो 
क ,भारतीय जनता पाट चा कुठलाही नगरसेवक कवा पदािधकारी राजीनामा 
देणार नाही. भारतीय जनता पाट  हा प  रा ीय आह.े ाय हेट िलिमटेड कंपनी 
नाही.  

                          ( सभागृहात ग धळ ) 

मा.नामदेव ढाके –मा.महापौर साहेब, या ठकाणी मा याकडे डॉ टरांची यादी 

आह ेती खरी आह ेआिण ती खोटी आह ेअसे यांनी सांिगतले तर यांनी राजीनामा 
ावा.या ठकाणी वृ प ा या मा यमातून प ाची बदनामी होणार असेल तर ती 

खपवून घेतली जाणार नाही.   

                                  ( सभागृहात ग धळ ) 

मा.नामदेव ढाके – स मा.महापौर, ह े यावेळेला सद य बोलत होते यावेळेला मी 
कधीही बोललो नाही. या ठकाणी एका अिधका-यां या संदभाम ये मी मागेही 
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उ लेख केला आह ेक ,स मा.सद यांनी  सु दा उ लेख केला आह.े ६.११.२०२० 
या संदभाम ये राम मृती मंगल कायालया या संदभाम ये मु ा उपि थत केलेला 

आह े आिण यांना कुठ याही कारचा अिधकार नसताना  द.२७/१०/२०२० 
रोजी यांना सहा.आरो य वैदयक य अिधकारी यां याकडे िवभाग सोपव यात 
आलेले आहेत. यांना कुठलेही अिधकार नसताना या स मा.अिधका-यांनी 
या ठकाणी तसं प  दलेले आह.े आिण या प ाम ये या ठकाणी दबाव टाकुन ह े
केलेलं आह.े डॉ.रॉय यांनी आटो ल टर या िडमांड ा टम ये सु दा बदल 
केलेला आह े असा माझा आरोप आह.े नंतर द.६/११/२०२० चे प  आह े ते 
अिधकार नसताना प ं कसे काय गेले आिण ह ेप  सार मा यमा या मा यमातुन 
थेट  गेलेलं आह.े यांना अिधकार नसताना द.६/११/२० रोजी कसे काय प  
काढले आह.े याची सु दा चौकशी करावी. माग या काळाम ये आप याला 
मािहती आह े क , या ठकाणी आपण बिघतलं असेल क , या ठकाणी यांनी २ 
लाख .लाच घेत याचं संदभाम ये याची डी.ई.लावलेली आह.े पण 
यां यावरती कुठ याही कारची स पडची कारवाई केली नाही. आिण हाच 

अिधकारी या ठकाणी दबाव लाक या मा यमातून  टाकला जातोय. हा दबाव 
लाक या मा यमातून कसा टाकला जातोय, लाकला कसं सांिगतलं जातयं अशा 

प दतीने सु दा या अिधका-यां या मा यमातून दबाव टाकला जातोय आिण यांनी 
२ लाख .घेतलेले असताना, यांची डी.ई.लावलेली असताना सु दा हाच 
अिधकारी टडर या राबवतोय हाच अिधकारी अटी/शत  तयार करतात आिण 
हेच अिधकारी या नवीन टडर या मा यमातून सरळ असतात. या व छते या 
साफसफाई या संदभात सु दा या ५२९ लोकां या चुक चा दाखला याच अिधका-
यांनी दलेला आह.े आिण आरो य अिधकारी, अित.आयु ,आयु   यां या 
संदभाम ये अशा प दतीचं प  या ठकाणी स मा.सद यां या मा यमातुन 
िवचारणा केली गेलेली आह.े२३९ लोक काम करीत असताना ५२९ लोकां या  
चुक चा दाखला सु दा याच अिधका-यांनी या ठकाणी दलेला आह.े आिण याच 
प दतीने ह ेटडर बनवलेलं आह.े स मा.महापौर आपण या ठकाणी चार गो चा 
उ लेख केलेला आह े ऑि सजन या मा यमामधुन, पश हॉि पटल या 
मा यमामधुन आिण रॉय अिधका-यां या चुक या मा यमातुन या ठकाणी 
पदाचा वापर करत कामे केली जात आहेत याची सखोल चौकशी या ठकाणी 
हावी आिण यांनी जे चुक चं सट फकेट दलेलं आह,े ितथं सेवा शत  म ये 

नसताना सु दा २/२ लाख .ठेकेदारांकडुन आप या खा यावर वग केलेले आहेत. 
याचे पुरावे सु दा याच सभागृहाम ये दलेले आहेत. स मा.महापौर मी 
आप याला िवनंती करेन क , डॉ.रॉय या अिधका-यांची सु दा या ठकाणी चौकशी 
झाली पािहजे. तसेच ऑि सजन पुरवठया या जी अिनयमीतता झालेली याचीही 
चौकशी झाली पािहजे. आिण पश हॉि पटल या संदभात जर काही चुक चं झाले 
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असेल तर या ठकाणी कोणीही अिधकारी असेल तर याला कुठ याही कारे 
पाठीशी घालु नये. आिण या तीनही कारची आपण सखोल चौकशी करावी. 
आिण तशा प दतीचे आदेश आपण आयु ांना ावेत अशी िवनंती 
करतो.ध यवाद.  

मा.महापौर -  मा.आयु  साहेब,सभागृहा या भावना ल ात घेवुन या ठकाणी 
बरेच आरोप, यारोप झालेले आहेत. मी आप याला आदेश देत ेक , अित.आयु  
(२) यां यावर देखील काही आरोप झालेले आहेत. यां यावरील आरोप हे 
आप याला चौकशी या पाने िस द केले पािहजेत. तोपयत यां याकडे असलेले 
अिधकार ह े बाजुला ठेवा, काढून या याच बरोबर डॉ.रॉय सरां या बाबतीत 
सु दा काही आरोप झालेले आहेत ते िस द होईपयत यांनाही कुठलेही अिधकार 
देवु नका. ऑि सजन पुरवठा करणारा जो कॉ ॅ टर आह े जो या 
महानगरपािलकेची आिण लोकांची दशाभूल करतोय, नगरसेवकांना बदनाम 
करतात याला ताबडतोब काळया िल टम य े टाका आिण याच बरोबर पश 
हॉि पटलला जे िबल अदा केलेलं आहे याची सु दा चौकशी करावी. कारण ही 
िवचारणा मला वरती झाली होती या िमट गम य ेमला जे काही बोलायचे होत े
ते मी बोलले आह.े आयु  साहेब, कोणा याही मनाम ये शंका असता कामा नये. 
िनमळ आिण व छ मनाचा इथे कारभार असेल तर माझा हा िडसीजन जो काही 
आहे तो आप याला सवाना पटेल हणुन मी सांगत.े अित.आयु  २ पवार 
साहेबांची जोपयत चौकशी होत नाही, िस द होत नाही  तो पयत यांचे अिधकार 
काढा याच बरोबर डॉ.रॉय साहेब यांचे सु दा अिधकार काढावेत यांनी याम य े
जो काही ग धळ घातलेला आह.े नागरीकां या पैशांचे जर असे डोळयात धुळ 
फेकुन जर आपण अशा कारची िबले देत असाल तर याची चौकशी करणेत 
यावी. आिण ऑि सजन पुरवठा करणा-या ठेकेदाराला लॅकिल ट म ये टाकलं 
पािहजे. आिण आपण सांिगतले आह े क , मी चौकशी करेन याच माणे तु ही 
आ हांला लवकरात लवकर या सव करणाची चौकशी क न किमटी नेमून  
याचा अहवाल आ हांला कधी िमळेल. ते ही या ठकाणी आयु ांनी सांगावे. 

मा.आयु  - स मा.महापौर, स मा.सभागृह मला वाटतं थोडा वेळ घेवुन याची 
चौकशी करावी लागेल. यामुळे यासाठी कमान २० दवस तरी लागतील.  

मा.महापौर -  येणा-या  २० तारखे या जनरल बॉडी या िमट गम ये मला ही 
सगळी मािहती पािहजे.सभागृहातील स मा.सद यांनी या ठकाणी आप या 
भावना मांडले या आहेत.  

मा.आयु  – माझी आप याला िवनंती आह े क ,२० तारीख ही फार जवळ 
आलेली आह.े  
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मा.महापौर – िवनंती वगैरे काही नाही रा ं- दवस ह े सगळं करा आिण मला 
अहवाल ा.  

मा.माया बारण े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ  आपले 
नविनयु  आयु  राजेश पाटील यांचे या वृ ा या मं दरात वागत करते. आिण 
यांची ही महानगरपािलका सावर याची  ही पिहलीच वेळ आह.े परंतु 
यां याकडनं अपे ा आह े क ,ते उ म कारे महानगरपािलकेचं कामकाज 

करतील. खरंतर महापािलकेची मी आप याला थोड यात ओळख क न देणार 
आह.े महानगरपािलकेम ये असलेले वेगवेगळे िवभाग आहेत आिण या वेगवेगळया 
िवभागाचं कामही वेगवेगळया प दतीनं चालतं मी आप याकडनं अपे ा  
करते क , या वेगवेगळया िवभागाचं जे कामकाज चालतयं याम ये या योजना 
अधवट ि थतीम ये आहेत आिण या या अनुषंगान े चालणारे जे गैर वहार 
आहेत. याची आपण सखोल मािहती यावी. आिण या शहरातील नागरीकांना 
यो य तो याय ावा. अशी मी सव नगरसेवक आिण नागरीकां या वतीने िवनंती 
करते. याम ये सगळयात मह वाचा िवभाग आह े तो हणजे पाणीपुरवठा 
सगळयांना मािहती आह े क , पपरी चचवड शहर ह े वाढत ं शहर हणुन या 
शहराची ओळख आह.े आिण या शहराची २५ लाखां या पुढेही लोकसं या 
झपाटयाने वाढत आह.े २०१२ पासून या शहराम ये असा एकही नगरसेवक नाही 
क ,तो या िवभागा या कामकाजावर खुश आहे. आजही आप या शहराची अशी 
अव था आह ेक ,१००% धरण भरलेलं असताना देखील आपण शहराला दररोज 
पाणीपुरवठा क  शकत नाही. कुठलंही कामकाज करीत असताना ३० ते ४० 
वषाचं िनयोजन क न काम करीत असतो. परंतु या ठकाणी या कामकाजाचा 
अभाव आप याला जाणवतोय. दरवष  होणारी ४० ट े  जी गळती आह.े याचं 

माण आजतागायत कमी  झालेलं नाही. आपण पवना धरणातून ४८० एमएलडी 
पे ा जा त पाणी उचलतो पण ४० ट े  गळतीमुळे आपण १०० ट े  पाणीपुरवठा 
क  शकत नाही.ही खरी खेदाची गो  आह.े हणुनच आपण २०१२ ला या 
सभागृहाम ये पाणीपुरवठयाचा िवषय आला यावेळेस सव नगरसेवकांची ओरड 
सु  झाली. यावेळेस आप या अिधका-यांना जाग आली २०१२ नंतर यांनी 
भामा आसखेड,आं ा  धरण असेल  यामधुन पाणी उचल यासाठी िनयोजन सु  
केलं. भामा आसखेड धरणामधुन आपण १६७ एमएलडी पाणी घेणार आह.े आिण 
आं  धरणातुन १०० एमएलडी पाणी घेणार आह.े पण आयु  साहेब,आज 
शहराची जर लोकसं या पािहली तर आिण वाढतं े  जर का पािहलं तर 
भिव यात ह े ही पाणी आप याला कमी पडणार आह.े ही व तुि थती आह.े 
यामुळे आपले अिधकारी झोपेचं स ग घेतात क ,काय ह ेही समजत नाही. आपण 

२०१४ ला मंजुरी घेतली आह.े मंजुरी घेत यानंतर पिहला ह ा जो ायचा होता 
याम ये आप या अिधका-यांनी गलथानपणा केला आिण ही योजना पु हा गायब 

झाली. २०१४ नंतर या सभागृहात पु हा ओरड सु  झाली यानंतर यांना 
सा ा कार ही झाला आिण आप या अिधका-यांनी मा यता घे यासाठी पु हा 

य  केले. २०१८ पयत हणजे यांना त ल ४ वष य  करावे लागले. ४ 
वषानंतर आता आपण पिहला ह ा भरलेला आह.े पण एवढं असताना सु दा आज 
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व तुि थती अशी आह े क , कुठलंही काम करताना भूसंपादन फार मह वाचा 
िवषय असतो. आिण आपलं घोडं इथंच अडकलेलं आह.े याम ये १०० ट े  
भूसंपादन आजही झालेलं नाही. याम ये ५ क.मी.खाजगी जागेतुन आिण ७ 
क.मी.वन खाते आिण उव रत एमआयडीसी व सावजिनक बांधकाम िवभाग या 

जागेतुन ह े काम जाणार आह.े परंतु आज आप याकडे भूसंपादन न झा यामुळे 
आजही हा िवषय रगाळलेलाआह.े एवढं सगळं क न जर भूसंपादन झालं नाही तर 
सव नागरीक आिण आ हांलाही असं वाटतय ंक , आपली ि थती  पु हा पवना बंद 
जलवािहनीसारखी होऊ नये. ही योजना बारगळु नये हणुन हणते आयु  साहेब 
आपण द  रहा. खरंतर आपण शहराला दररोज पाणीपुरवठा करणार अशी 
घोषणा केली होती. परंतु आज अशी व तुि थती आह े क , दवसाआड 
पाणीपुरवठा करतोय. शहराला दररोज पाणीपुरवठा कर याची कॅपॅिसटी 
नसताना देखील २४ बाय ७ पाणीपुरवठा ही योजना आपण का बरं राबवली 
आह.े या योजनेसाठी आपण कोटयावधी .कशासाठी खच केले आहेत. आिण 
ठरािवक ठेकेदार आिण टारगेट डोळयासमोर ठेवुन आपण अनाव यक खच करीत 
असतो. मुळ जो उ ेश आहे तो आपण कधीच सोडव याचा य  करीत नाही. 
आयु  साहेब,माझी आप याला िवनंती राहील क , आपण मुळ ांकडे ल  

ावं  आिण तो थम सोडवावा. भूसंपादन लवकरात लवकर क न शहरातील 
नागरीकांना वि थत पाणी पुरवठा करता यावा यासाठी आपण जातीनं ल  

ावं. दुसरा  आह े मोकाट कु यांवर अनेक जनरल बॉडी गाजले या आहेत. 
खरंतर शहराम ये भट या कु यांचा  उप व दवस दवस वाढत असुन गे या 
वषभरात ८७५३ कु यांनी चावा घेतलेला आह.े आिण या कु यां या 
बंदोब तासाठी २०१९ साली ४ कोटी .खच केलेला आह.े िनमल क ात ४०१ 
खो या  उभारणार आिण या ठकाणी दररोज १०० मोकाट  कु यांवर श या 
करणेचे िनयोजन होते.तर आतापयत आपण कती कु यांवर श या  केले या 
आहेत.  आिण जर श या ामािणकपणे के या तरीही ती सं या दवस दवस 
वाढतच जातात. ७००० मोकाट कु यांसाठी जवळ जवळ ७० हजारांचा खच 
अपेि त आह.े आिण एवढया मोठया माणात खच क नही आप याला आऊटपुट 

काहीच िमळत नाही. हणुन आयु  साहेब,माझी आप याला िवनंती आह े क , 
खरंतर आपण द  रहा.आपला पुढचा क प आह ेतो हणजे वे ट एनज  क प 
या क पाला आपण २०१८ रोजी मंजुरी घेतली आिण हा क प अजुनही 
पेपरवरतीच आह.े आज तो काय टेजला आह ेयाचा खुलासा नगरसेवकांना दला 
जात नाही. या क पासाठी मनपा तफ ५० कोटी देणार आहोत. यासाठी 
कोण या कारची मिशनरी वापरणार आहे. आिण ती कुठून आणणार आह ेयाची 
मािहती नगरसेवकांना दली जात नाही. हणजे एवढया मोठया माणात खच 
क नही सगळे नगरसेवक अनिभ च आहेत याकडे आयु  साहेब,आपण ल  ावं 
आिण हणुन हणते आयु  साहेब,आपण द  रहा. कोरोना काळातील िबलांची 
चौकशी मला वाटत ंया यावर गे या २/३ मिह यापासून रामायण झालेलं आह.े 
आिण खरंतर कोरोना काळाम ये  भरमसाठ िबलं दलं गेलेली आहेत. या िबलांची 
चौकशी हावी यासाठी आप या शहराचे आमदार खासदार यांनी िवधानसभेम ये 
मागणी केलेली आह.े खरंतर ही गो  आप या शहरासाठी फार लाजीरवाणी गो  
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आह.े िजथं लोकां या जग याचा  िनमाण झाला ितथं ाचार करणं सु दा 
सोडलेलं नाही. हणुन हणते आयु  साहेब,आपण द  रहा. महानगरपािलकेची 

ितमा ाचारामुळे दवस दवस मलीन होत चाललेली आह.े ती ितमा व छ 
कधी होणार आह.े खरंतर कामगार नगरी हणुन ओळखली जाणारी ही 
नगरी, ीमंत महानगरपािलका हणुन ओळख आह ेआिण आता ही ओळख पुसत 
चालली आह.े आिण ाचारी महानगरपािलका ही न ाने ओळख होत चालली 
आह.े आयु  साहेब,ही जर ओळख आप याला पुसायची असेल तर आपण खरंच 
द  रहाणं गरजेचं आह.े स लागारांना आपण पोसायचं काम करतोय. या 
स लागारांना पोस याचं काम आपण कमी केलं पािहजे. १९८२ साली 
महानगरपािलकेची थापना झाली यावेळेला आप या अिधका-यांनी 
वायसीएमएच असेल,रामकृ ण मोरे  सभागृह असेल,अ पुघर असेल असे वेगवेगळे 

क प राबवले आिण ते यश वी केले. माणुस हण यानंतर १०० ट े  चुका होत 
असतात. यां याकडनं ही चुका झा या आहेत पण आज स लागार पोसणं ह े
फॅडचं झालेलं आह.े कुठलाही ोजे ट करायचा हणलं क  याची आप याला 
गरजच पडते. आिण या स लागारावर कोटयावधी .खच क न देखील यांनी 
केलेले ोजे ट फेल गेलेले आहेत. अशा वेळी आपण या  स लागारावरती काय 
कारवाई केलेली आह.े यां यावरती यो य ती कारवाई करणेत यावी. खरंतर या 
शहराम ये अनेक जे  नागरीक आहेत आिण यांनी या, या िडपाटमटम ये खुप 
चांगलं काम केलेलं आह.े आिण काही सं थाही आहेत यात यांचा  उ म हातखंड 
आह.े अशा लोकांना  जर का आपण आवाहन केलं तर न च आप या कुठ याही 

ोजे टला आप याला यो य ते मागदशन िमळेल आिण नागरीकांचा सपोटही 
िमळेल. आपण स लागारावर जो खच करतोय तो अनाव यक  खच आप याला 
कुठं तरी कमी केला जाईल. माट िसटीची घोषणा मा.पंत धानांनी 
द.२५/२/२००५ रोजी केली रा य शासनाने या योजनेसाठी महारा  रा यातील 

६ शहरांची िनवड केली याम ये पपरी चचवड शहराचा अंितम ट याम ये 
समावेश करणेत आला.  आप याला क  शासनाचे ५०० कोटी,रा य शासनाचे 
२५० कोटी आिण महापािलकेचे २५० कोटी असा जवळ,जवळ १००० कोटी 
. ोजे ट आह.े हा ोजे ट करताना या याम ये २ िवभाग केलेले आहेत.  ए रया 

डे हलपमट आिण पॅन िसटी याम ये ए रया बेस डे हलपमटसाठी ५६४ कोटीचा 
िनधी व पॅन िसटी साठी ५३९ कोटीचा िनधी राखीव ठेव यात आलेला आह.े पण 
व तुि थती अशी आह ेक , थायी सिमतीपे ा माट िसटीम य ेमोठया माणात 

ाचार चालतोय अशा बात या वारंवार वतमानप ाम ये येतात. खरंतर मी 
पुढारीचं अिभनंदन करेन क , यो य गो ना यो यवेळी ते वाचा फोड याचं काम 
करतयं आिण या माट िसटी अंतगत जेवढया कामांचे आदेश दलेले आहेत. या 
सगळया कामांची आयु  साहेब आपण सखोल चौकशी करावी. कारण याम ये 
मोठया माणात ाचार झालेला आह.े आिण दूध का दूध आिण पाणी का पाणी 
ह ेफ  आपणच क  शकता.आिण  सव नागरीकां या आप याकडनं खुप अपे ा 
आहेत हणुन हणते आयु  आपण द  रहा. यानंतर पंत धान आवास योजना 
हा एक मह वाचा ोजे ट होता. सवसामा यांना परवडणारी घरे बांध याम ये 
हाडा, पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरण यांना जे अपयश आले आह.े 
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महानगरपािलकेची घरकुल योजना असेल या सगळया योजनांकडे पंत धान 
आवास योजनेकडे सगळया नागरीकांच ल  लागलेलं आह.े या योजनेसाठी ४९ 
हजार अज आले असुन यासोबत पािलकेने येक  ५ हजार .चा िडमांड ा ट 
घेतलेला आह.े  यापोटी पािलकेकडे २४ कोटी ५८ लाख .जमा झाले असुन ही 
र म पािलका िबन ाजी वापरणार आह.े ३६६४ घरांसाठी सोडत काढ यानंतर 
उव रत ४५ हजार ४९९ लोकांचे येक  ५ हजार .या माणे २२ कोटी ७४ 
लाख  ९५ हजार .अडकुन पडणार आहेत. २५ लाख लोकसं ये या शहरात 
सामा य माणसाला परवडतील अशा कमान १ लाख घरांची गरज असताना या 
योजनेतील ३६६४ घरे आहेत इथं तर ६० हजार घरेही पुरणार नाही. भरणा 
वेळेत भरला नाही तर कमत वाढणार का? कारण घरांचा   सोडव यासाठी 
पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरणाची थापना झाली परंतु ािधकरण 

ही मुळ उ ेशापासून भरकटली आह े यामुळे अनिधकृत बांधकामे वाढली आहेत व 
मनपा ह ीत देखील अनिधकृत बांधकामे वाढली. हाडा, ािधकरणाचे  

क पाचे दर ह ेजा त अस याने  लोक पािलके या योजनेकडे डोळे लावुन बसले 
आहेत. परंतु आरि त जागेचा ताबा िमळव यासाठी अडचणी अनुदान 
िमळव यास व भूसंपादन न झा यामुळे  यासाठी लागणारा िवलंब यामुळे 
याची कमत वाढत ेक  काय घरकुला या कमती वाढ या तर पंत धान आवास 

योजनेची गत या माणे होणार आह ेक ,काय असं नागरीकांना आता वाटायला 
लागलं आह.े हणुन हणते आयु  साहेब,द  रहा. आप या महानगरपािलकेत 
सवात मह वाचा िवभाग हणजे बांधकाम िवभाग एखा ा ज ेला व प यावं 
असं या िडपाटमट म ये रोजचं व प असत ं पण या बांधकाम िवभागाम य े
इत या मोठया माणात ाचार चालतोय खरंतर इथं सवसामा य माणसाला 
डीसी ल लावला जातो.परंतु जे मोठे बांधकाम वसायीक आहेत यां यासाठी 
डी.सी. ल नाही का? महानगरपािलके या थापनेपासून ३५ ते ४० हजार 
लोकांनी बांधकाम परवानगी घेतली पण याचं क पलीशन लेटर फ  ३ ते ४ 
हजार लोकांनीच घेतलेलं आह.े याम ये सवसामा य नागरीकां या स हसाठी 
या माणे आपण एज सी िनमाण केली तशी एज सी या बांधकाम 
वसाियकां या बांधकामासाठी नेमावी अशी आयु  साहेब आप याला िवनंती 

करते. आिण या िवभागांकडे आपण जातीने ल  ावं हणुन हणते आयु  
साहेब,खरंतर आपण द  रहा. झोपडप ी मु  शहर कधी होणार स ह णानंतर 
खरंतर आप या शहराम ये ७१ झोपडप या आहेत यातील ३७ घोिषत 
झोपडप या आहेत २६ अघोिषत झोपडप या आहेत यातील १२ झोपडप यांचं 
पुनवसन झालेलं आह े८ झोपडप यां या पुनवसनासाठी बांधकाम वसाियकांनी 

ताव िज हािधका-यांकडे पाठवला आह.े परंतु तो ताव आज कोण या 
टेजला आह े ह े आजतागायत  कुठ याही नगरसेवकांना मािहत  नाही. या 

झोपडप ीम ये २००१ ला २ लाख ४२ हजार ८०६ नागरीक राहतात. ही लोक 
आथ कदृ या दुबल घटकातील अस यामुळे यांनाही कमी कमतीम ये चांग या 

कारची घरे िमळावी अशी यांची अपे ा आह.े आिण या योजनेम ये आपण 
जातीने ल  घालून माग  लावावी. यासाठी मी आप याला िवनंती करते 
क ,आपण द  रहा. आपला आताचा एक मोठा इ यु होता तो बोगस एफडीआर 
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खरंतर पपरी चचवड मनपा या वाद त ठरले या ठेकेदारां या बोगस ठेवी 
आहेत यातील १८ ठेकेदारांना आपण काळया यादीत टाकले तर ५ जणांवर 
फौजदारी गु ह े दाखल झाले आहेत. असे बोगस ठेवी ठेवणा-यांना साथ देणारे 
अिभयंता व अिधकारी याला तेवढेच जबाबदार आहेत. याम ये राजक य 
दबावामुळे सखोल चौकशी झालेली नाही.त कालीन आयु  यांनी स म अिधका-
यांची नेमणुक क न याची सखोल चौकशी का केली नाही. चौकशी केली असती 
तर चुक करणारा अिधकारी आिण ठेकेदार समोर आले असत.े महानगरपािलकेची 
िनिवदा ही चार पाक टाम ये भरली जाते.सव कागदप े, सट फकेट, न दणी 
दाखला, बयाणा र म..........   

मा.महापौर – माया ताई, एकच िमिनट बोलत,ेमलाही ह ेआवडत नाही पण काय 
झालं आह ेमायाताई आजचा  आपला काहीच िवषय नाही,अजडा नाही यामुळे 
मला आप याला सांगाव लागत आह.े हणुन आशाता ना तुम याकडे पाठवलं 
होतं.    

मा.माया बारण े – शेवट आह े मा.महापौर, ठेका कती दराने भरला याची 
आकडेवारी याम ये असत.े खरंतर िनिवदा या उघड यानंतर 
लेखापाल,लेखाप र क, संबंिधत कामाचा कायकारी अिभयंता कवा 
उपअिभयंता,संबंिधत िवभागाचा िनिवदा िलिपक यां यासमोर िनिवदा उघडली 
जाते. िनिवदा उघडताना थम पाक ट . १ उघडली जाते त हा कागदप ांची 
छाननी होणे अपेि त आह.े परंतु अशा कारची छाननी खरंतर पारदश पणे केली 
जात नाही. हणुनच ह े जे बोगस एफडीआर करण झालं आह े याला आपले 
अिधकारी आिण संबंिधत ठेकेदार जबाबदार आहेत. खरंतर पोिलस आयु  कृ ण 

काश यां या हण यानुसार खटले दाखल कर याची या सु  आह े परंतु 
महापािलकेने स म असा अिधकारी नेमलेला नाही. आयु  साहेब,असे खटले 
दाखल करताना स म असा अिधकारी नेमावा अशी मी आप याला िवनंती करते. 
आिण मा.महापौर साहेब, आपण मला बोल याची संधी दली याब ल आभारी 
आह.े या ठकाणी थांबते ध यवाद. 

मा.रा ल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ  
आदरणीय आम या भिगनीता नी या काही पोटितडक ने िवषय मांडलेले आहेत. 
आयु  साहेब, आपण या िवषयाकडे थोडसं ल  ावं आिण माझी नगरसिचवांना 
िवनंती आह े क , सभागृहात कोरम नसलेने सदरची सभा गु वार दनांक 
१८/०३/२०२१ रोजी दुपारी १.३० वा.पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना 
मी मांडतो.  

मा. अॅड.मोरे र शडग े-  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
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मा.महापौर- सव सद यां या भावना ल ात घेवुन आजची सभा कोरम अभावी 
द.१८/३/२०२१ रोजी दुपारी १.३० पयत तहकुब करणेत येत आह.े  

          ------ 

 

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी -४११ ०१८. 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८                           
मा.महापािलका सभा 

 कायपि का मांक – ५३ 
सभावृ ांत 

( द.१८/२/२०२१ (द.ु२.०० व २.३०), द.२२/२/२०२१  व द. ९/३/२०२१ 
ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – १८.३.२०२१                   वेळ – दुपारी १.३० वाजता 

      पपरी चचवड महानगरपािलकेची द.९/३/२०२१ दुपारी २.०० ची 
तहकूब मा.महापािलका सभा गु वार दनांक १८/३/२०२१ रोजी दुपारी १.३० 
वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण 
सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील पञ 

.कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.३ जुलै २०२० अ वय े ऑनलाईन 
प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) आयोिजत करणेत आलेली आह.े सभेस 
खालील स मा.सद य उपि थत होते. 
 

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

३) मा.वसंत भाकर बोराटे 

४) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

५) मा.बुड सुवणा िवकास 

६) मा.तापक र िवनया दीप (आबा) 

७) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

८) मा.डोळस िवकास ह र ं  

९) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 
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१०) मा.बारसे ि यांका िवण 

११) मा.अिजत दामोदर ग हाणे 

१२) मा.लांडगे रिव ल मण 

१३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

१४) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 

१५) मा.सावळे िसमा र व  

१६) मा.लांडे िव ांत िवलास 

१७) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले 

१८) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

१९) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२०) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

२१) मा.मंगला अशोक कदम 

२२) मा.तुषार रघुनाथ हगे  

२३) मा.अि नी िभमा बोबडे 

२४) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२५) मा.संजय बबन नेवाळे 

२६) मा.भालेकर िवण महादेव 

२७) मा.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवणे 

२८) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

२९) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३०) मा.घोलप कमल अिनल 

३१) मा.उ म काश कदळे 

३२) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३३) मा.यादव मीनल िवशाल 

३४) मा.वैशाली जा लदर काळभोर 

३५) मा.राजू िमसाळ 

३६) मा.बाबर श मला राजू 

३७) मा.अिमत राज  गावडे 

३८) मा.भ डवे संिगता राज  
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३९) मा.मोरे र महादू भ डव े

४०) मा.माधुरी कुलकण  उफ मोनाताई 

४१) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

४२) मा.अपणा िनलेश डोके 

४३) मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील 

४४) मा.गावडे राज  तानाजी 

४५) मा.जय ी वसंत गावडे 

४६) मा.कोमल दपक मेवानी 

४७) मा.सुल णा राजू धर 

४८) मा.शाम गणपतराव लांडे 

४९) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५०) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

५१) मा.कदम िनक ता अजुन 

५२) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील) 

५३) मा.नढे िवनोद जयवंत 

५४) मा.पाडाळे िनता िवलास 

५५) मा.काळे उषा दलीप 

५६) मा.बारणे अचना तानाजी 

५७) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

५८) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

५९) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६०) मा.बारणे माया संतोष 

६१) मा.िनलेश िहरामण बारणे 

६२) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

६३) मा.कामठे तुषार गजानन 

६४) मा.च धे आरती सुरेश 

६५) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

६६) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे 

६७) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
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६८) मा.चं कांत बारकु नखाते 

६९) मा.बापु उफ शञु  िसताराम काटे 

७०) मा.कुटे िनमला संजय 

७१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७२) मा.मंुढे उषा अंकुश 

७३) मा.बनसोडे राजू िव नाथ 

७४) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

७५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

७६) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

७७) मा.नवनाथ द ू जगताप 

७८) मा.संतोष बबन कांबळे 

७९) मा. भाऊसाहेब सोपानरावभोईर 

८०) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

          

     यािशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकणे-अित र  आयु  
(१), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव तथा अित.आयु  (३), मा.कंुभोजकर-मु य 
लेखाप र क, मा.डॉ.रॉय-आरो य वै क य अिधकारी, मा.पवार-उपसंचालक 
नगररचना, मा.कोळंबे-मु य लेखा व िव  अिधकारी, मा.इंगळे, मा.िचतळे, 
मा.दुरगूड,े मा.इंदलकर, मा.झगड,े मा.लोणकर, मा.खोत-उप आयु , 
मा.भालकर, मा.सवणे-सह शहर अिभयंता, मा. शद-े शासन अिधकारी( ाथिमक 
िश ण िवभाग), मा.पोमण-मु य मािहती व तंञ ान अिधकारी, मा.डॉ.साळवे-
अित.आरो य वै क य अिधकारी, मा.डॉ.वाबळे-अिध ता वायसीएमएच, 
मा.कुलकण , मा.भोसले-कायकारी अिभयंता, मा.दगडे-पशुवै क य अिधकारी,                
मा.जरांडे- सुर ा अिधकारी ह े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  आहे.  

मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ३ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 
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                                                         िवषय मांक- ३ 
दनांक १८/३/२०२१                                                 िवभाग –मा.आयु  

 

        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/५/कािव/५४६/ 
                       २०२०, द.२३/१०/२०२० 
                  २) मा. थायी सिमतीकडील ठराव .७७२७ द.०९/१२/२०२० 
                       अ वये.  
                  ३) मा.महापािलका सभा ठराव .५८७, द.२०/०१/२०२१ 
  
       पपरी चचवड शहरातील सांडपा यावर शहरातील िविवध मलिन:सारण 
क ा दारे या केली जाते. सदर मलिन:सारण क ामधून बाहेर पडणा-या यायु  
पा यावर पुढील या क न शहरातील औ ोिगक तसेच िनवासी भागात पाणी 
पुरवठा कर याकरीता [Recycling & Reuse] स लागारामाफत शहरासाठी िव तृत 

आराखडा तयार कर यात आला आह.े पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.िवधी 
सिमती माफत मा.महापािलका सभा ठराव .३३८, िवषय मांक १० 

द.२०/१२/२०१८ नुसार उ  पुनवापर व पुनच  करणा या िव तृत धोरणास तसेच 
सदर या क पाची अंमलबजावणी PPP कवा HAM Mode l नुसार करणेचे 

तावास मंजुरी ा  झाली आह.े सदर यायु  पाणी पुरव ाक रता 
स लागारामाफत शहरासाठी िव तृत आराखडा [Master Plan] तयार कर यात आला 

आह.े सदर Master Plan म ये शहरा या भौगोिलक रचनेनुसार चार भाग कर यात 

आल ेआहेत. 
 
1. भाग .१ : पपळे सौदागर, वाकड, हजवडी MIDC चचवड 
2. भाग .२ : िचखली MIDC  
3. भाग .३ : िनगडी ािधकरण व तळेगांव MIDC 
4. भाग .४ : चाकण MIDC 
 

सदर आराख ानुसार संपूण शहरासाठी ित दन १२० दशल  िलटर एव ा 
यायु  पा याचा पुनवापर केला जाऊ शकतो  सदर Master Plan पैक  पिह या 

ट याम ये माट िसटी अंतगत  Area Based Development (ABD) मधील पपळे 
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सौदागर, तसेच वाकड, हजवडी MIDC Area याक रता कासारवाडी मलिनःसारण 

या क ातून ित दन ७५ दशल  िलटर सांडपाणी या क न पाणीपुरवठा 
करणे तािवत आह े. 

     तथािप, शहरासाठी िव तृत आराख ामधून मनपा ह ीबाहेरील हजवडी 

भागासाठी MIDC कडून अ ाप MOU झाले नस याने स ि थतीत पिह या 

ट यामधून वगळ याचे तसेच शहरातील पा याची टंचाई असणा-या भागाचा समावेश 
क न ाधा य म बदल कर याचे तािवत कर यात येत आह.े यानुसार शहरातील 
वेगाने वाढणा-या िचखली व च-होली भागाचा दुस-या ट यातील भागाचा समावेश 

ाधा यान ेपिह या ट यात करणे या तावास मा यता घेणे आव यक आह.े याम ये 
िचखली मैलाशु दीकरण क  ट पा १ ( मता १६ एमएलडी) ह े३० वषापे ा जुने झाले 
असून जु या तं ानावर आधा रत आह.े  सदर   STP ची दु ती करणेसाठी मोठा खच 

लागणार आह े . िचखली येथील सदर मलशु ीकरण क ाचे आयु यमान संपु ात येत 
अस याने सदर मलशु ीकरण क ाची पुनबाधणी करणे आव यक आह.ेयाक रता सदर 
ठकाणी स या या १६ MLD मते या क ा या ठकाणी अ याधुिनक तं ानावरील 

व भिव यातील वाढणा-या सांडपा याचा िवचार क न २० MLD मतेचा MBR 

तं ानावर STP करणेचे तािवत कर यात येत आह.े  नूतनीकरण तािवत 

असले या क पातून पुनवापर यो य पा याची िन मती कर यात येईल.  यामुळे 
खचात बचत होणार आहे . पपरी चचवड महानगरपािलके या पुनवापर व 
पुनच करणा या क पाची िनिवदा काढणेकामी िविवध तांि क मते, कल समज या 

हेतून े िविवध संभािवत इ छुक िनिवदाधारकांची अनौपचा रक बैठक (Pre Tender 

Conference) दनांक ११/०६/२०२० रोजी Online आयोिजत करणात आली 

होती.  सदर बैठक म ये इ छुक िनिवदाधारक यांनी क प HAM प तीम ये कमीत  - 

कमी ६० % क प कमतीची र म उभी क  शकतात तसेच िविवध िव ीय सं था व 
िव ीय पुरवठा करणा-या धनको यांनी क प उभारणी या काळात कजावरील 
लागणारे ाज IDC (Interest During Construction) ह े क प कमतीम ये गृहीत 

धरावा अशी मागणी केली. याबाबत क पा या Technical Appraisal 

Committee (TAC) कडे मागणी िवचाराथ ठेवली असता TAC सिमतीने या बाब स 

मा यता दली आह.े  तसेच, क प अंमलबजावणीसाठी महारा  ांितक 

महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम १७७, ६६अ, कलम ६६ या पोटकलम ४१अ 

नुसार लोक खाजगी सहभागातून (PPP) कवा HAM [Hybrid Annuity Model] 

पुनवापर व पुनच करण या क  व यं णा उभारणी व   कलम १०९ नुसार िविवध 
िवतीय पुरवठादारा ारे िनधी उभारणेसाठी मा.आयु  यांना कलम ७२(ब) अ वये 
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ािधकृत करणेस मा यता देणेचेही तािवत आहे. क पाचा ाधा य म बदलून 
शहरा या वाढीचा वेग व पा याचा तुटवडा असले या भागांचा समावेश पही या 
ट यात क न खालील भागाचा समावेश करणेस मा यता आव यक आह.े 

1. वाकड, पपळ सौदागर, पपळेगुरव, कासारवाडी, चचवड, िचखली च-होली व 
MIDC  े ात कासारवाडी येथून ७५, िचखली मधून २० व च-होली येथून ५ अस े
एकुण  ित दन सुमारे १०० दशल  िलटर इतके पाणी पुनिव करण दारे उपल ध 
करणे व  यापैक  सुमारे ८ एम.एल.डी.पाणी िप या या गुणव ेचे शु द करणेसाठी RO 
 णालीचा वापर करणे. 
2. यायु  पा या या पुनवापराक रता आव यक या ठकाणी आराख ानुसार 
सुमारे  ३०६ कमी ाथिमक जाळे तयार करणे  .  
3. वाकड, पपळे सौदागर, कासारवाडी एम.आय.डी.सी. िचखली व च-होली अशा 
पाच   ठकाणी १ ते ५ दशल  िलटर मतेचे जलकंुभाची िन मती. 
4. या तािवत योजने अंतगत येणारा खच तसेच क पा या बांधकाम 
कालावधीतील ाज इ याद चा समावेश करता क पाचा मुळ खच र. .५३२/- कोटी 
व जीएसटी, रॉय टी Contingencies Charges, Interest During 
Construction व Work Establishment Charges इ यादी सह एकि त 

क पाचा अंदािजत खच र. .६५४ /- कोटी इतका येत आह े. यास शासक य मा यता 
आव यक आह.े 
सदर योजना HAM प तीनेच राबिव याचे तािवत असून याम ये एकूण खचापैक  

मनपा माफत जा तीत जा त ४०% भांडवली खच कं ाटदारास क प उभारणी या 
कालावधीत ट यान े िवतरीत कर यात येईल व उव रत िह सा क प कायाि वत 
झा यापासून ७ वषात ैमािसक प तीने िवतरीत कर यात येईल. सदर क पा या 
१५ वषा या प रचालनाची तसेच देखभाल व दु तीची जबाबदारी सबंिधत 
ठेकेदाराची असणार आह.े सबब, पपरी चचवड शहरातील सांडपा यावर या 

क न याचे पुनच करण तसेच पुन:वापर (Recycling & Reuse) करणे या 

क पा या सुधा रत र. .६५४ /- कोटी या अंदाजप क य र मेस कवा क पा या 
कमतीम ये बदल झालेस होणारे य  खचास शासक य मा यता िमळणेकामी तसेच 

यापूव  मा.महापािलका सभेने ठराव मांक ७१, दनांक ०७/१२/२०१८ रोजी 

मा यता दले या िवषयाम ये वरील नमूद केले माणे शहराची होणारी वाढ व काही 
भागात असणारी पाणी टंचाई यांचा िवचार क न क पाचा ाधा य म बदलणेस 
तसेच आव यकते माणे क पाची ा ी िनि त करणेस तसेच सदरचा क प कलम 
१०९ नुसार खाजगी सहभागातून िविवध िव ीय पुरव ा दारे िनधी उभारणे या 
(PPP/HAM) धोरणास महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयम कलम १७७, 

६६अ, कलम ६६ चे पोटकलम ४१ अ याच माणे या क पासाठी कलम ७२(ब) 

अ वये मा.आयु  यांना अंमलबजावणी ािधकारी हणून सव िव ीय अिधकार देवून 



117 
 
िनिवदा मा यतेकामी स म ािधकारी यांचेकडे सादर करणेचे सव अिधकार देणेस 
मा यता देणेत यावी.  

मा.उषा मुंढे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 

मा.केशव घोळव े – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- सदर 
क पातून पुरव यात येणा-या यायु  पा यासाठी वतं  पाणी मीटर येक 

जोडणीसाठी बसिवणेत यावे. तसेच सदर या क पातून या केले या पा याचे दर हे 
घरगुती वापरासाठी पिह या तीन वषासाठी मोफत व यापुढे मनपा या िप या या 
पा या या दरापे ा २०% कमी तसेच वािण य तसेच औ ोिगक वापरासाठी ३०% 
कमी ठेवणेत यावेत हणजेच घरगुती वापरासाठी पिह या तीन वषासाठी मोफत व 
यापुढे िप या या पा या या दरा या ८०% तसेच वािण य व औ ोिगक वापरासाठी 

पिह यापासुन ७०% दराने आकारणी करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच भाग . 
२९ पपळे गुरव येथील वैदुव ती, भैरवनाथ नगर, गणेश नगर व सुदशन नगर प रसर 
भौगोिलक दृ ा उंचावर असलेन,े सदर ठकाणी नाग रकांना पुरेशा दाबानी पाणी 
िमळत नाही. स ि थतीत एक दवसा आड पाणीपुरवठा असलेने व अपु-या दाबाने 
पाणीपुरवठा होत असलेने तेथील नाग रकां या वारंवार त ारी येत आहेत. सदर 
प रसरात पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करणेसाठी, उंच पा याची टाक  बांधणे आव यक 
आह.े परंतु स ि थतीत सदर प रसरात मोकळी जागा उपल ध नाही यामुळे सदर 
प रसराम ये उपल ध असले या, आर ण . 357 A बेघरांसाठी घरे (HDH) या 

जागेम ये पा याची उंच टाक  बांधणेकामी आव यक ती पुढील कायवाही करणेस 
मा यता देणेत यावी. 

तसेच भाग ३१ नवी सांगवी या प रसरात नाग रकांना खूप दवसापासुन 
िप या या पा या या अनेक सम या जाणवत आहेत. रोज कमी दाबाने पाणीपुरवठा 
होणे, तसेच कमी वेळ पाणीपुरवठा होणे, अशा सम या वारंवार जाणवत असुन 
नाग रक यामुळे त झाले आहेत. याबाबत वारंवार त ारी क नही  सुटत नाही. 
यासाठी पा याची टाक  बांधने आव यक आह.े परंतु स ि थतीत सदर प रसरात 

जागा उपल ध नाही. यामुळे सदर प रसराम ये उपल ध असले या आर ण . ३३४ 
(मोकळी जागा) या ठकाणी पा याची उंच टाक  बांधणेकामी आव यक ती पुढील 
कायवाही करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत पपरी चचवड 
महानगरपािलके माफत डुडुळगांव आर ण .१/२३३, गट नं.१०५प,ै १०७पै ते ११२ 

पै येथे आ थकदृ ा दुबल घटकांसाठी १३७८ िनवासी गाळे बांधणेकामी क प 
राबिव याचे िनयोजन आह.े  

िवषयां कत कामास मा.महापािलका सभा ठराव .३९, द.२०/०६/२०१७ 
अ वये मा यता िमळालेली आह.े सदर ठराव करतेवेळी िवषयां कत कामा या 
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अंदाजप क य र म ही सन २०१६-१७ या DSR माणे दर गृिहत ध न 

अंदाजप क य खच र. .७४,१३,९०,७२०/- (Infra खच वगळता) काढलेली होती.  

याच माणे अंदाजप क बनिवणेकामी आव यक लागणा-या सव नाहरकत 
दाखले घे याची कायवाही सु  असून कामाचे अंदाजप क सन २०२०-२०२१ या 
सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील रा य तरीय दरसूची (State Schedule Rate), 

MJP DSR-२०१९-२० व प. च.म.न.पा. मंजूर दर पृ थकरणानुसार करणेत येत 

आह.े याकामी अंदाजप क य खच र. .२००,००,००,०००/- (अ री र. . दोनशे 
कोटी फ ) इतका येणार आह.े 

 परंतू, सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात िवषयां कत कामाची 
अंदाजप क य र. .९०,००,००,०००/- अस यामुळे अंदाजप क य रकमेस तांि क 
मा यता घेणे व शासनाकडे DPR मा यतेसाठी पाठिवणे श य नस याने सुधारीत 

अंदाजप क य र. .२००,००,००,०००/- स शासक य मा यता देणेत यावी. 

 सबब, सन २०२०-२१ या दरसुचीनुसार व मंजूर दर पृ थकरणानुसार सदर 
क पासाठी येणा-या अंदाजप क य र. .२००,००,००,०००/- स शासक य मा यता 

देणेत यावी. 

तसेच भाग .२६ वाकड- पपळे िनलख येथील र क चौकात मनपामाफत 
चौक सुशोभीकरणा या कामातून कृि म धबधबा बांध यात आलेला होता. स ि थतीत 
सदर धबध याची तुटफुट झालेली असून पुणपणे मोडकळीस आलेला आहे व अनेक 
वषापासून बंद ि थतीत आह.े सदरचा कृि म धबधबा पाडणेबाबत सदर भागातील 
मा.नगरसेवक ी.तुषार गजानन कामठे व मा.नगरसेिवका ीमती.आरती सुरेश च धे 
यांनी मागणी केली होती. यानुषंगाने मा.ड भाग सिमती िवषय .६, ठराव .२५, 
द.१६/०३/२०१८ अ वये सदर ठकाणचा कृि म धबधबा पाडणेबाबत मा यता घेणेत 

आली. 

परंतू मा.आयु सो यांचेकडे िवषयां कत बाबत ताव सादर केला असता 
सदरची मनपा मालम ेची िमळकत पाडणे अस यास मा.महापािलका सभेची मा यता 
घेणेबाबत मा.आयु सो यांनी द.०३/११/२०१८ रोजी या शेरांकनानुसार कळिवले 
आह.े  

यास अनुस न स ि थतीत सदर धबध याची तुटफुट झालेली असून पुणपणे 
मोडकळीस आलेला आहे व अनेक वषापासून बंद ि थतीत अस यामुळे व मा.नगरसद य 
यांचे मागणीनुसार भाग .२६ वाकड- पपळे िनलख येथील र क चौकातील जुना 
कृि म धबधबा पाडणे या तावास मा यता देणेत यावी. 
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तसेच थेरगाव बापुजीबुवा नगर येथील पपरी चचवड महानगरपािलकेचे 
वगसरकर अँकॅडमी या पे हेिलयनचे उवरीत काम स ि थतीत चालु आह.े 
अंदाजप कात समावेश होता परंतु य  साईट वरील कामा या आव यकते नुसार 
सुधारीत बांधकाम परवाना व अ ीशमन ितबंधक योजना या मानांकनानुसार मुळ 
अंदाजप का या मोजमापात वाढ होत आह.े थाप य िवषयक कामात पॅ हेिलयन या 
इमारतीस टफन िवथ लॅिमनेटेड लास लावणे, ाऊंड या दशिनय बाजुस जाळी लावणे, 
िसमाभ तीस मु य गेट बसिवणे, टेरेस मज यावरील कचन युिनट, सीमा भतीची उंची 
वाढिवणे (m/s), जिमनी खालीली पा याची टाक  RCC, टेरेस मज यावरील 

शेराबोडचे फॉलिसल ग करणे, टेरेस व तळमज यावरील फ नचर करणे, ईमारती या 
सभोवतालचा परीसर सुशोभीकरण करणे, मु य गेट जवळ सुर ा र क केिबन, 
इमारती या मु य वेश ारा वरील काचेचे छत (Main entrance) या बाबी आव यक 

असलेने अंदाजप कात वाढ होत आह.े इमारत पुण व वापरात आण या या दृ ीने  
सदर कामे करणे गरजेचे आह.े 

िव ुत िवषयक कामा या करारना यात अि शामक ितबंधक योजना (Fire 

Fighting), आि शामक िजना (M.S) या बाब चा समावेश न हता परंतु इमारत 

पुण वाचा दाखला व अि शामक ितबंधक योजना (Fire Fighting) यां या 

मानांकणानुसार मुळ अंदाजप कात समावेश नाही, परंतु सदर कामे करणे गरजेचे आह.े 

सदर कामा या करारना यात यांि क बायुवीजन (Mechanical ventilation) 

शौचालयासाठी, इंटरनेट वायफाय िस टीम आिण इंटरकॉम िस टीम, सी.सी.टी. ही 
कॅमेरे, डेकोरेटी ह लाई स, बाब चा समावेश न हता. परंतु कामा या आव यकतेनुसार 
खालील कामे करणे गरजेचे आह.े थाप य व िव ुत िवभागाची सुधारीत अंदाजप कात 
एकुण र. .  १,५३,००,०००/- इतक  वाढ होत आहे.  

 उवरीत कामे कराना यानुसार मनपाला पुण क न देणे आव यक आह.े या 
कारणांमुळे सदर इमारतीचे काम पुण करणेस शासक य मा यता र म अपुरी पडत 
आह.े यासाठी र म  २,००,००,०००/- इत या वाढीव शासक य मा यतेची 

आव यकता आह.े पुव ची शासक य मा यता र. . ५०००००००/- इतक  आह.े 
याम ये र. . २,००,००,०००/- इत या रकमेची वाढ क न र. . ७०००००००/- 

इतक  शासक य मा यता देणेत यावी. 

थेरगाव बापुजीबुवा येथील पपरी चचवड महानगरपािलकेचे दलीप 
वगसरकर अकॅडमी या प हेलीयनचे उवरीत काम करणे. या कामासाठी र. . 
७०००००००/- इतक  वाढीव शासक य मा यता देणेत यावी. 
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तसेच भाग  ४९ थेरगाव बापुजीबुवानगर येथील स ह नं ९ म ये दवाखाना 
इमारत बांधनेचे काम चालू आह.े सदर कामाम ये डॉ टरां या िनवास थानाक रता 
पाचवा मज याचे वाढीव बांधकाम करावयाचे असलेने या कामाक रता र  
१४,३०,६५,००० इतक  िनिवदा रकमेत वाढ होत आह.े सदर वाढीव र म सह 

सुधा रत िनिवदा र म .६३,२४,५५,५१५ इतक  होत आह.े सदरची र म मूळ 

शासक य मा यते या (र. .६३,३८,३१,०००) मयादेत आह.े तथापी सदर कामा या 

व पात बदल झाला असलेने सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी. 

  सबब थेरगाव बापुजीबुवानगर येथील स ह नं ९ म ये दवाखाना इमारत 
बांधणे या कामा या सुधा रत िनिवदा र. .६३,२४,५५,५१५ यास सुधा रत 

शासक य मा यता देणेत यावी. 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ या 
अंदाजप कातील फ ेि य कायालय, थाप य िवभागाकडील भाग  १३ म ये थम 

ाधा याने करावया या ब-याचशा िवकास कामांसाठी अपुरी तरतुद ठेवणेत आली 
अस याने, यामधील काही चालू कामांना व काही िवकास कामांचे अंदाजप क तयार 

क न, िनिवदा कायवाही करणेसाठी, थम ाधा याने करावयाचे कामांचे तरतुदीम ये 

वाढ करणे अ याव यक आह.े यासाठी खालील माणे तरतुदीम ये वाढ करणेस मा यता 
देणेत यावी. 
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अ.
. 

कामाचे नाव पा. . अ.
. 

अंदाजप क य 
र म 

सन २०२०-२१ 
मधील तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

एकुण आव यक 
तरतुद 

१ भाग  १३ मधील 
यमुनानगर व इतर 
रािहले या ठकाण या 
र यांचे डांबरीकरण करणे 

  ५००००००० ० २००००००० ० २००००००० 

२ भाग  १३ मधील 
िनगडी व इतर रािहले या 
ठकाण या र यांचे 

डांबरीकरण करणे 

  ५००००००० ० २००००००० ० २००००००० 

३ भाग  १३ मधील 
यमुनानगर व इतर 
रािहले या ठकाणी पे ह ग 
लाँक बसिवणे 

  २००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

४ भाग  १३ मधील 
िनगडी व इतर रािहले या 
ठकाणी पे ह ग लाँक 

बसिवणे 

  २००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

५ भुसंपादन िनधी ३४२ ३  १५०००००००० ० ६००००००० १४४००००००० 
 एकुण   १४००००००० १५०००००००० ६००००००० ६००००००० १५०००००००० 
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एकूण र.  ६,००,००,०००/- (अ री र. . सहा कोटी फ  इतके वग करण 

करणे या तावास मा यता देणेत यावी.   
तसेच भाग .१६ रावेत कवळे मामुड  ह ीलगत दे रोड कॅ टोमट ह  आह.े 

मनपा या ह ीलगत िशतळानगर येथे मशानभुमी, ि न व मु लीम दफन भुमी आहे. 
मनपा ददीत ि न व मु लीम दफन भुमी नसून मनपा ीतील नागरीक सदर या 
दफनभुमीचा ाधा याने वापर करतात. दे रोड कॅ टोमट बोडाकडून सदर दफनभुमीची 
दु ती वेळोवेळी होत नाही. यामुळे मनपा ह ीतली नागरीकांची दु तीकामी वारंवार 
मागणी होत आह.े स ि थतीतील मशानभुमीचे काम मनपा माफत करणेत येत आह.े 

ि न व मु लीम दफन भुमीचे दु ती व सुशोभीकरणाचे काम मनपामाफत 
करणेत यावे. सदर बाब मनपा अंदाजप कात दे रोड कॅ टोमट बोड ह ीतील 
िशतळानगर येथील ि न व मु लीम दफन भुमीची दु ती व सुशोिभकरण कामाचा 
समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच भाग .१६ रावेत कवळे मामुड  ह ीलगत दे रोड कॅ टोमट ह  आह.े 
मनपा या ह ीलगत चचोली, थॉमस कॉलनी, क हई येथे र ता उपल ध असुन तो 
अ यंत खराब आह.े मनपा ददीत ीतील नागरीक सदर या र याचा ाधा याने 
वापर करतात. दे रोड कॅ टोमट बोडाकडून सदर र ता दु ती वेळोवेळी होत नाही. 
यामुळे मनपा ह ीतली नागरीकांची दु तीकामी वारंवार मागणी होत आह.े 

स ि थतीतील र ता दु ती काम मनपा माफत करणेची मागणी होत आह.े 
चचोली, थॉमस कॉलनी, क हई र ता दु ती काम मनपामाफत करणेस 

मा यता देणेत यावी. सदर बाब मनपा अंदाजप कात दे रोड कॅ टोमट बोड ह ीतील 
चचोली, थॉमस कॉलनी, क हई र ता दु ती व िनधी वग करणेबाबत कामाचा 

समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 
       तसेच भाग मांक १९ मधील कोिहनूर शां ीला, ए पायर इ टेट, िव डम पाक, 
साईबाबा नगर व आनंद नगर इ यादी भागाम ये एम.आय.डी.सी. लाईन मधून 
पाणीपुरवठा होतो. सदर ठकाणी नाग रकांना पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होत 
नस याने तेथील नाग रकां या वारंवार त ारी येत आहेत. सदर प रसरात पुरेशा 
दाबाने पाणीपुरवठा करणेसाठी, उंच पा याची टाक  बांधणे आव यक आह.े परंतू 
स ि थतीत सदर प रसरात मोकळी जागा उपल ध नाही.  
       यामुळे सदर प रसरात पाणीपुरवठा करणेसाठी उंच टाक  बांधणेकामी जागा 
उपल ध क न देऊन आव यक ती पुढील कायवाही करणेस मा यता देणेत यावी.  
       तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका फ ेि य कायालयाअंतगत भाग  ११ 
म ये दुगानगर प रसरात " वग य ी. गोपीनाथ मंुढे"  चौक असून सदरचा चौक हा 
शहरातील मह वपुण व मो ा माणावर वाहतुक चा आह.े सदर चौकाचे अलीकड या 
काळात मा. भाग सिमतीचे मा यतेने " वग य ी. गोपीनाथ मंुढे" यांचे सामाजीक व 
राजक य े ातील अ यंत मोलाचे योगदान ल ात घेता नामकरण करणेत आले आह.े    
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        तथापी सदर चौकाची वेगळी ओळख िनमाण होणेचे अनुषंगाने व चौकाचे 
सुशोिभकरणाचे दृ ीने या ठकाणी " वग य ी. गोपीनाथ मंुढे" यांचा अधाकृती पुतळा 
बसिवणे बाबत प रसरातील नागरीकांचा मो ा माणावर मागणी आह.े याअनुषंगाने 
सदर या चौकात " वग य ी. गोपीनाथ मंुढे" यांचा अधाकृती पुतळा बसिवणे व 
याकरीता आव यक बाबी पुतळा तयार करणा-या कलाकाराची नेमणूक करणे, 

याकामी देय असलेली फ  अदा करणे, आव यक मा यता घेणे या बाबी करणेस मा यता 

देणेत यावी. तसेच कामाचा मनपा या अंदाजप कात समावेश करणेस मा यता देणेत 
यावी. 
        तसेच ह े ीय कायालय, थाप य िवभागा कडील भाग . ३२ येथील िविवध 

थाप य िवषयक कामे चाल ू आहेत. तथािप सदर कामासाठी सन २०२०-२१ चे 

अंदाजप कात अपुरी तरतूद अस यामुळे सदर कामाचे बील अदायगी करता येत नाही. 

तरी सदर कामांसाठी अंतगत तरतूद वग करण करणेसाठी खालील माणे तरतूद 
वग करण सुचिव यात येत आहे, या माणे सन २०२०-२१ या आ थक वषात खालील 

माणे इतर कामातुन वाढ/घट क न सदर वग करणास मा यता देणेत यावी. 
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अ. . लेखािशष  उपलेखािशष अथवा कामांच े
नाव 

पानांक अ. . अंदाजप क य 
र. . 

सन २०२०-२१ चा 
मुळ अंदाज 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२०-२१ चा 
सुधारीत अंदाज 

१ भांडवली -
थाप य 

िवषयक काम े

सन २०२०-२१ साठी भाग 
.३२ मधील ममतानगर व 

प रसरात थाप य िवषयक काम े
करणे.  

३३२ ७६ ३०,००,००० ० ४,००,००० ० ४,००,००० 

२ भांडवली -
थाप य 

िवषयक काम े

सन २०२०-२१ साठी भाग 
.३२ मधील ि यदशनीनगर व 

प रसरात थाप य िवषयक काम े
करणे.  

३३२ ७७ ३०,००,००० ० ४,००,००० ० ४,००,००० 

३ भांडवली -
थाप य 

िवषयक काम े

सन २०२०-२१ साठी भाग 
.३२ म ये सारथी वेबवरील 

त ारी िनवारणाकरीता थाप य 
िवषयक काम ेकरणे. 

३३९ ३० १०,००,००० २,००,००० ६,००,००० ० ८,००,००० 

४ महापौर 
िवकास िनधी 
 

महापौर िवकास िनधी ६३ १८ ५,३५,००,००० ५,३५,००,००० ० १४,००,००० ५,२१,००,००० 

 एकुण      १४,००,००० १४,००,०००  
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तसेच वाय.सी.एम.एच. िवभागाचे वापरासाठी दोन नग टाटा वगर डी टाईप णवािहका व टाटा टार बस एक नग खरेदी करणेकामी वायसीएमएच िवभागाची 
मागणी आह.े सदर या कामाचा  सन २०२०-२१ या अंदाजप काम ये समावेश क न र. . ६६,०१,२००/- यास शास कय मा यता देणेत यावी तसेच सदर कामासाठी तरतूद 

वग करणास मा यता देणेत यावी. 
 

 

 

 

 

 

 

अ. . लेखािशष उप लेखािशष 
अथवा 
कामाचे नाव 

पा
न 

. 

अन ु
. 

मुळ शास कय 
र म . 

सुधारीत 
शास कय 

मा यता र. . 

सन २०२१ 
मुळ तरतूद  

वाढ घट सुधारीत तरतूद शेरा 

१ वाहन घसारा 
िनधी 

वाय.सी.एम.
एच. 
िवभागाचे 
वापरासाठी 
दोन नग टाटा 
वगर डी 

टाईप 
णवािहका 

खरेदी करणे. 

 
०४ 

 
- 

 
५००००००० 

 
५४३९२००० 

 

 
५००००००० 

 
४३९२००० 

 
० 

 
५४३९२००० 

अ. . ३ व न वग 

२ वाहन घसारा 
िनधी 

टाटा टार 
बस एक नग 
खरेदी करणे. 

 
०४ 

 
- 

 
५००००००० 

 
५२२०९२०० 

 
५००००००० 

 
२२०९२०० 

 
० 

 
५६६०१२०० 

अ. . ३ व न वग 

३ महापौर 
िवकास िनधी 

महापौर 
िवकास िनधी 

६३ १८ ५३५००००० ५३५००००० ५३५००००० ० ६६०१२०० ४३३९८८००  
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      तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पात “महापौर िवकास िनधी” या लेखाशीषावरील र. .५,३५,००,०००/- (अ री र म 

.पाच कोटी प तीस लाख फ ) तरतूदीतून खालील माणे अंदाजप कात वाढ / घट कर यास मा यता दे यात यावी.  

अ. . लेखािशष  उपलेखािशष अथवा 
कामांच ेनाव 

पा  अ. . अंदाजप क य र. . सन २०२०-२१ चा मुळ 
अंदाज 

वाढ करावयाची तरतूद घट करावयाची तरतूद सन २०२०-२१ चा 
सुधारीत अंदाज 

१ भांडवली -
डांबरी र त े- 
मु यालय 

भाग .५७ (निवन  
भाग .३१) पपळे 

गुरव मधील काटेपुरम 
चौक ते मनपा शाळा 

पयतचा र ता अ ावत 
प दतीन ेिवकिसत 

करणे. 

३१६ ३ १०,००,००,००० १,२५,००,००० ३३,०८,००० ० १,५८,०८,००० 

२ थाप य िवशेष 
योजना 

पपळे गुरव भाग 
.५७ येथील मु य व 
अंतगत र यांच े

हॉटिम स प दतीन े
डांबरीकरण करणे. 

२६ १३२ ३,००,००,००० १०,००,००० २३,८५,००० ० ३३,८५,००० 

३ भांडवली -
डांबरी र त े- 
मु यालय 

भाग .५७ (निवन 
भाग .३१) पपळे 

गुरव मधील काटेपुरम 
चोक ते मनपा शाळा 

पयतचा र ता अ ावत 
प दतीन ेिवकिसत 

३१६ ३ १०,००,००,००० १,२५,००,००० ९५,४४,१७८ ० २,२०,४४,१७८ 
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करणे. 

४ महापौर 
िवकास िनधी 
 

महापौर िवकास िनधी ६३ १८ ५,३५,००,००० ५,३५,००,००० ० १,५२,३७,१७८ ३,८२,६२,८२२ 

 एकुण      १,५२,३७,१७८ १,५२,३७,१७८  

 
    तरी सन २०२०-२१ या अंदाजप कात वर नमूद केले या तरतुद वग करणस मा यता देणेत यावी. 

तसेच सन २०२०-२१ या मूळ अंदाजप कातील कामांना सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी. 

अ.  लेखािशष कामाचे नाव पानांक अ.  मूळ शासक य 
मा यता 

सुधा रत 
शासक य 
मा यता 

सन २०२०-
२१ ची मुळ 

अंदाज 
१ िवशेष योजना भाग . २० संत 

तुकारामनगर मधील वाय सी 
एम हॉि पटल येथे सहा ा 
मज यावर पद ु र पदवी 
अ यास मासाठी क  तयार 
करणे व आव यक कामे करणे. 

१७ ३१ ४००००००० १०००००००० ९०००००० 

२ िवशेष योजना भाग . २० संत 
तुकारामनगर मधील वाय सी 
एम हॉि पटल येथे पद ु र 
पदवी अ यास मासाठी 

१७ २९ २००००००० ५००००००० ७५००००० 
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आव यक कामे करणे व 
आव यक नुतनीकरण करणे. 

३ िवशेष योजना भाग . २० संत 
तुकारामनगरमधील वाय सी 
एम हॉि पटल मधील 
ओ.पीडी काँ पले स MICR 
नाँ सनुसार व O T  
रनो हेशनची उव रत कामे 

करणे. 

१७ ३० ३००००००० ५००००००० ९०००००० 

४ िवशेष योजना भाग . .२० संत 
तुकारामनगर यशवंतराव 
च हाण मृती णालय 
येथील ितसरा  मज यावरील 
वॉडचे एम.सी.ए. 
मानांकनानुसार अ ावत 
प दतीने नुतनीकरण करणे. 

१८ ४० ५००००००० १०००००००० ५०००० 

५ िवशेष योजना भाग . .२० संत 
तुकारामनगर यशवंतराव 
च हाण मृती णालय 
येथील चौथा मज यावरील 
वॉडचे एम.सी.ए. 
मानांकनानुसार अ ावत 

१८ ४१ ५००००००० १०००००००० ५०००० 
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प दतीने नुतनीकरण करणे. 
६ िवशेष योजना भाग . .२० संत 

तुकारामनगर यशवंतराव 
च हाण मृती णालय 
येथील पाचवा मज यावरील 
वॉडचे एम.सी.ए. 
मानांकनानुसार अ ावत 
प दतीने नुतनीकरण करणे. 

१८ ४२ ५००००००० १०००००००० ५०००० 

७ िवशेष योजना भाग . .२० संत 
तुकारामनगर यशवंतराव 
च हाण मृती 

णालयासाठी बाहेरील 
बाजूने एसीपी पँनेल बसिवणे  
बाहे न व  आतून रंगरंगोटी 
करणे. व अनुषंिगक कामे 
करणे. 

१८ ४३ ४००००००० ६००००००० ५०००० 
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भाग .२६ क पटेव ती मशानभूमी येथे गॅिबयन वॉल बांधणे व इ. थाप य 
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे (िनिवदा .७०/१०/२०१८-१९) चे कामाचे आदेश 
ठेकेदार मे.सोनाली टोन ारी यांना . था/िन/ड-मु य/२०२/२०१९, 

द.०८/०३/२०१९ अ वये देणेत आलेले असून कामाची मुदत ३० मिहने हणजेच 
द.०७/०९/२०२१ अखेर पयत आह.े यानुसार ठेकेदार यांनी य  कामास सु वात 

क न २६% काम पुण केलेले आह.े 

परंतू मा.रा ीय ह रत लवाद यांचेकडील दाखल यािचका .४९/२०१९ 
द.१६/०६/२०२० रोजीचे आदेशानुसार व मा.रा ीय ह रत लवाद, पुणे यांचेकडील 

कोट ऑडर द.२६/०९/२०१९ चे आदेशानुसार नदीपा ात व नदीपा ालगत 
अनािधकृत बांधकामे, भराव व निवन बांधकामे करणेस मनाई करणेत आलेली आह,े 
यामुळे सदरचे काम करणे श य नस याने स ि थतीत बंद ठेव यात आलेले आह.े 

पपळे िनलख प रसरातील नाले पावासा यात तुडंूब भ न वाहतात. यामुळे 
सदर ना यांची वेळोवेळी दु ती करणे आव यक आह.े तसेच काही नैस गक ओपन 
नाले तुडंूब भ न सोसायटी या आवारात याचे पाणी घुसून नाग रकां या आरो यास 
धोका िनमाण होत आह.े सदर प रसरातील नाग रक सदर नैस गक नाले बांधून अथवा 
दु ती क न िमळणेबाबत सतत मागणी करीत आहेत.   

यामुळे नाग रकां या आरो या या दृ ीने भाग .२६ क पटेव ती 
मशानभूमी येथे गॅिबयन वॉल बांधणे व इ. थाप य िवषयक अनुषंिगक कामे करणे या 

कामाअंतगत याच भागातील नैस गक ना यांची दु ती व आव यक या ठकाणी 
ओपन नाले बं द त करणे या थळबदलास  मा यता देणेत यावी. तसेच भाग .२६ 
िपपंळे िनलख येथील र क चौक ते िपपंळे िनलख गावठाणातून संर ण िवभागा या 
ह ीतून जाणा-या १८ मी. डी.पी. र यास सब-वे करणे, व ता यात येणारा १२.०० 

मी. ं दीचा डी.पी. र ता िवकसीत करणे (िन.नो. .६६/०१/२०१७-१८) या कामाचे 
आदेश . था/िन/ड-मु य/१०७/२०१८, द.१७/०३/२०१८ अ वये देणेत आलेला आह.े 

सदरचे काम साधारण गेली २ वषापासून रखडलेले आह.े तसेच सदर कामास संर ण 
िवभागामाफत कोणताच ितसाद िमळत नाही. तसेच संर ण िवभागामाफत सब-वे 
या कामात अडथळा होणारी झाडे काढून न िमळा याने सब-वे चे काम अधवट आह.े 

याबाबत संर ण िवभागास वेळोवेळी प वहारही करणेत आलेला आह.े तरी ही झाडे 
काढणेचे काम करणेत आलेले नाही. संर ण िवभागाशी साईटवर झाले या चचनुसार 
झाडे काढ यास अजून कती वेळ लागेल हे मािहत नाही. यामुळे सदर या कामातील 
सब-वे या कामातील र म िश लक आह.े यामुळे या िश लक र मेतून भाग .२६ 
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येथील र क चौक ते पपळे िनलख STP पयतचा र ता सेवा वािह यां या खोदाईमुळे 

खराब झाले या र याचे डांबरीकरणाचे काम, गणपती मंदीर चौकापासून ीहरी 
कॉलनी पयतचा संर ण िवभागास लागून असले या र याचे डांबरीकरण व 

भागातील इतर र यांची डांबरीकरणाची कामे करणे गरजेची आहेत.  

भाग .२६ िपपंळे िनलख येथील र क चौक ते िपपंळे िनलख गावठाणातून 
संर ण िवभागा या ह ीतून जाणा-या १८ मी. डी.पी. र यास सब-वे करणे, व 

ता यात येणारा १२.०० मी. ं दीचा डी.पी. र ता िवकसीत करणे 
(िन.नो. .६६/०१/२०१७-१८) या कामातून भाग .२६ येथील र क चौक ते पपळे 
िनलख STP पयतचा र याचे, गणपती मंदीर चौकापासून ीहरी कॉलनी पयतचा 

संर ण िवभागास लागून असले या र याचे डांबरीकरण व इतर र यांची 
डांबरीकरणाची कामे करणे या थळबदलास मा यता देणेत यावी. 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या नागरव ती िवकास योजना 
िवभागाकडील मिहला व बाल क याण योजने अंतगत पंिडत दनदयाल उपा याय- 
मिहलांसाठी ान कौश य वाढ काय म योजने अंतगत सन २०२०-२१ या आ थक 
वषात घे यात आले या कोिवड-१९ व मिहलांसाठी अ य कोसस िश णाकरीता सन 
२०२०-२१ या अंदाजप कात अपुरी तरतुद अस याने नगररचना िवभागाकडील 
भुसंपादन िनधी मधुन र. .१५,००,००,०००/- (अ.र. .पंधरा कोटी फ ) सुधारीत 
अंदाजप काम ये तरतुद वग करणा ारे उपल ध क न दे यास मा यता देणेत यावी. 

 वग करणाचा तपिशल खालील माणे. 
 

अ
.

. 

िवभागाचे नाव लेखािशषाचे नाव अंदाजप क 
पान . 

अ.
. 

सन २०२०-२१ 
सुधारीत 

वाढ घट 

१ नगररचना  भुसंपादन िनधी २८६/२८७ 
 

४ १५०,००,००,०००/- --- १५,००,००,०००/- 

२ नारव ती 
िवकास योजना 
िवभाग  

मिहलांसाठी 
योजना/ मिहला व 
बाल क याण 
योजना - पंिडत 
दन दयाल 

उपा याय- 
मिहलांसाठी ान 
कौश य काय म 

३११  
 
(महसुली 
जमा खच 
अंदाजप क 
-२) 

५ ३८,३२,००,०००/- १५,००,००,०००/- -- 

एकुण वाढ/घट १५,००,००,०००/- १५,००,००,०००/- 

 
     वरील माणे तरतुद वग करण करणेस (वाढ व घट) करणेस मा यता देणेत यावी.  
     तसेच भाग .३ च-होली मधील मनपा ह  (डुडुळगाव चौक) ते आळंदी चौक व 
मनपा ह  (काटे कॉलनी) ते आळंदी चौक हा खुप रहदारीचा र ता आह.े सदर आळंदी 
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र याचे महारा ातील वारकरी सं दायामुळे िवशेष असे मह व आह.े सदर र ता मनपा 
ह ीबाहेर आह.े तरी सदर र यावर पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत दवाब ी 

व था क न देणेस मा यता देणेत यावी. व सदर ह ीबाहेरील र याचे दवाब ी 
व थेचे काम िवदयुत िवभागातील चालु कामामुन क न घे यास कवा न ाने 

िनिवदा िस द क न दवाब ी व थेचे काम क न घे यास मा यता देणेत यावी.  
तसेच कामगार चळवळीचे जनक दवंगत रावसाहेब नारायण मेघाजी लोखंडे यांची 
जयंती द.९ फे ुवारी रोजी दरवष  तसेच माता रमाई भीमराव आंबेडर यांची जयंती 
द.०७ फे ुवारी रोजी दरवष  शासक य इतमानाने पपरी चचवड शहरात साजरी 

करणेस मा यता दणेेत यावी. तसेच पुणे – मंुबई महामागावरील मे ो मा गकेवर 
फुगेवाडी येथे मे ो टेशन तयार करणेत आलेले आह.े सदर मे ो टेशनला माजी 
महापौर रंगनाथदादा फुगे यांचे नाव दे यास मा यता देणेत यावी. तसेच ांती योती 
सािवञीबाई फुले मारकातील सभागृहास ‘कै.िवजय सदािशव जाधव’ व ‘महा मा 
जोतीराव फुले सावजिनक वाचनालय व पधा परी ा क ’ असे नामकरण करणेस 
मा यता देणेत यावी. स ि थतीत ांती योती सािवञी फुले मारकातील थाप य 
िवषयक कामकाज पुण वास आले असून सदर इमारतीचे उदघाटन करणेचे िनयोजन 
आह.े तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील मौजे भोसरी येथील पुणे नािशक 
र यावरील महारा  रा य वखार मंडळा या पूवकडील व मनपा या भाग . ६ म ये 
येणा-या वसाहतीचे ‘जयवंत नगर’ असे नामकरण करणेस मा यता देणेत यावी.               
मा. ानदेव थोरात   – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आह.े  

    यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक - ६०४                                                        िवषय मांक- ३ 
दनांक १८/३/२०२१                                                      िवभाग- मा.आयु   

 

          संदभ-     १) मा.महापािलका आयु  यांचे  पञ . पअक/५/कािव/५४६/२०२०, 
                       द. २३/१०/२०२०  
          

                   २) मा. थायी सिमतीकडील ठराव .७७२७ द.०९/१२/२०२० 
                       अ वये. 
                   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .५८७, द.२०/०१/२०२१ 
 
       पपरी चचवड शहरातील सांडपा यावर शहरातील िविवध मलिन:सारण 
क ा दारे या केली जाते. सदर मलिन:सारण क ामधून बाहेर पडणा-या यायु  
पा यावर पुढील या क न शहरातील औ ोिगक तसेच िनवासी भागात पाणी 
पुरवठा कर याकरीता [Recycling & Reuse] स लागारामाफत शहरासाठी िव तृत 
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आराखडा तयार कर यात आला आह.े पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.िवधी 
सिमती माफत मा.महापािलका सभा ठराव .३३८, िवषय मांक १० 

द.२०/१२/२०१८ नुसार उ  पुनवापर व पुनच  करणा या िव तृत धोरणास तसेच 
सदर या क पाची अंमलबजावणी PPP कवा HAM  Mode l नुसार करणेचे 

तावास मंजुरी ा  झाली आह.े सदर यायु  पाणी पुरव ाक रता 
स लागारामाफत शहरासाठी िव तृत आराखडा [Master Plan] तयार कर यात आला 

आह.े सदर Master Plan म ये शहरा या भौगोिलक रचनेनुसार चार भाग कर यात 

आले आहेत. 
 
१.    भाग .१ : पपळे सौदागर, वाकड, हजवडी MIDC चचवड 
२.    भाग .२ : िचखली MIDC  
३.    भाग .३ : िनगडी ािधकरण व तळेगांव MIDC 
४.    भाग .४ : चाकण MIDC 
 

सदर आराख ानुसार संपूण शहरासाठी ित दन १२० दशल  िलटर एव ा 
यायु  पा याचा पुनवापर केला जाऊ शकतो  सदर Master Plan पैक  पिह या 

ट याम ये माट िसटी अंतगत  Area Based Development (ABD) मधील पपळे 

सौदागर, तसेच वाकड, हजवडी MIDC Area याक रता कासारवाडी मलिनःसारण 

या क ातून ित दन ७५ दशल  िलटर सांडपाणी या क न पाणीपुरवठा 
करणे तािवत आह.े तथािप, शहरासाठी िव तृत आराख ामधून मनपा ह ीबाहेरील 

हजवडी भागासाठी MIDC कडून अ ाप MOU झाले नस याने स ि थतीत पिह या 

ट यामधून वगळ याचे तसेच शहरातील पा याची टंचाई असणा-या भागाचा समावेश 
क न ाधा य म बदल कर याचे तािवत कर यात येत आह.े यानुसार शहरातील 
वेगाने वाढणा-या िचखली व च-होली भागाचा   दुस-या ट यातील भागाचा समावेश 

ाधा याने पिह या ट यात करणे या तावास मा यता घेणे आव यक आह.े याम ये 
िचखली मैलाशु दीकरण क  ट पा १ ( मता १६ एमएलडी) हे ३० वषापे ा जुने झाले 
असून जु या तं ानावर आधा रत आह.े सदर  STP ची दु ती करणेसाठी मोठा खच 

लागणार आह े .िचखली येथील सदर मलशु ीकरण क ाचे आयु यमान संपु ात येत 
अस याने सदर मलशु ीकरण क ाची पुनबाधणी करणे आव यक आह.ेयाक रता सदर 
ठकाणी स या या १६ MLD मते या क ा या ठकाणी अ याधुिनक तं ानावरील 

व भिव यातील वाढणा-या सांडपा याचा िवचार क न २० MLD मतेचा MBR 
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तं ानावर STP करणेचे तािवत कर यात येत आह.े  नूतनीकरण तािवत 

असले या क पातून पुनवापर यो य पा याची िन मती कर यात येईल.  यामुळे 
खचात बचत होणार आह े . पपरी चचवड महानगरपािलके या पुनवापर व 
पुनच करणा या क पाची िनिवदा काढणेकामी िविवध तांि क मते, कल समज या 

हेतून े िविवध संभािवत इ छुक िनिवदाधारकांची अनौपचा रक बैठक (Pre Tender 

Conference) दनांक ११/०६/२०२० रोजी Online आयोिजत करणेत आली होती.  

सदर बैठक म ये इ छुक िनिवदाधारक यांनी क प HAM प तीम ये कमीत  - कमी 

६० % क प कमतीची र म उभी क  शकतात तसेच िविवध िव ीय सं था व 
िव ीय पुरवठा करणा-या धनको यांनी क प उभारणी या काळात कजावरील 
लागणारे ाज IDC (Interest During Construction) ह े क प कमतीम ये गृहीत 

धरावा अशी मागणी केली. याबाबत क पा या Technical Appraisal 

Committee (TAC) कडे मागणी िवचाराथ ठेवली असता TAC सिमतीने या बाब स 

मा यता दली आह.े  तसेच, क प अंमलबजावणीसाठी महारा  ांितक 

महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम १७७, ६६अ, कलम ६६ या पोटकलम ४१अ 

नुसार लोक खाजगी सहभागातून (PPP) कवा HAM [Hybrid Annuity Model] 

पुनवापर व पुनच करण या क  व यं णा उभारणी व   कलम १०९ नुसार िविवध 
िवतीय पुरवठादारा ारे िनधी उभारणेसाठी मा.आयु  यांना कलम ७२(ब) अ वये 

ािधकृत करणेस मा यता देणेचेही तािवत आहे. क पाचा ाधा य म बदलून 
शहरा या वाढीचा वेग व पा याचा तुटवडा असले या भागांचा समावेश पही या 
ट यात क न खालील भागाचा समावेश करणेस मा यता आव यक आह.े 

१. वाकड, पपळ सौदागर, पपळेगुरव, कासारवाडी, चचवड, िचखली च-होली व  
     MIDC े ात कासारवाडी येथून ७५, िचखली मधून २० व च-होली येथून 
     ५ अस ेएकुण ित दन सुमारे १०० दशल  िलटर इतके पाणी  
     पुनच करण दारे उपल ध करणे व यापैक  सुमारे ८ एम.एल.डी.पाणी  
     िप या या गुणव ेचे शु द करणेसाठी RO णालीचा वापर करणे.  
२.  यायु  पा या या पुनवापराक रता आव यक या ठकाणी 
      आराख ानुसार सुमारे ३०६ कमी ाथिमक जाळे तयार करणे  .  
३. वाकड, पपळे सौदागर, कासारवाडी एम.आय.डी.सी. िचखली व च-होली  
         अशा पाच ठकाणी १ ते ५ दशल  िलटर मतेचे जलकंुभाची िन मती. 
४. या तािवत योजन े अंतगत येणारा खच तसेच क पा या बांधकाम 

कालावधीतील ाज इ याद चा समावेश करता क पाचा मुळ खच 
र. .५३२/- कोटी व जीएसटी, रॉय टी Contingencies Charges, 
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Interest During Construction व Work Establishment Charges 
इ यादी सह एकि त क पाचा अंदािजत खच र. .६५४/-कोटी इतका येत 
आह े. यास शासक य मा यता आव यक आह.े 

५. सदर योजना HAM प तीनेच राबिव याचे तािवत असून याम ये एकूण    

खचापैक  मनपा माफत जा तीत जा त ४०% भांडवली खच कं ाटदारास क प 
उभारणी या कालावधीत ट यान े िवतरीत कर यात येईल व उव रत िह सा क प 
कायाि वत झा यापासून ७ वषात ैमािसक प तीने िवतरीत कर यात येईल. सदर 

क पा या १५ वषा या प रचालनाची तसेच देखभाल व दु तीची जबाबदारी 
सबंिधत ठेकेदाराची असणार आह.े सबब, पपरी चचवड शहरातील सांडपा यावर 

या क न याचे पुनच करण तसेच पुन:वापर (Recycling & Reuse) करणे या 

क पा या सुधा रत र. . ६५४/-कोटी या अंदाजपञक य र मेस कवा क पा या     
कमतीम ये बदल झालेस होणारे य  खचास शासक य मा यता िमळणेकामी तसेच 

यापूव  मा.महापािलका सभेने ठराव मांक ७१, दनांक ०७/१२/२०१८ रोजी 

मा यता दले या िवषयाम ये वरील नमूद केले माणे शहराची होणारी वाढ व काही 
भागात असणारी पाणी टंचाई यांचा िवचार क न क पाचा ाधा य म बदलणेस 
तसेच आव यकते माणे क पाची ा ी िनि त करणेस तसेच सदरचा क प कलम 
१०९ नुसार खाजगी सहभागातून िविवध िव ीय पुरव ा दारे िनधी उभारणे या 
(PPP/HAM) धोरणास महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयम कलम १७७, 

६६अ, कलम ६६ चे पोटकलम ४१ अ याच माणे या क पासाठी कलम ७२(ब) 

अ वये मा.आयु  यांना अंमलबजावणी ािधकारी हणून सव िव ीय अिधकार देवून 
िनिवदा मा यतेकामी स म ािधकारी यांचेकडे सादर करणेचे सव अिधकार देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
     तसेच सदर क पातून पुरव यात येणा-या यायु  पा यासाठी वतं  पाणी 

मीटर येक जोडणीसाठी बसिवणेत यावे. तसेच सदर या क पातून या केले या 
पा याचे दर हे घरगुती वापरासाठी पिह या तीन वषासाठी मोफत व यापुढे मनपा या 
िप या या पा या या दरापे ा २०% कमी तसेच वािण य तसेच औ ोिगक 
वापरासाठी ३०% कमी ठेवणेत यावेत हणजेच घरगुती वापरासाठी पिह या तीन 
वषासाठी मोफत व यापुढे िप या या पा या या दरा या ८०% तसेच वािण य व 
औ ोिगक वापरासाठी पिह यापासुन ७०% दराने आकारणी करणेस मा यता देणेत येत 
आह.े तसेच भाग . २९ पपळे गुरव येथील वैदुव ती, भैरवनाथ नगर, गणेश नगर व 
सुदशन नगर प रसर भौगोिलक दृ ा उंचावर असलेन,े सदर ठकाणी नाग रकांना 
पुरेशा दाबानी पाणी िमळत नाही. स ि थतीत एक दवसा आड पाणीपुरवठा असलेने व 
अप-ुया दाबाने पाणीपुरवठा होत असलेने तेथील नाग रकां या वारंवार त ारी येत 
आहेत. सदर प रसरात पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करणेसाठी, उंच पा याची टाक  
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बांधणे आव यक आह.े परंतु स ि थतीत सदर प रसरात मोकळी जागा उपल ध नाही 
यामुळे सदर प रसराम ये उपल ध असले या, आर ण . 357 A बेघरांसाठी घरे 

(HDH) या जागेम ये पा याची उंच टाक  बांधणेकामी आव यक ती पुढील कायवाही 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच भाग ३१ नवी सांगवी या प रसरात नाग रकांना खूप दवसापासुन 

िप या या पा या या अनेक सम या जाणवत आहेत. रोज कमी दाबाने पाणीपुरवठा 
होणे, तसेच कमी वेळ पाणीपुरवठा होणे, अशा सम या वारंवार जाणवत असुन 
नाग रक यामुळे त झाले आहेत. याबाबत वारंवार त ारी क नही  सुटत नाही. 
यासाठी पा याची टाक  बांधने आव यक आह.े परंतु स ि थतीत सदर प रसरात 

जागा उपल ध नाही. यामुळे सदर प रसराम ये उपल ध असले या आर ण . ३३४ 
(मोकळी जागा) या ठकाणी पा याची उंच टाक  बांधणेकामी आव यक ती पुढील 
कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े  

तसेच क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत पपरी चचवड 
महानगरपािलके माफत डुडुळगांव आर ण .१/२३३, गट नं.१०५प,ै १०७पै ते ११२ 

पै येथे आ थकदृ ा दुबल घटकांसाठी १३७८ िनवासी गाळे बांधणेकामी क प 
राबिव याचे िनयोजन आह.े  

िवषयां कत कामास मा.महापािलका सभा ठराव .३९, द.२०/०६/२०१७ 
अ वये मा यता िमळालेली आह.े सदर ठराव करतेवेळी िवषयां कत कामा या 
अंदाजप क य र म ही सन २०१६-१७ या DSR माणे दर गृिहत ध न 

अंदाजप क य खच र. .७४,१३,९०,७२०/- (Infra खच वगळता) काढलेली होती.  

याच माणे अंदाजप क बनिवणेकामी आव यक लागणा-या सव नाहरकत 
दाखले घे याची कायवाही सु  असून कामाचे अंदाजप क सन २०२०-२०२१ या 
सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील रा य तरीय दरसूची (State Schedule Rate), 

MJP DSR-२०१९-२० व प. च.म.न.पा. मंजूर दर पृ थकरणानुसार करणेत येत 

आह.े याकामी अंदाजप क य खच र. .२००,००,००,०००/- (अ री र. . दोनशे 
कोटी फ ) इतका येणार आह.े 
 परंतू, सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात िवषयां कत कामाची 
अंदाजप क य र. .९०,००,००,०००/- अस यामुळे अंदाजप क य रकमेस तांि क 
मा यता घेणे व शासनाकडे DPR मा यतेसाठी पाठिवणे श य नस याने सुधारीत 
अंदाजप क य र. .२००,००,००,०००/- स शासक य मा यता देणेत येत आह.े 
 सबब, सन २०२०-२१ या दरसुचीनुसार व मंजूर दर पृ थकरणानुसार सदर 

क पासाठी येणा-या अंदाजप क य र. .२००,००,००,०००/- स शासक य मा यता 

देणेत येत आह.े 
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तसेच भाग .२६ वाकड- पपळे िनलख येथील र क चौकात मनपामाफत 
चौक सुशोभीकरणा या कामातून कृि म धबधबा बांध यात आलेला होता. स ि थतीत 
सदर धबध याची तुटफुट झालेली असून पुणपणे मोडकळीस आलेला आहे व अनेक 
वषापासून बंद ि थतीत आह.े सदरचा कृि म धबधबा पाडणेबाबत सदर भागातील 
मा.नगरसेवक ी.तुषार गजानन कामठे व मा.नगरसेिवका ीमती.आरती सुरेश च धे 
यांनी मागणी केली होती. यानुषंगाने मा.ड भाग सिमती िवषय .६, ठराव .२५, 
द.१६/०३/२०१८ अ वये सदर ठकाणचा कृि म धबधबा पाडणेबाबत मा यता देणेत 

येत आह.े 
परंतू मा.आयु सो यांचेकडे िवषयां कत बाबत ताव सादर केला असता 

सदरची मनपा मालम ेची िमळकत पाडणे अस यास मा.महापािलका सभेची मा यता 
घेणेबाबत मा.आयु सो यांनी द.०३/११/२०१८ रोजी या शेरांकनानुसार कळिवले 
आह.े  

यास अनुस न स ि थतीत सदर धबध याची तुटफुट झालेली असून पुणपणे 
मोडकळीस आलेला आहे व अनेक वषापासून बंद ि थतीत अस यामुळे व मा.नगरसद य 
यांचे मागणीनुसार भाग .२६ वाकड- पपळे िनलख येथील र क चौकातील जुना 
कृि म धबधबा पाडणे या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

तसेच थेरगाव बापुजीबुवा नगर येथील पपरी चचवड महानगरपािलकेचे 
वगसरकर अँकॅडमी या पे हेिलयनचे उवरीत काम स ि थतीत चालु आह.े 
अंदाजप कात समावेश होता परंतु य  साईट वरील कामा या आव यकते नुसार 
सुधारीत बांधकाम परवाना व अ ीशमन ितबंधक योजना या मानांकनानुसार मुळ 
अंदाजप का या मोजमापात वाढ होत आह.े थाप य िवषयक कामात पॅ हेिलयन या 
इमारतीस टफन िवथ लॅिमनेटेड लास लावणे, ाऊंड या दशिनय बाजुस जाळी 
लावणे, िसमाभ तीस मु य गेट बसिवणे, टेरेस मज यावरील कचन युिनट, 
सीमा भतीची उंची वाढिवणे (m/s), जिमनी खालील पा याची टाक  RCC, टेरेस 

मज यावरील शेराबोडचे फॉलिसल ग करणे, टेरेस व तळमज यावरील फ नचर करणे, 
ईमारती या सभोवतालचा परीसर सुशोभीकरण करणे, मु य गेट जवळ सुर ा र क 
केिबन, इमारती या मु य वेश ारा वरील काचेचे छत (Main entrance) या बाबी 

आव यक असलेने अंदाजप कात वाढ होत आह.े इमारत पुण व वापरात आण या या 
दृ ीने  सदर कामे करणे गरजेचे आह.े 

िव ुत िवषयक कामा या करारना यात अि शामक ितबंधक योजना (Fire 

Fighting), आि शामक िजना (M.S) या बाब चा समावेश न हता परंतु इमारत 

पुण वाचा दाखला व अि शामक ितबंधक योजना (Fire Fighting) यां या 

मानांकणानुसार मुळ अंदाजप कात समावेश नाही, परंतु सदर कामे करणे गरजेचे आह.े 

सदर कामा या करारना यात यांि क बायुवीजन (Mechanical ventilation) 



138 
 

  

शौचालयासाठी, इंटरनेट वायफाय िस टीम आिण इंटरकॉम िस टीम, सी.सी.टी. ही 
कॅमेरे, डेकोरेटी ह लाई स, बाब चा समावेश न हता. परंतु कामा या आव यकतेनुसार 
खालील कामे करणे गरजेचे आह.े थाप य व िव ुत िवभागाची सुधारीत अंदाजप कात 
एकुण र. .  १,५३,००,०००/- इतक  वाढ होत आहे.  

 उवरीत कामे कराना यानुसार मनपाला पुण क न देणे आव यक आह.े या 
कारणांमुळे सदर इमारतीचे काम पुण करणेस शासक य मा यता र म अपुरी पडत 
आह.े यासाठी र म  २,००,००,०००/- इत या वाढीव शासक य मा यता देणेत 

येत आह.े पुव ची शासक य मा यता र. . ५०००००००/- इतक  आह.े याम ये र. . 
२,००,००,०००/- इत या रकमेची वाढ क न र. . ७०००००००/- इतक  

शासक य मा यता देणेत येत आह.े  
थेरगाव बापुजीबुवा येथील पपरी चचवड महानगरपािलकेचे दलीप 

वगसरकर अकॅडमी या प हेलीयनचे उवरीत काम करणे. या कामासाठी र. . 
७०००००००/- इतक  वाढीव शासक य मा यता देणेत येत आह.े 

तसेच भाग  ४९ थेरगाव बापुजीबुवानगर येथील स ह नं ९ म ये दवाखाना 
इमारत बांधनेचे काम चालू आह.े सदर कामाम ये डॉ टरां या िनवास थानाक रता 
पाचवा मज याचे वाढीव बांधकाम करावयाचे असलेने या कामाक रता र  
१४,३०,६५,००० इतक  िनिवदा रकमेत वाढ होत आह.े सदर वाढीव र म सह 

सुधा रत िनिवदा र म .६३,२४,५५,५१५ इतक  होत आह.े सदरची र म मूळ 

शासक य मा यते या (र. .६३,३८,३१,०००) मयादेत आह.े तथापी सदर कामा या 

व पात बदल झाला असलेने सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आह.े 
  सबब थेरगाव बापुजीबुवानगर येथील स ह नं ९ म ये दवाखाना इमारत 

बांधणे या कामा या सुधा रत िनिवदा र. .६३,२४,५५,५१५ यास सुधा रत 

शासक य मा यता देणेत येत आह.े 
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ या 

अंदाजप कातील फ ेि य कायालय, थाप य िवभागाकडील भाग  १३ म ये 

थम ाधा याने करावया या ब-याचशा िवकास कामांसाठी अपुरी तरतुद ठेवणेत 
आली अस याने, यामधील काही चालू कामांना व काही िवकास कामांचे अंदाजप क 

तयार क न, िनिवदा कायवाही करणेसाठी, थम ाधा याने करावयाचे कामांचे 

तरतुदीम ये वाढ करणे अ याव यक आह.े यासाठी खालील माणे तरतुदीम ये वाढ 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अ.
. 

कामाचे नाव पा. . अ.
. 

अंदाजप क य 
र म 

सन २०२०-२१ 
मधील तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

एकुण आव यक 
तरतुद 

१ भाग  १३ मधील 
यमुनानगर व इतर 
रािहले या ठकाण या 
र यांचे डांबरीकरण करणे 

  ५००००००० ० २००००००० ० २००००००० 

२ भाग  १३ मधील 
िनगडी व इतर रािहले या 
ठकाण या र यांचे 

डांबरीकरण करणे 

  ५००००००० ० २००००००० ० २००००००० 

३ भाग  १३ मधील 
यमुनानगर व इतर 
रािहले या ठकाणी पे ह ग 
लाँक बसिवणे 

  २००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

४ भाग  १३ मधील 
िनगडी व इतर रािहले या 
ठकाणी पे ह ग लाँक 

बसिवणे 

  २००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

५ भुसंपादन िनधी ३४२ ३  १५०००००००० ० ६००००००० १४४००००००० 
 एकुण   १४००००००० १५०००००००० ६००००००० ६००००००० १५०००००००० 
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एकूण र.  ६,००,००,०००/- (अ री र. . सहा कोटी फ  इतके वग करण 

करणे या तावास मा यता देणेत येत आह.े   
तसेच भाग .१६ रावेत कवळे मामुड  ह ीलगत दे रोड कॅ टोमट ह  आह.े 

मनपा या ह ीलगत िशतळानगर येथे मशानभुमी, ि न व मु लीम दफन भुमी आहे. 
मनपा ददीत ि न व मु लीम दफन भुमी नसून मनपा ीतील नागरीक सदर या 
दफनभुमीचा ाधा याने वापर करतात. दे रोड कॅ टोमट बोडाकडून सदर दफनभुमीची 
दु ती वेळोवेळी होत नाही. यामुळे मनपा ह ीतील नागरीकांची दु तीकामी वारंवार 
मागणी होत आह.े स ि थतीतील मशानभुमीचे काम मनपा माफत करणेत येत आह.े 

ि न व मु लीम दफन भुमीचे दु ती व सुशोभीकरणाचे काम मनपामाफत 
करणेत यावे. सदर बाब मनपा अंदाजप कात दे रोड कॅ टोमट बोड ह ीतील 
िशतळानगर येथील ि न व मु लीम दफन भुमीची दु ती व सुशोिभकरण कामाचा 
समावेश करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

तसेच भाग .१६ रावेत कवळे मामुड  ह ीलगत दे रोड कॅ टोमट ह  आह.े 
मनपा या ह ीलगत चचोली, थॉमस कॉलनी, क हई येथे र ता उपल ध असुन तो 
अ यंत खराब आह.े मनपा ददीत ीतील नागरीक सदर या र याचा ाधा याने 
वापर करतात. दे रोड कॅ टोमट बोडाकडून सदर र ता दु ती वेळोवेळी होत नाही. 
यामुळे मनपा ह ीतली नागरीकांची दु तीकामी वारंवार मागणी होत आह.े 

स ि थतीतील र ता दु ती काम मनपा माफत करणेची मागणी होत आह.े 
चचोली, थॉमस कॉलनी, क हई र ता दु ती काम मनपामाफत करणेस 

मा यता देणेत येत आह.े सदर बाब मनपा अंदाजप कात दे रोड कॅ टोमट बोड ह ीतील 
चचोली, थॉमस कॉलनी, क हई र ता दु ती व िनधी वग करणेबाबत कामाचा 

समावेश करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
       तसेच भाग मांक १९ मधील कोिहनूर शां ीला, ए पायर इ टेट, िव डम पाक, 
साईबाबा नगर व आनंद नगर इ यादी भागाम ये एम.आय.डी.सी. लाईन मधून 
पाणीपुरवठा होतो. सदर ठकाणी नाग रकांना पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होत 
नस याने तेथील नाग रकां या वारंवार त ारी येत आहेत. सदर प रसरात पुरेशा 
दाबाने पाणीपुरवठा करणेसाठी, उंच पा याची टाक  बांधणे आव यक आह.े परंतू 
स ि थतीत सदर प रसरात मोकळी जागा उपल ध नाही.  
       यामुळे सदर प रसरात पाणीपुरवठा करणेसाठी उंच टाक  बांधणेकामी जागा 
उपल ध क न देऊन आव यक ती पुढील कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े  
       तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका फ ेि य कायालयाअंतगत भाग  ११ 
म ये दुगानगर प रसरात " वग य ी. गोपीनाथ मंुढे"  चौक असून सदरचा चौक हा 
शहरातील मह वपुण व मो ा माणावर वाहतुक चा आह.े सदर चौकाचे अलीकड या 
काळात मा. भाग सिमतीचे मा यतेने " वग य ी. गोपीनाथ मंुढे" यांचे सामाजीक व 
राजक य े ातील अ यंत मोलाचे योगदान ल ात घेता नामकरण करणेत आले आह.े    
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        तथापी सदर चौकाची वेगळी ओळख िनमाण होणेचे अनुषंगाने व चौकाचे 
सुशोिभकरणाचे दृ ीने या ठकाणी " वग य ी. गोपीनाथ मंुढे" यांचा अधाकृती पुतळा 
बसिवणे बाबत प रसरातील नागरीकांचा मो ा माणावर मागणी आह.े याअनुषंगाने 
सदर या चौकात " वग य ी. गोपीनाथ मंुढे" यांचा अधाकृती पुतळा बसिवणे व 
याकरीता आव यक बाबी पुतळा तयार करणा-या कलाकाराची नेमणूक करणे, 

याकामी देय असलेली फ  अदा करणे, आव यक मा यता घेणे या बाबी करणेस मा यता 

देणेत येत आह.े तसेच कामाचा मनपा या अंदाजप कात समावेश करणेस मा यता देणेत 
येत आह.े 
        तसेच ह े ीय कायालय, थाप य िवभागा कडील भाग . ३२ येथील िविवध 
थाप य िवषयक कामे चाल ू आहेत. तथािप सदर कामासाठी सन २०२०-२१ चे 

अंदाजप कात अपुरी तरतूद अस यामुळे सदर कामाचे बील अदायगी करता येत नाही. 
तरी सदर कामांसाठी अंतगत तरतूद वग करण करणेसाठी खालील माणे तरतूद 
वग करण सुचिव यात येत आहे, या माणे सन २०२०-२१ या आ थक वषात खालील 

माणे इतर कामातुन वाढ/घट क न सदर वग करणास मा यता देणेत येत आह.े 
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अ. . लेखािशष  उपलेखािशष अथवा कामांच े
नाव 

पानांक अ. . अंदाजप क य 
र. . 

सन २०२०-२१ चा 
मुळ अंदाज 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२०-२१ चा सुधारीत 
अंदाज 

१ भांडवली -
थाप य 

िवषयक काम े

सन २०२०-२१ साठी भाग 
.३२ मधील ममतानगर व 

प रसरात थाप य िवषयक 
काम ेकरणे.  

३३२ ७६ ३०,००,००० ० ४,००,००० ० ४,००,००० 

२ भांडवली -
थाप य 

िवषयक काम े

सन २०२०-२१ साठी भाग 
.३२ मधील ि यदशनीनगर 

व प रसरात थाप य िवषयक 
काम ेकरणे.  

३३२ ७७ ३०,००,००० ० ४,००,००० ० ४,००,००० 

३ भांडवली -
थाप य 

िवषयक काम े

सन २०२०-२१ साठी भाग 
.३२ म ये सारथी वेबवरील 
त ारी िनवारणाकरीता 

थाप य िवषयक काम ेकरणे. 

३३९ ३० १०,००,००० २,००,००० ६,००,००० ० ८,००,००० 

४ महापौर 
िवकास िनधी 
 

महापौर िवकास िनधी ६३ १८ ५,३५,००,००० ५,३५,००,००० ० १४,००,००० ५,२१,००,००० 

 एकुण      १४,००,००० १४,००,०००  
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तसेच वाय.सी.एम.एच. िवभागाचे वापरासाठी दोन नग टाटा वगर डी टाईप णवािहका व टाटा टार बस एक नग खरेदी करणेकामी वायसीएमएच 
िवभागाची मागणी आह.े सदर या कामाचा  सन २०२०-२१ या अंदाजप काम ये समावेश क न र. . ६६,०१,२००/- यास शास कय मा यता देणेत येत आहे 

तसेच सदर कामासाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आह.े 
 

 

 

 

 

 

 

अ.
. 

लेखािशष उप 
लेखािशष 
अथवा 
कामाचे नाव 

पान 
. 

अन ु
. 

मुळ शास कय 
र म . 

सुधारीत 
शास कय 

मा यता र. . 

सन २०२१ 
मुळ तरतूद  

वाढ घट सुधारीत तरतूद शेरा 

१ वाहन 
घसारा 
िनधी 

वाय.सी.एम.
एच. 
िवभागाचे 
वापरासाठी 
दोन नग 
टाटा वगर 
डी टाईप 

णवािहका 
खरेदी करणे. 

 
०४ 

 
- 

 
५००००००० 

 
५४३९२००० 

 

 
५००००००० 

 
४३९२००० 

 
० 

 
५४३९२००० 

अ. . ३ व न वग 

२ वाहन 
घसारा 
िनधी 

टाटा टार 
बस एक नग 
खरेदी करणे. 

 
०४ 

 
- 

 
५००००००० 

 
५२२०९२०० 

 
५००००००० 

 
२२०९२०० 

 
० 

 
५६६०१२०० 

अ. . ३ व न वग 

३ महापौर 
िवकास 
िनधी 

महापौर 
िवकास िनधी 

६३ १८ ५३५००००० ५३५००००० ५३५००००० ० ६६०१२०० ४३३९८८००  
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      तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पात “महापौर िवकास िनधी” या लेखाशीषावरील र. .५,३५,००,०००/- (अ री 

र म .पाच कोटी प तीस लाख फ ) तरतूदीतून खालील माणे अंदाजप कात वाढ / घट कर यास मा यता दे यात येत आह.े  

अ. . लेखािशष  उपलेखािशष अथवा 
कामांच ेनाव 

पा  अ. . अंदाजप क य र. . सन २०२०-२१ चा 
मुळ अंदाज 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची तरतूद सन २०२०-२१ चा 
सुधारीत अंदाज 

१ भांडवली -
डांबरी र त े- 
मु यालय 

भाग .५७ (निवन  
भाग .३१) पपळे 

गुरव मधील काटेपुरम 
चौक ते मनपा शाळा 

पयतचा र ता 
अ ावत प दतीन े
िवकिसत करणे. 

३१६ ३ १०,००,००,००० १,२५,००,००० ३३,०८,००० ० १,५८,०८,००० 

२ थाप य 
िवशेष योजना 

पपळे गुरव भाग 
.५७ येथील मु य व 
अंतगत र यांच े

हॉटिम स प दतीन े
डांबरीकरण करणे. 

२६ १३२ ३,००,००,००० १०,००,००० २३,८५,००० ० ३३,८५,००० 

३ भांडवली -
डांबरी र त े- 
मु यालय 

भाग .५७ (निवन 
भाग .३१) पपळे 

गुरव मधील काटेपुरम 
चोक ते मनपा शाळा 

पयतचा र ता 
अ ावत प दतीन े

३१६ ३ १०,००,००,००० १,२५,००,००० ९५,४४,१७८ ० २,२०,४४,१७८ 
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िवकिसत करणे. 

४ महापौर 
िवकास िनधी 
 

महापौर िवकास िनधी ६३ १८ ५,३५,००,००० ५,३५,००,००० ० १,५२,३७,१७८ ३,८२,६२,८२२ 

 एकुण      १,५२,३७,१७८ १,५२,३७,१७८  

 
    तरी सन २०२०-२१ या अंदाजप कात वर नमूद केले या तरतुद वग करणस मा यता देणेत येत आह.े 

तसेच सन २०२०-२१ या मूळ अंदाजप कातील कामांना सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आह.े 

अ.  लेखािशष कामाचे नाव पानांक अ.  मूळ शासक य 
मा यता 

सुधा रत शासक य 
मा यता 

सन २०२०-२१ 
ची मुळ अंदाज 

१ िवशेष योजना भाग . २० संत तुकारामनगर 
मधील वाय सी एम हॉि पटल येथे 
सहा ा मज यावर पद ु र पदवी 
अ यास मासाठी क  तयार करणे व 
आव यक कामे करणे. 

१७ ३१ ४००००००० १०००००००० ९०००००० 

२ िवशेष योजना भाग . २० संत तुकारामनगर 
मधील वाय सी एम हॉि पटल येथे 
पद ु र पदवी अ यास मासाठी 
आव यक कामे करणे व आव यक 
नुतनीकरण करणे. 

१७ २९ २००००००० ५००००००० ७५००००० 

३ िवशेष योजना भाग . २० संत तुकारामनगरमधील 
वाय सी एम हॉि पटल मधील ओ.पीडी 
काँ पले स MICR नाँ सनुसार व O T  
रनो हेशनची उव रत कामे करणे. 

१७ ३० ३००००००० ५००००००० ९०००००० 

४ िवशेष योजना भाग . .२० संत तुकारामनगर १८ ४० ५००००००० १०००००००० ५०००० 
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यशवंतराव च हाण मृती णालय 
येथील ितसरा  मज यावरील वॉडचे 
एम.सी.ए. मानांकनानुसार अ ावत 
प दतीने नुतनीकरण करणे. 

५ िवशेष योजना भाग . .२० संत तुकारामनगर 
यशवंतराव च हाण मृती णालय 
येथील चौथा मज यावरील वॉडचे 
एम.सी.ए. मानांकनानुसार अ ावत 
प दतीने नुतनीकरण करणे. 

१८ ४१ ५००००००० १०००००००० ५०००० 

६ िवशेष योजना भाग . .२० संत तुकारामनगर 
यशवंतराव च हाण मृती णालय 
येथील पाचवा मज यावरील वॉडचे 
एम.सी.ए. मानांकनानुसार अ ावत 
प दतीने नुतनीकरण करणे. 

१८ ४२ ५००००००० १०००००००० ५०००० 

७ िवशेष योजना भाग . .२० संत तुकारामनगर 
यशवंतराव च हाण मृती 

णालयासाठी बाहेरील बाजूने 
एसीपी पँनेल बसिवणे  बाहे न व  
आतून रंगरंगोटी करणे. व अनुषंिगक 
कामे करणे. 

१८ ४३ ४००००००० ६००००००० ५०००० 
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भाग .२६ क पटेव ती मशानभूमी येथे गॅिबयन वॉल बांधणे व इ. थाप य 
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे (िनिवदा .७०/१०/२०१८-१९) चे कामाचे आदेश 
ठेकेदार मे.सोनाली टोन ारी यांना . था/िन/ड-मु य/२०२/२०१९, 

द.०८/०३/२०१९ अ वये देणेत आलेले असून कामाची मुदत ३० मिहने हणजेच 
द.०७/०९/२०२१ अखेर पयत आह.े यानुसार ठेकेदार यांनी य  कामास सु वात 

क न २६% काम पुण केलेले आह.े 

परंतू मा.रा ीय ह रत लवाद यांचेकडील दाखल यािचका .४९/२०१९ 
द.१६/०६/२०२० रोजीचे आदेशानुसार व मा.रा ीय ह रत लवाद, पुणे यांचेकडील 

कोट ऑडर द.२६/०९/२०१९ चे आदेशानुसार नदीपा ात व नदीपा ालगत 
अनािधकृत बांधकामे, भराव व निवन बांधकामे करणेस मनाई करणेत आलेली आह,े 
यामुळे सदरचे काम करणे श य नस याने स ि थतीत बंद ठेव यात आलेले आह.े 

पपळे िनलख प रसरातील नाले पावासा यात तुडंूब भ न वाहतात. यामुळे 
सदर ना यांची वेळोवेळी दु ती करणे आव यक आह.े तसेच काही नैस गक ओपन 
नाले तुडंूब भ न सोसायटी या आवारात याचे पाणी घुसून नाग रकां या आरो यास 
धोका िनमाण होत आह.े सदर प रसरातील नाग रक सदर नैस गक नाले बांधून अथवा 
दु ती क न िमळणेबाबत सतत मागणी करीत आहेत.   

यामुळे नाग रकां या आरो या या दृ ीने भाग .२६ क पटेव ती 
मशानभूमी येथे गॅिबयन वॉल बांधणे व इ. थाप य िवषयक अनुषंिगक कामे करणे या 

कामाअंतगत याच भागातील नैस गक ना यांची दु ती व आव यक या ठकाणी 
ओपन नाले बं द त करणे या थळबदलास  मा यता देणेत येत आह.े तसेच भाग 

.२६ िपपंळे िनलख येथील र क चौक ते िपपंळे िनलख गावठाणातून संर ण 
िवभागा या ह ीतून जाणा-या १८ मी. डी.पी. र यास सब-वे करणे, व ता यात 

येणारा १२.०० मी. ं दीचा डी.पी. र ता िवकसीत करणे (िन.नो. .६६/०१/२०१७-
१८) या कामाचे आदेश . था/िन/ड-मु य/१०७/२०१८, द.१७/०३/२०१८ अ वये 

देणेत आलेला आह.े सदरचे काम साधारण गेली २ वषापासून रखडलेले आह.े तसेच 
सदर कामास संर ण िवभागामाफत कोणताच ितसाद िमळत नाही. तसेच संर ण 
िवभागामाफत सब-वे या कामात अडथळा होणारी झाडे काढून न िमळा याने सब-वे 
चे काम अधवट आह.े याबाबत संर ण िवभागास वेळोवेळी प वहारही करणेत 
आलेला आह.े तरी ही झाडे काढणेचे काम करणेत आलेल नाही. संर ण िवभागाशी 
साईटवर झाले या चचनुसार झाडे काढ यास अजून कती वेळ लागेल हे मािहत नाही. 
यामुळे सदर या कामातील सब-वे या कामातील र म िश लक आह.े यामुळे या 
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िश लक र मेतून भाग .२६ येथील र क चौक ते पपळे िनलख STP पयतचा र ता 

सेवा वािह यां या खोदाईमुळे खराब झाले या र याचे डांबरीकरणाचे काम, गणपती 
मंदीर चौकापासून ीहरी कॉलनी पयतचा संर ण िवभागास लागून असले या र याचे 
डांबरीकरण व भागातील इतर र यांची डांबरीकरणाची कामे करणे गरजेची आहेत.  

भाग .२६ िपपंळे िनलख येथील र क चौक ते िपपंळे िनलख गावठाणातून 
संर ण िवभागा या ह ीतून जाणा-या १८ मी. डी.पी. र यास सब-वे करणे, व 

ता यात येणारा १२.०० मी. ं दीचा डी.पी. र ता िवकसीत करणे 
(िन.नो. .६६/०१/२०१७-१८) या कामातून भाग .२६ येथील र क चौक ते पपळे 
िनलख STP पयतचा र याचे, गणपती मंदीर चौकापासून ीहरी कॉलनी पयतचा 

संर ण िवभागास लागून असले या र याचे डांबरीकरण व इतर र यांची 
डांबरीकरणाची कामे करणे या थळबदलास मा यता देणेत येत आह.े 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या नागरव ती िवकास योजना 
िवभागाकडील मिहला व बाल क याण योजने अंतगत पंिडत दनदयाल उपा याय- 
मिहलांसाठी ान कौश य वाढ काय म योजने अंतगत सन २०२०-२१ या आ थक 
वषात घे यात आले या कोिवड-१९ व मिहलांसाठी अ य कोसस िश णाकरीता सन 
२०२०-२१ या अंदाजप कात अपुरी तरतुद अस याने नगररचना िवभागाकडील 
भुसंपादन िनधी मधुन र. .१५,००,००,०००/- (अ.र. .पंधरा कोटी फ ) सुधारीत 
अंदाजप काम ये तरतुद वग करणा ारे उपल ध क न दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

 वग करणाचा तपिशल खालील माणे. 
 

अ
.

. 

िवभागाचे नाव लेखािशषाचे नाव अंदाजप क 
पान . 

अ.
. 

सन २०२०-२१ 
सुधारीत 

वाढ घट 

१ नगररचना  भुसंपादन िनधी २८६/२८७ 
 

४ १५०,००,००,०००/- --- १५,००,००,०००/- 

२ नागरव ती 
िवकास योजना 
िवभाग  

मिहलांसाठी 
योजना/ मिहला व 
बाल क याण 
योजना - पंिडत 
दन दयाल 

उपा याय- 
मिहलांसाठी ान 
कौश य काय म 

३११  
 
(महसुली 
जमा खच 
अंदाजप क 
-२) 

५ ३८,३२,००,०००/- १५,००,००,०००/- -- 

एकुण वाढ/घट १५,००,००,०००/- १५,००,००,०००/- 

 
वरील माणे तरतुद वग करण करणेस (वाढ व घट) करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
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     तसेच भाग .३ च-होली मधील मनपा ह  (डुडुळगाव चौक) ते आळंदी चौक व 
मनपा ह  (काटे कॉलनी) ते आळंदी चौक हा खुप रहदारीचा र ता आह.े सदर आळंदी 
र याचे महारा ातील वारकरी सं दायामुळे िवशेष असे मह व आह.े सदर र ता मनपा 
ह ीबाहेर आह.े तरी सदर र यावर पपरी चचवड महानगरपािलके माफत दवाब ी 

व था क न देणेस मा यता देणेत येत आह.े व सदर ह ीबाहेरील र याचे दवाब ी 
व थेचे काम िवदयुत िवभागातील चालु कामातुन क न घे यास कवा न ाने 

िनिवदा िस द क न दवाब ी व थेचे काम क न घे यास मा यता देणेत येत आह.े  
तसेच कामगार चळवळीचे जनक दवंगत रावसाहेब नारायण मेघाजी लोखंडे यांची 
जयंती द.९ फे ुवारी रोजी दरवष  तसेच माता रमाई भीमराव आंबेडकर यांची जयंती 
द.०७ फे ुवारी रोजी दरवष  शासक य इतमानाने पपरी चचवड शहरात साजरी 

करणेस मा यता देणेत येत आह.े तसेच पुणे – मंुबई महामागावरील मे ो मा गकेवर 
फुगेवाडी येथे मे ो टेशन तयार करणेत आलेले आह.े सदर मे ो टेशनला माजी 
महापौर रंगनाथदादा फुगे यांचे नाव दे यास मा यता देणेत येत आह.े तसेच ांती योती 
सािवञीबाई फुले मारकातील सभागृहास ‘कै.िवजय सदािशव जाधव’ व ‘महा मा 
जोतीराव फुले सावजिनक वाचनालय व पधा परी ा क ’ असे नामकरण करणेस 
मा यता देणेत येत आह.े स ि थतीत ांती योती सािवञी फुले मारकातील थाप य 
िवषयक कामकाज पुण वास आले असून सदर इमारतीचे उदघाटन करणेचे िनयोजन 
आह.े तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील मौजे भोसरी येथील पुणे नािशक 
र यावरील महारा  रा य वखार मंडळा या पूवकडील व मनपा या भाग . ६ म ये 
येणा-या वसाहतीचे ‘जयवंत नगर’ असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े        
    अनुकुल-  ७२                                                              ितकुल – ० 

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

                                                   ------- 

मा.महापौर – अिजत आपलं काय हणणं आह ेते बोला. 

मा.अिजत ग हाण े– मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह आपण या प दतीन े
हणताय बोला,आपलं काय हणणं आह.े अहो,मुळात आमचा िवषय मांडू देणार नसाल, 

सभागृहात येऊ देणार नसाल तर ही काय लोकशाही आह ेका? तुम याकडनं आम या 

अशा अपे ा नाहीत. मा.महापौर साहेब,या ठकाणी वॉटर Recycling जो िवषय आह.े 

आप या शहराम ये पा याचा तुटवडा मोठया माणात िनमाण झालेला आहे. कारण 
माग या अनेक वषापासनं आपण जे ४८० एमएलडी पाणी उचलतो आिण 
एमआयडीसीचं पाणी उचलतो या याम ये जवळपास ४० ट े  गळती आह े असं 

शासनाकडनं वारंवार सांग यात येत आह.े मुळात या िवषया या अनुषंगाने आयु  
साहेब,माझी यािनमी ाने या ४० ट े  जी गळती आह े यावर आपण ल  देणं गरजेचं 
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आह.े ती गळती नेमक  कशा कारची आह.े अनेक ठकाणी मेन लाई सला या ठकाणी 
आपण टाक  भरतो व या ठकाणी मेन लाईनवरती िड ी युशन या लाईनवरती अनेक 
कने शन डायरे ट  घेतले गेलेले आहेत. यामुळे या लोकांना डायरे ट पाणी िमळतयं 
आिण आपण जे ट प ेकेलेले आहेत अशा ठकाणी रोज पाणी जात आह.े यामुळे काही 
भागाम ये लोकांना चांगल पाणी िमळतयं काही भागाम ये लोकांना िमळत नाही. 
या याम ये आपण गांभ याने ल  घाल याची गरज आह.े या िवषया या अनुषंगाने 
आयु  साहेब, आपण जो िवषय या सभागृहापुढे आणलेला आह.े पुव  आपण ह े चार 
ठकाणी करणार होतो परंतु यातला एक जो िवभाग आह ेतो आपण करत नाही आपण 

िचखलीला आपण लँ नग ठरवतोय. खरं हणजे ह ेया शहरा या अ यंत िहताचं आह.े 
आप याला अशा कारे रसायकल ग क न पाणी वापरणे िह काळाची  गरज आह.े 
सगापुर सार या  देशाम ये जर का आपण पािहल ं तर या ठकाणी १०० ट े  अशा 
कारचे काम केलेले आह.े कारण या ठकाणी पा याचा मोठया माणात तुटवडा 

आह.ेपरंतु ह े करीत असताना आयु  साहेब या याम ये काही ुटी आहेत या मी 
आप या िनदशनास आणुन देवु इि छतो. या याम ये आपण ऍप प दतीने पुढे जाणार 
आहोत. मी माग या काही दवसांम ये यासंबंधी मािहती घे याचा य  केला यावेळी 
आप या अिधका-यांनी सांिगतलं क ,आपण काही लोकांना बोलावलं यां याबरोबर 
चचा केली आिण हे करत असताना आयु  साहेब,आप याला या याम ये जे काही 
महापािलकेचे पैसे लावायचे आहेत आिण बाक चे पैसे बँकेतनं उभे करायचे आहेत आिण 
या अनुषंगाने आपण जी उपसूचना दली आह.े आपण लोकांकडन ं कसे पैसे घेणार 

आहोत आता जी उपसूचना वाचली यातनं अस ं ल ात आल ं क , घरगुती वापराला 
आपण सु वातीचे ३ वष मोफत देणार आहोत. आिण नंतर यां याकडन ं८० ट े  आिण 
इंड ीयल आिण कमिशयल याचे धोरण आपण वेगळं अवलंबलेलं आह.े या याम ये 
मु य ुटी आह ेती फायनानिशयल आह ेया याम ये तु हांला खोलात जाव ंलागेल मला 
वाटतं शासन या याम ये िडटेल गेलेलं नाही. आथ कदृ या कतपत वायबल आह ेहे 
सु दा पाहणं गरजेचं आह.े दुसरी गो  आह,े यांना गरज आह े यांची र ायरमट आपण 
मािगतलेली नाही आपण असाच अंदाजे िवचार करतोय क , एमआयडीसीला काही 
र ायरमट आह.े मोठमोठया सोसायटया आहेत यांची र ायरमट असेल कवा 

वेगवेगळे जे गाड स आहेत कवा महापािलके या या ॉपट ज आहेत या ठकाणी 
आपण या यामधनं सु दा पाणी वाप  शकतो. अशी आप या अिधका-यांची भूिमका 
आह.े परंतु ते करत असताना अजुनही या यावर िडटे लग झालेलं नाही. समजा आता 
भोसरी एमआयडीसीला पाणी लागतयं तर कती पाणी भोसरी एमआयडीसी ला घेतलं 
जाणार आह.े याचा आप याकडे िनि त आकडा नाही. तसेच महापािलके या या 

ॉपट ज आहेत या ठकाणी आपण कती पाणी वापरतोय आिण या ठकाणी 
या यामधनं कती पाणी वापरलं जाईल कवा इतर मोठ मोठया या सोसायटया आहेत 
या सोसायटयांम ये या कारचं पाणी वापरलं जाऊ शकतं पण आपण यां याकडनं 
अजुन िडमांड घेतली गेली नाही. आिण आपण ह े न घेत यामुळे या याम ये जे 
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नेटवक गचा जो िवषय आह ेआप याला याम ये नवीन लाईन टाका ा लागणार आहेत. 
आिण ते नेटवक टाकत असताना आप याला र ायरमट कोणाची आह ेह ेजर का मािहत 
नसेल तर ह ेसगळं आपलं अंदाजे चालल ंआह.े आिण दुसरी मह वाची गो  या ठकाणी 
आपण ह े रसायकल ग करतोय िचखलीचं एक उदाहरण घेतल ंतर या ठकाणी एसटीपी 
लँ ट ह े खाल या भागात आहेत. यामुळे येक ठकाणी पाणी देताना  आप याला 

पंप ग करावं लागणार आहे. आिण पंप ग कर यासाठीचा आप याला मोठा खच करावा 

लागणार आह.े आिण मग तो खच कती येणार आहे. आिण हे पंपीग कती ठकाणी 

करावं लागणार आहे. पंप ग करताना हे पाणी शेवटपयत पोहोच यासाठी  कती  

ेशरनी सोडावं लागणार आह.े या सगळया गो ीचा खुलासा या सभागृहापुढे झाला 

पािहजे. कब ना शासनामाफत तुम यापुढे मांडल पािहजे. आता मगाशी महापौरांनी 

घाई,घाई म ये िवषय मंजुर केला परंतु िवषय खुप चांगला आह ेआिण तो आपण सवानी 
समजुन घेतला पािहजे. आमचा या िवषयाला िवरोध नाही. नामदेवराव तु ही सु दा 
या या  िडटेलम ये गेलो नाही. गेलो असेल तर तु ही तसा खुलासा करावा. नाही तर 
आमचं अ ान असेल तर तु ही तसं सांगा तु ही नेमकं नेटवक कशा प दतीन ंटाकणार 
आह े याचं ेझटेशन दाखवा. कती क.मी.चे नेटवक टाकणार आह.े या सगळया गो ी 
सभागृहाला कळ या पािहजेत. आिण ह े शहराला सु दा कळल ं पािहजे. जर आप या 
शहरात एखादा चांगला ोजे ट होत असेल तर याला िवरोध िनि तपणे नाही. आपण 
सवाना िव ासात घेवुन काम करा. येका या या काही सूचना आहेत या आ या 
पािहजेत. नामदेवराव तु ही हणताय कोरोना वाढतोय याची आ हांला पण काळजी 
आह ेआपण सवानी ि ॉशन घेतलं पािहजे. तु ही सव गटने यांची बैठक घेतली पािहजे. 
ती घेतली नाही. आम या गटने यांना आ ही िवचारल ंतर ते हणल ेमला पण आताच 
कळाल ंआह.े आिण गटने यांची बैठक घेत यानंतर गटने यांनी आ हांला सूचना द या 
पािहजेत. उ ा सभागृहाम ये िमट गला कोणी येऊ नये. कवा सभागृहाम ये सु दा ४/५ 
प ाचेच सद य अलौड आहेत. आज ह ेसभागृहात झालं पण परवा आपण आप याकडे 
काही टाफ जादा ठेवले होत.े या ठकाणी मोठया माणात गद  झाली होती. आयु  
आपण भोसरी हॉि पटल नवीन या ठकाणी हॅ सीन देत आहोत आिण या ठकाण या 
नागरीकांचे मला फोन आल े क ,आ ही हॅ सीनसाठी थांबलो आह े परंतु या ठकाणी 
आ हाला बस याची सु दा सोय नाही. आ हांला उ हात बसावं लागतयं मी या ठकाणी 
ताबडतोब गेलो मी  ितथ या अिधका-यांशी बोललो यांना सांिगतलं क , तु ही या 
नागरीकांना बस याची सोय करा. यांनीही लगेच नागरीकांना बस याची सोय करतो 
हणुन सांिगतले.  दुसरी गो  मी यांना अशी सूचना केली क ,आप याला शहरात ब-

याच ठकाणी ह े करता येऊ शकतं आिण यासाठी तु ही टाफ बदलताय. सांगायचं 
ता पय हे क ,आयु  साहेब,जर आप याला िनयम पाळायचे असेल तर सगळया 
ठकाणी पाळले पािहजे. शहरात अजुन काही होत नाही. आिण िसरीयसनेस कुणालाच 

नाही. आयु  साहेब,सभागृहात बसताना या ठकाणी बरीच पेस आह े येक 
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गटने यांना तु ही सांिगतलं असतं क ,तुमची ५/१० लोकांनी बसावे अस ं काही तरी 
लोकशाही प दतीने करा नां. सभागृहात येताना िसमाताई,आशाताई खुप िचड या 
हो या. आ हांला आतम ये िस यु रटी येऊ देत न हते. आ हाला याची काहीच मािहती 
न हते इथं आ यावर आ हाला समजल ं क ,तु हांला अलौड नाही. ही प दत बरोबर 
नाही नां. शेवटी लोकशाहीने आ हाला पण अिधकार दलेला आह.े आ ही पण 
नगरसेवक हणुन काम करतोत या ठकाणी िवषय मांड याचा आमचा ह  आह.े तो ह  
तु ही िहरावून घेताय आता जो तु ही िवषय मंजुर केला आह ेतो मंजुर करायला न हता 
पािहजे. एवढया चांग या िवषयावर आम या काही भूिमका आहेत या मांडू ा आिण 
जे ऑनलाईन आहेत यांनाही या िवषयावर बोलायचे असेल नां. शासन हणुन आयु  
साहेब तु ही या िवषया या खोलात जाव ं या याम ये चुका होऊ नये. माग या 
काळाम ये काही चुका झाले या आहेत. या परत होऊ नयेत कारण हा िवषय काही 
छोटा नाही. आिण या शहरा या दृ ीन ेलाँगटमचा िवषय आहे. पुढील २०/२५ वष या 
पा याचा उपयोग आप या शहरातील नागरीकांना होणार आह.े यामुळे आयु  
साहेब,तु ही या िवषया या खोलात जा. अशी मी िवनंती करतो.  

मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह आजचा िवषय 
पा याचा पुनवापराचा आह.े आिण खरंतर सगळयां या िज हाळयाचा िवषय आह.े 
या यावरती गेली अनेक वष हणजे जे,जे प  स ेवर  होत े या सगळयांनी य  केले 
होत.े िनि तपणे आ ही जे य  केले आहेत या य ाला पिह यांदा यश आ याचं 
दसतयं आजची मा यता ही ७२ (ब) अ वयेची आहे.  कती वषासाठी देतोय  हणुन 

आपण या ठकाणी करतोय. माझी किमशनर साहेबांना िवनंती आह ेक , हा क प ७२ 
(ब) ची मा यता आह.े १५/२० वषासाठीची आह,े लाँगटमसाठीची आहे. हा क प 

शहरा या दृ ीन े अ यंत मह वाचा आह.े कारण नवीन पाणी कोणी देत नाही आिण 
बांधकाम परवान या कोणी थांबत नाहीत आिण आपण थांबवू पण शकत नाही. यामुळे 
नागरीकांना पाणी कमी िमळते. तर या िवषयाचे मह व ल ात घेता आपण याला ७२ 
ब ची मा यता दलेली आह.े याच बरोबर या क पाची ॅ हीटी ख-या अथानं पूण 
होणार आह ेका? कारण जवळपास ६५० कोटीचा क प आह.े आिण एवढा मोठा जर 

का क प असेल तर या ठकाणी करणारी जी माणसं आहेत सगळया गो ी आप याला 
बारीक,बारीक तपासा ा लागतील. आिण आपण या िनि तपणे तपासणार कारण 
एकंदर आ ही आप या कामाचा जो आढावा पाहतो खूप बारीक िनरी ण क न आपलं 
काम चाल ूआह.े खुप छान काम करताय तु ही. याम ये तु हांला आवजुन सांगायचं आहे 
क , कोिवड या काळाम ये मा या भागात ५ लम ए रया आहेत. तर या लमसाठी 
मला एक लमसाठी डेलीगेट  भागातील नागरीकांसाठी कोिवड सटर िजथं आपली 
टे को रोडला ओपीडी आहे या ठकाणी खास क न आपलं ल  ावं.आिण दुसरं असं 
आह े क ,याच क पासाठी या ठकाणी दर कमी कर याची उपसूचना आली आह े ती 
सु दा आप याला तपासावी लागेल. कारण क प जर तु हांला रन करायचा असेल तर 
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क पाला येणारा खच हा नागरीकांकडनचं नाही तर हा जो आकारणार आह े
या याकडन ं पण झाला पािहजे. लोकांवरती हा भार टाकून  कवा लोकां या 

डो यावरती हा खच क न अशा कारचं कामकाज झालं नाही पािहजे.आिण आपण जे 
काही टपीकल ए रया घेतलेले आहेत तर याम ये अस े हणायचे आहे क ,हा संपुण 
शहराचा िवषय आह.े आज आपण हा क प मंजुर क  पण जस ेकिमशनर बदलतात 
तसे,तसे या याम ये बदल होत जातात. आिण पयायाने आपण पण िवस न जातो. 
आप या सगळयांनाच इतका वेळ रहात नाही.वेळ असतो तो फ  या, या ोजे ट या 
अिधका-यांना आिण ते काही सांगत नाहीत कारण क  आता या याम ये सु वातीलाच 
आपण  दर कमी कर या या उपसूचना दले या हो या. तर मला वाटत नाही बरेच 
फायदे होतील हणुन  आिण जे ोजे ट या पा याचे दर आहेत या दरा या िहशोबाने 
आपण काम करायला िशकले पािहजे.आिण ते जर होत नसेल तर आपण हा िवषय  
आ या,आ या लगेच मंजुर केला. या िवषयाला या सभागृहातील एकही नगरसेवक 
िवरोध करणार नाही. परंतु आपण घाई,घाईने िवषय मंजुर क न आपणच त डघशी 
पडतो. आिण मी या ठकाणी किमशनरसाहेबांनाच िवनंती करणारआह ेक , या बारीक 
प दतीने आपण सगळे ोजे ट कर यास सु वात केली आह.ेसगळया ोजे टवरती 
आपण जे झटेशन घेताय खुप चांगल आह ेसाहेब,आिण या ेझटेशन मधुन तु हांला मी 
एक छोटीशी िवनंती पण करेन क , वॉडम ये तु ही एकदा हीजीट करा चारच 
नगरसेवक बरोबर या आिण ऑन द पॉट  हीजीट करा, हणजे कुठ या वष  क प 
सु  झाला होता आिण याची आता काय कंडीशन आह.े आिण तो ठेकेदार काम करतो 
का कारण अनेक लोकांना आपण वाढीव खचाची मंजुरी दलेली आह.े १०० त े१२५ 
कोटी .जादाचे खच झालेले आहेत. कारण वेळेत यांनी काम करायचे नाही आिण भुदड 
महापािलकेन ेसोसायचा ह ेकाही यो य नाही. आिण हणुन आपण ते जर का केलं तर 
चांगल काम करता येईल. कोिवड या काळात आपण काही बंधन घातले असतील 
िवनंती एकच आह ेक ,जे काही असेल ते आप यापयत पोहचल ंपािहजे. मा.नगरसिचव 
साहेब, तुमचं काम होत ं आ हांला  मेसेज टाकायचा आम या मोबाईलचं तु हांला जे 
काही करायचं असेल ते करा आ हांला दाखवा तुमचा आ हाला मेसेज होता का? 

आमची लक फॉरवड झालेली आह.े आिण कशासाठी आपण ह ेकरतोय, चो-या वगैरे 
केले या आहेत का? चोर आहेत का आ ही कोिवड यासाठी आ ही सगळेजण  १०० ट े  

तुम या बरोबर आहोत. माग या १०/११ मिहन ेआ ही अिधका-यांना सांगत होतो क , 
आज आ ही मा.महापौरांकडे पािहल ं यां या िस यु रटी गाडकडे, नगरसिचवांनी लक 
टाकायला पािहजे होती ती लक आली नाही. मा.महापौरांच प  घेवुन मी ितथं उभे 
होत.े जे काही दोन-चार लोक घेवुन सभागृह चालवायचं हणता,कशासाठी ५० लोक 
बस याची परवानगी  जर शासन देत असेल तर  महानगरपािलका का चाल ू शकत 
नाही. आिण इत या अवघड प रि थतीमधुन नगरसेवकांनी यावं काय अथ आह े
मा.महापौर,मा.महापौर तु हीच सांगा.भांडाव तर आमचं त ड दसतं पण अपमान 
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नको, अपमानजनक प रि थती राहणारी मी तरी न  नाही. मी तरी नाही सहन 
करणार, मी येत न हत े मला तर आज या जी.बी.ला यायचंच होत.ं मला ४/५ 
नगरसेवकांचे फोन आल े क , िसमाताई आप याला सभागृहात सोडत नाहीत आिण 
हणुन मी आल,ेसभागृहात यायला बंदी आह.े ४/५ लोक ठरवतात तेच येणार आज 

कोिवडची काय प रि थती आह,ेआज सगळे कोिवड सटर बंद आहेत वायसीएम 
हॉि पटलवरचा भार वाढलेला आह.े भोसरी हॉि पटलवरचा भार वाढलेला आह.े सगळे 
हॉि पटल आता फु लं हायला लागले आहेत आप याला ि ाश स यायचे आहेत. 
किमशनर साहेब,तु हांला सांगते क , हाड कर साहेब  हे तुम या आधी तेच आ हांला 
किमशनर होत.े यांनी आ हां सगळयांना िव ासात घेतल ं आिण यांनी प रि थती 
समजुन सांिगतली  साहेब,पॉल टकल माणसांला जमणार नाही इतकं शहर हँ डल करत 
होत.े आ खं शहर हाड करनी हणल ं घरात बसायचं तर घरात बसायचं, यांनी 
सांिगतलं र यांवरती इत या वाजता िनघा तर याच वेळेला लोक र यावर यायचे. 
आिण ह ेसगळं कॉऑड नेशन,एकमेकावरचा िव ास मला िव ास बसत नाही क ,मी 
किमशनरला फोन केला क ,किमशनर कुठ या नां कुठ या वॉडातील मा या शहरातील 
पेशंटसाठी जागा करीत होते. आिण तो िव ास तुम यात आिण आम याम ये िनमाण 
हायला पािहजे. परंतु अशा कारचं माई आप याकडनं आपण सगळे पॉल टकल आहोत 

ह ेसगळे िनणय शासन हणुन या नां. आिण जे २/४ लोक ऑनलाईनला घेतले आहेत 
मा याकडं तर लकच नाही. दुपारी १.३७ िमिनटांनी मा.प ने यांचा मेसेज िडली हर 
झालेला आह.े हॉटसअपवरचा मेसेज तर काय खोटं सांगत नाही. तुमचा मेसेज जर 
मला १.३७ िमिनटांनी आला असेल तर मी काय करायला पािहजे. आ हांला कळालचं 
नाही, आिण वाईट कशाचं वाटतं क , या सभागृहात ये यासाठी या शहरातले ५/१० 
हजार लोक फाम भरतात आिण सगळा  रपोट इथं लोकां या ासाठी या सभागृहात 
भांड यासाठी ये याचा य  करतात या सभागृहात यायला कोरोना या नावाखाली 
बंदी घातलेली आह.े आता आप या महारा  रा याचं अिधवेशन चाल ू होतं. सगळे 
आमदार  ितथं उपि थत होत.े ितथं कोरोना न हता का? माई, हे शेवटचं वष आह ेआिण 

तु ही पण महापौर हणुन शेवटचं वष आह.े ५० लोकांची मयादा आह े तर यांना 
यायचं ते येतील नां, हाच असला पािहजे,तोच असला पािहजे कोणी दला तु हांला 
चॉईस कर याचा अिधकार सभागृहात िनवडुन आलेला येक नगरसेवक तो कुठ याही 
प ाचा असला तरी याला इथं येऊन बस याचा अिधकार आह.े आिण याला अिधकार 
हा लोकशाहीने दलेला आह.े डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरां या संिवधानाने दलेला आह.े 
आिण हणुन मा.महापौर साहेब,मगाशी जी घटना घडली याचा मी ती  िनषेध करते. 
आिण शासनाला आपण आदेश करावेत क , या बाबतीत शासनाने ठरवावे आमचं 
काही हणणं नाही,आ ही शासना या बरोबर जाणार आहोत कारण आ हांला सु दा 
आवडेल, कारण आमचे सु दा तीन नगरसेवक कोरोना या काळात बळी गेलेले आहेत. 
आणखी कुठला बळी जाऊ ायचा नाही. परंतु अपमानजनक प रि थती क  नका, 
नगरसिचव साहेब,तु हांला सु दा आता िवनंती केली, येथुन पुढे तुमचा जर का मेसेज 



155 
 

  

नसला तर मग आ हांला सांगायचं नाही आ ही सभागृहात काय करायचं,आ हांला 
सांगायचं नाही, तुमचा मेसेज आ हांला पािहजे, महापौर हणुन सभा चालव याची 
जशी जबाबदारी आह े तशी तुमची सु दा ितथं जबाबदारी आह.े लक नाही आली 
आ हांला, मा.महापौर आजचा जा िवषय आह ेपा याचा पुनवापर करणे अ यंत चांगला 
िवषय आह.े शहराला नवी दशा देणारा आहे. जे कोणी केलं नाही ते आज या सभागृहात 
होत आह.े पा याचा पुनवापर जर का आपण क न दाखवलं तर िनि तपणे आप या 
शहरात येणारी जी लोकसं या आह े जी वाढ आह े ती आपण सरळ नेऊ शकू, कारण 
भामा आसखेड,आं  धरण असेल या ठकाणा न पाणी उचल यासाठी,आिण पाणी 
आण यासाठी लागणारा कालावधी आिण आपली होणारी वाढ ही कुठेही मॅच होणारी 
आह.े आिण आज जसं आपलं एक दवसाआड पाणी आहे भिव यकाळात दोन 
दवसाआड होऊ नये. या ठकाणी आपण जी काही खबरदारी घे याचा य  केलेलाआहे 

िनि तपणे मी आपलं या ठकाणी अिभनंदन करेन आिण बोलू दलं याब ल मनापासून 
ध यवाद.  

मा.भाऊसाहेब भोईर -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह खरंतर परवा 
ज हा आयु  साहेबांबरोबर िमट ग झाली त हा मी या गो ीचा उ लेख केला होता. 
शहरा या सवागीण दृ ीकोनातून िवषय अ यंत मह वाचा आह.े आिण भिव या या 
वाटचालीसाठी चांगला िवषय आह.े नदीम ये जी जलपण  वाढत आह ेती एक िनसगाचं 
वरदान आह.ेकारण अशु द पा याचा साठा यावेळेस वाढतो यावेळेस अशु द पाणी 
शु द कर यासाठी जलपण  ही या करीत असते. यामुळे जलपण  ही एक िनसगानं 
दलेली देणगीच आह.े आिण जलपण  येणं ह े शासनाचं अपयश आह.े या िवषयावर मी 

थोडा अ यास करीत आहे आिण ये या ८/१० दवसाम ये याचा अहवाल मी आयु ांना 
देईनचं परंतु हा जो िवषय आणलेला आह े  या िवषयाचं संपुण वाचन के यानंतर असं 
ल ात येतं क , सव तयारी झालेली आह े आिण याचा पाठपुरावा क न या सु  
करावयाची आह.े मी मा.महापौर यांना सांग ुइि छतो क , तु ही रा वादीत असताना 
मी काँ ेसम ये एकटाच असायचो आिण तुमचा िनणय चुकला क , या टाईमाला अशी 
काय प दत न हती क , बजेटमधुन ह ेकमी करायचं ते करायचं यावेळेस सव प ा या 
नगरसेवकां या कामाचा समावेश करायचं यावेळी मी नेहमी एक वा य  बोलायचं 
क ,स ा तुमची जरी असली तरी नगरिवकास खातं आम याकडं आह.े ही जी या 
आह ेती मी पिह यांदा बघत आह.े माई,तु हांला मािहती आह ेक ,जा त िव तारपूवक 
बोल यापे ा जा त आशयपुवक मी बोलतो. या याम ये अितशय पारदशकता 
असायला हवी  अनेक वषापासून होतंय हणुन काही तरी डोळयासमोर ठेवुन कोणतीही 

या क  नये. कारण हा िज हाळयाशी खेळ याचा कार आह.े आयु  साहेब,मी 
याचा अ यास करीत आह.े नंतर तु हांला मी यावेळेस भेटेन यावेळेस पूण अ यास 
क न सिव तर िनि तपणे बोलेन परंतु देशाम ये अस े जे  काही लँ ट आहेत याचा 
रझ ट काही चांगल े नाहीत. यावर तु हांला एक धोरणा मक िनणय यावा लागेल 

याम ये केवळ सांडपाणी कवा मैलाशु दीकरण कवा अंडर ाऊंड ेनेज या मा यमातून 
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महापािलके या मा यमातून घेतो तो सोसायटी या मा यमातून देखील आप याला 
धोरणा मक िनणय आप याला यावे लागतील. यां यासाठी सु दा बांधकाम 
िनयमावलीम ये करणे ह ेअ यंत गरजेचं असणार आहे. हणुन हा िवषय करीत असताना 
धोरण पास झालं,िवषय पास झाला आता िवषय फ  सभागृहा या पटलावर आणलेला 
आह.े हणुन या यावर झालं आता संपल अस ं काही कोणी समज याचं कारण नाही. 
यामुळे माझी एकच िवनंती आह े क , हा िवषय से शीटी ह आहे तो वि थत 

करावा.आिण हा िवषय जागितक दजाचा आह,े भारता या दजाचा आह े हणुन 
डोळयासमोर ठेवुन काम क  नये ती र  कर याची मता स या तरी मा याकडे कवा 
आम याकडे हणा आह.े मी अस ं कधीच बोलत नाही क ,माई,तु ही ऐकलं असेल मी 
१५ दवस चचा करीत होतो. परंतु अस ंनेहमी घडत असेल तर याला कुठं तरी पायबंद 
घाल याची गरज आह.े कारण ही सेि शटी ह गो  आह.े आता कोरोनामुळे अनेक 
रोगांकडे दुल  करतो. या पयावरणा या संदभात संपुण उ दव त होत चालल ं आह.े 
खरंतर इथं हा िवषय सोडून एक सूचना देवु इि छतो क ,जसं कोरोना यो दा हणुन 
कमचा-यांना लस दली जात े तसं सव नगरसेवकांना सु दा क पलसरी आिण या 
सभागृहात ावी. काही फरक पडत नाही कारण आप याला  सु दा जनतेसमोर जावं 
लागतयं परंतु ह ेसगळं करत असताना या सव गो ीकडं दुल  आपण अनेक बाबीकडं न 
कळत अनेक वष याकडे दुल  झालेलं आह.े ह ेनाकारता येत नाही. ह ेकरत असताना 
हेतुपुर पर कोण याही गो ी क  नये. यावेळेस मी या िवषयावर बोलेन यावेळेस 
आंतररा ीय दजाचे सव दाखले वगैरे देवुन कोण या कंप या या याम ये आहेत ते सव 
बोलेन परंतु हेतुपुर पर डोळयासमोर ठेवुन कोणतीही गो  होता कामा नये. या 
िवषया या संदभात मी सूचना दली.  

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह आज या जी.बी.चे जे 
काही ना  घडल ं आह.े मला अस ं वाटत होत ं क ,तु हांला एक ४/५ लोकं घेवुन 
जी.बी.चालवायची क ,काय ऑनलाईनम ये माई,एवढं बोलता येत नाही. ह े काही 
कॉ फर स नाही क ,आपण ऑनलाईनव न बोलतोय. समोरचा माणुस सांगतो आिण 
आपण सवासमोर बोलतो.  

                                         ( सभागृहात ग धळ )   

मा.मंगला कदम - मा.महापौर, मी आता रा ल कलाटना शेवटी हणल ंहोतं क , भोसल े
साहेब मा या माग,ेमाग े येतील मी िस यु रट ना एवढं सु दा हणलं होत ंक , यांना 
सोडा मा.आयु  साहेब,जलपण चा हार घातला हणुन सभागृहात यायचं नाही. हे काय 
मला यो य दसत नाही. उ ा तु ही हणाल क ,हाच ेसकोड असला पािहजे. तु ही 
असंच आल ंपािहजे,तसंच आल ंपािहजे. अस ंथोडचं चालणार आह.े जलपण  हा संपुण 
शहराचा  आह.े जलपण  यांनी फ  िचटकुन आणलेली आह.े आपण लोकशाही म ये 
राहतो क ,कुठली शाही आह े हेच समजत नाही आ हांला जनरल बॉडीम ये यायचं 
नाही. 
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मा.महापौर - - यांना बोलावलं आह,े यांना बोलवायला गेले आहेत ते येतील तु हांला जे 
बोलायचं आह ेते बोला. 

मा.मंगला कदम -  माई, रा ल कलाटना मी या ठकाणी सांिगतलं आह ेक , िशवसेनेचा 
माणुस आह े यांना आणायला तु ही सांिगतलं आह.े ही यो य प दत नाही. उ ा तु ही 
आणखी काही सांगाल ह े करायचं नाही,ते करायचं नाही, उ ा एखादयाला वाटलं 
क ,उ ा एखादयाला वाटल ंआ ही हार  घालुन येणार आह ेमग तो येऊ शकत नाही 
का? वागत करतो आपण मा.महापौर,मी काल नगरसिचवांना फोन केला होता. यांना 

िवचारल ंहोतं क ,आजची जनरल बॉडी होणार आह े  कवा कशी माग या १८ माचला 
कोरोनाचे कती पेशंट होत.े आिण आज या १८ माचला कोरोनाचे कती पेशंट आहेत. 
याचवेळेस मा.महापौर आिण किमशनर साहेब तु ही बसुन ठरवायला पािहजे होतं क , 

जी.बी. यायची क  नाही, माग या वेळेस आपण कोरोनामुळं जी.बी.तहकुबच केली 
होती नां. मा.महापौर,आ ही बोलायला लागलो तर पीकरचा आवाज येत नाही. आता 
पीकरचा आवाज येतोय मगाशी मी बोलतांना पीकरचा आवाज का येत न हता. 

माई,५ वष स ा िमळाली हणुन उतू नये मातू नये. पपरी चचवड शहरातील 
नाग रक न च तु हांला तुमची जागा दाखवून देतील. मी काल नगरसिचवांना 
सांिगतलं होत ंक , नगरसिचव हणाले तु ही महापौरांशी बोला कोरोनामुळे आज या 
दो ही जी.बी.तहकुब करा कारण माग या वष या १८ माचला नवीन कोरोना 
असताना सु दा एवढे पेशंट शहराम ये न हत े क , जेणेक न एवढे पेशंट या शहराम ये 
आहेत. नाही यावेळेला कोरम नाही सभा तहकुब करायची, दांजली वा न सभा 
तहकुब करायची, अमकं झालं सभा तहकुब करायची तु हांला जर या शहराची एवढी 
काळजी असेल तर िमट ग तहकुब करायची होती.मला िमट ग यायची आह ेअस ंजर 
तु ही सांिगतलं आह ेना, मग तु ही िमट ग यायची काल या बातमी म ये सांिगतलं 
आह ेक , िव ाथ  हा ३ फुटावर बसला तरी याला धोका नाही किमशनर साहेब,तु ही 
कालची बातमी बिघतली असेल क  नाही ह ेमला मािहत नाही. मी ती बातमी ऐकली 
आह.े आिण मग आ ही कती फुटावर बसणार आहेत आिण कशासाठी आ ही या 
सभागृहात यायचं नाही. महापौरांनी आदेश काढला आह,े असा कसा काय महापौरांनी 
आदेश काढला आह.ेअहो,आज तुम याच प ा या मिहला भिगन ना,मैि ण ना या 
सभागृहात ये यासाठी भांडाव लागलं. आम या सव सद यांना फोन क न सांिगतलं क , 
िमट ग ऑनलाईन आह ेसभागृहात कोणचं नाही. अहो,माई काय आह ेह,े जस ंकाय तु ही 
पिह यांदा महापौर झाला आहात आिण महापौर झाला आहात अशी प रि थती िनमाण 
झाली आह.े आिण मला मािहती आह ेक , तुमचे नेते तु हांला असल ंकाही िशकवणार  
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नाहीत. मला तुम या ने यांवर खा ी आह,े आज सं याकाळी भेटा आिण यांना सांगा 
मंगलाताई सभागृहात अशा हण या आहेत. तु ही यांना नेते हणता नां ते तु हांला 
असल ंकाही िशकवणार नाहीत. सभागृहात  यांना बोलवून घेवु नका, यांना अस ंक  
देवु नका, यांना ह े क  देवु नका अस ं तु हांला कोणी सांगणार नाही. पण तु ही 
बाक यांच ऐकुण असं काही क  नका. मग तुम या सोबत काय फ  नामदेव ढाके होते 
काय, मी िवषयावर बोलते मा.महापौर साहेब, पण हे जे काही चालल ंआह ेते अिजबात 
चालणार नाही. वाट यास तु हांला जर या शहराची एवढी काळजी असेल तर सभा 
तहकुब क न टाका सभागृहाम ये येऊ नका. काही फरक पडत नाही. जर आपण ल ाला 
५० लोक,२०० लोक जाऊ शकतो तर आपण सभागृहात बसु शकत नाही. सभागृह 
चालवू शकत नाही. िमट गला फ  पदािधकारी, पदािधकारी आ ही िनवडलो हणुन 
पदािधकारी झाले आहेत. आ ही िनवडले हणुन तु ही महापौर झालेत  नाही तर तु ही 
काय महापौर झाले असते,आिण बाक चे काय पदािधकारी झाले असते. स या िनवडुन 
आलेले सगळे पदािधकारीच आहेत. हणुन आपण कुठ या एका पदावर बसलो आिण 
या पदावरचं, या खच वर आपण बसतो ना या खुच ची उंची वाढवायची ह ेआपण 

ठरवायचं ह ेअसल ंक न या खुच ची कमत वाढत नाही. मा.महापौर,६५० कोटीचा 
िवषय आह े याला फ  मंजुरी अस ुदे नाही तर काही असु दे सभागृहाम ये हा िवषय 
कती वेळा तहकुब झाला या िवषयावर चचा का झाली नाही. िवषय वाचला क ,मंजुर 

करायचा कशासाठी मंजुर करायचा  एखादा जर का आजार झाला तर आपण दुस-या 
डॉ टरांकडे िवचारायला जातो क ,मला या डॉ टरांनी ह े करायला सांिगतलं आह े ते 
केलं तर चालेल का? नाही तर मला सेकंट ओपीिनयन यायचं आह.े  या ाम ये असा 

िवषय आला क  नाही या शहराम ये पाणी पुनवापर कुठे केलं आह ेक  नाही,किमशनर 
साहेब,अिधकारी बोलवा सभागृहाला सु दा समजु दे ह े ६५० कोटी जे काही आहेत 
पा याचं पुनवापर करायचं असेल तर याच कॉ ट ग कती होत ं आिण ते शहराला 
दे यासाठी परवडणार आह े का? शहराला िप यासाठी पाणी देणार आह े का?आिण 

याचा दजा उ  दजा असणार आह ेका? या यानंतर आता आपण या शहराम ये कुठे 

करणार आहात. कती क.मी.साठी लाईन टाकली आह.े ती लाईन आप या अिधका-
यांना चालू करता येते का? संजय कुलकण  ह े पयावरणाचे अिधकारी आहेत यांनी 

मा या संभाजीनगर वॉडाम ये यावेळी आ ही मॉडन वॉड केला यावेळेला हा  खुप 
वेळा चालला होता. इंड ीयलवाल े यावेळेला आप याकडनं पाणी घेत नाही मग या 
पा याचं आपण काय करायचं ठक आह,े लोकांना गाडया धु यासाठी असेल,गाडनसाठी 
असेल, असं आपण हे पाणी ावं  क ,कमीत कमी आपण हे पाणी परत नदीम ये,खाणी 
म ये सोडून देतो यापे ा आप याच शहरातील बांधकामासाठी असेल,गाडनसाठी 
असेल यासाठी या पा याचा वापर करता येतो का? हे बघ यासाठी आपण  असा उ ोग 

क न घेतलेला आह.े यासाठी आपण दड कोटी .खच केला आह.े दड कोटी .चं 
ाज कती झालं आह.ेआम या वॉडम ये हे दड दवस सु दा पाणी आलेलं नाही. आिण 
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हा िवषय एका िमिनटात मंजुर करता स लागार हणजे ह ेकाय कोठुन आलेले आहेत 
का? ती सु दा माणसंच आहेत नां,माणसांसारखी माणसंच आहेत नां, येक गो ीला 

स लागार,स लागार असंच चाल ूआह ेबाक या लोकां या मदुला गंज चढलेला आह.े 
यांना वत:ला काम करायला नको का? यांना आ ही िवचारल ं तर ते हणतात 

आ हांला महापािलकेने काहीच काम ठेवलेलं नाही. येक गो ीला स लागार 
मा.महापौर,आता संजय कुलकण  यांना बोलवायचं सभागृहाला या सगळया गो ी कळू 
दे. पुनवापर पा याचा उपयोग या शहराम ये होतो कवा नाही. आिण जुना  वॉड .९, 

भाग .१० या मॉडन वॉडम ये पुनवापर पा याचा योग केला होता क  नाही.आिण 
तो योग कायरत आह े क  नाही. यापुव या किमशनर साहेबांना सु दा भरपूर प ं 
दलेली आहेत. आयु  साहेब,परवा तु हांला आ ही ह ेप  दलेलं आह े याम ये सु दा 

मी याचा उ लेख केलेला आह े क ,पा या या पुनवापरा या मा या भागामधील 
सगळया पाईपलाईन  बंद आहेत. आिण मग एवढं सगळं के यानंतर काय करायचं आिण 
हणुन माई,िवषय असा आला आह ेक , आिण लगेच मंजुर करा, हीप देणारे सु दा फार 
शार आहेत अशातला काही भाग नाही, नुसतंच आपलं हीप देतात, हीप देतात मी 

पण  ५ वष प नेता होत ेपण आ ही चचा कशासाठी क  देत होतो. चचा या यासाठी 
क  देत होतो दवस, दवस सभागृह चालवत होतो. याचं कारणचं ते होत ंक ,चचतुनच 
काही तरी चांगल िनघतं येकाला चांग या गो ी येतात हणुन आमीष देवुन नाही 
राहीलो. सगळयांना परमे र ज माला घालतो कोणी आयु  होतो,कोणी नगरसिचव 
होतो,कोणी नगरसेवक होतो. देवांनी काय िल न पाठवलं होत ंका, कपाळावर क  ह,ेहे 
होणारआहेत कोणी आप याला परमे रांनी िल न पाठवलेलं नाही. हणुन चचा केली 
तरचं समजणार आह ेनां, या गो ीचा वापर केला तर आप याला काही फायदा होणार 
आह े का?  आज मा याकडचे दड कोटी पये पा यात गेले. नाही तर, किमशनर 

साहेब,तु ही यांना सांगा उ ापासून आम या लोकांना पाणी गाडनसाठी असेल,गाडया 
धु यासाठी असेल, सोसायटीतील जीन े धु यासाठी असतील, आम याकडे अस े कती 
एकरम ये गाडन अस े आहेत क , याला महापािलकेचं पाणी आह.े कवा थम स 
चौकापासून ते भोसरी पयतचे जे गाड स आहेत याला सु दा आम या टमेट 
लँ टवरनंच पाणी आह.े मग ह ेपाणी यांना िमळतयं का?  याचा खुलासा तरी होऊ दे 

नां. मा.महापौर साहेब,याचा खुलासा द यानंतर मला परत बोल याची संधी ा. 
मा.महापौर साहेब, तु ही जसा रोखठोक िवषय मंजुर केला तसा या पा याचा पुनवापर 
होणार का याचा खुलासा झाला पािहजे. मला वाटतं सभागृहान े एकदा बघुन यावे 
क ,मा या वॉडम ये दड कोटी . ची पाईपलाईन सडून गेली आह.े याचा काहीही 
उपयोग झाला नाही. आता वायसीएमएच म ये पण तसंच झालेलं आह.े मग कशाला हे 
६५० कोटी .चा खच हणुन संजय कुलकण  यांना बोलवून या आिण यांना खुलासा 
कर यास सांगावे यानंतर परत मला बोल याची संधी ा.  
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मा.आशा धायगुडे-शडग े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह ख-या अथाने  
माई, िवषय इतका सुरेख आिण अ यंत चांगला आह.े उ ाची काळाची गरज िवचारात 
घेवुन आणलेला िवषय आह.े हणुन मी या िवषया या सु वातीला सांिगतलं क ,माई 
मला या िवषयावर बोलायचं आह.े मला नाही मािहत, तु हांला काय वाटलं, आिण 
माई,तु ही मला बघायचं पण टाळलं. खरंच तु हांला सांगते,मला हा िवषय बघु ा 
अ यंत चांगला िवषय आह.े ख-या अथानी उ ाची वाटचाल सु  करीत असताना काही 
तरी नवीन आह ेआिण या शहराची जी गरजआह े अस े िवषय पटलावर आलेले आहेत 
अस ेिवषय मंजुर होताना इतका सुंदर िवषय आह े यावर चचा हायला पािहजे. आिण 
हणुन मी बोलत होते परंतु तु हांला काय वाटलं मािहत नाही आशाताई काय 
हणतात,काय नाही पिहला िवषय मंजुर क  या, मा.महापौर साहेब,तु हांला िवनंती 

आह ेक , ह ेलोकशाहीचं मं दर आह.े स ाधारी असो,िवरोधी असो कोणीही असेल,चचा 
तर होऊ ा. आपली स ा आहे यामुळे आपण िवषय मंजुर क  शकतो. मग इतक  घाई 
कशाला करता,मी फ  हात वर केला होता. ज हा िवषय िवषय पटलावर येतो 
यावेळेस आ ही यावर बोलू शकतो त हा मानदंडाला हात लावू शकतो. मानदंडाला 

हात लावायला सु दा इथं तु ही कंुपण टाकलेल ं आहे. ह े यो य नाही.मानदंडाला हात 

लावता आला पािहजे.  आिण मग  ितथं  तुम यापयत पोहच याची आमची रऍ शन 
काय आह ेह ेितथ पयत पोहच यासाठी मानदंड आह.े ह ेशोभेची व तु िनि तपणे नाही. 
परंतु ज हा मा यासार या सामा य ीचा हात लागतो का बघा कवा तु ही खाली 
येऊन पहा क ,तुमचा हात लागतोय का? मा.महापौर,जर या मानदंडाला हात लावू 

शकत नाहीत ह े यो यच आहे. मला या ठकाणी सांगायचं होत ंक ,या ठकाणी चांगला 
िवषय आलेला आह.े परंतु हा िवषय आ यानंतर या िवषयाची मंजुरी तु ही सवा या 
वतीने न  या. परंतु ती मंजुरी घेत यानंतर या यावर अंमलबजावणी  कर यासाठी 
मा.मंगलाताई मगाशी बोल या आहेत मा या भागातील दोन उ ानांना मी एसटीपी 
व न पा याची लाईन नेली आिण या पा या या लाईनमधनं दो ही उ ानं चाल ूआहेत 
हणुन यांची अव था अशी होती क , उ हाळयाम ये लोकांनी या ठकाणी जायचं 

आिण हणायचं ताई,तु ही येऊन बघा नां हराळी सुकली आह ेअसे हणायचे आिण मग 
कुठं तरी लॉक बसवायचा काम कमी करा परंतु एसटीपी व न पाणी आणा आिण 
मा या  गाडन या िहर ा राही या पािहजेत उ हाळयाम ये यादृ ीकोनातून ती पावले 
उचलून कर यास  आ हांला यश िमळालं आह.े हा िवषय करताना आपण छोटा ोजे ट 
राबवला पािहजे. आिण या ोजे टसाठी ६५० कोटी .खच केले तर फार काही वावगं 
नाही शहरात या पा याचा एक मोठा  मग तो गाडनसाठी असेल, बांधकामासाठी 
असेल,सोसायटयांतील गाडनसाठी असेल िप यासाठी सोडून इतर  कामासाठी वापरत 
असाल तर ते आपण वापरावं. मंगलाताई या भागातील ही यं णा फेल गेली आह.ेतर 
मा.महापौर साहेब, आपण आयु ांना आदेश दले गेले पािहजे क , आपण जर हा िवषय 
करणार अस ुतर याचं १००%   १५ वष जो कोणी काम करणार असेल यांनी ते काम 
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केलचं पािहजे. हणुन मा.महापौर साहेब,या िवषयावर चचा होणं गरजेचं आह ेआिण 
चचतूनच मु े सापडतात,माग सापडतात या यामुळे तु हाला समजतात 
मंगलाता या वॉडात झालं नाही मग कुठं चुकतयं ह ेजर आपण शोध याचा य  केला 
आिण याची दु ती जर आपण केली तर िनि तपण आप याला या ठकाणी यश 
िमळणार आह.े आिण या या बरोबर एक िवषय मह वाचा होता आज आपण ६५० 
कोटी या योजनेला या सभागृहात मा.महापौर यांनी मंजुरी पण दली आह.े कारण 
यांचा तुम यावर िव ास आह.े परंतु आयु  साहेब,तु ही एक राऊंड मारा याम ये 

आप या  शहरातील या न ा आहेत या  न ांम ये येणारं ना याचं पाणी ह ेडायरे ट 
सोडल े जात आह.ेआज आम या भागाम ये दापोडी,फुगेवाडी,कासारवाडी ह े पूण 
पवना नदी या कडेन े राहणारी माणस ं आहेत या ठकाण या बात या रोज पेपरला 
छापतात आ ही नगरसेवकांनी काय करायचं माग या दोन वषाम ये मा या 

भागातील जलपण  काढ याचं काम सु दा केलं आह.े पण ह ेकाम एक दवसात काढून 
होत नाही. मा.महापौर,या ठकाणी यावेळेस आयु  ीकर परदेशी होते मला वाटतं 
यां याकडे बसुन ४/५ वेळेस हीडीओ रेकाँड ग क न याची सीडी तयार केली होती. 

साधारणपणे ८ जुनला पाऊस पडला आिण ५/६ तास जलपण  वाह याचं काम चालू 
होत.ंमग या माणसांनी जलपण  काढ याचं काम घेतलं होत ं या ठेकेदाराचं काय ? 

आम या भागातील नागरीकांनी आ हांला िनवडुन देवुन या सभागृहात पाठवलं आिण 
रोज सं याकाळी ५ वाजले क , कमान ५० फोन तरी आ हांला यावे लागतात. ताई, ह े
म छर बघा नां,म छर बघा नां, अस े हणत असतात. मग या जलपण वर आप याकडनं  

या का होत नाही. हणजे आज आपण इथं इत या मोठया ग पा मारतोय क , 
आ ही या शहराला चांगल पाणी देणार पण याचा रझ ट िमळाला पािहजे. ह ेिनि त 
चांगल ंआह.ेया िवषयावर टका कर याचं कारण पण नाही. याच बरोबर आपण या 
मैलाशु दीकरणावरती कोटयावधी .खच करतो या यावर आपण काय ोसेस करतो  हे 
आजही या सभागृहात अनेक नगरसेवक बोलले असतील क ,अम या ठकाणी नदीला 
पाणी जातयं  ह े आ ही अनेकवेळा या ठकाणी बोललो आह.े परंतु या बोल यावरती 
इ पलीमट का होत नाही. मा.महापौर साहेब,तु हांला िवनंती आह े क ,आज तु ही 
किमशनर साहेबांना सांगून टाका क , पुढ या जी.बी.ला येताना एक सु दा  ेनेजची 
लाईन नदीला नसली पािहजे. मी जर नगरसेवक असेल तर या शहरा या दृ ीने 
मह वाची कामं केली पािहजेत. मी ह ेसगळया पुरा ािनशी दाखवते क ,कोणती ेनेज 
लाईन कोण या ठकाणी जाऊन नदीला िमळत.े आिण या यावरती आपण काम केलं 
पािहजे. यामुळे सगळयात मह वाचा मु ा आहे क , जलपण  जी आहे ती आम या 
शहरातीलच आह.े कमान मा या भागातील जलपण  ही काढूनच या नाही तर 
आ हांला सांगावं आ ही चारही नगरसेवक उ ापासून कामाला लागतो.आिण रोज 
तु हांला फोटो टाकतो साहेब,आज एवढं काम झालं, तेवढं झालं,एवढं केअरफुट काम 
झालं, एवढं केअरमीटर काम झालं तसं असेल तर आ हांला सांगा. साहेब,अ यंत वाईट 
अव था आह.े माझी जशी अव था आह ेतशीच माईची पण आह.े अशा ठकाणी आयु  
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साहेब,नाग रकांशी त ड देणं अिजबात सोपं नाही. या ठकाणी मला दोन मु ांवर चचा 
करावयाची होती एक एसटीपी आिण जलपण चा िवषय असेल, एसटीपीतून जे पाणी 
बाहेर पडतं या यावर सु दा आपण अ यास करावा. आपण हणतो एसटीपीतून 
इतकं,इतकं एमएलडी पाणी बाहेर पडतं ख-या अथानं तेवढं पाणी बाहेर पडतं का? 

काही ठकाणी जाळी लावून पाणी सोडून दलेलं आह.े या सगळया िवषयाचा आयु  
साहेब आपण अ यास करावा. अशी मी िवनंती करते. आिण माई,पुढ या ८ दवसाम ये 
माझं लेखी प  तयार आह ेते तुम यापयत उ ापयत पोहचेल यामुळे या ठकाणी ठोस 
िनणय घे याची वेळ आलेली आह.े कारण कोरोना काळात आम या नागरीकांनी दु:ख 

सहन केलं आह.े मी या सभागृहात आल े यावेळेस ितथं अिजतदादा होत,ेमाई होत ेआिण 
आ ही ३/४ जण होतो यावेळेस ते मला हणाले क ,तु हांला सभागृहात जाता येणार 
नाही. मला च  फल झालं तु ही सगळयांना सांगा एका बचवर दोन,दोन सद यांनी 
बसावे हा तुमचा आदेश असेल तर तो आ ही मा य करणार आह.े पण या हेतून ेआ ही 
लोकशाही या मंचावर आलो या हेतूलाच तु ही हरताळ फासताय,आ हांला ध ाबु  
झाली आह.े ह े यो य आह े का? मा.महापौर साहेब, आ हांला या शहराचे  

सभागाहात मांडायचे होत.े आिण तु ही िस यु रट ना सांिगतलं क , एवढयाच लोकांना 
आत सोडा असं कसं काय करता. ह े८ लोक तर येतीलच पण या या बरोबर ५० लोक 
बस याची जी व था आह े तेथून पुढ यांना वेश देवु नका. तु ही हणताय क ,८ 
लोक तर तु ही तुमची यं णा बघा या यं णेतून िन मा आवाज गायब होतो. मी इथं 
समोर बसुन तु हांला हात केला तर तु ही मा याकडे बघत न हता. इथं आम या या 
भावना आहेत या तुम या पयत पोहोचव याचं काम आ हांला करायचं असतं 
मा.महापौर साहेब,आमची तु हांला िवनंती आह े क , या क पांवर आपण ख-या 
अथानी काम करावं ध यवाद.  

मा.संदीप वाघेरे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह ध यवाद म.महापौर 
साहेब, रसायकल ग वॉटर युज हा िवषय २०१८ साल या जी.बी.ला ऑ टोबर म ये 
यावेळेस पाणीपुरवठयाचा िवषय होता यावेळेला मी बोललो होतो. आिण आयु ांनी 

तो िवषय मा य केला. आता मला कुलकण  साहेबांना िवचारायचं आह ेक , आप याकडे 
जल ३१२ एमएलडी होत ं हणजे कुलकण  साहेबां या रपोट माणेच, काडा माणे 
कुलकण  साहेब आहेत का? कुलकण  साहेबांनी या ठकाणी ेझटेशन ावं क ,आपण जे 

६५० कोटी .खच करणार आह े रसायकल ग युजसाठी आज आपण ह ेपाणी कं सल 
टमट क न करणार आह ेका? सेकंडरी क न परत र  करणार आह.े कारण क ,१० 

एमएलडी डेअरीफामला पा याचा क प बंद झाला.आिण आता आपण सांगताय 
क ,कासारवाडीला ७५ एमएलडी एसटीपी म ये  ट करतोय. याची कॅपॅिसटी १२० 
एमएलडी आह.े आता ते ७५ एमएलडी ट केलेलं पाणी कुठं जातयं. आता शासनाची 
सांडपा याची योजना आह े याचं जे आपण िनयोजन  केलेलं आह े १०० क.मी.पयत 
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सु दा आपण शेतीसाठी पाणीपुरवठा  क  शकतो, एमआयडीसीला क   शकतो. 
बाक या या यासाठी सु दा वाप  शकतो. या यानंतर आपण सांडपा यावर या 
करणेकामी सं थेकडुन मागदशन घेतलेलं आह.े आिण आप या पपरी चचवड 
शहराम ये महापािलके या ४३३ िमळकती आहेत. या यापैक  ४० उ ाने आहेत, 
२०८ खाजगी शाळा आहेत. आिण णालये आहेत. आता मंगलाता नी मगाशी 
सांिगतलं यां या भागाम ये आपण दड कोटी .खच केला एवढा खच क नही ती 
लाईन दड दवस सु दा चालली नाही. या टडरसाठी आप याकडे ६ ठेकेदार आलेले 
आहेत. हणजे ४० ट े  मनपा, ६० ट े  ठेकेदार  करणार आह.े आज मला सांगा क ,६ 
ठेकेदार आलेले आहेत या ठेकेदारापैक  एक पायलट ोजे ट आपण राबवून बिघतला 
पािहजे. ६ या ६ ठकाणी आपण करणार आिण ये,रे मा या माग या आिण दुसरी गो  
गे यावष  माच म येच मी नदीसुधार वरती ५  िवचारल े होत.े यावेळेला 
कुलकण नी सभागृहाम ये काही ठरािवक उ रं दली. या यानंतर तुमची 
१२/१०/२०२० ला आयु ां या दालनाम ये पिहली िमट ग झाली. या याम ये 
सभासदांना  सांिगतलं गेलं क , या याम ये माजी प नेता एकनाथ पवार, जे  नेते 
भाऊसाहेब भोईर असतील  येक प ाचे नगरसेवक,पदािधकारी या नदीसुधार या 
बाबतीत या हा काही तुम या एकटयाचा िवषय नाही. महापौर,उपमहापौर, थायी 
सिमतीचे चेअरमन आहेत एवढे ठरािवक लोकं घेतले या याम ये कुठ याही प ाचा 
गटनेता नाही. नगरसेवक नाहीत.आयु  साहेब,तु ही या ठकाणी नवीन आला आहात 
पण यावेळी आ ही या महापािलकेत वेश केला २०१७ ला यावेळेस पिह या 
जी.बी.ला िनतीन अ पा महापौर होते अजडयावर दोन िवषय होते माट िसटी आिण 
पयावरण यावेळेस पासून मी पयावरणावर बोलत होतो हणजे आ या दवसापासून 
नदी सुधारबाबतीत माझे वैय क य  चालू आहेत. हणजे एकच टडर आलं होतं ते 
ओपन करायला लावलं नंतर यांनी स ह केला, यानंतर डीपीआर केला या यानंतर 
एन हायरमट परमीशन या रािहले या आहेत. आज मला सांगा साहेब,आपण ह ेसगळं 
नदीसुधार योजनेसाठी करतोय साधारणपणे आपण २७५७ कोटी .चे ह ेबजेट कुलकण  
साहेबांनी बनवलेलं आह.े इं ायणी,पवना आिण मुळा नदीसाठी बनवलेलं आह.े मुळा 
नदीचा ७ क.मी.चा भाग आह े हणजे आपण पुणे महापािलकेला पैसे देणार आहोत. 
नदी सुधार क पासाठी आयु  साहेब,िनधी अपुण होता हणुन यावेळेला मी 
आयु ांना सूचना केली होती क ,आपली महापािलका ही ए ेड म ये आह ेआपण २ 
हजार कोटीचे बाँड काढू आिण ह ेबाँड लगेच जातील आिण आपली नदी सुधार लगेच 
करता येतील. तर आयु ांनी माझे ऐकुण २०० कोटीचे बाँड काढले,आिण बाक चे  
आपण ट याट यान ेकाढू अस ेसांिगतले.  ट याट याने काढू अस ं हण यानंतर ती पुढची 

ोसेस चाल ूझाली आयु  साहेब मला सांगायला थोडसं वाईट वाटतं क ,सीएसआर हा 
सगळयांनी ऐकला असेल पण सीईआर हणजे कॉप रेट एन हायरमट टॅ स असा एक 
रा य शासनाने आिण क  शासनाने जी.आर.काढलेला आह.े तो जी.आर.आप या 
महापािलकेत दोन वष न हता. मी एकदा मंुबईला मं ालयात एन हायरमटसाठी 
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मा या वैय क केससाठी गेलो होतो तो जी.आर.ितथं मला भेटला आिण तो मी 
कुलकण ला दला आिण यांना सांिगतल क ,सीईआर हणजे कॉप रेट एन हायरमट 
टॅ स हणजे १०० कोटीचा ोजे ट असेल तर २ ट ा,५०० कोटीचा ोजे ट असेल तर 
१.५ ट ा,१ हजार कोटीचा क प असेल तर १ ट ा हणजे येक िवकसक ए 
महापािलका सीईआर हणुन जमा क  याच एक प  कले टर यांना दलं आिण एक 
प  वैय क आयु  साहेबांना दलं होतं हे जे पैसे मी पण बांधकाम वसाियकच आह े
बाक चे जे िब डर बांधकाम वसाियक आहेत ते कले टरकडे भरतायत तर आप या 
महापािलकेचे डे हलपमट होत आह े आपले गो ी आहेत, आपले पैसे आहेत आप या 
एन हारयरमटसाठी वापरता येतील या अनुषंगाने कुलकण  साहेबांनी आजपयत 
कुठलेही पाऊल उचलेले नाही. या शहरात काय,काय गो ी करणे गरजेचे आह े हे 
आ हांला कळतंय मा.महापौर साहेब,मला या सभागृहात येऊन फ  ४ वष झाले आहेत 
पण तु हांला या ठकाणी २३ वष झाली आहेत पण मी आ यापासून या नदीसुधार 
योजने या िवषयावर बोलतो आह.े हणजे आमची कुठंतरी पोटितडक  आह.े आिण तु ही 
जी किमटी र  केली आह.े हणजे या ठकाणी सभागृहाला थोडस ं वेगळं वाटेल मला 
पयावरणाचा जरी सद य केला असता नां तरी आनंदी राहीलो असतो. मा.महापौर 
साहेब,या िवषयावर ॉपर आिण ॅ टीकल काम करणे गरजेचं आह.े आज या कुलकण  
साहेबांनी २५०० कोटीचं नदी सुधार योजनेचं बजेट बनवले आह.े आयु  साहेब,यांनी 
१४८ कोटीचं ेनेजलाईनसाठी टडर काढलं इं ायणी आिण पवना नदी आयु  
साहेब,याचा ४ कोटी ८० लाख .पर  क.मी.खच आह.े आिण तेच काम अमृत योजनेचं 
मंजुर नाही तरी पण कासारवाडी एसटीपी पासून भाटनगरपयत साधारणपणे ६.५ 
क.मी.ते ७ क.मी. पडतोय याचा रेट पर क.मी. १ कोटी २० लाख त े१ कोटी ३० 

लाख पडतोय. डेअरी फाम म ये दड ते पावणे दोन क.मी. मी पण ते काम घेउन केलं. 
हणजे कुठं तरी इफे स लावायचे होते. आज चार वष झालं मी ती मािहती चेक करतोय 

ते काम रडत पडत चाललेलं आह.े ए झी युटी ह कोण आह,ेकाम थांबवा आतापयत या 
ेनेज या कामावरती ४ वषाम ये ४ ए झी युटी ह झालेले आहेत. अजुनपयत ते काम 

पूण झालेलं नाही. आिण यांनी १४८ कोटीचं काम काढल ं मी यांना हणल ं तु ही 
परमीशन न घेता आिण बाक या गो ी नाहीत तरी तु ही  काम लगेच  कसं करता  
आजपयत या या आगोदरही  ब-याचवेळेला ेनेजलाईन टाकुन झाले या आहेत. आिण 
या सगळया लोकांनी फोडले या आहेत. मी िनवडुन आ या,आ या १५ दवसात 

कुलकण  साहेबांना सांिगतलं क ,हे सगळं पाणी नदीम ये जात आह.े या ठेकेदारावरती 
काय कारवाई केलेली आह.े काही नाही, हणजे नदी सुधार, रसायकल ग वॉटर हे 
२०१८ म ये िवषय मांडलेल े होत.े ४ वषापासून यासाठी य  करतोय आजपयत ह े

ोजे ट ४ पावलं सु दा पुढं गेलेलं नाही. फ  कागदी घोडे नाचवले गेलेले आहेत. 
हणजे कुलकण  साहेब, या जागेवरती आल ेआिण ती जागा यांनी रोखून ठेवलेली आह.े 

आयु  साहेब,तु ही जर आता इं ायणी आिण पवना नदीत बिघतलं तर इतक  जलपण  
झालेली आह.े साहेब, यांनी जलपण  काढ याचा ठेका हा या  ठेकेदाराने अंगावरती 
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यायला नको होता आयु  हणुन िपठािसन अिधकारी हणुन तुमचा मानस मान आह.े 
आिण हा मान तु ही आमचा राखला पािहजे आिण तुमचा आ ही राखला पािहजे.आयु  
साहेब,तु ही आ या,आ या हणल ेक , या दवशी तु ही चाज घेतला या दवशी हणले 
क ,ह े शहर मी आंतररा ीय दजाचं करणार आहे. साहेब,तुम यासाठी ही एकदम 
सुवणसंधी आह ेनदी सुधार ोजे ट तु ही राबवा,मागाला लावा जी परमीशन रािहलेली 
आह.े आम या ोजे टला एन हायरमटची एनओसी यायची झाली तर ४ ते ६ मिहन े
लागतात. असा कुठला मोठा ोजे ट आह े तु हांला आ ही स ह क न दला. िसटी 
स हकडुन तु हांला जागेची मोजणी क न दली. डीमाकशन झालं, ितथं तुमचं करण २ 
वष झालं अडकलयं ते अजुन पुढंही सरकलेलं नाही. बरं तुम याकडं िनधी नाही हणुन 
बाँड काढायला लावले आहेत. २०० कोटी बाँडसची तरतुद केली आह.े दोन वषापुव  
मला आम याच ने यांचा फोन आला क , ह ेबाँडस् कॅ सल करा आपण क ाकडनं पैसे 
मागवु मी यावेळेला सांिगतलं क , या ोजे टसाठी मी गेली दड,दोन वष झालं  
फॉलोप करतोय मी आयु ांना प  देणार नाही,तु ही तुम या नगरसेवकांना सांगा नाही 
तर तु ही तुमचं वैय क प  ां परंतु मला  नदी सुधार क प झाला पािहजे आिण  
पपरी चचवडचं पयावरण सुधारलं पािहजे. अशा प दतीन े मी या ठकाणी काम 

करतोय आिण येक नगरसेवक या शहराब ल पोटितडक न े बोलतोय. इथे कोण 
कुणाचे वैय क िवषय घेवुन येत नाही. मा.महापौर साहेब,आज तु ही या सभागृहात ९ 
पदािधकारी यांना येऊ ा आिण बाक यांना येऊ देवु नका बरं आ हाला कोणाला 
मेसेज पण नाही. ह ेसगळं चुक चं आहे गेली चार वष चालल ंआह ेअजुन एखादं वष 
चालेल पण या यानंतर काय होईल ते मी ही सांगु शकत नाही आिण तु हीही सांगु 
शकत नाही. एवढं बोलून थांबतो जय हद,जयमहारा .  

मा.रा ल कलाटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह अितशय चांगला िवषय 
असताना यावर चचा क न िवषय मंजुर करायला पािहजे होता. याला कोणाचाच 
िवरोध न हता. परंतु आपण मागचे ४/५ वष पािहले असेल जशी जशी स ा आली 
तशी,तशी बरीच व  दाखवली गेली आहेत. नदी सुधार, वॉटर रसायकल ग होणार, 
शहर चांगल होणार आिण हा पण एक पयावरणाचाच एक भाग होता आिण या यावर 
आपण कोटयावधी .ची उधळप ी क न या शहरातील नाग रकां या पैशाची केलेली 
आह.े संदीपनी सांिगतलं आह े क ,आयु ांना ही सुवणसंधी आह े हणजे कुठं तरी 
भारतीय जनता पाट चे लोकही मा य करायला लागले आहेत क , गेली ५ वष आपली 
कुठलीही काम झालेली नाहीत. अस ंआता यांना जाणवतयं माई,अितशय चांगला क प 
असताना खरंतर या यावर ऊहापोह झालाच पािहजे काही सूचना घेत या पािहजेत. 
स लागारांनी  डॉकेट केलं हणजे यात सगळचं   आंतभाव झाला अस ंहोत  नाही. आता 
मंगलाता नी सांिगतलं क , मा या भागात दड कोटीचा क प झाला आिण तो फेल 
झाला. हणजे येक नगरसेवकाला आपआप या भागात काय चालू आहे ह ेमािहती 
आह.े तसं पहायला गेलं तर या याम ये तु ही तीन भाग करताय िचखलीला २० 
एमएलडीचा, च-होलीला ५ एमएलडी आिण कासारवाडी येथून ७५ एमएलडी असे 
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एकुण १०० एमएलडी पाणी शु द करणेसाठीचा क प करीत आहात ह े करीत 
असताना तु ही जुने एसटीपी जे आहेत यात हा ोजे ट तु ही करीत आहात. आयु  
साहेब,माझी आप याला िवनंती आह े क ,आपण याचा वि थत अ यास करावा. 
कारण आ ही तर खुप व  पािहलेली होती. मला वाटतं १०० /१०० कोटी या दोन 
नदीकडनं  पाईपलाईन सु  आहेत. ४ वषापुव  न ांच ेझटेशन झालेलं होत यासाठी 
आ हांला पण बोलावल होत ं या महापािलकेत पवना आिण इं ायणी नदीचं झालं 
आ हाला भासच होत होता क , आप या न ा चांग या झा या आहेत आपण नदीकडे 
सायकल ॅकवर फरतोय असा कधी,कधी भास होतोय. नंतर उठ यावर समजतयं क  हे 
व  आह.े माई,ह े व  बघ याचं काम कुठंतरी थांबली पािहजेत. आिण अँ युएल 

कामाकडे फोकस केला पािहजे. आमची एकच िवनंती होती क , तु ही िवषय मंजुर 
करणार होताच या ठकाणी डे हलपमट या बाबतीत कोणाचाच िवरोध नाही. पण हे 
होत असताना ६२८ कोटीचा क प ६५० कोटीचा का झाला याची मािहती दली 
पािहजे क , यावेळेस या िवषय ठेवला यावेळेस या याम ये ही कामे न हती, या 
कामाचा अंतभाव केली आहेत आयु  साहेब, सीएसआर या याम ये सु दा आप याला 
थोडा बदल करावा लागेल. िब डर हा कले टरकडे पैसे देतो आिण कले टर आप याला 
पैसे देताना ते हणतात क ,आ ही एसटीपीला देणार,गाडनला देणार, टॉयलेट लॉकला 
देणार अस ेकाही यांचे नॉ स आहेत. ह ेकरीत असताना खुप सायकल होती. आिण ह े
करीत असताना टीडीआर आता महापािलकाच देणार आह.े या याम ये ५० ट े  
शासनाला जाणार आिण ५० ट े  महापािलकेला जाणार ह े होत असताना माझी 
आप याला िवनंती आह ेक ,या शहरा या नागरीकां या डे लपमटसाठी जे पैसे ायचे 
आहेत. या महापािलकेतच एक सीएसआर हेड ओपन करा आिण ग हमटला िवनंती करा 
क , ह ेजर पैसे या हेडवर आल ेतर याचा वापर आप याला करता येईल. आ ही आता 

येक भागाला एक एसटीपी बसव याची मागणी करतोय येक भागाला एक एसटीपी 
बसवला तर ऍटली ट जे घाण पाणी येतयं साहेब,आपण जर का नदीत गेलो तर 
या ठकाणी पाय सु दा ठेवु शकत नाही. जलपण  तर अशी आह े क ,एखादा माणुस 
या याव न चालू शकतो याला खाली पड यावर समजेल क ,ही जलपण  आहे. ही 

प रि थती आह े ही गाडन आह ेक ,जलपण  ह ेसमजत नाही. आमचे स मा.सद यांनी 
जलपण  घेवुन आल े ते या सभागृहात घेवुन आले नाही ठक आहे पण यांची 
पिह यापासूनची इ छा आह ेक , गेटसमोर कोण या तरी अिधका-यांनी यावं कुलकण  
साहेबांना फोन केला तर ते हणल ेक ,डॉ.रॉय साहेबांकडे आह.े रॉय सरांना फोन केला 
तर यांनी तो उचलला नाही. बडाळे साहेब हे नंतर आल े यांचा कोणाला ास दे याचा 
हेत ून हता यांची जी भावना आह ेती या सभागृहाला कळावी आिण या सभागृहा या 
मा यमातून या शहरा या नागरीकांना कळावी. ह ेसगळं एकमेका या रलेटेड आह.े मग 
तो एसटीपी असेल, वॉटर पुनवापर क प असेल,जलपण  असेल ह े करीत असताना 
या याम ये तु हांल दोन/तीन गो ी सा य कराय या आहेत.आज अशी प रि थती आह े
क ,मी गे या ५ वषापासून या सभागृहात ओरडतोय क ,जस ंतु ही से टर २३ ला वॉटर 
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फ ेशन लँ ट तयार केला आह ेतसाच आम या इथं एक लँ ट कचराडेपो साठी जी 
जागा आरि त आह े या जागेम ये करावा. कारण क ,आम या येथून तु ही पाणी नेताय 
ते पाणी आ हांला वाकडला २८ क.मी.नी येतो. वाकड आिण पुनावळेला आिण 
आम यात या ब-याचशा सोसायटया या टँकरवर चालतात. आिण ह े होत असताना 
आपण खुप व  पािहलेली आहेत. आ ही तर हणतो क ,या यामधुन तु ही काही तरी 
चांगला माग काढा एवढे मोठ मोठे ोजे टचा तु ही नीट अ यास करा, आिण काय 
होतयं कुठं तरी भारतीय जनता पाट या  पदािधका-यांना या यामधुन काय साधायचं 
आह.े कोणतेही ोजे ट बघा असेच आहेत आिण आता हा लँ ट १५ वष  आता आपण 
पुढ या टमला येतो क  नाही हे कळत नाही कारण कोणताही ोजे ट पािहला तर 
१०/१० वष ठेकेदाराला दलेले आहेत. तु ही जु या चुका के या असतील तर या 
सुधरा,तु ही नाही सुधार यातर पुढ या वष  जे कोणी स ेत येतील ते ठरवतील आिण 
तु ही नाही ठरवलं तर या शहरातील नागरीक  सु  आहेत ते ठरवतील. आयु  
साहेब,६५४ कोटी पये देताना तु ही काय करणार आह.ेतु ही काम चाल ू असताना 
याला पैसे देणार आिण तो लँ ट उभा करायला दोन वष तरी लागणार हे जे काही पैसे 

देणार आहात ६० ट े  त े ७ वषाम ये िड हायईड क न ा. हणजे कुठंतरी असं 
हायला नको क ,या पा या या नावाखाली शहरातील जनते या पैशाची लुट करायची. 

साहेब,मा याकडे कच-या या ठेकेदाराचं रेकाँड ग आह े या ठेकेदाराला मी यावेळेस 
पकडल ं तर तो ठेकेदारा ाय हेट ठकाणी कचरा िवकत घेत होता या यानंतर 
या यावर एफआयआर दाखल झाला यानंतर तो काय हणतो क ,कोरोना काळात 

कच-याचं वजन कमी झालं आह ेआिण ते वजन मला वाढवायचं आह ेआिण मला व न 
आदेश आहेत क ,वजन वाढव याचे हणुन मी कमिशयल कचरा भरतोय  आिण 
मोशीला घेवुन जाणार आह.े आपण कच-याचे वजनावर पैसे देतो जेवढं वजन भरेल 
तेवढं िबल आपण याला देतो. यासाठी सु दा मी या सभागृहाला २/४ वेळा िवनंती 
केली होती क , कच-याचा जो फॉ युला आह ेतो चुकला आह.े खरंतर पिह या थायी 
सिमती या चेअरमननी केला दुस-या चेअरमननी याची फ  दशाभूल केली तो बदलत 
असताना उलट जा त पैसे दले. हे पैसे या शहरातील जनतेचा पैसा आहे हा क प 
तु ही वाढवा आता संदीपनी सांिगतलं क , ह ेपाणी तु ही एमआयडीसी आिण शेतीला 
देणार आहात याम ये आपण एमआयडीसीचा स ला घेतला का, जर आ ही असा,असा 

ोजे ट बनवला तर तु ही ह े पाणी घेणार आहात का? आज मा या मािहती माणे 

एमआयडीसी या ह ीत असणा-याना यां याकडे जादा पाणी आह.े यां याकडे ए सेस 
पाणी असताना ते आप याकडनं पाणी घेणार आहेत का? या गो ीची आपण शहािनशा 

केली का? शेती, आता तुम याकडे शेती कुठं राहीली आह.े हणजे ही पाईपलाईन १०० 

क.मी. तु ही कुठे नेणार आहात. साहेब,ह ेसगळं करीत असताना कुठं तरी अस ं हायला 
नको क , खरी गरज तर या शहरातील नागरीकांची आह.े ती गरज भागवत असताना 
आपण कुठे तरी एक ठेकेदार पोसतोय मला तर वाटतयं या याम ये अदानी,अंबानी 
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यायला बसलेत. भरोसा नाही नां, आता तु ही ४५० कोटी,५०० कोटीचे टडर आहेत. 
या शहरात काम करीत असताना या प दतीने काम चाल ूआहेत या कामाम ये शंका 
यायला जागा आह.े आता माई,तु ही मला एक सांगा आपण एक किमटी केली या 

किमटीम ये संदीपनी आताच सांिगतलं आह े क , पवना,इं ायणी व मुळा नदीवरील 
पुनजीवन क पाअंतगत िविवध कामांची अंमलबजावणी कर यासाठी 
मा.नगरसेवकांची सिमती गठीत करणे. सिमतीम ये कोण १.मा.महापौर- अ य , 
२.उपमहापौर,३. थायी सिमती चेअरमन, ४.सभागृह नेते,५.िवरोधी प नेते,आिण ६. 
आयु , ७. भावसार िवजयचे राजे भावसार, दशा फाऊंडेशनचे धनंजय शेजवळ, 
सुदशन तांदळे, सं कार ुपचे मोहन गायकवाड, अिवरत िनलेश ल ढे मला वाटत ं हे 
माई या अिधकारात ही किमटी नेमलेली आह.े आिण आयु  साहेब, या डॉकेटवर 
तुमचीच सही आह.े ५.८.२०२० रोजी ही किमटी नेमलेली आह.े ही किमटी करीत 
असताना या सभागृहातील सद य  कसे िनवडले आहेत. यांनी या सभागृहात २/३ टम 
काढलेल ेआहेत अशी मंडळी पण याम ये या नां. मा.महापौर साहेब,तु ही याकडं ल  

ा संदीप जरी पोटितडक ने बोलला आह ेखरंतर या यावर पण अ यायच  झालेला 
आह.े संदीप तु,महापौर, थायी सिमती चेअरमनसाठी य  करीत होता हे सांगायचं ना 
आ हांला  आपण सगळे िमळून प ने याकडे गेलो असतो. असो,या यामागची 
सगळयांची एकच भावना आह ेक , ह ेकाम चांगल आह ेआिण ह ेकाम करीत असताना 

ाचाराला कुठे वाव राहीला नाही पािहजे. आपण याची वि थत मािहती या. 
चांग या कामासाठी िवरोध करणे असा कोणाचाही उ ेश नाही.काम करीत असताना 
या कामा या मा यमातून शहरातील जनतेचा पा याचा  अ यंत वलंत  आह.े 
कोरोना या पा भूमीवर मागचे दोन िनवडणुका तर पा यावरच झाले आम याकड या 
लोकांनी तर नो वॉटर नो होट ग असा िनणय घेतला होता. हणजे कुठं तरी अशा 
दृ ीन े या शहरा या वाटचाल सु  आह.े ही वाटचाल सु  असताना आप यासार या 
अिधका-यांनी आिण महापौरांनी,सवानीच  या याम ये ल  दलं पािहजे अशी मी 
सभागृहा या वतीने िवनंती करतो आिण ह ेकरत असताना माई,आपण देखील हा िवषय 
घाईने मंजुर कर याची काहीच गरज न हती. या िवषयाला िवरोध कोणाचाच 
न हता,िवरोध हा सभागृहात येऊ न दे याला होता. या याम ये तु ही हा िवषय 
घाई,घाईने मंजुर केला या ठकाणी संजय कुलकण  आल े असतील ते ेझटेशन पण 
देतील. माई,पुढ या जी.बी.ला आपण एका िसटवर दोघेजण सद य बसतील अशा 
सद यांची नांवे येक प ांकडन या. तु ही ठरवा कोण िसिनयर आहेत ते या. 
आताची जी प दत आह ेसद य या ठकाणी डायरे ट आ यानंतर िस यु रटी यांना आत 
म ये सोडणार नाही. सगळयांना आप याकडनं अपे ा आह ेक , माई,आई,या सगळया 
ना याने आपण या सभागृहांकडे पहावं आिण ह ेकरीत असताना डेमो ॅ टीक महापौर हा 
कसा असतो ह ेआपण या सभागृहाला दाखवून दल ंपािहजे. आयु  साहेब,आपण या 

क पाची मािहती घेवुन याच ेझटेशन या सभागृहाला दाखवावं अशी मी िवनंती 
करतो.  
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मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह मा या आधी 
सवानीच दलगीरी  केली कवा खंत  केली असे हणले तरी चालेल. या 
प दतीने आज या सभागृहात घे यासाठी  सद यांना जो म ाव केला आिण या 
प दतीने हा िवषय मंजुर झाला मा.महापौर साहेब,तु ही येथून मागे या प ातून 
आला आहात या प ाम ये या प ाचा तु ही काळ पण आठवा भारतीय जनता 
प ाचे फ  तीन नगरसेवक असायचे, िशवसेनेचे १०/१२ असायचे बाक चे 
काँ ेस आिण रा वादीचे असायचे परंतु यावेळेस सु दा आ ही सवानाच बोलू 

ायचे सवाना बोल याची संधी ायचे, टका केली तर चालेल काही हरकत 
नाही पण ह े लोकशाहीचे सभागृह आह.े आिण या लोकशाही या सभागृहाम ये 
बोल याचा अिधकार सवानाच आह.े परंतु आज आपण बघा मगाशी मंगलाताई 
हणा या मला पण तेच सांगायचं आह ेक , कमान तुम याकडनं आ हाला अशी 

अपे ा नाही. नवीन आता जे सद य िनवडुन आलेले आहेत ते हणु शकतात यांना 
खुप घाई आह.े कारण ते घाई,घाई म येच िनवडुन आलेले आहेत. आिण यांना 
जायची पण घाई लागलेली आह.े हणुन कोटयावधी पयांचे िवषय असतील 
यावर चचा करायची नाही,बजेट एवढं मोठं बजेट ५ िमिनटात मंजुर करायचं हा 

इितहास फ  भारतीय जनता पाट च क   शकते. आिण ते पण पपरी चचवड 
महापािलकेम ये आजही तुम या नगरसेवकाना िवचारा द:ुखी आहेत,द:ुखी एवढा 

मोठा िवषय,चांगला िवषय असताना आ ही ठरवलं िवरोध करायचा तर काय 
क न फायदा आह ेका? तुमचं ब मत आह े यामुळे तु ही िवषय मंजुर क  शकता. 

परंतु असं काही तरी करायचं आिण िवषय पटकन मंजुर करायचा कारण 
लोकांसमोर याची चचा हायला नको, वतमानप ात नांव खराब हायला 
जायला नको, शहरातील कचरा साफ होत नाही,लोकांना पाणी िमळत नाही 
याकडं तुमचं दुल  आह ेआिण अशा कोटयावधी पयांचे िवषय २ िमिनटात कसे 
मंजुर करता िह कमया  फ  तुम या प ातच आह.े आिण हणुन आ हांला द:ुख 

वाटत ं क ,तुम यासार या एक जु या जाण या सद य आहात तु ही थायी 
सिमतीचे अ य  हणुन काम केलं आहे,तुमचा वभाव अितशय चांगला आह ेहे 
सगळं असताना तु ही असं का वागता,एवढा मोठा िवषय ६५४ कोटीचा आह े२ 
िमिनटात उपसूचना देवुन मंजुर करता. मा.महापौर साहेब,मला नामदेवरावांना 
पण िवचारायचं आह े क , यांनी या िवषयावर कती अ यास केला आह.े याचं 
उ र मला नामदेवरावांनी दलं तरी आ हांला चालणार आह.े आता या याम ये 
श द आह ेHAM, PPP आता याच वणन क न सांगा बरं पटपट आता आपण Hybrid 

Annuity Model कुठं करतो तर नॅशनल हायवेला करतो.पण ग हमटनी असं फॉम 
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केलेलं आह े क , PPP Model म ये करावं कवा तु ही HAM म ये करावं. कवा 
Public private partnership  ह े आपण PPP Model  हणतो मग Public private 

partnership  यावेळेला असते That is why entity   आिण दुस-या बाजुला आपण 
हणतो क , Legal  Relationship Demand by of the Government आता Legal  

Relationship Demand by of the Government One  entity pcmc & otherly  

entity  is the private  आिण आता ह े दोघांनी  िमळून जबाबदारीने काम 

करायचं आह.े खुप मोठी जबाबदारी आह,ेखुप मोठं काम आह.े या शहराचा 
चेहरामोहरा बदल यासारखा हा  िनणय आह.े मग अशा प रि थतीम ये एवढया 
घाईने िनणय घे या या आधी जर तु ही लोकांना बोलू दलं असत ं आिण 
बोलताना यात आ हांला काही सूचना करता आ या अस या काही  िवचारता 
आले असत े ितथं तुमचं िबघडलं काय,इथं भारतीय जनता पाट चं िबघडलं कुठं, 
का बोलू देत नाही,का? चचा क  देत नाही आता आ ही एवढं ओरडतोय नंतर 

तु ही आ हांला सांगणार क ,िवषय मंजुर झाला आता बोलून काय फायदा आह े
पण नागरीकांना कळू ा,जनतेला कळू ा कोण या प दतीने तुमची दादािगरी 
आह ेतु ही सभागृह कशा प दतीने चालवता लोकशाही प दतीने सभागृह चालत 
नाही. पटपटपट उपसूचना ायची आिण िवषय संपवायचा  मंजुर करायचा 
सवाना बोलू ा आज तु ही अनुभवी आहात मंगलाताई या ५ टम झा या आहेत, 
कोणाचे २ टम झालेत,कोणाचे ३ टम झालेत माझी वत:ची ६ वी टम आह.े अशा 

काही बाक या  अनुभवी सद यांनी काही चांग या सुचना के या अस या तर 
काही  िवचारले असत ेतर यात काय िबघडलं असतं. बोलू न ाय या मागचं 
कारण काय या याम ये ाचार आह ेका? का फ सग झालं आह.े तसं सांगावं 

भारतीय जनता पाट नं फ सग केलं आह.े सगळयांना बोलू ा नां आ हांला 
काही  मांडू ा आ ही पण लोक ितिनधी आहोत ,िनवडुन आलो आहोत 
आ ही माग या दारानं आलो नाही. खुप पाड याचा य  केला आ हाला पण 
आलो नां िनवडुन आ ही मग अशा प दतीने सभागृह का चालवता मा.महापौर 
साहेब या याम ये मला अिजत ग हाणनी सांिगतलं क , उपसूचना दली गेली 
क ,कमिशयलवा याकडनं एवढे यायचे, िनवासीवा याकडनं एवढे 
यायचे,एमआयडीसीकडनं एवढे यायचे मा.महापौर साहेब,तु हांला चांगल  

मािहती आह े क ,आप या शहराम ये कती एसटीपी काया वीत आहेत, कती 
चांग या प दतीने चालतात आज आप या नदीचं हालत काय आह.े गटार 
आह,ेगटार  या या पुव  ज हा भाकर वाघेरे अिजतदादाकडे फाईल घेऊन 
जायचा आिण सांगायचा दादा माझं ि वम ग टँक मंजुर करा, माझं ि वम ग टँक 
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मंजुर करा, दादा हणायचे अरे, भाकर तुझं घर तर नदीला लागुन आह ेकशाला  
ि वम ग टँक करतो. सकाळी जात जा तुझा ायाम पण होईल. आज काय 
प रि थती आह.े बाजुला उभं राहता येत नाही. ास घेता येत नाही असं या 
नदीचं गटार झालं आह.े मग आपले एसटीपी कती चांगल काम करतात आिण 
आता आपण वॉटर रसायकल गचा ोजे ट केलेला आह े याचे आपण बारकावे 
बघायला नको का, आ ही काय याला िवरोध करतोय का, आमचा तर चांग या 
कामाला कधीच िवरोध नाही. तु हांला फ  घाई आह े िनिवदा 
काढ याची,लवकर मंजुरी घे याची आिण सवात जा त घाई आह े खरेदीची 
मा.आयु  साहेब,मला आप याला िवनंती करायची आह ेक , थोडसं िवषयांतर 
होणार आह े क , या गैरप दतीने अिजत पवार अित.आयु  २ या 
महापािलकेम ये बसुन आहेत Additional commissioner  2 illegall sitting & holding 

the charge and in what capacity he is sitting who has given approval or Revenue 

Department has given approval,when he is told to be relieved within 15 days,how 

come and how dose he is sitting here.How are you putting it he has taken the 

charge there,he should be relieved immediately आिण या काळाम ये कोटयावधी 

पयाचा ाचार झालेला आह े या महापािलकेम ये आिण िवशेषत: 

िवभागाम ये,भांडार िवभागाम ये हाड कर साहेबांना यावेळेस प  दलं होतं 
या प ांम ये रे ही यु िडपाटमटनी प  सांिगतलेल आह े क , यांना १५ 
दवसाम ये रली ह करा, मग यांना तु ही का थांबवताय आिण यांनी जेवढे 

िनणय घेतलेले आहेत याला मी कोटाम ये चॅलज केलेलं आह.े मा.महापौर साहेब 
व  आयु  साहेब आप याला िवनंती आह ेक , एवढा मोठया िवषय या प दतीने 
मंजुर केलेला आह ेतो चुक या प दतीने मंजुर केलेला आह.े एमआयडीसी एक तर 
यांची जबाबदारी पाळत नाही एमआयडीसीचे जेवढे छोटे,छोटे कारखाने आहेत 
यांच पाणी डायरे ट नदीला िमळतयं यासंदभात अनेक िमट ग झा या, यांना 

अनेक वेळा सांिगतलं क ,तु ही तुमचं पाणी ट कर याची ो हीजन करा, त े
करत नाहीत, आपण या याब ल काही ठरवलं आह ेका? या कामाम ये ते घेतलं 

आह े का, शहरा या बाहेर जी गावे आहेत यां याब ल काय केलं आह.े 
भिव याम ये जी गावे आपण घेणार आहोत याब ल काही लँ नग केलं आहे का? 

असे आमचे अनेक  आहेत या याम ये मा.महापौर साहेब,हे कोणाचं तरी पाप 
तु ही तुम या माथी घेवु नका, ह े तु हांला काही तरी चुक चं काम करायला 
लावतील िवषय चांगलाआह,े यावर चचा करा, लोकां या सूचना या आपण 
कुठला पण डे लपमट लँ ट करतो  यावेळेस काय करतात सूचना/हरकती  
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घेतात. आपण काय घेतलं सूचना/हरकती काहीच नाही. एवढया मोठया 
िवषयावर चचा क  ायला पािहजे होती. अिधका-यांना आपण सांगायचं 
होतं,आयु ांनी आम या शंका या हो या या दूर के या अस या,आम या काही 
सूचना अस या तर या द या अस या यात काही बदल क न िवषय मंजुर केला 
असता आमची फ  एवढीच मागणी आह.े एवढे मोठ,मोठे िवषय मंजुर करीत 
असताना तु ही सभागृहाला िव ासातच घेत नाही. िवषय मंजुर हणलं क ,संपल 
ह ेबरोबर नाही महापौर साहेब, आिण मा.आयु  साहेब,मला आप याला िवनंती 
करायची आह े क , मी जे बोललो आह े याचं लेखी प  सु दा दलेलं आह े या 
गो ीवर तु हांला अँ शन यावी लागेल आिण  अँ शन घेतली नाही तर  मी 
महापािलके या िवरोधात कायदेिशर कारवाई करणार आह,ेध यवाद.  

मा.पंकज भालेकर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह आज आपण बराच 
वेळ म लिन: सारण क ातून बाहेर पडणा-या येचं पाणी आपण या यावर या 

क न औ ोिगक आिण िनवासी भागाला देणार आहे. हा ोजे ट ६५० कोटीचा आह.े 
आयु  साहेब,मला आप याला आठवण क न ायची आह े क , गे या दड वषापुव  
असाच िवषय हा िवषय चांगला आह ेपरंतु या िवषयाला रा य शासना या या काही 
परवान या असतील, कवा िविवध िवभागा या या परवान या आव यक असतात या 
घेत या गेले या आहेत का? कारण दड वषापुव  ज हा आ ही थायी सिमतीला होतो 

तर यावेळेस अस ं १५० कोटीचं ेनेज लाईन इं ायणी नदी,पवना नदी या ठकाणी 
मंजुर कर यात आला होता यावेळेस मी रा वादी काँ ेस प ा या वतीने याला िवरोध 
केला होता. रा ी १२.०० वा. याची वकऑडर काढली आिण ३.०० वा. याला दे यात 
आली. हे महानगरपािलके या शासनाला कसं काय श य होतयं ठक आह े केलं पण 
याची पुढे काय अंमलबजावणी झाली आज मा या तळवडे येथे पहातोय या ठकाणची 

लाईन चाल ू के यानंतर यांना पिह यांदा शेतक-यांनी आडवल ं यानंतर ती ाय हेट 
जागेतून टाकली नंतर ती नदीपा ातून गेली. नदीपा ातून घेत यानंतर  एलजीटीनी 
आडवल ं यानंतर ते काम बंद केलं. परत ह े काय चालल ं आह.े परत यांनी 
मशानभूमीम ये काम चालू केलं आहे ही कसली प दत आह.े तु ही काम कराय या 

आधी याच अलायमट आहे का? याचं  लॅ नग नाही ही कसली प दत आह.े याची 

परिमशन सु दा नाही. आ ही गे या दड वषापुव  सु दा सांिगतलं होत ंयाची परिमशन 
घेतले या न ह या यामुळे आ ही सवानी याला िवरोध केला होता. यावेळेस आमचा 
िवरोध डावलून िवषय मंजुर केला आिण याच रा ी या कामाची ठेकेदाराला वकऑडर 
दली आह.े हणजे ही महापािलका हणजे चर यासाठी कुरण आह े का? येकानी 

या ठकाणी मोठमोठे ोजे ट काढायचे ठक आह ेकाढा पण यासाठी या परवान या 
लागतात या या. याचं कधी ेझटेशन दलं नाही,कुठली मािहती दली नाही. आिण 
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आपण हा िवषय मंजुर केला आह.े मा.महापौर, मला या ठकाणी जी अडचण आली होती 
ती ेनेज लाईन टाकताना जाणवली आिण आता ते काम सव बंद आिण ठ प आह.े मग 
िवनाकारण एवढे मोठमोठे ोजे ट काढुन बंद करायचे का?  याची कॉ ट वाढत 

जाणार, यामुळे महापािलकेचे आथ क नुकसान होणार आह.े मा.महापौर 
साहेब,मा.आयु  साहेब,ह े अस ेमोठमोठे ोजे ट काढताना या यावर सिव तर चचा 
हायला पािहजे. आिण यावर सगळयां या सूचना घेत या गे या पािहजेत. आप याला 

िवनंती  आह े क , हा पयावरणाचा िवषय आह े या या अनुषंगाने मला आप याला 
बोलायचं आह े क , आयु  साहेब,आपण काल मंुबईला गेला होता ितथं एक िमट ग 
लावली होती आम या भागा या बाजुला तळवडे, पीनगर ,कॅ टो मटचं असेल 
या ठकाणी जी मोकळी जागा आह े तर या ठकाणी यांनी गे या मिह याभरापासून 
यां या कचराडेपोला आग लागलेली आहे या या धुरापासून लोकांना खुप ास 

झालेला आह.े या दवशी मी रा ी ११.०० वा.आयु  साहेबांना फोन केला होता आपण 
या ठकाणी अि शामक दला या गाडया पाठवून द या पण आ हांला याचा दरवष  

उ हाळयाम ये याचा खुप ास होतोय. नागरीकांना काय वाटतयं महानगरपािलकेनं 
काही तरी केलं पािहजे. महापािलका हणते कँ टो मट या जागेम ये आमचा काही 
ह त ेप कर याचा संबंध येत नाही. काल यांचे सी.ओ.आल ेहोत े यांनी सरळ सांिगतले 
क ,आ ही या याम ये काहीच क  शकत नाही. आ हांला या याम ये तुमची काही तरी 
साथ पािहजे अित र  आयु  सु दा आ यानंतर सु दा या यामधुन काहीच माग िनघत 
नाही. यांना आ ही सांिगतलं क , आ ही अि शामक दला या गाडया पाठव या आहेत 
पाणी मारलेलं आह ेतरी यांचा काही उपयोग होत नाही कमान या यावर माती तरी 
टाकून ती आग िवझव याचा य  करा. गे या मिह याभरापासून या ठकाणा न एवढा 
धूर येतोय क ,लोकांना सनांचा ास हायला लागला आह.े कारण दरवष  ३/४ 
मिहन े हा ास होत आह े जोपयत पाऊस पडत नाही तोपयत हा ास जाणवतोय. 
या याम ये आपण मा.महापौर साहेब,पुढाकार यावा. कँ टो मट बोडाचा दवसाला 
काही तरी ५/६ टन कचरा आह े या याम ये जर काही आप याला मदत करता येते का 
ते बघावे जेणेक न आ हांला जो ास होत आह ेतो ब-याच वषापासून चालत आलेला 
आह.े तो तरी कमी होईल. तरी मा.आयु  साहेब,आपण या यावर ल  घालावं आिण 
कॅ टो मट बोडाचे जे ि गेडीयर असतील, यांचे सी.ओ.असतील यां याबरोबर एक 
िमट ग घेवुन या यावर कायम व पी तोडगा काढावा ही आपणांस िवनंती आह.े  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह आता जी उपसूचना 
दली गेली आहे या याम ये तसेच सदर क पातून पुरव यात येणा-या यायु  

पा यासाठी वतं  पाणी मीटर येक जोडणीसाठी बसिवणेत यावे. तसेच सदर या 
क पातून या केले या पा याचे दर हे घरगुती वापरासाठी पिह या तीन वषासाठी 

मोफत व यापुढे मनपा या िप या या पा या या दरापे ा २०% कमी तसेच वािण य 
तसेच औ ोिगक वापरासाठी ३०% कमी ठेवणेत यावेत हणजेच घरगुती वापरासाठी 
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पिह या तीन वषासाठी मोफत व यापुढे िप या या पा या या दरा या ८०% तसेच 
वािण य व औ ोिगक वापरासाठी पिह यापासुन ७०% दराने आकारणी करणेस 
मा यता देणेत येत आहे आता अशा कारची यावेळेस आपण उपसूचना देतो 
या याम ये TAC  किमटी नेमलेली आहे या या म ये Technical Adviser  

असतील, आयु  असतील यांनी याचा अ यास केला असेल आपण याची 
फजीबीलीटी बनवली असेल,एवढया वषाम ये  एवढे पैसे होतील मग याला पुढचे १५ 

वष याला  सांभाळायचे आहेत आिण मग असं या याम ये िड टब होणार नाही का? 

का,मग आपण आप या मनानेच ३ वष यांना मोफत ा ४० ट े  माफ करा,उ ा 
या याम ये आयु  येणार आहेत. हणजे उ ा आयु ांना या याम ये टाकतो क ,काय? 

उ ा तुम या उपसूचनेमुळे जर यांना रे ही यु जनरेट होतोय असं वाटतयं पण झालाच 
नाही तर काय होणार फजीबीलीटी बदलेल का? आपण अ यासपूवक उपसूचना 

मांडली आहे का? या या मागचा काय अ यास आह.े उपसूचना तु हांला कोण या 

अिधका-यांनी िल न दली आह.े यावेळेस आपण अशा उपसूचना देतो यांनी या 
सभागृहाला समजून सांगावं ध यवाद. 

मा.अॅड.सिचन भोसले - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह खरंतर हा िवषय 
या सभागृहात मंजुर झालेला आह.े आिण मला असं वाटतयं क ,या िवषयावर आपण 
कतीही चचा केली तरी ऑलरेडी हा िवषय मंजुर झाला आह.े या प दतीने या 

सभागृहात हा िवषय मंजुर कर यात आला आह.े माई,आपण या िवषयावर सगळयांना 
बोल याची संधी देवुन सवा या या काही सूचना आहेत या घेत या अस या तर या 
आणखीन चांगलं झालं असतं ब मत आपलं आहे िवषय मंजुरच होणार होता. परंतु 
आ हाला असं वाटतयं क ,सवाचा िवचार याम ये यायला पािहजे होता. यामुळे या 
िवषयावर आता चचा करणे काही यो य होणार नाही ऑलरेडी िवषय मंजुर झालेला 
आह.े या िवषयाला ध न आ ही जे आंदोलन केलं आहे माई, मी आप याला अगदी 
न पणे कळवतो क , या ठकाणी आ यानंतर वेश ारावरती आप या िस यु रटीने 
आडवलं मी यांना िवनंती केली क ,सभागृहात जे कोणी संबंिधत अिधकारी असतील 
या संबंिधत अिधका-यांना ही फ  जलपण  ायची आह.े या या मागचा उ ेश असा 

होता क , शहरामधील दो ही न ांम ये जलपण  चंड माणात वाढलेली आह.े 
मा.महापौर, एक मिह यापुव  या सभागृहा या मा यमातून संबंिधत अिधकारी आिण 
आयु ांना िवनंती केली होती क , या ांवरती ताबडतोब उपाययोजना करा, आिण 
लवकरात लवकर या दो ही न ा व छ करा कारण क , या ठकाणी या शहरातील 
नागरीकां या आरो याचा  िनमाण झालेला आहे. एका बाजुला आपण 
कोरोनासार या आजाराचा सामना करतोय आिण दुस-या बाजुला या शहरा या 
नागरीकांना या जलपण मुळे चंड मन ताप होतोय, लोकां या आरो याचा  िनमाण 
झालेला आह.े  सवा या वतीने मी या सभागृहाम ये िवनंती केलेली होती. परंतु 
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या यावर अ ापपयत कोणताही ठोस िनणय झालेला नाही. चार दवसापूव  मी 
मा.आयु ांना प  दलं यावर अजुनपयत कुठलीही ऍ शन घे यात आलेली नाही. 
यामुळे या ठकाणी मला आंदोलन करावं लागलं खरंतर मी या सभागृहा या बाहेर 

िवनंती करत होतो क , आप याशी पीक ग फोनवरती संपक साध याचा य  करत 
होतो क ,माई, मला जलपण  घेवुन आत म ये येऊ ा या यामागे माझा कोणताही 
उ ेश न हता. आिण जलपण  हणजे कुठलं श  नाही, कवा अ  नाही वन पती आह,े 
झाडपाला आह.े या ठकाणी मी शासनाचे डोळे  उघड याचा य  केलेला आह.े 

शासन या ठकाणी काम कर याचं स ग करत आह.े य ात ते काहीच करीत नाही. 
शासनाचं ल  दुसरीकडच आह.े या ठकाणी यांना मलई िमळते या ठकाणी हे चांगल 

काम करतात. या ठकाणी आथ क फायदा आहे ितकडे यांच चांगल ल  असतयं परंतु 
या शहरातील नागरीकां या आरो या या ांकडे ल  देत नाहीत. माई,मला 
कोणालाही दुखव याचा उ ेश न हता ढाके साहेब, यावेळेस बाहेर आले यावेळेस मी 
यांना सांिगतलं क , संबंिधत जे कोणी अिधकारी असतील यांना फ  ही जलपण  
ायची आह.े हणजे काय होईल क ,या ठकाणी नेली क ,जलपण  काढ याचं काम या 

सभागृहातनं चालू झालं असं मला वाटत होतं. परंतु यांनी काय केलं,आले दोन िमिनटं 
उभे रािहले आिण कुठ याही कारची दखल यांनी घेतली नाही,मा याशी बोलले पण 
नाही. माई, आपण या सभागृहाम ये लोकांचे  मांड यासाठी आलेलो आहोत. आिण 
आपण  मांडून सु दा हे अिधकारी दखल घेत नसतील तर आपण काय केलं पािहजे. 
कुठ याही अिधका-यांशी माझं वैर नाही,कुणाचं इनस ट कर याचा माझा उ ेश नाही. 
मी िस यु रटीचा सु दा मान ठेवलेला आह.े यांना कुठेही ध ाबु  केलेली नाही. मी जे 

 मांड याचा य  केलेलाआहे याचं उ र दे यास शासन जे टाळाटाळ करीत आह.े 
माई,मी आप याला िवनंती करतो क ,सव  शासना या अिधका-यांना आपण स  
ताक द देणेत यावी क ,जो  कोणी लोक ितिनधी या ठकाणी सम या मांडतोय तर या 
सम येचं िनराकरण करणं हे तुमचं काम आह.े आले, दोन िमिनटं बोलले आिण पळून 
गेले,  तु ही पळून कशाला जाताय, तु ही पळा याने  काही सुटत नाहीत. जर तु ही 
थांबले असते तर दंगा झाला नसता या या आगोदरही मी तु हांला  आंदोलन करताना 
सांिगतलं होतं क , आ ही न पणे तु हांला सांगतोय,आ हांला कुठ याही कारचं 
आंदोलन करायला लावू नका. या यामधनं जर काही गैर कार झाला तर याला तु ही 
सव वी जबाबदार आहात. ही जलपण  काय मा या एकटयाचा  नाही. या पुण 
शहराचा  आह.े ल ात या,मी अजुनही तु हांला सांगतोय तु ही अजुनही वेळ या 
इत या दवसाम ये आपण ही उपाययोजना करणार आहोत. गेली ४/५ वष झाली 
साहेब, या वषाम ये जलपण वर कती कोटी पये खच झालेला आह.े दरवष  जलपण  
काढ याचं टडर काढलं जातयं आिण पाऊस  आला क ,ती वा न जातेय या याम ये 
ठेकेदार आिण अिधकारी िमलीभगत आह.े माई,हे असं कती दवस चालणार आह.े 
याचा काहीही उपयोग नाही. तर आपण स   सूचना देणेत या ा या जलपण वर जर 
परमनं ट सो युशन काढायचं असेल तर यासाठी काय करावं लागेल, काय यं णा 
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राबवावी लागेल कवा कुठली  टमट करावी लागेल. परवा मी आयु  साहेबांशी 
बोलत असताना आयु  साहेब हणले क , या कंप या आहेत नदी या साईडनी  आहेत 
यांना बोलवून या, यांना नोटीस ा, या कंप या दुषीत पाणी सोडतात यांना 

नोटीस ा पा याम ये जे जीव ाणी आहेत यांना सु दा यामुळे धोका आह.े मला असं 
वाटतयं क ,आयु  साहेब,आपण याम ये जातीने ल  घालून या याकाही कंप या 
आहेत या आपले वे ट पाणी नदीम ये सोडतात यांना थम नोटीस ा आिण नाहीच 
ऐकलं तर यां यावर केसच करा. या या आगोदर कधी अशा केसेस झाले या आहेत का, 
या जलपण वर आपण ठोस उपाययोजना काय केली आहे  हा पण एक  आह.े तर 
माझी आप याला न  सुचना आहे क , या जलपण वर आप याला काय करता येईल ते 
बघा आिण दुसरी गो  कंप या या वॉटर  टमट या बाबतीत  परमनं ट उपाययोजना 
काय करता येईल याचा िवचार करा, आयु  साहेब,आ ही या ठकाणी जे पोटितडक ने 
बोलतोय याची तु ही गांभ याने दखल या. परत एकदा सांगतो एक मिह याचा 
कालावधी या आिण या यावर कायम व पी उपाययोजना करावी. आता कोरोनाचा 
काळ आहे यामुळे आंदोलन कर यास सु दा परिमशन नाही. यामुळे उ ा जर आंदोलन 
करावं लागलं आिण यासाठी िशवसेना उ ा जर र यांवर उतरली तर याचे प रणाम 
वेगळे असतील ल ात ठेवा. या यामुळे मी आप याला िवनंती करतो क , लवकरात 
लवकर या यावर कायम व पी उपाययोजना करावी. कुठ याही अिधका-यांना 
दुखाव याचा माझा उ ेश नाही. तु ही तुमचं काम वि थत करा,आमचं हणणं 

वि थत ऐका, हे माझं एकटयाचं हणणं नाही सव लोक ितिनध ची हीच सम या 
आह.े नागरीकांची सम या आहे ती मी माड याचा य  केला आह.े एवढीच मी 
आप याला िवनंती करतो. ध यवाद.  

मा.िवकास डोळस - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह  माई,मी सागर आिण 
पैलवान ितघंजण एक  येत होतो. आिण सागर मला हणला आप याला आत म ये 
जाऊ देणार नाहीत. मी सागरला हणलं असं का बरं, तर तो हणला आप याला आत 
म ये सोडत नाहीत. मी याला हणलं आपण नगरसेवक आहोत आिण यात या यात 
स ाधारी नगरसेवक आहोत. आप याला कोण अडवणार आह.े यानंतर वरती 
आ यावर आमचे सिचन भाऊ गळयाम ये जलपण  घेवुन थांबले होते. खरंतर हा 
जलपण  िवषय फ  िशवसेनेचा कवा सिचनभाऊंचा नाही तर नदी कना-यावरती जी 
काही गावं आहेत या, या गावातील नागरीकांचा  आह.े आिण यांना मी 
आ या,आ या हणलं क ,तु ही जे करताय ते यो य करताय कारण शासन या यावर 
कारवाई करीत नाही. माझा भाग बोपखेल नदी या काठी आहे या म छरामुळे 
या ठकाण या नागरीकांना सं याकाळी ६ नंतर दरवाजा लावावा लागतोय,घरात धुर 

करावा लागतो.  या ठकाणी टु ि हलर जर कोणी बाहेर गेला तर त डात १०/२० 
म छर जातात. नागरीकांची एवढी मोठी गैरसोय होत असताना शासन या यावर 
कोणतीही कारवाई करीत नाही यामुळे मी सिचनभाऊंना सांिगतलं क ,मी तुम या 
बरोबर आह.े आिण यांना या सभागृहात येऊ ावं यासाठी य  करीत होतो. आज 
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आपण कोरोनाचा ादुभाव रोख यासाठी मी कालच किमशनर साहेबांना फोन केला 
होता लडकत साहेबांना एक हीडीओ कॉल केला होता. ८ दवसापुव  किमशनर 
साहेबाना फोन केला होता. काल सकाळी ७.०० वा.मा या घरी जवळपास १०० ते 
१५० मिह या आ या हो या या मिहला दाखव यासाठी मी लडकत साहेबांना हीडीओ 
कॉल केला होता. तो यासाठीच क ,आम या घरी सकाळी,सकाळी १०० ते १५० 
मिहला ुपनी येतात. हा िवषय या िवषयाशी सुसंगत नाही पण माई,मला थोडी 
बोल याची परवानगी दे यात यावी. आज कोरोनाचा ादुभाव रोख यासाठी आपण 
एक कडे नगरसेवकांना सभागृहात ये यापासून  रोखतोय. आज आ हांला या सभागृहात 
ये यासाठी संिवधानाने ह  दलेला आह.े आिण दुसरीकडे पा यासाठी १०० ते १५० 
मिहला यां या जीवाची पवा न करता र यावर येतात मग याला जबाबदार कोण, 
आज आपण दवसाआड पाणी केलं आहे ते का केलं आह.े आप या शहराची लोकसं या 
कती आहे आिण याना पाणीपुरवठा कर याची व था आपली आह.े मग आपण 
दवसाआड पाणीपुरवठा करतोय गे या २० दवसापासून मा या भिगन या घराम ये 

पा याचा थब नाही. ती मिहला अ रशा रडत होती. ८ दवसापुव  किमशनर साहेबांना 
फोन केला होता या या आगोदर जेई, डे युटी,ए झी युटी ह, िसटी इंिजिनयर असु ा 

येका या समोर सम या मांडलेली आह.े या या मिहला एक  जमतात याम ये जर 
का कोणाला कोरोनाचा ादुभाव झाला तर याला जबाबदार कोण याचं उ र मला 
आयु  साहेबांनी ाव.ं या मिहलां या जीवाची पवा आपण करायची नाही का? 

यापैक  काही मिहलांना शुगर असेल,बीपी असेल तर यां या जीवाची काळजी कोण 
करणार ?िजथे माझे नागरीक राहतात या म छरा या ादुभावामुळे यांना जे रोग 

होतात यांना कोण जबाबदार आह.े मुळात तु ही या सभागृहात नगरसेवकांना 
ये यापासून म ावच करायला नाही पािहजे. ज हा सागर मला हणला आप याला 
आत म ये जाऊ देणार नाही त हा मी याला हणलं आपण स ाधारी आहोत आिण 
आत म ये आ यानंतर ज हा िसमाता ना आत म ये ये यास रोखलं त हा मी सागरला 
हणलं आपण खरचं स ाधारी आहोत का? आज तु ही नगरसेवकांना रोखताय या 

गो ीचा मी ती  िनषेध करतो. पा यासाठी माझे नागरीक र यांवर येत 
आहेत,कोरोनाचा ादुभाव वाढतोय या काळात लोकांना पा याची गरज आह.े 
दवसाआड पाणी पुरवठा याच कारणासाठी केला आहे क ,लोकांना वि थत 

पाणीपुरवठा हावा   मी कळकळीनं तु हांला एक गो  सांगतो क , ज हा,ज हा मी 
हाड कर साहेबाना कॉल केला या या  ५ ा िमिनटाला संबंिधत ए झी युटी ह 
इंिजिनयरपासून ते िसटी इंिजिनयर असतील यांचे सगळयांचे फोन मला आलेले आहेत. 
तु हांला मी दोन वेळा फोन केला याम ये साधा जेईचा पण मला  फोन आला नाही. 
पण मला अिजबात तुलना करायची नाही पण हे जे अिधकारी आहेत ना हे वत: या 

अिधकारात घेवुन तु हांला िवकुन खातील. आयु  साहेब,तु ही बोपखेलला या 
या ठकाणची पा याची सम या,जलपण ची सम या बघा या पण मह वा या सम या 



178 
 

  

आहेत. जे आपण माट िसटी हणतो ना जे टेलवर गावं आहेत यांना पाणी देणं गरजेचं 
आह.े तसेच र याची काय प रि थती आहे ती पण बघा माई,आपण मला बोलायला 
संधी दली याब ल ध यवाद. आिण आयु  साहेब,आप याला िवनंती आहे क ,ज हा 
कोणी नगरसेवक आपली सम या सांगेल या यावर आपण वरीत कायवाही 
करावी.ध यवाद,जय हद जयमहारा . 

मा.राजु िमसाळ -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह   माई,तु ही िवषय 
मंजुर केला आह.ेआिण मंजुर झा यानंतर या यावर आता गेली तासभर चचा सु  आह.े 
हीच जर का चचा िवषय मंजुर कर यापुव  झाली असती तर हे जे घडलं ते मगाशीच 
घडलं असतं माई, रसायकल ग वॉटर या ोजे टसाठी ६५४ कोटीचा आपण खच 
करणार आहोत या याम ये रॉय टी,जीएसटी, ाज इ.या याम ये एकुण खचापैक  
मनपा माफत ४० ट े  भांडवली खच कर यात येणार आहे. क प कायाि वत 
झा यानंतर ७ वष  सावजिनक प दतीने िवतरीत कर यात येईल. माई,मगाशी 
मंगलाताईनी सांिगतले यां या भागाम ये दड कोट .खच क नही हा क प 
धुळखात पडलेला आह.े माई,माझं हणणं आहे क ,या सव गो ची शहािनशा होणं 
गरजेचं आह.े तु ही िनिवदा क पाम ये ६० ट े  िनधी उभी क  शकता तर राहीलेली 
४० ट े  िनधी कोण देणार आह.े याची काहीच क पना न देता प नेते याचा खुलासा 
होणं गरजेचं होत.ं या िवषयाला आमचा िवरोध नाही. परंतु याची मािहती या 
सभागृहाम ये देणं फार गरजेचं होतं या सभागृहामधील या, या लोकांना अनुभव 
आलेला आह.े या, या सद यां या मनाम ये या काही क पना आहेत या क पनांचा 
ऊहापोह होणं गरजेचं आह.े आयु  साहेब,आप याला िवनंती आहे क ,हा क प कसा 
होणार आहे याचं ेझटेशन सभागृहाम ये ावं आिण मगाशी मंगलाताईनी जे सांिगतलं 
आहे याचा खुलासा करावा यानंतर आ हाला बोल याची संधी ावी.  

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह  खरं हणजे िवषय .३ 
वरती आज आपण सांडपा या या पुनवापर क पावर जवळपास गेली दड तासापासून 
चचा करतो आह.े स मा.महापौर माई,मी आपणांस िवनंती करणार आहे क , खरं हणजे 
मगाशी जनरल बॉडी चालू कर या या आगोदर आयु ां या बरोबर आप या 
अ य तेखाली कोरोना या संदभात िमट ग आयोिजत केली होती. आिण कोरोनाची 
सं या वाढत असताना सभागृहातील सद यांची नेमक  सं या काय असावी 
आयु ांनी, शासनाने नेमक  काय पावले उचलली आहेत.कोरोनाचे ण कशा प दतीने 
आहेत,आपले आयसीयु कशा प दतीने आहेत अथवा आपली पल सीसी सटर कशा 
प दतीची आहेत अशा कारची सिव तर मािहती आप या अ य ते या खाली 

शासनाकडुन घेतली आह.े आिण मला वाटतं यावेळेस आपण सव गटने यांना आमंि त 
केलं होतं. आिण हणुन आपली यावेळेला गटने यांची बैठक झाली यावेळेला कोरोना 
बाधीतांचा  दैनं दन आकडा  ८००,८५०  असा आलेला आह.े आिण याअनुषंगाने 
आपले सव गटनेते बसलेले असताना िशवसेनेचे गटनेते यांना काही काम अस यामुळे 
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यावेळेस ते अचानक िनघुन गेले. परंतु आपण सव टनेते असताना चचा केली आिण 
आपण या प रि थतीचा आढावा घेत यानंतर जनरल बॉडी या संदभम ये आपण नेमकं 
काय केलं पािहजे. इतर वेगवेगळया महापािलके या संदभात चचा झाली ठाणे 
महानगरपािलका कोटात  गेली, पुणे महापािलका गे या वषापासून ऑनलाईन जनरल 
बॉडी केली जात आह.े अशा वेगवेगळया महापािलकां या मा यमामधुन आपण सवानी 
आयु ां या बरोबर चचा केली. लोकशाही या मागाने आयु ांशी  चचा झा यानंतर 
या ठकाणी िनणय घेतला आिण कोरोनाची प रि थती बिघतली तर ही वाढत चाललेली 
आह.े आिण एवढं ५/६ तास सभागृहात बसणं आिण आप या सवा या चचमधुन िन प  
झालं  आिण मला वाटतं  सव गटने यां या उपि थतीम ये सभागृहाम ये ५/१० लोक 
हवे आहेत यासंदभाम ये आप या सिमती या अ य ांना या ठकाणी िनमंि त केलं 
गेलं.स मा.महापौर आपण  िपठािसन अिधकारी हणुन आपण या ठकाणी  

शासना या मा यमातून आपण या ठकाणी हा य  केला. या या म ये 
स मा.महापौरां या बाबतीत कुठ याही स मा.सद यांनी यां या मनाम ये शंका ठेवु 
नका. स मा.महापौरांचा हाच उ ेश या ठकाणी होता. कोरोना या प रि थतीम ये 
आपण या सभागृहाम ये बस या या नंतर उ ा सारमा यमां या मधुन सु दा आपण 
काळजीपुवक िवचार करतोय,तसेच जळगांव महापािलकेची िनवडणुक सु दा ऑनलाईन 
प दतीने कर यास कोटाने परवानगी दलेली आह.े ठाणे महापािलकेची जनरल बॉडी 
सु दा ऑनलाईन प दतीने झाली आह.े कोरोनाचा मागचा जर काळ बिघतला तर या 
काळाम ये आपली प रि थती ही कशी होती. यावेळेस सु दा आपले सभासद बोटावर 
मोज या इतके सभागृहात येत होते. एवढया मोठया माणात सं या असताना सु दा 
यावेळेस आपण काटेकोरपणे पालन करत होतो. आिण मग दुस-या ट याला कोरोनाला 
यावेळेस सु वात झाली आहे. माझी सव स मा.सद यांना िवनंती आहे क , कुठ याही 
कार या भावना मा.महापौरां या मा यमातून या ठकाणी िपठािसन अिधकारी हणुन 
शासनाने यांना सांिगतलं क , अिधकार तुमचा आहे तु ही या ठकाणी हे करा, हणुन 
शासना या वतीने या ठकाणी हे िनयोजन केलं गेलंल होत.ं यासंदभात मी या ठकाणी 
प ीकरण केलेलं आहे मला यासंदभात अिधक बोलायचं नाही. गे या वष  कोरोनाचे 
ण कमी असताना सु दा कोटेकोरपणे आपण  या ठकाणी पालन करीत होतो.आिण 

तीच प रि थती आप या शहरातील नागरीकां या, णां या मा यमातून आ यामुळे हा 
या ठकाणी िनणय आिण इतर महापािलका यांचा िवचार केलाआिण आ ही यांची 
चौकशी केली तर या महापािलकाम ये ऑनलाईन प दतीने िनवडणुक 
असेल,जी.बी.असेल शेजारीच असलेली पुणे महापािलकेम ये सु दा गे या वषभरापासून 
एकही जनरल बॉडी थेट सभागृहाम ये झालेली नाही. आिण आधुिनक काळाम ये आपण 
सोशल िमडीयाचा मा यमातून आपण मोबाईलचा  वापर करतो. आिण मला वाटत 
मोठमोठया सभा या ऑनलाईन या मा यमातून होत आहेत. कॉ फर स ऑनलाईन या 
मा यमातून होत आहेत. क  सरकार,रा य सरकार यांचे िनणय सु दा ऑनलाईन या 
मा यमातून होत आहेत. आपणही ऑनलाईन बोलू शकतो. या ठकाणी आपण 
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स मा.सद यांचा आदर करीत सभा आयोिजत केलेली आह.े मी पु हा एकदा 
स मा.सद यांना िवनंती करणार आहे क , आपण या सभागृहात तासनं तास चचा 
कर यापे ा ऑनलाईन प दतीने  चचा करणे यो य होईल. तरी असो या ठकाणी िवषय 

.३ जो आहे तो अितशय चांगला आहे शहरा या दृ ीने अितशय चांगला िवषय आह.े 
सांडपा यावरती पुन या क न पाणी वापरणं आप याला पा याचं मह व मािहती 
आह.े मला वाटत नाही येक सद यांला पा या या ब ल काय सांगावं कारण पाणी हे 
आप याला नैसग क देण आह.े इतर रा य  कवा देशाम ये गे यानंतर पा याची काय 
प रि थती असते. हे आपण बघता. हणुन या शहराम ये एक कडे लोकसं या वाढत 
आह,े यानुसार पा याचं िनयोजन करणं हे आपलं कत  समजुन  करत 
आहोत.स मा.सद य योगेश बहल यांनी सांिगतलं आहे क ,२०१७ म ये आमचे 
स मा.सद य वादळामुळे िनवडुन आलेले आहेत. आिण असंच वादळ २०२२ म ये येणार 
आहे हे स मा.सद य जनतेचा आदर क न या ठकाणी आलेले आहेत. जनतेनी या ठकाणी 
स मा.सद यांना िनवडुन दलेलं आहे या जनतेचा  तु ही अपमान करीत आहात. आिण 
या मतदान करणा-या नागरीकांचा तु ही अपमान करीत आहात. आिण सव  जनतेला 

मािहती आहे क ,भारतीय जनता पाट  ही सवसामा य नागरीकांना घेवुन या शहराम ये 
िनयोजन करीत आह.े आिण याचाच प रपाक हणुन या ठकाणी आपण २०१७ ला 
िनवडुन आ यानंतर आं ा आिण भामा आसखेड धरणाचं १०० एमएलडी  पाणी  
आण याचं िनयोजन या ठकाणी केलेलं आह.े आिण याच मा यमातून आमचे 
स मा.अ य  आिण आमदार महेशदादा लांडगे यांनी य  या ठकाणी पहाणी केली. 

य  फ ड म ये उत न या ठकाणी िडसबर पयत पाणी दे याचं काम हाती घेतलेलं 
आह.े िडसबर या आत या शहरातील नागरीकांना क ं पाणी दे याचं काम सु दा आ ही 
दो ही आमदारां या मा यमातून कर याचा य  केलेला आह.े यामुळे योगेश भाई 
तु ही   चता क  नका, तु ही रा वादी या मा यमातून उ लेख केला आहे  भारतीय 
जनता पाट कडे योगेशभा या हण यां माणे  २५/२५ वष स ेत असताना यावेळेस 
तु ही काय करत होता. आ ही आं  धरणामधुन पाणी आणलं,जलशु दीकरण क  उभं 
केलं, या ठकाणी पाईपलाईनच काम चालू झालेलं आह,े टा यांच काम चालू झालेलं 
आह.े आपण हणता क ,या ठकाणी घाई,घाईने िनणय घेतले जातात पण घाई,घाईने 
िनणय घेत असताना या शहरातील नागरीकां या िहतासाठी िनणय घेतले जातात. हे 
आपण िवसरता कामा नये. मी या ठकाणी योगेशभा ना सांगेन क ,या ठकाणी वादळ हे 
भारतीय जनता पाट चंच आहे आिण २०२२ ला सु दा भारतीय जनता पाट चंच वादळ 
असणार आह.े यात कुठ याही कारची शंका नाही. कारण या ४ वषामधला जर आपण 
इितहास बिघतला तर या महापािलके या वेगवेगळया योजनां या मा यमामधुन 
पाणीपुरवठयाचं िनयोजन सु दा स मा.अ य  आिण आमदार महेशदादांनी या ठकाणी 
केलंल आह.े मा.महापौर साहेब,या ठकाणी सांडपा या या येवरती आपण 
िचखलीम ये मैलाशु दीकरणाचा १६ एमएलडीचा जो ट पा आहे तो २० एमएलडी 
पयतचा ट पा उभा कर याचं काम आपण या ठकाणी केलेला आह.े परंतु मा या 
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मािहतीनुसार, या सांडपाणी  पुन यां या मा यमातुन परदेशाम ये आपण 
सगापुरम ये गेलो तर पुन या केलेलं  पाणी जनता िपत आह.े आिण अशा प दतीची 

HAM  जी काही टे ॉलॉजी आहे  या या मा यमातुन आपण ही  या करणार 

आहोत. पा याचं िनयोजन,पाणी कसं दलं जाणार आहे या मा यमातून आपण 
या ठकाणी पाईप लाईन टाकले या आहेत. इंड ीयलला कसं पाणी दलं जाणार आह.े 

खरं हणजे स मा.महापौर साहेब, या सभागृहाम ये एक उपसूचना आलेली आहे आिण 
ती ो साहना मक उपसूचना आलेली आह.े मी मगाशी उ लेख केला आहे क , 
सगापुरम ये हे पाणी नागरीक िपतात आिण हणुन आपण तशा प दतीनं एवढं चांगल 

पाणी या क पा या मा यमातून तयार होणार आह.े आिण हणुन याला एक 
उपसूचना दली आह.े ३ वषाकरीता जे नागरीक घरगुती वापर करतील यांना आपण 
पाणी हे मोफत देणार आह.े आिण अशा प दतीनं आपण जे काही पाणी वापरलं जातयं 
आपण आप या घराम ये पा याला कती मह व दलं पािहजे. अशा कारची उपसूचना 
या ठकाणी आलेली आह.े मा.महापौर साहेब,आपण या सभागृहाला सांगावं क ,जो 
काही ोजे ट आह े तो एकुण १२० एमएलडीचा आह.े आिण यात आपण पिह या 
ट याचा २० एमएलडीचा ोजे ट ३० वषापुव चा एसटीपीचा लँ ट हा जुना आह.े 
यासंदभात या या आजुबाजु या असणा-या नागरीकांनी सु दा वारंवार या ठकाणी  
त ारी केले या आहेत क , या ठकाणी असले या मैलाशु दीकरण क ाचा आ हांला ास 
होत आह.े गे या३० वषाम ये  टे ॉलॉजी बदलत गेलेली आहे आिण  या आधुिनक 
टे ॉलॉजी या प दतीनं आपण या सांडपा या या पुन या करणेचा क पाचा िवषय 
या सभागृहाम ये आणलेला आह.े शहरातील नागरीकां या दृ ीने अ यंत चांगला क प 
आह.े खरं हणजे ब-याच  स मा.यांनी सांिगतलं आहे क , मी याबाबतीत बोलणार 
नाही पण यात न  एवढंच आहे क , स मा.महापौर मागची सभा सु दा तु ही ५/७ 
तास चालवली आह.े आिण चांग या वातावरणाम ये  आप याला कुठलीही गडबड  
करायची नाही. आिण या शहरासाठी चांगला उप म  करत असताना तो आलेलाआहे 
आिण तो आपण मंजुरच केलेला आह.े या ोजे ट या बाबतीत संजय कुलकण  यांना 
खुलासा कर याचे आदेश ावेत. अशी िवनंती करतो आिण थांबतो ध यवाद.  

मा.महापौर – मा.आयु  साहेब, या ोजे ट या संदभातील संपुण मािहती संजय 

कुलकण  यांनी ावी. 

मा.संजय कुलकण  (कायकारी अिभयंता)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु , 
स मा.सभागृह  सन २०१८ म ये ज हा पा याचा तुटवडा िनमाण झाला होता खुप 
मोठया माणात जनरल बॉडी म ये चचा झा यानंतर मा.आयु  साहेब, यांनी यावर 
परमनं ट  उपाययोजना काय करता येईल यासंदभात िमट ग बोलावली होती. आपण जे  
ि पेड पाणी सोडून देतो याचा जा तीत जा त पुनवापर कसा करता येईल  यासाठी या 
शहराचा एक मा टर लॅन तयार कर याची आयडीया यांनी सांिगतली आिण यानुसार 
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आपण एका स लागाराची नेमणुक केली आिण यांनी या मोठमोठया शहरात जे 
एसटीपी लँ ट आहेत यातील जे ि पेड वॉटर आहे ते आप याला   मॅ झीमम कसं वापर 
करता येईल आिण ते पाणी रसायकल क न स या जो पा याचा तुटवडा आहे तो कसा 
मॅ झीमम कसा भ न काढता येईल आिण ि पेड पा याचा वापर करता येईल. आिण 
२०१८ म ये जनरल बॉडीम ये याचं ेझटेशन पण दाखवलं होतं याला मंजुरी पण 
िमळाली होती. यावेळी आपण फ  फ ट फेजम ये हजवडी धरलेलं होतं. यावेळेस 
आप याकडे हजवडी येईल असं धरलेलं होतं. पण यानंतर आपण िचखली,आिण च-
होली , िचखलीचा जो जुना लँ ट आहे याला ३० वषापे ा जा त जुना झालेला आहे  
याच पण   सदर मलशु ीकरण क ाची पुनबाधणी करणे आव यक आह.ेयाक रता सदर 
ठकाणी स या या १६ MLD मते या क ा या ठकाणी अ याधुिनक तं ानावरील 

व भिव यातील वाढणा-या सांडपा याचा िवचार क न २० MLD मतेचा MBR 

तं ानावर STP करणेचे तािवत होत ं  या सगळया गो ी ल ात घेवुन आपण 

हजवडी या या ऐवजी मोशी,िचखली,च-होली,आिण लस कासारवाडीचा जो 
एसटीपी आहे या याव न वाकड, पपळेसौदागर हा पूण  ए रया  क हर केलेलाआह.े 
आिण मॅ झीमम एमआयडीसी ए रया आिण या रसायकल वॉटर ब लच धोरण सु दा 
शासनाने जाहीर केलेलं आह.े तसं यांनी सव महानगरपािलकेला सु दा सांिगतलेलं आह.े 
तसेच एमजीपी यांनी सांिगतलं क ,जेवढं पाणी वापरता यातील २० ते ३० ट े  
पा याचा पुनवापर तु ही केला पािहजे. आिण या स चं धोरण तु ही सव 
महानगरपािलकेनं िनि त केलं पािहजे. आिण याची अंमलबजावणी केली पािहजे. 
यादृ ीने हा िवषय शासक य मा यतेसाठी महापािलका सभेसमोर आणलेला आह.े 
शासक य मा यता झा यानंतर याब लचं िडटेल इंिजिनयर ग होणार आह.े यानंतर 

टे कल मंजुरी होऊन, बाक या गो ी होऊन िनिवदा िनघणार आह.े आिण याम ये जे 
शासक य अनुदान िमळणार आहे कवा याचे फायना स उपल ध करावयाचे आहेत 
यासाठी HAM टे नॉलॉजी कवा PPE माफत क  शकतो. हा िवषय आता फ  

शासक य मा यतेसाठी सभागृहासमोर आणलेला आह.े  

मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा या वॉडाम ये दड कोटी .खच क न जी 

ायोिगक त वावर पाईपलाईन टाकलेली  आह.े याचा पण खुलासा मािगतलेला आह.े 
तो खुलासा यांना ायला सांगा. आता  यांनी जे काही सांिगतलेलं आहे ते सगळयांना 
मािहती आह.े खुलासा करावा नाही तर आमचा या िवषयाला िवरोध आह.े कुणाचं काय 
असेल या याशी आमचं काही घेणं-देणं नाही पण मा या वॉडाम ये दड कोटी .खच 
क न मॉडेल वॉड तयार कर यासाठी संजय कुलकण न च क न दलेलं आह.े तो क प 
आज कायाि वत आहे का? आिण काया वीत असेल तर आताच सव सद यांनी 

या ठकाणी भेट ावी मी यांना जेवण सु दा देत.े  
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मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, या खुलासा करताना या याबरोबरच दड 
कोटी पये खच क न जर आपण लॉस म ये आहोत, का दुसरा ोजे ट क न शहराचा 
फायदा पण होणार आहे याचं बायफरगेशन वि थत हवं आहे आ हांला.  

मा.सिचन िचखले -  मा.महापौर साहेब, कुलकण  साहेब, PPP कवा HAM Mode l 

त वार घेत यानंतर या यानंतर  पु हा एकदा हा िवषय सभागृहासमोर येणार आहे 
का? हणजे पुढचं ो हीजन याला लागणारा कालावधी यासाठी पु हा िवषय 

सभागृहासमोर येईल का? 

मा.संजय कुलकण  (कायकारी अिभयंता) - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  
साहेब,स मा.सभागृह   सदर क पाला शासक य मा यता िमळा यानंतर याचं िडटेल 
इंिजिनयर ग होईल यानंतर टे कल मंजुरी, टे कल अँड हायझर किमटी पण आहे 
या या समोर हा िवषय जाईल यानंतर टे कल अँड हायझर किमटीम ये यावर चचा  

होईल यानंतर या िवषयाला मुत व प झा यानंतर आपण परत एकदा याच परत 
एकदा ेझटेशन सव सद यां या समोर ठेवू शकतो. आता शासक य मा यता 
झा यानंतर टँड ग किमटीला िवषय जाईल.  

मा.मंगला कदम  -  मा.महापौर साहेब, यांना खुलासा कोणता करायला सांिगतला आह.े  

मा.संजय कुलकण  (कायकारी अिभयंता) - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  
साहेब,स मा.सभागृह मा.मंगलाताई कदम यांनी जो  िवचारलेला आहे याचा मी 
खुलासा करतो. माग या ५/७ वषापुव  मॉडल वॉडचं काम चाललं होतं. िचखली येथील 
सोसायटयांना आिण मेन गाडन यांना पाणी ावं  असा यांचा आ ह होता यानुसार 
मॉडेल वॉड या ए रयाम ये लाईन टाक याचा िनणय घेतला आिण ितथले मोठ,मोठे 
गाडन या वॉडाम ये आहेत या गाडनम ये हे ि पेड वॉटर स लाय कर यासाठी लाईन 
टाक याचं काम केलं यानंतर ब-याच ठकाणी या लाईन टाक या हो या या ठकाणी 
फुटपाथचं काम  असेल, काँ टीकरणाचं काम असेल, यामुळे या लाईन मोठया 

माणात डॅमेज झाले या आहेत. यातनं जे रसायकल वॉटर आहे या भागात या या 
मोठमोठया गाड स आहेत एचडीएफसी कॉलनी आह,ेशा  उ ान आहे  इथं पण 
मोठमोठया लाईन टाकले या आहेत. यानंतर ितथे पंप ग िस टीम बसवलेली आह.े 
आिण यावेळी ऊ हाळयाम ये गाडन िवभाग याचा वापर करीत होतं ब-याच 
सोसायटयांना आपण ा ट   दला होता पण यांनी तो वापरला नाही. तर 
कॉप रेशन या मोठमोठया गाडनम ये याचं पाणी वापरलं जात होत.ं आिण आता सु दा 
नवीन लाईन टाक यानंतर या गाडनला जोडले या आहेत. आिण या गाडनम ये आता 
स या िचखली मधुन ि पेड पाणी जात आह.े  

मा.मंगला कदम  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  यांनी इतका 
सुंदर खुलासा केला आह.े किमशनर साहेब,कसं गुंडाळतात ते बघा. मगाशी आम या 
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सद यांनी सांिगतलं आहे क ,तु हांला आम या कॉप रेशनचे अिधकारी काय करतील. 
यांनी असं सांिगतल आहे क ,लाईन टाकले या आहेत. आिण आताही या गाडनला 

पाणी जातयं. आता जो तु ही िवषय ६५४ कोटीचा घेतला आहे याम ये तु ही 
नागरीकांना ३ वष मोफत देणार आहात मग यावेळेस तु ही असंच हणणार आहात 
का,फ  गाडनला पाणी देणार आह.े लाईन डॅमेज झाले या असतील तर या दु त 
कर याचं काम कोणाचं आह.े तु ही कराराम ये हणले आहे क ,नागरीकांना ३ वष 
मोफत पाणी देणार आह.े डॅमेज झालेली लाईन दु त कर याचं काम कोणाचं आह.े 
नागरीकांना कती वाजता पाणी सोडणार हे समजलं तर नागरीक नळ चालू करतील 
नाही तर नागरीकांनी नळ चालू ठेवायचा आिण पाणी धो,धो वा न गेलं पािहजे असं 
हणायचं आहे का तु हांला. नागरीकांना पाणी सोडणेचं वेळाप क िमळालं का, 

नागरीकांना गाडया धु यासाठी कवा गाडनला सकाळी कवा सं याकाळी पाणी 
पािहजे. यावेळेला तु ही पाणी दलं आहे का, आज जर गाडनला पाणी िमळत असेल 
तर या लाईन चालू असतील तर मध याच लाईन बंद का आहेत. ते सांगतात गाडनला 
पाणी चालू आह.े मी,ही सांगते सव गाडनला पाणी चालू आह.े  तर मग बाक या लाईन 
टाकले या आहेत नागरीकां यासाठी आजचा जो िवषय आहेत याला अनुस न या 
लाईन चालू का नाहीत. मा.आयु ्    साहेब,माझी एक िवनंती आहे क , २४ बाय ७ या 
लाईन टाक याचं काम अजुनही चालू आह.े िमटर बसव याचं काम सु दा आता चालू 
आह.े मागील  ७ वषापुव  यमुनानगरला कती तरी मिहने  २४ तास पाणी देत होते हे 
लडकत साहेबांना बोलवून जाब  िवचारा. आमचं हणणं  आहे क , शहराम ये चांगले 

ोजे ट आले पािहजेत याला सु दा आमची मा यता आहेच. पण या योजना 
काया वीत होतात क  नाही हे कोण बघणार आह.े जसे हे दड कोटी गेले आहेत तसेच 
या ६५० कोटीवर जो ड लाच  मारला आहे कोणाला डोळयासमोर ठेवून  ही काम 
करतात. २४ बाय ७ ची लाईन टाकुन झाली आहे क  नाही, मीटर बसवुन झाले आहेत 
क  नाही  येक नगरसेवकाला िवचारा  कती दवस २४ बाय ७ म ये २४ तास पाणी 
देत होते. का? तर ठेकेदाराना २४ बाय ७ ची लाईन टाकायची होती ठेकेदारांना  ठक 

आहे आम या काळात झालं असेल, हणुन आ ही काय हणतोय क ,दु ती करायला 
नको का? का,चुकलं  हणजे चुकतचं रहायचं का, आज तु ही २४ बाय ७ ची लाईन 

टाकताय,िमटर लावताय. आज दवसाआड पाणी देताय,काही दवसांनी दोन दवसांनी 
देताय का,चार दवसांनी देताय मािहत नाही. या ६५० कोटीचं तु ही टडर काढणार 
असाल तर, आम या वॉडातली जी लाईन डॅमेज झाली आहे ती वि थत क न दली 
तर ते बरोबर आहे असे मी समजेन आिण २४ बाय ७ ची  लाईन चालू क न देणेत यावी 
ती दली तर बरोबर आहे असे मी समजेन. असा छोटा क प कुठेही राबवा आिण तो 
अंमलात आला तरच या ६५० कोटी या क प करा अ यथा या िवषयाला माझा 
िवरोध न दवुन घेणेत यावा. किमशनर साहेब,मी तु हांला प  देणार आह,ेक  हे काम 
तु ही काढू नका. हे कोणाला तरी डोळयासमोर ठेवुन पोस याचं काम आह.े २४ बाय ७ 
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ची लाईन टाक याचं काम आजही चालू आह.े अहो,साहेब पाणीच नाही तरी तु ही 
लाईन टाकताय. हणजे आपण नागरीकांना कती वेडं बनवत जायचं आह.े आ हांला 
पण असं वाटल,ंहै ाबादला कॉ फर सला गेलो,इकडं  गेलो, ितकडं गेलो या पा याचं 
पार वाटोळं झालं. या यामधुन काहीही आऊटपुट नाही. कुलकण  साहेबांनी 
सभागृहाला ठामपणाने सांगावे क ,या ६५० कोटीची जबाबदारी मी घेतो. ई-वे टचा 

क प यांनी केला होता क ,नाही या क पाचं काय झालं आज शहरातील ई-वे टचा 
कचरा कुठं जातोय. हे मी कुलकण  डोळयासमोर ठेवुन बोलत नाही पण माग या वष  
पण मी पयावरणावर बोलले होते. कुलकण  काय एकटे कत करिवते नाही. तु हांला पण 
कोण तरी सांगतं क  हे करा,ते करा हणुन तु ही हे सगळे उप ाप करता. नाही, तर 
तु ही मागेच नोकरी सोडायला तयार झाला होता. किमशनर साहेब,आप या अिधका-
यांना कोणी तरी,कुठून तरी  पोजल आणुन देतात एवढे करोडो पयांचे  ोजल 
आणुन देतात ते होणार आहे क ,नाही हे बघायला पािहजे. आज २४ बाय ७ क पाची 
वाट लागलेली आह.े आज जर या लाईनला नळजोड करायची असेल तर ती  होणारचं 
नाही. कारण लाईनवर फुटपाथ झाले, ेकअप झा या हणुन याचं परत टडर काढावं 
लागणार आह.े हणुन या कामाला घाई गडबड क  नका, मा या वॉडात सगळया 
लाईन टाकले या आहेत जर या ेकअप झा या असतील तर या दु त करायला नको 
का, इकडे तु ही माट िसटीसाठी ६५० कोटी .चे टडर काढणार. माट िसटीचं झालं 
तसंच याचं होणार आह.े नामदेवराव ढाके मगाशी हणले क ,आज सभागृहात इतक  
लोक आलं पािहजे, िततक  आली पािहजे. ढाके साहेब,म यंतरी मोठमोठे काय म झाले, 
माझी मिहला भिगनी चुकली तरी मी ित या िवरोधात कधीच बोलत नाही. परंतु तु ही 
मला सांगा कोरोनाची  झपाटयाने वाढ कोण या दवसापासून झाली. कती 
नगरसेिवकांनी रॅ प वॉक केलं यावेळेला तु ही का सांिगतलं नाही हा काय म 
ऑनलाईन या. ह मत होती का ितथं जाऊन सांगायची ऑनलाईन काय म या 
हणुन यावेळेला काय बोलले नाही. सभागृहाम ये तु हांला तुम या मना माणे 

वागायचं हणुन तु ही सांगताय क ,सभा ऑनलाईन या. िनवडणुका ऑनलाईन 
या,सभा  ऑनलाईन या, तुमची ह मत असतील तर या काय माची ठकाणी तु ही 

जाऊन सांिगतलं असतं. मी प नेता आहे यामुळे सगळयां या वाढ दवसाचे काय म हे 
ऑनलाईन या. अशी तु ही ह मत दाखवली असती तर आ ही हणलं असत काय 
भारी आहे प नेता असं काही चालणार नाही आिण असं काही होऊ देणार नाही. आ ही 
या सभागृहात येणार आिण बोलणार मा.किमशनर साहेब,तु हांला परत एकदा सांगते 
क , संजय कुलकण   यांनी त डाला पानं पुसायचं काम केलं आहे इथं, मुळात यांना 
यातलं काहीच कळतं नाही. हे मी यां या त डावर सांगत.े ते लडकत सु दा खुप उडया 

मारत होते यांना यावेळेस से टर २३ सोडायला लावले यावेळेस यांना कळलं क , 
२४ बाय ७ याबाबतीत आ ही गे या १५ वषापासून ओरडतोय. २००५ साली मला 
या कॉ फर सला घेवुन गेले होते यांनी आज पयत काय झालं,काही झालं नाही. आिण हे 

पुढेही होणार नाही. या िवषयाला माझा िवरोध न दवुन या माझं तु हांला उ ा प  
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येईल. याबाबतची कं सलटंटची फ  ख यात गेली ती गेली तर गेली पा यात परंतु पुढे 
याचं काहीही क  नये. आिण जर करायचं असेल तर किमशनर साहेब,संबंिधत 
अिधकारी यांनी जबाबदारी यावी,अँ ीमट करताना तु ही तसं याचं लेखी प  ावं 
क ,या क पाम ये जर आम या करदा याचे पैसे डुबले तर या क पाला आ ही 
जबाबदार आहोत. आयु  साहेब,तु हांला मी िवनंती करते क ,तु ही वाभीमानाने 
काम कराव.े कुलकण  साहेबांनी अजुनही वि थत केलेला नाही या याम ये मला  
अजुनही सांगायचे आहे क , यावेळेला आ ही पाणी पुनवापराचा यावेळेस िवचार 
करत होतो यावेळेस आ ही येक कंपनीला िवचारत होतो यांना िवचारा क ,आमचं 
पुनवापर  या केलंलं पाणी घेणार का, त हा ते हणाले क ,एमआयडीसी पे ा 
तुमचा रेट जा त आहे यामुळे आ हाला हे परवडणार नाही. आिण मग आज न 
िशकलेला शेतकरी जर याला शेती करायची असेल तर तो आधी शेतीचा करार करतो. 
जर काही नािव यपुण काही करायचं असेल तर मी िपकवलेलं तु ही िवकत घेणार 
असाल तर मी शेती िपकवतो. आिण जर तु ही एवढया मोठया गो ी करणार असाल तर 
या माकट म ये कुठे िवक या जाणार आहेत हे तु ही पिहलं बिघतलं पािहजे.  पपरी 
चचवड शहरातील नागरीकांना ३ वष पाणी फुकट दलं ना तर ते हणतील हे तु हीच 

पाणी या नको आ हांला तुमचं पाणी न च या याम ये काही तरी घोटाळा आह.े  
पपरी चचवड शहरातील जेवढे टमट लँ ट आहे याची आपण न  पहाणी करावी. 

हे २/४ दवस जाऊ ा नंतर गुपचुप हीजीट करा. रा ी १.०० वा.जा, टमट लँ ट 
म ये हे पािहजे तेवढं केिमकल टाकतात ते बघा. ते पाणी तेवढं शु द होतं का, आिण ते 
पाणी बाहेर आ यानंतर ते  नदीला िजथं सोडायचं ितथं सोडतात का, का,डायरे ट 
गाळचं येतो ते ही बघा. साहेब,मी तुम यावर िब कुल नाराज नाही. मी कोण याही 
अिधका-याचा लाड केलेला नाही. ना,कोण या अिधका-याला भेटले ना कोण या 
अिधका-याला आहेर दला ना मी घेतला नाही तु ही बोललात हणुन मी बोलत.े 
आयु  साहेब, हे पाणी एमआयडीसी मधील कोणतीही कंपनी घेणार नाही एवढा मोठा 
खच क नही या पा याचा वापर होणार नाही. मगाशी प ने यांनी सांिगतलं क , 
सगापुरला रसायकल केलेलं पाणी हे लोक िपतात. या ठकाणी पाणीच नाही यामुळे 

ते लोक तेच पाणी िपतात. फ  सगापुरचं उदाहरण देवुन उपयोग नाही संपुण युरोप 
देशाम ये जा तु हांला  ट केलेलं वॉटरच यावं लागेल. आपण तुलना कोणाशी करतो 
हे मह वाचं नाही. आपण हा केलेला ोजे ट कती दवस चालणार आहे हे मह वाचं 
आह.े हे पण पािहले पािहजे. ध यवाद.  

मा.अिजत ग हाणे - मा.महापौर साहबे,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आताच 
कुलकण  साहेबांनी सांिगतल आहे क ,आ ही सभागृहाम ये फ  शासक य 
मा यतेसाठी आलेलो आहोत. नंतर यांच हणणं आहे क ,नंतर आ ही ेझटेशन 
दाखवणार आहोत. दाखवायचा का नाही आिण हा िवषय परत सभागृहाम ये येईल क  
नाही हा पिहला मु ा आह.े दुसरा मु ा  तु ही असं  सांिगतलं आहे क ,टे कल 
िडटे सम ये आपण नंतर जाणार आह.े कुलकण  साहेब, तु ही जो ६५४ कोटीचा आकडा 
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कसा आलेला आह.े याचा खुलासा करावा. जर तु ही  िडटे स म ये गेले नाही तर  
६५४ कोटीचा आकडा आला कसा?  दुसरा मु ा असा आहे क , तु ही ३०६ क.मी.चं 

जाळं नेटवक करणार आहात तर मग कुठं तरी तु ही िडटेलम ये येणारचं नां, कुठ या 
भागात तु ही जाळं टाकणार आहात उ ा असं आहे का, तु ही मंुबई-पुणे र यावर 
पाईपलाईन टाकणार आहात असं नाही तर तु ही या पा याची मागणी कोणा कोणाची 
आहे ती घेतली का, मगाशी पण बोलताना हेच िवचारलं होतं  क , तु ही जे रसायकल 
वॉटरची र ायरमट कोणाची आहे ती घेतली आहे का? हे पण या सभागृहाला मािहती 

झाल पािहजे. या याम ये  अजुन एक मु ा अनु रीत आहे क , जे पैसे उभे करणार 
आहात  PPP कवा HAM Mode l  असे दलेले आहेत. या याम ये तु ही असेही 

हणले आहे क , महापािलका ४० ट े  र म देणार आह.े हे पैसे तु ही या ठेकेदाराला 
कशा प दतीने देणार आहात. आपण काय हणतोय क ,आपण हे पाणी िवकणार आहे 
यातुन जे पैसे िमळणार आहेत ते पैसे आपण या ठेकेदाराला देणार आहोत. अशा 
कारचं आपलं िनयोजन आह.े पण व तुि थती अशी आहे क , तुम याकडे आता काही 

नाही, तुम याकडनं कोण पाणी घेणार आहे  याची यादी नाही. हा िवषय एकदम 
मोघम प दतीने आणलेला आह.े या िवषयाला फ  शासक य मा यता यायची होती. 
काही तरी िवषय आणुन याला या सभागृहाची मा यता यायची असं याम ये दसत 
आह.े मी नामदेवरावांना मगाशीच हणलं क ,तु ही या िवषयाम ये १०० ट े  खोलात 
गेलेले नाही. पिह यांदा आ हांला चांगल वाटलं क , हा िवषय चांगला आहे काळाची 
गरज आह.े पण या सगळया गो ीचा खुलास आयु  साहेब तु ही या या िडटेलम ये जा 
िवषय मंजुर झाला असला तरी या याम ये घाई क   नका, पण या याम ये जर काही 
चुक झाली तर ही चुक िन तरता, िन तरता ५ वष जाणार आहेत. बंद पाईपलाईनम ये  
आपले जसे पैसे अडकले आहेत या माणे हे अडकायला नको. यामुळे हा क प 
िवचारपुवक करावा. हा िवषय पुढ या जी.बी.ला मंजुर केला तरी काय फरक पडणार 
नाही. या क पाचा   िडटेल अ यास करा मगच हा िवषय मंजुर करावा  अशी माझी 
िवनंती आह.े  

मा.बाप ुउफ शञु   काटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह ब-याच 
नगरसद यांच या िवषयावर वेगवेगळं मत आहेत. आता कुलकण  साहेबांनी खुलासा 
केला आह.े याच बरोबर या िवषयाचं या सभागृहाम ये ेझटेशन ावं यानंतरआयु  
साहेबांनी खुलासा केला तरी चालेल. 

मा.आयु   - स मा.महापौर महोदया,स मा.सभागृह  आज आप या स मा.सद यांनी जे 
मत दशन केलेलं आहे  िनि त कारे तुमचे जे क सन आहेत. हा ोजे ट होईल, नाही 
होईल कसा होईल मला वाटतं २०२५ मधलं एक मॉडन  शहर  करायचं हणतो   कवा 
याचा िवचार करतो. त हा पाणी हे एक असा रसोस आहे क , िलिमटेड आहे 

अनिलिमटेड नाही. यामुळे पाणी Reuse  करणं गरजेचे आह.े आता आपण हणतो 
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क , हे होणार नाही आिण आपण ते चॅलज हणुन ि वकारलं पािहजे असं मला वाटतं या 
ोजे टचं जे DPR आहे  याचं Workout  झालेलं आहे हणुनच याचा हा खचाचा  

आकडा आलेला आह.े इथे सभागृहाम ये जे पोजल मांडलेलं आहे क ,पिहले ३ वष 
आपण िवनामु य पाणी देणार आहोत. या या मागचं कारण आहे क ,हे पाणी वापरणं 
हे यांना अंगवळणी पड याकरीता यांना पुश करावं लागणार आह.े  खुपच इ युज 
असणार आहेत तर यादृ ीने आपण जर पॉझीटी ह िवचार केला तर आपण जे १०० 
एमएलडी पाणी Reuse करणार आहोत. हणजे हे १०० एमएलडी पाणी जनरेट 

होणार आह.े या याम ये आपण पर डे १५० िलटर पाणी वापरतो यातील ५० िलटर 
िप याचं पाणी सोडलं तर १०० िलटर जे पाणी आहे तेआपण वेगवेगळया कारणांसाठी 
वापरतो ते पाणी आपण रयुज क न वापरता येऊ शकतं. या याम ये असं लॅ नग आहे 
क , जो काही ए रया डे हलप होत आहे याम ये आपण ड बल पाईपलाईन कंपलसरी 
केलेली आह.े यामुळे या ए रया  म ये आपण हे कं पलसरी पाणी देणार आहोत. 
यां याकडे ऑ शन नसणार आह.े िडमांडचा नसली तरी ते कंपलसरी  असणार आह.े 

कारण ही काळाची गरज आहे आिण ते आप या नागरीकांना पुश करावं लागणार आह.े 
आिण मला वाटतं हे चॅलज आहे आिण ते आपण ि वकारलं  पािहजे. यानंतर इतर जो 
वापर आहे याम ये गाडन आहे  तर या दवशी मी एकंदर जी र ायरमे ट  आहे ती 
वकआऊट  झालेली आह.े यामुळे मला वाटतं सभागृहाने जो िनणय घेतलेलाआहे तर 
िनि तपणे आपले जे कं सन आहेत ते क सन ल ात घेवुन आ ही या ोजे टवर काम 
क . आिण फयुचर म ये आप या या सभागृहाला वाटलं क , नाही,बाबा तुमचं या 

ोजे टिवषयी  काय चाललंय तर परत आपण या िवषयी मा.महापौर यांना ेझटेशन 
देवु शकतो. तसं काही नाही. यानंतर आदरणीय मंगला मॅडमचा जो इ यु आहे बंद 
पडलेला क प आहे मी आप याला खा ी देतो क , या ठकाणी मी वत: येऊन 

या ठकाणी भेट देवु शकतो. तो क प बंद पडला हणजे तो क प अयश वी झाला 
असे  नाही. आपण कुठे तरी चुकलेलो आह,ेरा न गेलेलो आहे तर ते आपण क  यात 
आिण युचर म ये मला वाटत Recycle Water use  आप या पृ वीला 

वाचव यासाठी खुप गरजेचं आह.े आिण आपण सगळयांनी याब ल  क सन ए स ेस 
केलेलं आह.े ते आ ही नोट करतो आिण याला ल ात घेवुन इथे कोण याही कारचं 
वे टेज होणार नाही आिण हा ोजे टची अंमलबजावणी कर याचे आ ासन मी 
आप याला देतो. ध यवाद.  

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आता आयु  
साहेबांनी खुलासा देताना एक गो   सांिगतले आह.े मला वाटले तु ही चांगले 

वचनकार आहात या प दतीने आपण आता बोललात ते आपण रयुज, रसायकल हे 
सगळे इथे हणालेत क , आ ही हे सगळे श द लहानपणापासून ऐकत आहोत आिण या 
प दतीनं काम मा  कुठ याही कॉप रेशनम ये होत नसेल कारण मागे आपण लॅि टक 
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बंदी केली पण ते लॅि टक बंदीच काम सु दा महापािलकेकडनं झालेलं नाही  आमचा 
मुलभूत  एकच आहे क , तु ही जे पाणी देणार आहात ते कॉप रेशन या ह ीतील 
सव नागरीक वापरणार आहेत का?  आज मी या ठकाणी एक गृिहणी हणुन तुम याशी 

बोलते आह.े मा याकडचे कालचे िशळं पाणी असलेलं सु दा मी ओतून देते. मा याकडे 
असलेला कॉप रेशनचा एक टॅब आिण माझा एक टॅब आिण मा याकडे असले या 
पा या या टाक चा एक टॅब असा आम यात जवळपास पीसीएमसीकडे लागलेला 
असतो. मी कॉप रेशनचं आलेलं पाणी डायरे ट या वेळेत येत असेल या वेळेम ये मी 
भ न ठेवते. मा  तेच पाणी मा या टाक त जातं या टाक तलं पाणी मी यायला 
वापरत नाही. मग साहेब,माझा एक  आहे क , हे जर का तु ही कं पलसरी केलं तरी 
नागरीक याचा कती  वापर करणार आहे   याचं तरी उ र ा. आयु  साहेब,आपण 
पीसीएमसी म ये बरेच मोठमोठे ोजे ट आणलेले आहेत हा ोजे ट सु दा खुप 
चांगलाच आह.े कारण या ोजे टची अंमलबजावणी करताना कुलकण  साहेबांना 
आ ही डायरे ट बोलतो. मला वाटतं कुलकण  साहेब सु दा िब ारे आहेत. कारण 
यां याकडे मॅनपॉवर सु दा खुप कमी आह.े यां या िडपाटमट असणा-या माणसाला 

सु दा घेवुन बसता येत नाही. कारण कुलकण कडे पयावरण एक िवभाग असेल तर 
तु हांला थाप यची माणसं लागत असतील,पयावरणासाठी माणसं लागत असतील तर 
तु ही कमचा-यांची मागणी आयु  साहेबांकडे का करत नाही. तुम याकडे ज हा एवढा 
मोठा ोजे ट येतोय तो ोजे ट यश वी करायचा असेल तर मला वाटत आयु  साहेब, 
तु हांला जुजबी उ र देवुन चालणार नाही. तर तु हांला चांग या प दतीनच काम 
करावं लागणार आह.े अिजत ग हाणे जे बोलले क , तु ही हणताय क , नाही हे 
आ हांला मािहत नाही. पूणपणे िवषय जर वाचला तर सवसामा य नागरीकांना सु दा 
या यामधलं सगळं कळतयं क ,तु ही कुठ या प दतीने याम ये फसवणुक करताय. हा 

ोजे ट करताना सव नगरसेवकांना मान राखला पािहजे. मी सु दा सव नगरसेवकांचा 
मान राखूनच बोलते. या प दतीने हे सगळं सांिगतलं जात आहे गटनेते बसल,ेप नेते 
बसले आ हांला वाटतं येक नगरसेवक हा कॉप रेशनचा एक अिवभा य भाग आह.े 
आ हाला सु दा हे िवषय कळले पािहजेत. या ोजे टचं ेझटेशन आ हांला ा आिण 
यावर पु हा ऊहापोह कर यासाठी आ हाला वेळ ावा लागेल. आज मा या भिगनी 

मंगलाताई या वॉडात केले या ोजे टचा वापर कती केला गेला याचा खुलासा 
कुलकण  साहेबांनी ावा.  आज वायसीएमएच चा जो ोजे ट आहे याची पाईपलाईन 
करताना दरवाजाव न,िखड यांव न पाईपलाईन घेवुन गेलेले आहेत याला फोसनी 
पाणी आले तर पाईप फुटतात. आपण काय करतो,कुठ या प दतीने करतो याचा आपण 
अ यास केला पािहजे. एवढे मोठे ोजे ट करताना फ  शासक य मा यता घे यासाठी 
तु हांला काहीही अिधकार नाही तु हांला आयु  साहेब थम या ोजे टचं ेझटेशन 

ा यानंतर याचा वि थत खुलासा करा आिण मग तु ही हे काम करा. एवढं बोलते 
जय हद, जयमहारा .  
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मा.महापौर – आज झाले या िवषयाची बैठक घे यात येईल याच बरोबर म छरांचा 

जो ास आहे तो आप याला मािहती आह.े काही नगरसेवकांनी आपले मनोगत  
केलेलं आह.े आयु  आपण वत: या न ा आहेत पवना,इं ायणी,मुळा या ठकाणी 

आपण भेट ावी. काम चालू आहे पण हा जो म छराचा ास आहे तो नागरीकांना 
होणार नाही याची द ता या. याच बरोबर काही जणांनी हणले आहे क ,काही लोक 
वादळाने िनवडुन आलेले आहेत हा श द ोिसड गमधनं काढून टाकणेत यावा. याच 
बरोबर आयु  साहेबांकडनं एक श द चुकून गेला आहे तो ही श द ोिसड गमधुन 
वगळणेत  यावे.  

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ४ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 

                                                           िवषय मांक -४    
दनांक -१८/३/२०२१                                                  िवभाग- मा.आयु   

 

           संदभ – १) मा.अपणा डोके, मा.अि नी जाधव यांचा ताव – 
                २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८०२३,    
                     द.१३/०१/२०२१ 
 

       मा. डा, कला, सािह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४ 
द.११/१२/२०२० अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने स या िनगडी, 

चचवड, संभाजीनगर, संत तुकारामनगर येथे संगीत अकादमी चालिव या जातात. या 

संगीत अकादमी म ये शा ीय गायन, सुगम गायन, तबलावादन, हाम िनयम वादन इ. 

िवषय िशकिवले जातात. या संगीत अकादमीम ये िशि त झाले या िव ा याना 
अिखल भारतीय गांधव महािव ालय, मंुबई या अिधकृत सं थेमाफत परी ेस बसिवले 

जातात. संगीत अकादमी सु  झा यापासून अ ाप पयत अिखल भारतीय गांधव 
महािव ालय, मंुबई यां या ारंिभक ते िवशारद या परी ांम ये अंदाजे १५०० 

िव ाथ  उ ीण झालेले आहेत. पपरी चचवड शहराचा आता माट िसटी म ये 
समावेश झाला असून महापािलकेकडून नाग रकां या अपे ा वाढले या आहेत. 
शहराम ये सां कृितक चळवळ िनमाण हावी तसेच नाग रकांचा सहभाग वाढिवणे ही 
संक पना ज यासाठी कला, संगीत अकादमीचे कामकाजाचा िव तार कर याची गरज 

िनमाण झाली आह.े पपरी चचवड शहरात कला, संगीत अकादमीचे काम िनरंतर 

चालव यासाठी मा.महेश काळे, यात भारतीय शा ीय गायक यांनी दनांक १ 

िडसबर २०२० रोजी या ई-मेल ारे पपरी चचवड प रसरातील िव ाथ  व 
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उदय मुख कलाकारांना ासपीठ िमळवून देणेसाठी महेश काळे कुल ऑफ युिझक व 
म.न.पा. या संयु  िव माने संगीत अकादमी चालू करणे व सदर अकदमी ही 
इतरांसाठी ेरणा ोत ठरेल असे कळिवले आह.े 

सदर तावात यांनी उ लेख केले या मुख बाबी खालील माणे आहेत – 

१) स ा या गत िपढीनू प अ यावत अ यास अंतभाव असलेला आ यास म. 

२) स या या िपढीनूसार व संगीत े ात होणा-या िविवध बदलास अनूस न  

    राबिव याची शै िणक प त. 

३) अ यावत तं ानाचा वापरक न िश ण देणे उदा. िविवध संकेत थळावरील  

    उपल ध असलेले यातनाम कलाकारांचे मािहतीपट 

४) िव ा याना यु- ुब ारे नामां कत कलाकारांची, यां या घरा यांची, रागांची  

    मािहती उदा. ना संगीत, अभंग, ठुमरी, र ब  संगीत इ. उपल ध होईल. 

५) िव ा याचे WHATS APP ुप तयार क न यावर संगीत िवषयक मािहती  

    गोळा क न ती इतर िव ा याबरोबर आदान – दान करणे.  

६) इंटरनेटवर िमळणा-या विन फत व लेख. 

७) संगीत े ातील िवशेषत  ा यापकांना आमंि त क न िव ा याचे  

    मागदशन करणे. 

८) संगीत कायशाळेचे आयोजन करणे.  

९) संगीत मै फल / महो सवाचे आयोजन करणे. 

१०) साऊंड इंिजिनअर गचे आज या संगीताम ये असलेला भाव आिण मह व. 

११) िव ा याना चांगले िश ण िमळणेकामी संगीत िश कां या कामकाजाचे  

       वेळोवेळी मु यमापन करणे. 

१२) िव ा या या अडचणी व यांचे येय ा ीसाठी यांचे आ यासाचे  

      मु यमापन व मागदशन. 

१३) िव ा याना अ यासासाठी पोषक वातावरण तयार करणे.  
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१४) संगीत िव ालयातील अंतभाव व था उदा. वतं  रयाज क , 

 तांि कदृ ा अ यावत संगीत वग, ंथालय, े ागृह, विनमु ण क , 

उपहारगृह, कलाकारांची राह याची व था, पयावरणपुरक वातावरण.संगीत 

अकादमीचे कामकाजाचे ाथिमक व प – 

१) िव ा यासाठी िनयिमत संगीत वग भरिवणे. 

२) िश कांना िश ण देणे. 

३) िव ा याची  सावजिनक काय मा ारे वा षक तुती. 

४) संगीत कायशाळा / आमंि त त ांचे तािसका वग. 

५) ंथालय. 

६) संगीत िवषयक जोड िश ण. 

७) संगीत महो सव व मैफल. 

८) साऊंड इंिजिनअर ग. 

९) िश यवृ ी काय म. 

१०) पयावरण संवधन. 

ाथिमक ोत – 

         सदर क पाचे अंमलबजावणी करतेवेळी महापािलकेचे ९ संगीत िश क व 
अि त वात असले या जागेचा वापर करता येईल. याच बरोबरीने संपूण संगीत 
अकादमी या कामकाजावर िनयं ण ठेवणेसाठी एका शासक य अिधका-याची व दोन 
जादा संगीत िश कांची िनयु  करणे. तसेच स याची संगीत अकादमी जागे या 
दु तीसाठी र. .५.०० ल  ही खचाची मयादा राहील व ट या-ट याने अकादमीस 
यो य या सुिवधा म.न.पा. माफत िनमाण करणेत येतील. वरील बाब या बरोबर 

े ागृह, संगीत सभागृह, कायशाळेसाठी जागा व जािहरातीसाठी आव यक ोत या 

सवाचा िवचार वेळोवेळी करावा लागेल. सदर संगीत अकादमीत पिह या वष  ५०० 
िव ाथ , दुस-या वष  ७५० िव ाथ  व ितस-या वष  १००० िव ाथ  यांचा समावेश 

िवचारात घेऊन शासक य व आव यक ोतांचे िनयोजन करावे लागेल. तसेच 
मा.महेश काळे यांनी अित रक ोताबाबत प  अ नुसार  व संगीत अकामदमी करीता 
म.न.पा. या शाळेतील िव ा यासाठी मोफत व म.न.पा. शाळे ित र  
िव ा यासाठी र. .१०००/- अशी मािसक फ  महेश काळे संगीत अकादमी आकारेल. 
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पपरी चचवड महानगरपािलका आिण महेश काळे कूल ऑफ युिझक यां या संयु  
िव माने पपरी चचवड संगीत अकादमी चालिवणेस व याकामी येणा-या खचास 
मा यता घेणे आव यक आहे व या बाबत यो य तो करारनामा मा.आयु  यांनी करावा 
व अकादमी चालिवणे बाबतचे पूण अिधकार मा.आयु  यांना रािहल. सबब, पपरी 

चचवड महानगरपािलका आिण महेश काळे कूल ऑफ युिझक यां या संयु  
िव माने पपरी चचवड कूल ऑफ युिझक, िनगडी कलादालन येथे सु  करणेस व 

याकामी येणा-या खचास मा यता देणेची मा. डा कला साही य व सां कृितक 
सिमती या सद यांची मागणी असलीतरी सदरचा िवषय द री दाखल करणेत यावा. 

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

मा.नामदेव ढाके- मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- सदरचा 

िवषय शहरा या वैभवात वाढ करणारा अस याने शहराम ये कलाकारांना या 
मा यमातून ासपीठ िमळणार आहे यामुळे महेश काळे युिझक ऍकॅडमी िनगडी 
यां या संयु  िव माने मा. कला, डा सािह य व सां कृितक सिमती सद यां या 

मा यते माणे तसेच मनपा शाळा ितरी  िवदया यासाठी १०००/- ऐवजी ५००/- 

माणे मािसक फ आकारणेत येवून ‘द री दाखल करणेकामी’ हा श द वगळून हा 
िवषय मंजूर कर यास मा यता देणेत यावी.   

मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आह.े  

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  िवषय द री 
दाखल करावा हणुन थायी सिमतीकडनं िवषय आला हणुन थायी सिमतीचे  सव 
सहकारी जुने मा.महापौर साहेब,िवषय द री दाखल कर याचा िवषय आहे परंतु 
या याम ये मला कळलं नाही कोणा एकाचं नांव या याम ये आह.े हणुन हा िवषय 
द री दाखल करत आहोत यावेळेस एखादं टडर असतं आिण ते वाटून ायचं असत  
तशा प दतीने आज आप या  पपरी चचवड शहराम ये जर आप याला चांगले गायक 
तयार हायचे असतील तर या यासाठी आपण य  का क  नये. या याम ये महेश 
काळेनी यांनी या याम ये खुलासा केलेला आहे क , १००० .देणार असतील कवा 
काय आज जर यांनी ठरवलं तर यांचे लासेस पपरी िचचवड,पुणे नाही तर ऑल 
व ड म ये चालतात. आिण वर सागर या िमट गम ये आ ही यावेळेला बिघतलं 
यावेळेस यांची अशी इ छा होती क , ािधकरणातील जे नाटयगृह आहे या 

नाटयगृहा या ि मायसेस म ये जी गाणं िशकणारी मुलं आहेत जसं साहेब,तु ही मगाशी 
सांिगतलं नां हीजन असलं पािहजे ते हीजन फ  किमशनर  कवा अिधका-यांना 
असुन चालत नाही तर शहरात या नागरीकांना सु दा तसं हीजन असतं. हणुन 
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सजेशन ऑ जे शन यायचं असतं आिण हणुन या िमट गम ये महेश काळे यांनी 
सांिगतलं क , पपरी चचवड म ये इतके कलाकार आहेत क , या याम ये आमची 

ावणी गायीका आह,ेितची आई पण गायीका आहे  असे चचवड म ये खुप मोठे गायक 
आिण कलाकार आहेत. यांना जर ासपीठ िमळायचं असेल तर,आप याकडे 
कलाकार,गायक  तयार करायचे असतील तर मला वाटतं महेश काळे यांच नांव आहे 
हणुन याला िवरोध कर याचं काही कारण नाही. महेश काळे आ यानंतर जे काही 

कलाकार असतील भाऊसाहेब जा त नाटय े ाम ये आहेत आिण या दृ ीकोनातून हा 
िवषय द री दाखल कर याचं कारण मला समजलं पािहजे.  पपरी चचवड शहराम ये 
जेवढे संगीत लास चालतात मा.महापौर साहेब, तु ही गेली ४ वष झाले या सभागृहात 
आहात तु हांला संगीत कला अकॅडमी  यांनी कधी गॅदर गला बोलावलं आहे का?  

क ,आ ही एवढे कलाकार इथे तयार केले. यांना महापािलकेचा पगार कती, आिण 
यांनी िशकवलेले िव ाथ  या िव ा याची जर का आप याला सांगड घालायची असेल 

तर ती सांगड बसते का? मा या वॉडात सु दा संगीत अकॅडमी आह,े ितथेही िव ाथ  

िशकतात. वषाला १५० कलाकार तयार झाले कवा गायक तयार झाले हा आ खं 
पपरी चचवड शहर कवा एका वगाच िश ण न हे क , आ ही एवढे िव ाथ  तयार 

केले. कॉ पीटीशन झालं पािहजे.आज जर आपण लोबल याचा िवचार करणार असू तर 
१०० ट े  आज आम या कडची एक मुलगी ए.आर.रेहमान यां याकडे लासला जाते. 
है ाबादला ती मुलगी जात,े द लीला यांचे लासेस चालू  असतात मिहनोन मिहने 
ित या आई-वडीलांना ितथं वा तव कर याची परवानगी आह.े ती मुलगी ितथे िशकते. 
यावेळेस तु ही हा िवषय द री दाखल कर याचा िनणय घेतला यावेळेस आप या 

िव ा याचा िवचार केला का?  या पपरी चचवड शहराचं नांव फ  उ ोग नगरी न 

रहाता वेगवेगळया प दतीने या शहराचे नावलौ कक झालं पािहजे आिण या याम ये 
जर चांगले संगीतकार तयार झाले तर वाईट वाट याचं कारण काय आिण हणुन हा 
िवषय द री दाखल कर या या ऐवजी तहकुब क न यावर अ यास करणेत यावा.  
आज महेश काळे यांचे गाणी ऐक यासाठी लोक कुठून,कुठून येतात. कशासाठी हा िवषय 
द री दाखल करायचा आप या शाळेत या  िश कांना कॉ पीटीशन हणुन ती लोकं 
आलीच पािहजे. आप याकडे चांगल ेचांगले िव ाथ  हे घडलेच पािहजेत. मा.महापौर 
तु हांला आता जर काही िनणय घेता येत नसेल तर हा िवषय तहकुब करावा पुढ या 
िमट गला अ यास क न यावर िनणय यावा. एखादया कलाकारा या नावािनशी 
आलेला िवषय आहे याचाच अथ आपण याचा अपमान कर यासारखं होतं आिण 
या यासार या चा अपमान आह.े महेश काळे हे आप या महारा ाची आिण 

देशाची शान आह.े अशा माणसां या नावािनशी आलेला ठराव  द री दाखल करायचा 
हे यो य नाही. मा.महापौर तु हांला जर िवषय तहकुब करायचा असेल तर अ यास 
कर यासाठी करा.  
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मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  िवषय .४ वर 

चचा चालू आहे आिण िवषय .४  द री  दाखल कर याची  उपसूचना मा.प नेते 
देणारच आहेत. परंतु याच बरोबर मंगलाताई असतील,सुजाताताई असतील या दो ही 
ता ना िवनंती आहे क , आम याकडचे श दच तसे असतात मी काही 
किमशनरसाहेबांची बाजू घेत नाही. अहो, खरंच सांगते पण तो श द यांना तसा 
उ ारायचा नसेल, याला समपक श द सापडला नाही, गावाकडे आ ही जे ओघाने 
बोलतो तसंच यां याकडनं तो श द गेलेला आहे. या ठकाणी आयु  साहेबां या 
श दांचा खेळ न करता या ठकाणी यांची जी ामािणक कारणं आहेत ती सु दा आपण 
समजून घेतली पािहजे. आयु  साहेब,आपण पु तक  श द वापरायला सु वात करावी. 
अशी िवनंती आह.े आिण मा.महापौर साहेब, या िवषयाम ये जरी महेश काळे यांच नांव 
असलं तरी मला असं वाटत  क ,आप या या शहराम ये सु दा अनेक चांगली लोक काम 
करतात यांना सु दा मुभा असली पािहजे. हणजे सगळयांना सामावून घेणारा असा 
एखादा कलाकार मी मा.प ने यांना िवनंती केली क , या िवषयातील शेवटची ओळ 
द री दाखल कर याची ओळ काढून टाकावी आिण तशी आपण उपसूचना देणारच आह.े 
मा.मंगलाताई आिण सुजाताताई या दोघ याही भावनांचा पूण आदर क न आपण 
किमशनर साहेबांना सु दा आ ही सांिगतलेलं आह,े  सांभाळून घेऊ या. काही काम क न 
घे यासाठी यांना आपण वेळ दला पािहजे. या मताची मी पण आह.े आता आ ही 
ठरवलं आहे क , काही दवस झा यानंतर आ हांला या िवषयावर बोलायचं 
आह.ेध यवाद. 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  या ठकाणी 

जो िवषय आहे संगीत कला अकॅडमी अनेक वषापासनू चालवतोय मला वाटतयं मला 
पडलेले  गे या वेळी मी डा सिमतीम ये असताना आ ही २६ जानेवारीला एक  
काय म घेतला यात एक सुरेखता आली. यावेळेला या संगीत अकॅडमीम ये काम 
करणा-या संगीत िश कांचा अगदी कस लावून यांनी हा काय म केला. तरी सु दा एक 

 आहे क , संगीत कला अकॅडमी म ये आतापयत िशकलेले िव ाथ  कती आहेत. 
आतापयत अकॅडमीम ये असले या िश कांची येक वेळेला चाचपणी झाली का? 

खोटया प दतीने िश क भरले जातात. कोण या प दतीनं कोणता िश क काय काम 
करतं कती िश क हे िशकवत असतील तर यांचे कती िश य आहेत याची आपण कधी 
चाचपणी केली आहे का?  मुळात गे यावेळेस संगीत अकॅडमीचे जेवढे िश क आहेत. ते 

थोडेसे अधांतरीच होत.े आिण कला, डा,सािह य  हे जनरल नांव  माझे सहकारी 
िजत  ननावरे असताना सािह य हे असं नांव जोडलं गेलं आह.े आिण ती संगीत कला 
अकॅडमी ही कलर, डा,सािह याम ये मज झाली. पपरी चचवड शहर हे औ ोिगक 
नगरी आहे या औ ोिगक नगरीबरोबरचं आपण पयटन थळ ोजे ट पण राबवतोय क  
बाहेरचे लोकांनी  येऊन आपले ोजे ट पािहजेत. तसेच पपरी चचवड मधील 
सां कृितक  देवाण-घेवाण पण झाली  पािहजे. पपरी चचवड संगीत अकॅडमीचं नांव 
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वगळुन आपण संगीत,कला आिण नृ य हे नांव या प दतीने केलं पािहजे. असे हे 
संगीताचेच कार नाही तबला,पेटी चालवली पािहजे असं नाही. पण बरेचसे गु  आहेत 
या प दतीने आपण नृ य कार आह,ेशा ीय नृ य कार आह.े हे सु दा आप याकडे 

िशकवले गेले पािहजे. आज या प दतीने गु कुल िस टीम राबवली जाते. आज आपण 
हणतो ान बोिधनी सारखी गु कूल िस टीम आप याकडे आह.े मग एखादया 

सां कृितक देवाण-घेवाणसाठी आपण पीसीएमसी म ये आपली एवढी  लोकसं या 
असताना इथे एखादी सां कृितक देवाण-घेवाणसाठी गु कुल िस टीम का होऊ नये. 
मा.महापौर,मा.आयु  यांना माझी न  िवनंती आहे क , सां कृितक गु कुल अकॅडमी 
एखादी सु  करावी. मला वाटतं तुपे साहेब हे वर सागरचे काय म तेच घेत होत.े 
आिण हे सगळे काय म आम या मंगलाताई याच वॉडाम ये जातात. मग आम याकडे 
काही लोक नाहीत का, मा.महापौर, आपले जेवढे ८ भाग आहेत या भागाम ये जे 
नाटयगृह आहेत या या म ये दरवष  वर सागरचा काय म घेतला गेला पािहजे. आज 
आपण कॉ पीटीशन का घेतोय मला वाटतयं आपण गणपती महो सव घेत होतो 
यावेळेला सु दा आ ही संत तुकाराम नगरम ये जसा काय म घेतो तसे वेगवेगळया 
भागाम ये आपण चालना दे यासाठी चांग या,चांग या पधा चालू के या पािहजेत. 

संगीत अकॅडमी बरोबर महेश काळेचं नांव जोडलं जाणं मलाच नाही तर संपुण पपरी 
चचवड शहरासाठी ही भा याची गो  आह.े आज जर आ हांला महेश काळचा काय म 
यायचा असेल तर मला वाटतं ितक टाचे जे काही पैसे असतील ते आ ही इथं देतो 

आिण काय माला जातो. अशा माणसां या हाताम ये ज हा ही धुरा जाईल त हा या  
पपरी चचवड शहराचं नांव सां कृितक जडण-घडणीम ये चांग या अ सेर मांकावर 

जाईल. माई,माझे तु हांला सांगणं आहे क , पपरी चचवड शहराम ये एक छानसं 
गु कुल सां कृितक देवाण-घेवाण साठी आपण सु  करावं आिण या शहरातील 
सां कृितक भूक भागव यासाठी हे फार मोठं काय होईल. एवढंच बोलते आिण थांबते 
जय हद,जयमहारा . 

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  

सुजाताता नी जी सूचना मांडलेली आहे याला माझं अनुमोदन आह.े खरंतर माई, हा 
िवषय आप या पपरी चचवड शहरा या नावलौ ककाम ये भर पाडणारा िवषय आह.े 
आज आप याकडे सगळया िब ड ग झा या अस या कारणाने डागणाम ये तु ही 
आ ही बाहेर खेळले असु तसे खेळ  मुलांना खेळताना पहायला िमळत नाही.  याचं 
कारण आहे क ,आपले जे डांगणे जी आहेत ती मुलांसाठी कुठेच उपल ध होत नाहीत. 
किमशनर साहेब, शहरातील जेवढी डागणे आहेत या सगळयांची पहाणी करा. या 
शहरातील िव ाथ  ही नवी िपढी आहे ती घडव याचं काम या शहरा या मा यमातून 
होत असतं. याच ठकाणी आप याला दसेल क ,काय दंडमशाही चालू असते एक 
ठरािवक गट कवा या ठकाणी िविवध कार या लोकांनी यावर अित मण केलेलं 
आह.े स मा.महापौर साहेब, याच िवषयाबरोबर आपण डा िवषयाकडे सु दा वळलं 
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पािहजे. आिण या ठकाणी जी शहरामधील आप या मुलांना घडवतील अशा लोकांना 
याम ये आंतभूत क न यांना आथ क फायदा होतो  क  नाही हे काही तुमचं कवा 

माझं नाही परंतु याच बरोबर मा या शहरातील  कती डागणे आहेत या ठकाणी 
वेगवेगळया कारचे चुक चे कार घडताना पहायला िमळतात. म यंतरी मी आप या 
साहेबांना बोलवून घेतलं होत आिण यांना सांिगतलं क , हे काय चाललं आहे हे बघा. 
या ठकाणी आपली ॉपट  आहे आिण या ठकाणी आपली िस यु रटी नाही आिण  

खाजगी िस यु रटी पण नाही. आिण मग अशा वेळेला या सगळया गो चा कुठं तरी 
अंतभाव केला पािहजे. जेणेक न या शहरातील िव ाथ  कवा नवी  िपढी घडली 
पािहजे. यामुळे सव डागणचा िवषय या. या ठकाणी बॅड मटन हॉल असतील, 

डागणे असतील हे सव आप या शहराचे नावलौ कक आह.े या शहरा या 
नावलौ ककाला आिण याला मुकूट घाल याचं जे काम आहे ते आप या 
महापािलकेमाफत झालं पािहजे. यादृ ीने जसं संगीत कला  अकॅडमीचा जसा िवषय 
घेतला आहे तसंच या िवषयाला अंतभूत क न यावं अशी िवनंती करते आिण थांबत.े  

मा.भाऊसाहेब भोईर -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  थोडं फार 

कला े ाचं समजत हणुन बोलू इि छतो. पपरी चचवड महापािलकेची परंपरा आह.े 
नगरसेवक सोडून याला काही कळत नाही याला तर जा त इंटरे ट असतो. आिण तो 
बोल याचा अिधकार ा  केलेला आह.े आज मी गेली २५ वष झालं नाटयप रषदेचा 
अ य  आह.े यामुळे मी अजुनही िशकत आह.े या महानगरपािलकेम ये दुकान हणुन 
काढलं जात आहे कलाकार हणुन नाही,कलावंत हणुन नाही. माई,अिनता फरांदे 
महापौर झा या हो या यावेळेस पपरी चचवड महो सव सु   होता. पिहलं मला या 
अिनताता नी बोलावलं तु ही हे पहाताय यावेळेस ५० लाख,६० लाख खच हायचा. 
यावेळेस मी १५ लाख .म ये हा महो सव साजरा केला होता यावेळेस पासून मला 

या  पपरी चचवड महो सवापासून ह पार केलं आह.े काही दुकानदार मंडळी एवढा 
मोठा खच करत होती आिण मी यांची दुकानदारी बंद केली. एक तरी असं े  असावं 
क ,ितथं नतम तक क न,पाया पडून सेवा करावी. ही महापािलकेम ये परंपरा 
आजपयत नाही. आिण मी या सभागृहाम ये २५ वष आह.े याला काही समजत नाही, 
काही नाही, कोण तरी अिधकारी पुढं येतो, कोणा या तरी ओळखीचा असतो 
आप याकडे कलावंताना जर आपण हणले नां तु ही येता का ? यांना ५ हजार या 

ऐवजी ५ लाख सांगा नां, यातले २.५० लाख .मला दे हे सगळे धंदेवाईक आहेत. 
माई,मी हे अ यंत गंभीरपणाने बोलतोय. आिण मला िस दीप ाची गरज नाही. मी 
कला े ाम ये काय केलं आह.े ४ िच पटाची िनम ती, २ वसाियक नाटकं, ५ हौशी 
नाटकं, एकांक का काय नाही हणुन केलं नाही. भारता म ये आशा भोसले अवॉड फ  
आम या सारखे कायकत मी हणजे आ ही, आ ही सवजण याम ये मला मदत करणा-
याचा येकाचा सहभाग आह.े आिण मला लता मंगेशकर, दयनाथ मंगेशकर, पवार 
साहेब सगळेजण ओळखतात यामुळे मला िस दीप ाची गरजच नाही. पण हे जे 
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चाललं आहे ते खुप धोकादायक आहे. मी सवसामा यांना सांगु इि छतो क , ९७ साली 
पुर कार दला होता आिण स ा कोसळली होती. एवढी आप या महापािलकेला 
सां कृितक परंपरा आह.े तु ही कोणताही िवषय आणत असताना हणजे केशवराव 
भोसले असतील,बालगंधव असतील, दयनाथ मंगेशकर असतील, संगीत नाटय े ाची 
मी परंपरा सु  केलेली आह.े यातील नवीन िपढीचे तीन या तीन गायक आहेत. यात 
रा ल देशपांडे,महेश काळे, िजत  अिभषेक  कोणतंही धोरण ठरवताना तु ही 
कोण याही चं नांव जर टाकुन आणला आिण तो फेटाळला तर याचे आंतररा ीय 
तरावर प रणाम होत असतात. महारा ात अनेक त ,िव ान माणसं आहेत यामुळं 
या या बु दीमते या खोलात जातच नाही यामुळे मी यांना िशकवतच नाही. मी 

आपला साधा कायकता आहे परंतु मी नेहमी सांगतो,आजही वेळ गेलेली नाही. या 
शहराम ये आजही संगीत नाटक असेल, भरतनाटय असेल, क थक असेल अनेक 
या याम ये कार आहेत सुगम संगीत असेल,शा ीय संगीत असेल या सगळया 

कारासाठी या ठकाणी त  माणसं आहेत. मी या सभागृहात भाषण क न िनणय 
घे यापे ा मी वैय क कती वेळा सांिगतलं क , एक सिमती नेमा  माई,मी पुण 
िशकलो आहे असे हणत नाही मी  िशकतोय आता तर २५ वष झाली आहेत अजुन ५० 
हायची आहेत  अजुन ब-याच जणांचा काय म करायचा आह.े त हा या सगळया 

गो ीचं भान ठेवुन आपण हे सगळं करत असताना महेश काळे हे नांव का टाकलं गेलं 
तु ही एक धोरण ठरवुन आ ही एक पोजल पुढं क , माई,तु ही या शहराचे महापौर 
आहात मग तु ही कोणाला बोलावलं पािहजे. शहरात संगीत नाटकाचं काम कोण 
करतयं तु हाला काय दशा ायची आह,ेकाय यो य वाटतयं, काय यो य केलं पािहजे 
आप याला सगळं कळतयं टेबलावर बसुन िनिवदा या करणारी मंडळी जर सािह य 

े ाब ल जर बोलायला लागली. यामुळे कोण बोलतयं, काय बोलतयं खरं सांगा नां 
यावेळेस मी तुमचं अिभनंदन करतो नां. एखादी सं था जर चालवायची असेल तर 
या या सोबत आप याला काही करता येईल का, यावर आप याला काही माग काढता 

येईल का, संगीत अकॅडमी चालू ा. मी महो सव घेतला हणजे मला सगळं कळत असं 
नाही.मी आजही सांगतो क ,मला अजुनही कळत नाही हे मी प पणे जाहीर सांगतो. 
अहो,हे खुप मोठं शा  आहे ही अनेक वषापासूनची परंपरा आह.े खुप नाटकं करतात, 
नाटयशा  आहे नाटय आयु य करतो, म वाचा िवकास होतो. माणुस कसा जगतो, 
कसं वागावं हे एक शा  आह.े जे नाटकं करतात नां यांचा मी अ य  आह.े असं मी 
तु छतेने बोलतो हणजे मला कळतचं नस यामुळे मी असंच बोलणार ना, यामुळे 
आ ही सव अ ानी आहात,मी तरी अ ानी आह.े माई, एक किमटी करावी. माई, महेश 
काळेचं नांव उ ा या पेपरला आलं तर महेश काळे हे आंतररा ीय दजाचे आहेत आिण 
हे नवीन िपढीचे नायक आहेत. रा ल देशपांडे हे वसंतराव देशपांडे यांचे नातू िजत  
अिभषेक  यांचे िचरंजीव  या माणसांनी संगीत नाटय  िजवंत ठेवलेली आहेत. असं कोणी 
हणायचं केशवराव भोसलेची आ मकता,बालगंधवची नजाकता, दनानाथ मंगेशकर 

ही संगीत नाटय े ातील परंपरा  आह.े आ हांला या किमटीम ये घेवु नका,आ हांला 
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काही कळत नाही. पण यांना कळतं यां या सहवासात मी आह.े  हणुन माई,हा 
िवषय द री दाखल केला तर याचे आंतररा ीय तरावर याचे पडसाद उमटतील. जर 
तु हांला हा िवषय अ यास क न परत आणायचा असेल तर असं मी िवनंती करतो 
क ,महेश काळेनी ि वकारलं याचा आदर ठेवुन आ ही यांना परत बोलावून यांच काय 
हणणं आहे ते घेऊन आप याला काय  धोरण ठरवता येईल  अशी काही तरी 

वा यरचना क न आप या महापािलकेची ितमा चांगली राहील. तु हांला क पना 
नसेल, महापािलकेचा एक अिधकारी होता एका मोठया गाियकाना हणले खाजगीम ये 
आपण हणतो तुमचं मानधन कती आह.े तर या अिधका-याने यांना काय हणले 
तुमचा रेट कती आह.े   यानंतर ते या पपरी चचवड म ये आले नाहीत. याला 
यानंतर आणलं फ  मी, असं काही तरी बोलायचं हे यो य नाही. या े ातील माणसं 

आहेत शा ाचं काम आपणच करायचं, डॉ टरांच काम पण आपणचं करायचं, 
इंिजिनयर गच काम पण आपणचं करायचं मग यांनी काय करायचं माई,मी एक ठराव 
दला होता याचं कोणालाच िसरीएसनेस नाही. फ  या ठकाणी हा ठराव पास 

करा, या या अटी/शत  या करा, नुसता धुमाकुळ चालला आह.े प  ा  आिण मला हे 
आता,आता कळायला लागलं आह.े मी कधी िनिवदा येत कधी भाग घेतलेला नाही. 
माझा मावस भाऊ आहे तो मला सांगत असतो क ,हे असे,असे करतात  यांना दोष देत 
होते हणुन मी सपोट करतो. माई, या िवषयावर अितशय गांभ यपुवक बोलतो हा 
सेि शटी ह िवषय आह.े तो सहज घेवु नका महेश काळेचं नांव घेवुन असा िवषय 
आणायलाच नको होता. परंतु आता आला आहे तर तो मंजुर केला तरी चालेल. आिण 
याचा अिधकार आयु ांना ा. ध यवाद.  

मा.उ म कदळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  डा 

सिमती या वतीने जो िवषय या ठकाणी आलेला आहे. यामुळे मी सवाना सांगू इि छतो 
क , आप या पपरी चचवड शहराम ये ४ संगीत अकॅडमी आहेत. डा सिमतीला 
फ  डा हणुन संबोधलं जातं. परंतु आम या सिमतीचं असं काम आहे क , सां कृितक 
असो, कला असो कवा डा असो येकाला समान याय दे याचं काम आमचे ९ 
सद य करतात. याम ये िनगडी या ठकाणी मी वत: जाऊन भेट दलेली आह.े सव 

िश कांबरोबर जवळ,जवळ ४/५ मिहने गेलेले आहेत.  चचवड असेल,संभाजीनगर 
असेल,संत तुकारामनगर असेल या ठकाणी आप या संगीत अकॅडमी आहेत. १२ िश क 
या ठकाणी कायरत आहेत सिमती या माफत कमीत कमी े ीय कायालयानुसार  ८ 

संगीत अकॅडमी कर याचा ठराव पण मंजुर झालेलाआह.े या याम ये नवीन ८ संगीत 
अकॅडमी उभार यासाठी याला २४ िश कांची गरज आह.े याचाही ठराव मा य होऊन 
मा.आयु  साहेबांकडे ताव येईल. यानंतर या किमटीम ये प र ण क  आिण 
वाचनालये हे ही या ठकाणी मज क न घे याचा आ ही य  करत आहोत. याच 

माणे पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये गोवा या रा या या ठकाणी एक सुस  
अशी देशातील एक चांगली संगीत अकॅडमी आयोिजत केली होती. या धत वर 
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महानगरपािलके या एखादया चांग या जागेत कवा िवकिसत कर यात येणा-या 
जागेम ये एखादा संगीत अकॅडमी करता येईल. असं आ ही डा सिमती आिण डा 
थाप य या वतीने या बजेट म ये तरतुद ठेवुन हेड ओपन क न यावष  पुण कर याचा 

मानस आह.े हा िवषय दोन वेळा जी.बी.मधुन माघारी आला भाऊसाहेब,मला दोन तीन 
वेळा बोलले कसा आहे िवषय यानंतर माझीही प ने या  बरोबर चचा झाली आिण तो 
िवषय उपसूचनेसह मंजुर करावा या यामुळे डा बरोबर शहराची सां कृितकही 
ओळख झाली पािहजे. असा सिमतीचा मानस आह.े  आिण या ठकाणी थांबतो.ध यवाद.  

मा.रा ल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 

उपि थत असलेले नगरसेवक, नगरसेिवका. भाऊसाहेबांनी सांगीतल क  हा िवषय 
अ यंत मह वाचा आह.े ललीत अकॅडेमी सारखा सं था हणजे जशी पु यात एकटी आहे 
या धरतीवर पपरी चचवड शहरात होती. हे होत असताना शहरातील सां कृतीक 

जडणघडण होणं ही कला शहरासाठी चांगली आह.े पण यावेळेस थायी सिमतीला हा 
िवषय झाला होता यावेळेस महेश काळे या नावाला कवा अशा कुठ याही गो ीला 
िवरोध न हता. परंतु ऑनलाईन प दतीने यांनी मागणी केली आिण िवषय आला. 
दनांक १ िडसबर २०२० रोजी या ई-मेल ारे पपरी चचवड प रसरातील िव ाथ  

व उदय मुख कलाकारांना ासपीठ िमळवून देणेसाठी महेश काळे कुल ऑफ युिझक 
व म.न.पा. या संयु  िव माने संगीत अकादमी चालू करणे. एकचा उ ेश होता क  
एवढा मोठा ोजे ट राबवत असताना, खरच जस भाऊसाहेबांनी सांगीतल यातले त  
लोक असतील, मह वाचे लोक असतील यांना एकञ बसवा जे जे संगीत ेञात काम 
करतात यांना एकञीत बसवा. महेशजी काळे यांचेसारखे अजून कुणी असतीलतर 
भाऊसाहेबांनी सांगीतल तसं यां याहीपे ा े  आिण ये   या ेञात आहेत 
या सवाना आपण बोलवून यांच देखील मागदशन याव हाच या मागचा एक हेतू 

होता.  मला वाटते नंदकुमार कपोते आिण यांची टम ही देखील आज काम करते. परंतु 
या शहरात काही गो ी आ ही पण पाही यात कुठतरी संगीता या नावाखाली वत:चे 

ाय हेट  काय म यायचे आिण कुठेतरी व:ला िस दी िमळवायची असं न करता 
खरच या शहरात या मुलांना या शहरात संगीत ेञात िशकायच ती मुल घडली 
पाहीजेत यांची जडणघडण झाली पाहीजेत या कारे ही अकॅडमी जर चालवलीतर 
िनि तच याचा फायदा शहराला होईल. आ हांला महेश काळे या नावाला िवरोध 
नाही आिण कुणालाच िवरोध नाही परंतु एका ई-मेल ारे मागणी होती यापे ा साहेब 
आपण यांची बैठक घेतली पाहीजे, माईने बैठक घेतली पाहीजे, या ेञातील जे त  
लोक आहेत यांना बोलवल पाहीजे यां या काय सूचना आहेत याचा अंतभाव केला 
पाहीजे. आपण आप या ेञातील एक वा तू यां या ता यात देतो आपली मुल घडणार 
आहेत, यांची फज आहे मग ती चालणार कशी. नाहीतर परत अस नको हायला क  
येथून माग घडल. कुठतरी अकॅडमी करायची आिण वत:चे ाय हेट काय म करायचे 
असं न होता याची अतीशय चांग या कारे याच िडझाईन झाल पाहीजे. यात िश क 
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कती, मुल कती यांना तु ही काय करणार, महापािलके या शाळेतील मुल यांना काय 
करणार, ाय हेटच काय. आज जस ताईनी सांगीतल क  मुल मंुबईला जातात, 
परदेशात जातात इकड तीकड जावुन संगीत िशकतात. अस असताना साहेब आज 
आप याकड इ ा चर आहे आप या शहराची आथ क प रि थती एकदम चांगली 
आह.े  उ मरावानी सांगीतल यांनी पण खुप ऊहापोह केला, अ यास केला पण ई-मेल  
पे ा तु ही त  लोकां या बैठका या जस मगाशी संदीपनी इ हायरमटम ये याची 
इ छा रा न गेली तशी अजून कुणाची पण इ छा गेली तो िवषय नाही पण हा 
संगीताशी संबंधीत िवषय आहे. भाऊसाहेबासारखे ये  नेते सभागृहात आहेत यांचा 
तर या फ डशी संबंध आहे यांना तु ही िव ासात या. कुठ याही संगीतकारा या 
कुठ याही मोठया नावाला िवरोध कर याचा या सभागृहाचा मानस नाही कवा आमचा 
कुणाचाही नाही परंतु कुठेतरी ई-मेल ारे मागणी केली आिण ताव या ठकाणी आला 
परंतु याच वि थत डॉकेट आल पाहीजे, वि थत अ यास झाला पाहीजे त  लोक 
या यावर पाहीजेत आिण अशा कारे हा िवषय करण हे आप यासाठी देखील एक 

मानाचा तुरा आह.े हे होत असताना कुणाचाही अपमान झाला नाही पाहीजे याची 
दखल सभागृहाने या ठकाणी यावी आिण आपण यो य ते िनणय या िवषयावर दयावेत 
ही िवनंती करतो. 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उपि थत असलेले नगरसेवक, नगरसेिवका. िवषय माक चार हा चांगला िवषय या 
सभागृहाम ये आलेला आहे आिण मला असं वाटत भाऊसाहेबांनी सांगीतल, 
मंगलाताईनी सांगीतल, डा सभापती उ म कदळे यांनी सु दा या िवषया या 
संदभाम ये माहीती दली. पपरी चचवड शहराच नावच कामार नगरी आहे परंतु या 
शहरा या वैभवाम ये येणा-या काळाम ये आिण माग या काळाम ये आपण जर 
बघीतलतर आपण धनराज िप ल या मा यमातून एक हॉक ची अकॅडमी यांना दलेली 
आहे आिण चांगले खेळाडू या अकॅडमी या मा यमातून घडलेले दसतात. आप या 
रा य तरावरील, देशाम ये चांग या कारचे खेळाडू या अकॅडमी या मा यमातून तयार 
होतात. तसेच आपण थेरगाव म ये बघीतल असेल ंगसरकर अकॅडमी या मा यमातून 

केटम ये यांनी नावलौक क केल अशी ंगसरकर अकॅडमी आपण महापािलके या 
मा यमातून या ठकाणी दली गेलेली आहे आिण मला असं वाटत क  रा याम ये 
रंजीम ये खेळणारे सु दा खेळाडू ंगसरकर अकॅडमी या मा यमातून या ठकाणी तयार 
होतात. खर हणजे भाऊसाहेबांनी सांगीतल क  नावािनशी हा िवषय या ठकाणी 
यायला न हता पाहीजे परंतु ठक आहे सभागृहाचा उ ेश लेअर आहे क  या शहरा या 
वैभवाम ये जर ख-या अथाने सां कृितक नगरी हणून आप याला ओळख करायची 
असेल मी तु हांला गे या अनेक वषापासून बघतो क  सां कृितक ेञाम ये एक चांगल 
काम तुम या मा यमातून या शहराम ये होत. मी नाव जर घेतली तर दोन डझन नाव 
मी या ठकाणी सांगू शकतो क  आप या मा यमातून या शहराम ये चांगले कलाकार 
घडव याचकाम आपली अिखल भारतीय नाटयप रषद आहे या मा यमातून सु दा 
झालेल आह.े अनेक कलाकार आप याकडे येतात, सांगतात आिण हा िवषयतर आप या 
शहरा या वैभवाम ये वाढ करणारा अस यामुळे या ठकाणी हा जो िवषय आलेला आहे. 



202 
 

  

मगाशी रा ल कलाटेनी सु दा सांगीतल आहे याम ये मनपा शाळे ितरी   
िवदया यासाठी १०००/- . ऐवजी  ५००/- फ यावी. 
              मा.महापौर साहेब मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो-- सदरचा िवषय 
शहरा या वैभवात वाढ करणारा अस याने शहराम ये कलाकारांना या मा यमातून 

ासपीठ िमळणार आहे यामुळे महेश काळे युिझक ऍकॅडमी िनगडी यां या संयु  
िव माने मा. कला, डा सािह य व सां कृितक सिमती सद यां या मा यते माणे 
तसेच मनपा शाळा ितरी  िवदया यासाठी १०००/- ऐवजी ५००/- माणे मािसक 
फ  आकारणेत येवून ‘द री दाखल करणेकामी’ हा श द वगळून हा िवषय मंजूर 

कर यास मा यता देणेत यावी.  
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आह.े 
मा.महापौर -  पुरातन काळापासून आलेले हे संगीत भाऊसाहेबांचा अनुभव मोठा आहे 
संगीत या कलेसाठी आप याला ो साहन दयायच आह.े थायी सिमतीकडून थोडा हा 
िवषय अ यास न करता आला याब ल मी दलगीरी  करते. या िवषयाम ये 
असलेला द री दाखल करणे हा श द वगळून उपसूचनेसह िव. .४ मंजूर करणेत येत 
आह.े                                                                       
          यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक- ६०५                                                       िवषय मांक - ४ 
दनांक- १८/३/२०२१                                                    खाते- मा.आयु   

 
       संदभ – १) मा.अपणा डोके, मा.अि नी जाधव यांचा ताव – 

          २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८०२३, द.१३/०१/२०२१ 
 

       मा. डा, कला, सािह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४ 
द.११/१२/२०२० अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने स या िनगडी, 

चचवड, संभाजीनगर, संत तुकारामनगर येथे संगीत अकादमी चालिव या जातात. या 

संगीत अकादमी म ये शा ीय गायन, सुगम गायन, तबलावादन, हाम िनयम वादन इ. 

िवषय िशकिवले जातात. या संगीत अकादमीम ये िशि त झाले या िव ा याना 
अिखल भारतीय गांधव महािव ालय, मंुबई या अिधकृत सं थेमाफत परी ेस बसिवले 

जातात. संगीत अकादमी सु  झा यापासून अ ाप पयत अिखल भारतीय गांधव 
महािव ालय, मंुबई यां या ारंिभक ते िवशारद या परी ांम ये अंदाजे १५०० 

िव ाथ  उ ीण झालेले आहेत. पपरी चचवड शहराचा आता माट िसटी म ये 
समावेश झाला असून महापािलकेकडून नाग रकां या अपे ा वाढले या आहेत. 
शहराम ये सां कृितक चळवळ िनमाण हावी तसेच नाग रकांचा सहभाग वाढिवणे ही 
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संक पना ज यासाठी कला, संगीत अकादमीचे कामकाजाचा िव तार कर याची गरज 

िनमाण झाली आह.े पपरी चचवड शहरात कला, संगीत अकादमीचे काम िनरंतर 

चालव यासाठी मा.महेश काळे, यात भारतीय शा ीय गायक यांनी दनांक १ 

िडसबर २०२० रोजी या ई-मेल ारे पपरी चचवड प रसरातील िव ाथ  व 
उदय मुख कलाकारांना ासपीठ िमळवून देणेसाठी महेश काळे कुल ऑफ युिझक व 
म.न.पा. या संयु  िव माने संगीत अकादमी चालू करणे व सदर अकदमी ही 
इतरांसाठी ेरणा ोत ठरेल असे कळिवले आह.े 

सदर तावात यांनी उ लेख केले या मुख बाबी खालील माणे आहेत – 
१) स ा या गत िपढीनू प अ यावत अ यास अंतभाव असलेला आ यास म. 

२) स या या िपढीनूसार व संगीत े ात होणा-या िविवध बदलास अनूस न  

   राबिव याची शै िणक प त. 

३) अ यावत तं ानाचा वापरक न िश ण देणे उदा. िविवध संकेत थळावरील  

   उपल ध असलेले यातनाम कलाकारांचे मािहतीपट 

४) िव ा याना यु- ुब ारे नामां कत कलाकारांची, यां या घरा यांची, रागांची  

   मािहती उदा. ना संगीत, अभंग, ठुमरी, र ब  संगीत इ. उपल ध होईल. 

५) िव ा याचे WHATS APP ुप तयार क न यावर संगीत िवषयक मािहती  

   गोळा क न ती इतर िव ा याबरोबर आदान – दान करणे.  

६) इंटरनेटवर िमळणा-या विन फत व लेख. 

७) संगीत े ातील िवशेषत  ा यापकांना आमंि त क न िव ा याचे  

     मागदशन करणे. 

८) संगीत कायशाळेचे आयोजन करणे.  

९) संगीत मै फल / महो सवाचे आयोजन करणे. 

१०) साऊंड इंिजिनअर गचे आज या संगीताम ये असलेला भाव आिण मह व. 

११) िव ा याना चांगले िश ण िमळणेकामी संगीत िश कां या कामकाजाचे  

       वेळोवेळी मु यमापन करणे. 

१२) िव ा या या अडचणी व यांचे येय ा ीसाठी यांचे आ यासाचे  

       मु यमापन व मागदशन. 
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१३) िव ा याना अ यासासाठी पोषक वातावरण तयार करणे.  

१४) संगीत िव ालयातील अंतभाव व था उदा. वतं  रयाज क , 

      तांि कदृ ा अ यावत संगीत वग, ंथालय, े ागृह, विनमु ण क ,  
      उपहारगृह, कलाकारांची राह याची व था, पयावरणपुरक वातावरण. 
      संगीत अकादमीचे कामकाजाचे ाथिमक व प – 
१) िव ा यासाठी िनयिमत संगीत वग भरिवणे. 
२) िश कांना िश ण देणे. 

३) िव ा याची  सावजिनक काय मा ारे वा षक तुती. 

४) संगीत कायशाळा / आमंि त त ांचे तािसका वग. 

५) ंथालय. 

६) संगीत िवषयक जोड िश ण. 

७) संगीत महो सव व मैफल. 

८) साऊंड इंिजिनअर ग. 

९) िश यवृ ी काय म. 

१०) पयावरण संवधन. 

ाथिमक ोत – 

         सदर क पाचे अंमलबजावणी करतेवेळी महापािलकेचे ९ संगीत िश क व 
अि त वात असले या जागेचा वापर करता येईल. याच बरोबरीने संपूण संगीत 
अकादमी या कामकाजावर िनयं ण ठेवणेसाठी एका शासक य अिधका-याची व दोन 
जादा संगीत िश कांची िनयु  करणे. तसेच स याची संगीत अकादमी जागे या 
दु तीसाठी र. .५.०० ल  ही खचाची मयादा राहील व ट या-ट याने अकादमीस 
यो य या सुिवधा म.न.पा. माफत िनमाण करणेत येतील. वरील बाब या बरोबर 

े ागृह, संगीत सभागृह, कायशाळेसाठी जागा व जािहरातीसाठी आव यक ोत या 
सवाचा िवचार वेळोवेळी करावा लागेल. सदर संगीत अकादमीत पिह या वष  ५०० 
िव ाथ , दुस-या वष  ७५० िव ाथ  व ितस-या वष  १००० िव ाथ  यांचा समावेश 
िवचारात घेऊन शासक य व आव यक ोतांचे िनयोजन करावे लागेल. तसेच 
मा.महेश काळे यांनी अित रक ोताबाबत प  अ नुसार  व संगीत अकामदमी करीता 
म.न.पा. या शाळेतील िव ा यासाठी मोफत व म.न.पा. शाळे ित र  
िव ा यासाठी र. .१०००/- अशी मािसक फ  महेश काळे संगीत अकादमी आकारेल. 
पपरी चचवड महानगरपािलका आिण महेश काळे कूल ऑफ युिझक यां या संयु  

िव माने पपरी चचवड संगीत अकादमी चालिवणेस व याकामी येणा-या खचास 
मा यता घेणे आव यक आहे व या बाबत यो य तो करारनामा मा.आयु  यांनी करावा 
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व अकादमी चालिवणे बाबतचे पूण अिधकार मा.आयु  यांना रािहल. सबब, पपरी 
चचवड महानगरपािलका आिण महेश काळे कूल ऑफ युिझक यां या संयु  

िव माने पपरी चचवड कूल ऑफ युिझक, िनगडी कलादालन येथे सु  करणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा यता देणेची मा. डा कला साही य व सां कृितक 

सिमती या सद यांची मागणी असलीतरी सदरचा िवषय द री दाखल करणे ऐवजी 
सदरचा िवषय शहरा या वैभवात वाढ करणारा अस याने शहराम ये कलाकारांना या 
मा यमातून ासपीठ िमळणार आहे यामुळे महेश काळे युिझक ऍकॅडमी िनगडी 
यां या संयु  िव माने मा. कला, डा सािह य व सां कृितक सिमती सद यां या 
मा यते माणे तसेच मनपा शाळा ितरी  िवदया यासाठी १०००/- ऐवजी ५००/- 

माणे मािसक फ  आकारणेत येवून ‘द री दाखल करणेकामी’ हा श द वगळून हा 
िवषय मंजूर कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
 अनुकूल- ७२      ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 

कट केल.े 
          -------  
 

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ५ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक- ६०६                                                    िवषय मांक - ५ 
दनांक- १८/३/२०२१                                                खाते- मा.आयु   

 

        संदभ - १) मा.सुवणा बुड, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव– 
                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८०९०, द.१३/०१/२०२१ 
 
       कोिवड - १९ संसगा या पा भुमीवर पपरी चचवड पोलीस िवभागामाफत 
मा क स बाबत दंडा मक कारवाई क न जमा होणा-या १००% महसूला पैक  ५०% 

महसूल पपरी चचवड महानगरपािलकेस व ५०% महसूल पपरी चचवड पोलीस 

यांना वग करणेस मा यता देणेत येत आह.े  
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. मा.महापौर माग या दोन-
तीन दवसापुव  तु ही कोवीड संदभात सव गटने यांची िमट ग घेतली पण या 
गटने यां या िमट गला मी काही घरगुती कारणा तव येवू शकलो नाही याब ल 
दलगीरी  करतो. परंतु गेले दोन दवसापासुन कोरोनाचा संसग ही मोठया 
माणात पपरी चचवड शहरावर वाढत आह.े मोठया माणाम ये णसं या ही 

वाढत आह.े यादृि कोनातून आपण एकदम िसरीअसली पु हा एकदा कामाला सुरवात 
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केली पाहीजे. मी सव अिधकारी वग असेल, कमचारी वग असेल डॉ टर असतील 
िस टर असतील, नस असतील कोरोना काळाम ये या या सं थानी मदत केली आहे 
या सवाच मी मनापासून अिभनंदन करतो. पु हा एकदा जोमानी आपणा सवाना 

हातात हात देवून काम कराव लागेल, कारण येणारे दवस हे काही दवस आप याला 
मोठे भीषण संकटाचे दवस डोळयासमोर उभे राहताना दसत आह.े मा.महापौर 
साहेब, आपल ऍटो ल टर फुल आह,े बालनगरी फुल आह,े वायसीएमम ये सु दा ण 
ठेव यासाठी जागा अ हेलेबल नाही. दोन ते तीन दवसापासून क टी यू फोन येतात क  
कोवीड पॉिझटी ह झालो जायच कुठं. माग या जनरल बॉडीम ये आपण खुप मोठया 

माणात चचा केली. िववीध अिधका-यावर ताषेरे ओढले परंतु तो वेगळा पाट होता.  
मा.महापौर साहेब, आता या सव गो ी बाजूला ठेवून लवकरात लवकर खाजगी 
हॉि पट स असतील, याच माणे ाय हेट हॉि पटल असतील या सव लोकांना आदेश 
देवून आप या पपरी चचवड शहरातील सव णांना, नागरीकांना कुठतरी दलासा 
दे याच काम तु ही-आ ही सवानी केल पाहीजे. मा.महापौर साहेब, काल एक फोन 
आला क  भाऊ माझा ऍि सडट झाला आहे आिण ऍि सडट झा यामुळे माझा एक पाय 
थोडासा िनकामी झालेला आहे पण मी कोवीड पॉिझटी ह आह.े मी डॉ टरांना फोन 
के यानंतर यांनी सांगीतल क  आपले आयसीयू आिण वायसीएम हे पुणपणे फुल आहेत 
तु ही ससूणला जावा. णाची आथ क प रि थती एकदम डावून अस यामुळे यांनी 
ससुणला जा याचा य  केला. परंतु ससुणला सु दा जागा नस यामुळे यांना िववीध 
संकटाना त ड दयाव लागलं. मा.महापौर साहेब, मी तु हांला नं  िवनंती करतो क  
पु हा एकदा आप या शहरातील खाजगी हॉि पटल असतील ती वाढव याची गरज 
आप या सवाना आह.े ाय हेट हॉि पटल असतील यांना सु दा िवनंती कर याची गरज 
आह.े जेणेक न आप या शहरातील नागरीकांना कुठेतरी कोरोनापासून दलासा 
िमळाला पाहीजे. मा.महापौर साहेब, जे पोलीस कमचारी असतील, कॉ सटेबल 
असतील, होमगाड आहेत गेले क येक दवस जी  मा क घालत नाही या यावर 
५००/- . पहीला दंड आकारला आह ेआिण तो िवषय आप या समोर आहे या यातला 
जो िनधी जमा झालेला आहे तो िनधी प स ट े  पण देणार आहोत आिण ५० ट े  
पालीस िडपाटमटला देणार आहोत. माझी आप या सवाना िवनंती आहे क  पोलीस पुण 
सतरकतेनी आप या जनतेची सेवा करीत आहेत. या पोलीसाना आपण पैसे देणार 
आहोत का आिण पैसे देणार असूतर ते कशा आिण कोण या प दतीने देणार आहोत ही 
माहीती आ हांला सवाना कळवावी, ध यवाद. 
मा. ानदेव थोरात - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका.  हा िवषय आप या पपरी 
चचवड शहरात जी लोक िवनामा क फरत होते यांचे ५००/- . दंड शासनाने 
या यावर घेतलेले आहेत. या यावर मला आयु  साहेबांना एक असं िवचारायच होतं 

क  आयु  साहेब तु ही गे या मही यात जॉईन झाला होतात आिण या वेळेस क ीय 
पथक आलेल होतं क  सफाई कामारां या ब ल या सूचना हो या कवा यां या या 
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त ारी हो या या त ारीवजा यांन िमट ग घेतली होती आिण योगायोगाने 
उपमहापौरांनी मला चला हणाले आिण मी या िमट गला गेलो होतो. या िमट गला 
स मा.नगरसिचव साहेब, अित.आयु  साहेब, रॉय साहेब असे बरेचसे व र  अिधकारी 
होत.े आयु  साहेब तीथ एवढया त ारी आ या. कामगार पालीकेचा आिण मॅनेजमट 
म ये तु ही वरचे अिधकारी या दोघा मधला दुवा असतो तो वेलफेअर ऑ फसर असतो 
आिण ते आपले वेलफेअर ऑ फसर आहेत मोद जगताप साहेब. अित. आयु  तीथ 
सा ीला होते. या जगताप साहेबांला कामगार आिण मॅनेजमट कवा आप या 

शासनास यातल एकही उ र देता आल नाही. योगायोगाने तु ही पण िनघून गेले मी 
ती नाराजगी ढाकणे साहेबांना पण बोलून दाखवली क  हे शहर व छ राहत,े चांगले 
राहते या सफाई कामगाराब ल तु ही अ था दाखवली नाही असा माझा आरोप होता. 
ढाकणे साहेबांना मी ते बोलून दाखवल तु ही जायला न हत पाहीजे या िमट गमधन. 
अ रश: या ेनेजम ये लोक उतरतात आिण आपले अिधकारी काहीच करत नाहीत. 
एका महीलाचा आरोप होता आिण तो साहेबांसमोर सांगीतला क  मला ठेकेदार पैसे देत 
नाही, मला कामावर घेत नाही, काम के याचे पैसे देत नाही. आ ही यांना िवचारल 
तु ही हे कुणाला सांगीतलतर यांनी सांगीतल मी हे कामगार क याण अिधकारी 
जगताप साहेबांना सांगीतल. जगताप साहेब हणाले मी या महीलेला ओळखतच नाही 
आिण हे कुठ काम करतात मला काय माहीती कोण कॉ ॅ टर आहे जे हा ती महीला 
उठली आिण हणाली थोरात साहेब यांना मी फोन दला होता आिण फोन मा या 
समोर केला, मी फोन केलातर यांनी मला उडवाउडवीची उ र दली. आिण यावेळेस 
या ताईनी सांगीतल क  यां या मांडीला मांडी लावून तो कॉ ॅ टर बसला होता 

साहेब, एवढी मोठी अिधका-याची मजल गेली. तो कॉ ॅ टर जगताप साहेबा या 
शेजारी बसला होता आिण तरी ते हणतात क  मला तो कॉ ॅ टर माहीती नाही आिण 
मग तुम या शेजारी येवून तो बसला कसा. ती िमट ग जर क ाची होती, आयोग आला 
होता, उपमहापौर होते तु ही होते मग इथ कॉ ॅ टर आले कसे. याचा अथ पैशाची 
देवाण-घेवाण होते यात व र  अिधकारी सु दा सामील आहेत यात कॉ ॅ टरची चुक  
नाही. असे बरेचसे  मा याकडे आहेत. या दवशी िवचारले सफाई कामगारांचे कती 
मृ यू झाले, सा ीदार मी होतो, ढाकणे साहेब होत.े यां याकडे तीन लोकां या मृ यूचा 
िवषय होता यां या पेपरम ये दलेलं आह.े यातले पेपर मा याकडे पण आहेत. 
आप या रॉय साहेबांनी सांगीतल मा याकडे दोनच आहेत. पगार घेत नाहीत का हे 
कुणाचा पगार घेतात. ५००/- .दंड करतात मी याला िवरोध करणार नाही पण ही 
पपरी चचवडची जनता आहेना यां याकडून तु ही टॅ स घेता, मा क नाही लावलेतर 

५००/- . घेता, पाणी नाही आलतरी पाणी कर घेता हणजे हे एकतफ  चाललय. हे 
काही पाक तानचे नागरीक आहेतका सगळे. जे व र  अिधकारी आहेत यांनी काय 
केल याब ल. काय सजा केली ते सांगा, काय पिनशमट दली यांना. साहेब हे ाय हटे 
से टर असतना तर यातला एकही अिधकारी इथ कामाला राहीला नसता. व र  
अिधका-यांनी एक महीना ाय हेट से टरला काम क न दाखवा. व र  उदयोजक 
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आहेत िबलाजी असतील, टाटाजी असतील यांनी सांगीतलेल आहे कुठलीही सं था, 
कुठलही सहकार ेञ जे चुक च काम करतं आिण जे बरोबर होत नाही याला कामगार 
जबाबदार नसतात तर व र  अिधकारी जबाबदार असतात. आयु  साहेब, मा या मते 
तु ही अित.आयु ांचे व र  अिधकारी आहेत ते सगळया गो ीला जबाबदार आहेत, 
मला याच उ र पाहीजे. कासारवाडीचा रॅ प आहेना तो बारा वषापुव  बांधलेला आहे 
या याव न एक पण टू ि हलर,  ी ि हलर, फोर ि हलर गेलेली नाही याला जबाबदार 

कोण. यासाठीचा जो कोटयावधीचा खच झाला तो कुणा या खीशातून झाला तुम या 
पगारातून गेला क  ही सवसामा य जनता आहे यां या करातून गेलेला आह.े को तो बंद 
आहे बारा वष झाल याचा कुणी िवचार केला का. का टू ि हलर तीथून खाली येत नाही 
आिण आम या नागरीकांनी चुक केली क  डायरे ट याला दंड, नाहीतर यांची 
मालम ा पाडता तु ही, यांचे पैसे कट ग करता मग हे तुम यासाठी का लागू होत  
नाही याचा आयु  साहेब तु हांला खुलासा दयावा लागणार आहे. अजून एक िवषय 
मा याकडे आहे मी थािनक अिधका-याना िवचारायचा य  केला पण यांनी उ र 
दल नाही. जे एखाद काम करत मला याच उ र दयाव लागल क  आपण याच 

इ टीमेट ठरवत नाही. जर एखाद काम १०० पयाच असेलतर मा याकडे पञ आहे ते 
४५ ट े नी िबलो आहे साहेब, आिण हे तुमचेच पेपर आहे आिण हे पञ दयायला सु दा 
शेख साहेबांनी पंधरा दवस लावले. शेख साहेबांना फोन केलाना तर ते फोन सु दा घेत 
न हते. शेवटी माझा कायकता तीथ गेला दोन, दोन, दोन दवस देतो हणून सांगीतले 
आिण शेवट या दवशी गेलेनातर हणाले मी आता रजेवर जाणार आह े मला अजून 
दोन  दवस दया. मग या यात शेख साहेबांचा हात आहे का, आयु  साहेबांचा हात आहे 
का अित.आयु  साहेबांचा हात आह ेकुणाचा हात आह.े यावेळेस मी फोन केला तीथून 
पुढ दोन तासानी शेख साहेबांनी मला हे पञ दल.ं का मी या शहराचा नागरीक नाही 
का, मी महारा ाचा नागरीक नाही. तु ही स मा.सद यांना जर अशी वागणूक देत 

असालतर सवसामा य नागरीकांना कशी वागणूक देत असाल. साहेब माझा एकच  
४५ ट े  िबलो टडर गेल आह.े मा या माहीती माणे १०० पयातून ४५ पये गेले 
हणजे खाली राहीले कती. या याम ये १२ ट े  जीएसटी आह.े वरी  अिधका-यांचे 
कती ट े  आहेत हे मला माहीत नाही. भाऊसाहेब मी पही यांदाच आलोय या 

महापािलकेत परंतु मी एका चांग या प ाचा गेले पंचवीस वषापासून कायकता आहे 
आिण स य कायकता आह.े एवढी ट े वारी जात असेल आिण चुक  कुणाची आहे हे 
खरच काम होतय का. चांगली गो  आहे साहेब जर १०० पयाच काम तुमचे 
अिधकारी ४५ पयाम ये क न घेत असतीलतर आ या शहराला हे लाग ू करा. मी 
कामगार नेताच आह,े एक मी शेतकरी कुटंूबातील शेतक-याचा मुलगा आह.े मला 
कामाची काहीच लाज नाही. पण हे अिधका-यांनी क न दयाव १०० पयाच काम ४५ 
पयात आ या शहरात ही ि कम राबवू साहेब,  याची सिमती नेमा. या यात दोन 

तीन मी सँपल आणलेले आहेत. आप या वायसीएमच काम कती पटीच काम आहे कती 
पटीत जात ते पण मी तु हांला दाखवतो. या यावर सिमती नेमा आिण हे जर काम होत 
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असेलतर चांगल आहे आिण काम होत नसेलतर याची जबाबदारी तुमची आह.े हा 
िवषय गांभीयाने यावा आिण कासारवाडी या रॅ पचा सु दा िवषय मला पाहीजे. मी 
पण कामगार आह,े मी पण पगार घेतो पण टाटा, िबलानी सु दा सांगीतल आहे जो 
तन वा घेतो तो मजदूर असतो. तु ही सु दा सगळे मजदुर आहात हे ल ात ठेवा. माझ 
ठाम मत आहे क  तु ही सवसामा यापासून पाव या करता, यांना दंड मारता. या 
अिधका-यांनी काय केले आहे याचा मला खुलासा पाहीजे आिण जे जे काम जा त ट े  
कमीन झालेले आहेत ते चांगल आहे पण हे काम होतात का आिण ठरावीक ठकाणी 
चालू आहेत. वायसीएमच मी तु हांला दाखवतो याची िनवीदा आहे १० कोटी १६ लाख 
१८ हजाराची ते िबलो जावुन १ कोटी २८ लाख ५४ हजाराला जात मा या माहीती 

माणे याचा जीएसटी १ लाख २१ हजार जातोय. हणजे दहा कोटीच काम सात 
कोटीम ये होत का. आिण होत असेलतर ही पपरी चचवडची ऐितहासीक गो  आह.े 
भाऊसाहेब मला पुरेश ान नाही पण मी जे बोलतोय ते पुरा ािनशी बोलतोय. 
याम ये सिमती नेमली पाहीजे आिण या सिमतीने इ ायरी केली पाहीजे.  तसेच 
कंप यानी नदीम ये डायरे ट पाणी सोडलेल आह.े कंपनीला डायरे ट पाणी सोड याचा 
कुठलाही अिधकार नाही. तु ही आता चला मी दहा िमनीटारम ये डायरे ट लाईन 
टाकलेली दाखवतो, कुणा या आदेशानी ते पाणी सोडल आह.े याम ये अिधकारी सामील 
आहेत आिण तुमची जबाबदारी आह.े तु ही या महापािलकेचा पगार घेता या यामुळे 
इथ या सवसामा य जनतेला याय दयावा अशी माझी िवनंती आह,े ध यवाद.  
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल -७२      ितकूल- ० 
      अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
         --- 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ६ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 
                                                                         िवषय मांक - ६ 
दनांक- १८/३/२०२१                                            खाते- मा.आयु   

 
      संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/९/कािव/१९/ 
                   २०२१, द.१३/०१/२०२१  
               २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८२०४, द.१९/०१/२०२१ 
  
     महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ९९ या तरतूदी अ वये 
महानगरपािलकेने काय े ातील िमळकत वर कर व करे र बाब चे दर सन २०२०-
२०२१ क रता लागू केलेले आह े तसेच शासनाचे िश णकर, रोजगार हमीकर व 

लोअरेज कराची वसुली शासनाने ठरवून दले या दराने शासनाचे क रता केली जात.े 
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तसेच सन २०२१-२०२२ या सरकारी वषाक रता दनांक २० फे ुवारी २०२१ पूव  

करांचे दर ठरिवणे आव यक आहे . या अनुषंगाने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
मधील कलम ९९ अ वये सन २०२१-२०२२   या िवि य वषासाठी खालील माणे 

करांचे आिण करे र बाब चे फ /शु काचे दर तािवत कर यात येत आह.े 
 
सन २०२१-२२ या सरकारी वषाक रता कराचे व करे र बाब चे दर िनि ती बाबत – 

अ. करांचे दर 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी 

प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2020-2021 

चे चिलत दर 
)स याचे(  

सन 2021-2022 

क रता तािवत दर 

िनवा
सी 

िनवासे
र 

िनवा
सी 

िनवासे र 

1 सामा य कर  र .. 1/- ते 

12000/- 
13% 14% 13% 14% 

र .. 12001/ - ते 

30000/- 
16% 17% 16% 17% 

र .. 30001/- व 

यापुढील 
24% 24% 24% 24% 

1ब  साफ सफाई कर करयो य मू यावर 5% 6% 5% 6% 

अि शामक कर करयो य मू यावर 2% 2% 2% 2% 

मनपा िश णकर करयो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सुिवधा लाभ 
कर 

करयो य मू यावर 5% 5% 5% 5% 

3- पाणीपुरवठा लाभ कर करयो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 
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वरील करां ित र  (नाटयगृह कर) (करमणूक कर) खालील माणे वसूल केला जातो. 

 

अ. 

. 
कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन 2020-2021 

चे चिलत 
दर )स याचे(  

सन 2021-2022 

क रता तािवत 
दर 

7 

 

नाटयगृहावरी
ल 
कर(करमणूक 
कर) 

1. िसनेमा   

अ) 500 पयत कवा यापे ा 

जा त बैठक व था (िस स) 
असणा-या िथएटरला ती 

न 

ती दवस 
.250/- 

ती दवस 
.250/- 

ब) मराठी  िसनेमा कर माफ  करमाफ  

क) वातानुकुिलत िथएटर ती 
न 

ती दवस 
.350/- 

ती दवस 
.350/- 

2. नाटक ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

4 र ता कर करयो य मू यावर 2% 3% 2% 3% 

5 िवशेष साफ सफाई कर 

(फ  मॉ स, लॉ जग 

बो डग, मंगल 

कायालय,सभागृह, 

णालय, हॉटे स, 

कॅ टी स, रे टॉरंट या 

व पा या िमळकत स 
 )  

करयो य मू यावर -- 2% -- 2% 

6 वृ कर करयो य मू यावर 1% 1% 1% 1% 
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3.सकस(कॉि हलपे स) ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

4.तमाशा   ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

  5.संगीत जलसे/शा ीय 
संगीत जलसे (िथयटर मधील 

कवा िथयटर ित र  
येक योगास) 

ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

  6. कु या/मु ीयु द ती योगास 
.50/- 

ती योगास 
.50/- 

7. वरील खेरीज इतर येक 
योगास (जर वेगवेगळे खेळ 

नसतील तर अशा येक 
दवसास) 

ती दवस 
.100/- 

ती दवस 
.100/- 

 

ब) सामा य करातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + 

साफसफाई कर +अि शामक + मनपा िश ण उपकर हे कर समािव  आहेत.) 

अ
. 

योजना 
सन 2020-2021 चे 

चिलत दर )स याचे(  

सन 2021-2022 क रता 

तािवत दर 

1 वातं य सैिनक कवा यांचे 
प ी यांचे वत: राहत 
असले या फ  एका 
िनवासी घरास सामा य 
करात सुट 

चालू सरकारी वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र मे या 
50%  र म सूट 

चालू सरकारी वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र मे या 
50%र म सूट 

2 फ  मिहलांचे नावे 
असले या वत: राहत 
असले या फ  एका 
िनवासी घरास सामा य 

चालू सरकारी वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र मे या 

चालू सरकारी वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र मे या 
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अ
. 

योजना 
सन 2020-2021 चे 

चिलत दर )स याचे(  

सन 2021-2022 क रता 

तािवत दर 

करात सुट 50% र म सूट 50% र म सूट 

3 40% कवा यापे ा जा त 

द ांग व असणा-या अंध, 
अपंग, मितमंद, कणबिधर 
व मुकबिधर यां या 
नावावर असणा-या 
िमळकतीस 

चालू सरकारी वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र मे या 
50% र म सूट 

चालू सरकारी वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र मे या 
50% र म सूट 

4 संपूण िमळकतकराची र म 
आगाऊ भरणा-यांक रता 
सामा य करात सुट देणे 

चालू सरकारी वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र मे या 

1 . वतं  न द असले या 
िनवासी वापरा या 
िमळकतीस  - 10% 

र म सूट 

2 . िबगर िनवासी   / िम  
 /औ ोिगक 
/मोकळया जिमनी इ .
िमळकतीस  - 5% 

र म सूट 

चालू सरकारी वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र मे या 

1 . वतं  न द असले या 
िनवासी वापरा या 
िमळकतीस  - 10% 

र म सूट 

2 . िबगर िनवासी   / िम  
 /औ ोिगक  / मोकळया 
जिमनी इ .िमळकतीस 
-5% र म सूट 

5 ीन िब ड ग रेट ग 
िसि टम िमळकती ीहा : 

ीन िब ड ग रेट ग  
िस टीमम ये २५०० 
चौ.मी.पे ा जा त  
भूखंडावरील क पांना 
बांधकाम परवानगी 
िवभागामाफत अंितम 

चालू सरकारी वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र मे या 

 3Star Rating -05% 
र म सूट 

 4 Star Rating - 
08% र म सूट  

चालू सरकारी वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र मे या 

 3 Star Rating -05% 
र म सूट 

 4 Star Rating - 
08% र म सूट  
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अ
. 

योजना 
सन 2020-2021 चे 

चिलत दर )स याचे(  

सन 2021-2022 क रता 

तािवत दर 

भोगवटाप क व अंितम 
ीन िब ड ग  

Certificate ा  

झाले या िमळकत ना 
सामा य करात सूट 

 5 Star Rating -10% 
र म सूट 

 5 Star Rating -10% 
र म सूट 

 व ीहा : ीन िब डग 
रेट ग िसि टमम ये २५०० 
चौ.मी.पे ा कमी  
भूखंडावरील क पांना 
बांधकाम परवानगी 
िवभागामाफत अंितम 
भोगवटाप क व अंितम 

ीन िब ड ग Certificate 

ा  झाले या िमळकत ना 
सामा य करात सूट 

चालू सरकारी वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र मे या 

 1 Star Rating -
05% र म सूट 

 2 Star Rating - 
08% र म सूट 

 3 Star Rating - 
10% र म सूट 

 4 Star Rating - 
12% र म सूट 

 5 Star Rating - 
15% र म सूट 

चालू सरकारी वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र मे या 

 1 Star Rating - 
05% र म सूट 

 2 Star Rating -  
08% र म सूट 

 3 Star Rating - 
10% र म सूट 

 4 Star Rating - 
12% र म सूट 

 5 Star Rating - 
15% र म सूट  

6 संर णदलातीलशौयपदक
धारकआिणमाजीसैिनकां
यािवधवा तसेच 

अिववाहीत शहीद सैिनकांचे 
नामिनदिशतांचे राहणा-या 
याच माणे शहरात 

वा त  करणा-या माजी 
सैिनकांना मालम ा 
करातून सूट 

मालम ाकरात 
(सामा यकर, 

मल वाहसुिवधालाभकर
, पाणीपुरवठालाभकर, 

र ताकर) सूट 

मालम ाकरात 
(सामा यकर, 

मल वाहसुिवधालाभकर, 

पाणीपुरवठालाभकर, 

र ताकर) 100 %सूट 
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अ
. 

योजना 
सन 2020-2021 चे 

चिलत दर )स याचे(  

सन 2021-2022 क रता 

तािवत दर 

(शासनिनणयानुसार) 

7 वरील योजनेपैक  
कोण याही फ  एका 
योजनेचा लाभ िमळकत 
धारकास घेता येईल तसेच 
वरील योजनेचा सामा य 
करातील सवलतीचा लाभ 
घेणेकामी थकबाक  सह 
दो ही सहा माहीची संपूण 
िबलाची र म एक र मी 
आगाऊ भरणेची मुदत 
(िबल िमळो अथवा न 

िमळो) 

अ. . 1 ते 5 मधील 

सवलत योजनांसाठी – 

दनांक 30 जून अखेर 

अ. . 6 चे सवलत 

योजनेसाठी संपूण वष 

अ. . 1 ते 5 मधील 

सवलत योजनांसाठी – 

दनांक 30 जून अखेर 

अ. . 6 चे सवलत 

योजनेसाठी संपूण वष 

8 थकबाक सह एक र मी 
िमळकतकराचाभरणा 
ऑनलाईन पेमट गेट-वे 

ारेकरणा-या िमळकत 

धारकास चालू आ थक 
वषाचे सामा यकरात 
सवलत 

1. द.1/4/2020 ते 
30/6/2020 अखेर 
सवसाधारण करात 
5% 

2. द.1/7/2020 ते 
31/3/2021 
अखेर सवसाधारण 
करात 2% 

1. द.1/4/2021 ते 
30/6/2021 
अखेर सवसाधारण 
करात 5% 

2. द .1/7/2021 ते3 
1/3/2022 
अखेर सव साधारण 
करात 2%  

 

क. करे र बाब चे फ  / शु कांचे दर 

अ .. नाव 
सन 2020-2021 चे 

चिलत  

सन 2021-2022 

क रता 
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दर )स याचे(   तािवत दर 

1 
िमळकत ह तांतरण न द 
नोटीस फ  

करयो य मू यावर 
5% 

करयो य मू यावर 
5% 

2 
थकबाक  नसलेचा दाखला 
फ  

ती दाखला 10/- 

पय े

ती दाखला 10/- 

पय े

3 
िमळकत उतारा 
  

ती उतारा 20/- 

पय े

ती उतारा 20/- 

पय े

4 शासक य सेवाशु क  
ित बीलास 10/- 

पय े

ित बीलास 10/- 

पय े

 

सन २०२१-२०२२  या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आिण करे र 
बाबीची फ /शु क िनि त करणेत यावे. 

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

मा.केशव घोळव े -  मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो-  

मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .१४ दनांक १६/२/२०२१ अ यये पपरी 
चचवड महानगरपािलका काय े ातील घोिषत अघोिषत झोपडप ीवािसयांना 
यांचे आरो य हे उ म राह याकरीता तसेच यां या कुटंु बयांचे आरो यमान व 

जीवनमान आरो यदृ या उ म राहणे ही महानगरपािलकेची पालक हणुन 
ाथिमक जबाबदारी असलेने झोपडप ीवािसयां या घराम ये सोलर होम 

लाईटचा ( ीन एनज ) पयावरणदृ या वाह होणे गरजेचे असून महारा  रा य 
िव ुत महािवतरण माफत तयार होणा-या िवजेचा वापर कमी होईल तसेच 
यातुन िनमाण होणारा दुषण वायू पासून हणजेच Co2 (काबन), Nox Sox 

यापासून तेथील रिहवाशाचा बचाव होईल. घरा या छपरावर सोलर पॅनेल 
उभा न या दारे सोलर फोटो हो टाइक पॅनेल दारे वीजिन मती केली जात.े 
याम ये िनमाण झालेली वीज थेट महािवतरण या जाळयाला ( ीड) ला जोडली 
जाऊ शकते. यातुन भारिनयमन बंद होईलच िशवाय िवजेचे मािसक िबल अ यंत 
कमी माणात येईल. यासाठी येक झोपडप ीतील कुटंुबाना येक  १ सोलर 
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होम लाईट सेट हणजे २ टयुब लाईट, १ फॅन चालिव यासाठी सोलर पॅनल तसेच 

बॅटरी बॅकअप, इन हरटर व १ पोल काया वीत क न दे यात यावा. सदरचे काम 

करणेसाठी Broadcast Engireening Consultants India Limited  अथवा 

Savitribai Phule Pune University या सं थेस थेट प दतीने दे यात यावे. 

सदरची खरेदी महानगरपािलके या शहर सुधारणा िवभागाअंतगत येणा-या 
लेखािशषावरील अ. . १) महसुली – झोिनपु थाप य िवभाग करकोळ दु ती 

व देखभाल पान .९१७ ते ९४८, २) महसुली – िव ुत िवभाग पान .९४९ ते 

९५३, ३) भांडवली- झोिनपु थाप य पान . ५९८ ते ६०२, ४) भांडवली -

  िवदयुत िवभाग पान .६३२ ते ६३६ याव न खच कर यात यावा. तसेच सदर 

योजना पुण करणेकामी शहर सुधारणा िवभागातील तसेच इतर िवभागातील 
अख चत र म सदर या लेखािशषावर वेळोवेळी उपल ध कर यात यावी. सदरचे 
सािह य ायोिगक त वावर सु वातीला तीन झोपडप या शांतीनगर, िव लनगर, 

द नगर या झोपडप ीमधील सव कुटंुबाना सदर सािह याचा लाभ िमळावा तसेच 
आव यकतेनुसार याकामी िनधी कमी पड यास वेळोवेळी िनधी उपल ध क न 
देणेस मा. थायी सिमती ठराव .८५१० द.१७/०२/२०२१ अ वये मा यता 
िमळाली असून सदर ठरावास मा यता देणेत यावी. तसेच करसंकलन िवभाग हा 
महानगरपािलकेस थायी उ प  िमळवून देणारा िवभाग आह.े िमळकत कराचा 
जा तीत जा त भरणा होणेचे दृ ीने दरवष  दनांक ३१ माच पुव  संपुण कराचा 
भरणा करणा-या िमळकतधारकांना चालू वषाचे मागणीम ये िववीध सवलती 
देणेत येत आहेत. िविहत मुदतीत न चुकता मािणकपणे दरवष  िमळकत कराचा 
भरणा करणा-या िमळकतधारकांना स मािनत/ ो सािहत करणेकामी 

ो साहनपर सवलत योजना राबिवणे आव यक आह.े 

 या िमळकतधारकांनी सन २०१८-२०१९ ते सन २०२०-२०२१ या 
मागील ३ सलग आ थक वषाम ये ३१ माच पूव  िवहीत मुदतीत थकबाक सह 
संपुण िमळकत कराचा भरणा केला आह.े अशा सव िमळकतधारकांनी सन 
२०२१-२०२२ या आ थक वषाम ये थकबाक सह संपुण िमळकत कराचा 
एकरकमी भरणा दनांक ३१ माच पूव  केलेस अशा िमळकतधारकांना चालू 
वषा या हणजेच चौ या वषा या मागणीतील सामा य करात २% (दोन ट े ) 

जादा ो साहनपर सवलत दे यास मा यता देणेत यावी. 
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अशाच कारे या िमळकतधारकांनी या वषा या पुढील येक सलग ३ 
वषाचा िमळकत कराचा थकबाक सह संपूण िमळकत कराचा एकरकमी भरणा 
दनांक ३१ माच पुव  केलेस याचे पुढील वष  हणजेच चौ या वषा या सामा य 

करात २% (दोन ट े ) जादा ो साहनपर सवलत योजना िनरंतर लागू कर यास 

मा यता देणेत यावी.  

मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.आशा धायगुड-े शडग-े  मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडत-े 

महारा ातील रा यभाषा ही मराठी आह.े थोड यात आपण मराठी भाषीक 
आहोत. या मराठी भाषेचा आदर मान ठेवत या आप या शहरातील मराठी 
मा यमा या खाजगी अनुदानीत, िवना अनुदानीत व िवशेष मुलांना िश ण देणा-
या सं थाचा शा तीकरासह मुळ कर कायम व पी माफ करणेस मा यता देणेत 
यावी.         

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देत.े 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, 
नगरसेिवका. आता जो िवषय आला या याम ये एक योजना आहे वातंञ सैनीक 
कवा यांचे प ी यांचे वत: राहत असले या फ  एका िनवासी घरात सामा य 

करात सुट. मा.महापौर साहेब, आपण यासाठी काही अटी शत  टाक यात, अटी 
शत  हणजे वातंञ सैिनक कवा यांची प ी, कवा यांची िवधवा कवा जे 
अिववाहीत शहीद सैिनक आहेत यांचे आई वडील याना याम ये आ दवास 

माणपञ दयायच आह.े  १५ वष वा त  असलेल डोमोसाईल यांनी काढायच 
आह.े  डोमोसाईल काढताना या याम ये एक अट असते क  तुम या वडीलांचा 
शाळा सोड याचा दाखला. माई, आज माझ वय काय माझे वडील कधी गेले ते 
मला माहीती नाही. यांचा शाळा सोड याचा दाखला आप याला देता आला 
नाहीतर आप याला आ दवास माणपञ िमळत नाही. मग ते आ दवास 

माणपञ या योजनेसाठी देता आल नाहीतर ही योजना आपण कशी काय लागू 
करणार आहेत. यासाठी माझी आप याला एक िवनंती आहे  क  यासाठी 
आप याला दुसरा काही सोस करता येतो का, कुठ या प दतीने देता येत का ते 
बघायला लागेल. सैिनक अिधकारी माणपञ द यानंतर मग अ दवासाचा 
अ हास का. महारा ाम ये तो वा त ास आह.े याच आधारकाड असेल कवा 
बाक च काही असेल, याच रेश नग काड हे सु दा ुफच आह.े यामधुन तो काही 
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देत असेलतर अ दवास माणपञ जे आहे ही अट  िशथील कर यात यावी एवढी 
माझी वनंती राहील. याचबरोबर २०२० हे आपल वष कोरोना महामारीम ये 
गेल. या िपरीएडम ये आपण आपली टॅ सेशनची जी बील दली गेली ती बील मे 
कवा जून पयत दली जातात हणज मे या अगोदर ती दली जातात. ती बील 

आपण िडसबरम ये दली गेलेली आहेत. ती िडसबरम ये बील गे यानंतर 
सवसामा य कराम ये महीलासाठी जी सुट दे यात येते ती सुट यावेळेस 
आप याला महीलांना देता आली नाही कारण क  मे आिण जून म ये ती योजना 
आपली संपलेली आह.े यावष  बीलाम ये यांना त देता आलेल नाही यांना 
याचा लाभ देता येईल का तेवढ पहाव आिण आयु  साहेब मोठया या कंप या 

मालम ा कर भरत नाहीत यां यासाठी ते ही काय कारवाई केली  याचे उ र 
तु हांला दयाव लागेल.                                            
मा.आशा धायगुड-े शडग-े  मा.महापौर साहेब, मा.महापौर साहेब, मा.आयु  

साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, 
नगरसेिवका.  ख-या अथानी मगाशी मला उपसूचना दयायची होती यामुळे 
मला यावर बोलता आल नाही आपण सवानी िवचार केला पाहीजे क  आपण जो 
नागरीकांकडून कर गोळा करतो या करावरती आपली पपरी चचवड 
महानगरपािलका चालते. या याम ये आपण सामा य कर घतेो, साफसफाई कर 
घेतो, अि शामक कर घेतो, साफसफाई कर घतेो मनपा िश ण कर घेतो, 
मल वाह कर घेतो, पाणीपुरवठा लाभ कर घेतो, र ता कर घेतो आिण वृ कर 
घेतो. मा.महापौर साहेब, ख-या अथाने आ हांला अिधका-यानी सांगायच क  
आपण या शहरातील नागरीकां या जीवावर हे शहर आपण सगळेजण रण करतो, 
पळवतोय या यातून नवनवीन शहरातील िवकासाची काम काढतो या 
नागरीकांना जे कर आपण घेतो या कराचा मोबदला देतो का. सामा य कराच 
ठक आहे परंतु जर साफसफाई कर आपण जर या ठकाणी हणलो तु ही जावून 

या शहराम ये राऊंड मा न यात तु ही महापौर आहात, भागातील नगरसेवक 
सवजण आपआपली जबाबदारी पेलवतो यावेळेस तु हांला आ हांला मानसीक 
समाधान िमळतं का. आप या शहराम ये साफसफाई केली जाते का. याचा 
िवचार सु दा मा.महापौर साहेब आपण केला पाहीज.े आता माऊलीन सांगीतल 
आह.े हा ठेका यांचा पगाराच ऐटीएम काड मा या खा यावर बारा हजार पये 
दसतात ते एटीएम म ये टाकलेले व बारा वाजून एक िमनीटानी, दोन िमनीटानी 

ते बारा हजार पये पुण काढलेले असतात. कारण क  एटीएम आमचा ठेकेदारच 
रण करतो. मग कशी साफसफाई शहराम ये आ ही देणार. हे जे द:ुख शहराच 
आहेना याचा सु दा आपण िवचार केला पाहीज.े एवढच न हेतर आपण र ता 
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कर घेतो अ या शहरात लोकाना र ता कुठे उपल ध आहे का, फुटपाथवर कती 
ठकाणी अित मण झालेल आह.े टप-या असतील, बस असतील, गाडया असतील 

रोजचे पेपरचे पानची पान भरलेली असतात. क  आज या ठकाणी इतक  वाहन 
उभी होती आज या ठकाणी इतक इतक पाणी लीकेजेस झालेल आहे, आज 
या ठकाणी इतक  घाण आह,े या या ठकाणी ढास आहेत. रोज ही बदनामी 
हणजे नगरसेवक हणून आपण १३३ जण काम करत नाहीत, शासन काम 

करत काम कर याचा आव आणतं कोण या त डानी आपण लोकांना हणायच 
तु ही जा आिण कर भरा हणून कारण तुम याच करावरती आमच शहर चालत 
आिण अिधका-यांचे पगार होतात हे आ ही कोण या अिधकाराने लोकांना 
सांगायच. आता सु दा पालांडेताईनी सांगीतल ते अिधका-यांना कळत नाहीत का 
या बेसीक गो ी आहेत. आज सु दा सांगाव लागत क  शहरातील मराठी भाषीक 
शाळांना तु ही करमु  करा, का हे सांगाव लागत. तु ही बाक  सगळया 
रा याम ये बघा यां या रा याम ये यां या यां या भाषेतील या शाळा 
चालतात यांना कोणताही कर घेतला जात नाही मग पपरी चचवड शहराम ये 
असं काय आपल या यावरती आडलेलं आह.े जीथ मोठे लोक आहेत ते वीना 
कराचे काम क न घेतात मग इथ िश ण दे याच ान दे याच अ यंत अ प 
फम ये २० आिण ५० . फ  घेतात मराठी मा यमा या शाळा तु हांला आजही 

िव ास बसणार नाही एवढया अ प दराम ये िवदया याना िश ण दे याच काम 
ती शाळा करते तर यां याकडन कर घे याचा अ हास का. आपल शहर हणून 
जेवढे पैसे आप याला रा यसरकारला पाठवायचे असतात तेवढे दोन कारचे कर 
यायचे आिण बाक चे पपरी चचवड शहराचा एक वेगळा आदश या ठकाणी 

आपण िनमाण केला पाहीजे क  आमच पपरी चचवड शहर असं आहे हे 
महारा ातल एक शहर हणून आ ही मराठी मा यमा या शाळांचा कर घेणार 
नाही. मला वाटते या याम ये आप याला रा यशासनाचे जे दोन कारचे कर 
असतात एक असतो िश ण कर तो फ  रा यशासनाला आप याला पाठवावा 
लागतो तो काही दोन पाच ट े  असेल तेवढा यायचा आिण बाक  सगळया 
करातून आपण या मराठी मा यमा या शाळा या करमु  के या पाहीजेत. याच 
बरोबर अंध, अपंग शाळा असतील, मतीमंद मुलां या शाळा असतील हे करण 
सोप नाही तु हाला आ हांला एखाद मुल तस वाटयाला आलना तर ते सांभाळण 
कस जड जात. यांना ते आप य आहे यांचा तो ञास काय आहे तो यांनाच 
माहीत आहे तो ते आनंदाने झेलतात आिण यांच संगोपन करणा-या शाळा 
असतीलतर यांची सु दा अव था फार काही वेगळी नसते. मा.महापौर साहेब, 
आपण या ठकाणी या दोघांचा िवचार केला पाहीजे. मी जी उपसूचना मांडली जो 
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कर रा यशासनाकडे जातो तेवढाच तो कर दयावा बाक चे कर आपण आप या 
आयु ां या मा यमातून तुमचा आदेश जर तु ही आयु ांना दलातर याच 
ठकाणी आपण तो िवषय मंजूर क  शकतो आिण जो काही दोन चार पाच ट े  

शासनाचा असेल तेवढाच जर दलातर एक नवीन आदश पपरी चचवड 
शहरातील मा.महापौर तुम या मा यमातून या ठकाणी आप याला करता येईल. 
परंतु स मा.महापौर साहेब, जे काही आता मी िवषय मांडले मी साफसफाई कर 
देत असेलतर मी या शहरातील नागरीकांना आहवान करते सभागृहा या 
मा यमातून क  जोपयत तु हाला र ते आ ही मोकळे क न देत नाहीत, जोपयत 
व छ र ते देत नाही, जोपयत चांगल पाणी देत नाहीत तोपयत अजीबात टॅ स 

भ  नका, चालणार आहे का. चाललतर हे शहर आपल पळेल का. मग हे जर 
कळत क  लोकांनी टॅ स भरलाच पाहीजे यां यावरतीचे ज ीचे बोड आपण सव 
शहराम ये लावलेत, जर आ ही या सव सुिवधा दजदार देत असूना तर 
िनि तपणे यां याकडून आ ही कर घेणं लागतो. आजच पेपरला बात या आहेत 
या ठकाणी ेनेज लाईन फुटलेली आह,े या ठकाणी अमुक आह,े या ठकाणी तमुक 
आहे मग आमचा अिधकारी वग करतो काय. मगाशी कोणतरी हणल क  
क सलटंट नेमलेमुळे अिधका-यांना कामच नाही. यांना शहरातील असले या 
सम यावरही काम करायच नाही मग अिधकारी नेमक करतात काय याच 
संशोधन आपण केल पाहीजे. या या भागातील अिधका-यांनी या या 

भागात कोणतीही सम या उ वणार नाही याची काळजी यांनी केली पाहीजे. 
मा.महापौर साहेब, दरवष  उ हाळा आला क  मी या ेनेजवा याला फोन करत 
असते सगळया ेनेज या लाईन  आताच साफ कराय या असतात का तर 
पावसाळयाम ये यां या वॉडात तुंबणार, यां या वॉडात तुंबणार आिण मग मला 
काही नंतर गाडी उपल ध होणार नाही, चला आताच ही काम संपवून टाकू 
हणजे पावसाळयात कमीत कमी ञास होईल. यासाठी आ ही हे लॅ नग करायच 

कारण क  का तर पु हा पु हा आ हांला नागरी या समोर जायच असतं हणून. 
अिधकारी पगार घेतात यांच हे काम नाही का. आता पुढचा िवषय आहे क  
आपण यांिञक  प दतीने साफसफाई करायला देणार आह.े ख-या अथाने 
या ठकाणी बील काढ याच काम जे होतं याचा िवचार आपण केला पाहीजे. 
आता परत नवीन एक टडर आल आहे िस युरीटीच. मा या उदयानातल एक मोठ 
टील तोड या गेल आहे मी हणाले तु ही पोलीस टेशनला कं ले ट करा. 

स मा.महापौर साहेब, यांना हा ठेका दला या ठेकेदारावरती कं ोल कर याच 
काम आम या अिधका-यांच नाही का याच उ र आपण दयाव आिण येथून पुढे 
आपण लोकांना सांगीतल पाहीजे क  हे सगळे कर आ ही तुम याकडून घेतोना, 
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छातीठोकपणे आ ही तुम याकडून मागतोतर आ ही पण तु हांला तेवढयाच 
सुिवधा देतो हे आप याला सांगता आल पाहीज,े ध यवाद. 
मा.रा ल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, 
नगरसेिवका. या संपुण शहराला कोरोना काळात पुण कुल, कॉलेजेस बंद होते 
यांना सवाना या िपरीएडचा टॅ स माफ करावा अशी मी सभागृहात सूचना 
मांडतो. ते करत असताना आता आपण सांगीतल क  िवशेष शाळांना सांगीतल, 
ताईनी मराठी भाषीक शाळांना सांगीतल परंतु शहराम ये या या सं था 

ानदानाच काम करतात मोठमोठया सं था असतील, शाळा असतील पुण 
कोरोना काळात आज ते सु दा मेथाकुटीला आलेले आहेत यांना देखील कोरोना 
काळातील हा जो कर आह े यात आपण सुट दयावी. 
            मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- प. च.शहरात 
शै िणक सं था हया ानदानाचे काम करतात या सव िश ण सं थांना कोरोना 
कालावधीमधील कर माफ करणेस तसेच िश ण सं थांना वािण य ऐवजी 
िनवासी दराने कर आकार यास मा यता देणेत यावी तसेच नागरीकांना देखील 
कोरोना कालावधीतील करमाफ कवा सवलत दे यास मा यता देणेत यावी.   
मा.सिचन िचखले -  मा.महापौर साहेब उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
 

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, 
नगरसेिवका. मगाशी या या अगोदरचा एक िवषय होता क  आपण नागरीकांना 
दंड आकारतो, जस नागरीकांकडून कर घेतो व नागरीकांना दंड आकारतो. 

माग या िमट गम ये मी असे हणले होते क  शहरामधील कोरोना या 
प रि थतीम ये पपरी चचवड शहराम ये कामगारनगरी आह,े कंप या बंद 
हो या आिण हा इशारा आपण केला गेला पाहीजे क  आप याला नागरीकांना एक 
वषासाठी कराम ये सवलत देता येत का कवा आप याला यांना काय सवलत 
देता येईल हा सु दा आपण िवचार केला पाहीज.े मा.महापौर आपण लाखाचे 
मा क वाटप केले मग या याम ये कतीतरी ाचार झाला कतीतरी काहीतरी 
झालं. या सगळया गो ी कर यापे ा थेट नागरीकांपयत हणजे आपण हणतो 
शेतक-यांनी शेतात िपकवायच आिण नागरीकांना थेट सवलत िमळाली पाहीजे. 
मला असं वाटत नागरीकांना आपण कोरोना या काळाम ये सवलत ही टॅ स या 
व पाम ये दली गेली पाहीजे. आता ताईनी िवषय मांडला क  मराठी शाळांना 
दल पाहीजे, बाक यांना दलं पाहीजे परंतु नागरीकांचा सु दा हा हा  आह.े 
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आज नागरीकांची अशी प रि थती होती क  यां याकडे घराम ये वयपाकाला 
अ ही न हतं क  जेणेक न पगार झाले नाही हणून. खुप नगरसेवकांनी दलं, 
सेवाभावी सं थानी दलं, आप या महापािलकेमधुन आशा काही एनजीओज 
हो या क  जे र यावर असणारे कामगार यांना रोज दोनवेळेचे जेवण देणं हे 
सु दा आपण पपरी चचवड शहराम ये केलेलं आह.े आता दुसरी लाट आलेली 
आहे अजून कुठेही पपरी चचवड शहर हे ि थर झालेल नाही. तु ही नागरीकांना 
सरसकट कराम ये प ास ट े  सवलत दयावी. महीलांनातर आपण देतोच पण 
सरसकट दयावी अशी मनापासून इ छा आह.े बाक  तु ही मा क वगैरे काही देवू 
नका, ड टबीन देता काही उपयोग नाही. मा क वाटप करतो काही उपयोग नाही. 
परत आपण ाचारा िवषयी बोलतो, आज मगाशी खरच आशाताई हणा या 
खरच आप या शहराम ये एवढी व छता आहे का. व छता कर लावला आह,े 
मलिन सारण कर लावला आहे सगळे कर लावलेले आहेत आपण. मग या सुिवधा 
आप याला आज यो य प दतीने द या जातात का. फुटपाथ उखडलेले आहेत, 
माट िसटीन तर अ या शहराच वाटोळ केलं. आ ख शहर खोदून ठेवलेलं आह.े 

मग आता ते परत एवढ दु त करायच या यात परत या माट िसटीचा घोळ. 
मग तु ही डायरे ट करदा यांना दयाना मग ते तरी हणतील क  कोरोना या 
काळाम ये आम याकडे पैसे नसताना महापािलकेनी ५० ट े  सवलत दली 
कराम ये. यांना बाक च काही देवू नका, मा क वगैरे पुढ या येणा-या काळाम ये 
टडर काढू नका, कुठ याही ठेकेदाराना पोस यापे ा यांना करा या व पात 
सवलत दयावी अशी मी मा.महापौर मागणी करते. शहराम ये दु या के या 
गे या पाहीजेत, सुधारणा खुप झाली पाहीजे. शहर बकाल झालेल आह,े आ ही 
बोलतोत आ ही िवरोधक आहोत असं वाटत असेल परंतु स ाधारी सु दा 
बोलतात. याचा अथ शहराम ये बदल हा केला गेला पाहीजे आिण स यात आहे, 
वा तवात आहे हणून ते लोक सु दा बोलतात, आ ही बोलतोत याच बरोबर 
यांना सु दा कुठेतरी नागरीकांकडून या गो ीची झळ बसते, नागरीक िवचारतात 

आिण हणून मा.महापौर साहेब कराम ये सरसकट ५० ट े  सवलत दयावी.  
मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडते- पपरी चचवड शहरातील 
नागरीकां या िमळकत कराम ये ५०% कोरोना या पा भूमीवर कोरोना या 

काळातील िमळकत कराम ये सवलत दे यास मा यता देणेत यावी.  
मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देत.े 
मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, 
नगरसेिवका. या ठकाणी ट सचा िवषय सभागृहात आलेला आहे या याम ये 
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कुठलीही वाढ केलेली नाही या याब ल तुमचे आभार. परंतु मला या ठकाणी 
दोन मह वा या गो ी सांगावया या आहेत क  आपण आता शा तीकर बाजूला 
ठेवून टॅ स घेतो. ३१ माच पयत आपण शा तीर बाजूला ठेवतो आिण टॅ स घेतो. 
माझी आप याला िवनंती आहे क  ३१ माच नंतर सु दा शा तीकर बाजुला ठेवून 
जर आपण टॅ स घेतलातर मला वाटते शहरातील नागरीक आनंदाने पैसे भरतील 
आिण महापािलकेलाही या यातून उ प  िमळेल. जर शा तीकर आपण 
मागायला गेलोतर मला वाटते नागरीक तो भ च शकत नाहीत. मुळात 
कोरोना या काळाम ये आथ क संकट सगळयावर आलेलं आह.े कारण ही कामगार 
नगरी आहे आिण मला वाटते क  यामुळे लोकांकडे एवढे पैसे भरायला नाहीत 
आज काही लोक भरतात पण काही लोकांची अशी प रि थती आहे क  यांना ३१ 
माच पयत भरता येणार नाही. या यामुळे ही जी मुदत आहे ती ३१ माचनंतरही 
आपण चालू ठेवावी यासाठी या काही मंजूरी लागतात शासनाकडे असलीतरी 
शासनाकडून सु दा दादां या मा यमातून  शा तीकर बाजूला ठेवून जसा ३१ माच 
पयतचा िनणय आ ही आणला तसा पुढचा सु दा िनणय आण याचा आप या 
शहरातील नागरीकांसाठी य  क  तु ही पण करा. उदया या काळाम ये 
शा तीकर माफ साठीचा आ ही सु दा य  करतोच आहोत. आ ही हे क न 
आणणार आहोतच कारण या शहरातील नागरीकांसाठी हे करायचच आह.े 
यावेळेस आ ही तु हांला हणलो होतो क  शा तीकर बाजूला ठेवून कर या तर 

ते तु ही ऐकले नाही, या तीन चार वषात आप याला चांगल उ प  िमळाल 
असत.ं दुसरा मु ा असा आहे  क  पुढ या िवषयपञीकेम ये एक िवषय आहे ५ 
नंबर या याम ये तु ही आयु ांना जुने जे आपले टॅ स आहेत ते दु त कर या 
संदभातला या ठकाणी िवषय आह.े मु ाम न आता बोलतो कारण क  बराचवेळ 
आता झालेला आहे तु ही काय कराल पटकन जीबी संपवताल हणून या 
िवषयाबाबत आताच मी बोलतो. आपण एका बाजूला टॅ स वाढवत नाहीत परंतु 
दुस-या बाजूला पुढ या िवषयपञीकेवर िवषय आलेला आह.े जु या 
िमळकतधारकांना टॅ स कमी येतो हणून यांचा टॅ स वाढवायचा तो िवषय 
आह.े तरी मा.महापौर साहेब तसं तु ही क  नये कारण या वष च आथ क संकट 
ल ात घेता शासनानी जरी िवषय मांडला असलातरी माझी िवनंती आहे क  
तशा प दतीने तो िवषय क  नये अशा कारची माझी आप याला िवनंती आह.े  
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, 
नगरसेिवका. कर आपण वाढिवलेच नाहीत, खरतर कोवीड संप यानंतर 
रा यशासनाकडे आपण ठराव क न पाठवलेला आहे क  िन मा टॅ स यावा 



225 
 

  

हणून यावर रा यशासनाच उ र यायच आह.े नागरीकां या बाजूनी आपण 
ऑलरेडी िनणय या संदभात घेतलेलाच आह.े हा िनणय घेत असताना आता 
आजीतभाऊ तु ही हणाले क  शा तीकर सोडून तु ही जर टॅ स घेतला असतातर 
तुमच हणण खर आहे आ हीतर आजही यायला तयार आहोत फ  एकदा ते जे 
सॉ टवेअर आहे ते जर रा यशासनाने आ हांला दु त क न दलतर लगेच 
उदयापासूनच शा तीकर सोडून आ ही टॅ स यायला सुरवात करतो. स ाधारी 
हणून आमची ती जबाबदारी आहे ती आ ही नाकारतच नाहीत. परंतु 

रा यशासनाने सॉ टवेअर दु त  क न दलतर आ हांला ते चांग या कारे 
करता येणार आह.े मा.महापौर साहेब, जु या िमळकतीची न दच न हती अशा 
िमळकतीचा आपण स ह केला आिण स ह के यानंतर यातल चागं या पैक  
उ प  आप याला िमळाल आह.े खुप पुव पासून यांची कुठे न दच न हती अशा 
िमळकतीचा आपण स ह केलेला आहे आिण स ह के यानंतर या ठकाणी 
आप याला चांगल उ प  िमळाल आहे हे जरी खर असलतरी आता या ठकाणी 
आपण िमळकत कर कुठलाही वाढवलेला नाही. हा िमळकतकर वाढवला नाही 
इतपत ठक आहे परंतु आता आपण काय केल क  जागोजागी बोड लावून जी 
दंवंडी िपटवून नागरीकांकडन ज ीचा धाक दाखवून आपण टॅ स जमा करतो. 
टॅ स जमा केला पाहीजे का तर शंभर ट े  जमा केला पाहीजे कारण महापािलका 
या या िशवाय चालणार नाही. परंतु एखादयाने जर िवनंती केली, दोन 
दवसाची, तीन दवसाची मुदत मागीतलीतर मला वाटते या ठकाणी मुदत 

दयायला काही हरकत नाही. दोन आिण तीन दवसानी काही आकाश कोसळणार 
नाही. दोन तीन मही याच असतंतर तु ही िवचार नका क , दोन दवसाची, तीन 
दवसाची मुदत देत नाहीत आिण मग एखादयाला डोळयापुढे ध न एखादयावर 

कारवाई करणं, या याकडन ज ीन वसुल करणं आिण जे लोक तुमचे बगलब े 
आहेत, अिधकारीच खास क न यांना अशा ठकाणी सुट देणं हे कतपत यो य 
आह.े मग िनयम करायचा असेलतर सरसकट सगळयांना एकसारखा करा. या 
कोरोनाम ये संपुण जग होरपळून िनघालय हे आप याला माहीती आह.े देवू 
थोडीशी उसंत, दोन दवस, तीन दवस यां याकडन इ डीमेटी बॉ ड या, िल न 
या, पञ या या तारखेपासून या तारखेपयत तु ही जर नाही पे केलतर आ ही 

ज ी क . केल पाहीजे पण आपण सुटच दयायची नाही असं जर ठरवल असेलतर 
मला वाटत याने सु दा मोठया माणात नागरीकांची नाराजी आपण ओढवून 
घेतो आिण ही नाराजी आपण कुठतरी थांबवली पाहीजे. या कराम ये आपण वाढ 
केलेलीच नाही परंतु ती घेत असताना सु दा आता जर का आपण सभागृहाने जर 
का ठराव केला असेल क   शा तीकर वगळून मुळ िमळकतकर घे यात यावा तर 
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मला वाटत अिधका-यांना काही ॉ लेमच नसला पाहीजे. तु ही जी सारखी 
टमक  वाजवतात क  रा यशासनाकडून आल पाहीजे, रा यशासनाकडन आल 

पाहीजे मला वाटत पैसे घे याला बंधन नाही कुणाला दयायच असेलतर याला 
बंधन असल पाहीजे. हे तर या काय होत या टॅ सवरती ाज वाढत आिण १२ 
ट े नी जर वाष क ाज वाढलतर सावकार पे ा मोठ आपण होवू. तु ही 
लोकांना हा े पाडून दया आता लोकांकडे उ प ाचे सोस स नाहीत. शाळाच 
भरायच, लाईट बील भरायच, टॅ स भरायचा, घर पण चालवायच कामावरती 
अधा पगार झालेला आह.े लोकांनी करायच काय. यासाठी सगळयाची साखळी 
आप याला गंुफवावी लागणार आहे आिण साखळी गंुफताणा आप याला कुठेतरी 
लोकां या बाजूने िनणय घेणं फार मह वाच आहे न हेतर तो यावाच लागणार 
आह.े आपण जर असं केलतर यांना जागेवरती बील ोसेस चालू केलीतर मला 
वाटत काही हरकत होणार नाही. रा यशासनाला आपण उ रदायी आहोत 
जनता उ रदायी  नाही आिण जनतेला आपण उ रदायी आहोत कारण आपण 
स ाधारी आहोत. या सभागृहात जे नगरसेवक िनवडून आलेले आहेत ते 
स ाधारी हणूनच आहेत. कारण का िवरोधी प ात जरी असलेतरी स े या 
पदावरती आहेत. आिण हणून सगळयांना िवनंती आहे क  आपण ठराव क  या 
क  या नागरीकां यासाठी यांनी आप याला शा ती नाही दली तरी, शा ती 
पे ड ग ठेवा जो काही टॅ स आहे असेल मुळ कर जो आहे या याम ये तीन हा े 
क न आपण यांचा टॅ स वसुल करावा.  
         मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडते- प.िच.मनपातील 
नाग रकांचे शा तीकर (मुळ) वगळून तीन ह याम ये घे यास मा यता देणेत यावी 
जेणेक न वसुली होईल व नाग रकांना सवलत िमळेल.   

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब उपसूचनेला अनुमोदन देतो. मी 
िसमाता च अिभनंदन करतो कारण क  या कोवीड या काळात सवाच आथ क 
संतुलन बीडघलेल आहे यामुळे याच िनयोजन कर यासाठी यांनी यो य 
उपसूचना मांडली यास मी अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठी उपि थत असलेले सव नगरसेवक, 
नगरसेिवका. खर हणजे करा या संदभात कुठ याही कारची करवाढ 
या ठकाणी केली नाही मला असं वाटत सवानी याच कौतूक केलेल आहे. परंतु 
आप या स मा.सद यांनी या ठकाणी अपे ा  केली आिण मंगलाताईनी सु दा 
या ठकाणी सांगीतल क  कोवीड काळाम ये लॉकडावून होत काही लोकांकडे पैसे 
न हते, पगार िमळत न हता आिण हणूनच आपण नो हबर मही या या जीबी 
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म ये ठराव क न शासनाकडे आपण हा िवषय पाठवलेला आह.े सहा मही याचा 
शंभर ट े  टॅ स माफ करावा अशा कारची उपसूचना देवून हा ताव 
शासनाकडे लंबीत आह.े मला असं वाटत क  आपली स ा आहे यामुळे आपण 
जर कापाठपुरावा केलातर आिण शासनाकडून तशी मंजूरी िमळालीतर आपण 
सहा महीने लोकांचा कोरोनाकाळामधला जो टॅ स आहे तो शंभर ट े  माफ 
करावा अशा संदभातला ठराव शासनाकडे लंबीत आह.े अजीतभाऊ आपण 
शा तीकरा या संदभात सांगीतल, शा तीकराचा सु दा िवषय आपण चांग या 
प दतीने सरकार या मा यमातून केला याब ल मी आप या सवाच या ठकाणी 
अिभनंदन करतो. परंतु मगाशी ताईन सांगीतल क  सॉ टवेअरम ये बदल क न 
पाहीजे. मला वाटत शासनाने िवशेष बाब हणून फ  कोरोनाकाळाम ये 
लोकांना शा ती कर भर याची सवलत िमळावी हणून ८ माच पयत होत याची 
मुदत आपण या ठकाणी शासन तरावर वाढवून आणली. मला वाटत जनतेचा जो 
काही शा ती कर आहे तो बाजूला ठेवून मुळ टॅ स भर यासाठी बरेच नागरीक 
आप याकडे सु दा येतात आिण या संदभाम ये तशी आपण शासनाकडून मंजूरी 
आणलीतर याच सु दा आ ही अिभनंदन क . अजीतभाऊ हे सु दा िवस  नका 
क  यावेळेला शा तीकरा या संदभात शंभर ट े  माफ चा सभागृहा या 
मा यमातून शासनाकडे आह.े  दड वषापुव  सु दा शा तीकर संपुण माफ हावा 
हणून अशा कारची उपसूचना मांडून शासन तरापयत हा िवषय सु दा 

शा तीकराचा लंबीत आह.े आता परत तोच िवषय येतो क  रा वादी या 
काळाम ये, आता आ ही हणतो का आम या काळाम ये आमच शासन न हतं 
आ ही हणतो एक हजार पयत आ हीही माफ केला. यावेळेला रा वादीनीच हा 
यावेळेला लावलेला शा तीकर आहे आता तु हांला संधी आहे एक वष सरकार हे 

तुमच या रा याम ये आह.े मला तु हांला असं वाटत क  महापािलके या 
ऐरीयाम ये असणा-या येक नागरीकांचा शा तीकर हा माफ हावा हणून 
आता तुमच सरकार आहे तु हीच यावेळेला सांगीतल होतं आ ही शंभर ट े  
शा तीकर माफ क  हणून, तु हांला कोणी आडवल आह.े आपण शंभर ट े  
शा तीकर माफ करावा अशा कारचा ठराव या सभागृहामाफत पाठवलेला आहे. 
अजीतभाऊ मी आपल अिभनंदन करेन, रा वादीच अिभनंदन करेन क  हे आपण 
लवकरात लवकर मंजूर क न आणाव आ ही अिभनंदनाचा ठराव या ठकाणी 
मांडू. तु हांला कुणी थांबवल नाही वषभरापासून आपली स ा रा याम ये आह.े 
रा याम ये आपली स ा असताना आपण हा िवषया या ठकाणचा करावा 
जेणेक न आप याला सॉ टवेअर बदला, िवशेष बाब करा हे आप याला कराव 
लागणार नाही. तु हीच लावलेल पाप, तु हीच लावलेल भूत, तु हीच केलेल हे 
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काम आहे हे तु ही क न घेतलतर याच आ ही अिभनंदन क .  मा.महापौर हा 
जो शा ती नावाचा कर आहे हा रा वादीन यावेळेस लावलेल आहे आिण यांच 
सरकार रा याम ये आहे यांनी ते क न आणाव या सभागृहाम ये मी यांच 
अिभनंदन करीन. ये या महीनाभराम येच हे क न आणा आ ही अिभनंदनाचा 
ठराव मांडू. मा.महापौर साहेब, हा करा या संदभामधला िवषय आहे तो आपण 
मंजूर करावा अशी आपणास मी िवनंती करतो. आपण या ठकाणी उपसूचना 
मांडलेली आह,े मंगलाताईनी मांडलेली आहे हा शासनाकडे जाणार आहे तो तु ही 
मंजूर क न आणा याच सु दा आ ही अिभनंदन क , ध यवाद.  
मा.महापौर -  उपसूचना ि वकार या आहेत का. 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनां ि वकारले या आहेत िवषय 
मंजूर करावा.     
 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-                                
ठराव मांक - ६०७                                              िवषय मांक - ६ 
दनांक- १८/३/२०२१                                           खाते- मा.आयु   

 

           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/९/कािव/१९/ 
                        २०२१, द.१३/०१/२०२१  
                    २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८२०४, द.१९/०१/२०२१ 
  
     महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ९९ या तरतूदी अ वये 
महानगरपािलकेने काय े ातील िमळकत वर कर व करे र बाब चे दर सन 
२०२०-२०२१ क रता लागू केलेले आहे  तसेच शासनाचे िश णकर, रोजगार 

हमीकर व लोअरेज कराची वसुली शासनाने ठरवून दले या दराने शासनाचे 
क रता केली जाते. तसेच सन २०२१-२०२२ या सरकारी वषाक रता दनांक २० 

फे ुवारी २०२१ पूव  करांचे दर ठरिवणे आव यक आह े . या अनुषंगाने महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ९९ अ वये सन २०२१-२०२२   या 

िवि य वषासाठी खालील माणे करांचे आिण करे र बाब चे फ /शु काचे दर 
तािवत कर यात येत आहे. 

  
सन २०२१-२२ या सरकारी वषाक रता कराचे व करे र बाब चे दर िनि ती 

बाबत – 
अ. करांचे दर 
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वरील करां ित र  (नाटयगृह कर) (करमणूक कर) खालील माणे वसूल केला जातो.  

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2020-2021 चे 

चिलत दर 
)स याचे(  

सन 2021-2022 

क रता तािवत दर 

िनवासी 
िनवासे

र 
िनवासी िनवासे र 

1 सामा य कर  र .. 1/- ते 12000/- 13% 14% 13% 14% 

र .. 12001/  - ते 

30000/- 
16% 17% 16% 17% 

र .. 30001/- व 

यापुढील 
24% 24% 24% 24% 

1ब  साफ सफाई कर करयो य मू यावर 5% 6% 5% 6% 

अि शामक कर करयो य मू यावर 2% 2% 2% 2% 

मनपा िश णकर करयो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सुिवधा लाभ कर करयो य मू यावर 5% 5% 5% 5% 

3- पाणीपुरवठा लाभ कर करयो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

4 र ता कर करयो य मू यावर 2% 3% 2% 3% 

5 िवशेष साफ सफाई कर 

(फ  मॉ स, लॉ जग 

बो डग, मंगल 

कायालय,सभागृह, 

णालय, हॉटे स, कॅ टी स, 

रे टॉरंट या व पा या 
िमळकत स   )  

करयो य मू यावर  -- 2%  -- 2% 

6 वृ कर करयो य मू यावर 1% 1% 1% 1% 
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अ. 

. 
कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन 2020-2021 चे 

चिलत दर )स याचे(  

सन 2021-2022 

क रता तािवत 
दर 

7 

 

नाटयगृहावरी
ल 
कर(करमणूक 
कर) 

1. िसनेमा   

अ) 500 पयत कवा यापे ा 

जा त बैठक व था (िस स) 
असणा -या िथएटरला ती न 

ती दवस .250/- ती दवस 
.250/- 

ब) मराठी  िसनेमा कर माफ  करमाफ  

क) वातानुकुिलत िथएटर ती 
न 

ती दवस .350/- ती दवस 
.350/- 

2. नाटक ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

3.सकस(कॉि हलपे स) ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

4.तमाशा   ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

  5.संगीत जलसे/शा ीय संगीत 
जलसे (िथयटर मधील कवा 

िथयटर ित र  येक 
योगास) 

ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

  6. कु या/मु ीयु द ती योगास .50/- ती योगास 
.50/- 

7. वरील खेरीज इतर येक 
योगास (जर वेगवेगळे खेळ 

नसतील तर अशा येक 
दवसास) 

ती दवस .100/- ती दवस 
.100/- 
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ब) सामा य करातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य 
कर + साफसफाई कर +अि शामक + मनपा िश ण उपकर हे कर समािव  

आहेत.) 

 

अ
. 

योजना 
सन 2020-2021 चे 

चिलत दर )स याचे(  

सन 2021-2022 क रता 

तािवत दर 

1 वातं य सैिनक कवा यांचे प ी 
यांचे वत: राहत असले या फ  
एका िनवासी घरास सामा य 
करात सुट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50%  र म सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50%र म सूट 

2 फ  मिहलांचे नावे असले या 
वत: राहत असले या फ  एका 

िनवासी घरास सामा य करात 
सुट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

3 40% कवा यापे ा जा त 

द ांग व असणा-या अंध, 
अपंग, मितमंद, कणबिधर व 
मुकबिधर यां या नावावर 
असणा-या िमळकतीस 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

4 संपूण िमळकतकराची र म 
आगाऊ भरणा-यांक रता 
सामा य करात सुट देण े

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 

1 . वतं  न द असले या 
िनवासी वापरा या 
िमळकतीस   - 10% र म 

सूट 

2 . िबगर िनवासी   / िम   /
औ ोिगक  / मोकळया 
जिमनी इ .िमळकतीस   -

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 

1 . वतं  न द असले या 
िनवासी वापरा या 
िमळकतीस   - 10% र म 

सूट 

2 . िबगर िनवासी   / िम   /
औ ोिगक  / मोकळया 
जिमनी इ .िमळकतीस   -
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अ
. 

योजना 
सन 2020-2021 चे 

चिलत दर )स याचे(  

सन 2021-2022 क रता 

तािवत दर 

5% र म सूट 5% र म सूट 

5 ीन िब ड ग रेट ग िसि टम 
िमळकती ीहा : ीन िब ड ग 
रेट ग  िस टीमम ये २५०० 
चौ.मी.पे ा जा त  

भूखंडावरील क पांना 
बांधकाम परवानगी 
िवभागामाफत अंितम 
भोगवटाप क व अंितम ीन 

िब ड ग  Certificate ा  

झाले या िमळकत ना सामा य 
करात सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 

 3Star Rating -05% 
र म सूट 

 4 Star Rating - 08% 
र म सूट  

 5 Star Rating -10% 
र म सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 

 3 Star Rating -05% 
र म सूट 

 4 Star Rating - 08% 
र म सूट  

 5 Star Rating -10% 
र म सूट 

 व ीहा : ीन िब डग रेट ग 
िसि टमम ये २५०० 
चौ.मी.पे ा कमी  भूखंडावरील 
क पांना बांधकाम परवानगी 

िवभागामाफत अंितम 
भोगवटाप क व अंितम ीन 

िब ड ग Certificate ा  

झाले या िमळकत ना सामा य 
करात सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 

 1 Star Rating -05% 
र म सूट 

 2 Star Rating - 08% 
र म सूट 

 3 Star Rating - 10% 
र म सूट 

 4 Star Rating - 12% 
र म सूट 

 5 Star Rating - 15% 
र म सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 

 1 Star Rating - 05% 
र म सूट 

 2 Star Rating -  08% 
र म सूट 

 3 Star Rating - 10% 
र म सूट 

 4 Star Rating - 12% 
र म सूट 

 5 Star Rating - 15% 
र म सूट  

6 संर णदलातीलशौयपदकधारक
आिणमाजीसैिनकां यािवधवा 
तसेच अिववाहीत शहीद 
सैिनकांचे नामिनदिशतांचे 
राहणा-या याच माणे शहरात 
वा त  करणा-या माजी 
सैिनकांना मालम ा करातून सूट 
(शासनिनणयानुसार) 

मालम ाकरात (सामा यकर, 

मल वाह सुिवधा लाभ कर, 

पाणीपुरवठा लाभ कर, 

र ताकर) सूट 

मालम ाकरात (सामा यकर, 

मल वाह सुिवधा लाभ कर, 

पाणीपुरवठा लाभ कर, 

र ताकर) 100 %सूट 
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अ
. 

योजना 
सन 2020-2021 चे 

चिलत दर )स याचे(  

सन 2021-2022 क रता 

तािवत दर 

7 वरील योजनेपैक  कोण याही 
फ  एका योजनेचा लाभ 
िमळकत धारकास घेता येईल 
तसेच वरील योजनेचा सामा य 
करातील सवलतीचा लाभ 
घेणेकामी थकबाक  सह दो ही 
सहा माहीची संपूण िबलाची 
र म एक र मी आगाऊ 
भरणेची मुदत (िबल िमळो 

अथवा न िमळो) 

 

अ. . 1 ते 5 मधील सवलत 

योजनांसाठी – दनांक 30 

जून अखेर 

अ. . 6 चे सवलत 

योजनेसाठी संपूण वष 

अ. . 1 ते 5 मधील सवलत 

योजनांसाठी – दनांक 30 

जून अखेर 

अ. . 6 चे सवलत 

योजनेसाठी संपूण वष 

8 थकबाक सह एक र मी 
िमळकतकराचाभरणा 
ऑनलाईन पेमट गेट-वे 

ारेकरणा-या िमळकत धारकास 

चालू आ थक वषाचे 
सामा यकरात सवलत 

3. द.1/4/2020 ते 
30/6/2020 अखेर 

सवसाधारण करात 5% 
4. द.1/7/2020 ते 

31/3/2021 
अखेर सवसाधारण 
करात 2% 

3. द.1/4/2021 ते 
30/6/2021 
अखेर सवसाधारण करात 
5% 

4. द .1/7/2021 ते3 

1/3/2022 
अखेर सव साधारण करात 
2%  

 

 

क. करे र बाब चे फ  / शु कांचे दर 

अ .. नाव 

सन 2020-2021 चे 

चिलत  

दर )स याचे(  

सन 2021-2022 

क रता 

 तािवत दर 

1 
िमळकत ह तांतरण न द 
नोटीस फ  

करयो य मू यावर 
5% 

करयो य मू यावर 
5% 
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2 
थकबाक  नसलेचा दाखला 
फ  

ती दाखला 10/- 

पय े

ती दाखला 10/- 

पय े

3 
िमळकत उतारा 
  

ती उतारा 20/- 

पय े

ती उतारा 20/- 

पय े

4 शासक य सेवाशु क  
ित बीलास 10/- 

पय े

ित बीलास 10/- 

पय े

 

सन २०२१-२०२२  या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आिण करे र 
बाबीची फ /शु क िनि त करणेस मा यता देणेत येत आह.े तसेच मा.शहर 

सुधारणा सिमती ठराव .१४ दनांक १६/२/२०२१ अ यये पपरी चचवड 
महानगरपािलका काय े ातील घोिषत अघोिषत झोपडप ीवािसयांना यांचे 
आरो य हे उ म राह याकरीता तसेच यां या कुटंु बयांचे आरो यमान व 
जीवनमान आरो यदृ या उ म राहणे ही महानगरपािलकेची पालक हणुन 

ाथिमक जबाबदारी असलेने झोपडप ीवािसयां या घराम ये सोलर होम 
लाईटचा ( ीन एनज ) पयावरणदृ या वाह होणे गरजेचे असून महारा  रा य 
िव ुत महािवतरण माफत तयार होणा-या िवजेचा वापर कमी होईल तसेच 
यातुन िनमाण होणारा दुषण वायू पासून हणजेच CO2 (काबन), Nox, Sox 

यापासून तेथील रिहवाशाचा बचाव होईल. घरा या छपरावर सोलर पॅनेल 
उभा न या दारे सोलर फोटो हो टाइक पॅनेल दारे वीजिन मती केली जात.े 
याम ये िनमाण झालेली वीज थेट महािवतरण या जाळयाला ( ीड) ला जोडली 
जाऊ शकते. यातुन भारिनयमन बंद होईलच िशवाय िवजेचे मािसक िबल अ यंत 
कमी माणात येईल. यासाठी येक झोपडप ीतील कुटंुबाना येक  १ सोलर 
होम लाईट सेट हणजे २ टयुब लाईट, १ फॅन चालिव यासाठी सोलर पॅनल तसेच 

बॅटरी बॅकअप, इन हरटर व १ पोल काया वीत क न दे यात यावा. सदरचे काम 

करणेसाठी Broadcast Engineering Consultants India Limited अथवा 

Savitiribai Phule Pune University या सं थेस थेट प दतीने दे यात यावे. 

सदरची खरेदी महानगरपािलके या शहर सुधारणा िवभागाअंतगत येणा-या 
लेखािशषावरील अ. . १) महसुली – झोिनपु थाप य िवभाग करकोळ दु ती 
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व देखभाल पान .९१७ ते ९४८, २) महसुली – िव ुत िवभाग पान .९४९ ते 

९५३, ३) भांडवली- झोिनपु थाप य पान . ५९८ ते ६०२, ४) भांडवली -

  िवदयुत िवभाग पान .६३२ ते ६३६ याव न खच कर यात यावा. तसेच सदर 

योजना पुण करणेकामी शहर सुधारणा िवभागातील तसेच इतर िवभागातील 
अख चत र म सदर या लेखािशषावर वेळोवेळी उपल ध कर यात यावी. सदरचे 
सािह य ायोिगक त वावर सु वातीला तीन झोपडप या शांतीनगर, िव लनगर, 

द नगर या झोपडप ीमधील सव कुटंुबाना सदर सािह याचा लाभ िमळावा तसेच 
आव यकतेनुसार याकामी िनधी कमी पड यास वेळोवेळी िनधी उपल ध क न 
देणेस मा. थायी सिमती ठराव .८५१० द.१७/०२/२०२१ अ वये मा यता 
िमळाली असून सदर ठरावास मा यता देणेत येत आह.े तसेच करसंकलन िवभाग 
हा महानगरपािलकेस थायी उ प  िमळवून देणारा िवभाग आह.े िमळकत 
कराचा जा तीत जा त भरणा होणेचे दृ ीने दरवष  दनांक ३१ माच पुव  संपुण 
कराचा भरणा करणा-या िमळकतधारकांना चालू वषाचे मागणीम ये िववीध 
सवलती देणेत येत आहेत. िविहत मुदतीत न चुकता मािणकपणे दरवष  
िमळकत कराचा भरणा करणा-या िमळकतधारकांना स मािनत/ ो सािहत 
करणेकामी ो साहनपर सवलत योजना राबिवणे आव यक आह.े 
 या िमळकतधारकांनी सन २०१८-२०१९ ते सन २०२०-२०२१ या 
मागील ३ सलग आ थक वषाम ये ३१ माच पूव  िवहीत मुदतीत थकबाक सह 
संपुण िमळकत कराचा भरणा केलाआह.े अशा सव िमळकतधारकांनी सन 
२०२१-२०२२ या आ थक वषाम ये थकबाक सह संपुण िमळकत कराचा 
एकरकमी भरणा दनांक ३१ माच पूव  केलेस अशा िमळकतधारकांना चालू 
वषा या हणजेच चौ या वषा या मागणीतील सामा य करात २% (दोन ट े ) 

जादा ो साहनपर सवलत दे यास मा यता देणेत येत आह.े अशाच कारे या 
िमळकतधारकांनी या वषा या पुढील येक सलग ३ वषाचा िमळकत कराचा 
थकबाक सह संपूण िमळकत कराचा एकरकमी भरणा दनांक ३१ माच पुव  
केलेस याचे पुढील वष  हणजेच चौ या वषा या सामा य करात २% (दोन ट े ) 

जादा ो साहनपर सवलत योजना िनरंतर लागू कर यास मा यता देणेत येत 
आह.े तसेच महारा ातील रा यभाषा ही मराठी आह.े थोड यात आपण मराठी 
भाषीक आहोत. या मराठी भाषेचा आदर मान ठेवत या आप या शहरातील 
मराठी मा यमा या खाजगी अनुदानीत, िवनाअनुदानीत व िवशेष मुलांना िश ण 
देणा-या सं थाचा शा तीकरासह मुळ कर कायम व पी माफ करणेस मा यता 
देणेत येत आह.े तसेच पपरी चचवड शहरातील नागरीकां या िमळकत कराम ये 
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५०% कोरोना या पा भूमीवर कोरोना या काळातील िमळकत कराम ये 

सवलत दे यास मा यता देणेत येत आह.े तसेच प. च.शहरात शै िणक सं था 
हया ानदानाचे काम करतात या सव िश ण सं थांना कोरोना कालावधीमधील 
कर माफ करणेस तसेच िश ण सं थांना वािण य ऐवजी िनवासी दराने कर 
आकार यास मा यता दणेेत येत आहे तसेच नागरीकांना देखील कोरोना 
कालावधीतील करमाफ कवा सवलत दे यास मा यता देणेत येत आह.े  तसेच 
प.िच.मनपातील नाग रकांचे शा तीकर (मुळ) वगळून तीन ह याम ये घे यास 

मा यता देणेत येत आहे जेणेक न वसुली होईल व नाग रकांना सवलत िमळेल.       

      अनुकूल- ७२       ितकूल- ० 
     अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 

कट केले. 
               -----      
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब िवषय मांक ७ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो.   

                                              िवषय मांक - ७ 
दनांक- १८/३/२०२१                                             खाते- मा.आयु   

 
          संदभ -  १) मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –    
                     २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८३४१, द.०३/०२/२०२१ 
 
         महारा  शासन यांचेकडील पीसीसी/३००९/सं -२३३/ . .३६९/१०  
निव-२२ द.०६/०८/२०१० आदेशा वये र. .२५,००,०००/- इतके अनुदान 
क या िव ालय, दे  यांना दे यास मा यता दलेली आह.े अ ापपयत क या 
िव ालय, दे  यांना पपरी चचवड महानगरपािलकेतफ अनुदानापोटी 
र. .१०,००,०००/- (अ री र. .दहा लाख फ ) अदा करणेत आलेले आहेत.  
तर उव रत र. .१५,००,०००/- अदा करणे बाक  आह.े  क या िव ालय, दे  या 
िव ालयाचे नावा ऐवजी संत िजजाबाई क या िव ालय, दे  असा बदल झाला 
आह.े  तरी नावात बदल झा याने संत िजजाबाई क या िव ालय, दे  यांना 
उव रत अनुदानापोटी र. .१५,००,०००/- देणेस मा यता देणे. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ७ 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 टाकणेत आला असता – 

ठराव मांक - ६०८                                                   िवषय मांक - ७ 
दनांक- १८/३/२०२१                                                 खाते- मा.आयु   

  

         संदभ - १) मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –    
                        २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८३४१, द.०३/०२/२०२१ 
 
         िवषय मांक ७ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.    
 

        अनुकूल- ७२       ितकूल – ० 
 

    अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
     ------ 
 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब िवषय मांक ८ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 
                                                                            िवषय मांक - ८                                          
दनांक- १८/३/२०२१                                               खाते- मा.आयु   

 

            संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प     
                           .आमुका/९/कािव/३१/२०२१, द.२०/०१/२०२१  
                      २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८३५८, द.०८/०२/२०२१ 
 
        पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील र ते यांि क  प दतीने 
साफसफाईचे कामकाज कर याक रता िनिवदानोटीस .२/२०१५-१६ अ वये 
िनिवदा ये ारेमे.डी.एम.एंटर ायझेस व म.ेबी. ही.जी.इंिडया िल. या २ 
सं थांना द.१/१२/२०१५ ते द.३०/११/२०१७ या २ वष कालावधी क रता 
कामकाज सोपिव यातआलेले होते. सदर कालावधी संपु ात आ यानंतर उ  
सं थांना मा. थायीसिमती सभा ठराव .२३५७ द.२८/०२/२०१८, ठराव 
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.२७२२ द.३०/०५/२०१८ वठराव .३४१६ द.२३/१०/२०१८ अ वये 
मुदतवाढ दे यात आलेली होती. सदरचीमुदतवाढ द.३१/१२/२०१८ अ वये 
संपु ात आ यामुळे ठराव .४०९८ द.२२/०१/२०१९ अ वये ४ मिहने 
कालावधीक रता मुदतवाढ दे यात आलेली होती. तदनंतरिनिवदा नोटीस 

.८/२०१९-२० अ वये शहरातील र यांची यांि क प दतीने साफसफाई कर याचे 
कामकाजाक रता पॅकेज िनहाय दर मागिव यात आलेलेहोते. तथािप सदर िनिवदा 

येम ये तांि क ुटी रािह याचे िनदेशनास आ याने द.६/०७/२०२० रोजीचे 
आदेशा वये सदरिनिवदा र  कर यात आलेली होती. िनिवदा नोटीस .७-१ 
ते८/२०२०-२१ अ वये शहरातील र ते व गटस साफसफाईचे कामकाजाक रता 
िनिवदामागिव यात आले या असून सदर िनिवदा येचे कामकाज सु  आह.े 
सदरिनिवदेम ये शहरातील १८.०० मी. पे ा कमी ंदी असले या 
र यांचीसाफसफाई कर याचे कामकाज तािवत आह.े तथािप, १८.०० मी. पे ा 

अिधक ंदी असले या र यांची साफसफाई यांि क  प दतीने करावयाची 
असून याक रता िनिवदा या राबिव याचे तािवत आह.े मा. थायीसिमती 
सभा ठराव .३१६४ द.११/०९/२०१८ अ वये शहरातील र ते, मंडई व 

इतरमोक या जागा यांि क  प दतीने साफसफाईचे कामकाजा क रता आर एफ पी 
तयारकर याक रता मे.टंडन अबन सो युश स ा. िल. यांची िनयु  
कर यासमा यता दे यात आलेली आह.े यानुसार शहरातील १८.०० मी व 
यापे ामो ा र यांची साफसफाई ही यांि क  प दतीने करणेकामी म.ेटंडन 

अबनसो युश स ा. िल. यांचेमाफत तयार कर यात आलेला आरएफपी 
मसुदा द.७/०१/२०२१ रोजी सादर कर यात आलेला आह.े सदर आर एफ पी चे 
अनुषंगाने द.१९/०१/२०२१ रोजी मा.आयु  सो. यांचे सम  सादरीकरण झालेले 
असून याम ये दु ती कर या या सूचना स लागार सं थेस दे यात आले याहो या. 
यानुसार मे.टंडन अबन सो युश स ा.िल. यांचे माफत द.१९/०१/२०२१ रोजी 

सुधा रत आर एफ पी मसुदा सादर कर यात आलेला आह.े  यानुसारशहरातील 
१८.०० मी. पे ा मो ा र यांची चार भागांम ये िवभागणीकर यात आलेली 
असून याम ये Southern side of head office चे २ पॅकेज  वNorthern side 

of head office चे २ पॅकेजअशा रतीने ४ पॅकेज िनि त कर यातआलेले आह.े 

पॅकेज .१ क रता २२१.६८ कमी, पॅकेज .२ क रता२३६.०२ कमी, पॅकेज .३ 

क रता २३९.८६ क.मी. आिण पॅकेज .४ क रता२३०.६९ क.मी. इतक  
र याची लांबी िनि त कर यात आलेली आह.े यामुळेशहरातील एकि त र यांची 
अंदािजत लांबी (Sweeping Length)९२८.२५ गृहीतधर यात आलेली आह.े 
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याम ये शहरातील महामाग, बीआरटी माग व १८.०० मी.पे ा र यांची लांबी 

गृहीत धर यात आलेली आह.े यांि क  प दतीनेर ते साफसफाई कामकाजाक रता 
आव यक असले या मनु यबळाबाबतची मािहती आर एफपी  म ये समािव  

कर यात आलेली असून याचा तपिशल खालील माणे – 

 

Sr. 

No

. 

Package 

Details 

Contractual 

Sweeper 

(Required 

with 

Mechanize

d Sweeping 

Machines) 

Driver (for 

Mechanica

l 

sweepers, 

transport 

vehicles & 

water 

tankers) 

Operator 

for 

Mechanica

l Sweepers 

Helper 

for 

transpor

t 

vehicles 

and 

water 

tanker 

Tota

l 

1. 

Package – 

1(Souther

n side of 

head office 

Ward – 

ABDG) 

112 12 8 4 136 

2 

Package – 

2(Souther

n side of 

head office 

Ward – 

BDGH) 

112 12 8 4 136 
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3 

Package – 

3(Northern 

side of 

head office 

Ward – 

CHE) 

112 12 8 4 136 

4 

Package – 

4(Northern 

side of 

head office 

Ward – 

ACF) 

112 12 8 4 136 

Total 448 48 32 16 544 

 

तसेच यांि क  प दतीने र ते साफसफाई कामकाजा क रता आरएफपी म ये २४ 
ि वप ग मशीन ८ क लोडर व ४ पा याचे टँकसची आव यकता अस याचे नमूद 
कर यात आलेले आह.े तथािप, वाहनां या सं येम ये आव यकते नुसार बदल 

हो याची श यता आह.े सदर िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा असून या क रता 
अंदाजे र. .४६३.९४ कोट चा खच अपेि त आह.े तथािप, िनिवदा या 

राबिव या क रता खालील बाब ची पूतता क न कायवाही होणे आव यक आह.े 

१) िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा अस याने महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ७२ (ब) नुसार असे दािय व प कर यापूव  
मा.महापािलकासभेची मंजूरी घे याचे ावधान आह.े यामुळे सदर िनिवदा 

या राबिव या क रता अिधिनयमातील कलम ७२ (ब) नुसार 
मा.महापािलका सभेची अंदािजत र. .४६३.९४ कोटी अथवा होणा-या 

य  खचास शासक य मा यता घेणे आव यक आह.े 
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२)  मा.महापािलका सभेमाफत शासक य मा यता घे यात आ यानंतर 

आरएफपी मसु ा म ये िनिवदा ये पूव  अथवा िनिवदा य ेदर यान 
काही बदल करणे आव यक अस यास उदा.मनु यबळ, वाहनसं या, 

अंदािजत / य खचइ .सदर बदल कर याचे अिधकार आयु ांना राहतील. 

३)  ि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 

साफसफाई चे कामकाजाक रता तयार कर यात आले या िनिवदा/आर एफ पी 
नुसार ७ वष कालावधीक रता िनिवदा या राबिवणेकामी व यापोटी होणा-
या य  खचास मा यतेकामी तसेच तुत िवषयातील कामासाठी अटी शत  
बदल यास मा यता देणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 
७२(ब) नुसार मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आह.े 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ८ द री दाखल करणेत यावा 

अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.संतोष कांबळे -  मा.महापौर साहेब सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.भाऊसाहेब भोईर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाइन असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  मु ा असा आहे क  जो  
खोडसाळपणा शासन करतं वारंवार मी परवाच सांगीतल क  एका कंपनीमुळ हे 
काय चालल हे कळायला तयार नाही. या ठकाणी वारंवार िनवीदा या 
आप या मना सार या अ ट  शत  नाही झा यानंतर याला िवलंब लागू नय,े र  
कराय या, चालू कराय या आिण परत आरो यावर आपणच चचा करायची आिण 
आरो या या अिधका-यावर ताषेरे आपणच ओढायचे  ही जी चाललेली परंपरा 
आहेना ती कुठतरी खंडीत करा. माई तु ही हा िवषय तहकूब ठेवा आिण ते तु हीच 
ठरवा पुढ या वष  करायच का कधी करायच ते.  पण हे कशासाठी कोण या 
कंप या डोळयासमोर ठेवून आपण हे करतो. आपण एका बाजुला काय हणतो 
शहराम ये चंड कोरोना आह,े आरो या या संदभात चचा, पयावरणावर बोलतो. 
र ते खोदलेले आहेत, अनेक ठकाणी केरकचरा साठलेला आहे हे भाषण करतो 
आिण आप या भावना  करतो आिण परत असे िवषय आ यानंतर द री 
करतो, द री दाखल कर यासाठी कोणती घटना घडली. मु ा असा आहे क  कोण 
द र घेवून फरत ते तरी कळू दयात. मा.महापौर साहेब तु ही िनणय या. या 
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सगळया प रि थतीच भान ठेवून शहरा या सवागीन कुणालाही कशाचाही 
प दतीच डोळया समोर ठेवून काम कर यापे ा या शहरा या कोण या 
अ याव यक बाबी आहेत, आरो य, वैदयक य, पाणीपुरवठा या सगळया मुलभूत 
मह वपुण या सुिवधा आहेत यामुळे हा िवषय द री दाखल न करता तहकूब 
करा नाहीतर याच संपुण खापर हे तुम यावर असेल, कोणतीही आरो या या 
संदभात त ार आलीतर, शहराम ये टका झालीतर यास सव व आ ही 
जबाबदार आहोत हे तु ही  करा, नाहीतर िवषय तहकूब करा. 
मा. िनलशे बारणे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाइन असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  कुठलेही िवषय महापािलकेनी 
आणले जसा हा िवषय  आला. कुणाच तरी या याम ये कुठतरी घेणंदेण राहत 
आिण आपण हा िवषय फेटाळला जातो. आताच सं दपजी वाघेरे यांनी हणल क  
आजीत पवार साहेब जे अित.आयु  आहेत. १८० कोटीच मॅ युअल जे 
साफसफाईच टडर आह,े आपल २१ दवसाची ोिसड ग असते २१ दवसात ते 
टडर ओपन झाल पाहीजे.  २१ दवसानंतर ते टडर ओपन केल नाही या यानंतर 
ते टडर तीन मही यानंतर कॅ सल केलं. या याम ये यांना समजल क  या याम ये 
कॉ पेटेशन झाली, जे काही लोक भरले गेलेले होते आपली रग तुटलेली आहे.  
साहेब हे टडर करतानी सीईओपीला आपण एक ते दड ट यापयत पैसे दले 
असणार आहेत.  १८० कोटीचे एक ते स वा ट े  काढा कती पैसे दले तु ही. टडर 
क सलटंट नेमला होता याला .२५ ट े  दले असणार.  हे वारंवार का होतय. 
याच टडर तुटल कॅ सलेशन, जीमच टडर तुटल कॅ सलेशन मग टडर तु ही काढता 
कशाला, थेट काम दयाना. असं वारंवार झाल नाही पाहीजे हीच माझी िवनंती 
आह.े  
िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  िवषय द री दाखल केलातरी परत तीन 
मही यानी सभागृहा या पुढे येणारच आह.े  अनेक दवसापासून हा िवषय लांबतो. 
आयु  साहेब यावेळेस याची िनवीदा या झाली गुगल मॅप गनी र याची 
लांबी, ं दी बघीतली. आता जी काही ंदी बघीतली होती यांनी गुगल मॅप म ये 
अित मण झा याची कुठेही न द येत नाही आिण एक कडे कोरोना सार या 
काळाम ये महामारीम ये आमचे चतुथ ेणी कॉ ॅ ट बेसीसवरती काम करणा-या 
साफसफाई कमचा-यांनी जी काम केलीत, जीव धो यात घालून काम केलीत, 
पोटासाठी काम केलं यातले अनेक माझे बंधु-भिगनी बे-रोजगार झाले आिण 

शासनाने अगदी डोळे बंद  क न, बु दी गहाण ठेवून, या ठकाणी स लागाराने 
आिण शासनाने काम केलं. हा सगळा िवषय वाच यानंतर चंड मोठ वादळ या 
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महापािलकेत िनमाण झाल. वादळ िनमाण करणारे आ हीच आहेत, आ ही 
अजीबात नाकारत नाहीत.  पण याच कारण असं होतं क  यांना सांगीतल क  
तु ही जागेवरती जा.  यांञीक  साफसफाई हणतात तु ही मग हाताने जे 
साफसफाई करतात, जे झाडलोट करतात, गटर काढतात यांच काय. यांना 
या ठकाणी काम िमळणार नाही आिण हणून आ ही सांगीतल होत क  ही 

अरजमट करा. कती लोक बेरोजगार होणार आहेत, कती र यावरती अित मण 
आहेत. मगाशी मा या मोठया भगीनी मंगलाताईनी  खुप चांगला उ लेख केला क  
माट िसटीमुळे तर अ या र यांच वाटोळ झालेल आह,े खर आहे त.े 

महीनाभरात जो र ता चांगला असतो तो पाहील क  दुस-या तीस-या दवशी 
खोदायला सुरवात होते. मग आपण फोन करायचा आहो, कालच केलना 
डांबरीकरण, आहो तीथे पे ह ग लॉक तु ही बसवलेना सगळ उखडलय, आिधका-
यांना सु दा माहीती नसतं. आिण मग अशा  ठकाणी  र यांचे यां याकडे 
मेजरमटस न हते केवळ अंदाजे यांनी ही िनवीदा िस द केली.  िनवीदेला िवरोध 
कधीच नाही. यांञीक  साफसफाई करणालाही िवरोध नाही. परंतु जे हाताने 
साफसफाई करतात ते सु दा बेरोजगार होवू नये हणून याम ये दु ती कर याच 
काम शासना या वतीने ते हाच करायला पाहीजे होत ते  अजून पयत झालेल 
नाही आिण हणून शासनाला वारंवार िवनं या के या आिण िवनंती के यानंतर 
सु दा याम ये दु ती झाली नाही.  १८ मी.  चे र ते असतील यावरचे र ते 
असतील दो ही बाजूला गाडया आहेत मग याम ये अिधका-यांनी आ हांला 
सांगीतल क  गाडया या खाली वाकून र ता साफसफाई होते. आता घरात सोफा 
असलाना तर सो या या खालून झाडूच मारत नाहीत आिण र ता अधा अधा 
क.मी. एक एक क.मी. असतो आिण तीथ तु ही सांगता क  र ता गाडया या 

खाली वाकून घे, हे श यच होणार नाही. मुळात ती लोक बेरोजगार होणार होते 
आिण ते बेरोजगार होवू  नये हणून खरतर या िवषयाला आ ही िवरोध केला 
होता, अजून पयत या यावरती दु ती झालेली नाही. भाऊसाहेब हा िवषय तीन 
मही यानंतर येणार आहे मला असं वाटत क  यांिञक  साफसफाई झालीच पाहीजे 
परंतु याच बरोबर ते जे गोरगरीब आहेत यांच सु दा हातावरच पोट आहे 
यां या पोटाची काळजी करणं आपल काम आहे आिण ते काम आपण 

इमानेइतबारे केले पाहीजे.  िवषय ये या या आत आ ही िवषय सांगीतला परंतु 
शासनाची िह मत आह,े शासनाने याम ये कुठलीही काळजी घेतलेली नाही.  

एक दोन नगरसेवक  कुठ यातरी ए स वाय झेड ठेकेदाराकडे गेले मग ते या या 
सीसीटी ही म ये दसले काय असे खुप िवषय होते ते सगळे िवषय आ ही 
कानिनराळी टाकले कवा टाकतो आजही हा िवषय कर याला आमचा िवरोध 



244 
 

  

अस याचे कारण नाही परंतु दु ती झाली पाहीज.े खास क न शासनाने केली 
पाहीजे. आता अित.आयु  (१) यां याकडे इतका पदभार दला आहे आयु  
साहेबांनी   यांनी मनात आणलतरी एका िवषयाला दहा िमनीटे वेळ देवू शकतात 
खरच यां याकडे एवढा पदभार दलेला आह.े पण कामकाज ठ प झाल परंतु 
याम ये दु ती होणं गरजेच आहे आिण हणून महापौर साहेब, बाजूनी 
अित.आयु  (३) बसलेले आहेत यां याकडे काहीतरी जबाबदारी  आपण दली 
पाहीजे. हा िवषय आपण तीन मही यानंतर आणणार आहोत. िवषयाला 
हेतूपुर सर िवरोध अस याच काही कारण नाही फ  याम ये काही दु या 
आहेत या दु तीसहीत मा.महापौर साहेब, आपण शासनाला सांगीतल पाहीजे 
क  दु ती काय आहे क  जी आप याला अपे ीत आह.े कारण क  आपण हा 
िवषय द री दाखल करायचा हणतो, दु यासहीत आणलातर िनि तपणे कवा 
आतापयत आण या अस यातर, सभागृहात शासनाने मांड या अस यातर िनणय 
यायला सु दा आप याला सोप झाल असतं, ध यवाद.  

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  मा.महापौर साहेब, हा िवषय आपण द री दाखल 
केला, मुळात तीन मही यानंतर हा िवषय येणार आह,े आता या ठकाणी आयु  साहेब 
नाहीत यांनी या गो ीचा इतीहास माहीती क न घेतला असेल कदािचत.  िसमाताईनी 
ब-याचशा गो चा उलगडा करायचा य  केला यांनी माहीती दली परंतु पडदया 
माग  जे काही घडलय, पडदया माग अनेक घटना या टडर या मा यमातून घडले या 
आहेत. सुरवाती या काळात माग यावेळेस पुव  आपण जे हा काम करायचो ते हा 
थानीक या काही सं था आहेत यांना आपण यावेळेस काम दयायचो आिण या 

वेगवेगळया ठकाणी वेगवेगळया भागात ती लोक काम करायची. मेकानाईज प दतीने 
काम करायच आपल धोरण न हत या यामुळ या ठकाणी अनेक लोकांना रोजगार 
िमळायचा, थािनक सं थाम ये जी काही काम करणारे कॉ ॅ टस होते कवा महीला 
मंडळ या वेगवेगळया लोकांना यामधुन दोन पैसे िमळायचे आिण शहरामध या अनेक 
लोकांना याचा फायदा झाला. नंतर याच एकञीकरण करायच ठरल,ं वेगवेगळया 

भागात वेगवेगळे कॉ ॅ टस नेमायचे ठरले आिण यावेळी याला चंड िवरोध झाला. 
या लोकांकड हे काम होत यांनी याला खुप िवरोध केला आिण नामदेवराव इितहास 

असा आहे क  तो खच, माई आपण ते हा जो खच करायचो आिण जे हा आपल 
एकञीकरण केलं तो खच कतीतरी पटीने वाढला तरीपण यावेळेस नामदेवराव तु ही 
ऐकल नाही तु ही हा ाने ते काम क न घेतलं आिण या लोकांवरती अ याय झाला 
नंतर या काळात तु ही तशा प दतीचे कॉ ॅ ट दले. आज जे हा हे मेकॅनाइज  प दतीने 
काम कर याची िनवीदा  िनघाली या याम ये िनलेश बारणे यांनी काही गो ी 
सांग याचा य  केला. मुळात टडर िनघाली, कामाच पण िनयोजन झाल परंतु काही 
लोकांना या याम ये संधी िमळाली नाही हणून नामदेवराव जाणीवपुवक ही सगळी 
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िनवीदा या र  कर यात आली, हा यातला एक िवषय आहे परंतु हे सगळ बघताना 
मुळ िनवीदा या यावेळेस राबवली या िनवीदा या परत करेपयत जो काही 
महापािलकेचा खच झाला यांची जबाबदारी कोणाची. महापािलकेचे असे अनेक काम  
िनघतात या यामुळे आपण भरपूर खच करतो या याम ये आपण िडटे स म ये 
वाचलतर हा िवषय अधवटपणे सभागृहापुढे शासनाने मांडला आह.े  परंतु तो जो काही 
खच झालेला आहे याची जबाबदारी कुणाची आह.े मग याचे क सलटंट अपॉ ट झालेले 
असतील, सीईओपीला काही काम दल यांना काही १ ट े  दला असेल असे अनेक पैसे 
या सगळया येम ये गेले हे पैसे कुणाचे आहेत, हे नागरीकांचे पैसे आहेत. आपण 
सगळे जण इथ बोलतो क  आप या इथे रहाणा-या कामगारांचा फायदा हावा मग 
यां या पैशाची अशा कारे लुट होते आिण याला जबाबदार कोण आहे या जबाबदार 

वरती शासन झाल पाहीजे. यांनी कुणी ही नवीन या राबवली यांना शासन 
झाल पाहीजे. यां याकडन अशी भरपाई घेतली पाहीजे.  नामदेवराव आपण 
एकमेकावर आरोप करतो तु ही उ प  वाढवायच हणून माग या काळात शा तीकर 
अधवट माफ केला. आता मंगलाताईनी िवषय मांडला, आ ही रा यसरकारकड जाणार 
हे बरोबर आहे  परंतु या या चुका तु ही केले या आहेत हे तुमच पाप आह.े शा तीकर 
यावेळेस का लावला होता क  अनिधकृत बांधकाम होवू  नये ही या या मागची 

भूमीका होती. अनिधकृत बांधकाम काढायची हणून शा तीकर लावला.  इले शनला 
तुमचा जो काही जाहीरनामा होता या या म ये तु ही सांगीतल क  आ ही शा तीकर 
पुण माफ करणार. अनिधकृत बांधकाम शंभर ट े  िनयमीत करणार. मला तु ही सांगा 
कती बांधकाम िनयमीत झाली हो. नामदेवराव पुण दहा ते बारा बांधकाम िनयमीत 

झाली.  तु ही हणालांना अिभनंदनाचा ठराव तर परवा आम या िवरोधी प ने यांनी 
अिभनंदनाचा ठराव मांडला यावेळेस एकनाथराव कसे बोलत होत.े  तुम या शासनाचे 
िनणय चांगले झालेतर आ ही कधी िवरोध केला नाही. तु ही तुमच राजकारण करायच 
हणून राजकारण क  नका.  अनेक गो ी बोल यासार या आहेत मी बोलू इि छत 

नाही. मा.महापौर साहेब, या िवषया या अनुषंगाने जी काही मागची या झालेली 
आहे याम ये जे काही आथ क नुकसान झाल आहे याची सु दा जबाबदारी फ स करा 
आिण या संबंधीत लोकांवरती तशा प दतीने ऍ शन घेतली पाहीजे अशा कारची 
अपे ा  करतो. 
मा.आशा धायगुडे- शडगे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाइन असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  मगाशी िसमाताईनी अ यंत चांग या 
प दतीने खुलासा केला यामुळे अजीबात मी या िवषयावर बोलणार नाही. मा.महापौर 
साहेब, मा.आयु  साहेब तुमच एका िवषयाकडे मी ल  वेधू इि छत.े  माग या 
वषभराम ये जवळपास  आपआप या भागातल एकही टडर िनघाल न हत.ं कुठतरी 
कोरोना कमी झा यानंतर रा यशासनाशी पञ वहार के यानंतर आपण टडर काढायला 
सुरवात केली परंतु आयु  साहेब तु ही माहीती घेतलीतर जे काही टडरस िनघाले या 
टडस पैक  िन मे टडस, काय सेट ग हणजे आमच सोडून दया हे अिधका-यांच काय 
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सट ग चालू असतं ते मला कळल नाही एकतर इतका िबलो गेलेला असतो आता 
एफडीआर करण गाजल आहे या याम ये आपण सोईचे पाच माणसावर कारवाई 
केली, बाक यावर का नाही केली अजीबात मला या खोलात जायच नाही कारण क  
आज सगळयांना आ हांला वॉडाम ये काम पाहीजेत. या माट िसटीने आमच आ ख 
माटनेस घालवल आह.े तु ही मा या वॉडात येवून पहा क  र ता इतका वाईट आहे 
हणजे का लोकांनी आ हांला ठोकू नये असं वाटायला लागतं परंतु हातात कामच नाहत 

आम या.  अशावेळेला तु ही माहीती या टडर ओपन कधी झाल पहील पाक ट, दुसर 
पाक ट कधी ओपन झालं. या िनवीदेची या टॅ ड गला कधी आली, िसल कधी 
झाल, या माणसानी पीएचडी, एमडी कधी ठरली इतक सगळया गो चा तु ही 
लेखाजोखा घेतला पाहीजे. आज चार चार महीने झाले टडर िनघालेले आहेत तरी 
आजही वकऑडर हातात नाहीत.  साहेब, वकऑडर हातात नाहीतर आमची चुक आहे 
का, शासन हणून तु ही काय करता मग. हे शासन तुमच आहे तुमच आहे शंभर ट े  
तुमच आहे आमच काही हणण नाही. मग या शासनाला धाक दयायच काम तुमच 
आहे का आमच आह.े आज मा या भागातल एक टडर ३६.५ ट े  िबलो आह.े ४ कोटीच 
काम असेल याला दड कोटीचा एफडीआर भरायला लागतो तो भरत नाही. लोकांना 
सांगीतल एक आठ दवसात आप या वॉडात डांबरीकरण सु  होईल, पुढ या आठ 
दवसात होईल. मा.महापौर आ ही इथ करायच काय. साफसफाई वगैरे हे सगळे 

मोठमोठे िवषय तरी आहेत परंतु आज आमची वॉडातली अव था, भागातली अव था 
कती िबकट आह.े जर काही स र काम िनघालेतर, साठ काम िनघालेतर दहा कामा या 

सु दा वक ऑडर हाताम ये नाहीत मग या ठकाणी शासन ठ प कसं. मा.महापौर 
साहेब, मा.आयु  साहेब आप याला वरीत िवनंती आहे क  ये या दोन दवसात 
सगळया टडर लाककडे, संबंिधत एि झ यूटी ह िजनीअसकडे सगळी माहीती मागवा 
जे जे एल-१ आलेले नाहीत या एल-२ ला िवचारा दोन दवसाची या करा नसेलतर 
पु हा रटडर ग करा कारण आम या भागात आ हांला काम कर या िशवाय पयाय 
उरलेला नाही माग या काळात आ ही लोकांना उ र दली  क  कोरोना आह,े 
पालीकेला पैसे लागतील, कोरोनाचे लोक आहेत यां यावर उपचार करणं ही आपली 
नैतीक जबाबदारी आह.े तरी या बाबीवर आ ही थोडेसे शांत राहीलोत परंतु आज तशी 
प रि थती राहीलेली नाही. जर एखादया नागरीकांचा ऍि सडट झालातर, एकतर 
आपण कोरोना या लोकांना जपायच हे न  आहे पण याचा ऍि सडट झालातर याच 
उ रदािय व िनि तपणे तुम या आिण आम या वर येणार आहे पयायान,े तरी आपण 
वरीत या िवषयाची सु दा माहीती यायची आह.े  उदया मी आप याला पञ देते 
कमान आम या आम या भागातली काम माग  लावावी आिण तु ही फाईलवर सहया 

करत जा, ध यवाद. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  खर हणजे हा िवषय यांञीक  प दतीने 
साफसफाई कर याचा आह.े या ठकाणी ब-याच सद यां या मा यमातून िवनंती केलेली 
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आहे आिण मा.महापौर साहेबांनी िवषय द री दाखल कर याचे आदेश दलेले आहेत. 
परंतु सव स मा.सद यां या माहीती नुसार  भाऊसाहेब आपण हण या माणे या वष  
कवा पुढ या वष  हा िवषय येणार नाही, हा िवषय द री दाखल केलेला आह.े मगाशी 

ताईनी सांगीत या माणे २०१८ पासूनची ही िनवीदा या या ठकाणी चालू आहे. 
शासक य मा यमातून आठ वषाचे सात वष करणं याची कमंत कमी अिधक होणं 

पु हा जीबीला हा िवषय येणार अशा वेगवेगळया मा यमातून हा िवषय थायी 
सिमती या मा यमातून आलेला आह.े स मा.महापौर मला वाटत क  आता खर यांञीक  
प दतीने, आधुनीक प दतीने र या या संदभाम ये नेमक आपण या यांञीक  
मशीन या ारे साफसफाई केली पाहीजे या मताशी मी सु दा सहमत आह.े परंतु 
यावेळेला ही टडर या राबव या गे या यानंतर ताईनी सांगीतल क  गुगल या 

मा यमातून या र याची लांबी, ं दी कशी घेतली गेली. १८ मी. या पुढ या र याची 
साफसफाई कर याच आिण याचा कालावधी आिण याची कमंत या ठकाणी  िनि त 
केलीली आहे आिण हणून हा िवषय या ठकाणी आलेला आह.े  परंतु मी या ठकाणी एक 
िवनंती करणार आहे आपण बघीतल असेल क  कोरोना या काळाम ये ब-याच 
मा यमातून या ठकाणी नौकरी सवसामा य कामागार वगा या गेले या आहेत.  
साफसफाई या टडर या मा यमातून या ठकाणी अजीतभाऊनी पण सांगीतल क  
२०१७ या अगोदर वयंरोजगार सं था या मा यमातून पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये र याची साफसफाई केली जात होती. या संदभा म ये आज 
आपण जर का बघीतलतर यांञीक  प दतीने साफसफाई करणं हा िवषय बरोबर आहे 
परंतु आज ायोरीटी आज जर का बघीतल असेलतर लोकांना कोरोना या काळाम ये  
आम या कडे कायकत येतात आम या हाताला काम दया हणून अशा प दतीने काम 
मागणाराच  सं या ही आता या काळाम ये खुप मोठया माणात वाढलेली आह.े 
मा.महापौर साहेब, हा िवषय द री दाखल केलेला असलातरी मी सभागृहाला सांगू 
इि छतो क  येणा-या काळाम ये ख-या अथाने माणसा या ारे या ठकाणी साफसफाई 
झालीतर मला वाटते क  ख-या अथाने कोवीडम ये आपण हणतो क  लोकां या नौक-
या गे यात लोकांना हाताला काम दल पाहीजे तर अशा संदभाम ये मानवते या दृि ने 
येणा-या काळाम ये यांञीक  प दतीने साफसफाई कर या या ऐवजी मॅ युअली 
साफसफाई केली मला वाटते २०१७ ला वयंरोजगार सं था कोटात गे या कोटातून टे 
आणला नाही आणला या खोलात न जाता मानवते या दृि ने शहराम ये असणा-या 
नागरीकांना,  म यमवग यांना या या हाताला काम िमळ यासाठी मला वाटत हा 
िवषय आपण या ठकाणी द री दाखल केलेला आहे आिण भिव याम ये माणसा या तफ 
वयंरोजगार सं था असतील कवा अ य सं था असतील यां या मा यमातनू कवा इतर 

सं थां या मा यमातून यांञीक  प दतीने न करता मानवते या दृ ीने हाताला काम 
िमळाव हणून हा िवषय द री आपण दाखल केलेला आह.े  काहीनी सांगीतल क  
यांञीक  प दतीने यावेळेला काढल यावेळेला अनेक मोच या महापािलकेम ये  आले, 
अनेक सं था या ठकाणी आ या यांनी सांगीतल क  आमच काम तु ही काढून घेतात 
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अशा कारचे अनेक मोच, अंदोलन, िनवेदन आप या सवाकडे आलेले आहेत. मला वाटते 
क  या संदभाम ये यांचा सहानुभूतीपुवक िवचार क न यां या हाताला काम 
िमळ याकरीता यांना रोजगार उपल ध होईल यादृि ने आपण हा िवषय द री दाखल 
केलेला आह.े  आयु  साहेब या ठकाणी टडर या राबवली जाते आपण सु दा 

शासनाला सांगा क  एखादा िवषय क सलटंट या मा यमातून आणला जातो 
क सलटंटला फ दली जाते याम ये ञुटी असतात ती अिधका-याची जबाबदारी आहे 
क  एखादा िवषय क सलटंट या मा यमातून आणला जातो यावेळेला कवा टडर 
आणतो या या अटी शत  के या जातात याच पुणपणे पालन करणं यांनी केलेले िवषय 
अचुकपणे या ठकाणी झाले पाहीजे जेणेक न महानगरपािलके या करदा यां या 
पैशामधून जी काही क सलट सी फ जाते आिण पयायाने अशा प दतीचे टडर 
आप याला कॅ सल करावे लागतात ही सु दा आपण दखल घेणं गरजेचे आह.े  
यासंदभाम ये टडर या राबवत असताना जो काही कालावधी असेल या काही अटी 
शत  असतील याचवेळेला तो एखादा िवषय असेल तो पुण करा आिण मग ती या 
कायदेशीर री या पुण झाली, बीडर तीन पे ा जा त आलेतर परत ते टडर कुठ याही 

कारे थांबवता कामा नये. हे टडर थांबवलतर दुस-या कुठ यातरी सद यांना वाटत 
कुणाचतरी या याम ये िहत आहे आिण कारण नसताना स मा.सद यां याम ये एक 
आपआपसात भांडण होत हणून मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब मी या ठकाणी 
सांगणार आहे क  कुठलही टडर यावेळेला आणतो ते टडर आणत असताना जर 
क सलटंट यांनी जी काही िनवीदा या पुण राबवली असेल या या अटी शत  
बनव या असतील मग क सलटंटला यावेळेस काम देतो या कामा याम ये 
अशा कारचा उ लेख करन याला पैसेकाढून घे याची तरतूद सु दा येणा-या काळाम ये 
क सलटंटकडून कराव असं या ठकाणी मी सांगतो. हा िवषय गे या दड दोन वषापासून 
या ठकाणी पटलावरती येतो मानवते या दृि ने सवसामा य लोकांना काम िमळाव हे 
टडर हा िवषय आपण द री दाखल केलेला आह.े   
मा.महापौर -  िवषय मांक ८ द री दाखल केलेला आह.े                                                     
          यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक - ६०९                                                   िवषय मांक - ८ 
दनांक- १८/३/२०२१                                                खाते- मा.आयु   

 
          संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                         .आमुका/९/कािव/३१/२०२१,  द.२०/०१/२०२१  
                    २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८३५८, द.०८/०२/२०२१ 
  

                     िवषय मांक ८ द री दाखल करणेत येत आह.े  
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अनुकूल-७२               ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
           -------  
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ९ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो.  
                                                                        िवषय मांक - ९ 
दनांक- १८/३/२०२१                                           खाते- मा.आयु   

 
 संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/कािव/६९२/२०२० 

               द.१५/१२/२०२० 

           २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .१५ द.१५/१/२०२१ अ वये.    
 

पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'िचफ केिम ट' अिभनामाचे 

१ पद र.  १५६०० - ३९१०० ेड वेतन ६६०० (सहा ा वेतन आयोगानुसार) म ये 
शासन मंजूर असून सदरचे पद र  आह.े तुत या पदाकरीता शासन िनणया माणे 
िनधारीत केलेली अहता पुढील माणे :- महारा  शासन राजप , द.१८ फे ुवारी 

२०२० अिधसूचना पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे 
वग करण) िनयम, २०२० नुसार  पुढील माणे, पदो तीने १००% - पपरी चचवड 

महानगरपािलके या आ थापनेवरील केिम ट या पदावरील कमान ३वष सेवा पुण 
झाले या अिधका-याची सेवा ये ता व गुणव े या आधारे पदो ती. ‘िचफ केिम ट’ र  

पद पदो तीने भर याकामी मा.आयु सो यां या अ य तेखाली पदो ती सिमती सभा 
दनांक ०२/११/२०२० रोजी आयोिजत कर यात आलेली होती. तुत या पदो ती 

सिमतीने पदो तीपूव 'िचफ केिम ट' पदावरील अिधका-यांची शै िणक अहता, अनुभव 

कालावधी, आर ण, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल, म ा व दािय च, संगणक अहता 

आिण िश तभंग िवषयक कारवाई इ या द सेवािवषयक तपिशल पडताळून, ी.जगताप 

शांत अ ण, केिम ट यांना पदो तीचे आर ण र  कर यासंदभात मा.सव  

यायालयात लंिबत िवशेष अनु ायािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम 
िनणयाचे अिधन रा न िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार खु या वगातून 
'िचफ केिम ट' पदावर र.  १५६००-३९१०० ेड वेतन ६६०० (सहा ा वेतन 

आयोगानुसार) या वेतन ेणीत पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व 
सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार शासन मंजूरी या अिधन तसेच 
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मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो ती दे याबाबत पदो ती सिमतीने सवानुमते 
िशफारस केली आह.े सबब, ी.जगताप शांत अ ण यांना र.  १५६००-३९१०० ेड 

वेतन ६६०० (सहा ा वेतन आयोगानुसार) म ये 'िचफ केिम ट' पदावर, पदो ती 

मधील आर ण र  कर यासंदभात मा.सव  यायालयाम ये याय िव  असलेली 
िवशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणया या अधीन 
रा न सेवा ये तेनुसार पदो ती या को ातील खु या वगा या र  जागेवर िन वळ 
ता पुर या व पात पदो ती दे यास मा यता देणेत यावी. 

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

मा.केशव घोळव े-  मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो.   मा.िवधी 
सिमती ठराव .०९ दनांक १४/१२/२०२० अ वये पपरी चचवड 
महानगरपािलके या अ थापनेवर सह आयु  (Joint Commissioner) अिभनामाचे 

एक पद मंजूर असून र  आहे. शासनाने महापािलकेतील िविवध पदां या भरती ये 

करीता सेवा(सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० मंजूर केले आहेत. यानुसार 

सह आयु  पदाची पदो तीकामीची अहता पुढील माणे आहे. 

संवग पदनाम नेमणूक ची प दत नेमणूक करीता अहता 
शासक य सेवा 
ेणी-१ 

सह आयु  पदो ती 
१००% 

१) मा यता ा  िव ापीठा या 
कोण याही शाखेचा 
पदवीधर, सह आयु  
पदा या किन  पदावरील 
कमान ३ वषाचा अनुभव 

आव यक 
       
       सह आयु  पदाक रता शासनाने पदो तीकामी िनि त केले या अहतेम ये प ता 
दसून येत नाही. याम ये प ता आणणे आव यक आहे. सह आयु  पदावर पदो तीने 

नेमणूक कामी किन  पदाम ये (Feeder Cadre)  उप आयु  आिण नगरसिचव या 

MMC Act Sec 45 अंतगत शासक य संवगातील समक  पदांचा समावेश आहे. 

सबब, सह आयु  पदावर पदो तीन ेनेमणूक कामी सेवा िनयम अिधक प  हो या या 

दृ ीन ेखालील माणे अहता िनि त कर यास मा यता दे यात यावी. 

पदो तीकामी सुधा रत अहता 
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संवग पदनाम नेमणूक ची 
प दती 

नेमणुक करीता सुधा रत 
अहता 

शासक य 
सेवा  ेणी- 
१ 

सह आयु  (Joint 
Commissioner) 

पदो ती १००% 
 

 

१) मा यता ा  कोण याही 
    िव ापीठाचा पदवीधर 
२) MMC Act Sec.45  

अंतगत शासक य 
संवगातील उप आयु  
अथवा नगरसिचव या 
गट-अ मधील पदावरील 
कमान ०३ वषाचा 

य  कामकाजाचा 
अनुभव आव यक 

३) उपआयु  पदाचे 
समावेशनाचे 
तारखेपासून कमान ०३ 
वषाचा य  
कामकाजाचा अनुभव 
आव यक 

 
      ‘अित र  आयु ’ या पदाक रता शासनाने MMC Act Sec.45 अंतगत शासक य 
संवगातील उप आयु  अथवा नगरसिचव या पदांवर काम करणा-या सेवा ये  अिधका-
यांची नेमणूक करणेबाबतची अहता शासन िनणया ारे िनि त केली आहे. सबब सह आयु  
हे अित र  आयु  पदाचे किन  पद अस याने या पदाक रताही उपरो  नमूद माणे 
अहता िनि त करणे उिचत होणार अस याने MMC Act Sec.45 अंतगत महापािलका 
अ थापनेवर शासक य संवगातील उप आयु  अथवा नगरसिचव या किन  पदांवर 
(Feeder Cadre) काम करणा-या सेवा ये  अिधका-यांची पदो तीने नेमणूक करणेकामी 
अहता िनि त / वयं प  कर यास मा यता दे यात यावी. तसेच उपआयु  अथवा 
नगरसिचव या समक  पदांवरील िनवड सिमतीने िवहीत प दतीन ेिनवड केले या सेवा ये  
अिधका-याची नेमणूक कर यास मा यता दे यात यावी. तसेच मा.आयु  यांचे 
अ य तेखाली आयोिजत द.०२/११/२०२० रोजी या पदो ती सभेत महानगरपािलकेत 
वाहतूक िनयोजन िवभाग सु  करणे व यामधील उपअिभयंता पदनामाची २ पदे भरणेबाबत 
चचा झाली. याम ये संधी तता अस यामुळे यास शासनाचे मागदशन घेणेचा िनणय घेतला 
होता. यानुसार मनपाने शासनास पाठिवले या तावास वाहतूक िनयोजन व पयावरण 
िवभागासाठी शासनाने सेवा िनयम व कायकारी अिभयंता (वाहतूक िनयोजन) या पदास 
द.१ फे ूवारी २०२१ रोजी या शासन िनणया ारे मंजूरी दलेली आह.े  

 पपरी चचवड महानगरपािलकेतील कायम आ थापनेवर उपअिभयंता ( थाप य) या 
पदावर बी.आर.टी.एस.िवभागात कायरत असलेले ी.बापू केरबा गायकवाड यांची २३ वष  



252 
 

  

७ मिहने इतक  सेवा झाली आह.े वाहतक िनयोजन िवभागास आव यक असले या कायकारी 
अिभयंता (वाहतूक िनयोजन) पदासाठी नमूद केलेली शै िणक अहता व अनुभव धारण 
करणारे एकमेव ी.बापू केरबा गायकवाड, उपअिभयंता ( थाप य) यांना कायकारी 
अिभयंता (वाहतूक िनयोजन) या पदावर पदो ती दे यास मा यता देणेत यावी. तसेच 
पपरी चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर “उपमु य लेखा व िव  अिधकारी” या 

अिभनामाचे एक पद वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ५४०० म ये (सहा ा 
वेतन आयोगानुसार)  सदरचे पद र  आह.े सदरचे पद महानगरपािलका आ थापनेवरील 
सेवाजे  लेखािधकारी पदामधून भर याची तरतूद अस याने सदर पदावर लेखािधकारी 
पदावरील सेवाजे  अिधकारी ी.रमेशकुमार िव लराव जोशी ह े “उपमु य लेखा व िव  
अिधकारी” या पदावरील पदो तीसाठी असलेली शै िणक अहता व अनुभव कालावधी 
धारण करीत अस याने िनयमानुसार यांना उपमु य लेखा व िव  अिधकारी या र  
पदावर पदो तीने नेमणूक दे यास याच माणे ी. जोशी हे मनपा सेवेतून दनांक 
३०/६/२०२१ रोजी िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ  झालेनंतर यांचे र  होणा-या 
पदावर पुढील सेवाजे  लेखािधकारी ी. दप बाबुराव बाराथे यांची “उपमु य लेखा व िव  
अिधकारी” या पदावर पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत यावी. तसेच पपरी 
चचवड महानगरपािलके या महापािलका सभा ठराव मांक ८६६ दनांक २०/०५/२०१६ 

अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या सेवा वेश व सेवांचे वग करण हे 
अिधकारी/कमचारी यां या ेणी/गट िनहाय तयार करणेत आले होते. सदर आकृतीबंधास 
मा यता देणेत आली. सदर मा यतेम ये “िवशेष अिधकारी” या शासक य सेवेतील गट अ 

मधील पदास ६ ा वेतन आयोगानुसार वेतन ेणी १५६००-३९१००, ेड वेतन ६६०० 
या माणे मंजुरी दे यात आलेली आह.े तसेच शासक य संवगातील िवशेष अिधकारी या गट 
अ मधील पदा या सेवा वेश िनयमावलीस शासन िनणय पीएमसी-२०२०/ २०५/निव-
२२ द. २७ ऑग ट २०२० नुसार मा यता देणेत आली आह.े 
 मनपा आ थापनेवर शासक य संवगातील गट अ मधील “िवशेष अिधकारी” या 

अिभनामाचे पद शासन मंजुर असून या पदाचे सेवा वेश िनयमावलीनुसार या पदावर 
पदो तीने नेमणुक साठी जनता संपक अिधकारी ी. करण देव  गायकवाड हे सेवा ये ता 
यादीम ये एकमेव अिधकारी असून पदो ती िमळणेस आव यक सव अहता ते धारण करीत 
अस याने यांना शासक य संवगातील “िवशेष अिधकारी” (वेतन ेणी –पे लेवल S-२०, 

५६१००-१७७५००) या पदावर पदो ती/नेमणुक देणेस मा यता देणेत यावी. 
 मािहती व जनसंपक िवभागातील िवशेष अिधकारी यांना िविवध कामकाजासाठी 
मह वा या कायालयांम ये जावे लागते तसेच मा. मं ी महोदय, संसद सद य, िवधीमंडळ 
सद य, उ  पद थ अिधकारी, पदािधकारी यांचेशी सम वय ठेवावा लागणार आह.े िवशेष 
अिधकारी हे पद उपआयु  या पदाचे समक  असून दो ही पदांची वेतन ेणी समान 
अस यामुळे फ  “िवशेष अिधकारी” पदनामात बदल आव यक आह.े तरी “िवशेष 

अिधकारी” या पदनामाऐवजी “उपआयु   (मािहती व जनसंपक)” असा पदनामात बदल 
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करणेस तसेच िवशेष अिधकारी हे पद उपआयु  या पदाम ये समायोजन करणेस मा यता 
देणेत यावी. महापािलका सभा ठराव मांक ८६६ दनांक २०/०५/२०१६ अ वये “िवशेष 

अिधकारी” पदाची वेतन ेणी (६ ा वेतन आयोगानुसार वेतन ेणी १५६००-३९१००, ेड 

वेतन ६६००) आिण “िवशेष अिधकारी” या पदनामा ऐवजी “उपआयु  (मािहती व 

जनसंपक)” असा पदनामात बदल करणेस मा यता देणे बाबतचा ताव शासनाकडे 

पाठिवणेस मा यता देणेत यावी.  

   तसचे स ि थतीत महानगर पािलके या  मंजूर Recruitment Rules नुसार सह 

शहर अिभयंता थाप य पदाची ५ पदे मंजूर आहेत, यापैक  ३ खु या वगासाठी असून २ 
पदे SC,ST वगासाठी आहेत. सव पदे पदो तीने भरावयाची आहेत. 

खु या वगातून खालील माणे अिधका यांची नेमणूक कर यात आलेली आहे. 
 

१. ी.मकरंद िनकम  
२. ी. ीकांत सवणे 
३. ी.रामदास तांबे  
 

SC,ST पदासाठी सुयो य उमेदवार नस यामुळे खालील अिधका-यांना 
ता पुरता पदभार दलेला आह.े 

 

१. ी.अशोक भालकर – महारा  शासनाकडुन ितिनयु वर 
२. ी. वीण लडकत- मनपा आ थापना 
 

मंजूर Recruitment Rules नुसार ही पदे पदो तीने महानगरपािलके या 

अिधकारी/कमचारी याचे सेवा जे तेनुसार भरवायची आहेत.  तसेच शासनाकडुन 
ितिनयु  व न हे पद भरावयाची कोणतीही तरतुद नाही. महारा  शासन, सामा य 
शासन िवभाग, शासन प रप क . बीसीसी-२०१६/  .२२८ A/ 16/ 16-ब द. 

२९ मे २०१७  मधील कलम h नुसार “ या िवभागास राखीव पद ३ वष र  ठेवणे 

शासक य कामकाज सुरळीत चाल या या दृ ीने श य नसेल, अशा वेळी मागास 
वगासाठी आरि त असलेले पद ३ वष ता पुर या व पात अनारि त क न ते पद 

ता पुर या व पात सेवा जे  उमेदवारांमधून पदो तीने भर यात यावे, 
सदर पदो ती ही केवळ ११ मिह याक रता कवा या मागास वगासाठी पद 

आरि त आहे या वगाचा उमेदवार उपल ध होईपयत या पैक  जे अगोदर घडेल तो 
पयत कवा जा तीत जा त ३ वष कालावधी पयत ता पुर या व पात असेल.” अशी 
कायप ती नमूद केली आह.े  

स ि थतीत SC,ST  संवगात उमेदवार उपल ध नाही. 
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सबब वरील बाब चा िवचार करता ता पुरता पदभार दले या पदावर पपरी 
चचवड महानगरपािलका सेवा जे ता यादी द.०८/०३/२०१९ नुसार सेवा 

जे तेम ये थम असलेले ी.सतीश इंगळे यांची सह शहर अिभयंता थाप य पदावर 
पदो ती देणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच  पपरी चचवड महानगरपािलके या महापािलका सभा ठराव मांक 
८६६, दनांक २०/०५/२०१६ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या सेवा वेश 
व सेवांचे वग करण ह ेअिधकारी/कमचारी यां या ेणी/ गट िनहाय तयार करणेत आल े

होते. सदर आकृतीबंधास मा यता देणेत आली. सदर मा यतेम ये “मु य सुर ा 

अिधकारी” या गट “अ” मधील पदास वेतन ेणी १५६००-३९१०० ेड वेतन ६६००, 

या माणे मंजुरी देणेत आलेली आह.े 

  सुर ा िवभागातील मु य सुर ा अिधकारी यांना मनपाचे सुर ा िवषयक 
कामकाजासाठी सतत पोिलस आयु ालयातील व र  पोिलस अिधका-यांशी सम वय 
ठेवणे आव यक असते तसेच सै य दलातील व र  अिधका-यांशी देखील सम वय ठेवणे 
आव यक असते. सदर व र  अिधका-यांशी सम वय साधतांना मु य सुर ा अिधकारी 
या पदनामाने कामकाजात भाव रहात नाही. तसेच सदरचे पद हे “उप आयु ” या 

पदाचे समक  असून दोघांची वेतन ेणी समान अस यामुळे फ  पदनामात बदल 
आव यक आह.े तरी “मु य सुर ा अिधकारी” या पदनामा ऐवजी “उप आयु  (सुर ा)” 

असा पदनामात बदल करणेस मा यता देणेत यावी तसेच सदर बाबतचा ताव 
शासनाकडे मा यतकेामी पाठिवणेस मा यता देणेत यावी.   
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका वाहन वहार िवभागाचे कामकाज 
सुधार याचे दृ ीने मा.महापौर, मा.आयु  थायी सिमती सभापती बरोबर    द.१६-
०६-२००१ व १८-०६-२००१ रोजी पदािधकारी, अिधकारी व कमचारी संघटना 
यां या समवेत सिव तर चचा क न स यि थतीत वाहन वहार िवभागाकडील 
मागावरील बसेसची सं या िवचारात घेता स या असलेले कमचारी मानांकापे ा जा त 
अस याने सदरचे वाहन वहार िवभागाची आ थक प रि थती िवचारात घेता पुव 
पी.सी.एम.टी. कडील वग-४ मधील अकुशल कमचारी ता पुर या व पावर प. च. 
महानगरपािलकेकडे कामकाजासाठी आव यक अस याने सदरचे कमचारी सोबत 

प ाम ये नमुद केले या म.न.पा. कडील िविवध िवभागाम ये या आदेशा या 
तारखेपासून (सन २००१) पासुन पुढील आदेश हाईपयत मनपाकडे वग कर यात आले 
आह.े 
 सदरचे कमचारी हे प. च. मनपाकडे द.१८-०६-२००१ पासून ते 
आजतागायत गेली २२ वषापासून प. च. मनपा या िविवध अ याव यक िवभागाम ये 
कामकाज करीत आह.े या सव कमचा-यांचा मािसक पगारापोटी लागणारी र म ही 
प. च.मनपा कडुन अदा करणेत येत आह.े जा. .पीसीएमटी कडील आदेश . शासन 
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.२/७/२३६/२००१ द.१८-०६-२००१ अ वये २२१ कमचारी मनपाकडे वग करणेत 
आलेले आह.े परंतू यापैक  काही कमचारी सेवािनवृ  झाले, काही कमचारी वगवासी 
झालेले आहेत. तरी स या प. च. मनपाकडे १२४ कमचारी सेवेत िविवध अ याव यक 
िवभागात कामकाज करीत आह.े सबब वरील कमचारी (सेवक) आप या आ थापनेवर 
कायम व पी वग क न घेणेबाबत उचीत कायवाही करावी असे सह व थापक य 
संचालक प रवहन मंडळ यांनी कळिवले आह.े 

मा.अ य  प. च. मनपा कमचारी महासंघ यांचेकडील जावक 
.महासंघ/कािव/११/२०१० द.१६/०१/२०१० अ वये पुणे महानगर प रवहन 

महामंडळाचे मा.सह व थापक य संचालक यांनी पुव  कामीचे २२१ कमचारी जे 
प. च. मनपा कडील वग केलेले आह.े यांना कायम व पी वग कर यासाठी ताव 

पाठिवला आह.े या कमचा-यांची प. च. मनपास आव यकता अस याने यांना 
प. च.मनपाकडे त वत: मा य कर यात आले आह.े 

 तरी स या प. च. मनपा कडे पुव पी.सी.एम.टी. कडील १२४ कमचारी 
मनपाकडे िविवध अ याव यक िवभागात कायरत अस याने या कमचा-यांना पपरी 
चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर कायम व पी वग करणेस मा यता देणेत 

यावी.           

मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.    

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. िवषय कुठे आहे आिण िवषयाला कती उपसूचना 
दया ात. या िवषयाला सुसंगत उपसूचना आहेत का ते पही यांदा बघुन याव.े यांनी 
आता म ये असा िवषय वाचलेला आह,े अशा दोन लाईन वाच या क  पुढे पुढे पुढे पुढे 
पुण उपसूचना वाचावी जेणे क न आ हांल समजेल. हणजे जे काही करणार आहेत ते 
तरी नीट कळल पाहीजे. का उगीच उपसूचना दयाय या हणून दयाय या आ ही काही 
हणत नाहीत तु ही उपसूचना देवू नका परंतु समोर या माणसाला कळल पण 

पाहीजेना. या यात आता असा एक िवषय केलेला आहे क  आता कोरोना या 
काळाम ये या लोकांनी काम केलेल आहे यांना कायम व पी कर यात याव. सभागृह 
दशाभूल करतय का हा सु दा  आह.े आज महीनाभर झाल लोक बाहेर मांडव घालून 

बसलेले आहेत क  यांनी कोरोना या काळाम ये काम करत होते या लोकांना कामावर 
घेतल नाही हणून आज ते कतीतरी दवस इथे मांडव टाकून बसले होते गेट या समोर. 
या यामधली सगळी माणस घेतली का. कामगार ने यांनी उपसूचना वाचली याम ये 

तु ही हा पण कामगाराचा िवचार केला गेला पाहीजे. जे डॉ टर होते यातले डे टलचे 
पो ट माग या टाईम गमम ये भरले परंतु आज तीथे कती डे टल डॉ टर आहेत याचा 
खुलासा करावा. या लोकांना परत कामावर घेतल नाही. कोरोना या काळाम ये यांनी 
वत:च ि लनीक बंद केल आिण महापािलकेची कोरोना सटर आहेत तीथ काम केली. 

आजची प रि थती अशी आहे क  आ हांला आता वीस लोकांची गरज आहे उरले यांची 
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गरज नाही आिण आ ही घेणार नाहीत. मी एका डॉ टरला का फोन केला होता आहो 
मी हणल या नी कोरोना या काळाम ये वत:च ि लनीक बंद ठेवून तुम याकडे 
काम केलं. मा.महापौर साहेब जेवढी डे टलची लोक घेतलेली नाहीत आज कोरोनाची 
प रि थती परत पुव पे ा भयानक आहे तरी ती सु दा डे टलची लोक या याम ये 
घे यात यावी आिण यांचा सु दा  कायम व पी कर याचा िवषय करावा. परत ही 
लोक दारा या समोर बसणार आता ते डॉ टर लोक आहेत ते कसे बसणार बरं शेवटी 
कोणाचीना कोणाचीतरी येकाला असतेना.  या डे टल मुलांनी वत:ची ओपीडी बंद 
केली आिण खुशाल आप याकडे कोरोना या काळाम ये काम केल.ं आज परत कोरोनाचा 
काळ सु  झालेला आहे यांची घडी कशी बसायला कतीतरी वेळ जाणार आह.े  यांना 
इ छा आहे यांना क  देतना. या िवषयाम ये जे उरलेले डॉ टस आहेत यांना घेणेत 
याव ही िवनंती आहे या िशवाय हा िवषय मंजूर क  नका.                              
मा.महापौर –  या िवषयाला यांची उपसूचना या. 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ऑलरेडी आपण २६ ऑग  २०२० रोजी या 
महासभेम ये हे सव िवषय सभागृहाने मंजूर केलेले आहेत. या तीरी  ता च जे 
हणणं आहे आता जे अंदोलनाम ये बाहेर बसलेले होते यात या मॅ झीमम मंडळीना 

जॉ ट केलेल आह.े जे राहीलेले असतील यांनाही ते जॉईन करणार आहेत.  
मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, आता मी तु हांला डे टल श द सांगीतला जे 
डे टलचे डॉ टस होते क  यांनी वत:च ओपीडी बंद केलेल आहे आिण कोरोनाम ये ते 
काम करत होते. डे टलचे लोक डे टल डॉ टर असे याम ये श द तु ही याना नाहीतर 
माझी उपसूचना या.  
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब,  जे राहीलेले असतील यांना सु दा याम ये 
समािव  करावे. 
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. खरता या िवषयाम ये जगातप शांत हणून 
अिधकारी आहे केमी ट यांना पदो तीचे आर ण र  कर यासंदभात मा.सव  
यायालयात लंिबत िवशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये दाखल आहे 

आिण यां या अंितम िनणया या अिधन रा न िन वळ ता पुर या व पात 
सेवाजे तेनुसार खु या वगातून िचफ केिम ट पदावरती वेतन ेणीम ये तु ही 
या ठकाणी पदो ती दयायची हणता एकतर एससीएसटी या जागेवरती एखादयाला 
खु या वगातून पदो ती देणं आिण तेही सव  यायालयाम ये यािचका पे ड ग 
असताना, हणजे खरतर हा िवषय समजून सांगीतला पाहीजे. कारा क  हायकोटात 
एखादी यािचका पे ड ग आहे आिण यािचका पे ड ग असतानी आपण या यावरती 
िनणय घेणं, कोण यािचकाकता आहे, कशासाठी कोटात गेला आहे आिण या या ठकाणी 
आपण पदो ती कोणाला देतो.  आता या उपसूचना वाच या गे यात याम ये सु दा 
एससीएसटी या वगाम ये यो य उमेदवार नस यामुळे आपण तीन अिधका-यांना 
पदो ती देतो.  एससीएसटीम ये यो य उमेदवार नाही हणज शै िणक अहता धारण 
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करत नाही काय नेमका ॉ लेम आहे क  यामुळे तीन अिधका-यांना आपण इथे 
पदो ती देतो. माझ या तीघाशी काही भांडण नाही. ना सवणेशी भांडण नाही, ना 
तांबेशी भांडण नाही ना िनकमशी भांडण नाही याच बरोबर ितिनयु वर आलेले 
भालकर साहेब आहेत यां याशीही माझ काही भांडण नाही. याम ये जे नाव आहेत 
या कुणाशीच माझ वैर नाही  पण एससी एसटीम ये यो य उमेदवार नाही हणजे 

काय. माझ काही हणण नाही परंतु ही भाषा कतीपत यो य आह.े महापािलके या 
र ू टमट ल  नुसार सहशहर अिभयंता थाप य पदाची पाच पदे मंजूर आहेत यापैक  

तीन खु या वगासाठी असून दोन पदे एससीएसटी वगासाठी आहेत सव पदे 
पदो तीने भरावयाची आहेत. खु या वगातून खालील माणे अिधका-यांची  नेमणुक 
कर यात आलेली आह.े  १. ी.मकरंद िनकम, २. ी. ीकांत सवणे, ३. ी.रामदास 
तांबे. SC,ST पदासाठी सुयो य उमेदवार नस यामुळे खालील अिधका-यांना ता पुरता 

पदभार दलेला आहे. १. ी.अशोक भालकर ,२. ी. वीण लडकत.  मा.महापौर या 
वगातून मी िनवडून येते, मी िनवडणूक लढते  मला लागणार ह.े याची शै िणक 

अहता नसेलतर मी समजू शकत,े तो पाञता धारण करत नसेलतर मी समजू शकते 
हणून अशोक भालकरांना आिण िवण लडकताना देणं मग यांची काय अहता आहे तेही 

आ हांला कळू देत आिण खरच नाही का हा शासनाने खुलासा करावा.  खरच अहता 
धारण करत नाहीत का, काय आहे हे आ हांलातरी कळू तरदेत. यांना दे यास आमच 
दुमत नाही परंतु यां यावर अ याय करता यांना कळूतर देत ते काय लायक चे नाहीत 
ते आिण या िवषया या संदभात खुलासा हायला पाहीजे आिण तो शासनाने खुलासा 
करावा. उदया असे नाही हाव क  एससीएसटीचे जे लोक आहेत यांनी आम याकडे 
झडे घेवून  उभे रहाव. या सभागृहाम ये िनवडून येतो या संिवधानाने कायदे ा  
झालेत या कायदयानुसार आ ही इथे िनवडून येतो आिण मी शपथ घेतलेली आहे या 
शपथेचा मान ठेवून मला असं वाटत क  या गो चा खुलासा झाला पाहीजे.  मा यावर 
अ याय होत असेलतर तो अ याय का केला गेला याचा सु दा कुठेतरी खुलासा होणं 
गरजेच आह.े तु ही कोणाला पद इथ देता या याशी मला काहीही घेणंदेणं नाही. परंतु 
एखादयावर अ याय होत असेलतर याला याचा आवाज इथ रेस कर याचा अिधकार 
आह.े  िवषयाला खुलासा करावा या दोघाना देता तीघाला ऑलरेडी आपण दलेलं आह.े  
जे दोन लोकांना देतो यांना का देतो ते सांगा आिण कुणावरती अ याय होणार आहे 
हणजे आ हांला सांगता येईल क  तु ही शै िणक अहता धारण करत नाहीत, तुम या 

सेवाजे ते म ये तु ही कुठ बसत नाहीत अस जे काही येणार ते िवषयाला आिण 
उपसूचनेला. मला अिधका-यांना िवरोध नाही मला खुलासा एवढाच हवा आह.े खुलासा 
झा यानंतर एकच िमनीट बोलणार कारण क  या वगामधुन आ ही िनवडून येतो 
मीतर यां यासाठी नाहीतर सगळयां यासाठी बोलते, तरी या िवषयाचा खुलासा 
करावा.  
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. खर हणजे या संदभातील जो काही िचफ 
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केिम ट या पदो तीचा जो िवषय आहे आिण यायालयात लंबीत २०१७ या होणा-
या अंितम िनणया या आिधन रा न िन वळ ता पुर या व पात तो सेवाजे तेनुसार 
आहे यामुळे ते दयायच आह.े परंतु या या बरोबरीन या ठकाणी काही उपसूचना दली 
गेली पाच सहशहर अिभयं या या संदभात जी काही उपसूचना दलेली आह,े तर मला 
असं वाटत क  ही शासक य बाब आहे आिण शासना या संदभाम ये यांची 
सेवाजे ता असेल कवा यांची काय णाली आह,े कुठ या वगात घेतल पाहीजे काय 
अहता आहे या संदभात सिव तर खुलासा आयु ांकडून यावा. आता  नवीन आरआर 
आप याकडे आलेला आहे आिण  नवीन आर आर माणे जी काही पद मंजूर असतील ती 
सु दा शासनाने सांगाव क  हे हे पद नवीन आरआरम ये आलेले आहेत हे आप याला 
पदो तीने दयावे लागणार आहेत, एवढी एवढी पद आपली खाली आहेत. आता 
सांगीतल आहे क  याला िवरोध नाही परंतु या संदभाम ये आपण याला मा यता 
द यानंतर  जस मागे एक िवषय झाला क  ऐवले नावा या अिधका-याला आपण 

जनरलबॉडीने दल आिण नंतर तो तीथच राहीला असं पण होता कामा नये हणजे 
ता च हणण बरोबर आह.े एखादया अिधका-याला जीबीने मा यता दली आिण तो 
िवषय नंतर लंबीत रा  नये आिण या संदभाम ये सिव तर खुलासा करावा. आ हांला 
सु दा माहीती आहे क  आप याकडे मॅनपॉवर कमी आहे आप याकडे अिधकारी वग कमी 
आहे यामुळे यांना पदो ती दली पाहीजे खालचे लोक आले पाहीजे ते सु दा काम 
करतात याब ल या सभागृहात कुणाचही दुमत नाही.  परंतु जी काही शै िणक अहता 
आिण सेवाजे ता आिण आरआर माणे कोणकोणते अिधकारी येतात या संदभाम ये 
सिव तर खुलासा करावा नंतर हा िवषय मंजूर करावा.  
मा.ढाकणे (अित.आयु  (१) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाइन असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  या िवषयाम ये असा एक िनयम आहे 
क  जस आप याला एि झ युटी ह िजनीअरला जॉ ट िसटी िजनीअर करायच आहे 
यांना पदो ती दयायची आहे तर एि झ युटी ह िजनीअरम ये काही िविश  वष 

सेवा या अिधका-याची झाली पाहीजे. यावेळेस खु या वगासाठी जे तीन पद होते ते 
भरलेले आहेत परंतु दोन पद जे आहेत ते कॅटेगरीसाठीचे रझ ह होते या याम ये 
यावेळेला कोणताही एि झ यूटी ह िजनीअर उपल ध नस यामुळे क  यांनी ती 

अहता धारण केलेली आह.े याची िविश  वष सेवा झाली पाहीजे ते डॉ युमट मी नंतर 
आप याला अ हेलेबल क न देतो.  
मा.इंगळे (उप आयु  शासन)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाइन असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  आता जो िवषय आहे तो िचफ 
केिम टचा आहे आिण ते र  पद आहे शासनमा यते या पदावर यांना पदो ती देत 
आह.े कोटाम ये रा यशासन गेलेल आहे सुि म कोटात ती केस गेलेली आह,े टोटल 
रा याचा जो िवषय आहे  या या संदभात.  मंुबई हायकोटाम ये एक केस झालेली होती 
याम ये पदो तीला आर ण नको हणून असा  िनणय झालेला होता आिण तो 

रा यशासना या िवरोधात होता हणून रा यशासन सुि म कोटात गेलेल आहे याचा 
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िनणय पे ड ग आह.े रा यशासन हायकोटा या िवरोधात सुि म कोटात गेलेल आह.े 
पदो तीम ये आर ण नको हणून हाय कोटाचा िनणय झालेला होता हणजे 
रा यशासना या िवरोधात तो िनणय झालेला आहे हणून रा यशासन सुि म कोटाम ये 
गेलेल आह.े  सह शहर अिभयं याची पाच पद आहेत या याम ये ऑलरेडी तीघांना 
दलेल आह.े  या याम ये दोन पो ट राखीव रहायला पाहीजे या यावर आमचा टडी 

चालू आहे पाच पो ट आहेत यापैक  एक पो ट हेक ट आह.े 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  आता जी मी उपसूचना वाचली याम ये अहता 
धारण करत नाहीत हणून असं आह.े अहता हणजे काय.  
मा.इंगळे (उप आयु  शासन)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाइन असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. अहता हणजे या पदावर जा यासाठी 
जी अहता आहे ती िड ी पाहीजे, तीन वषाची सेवा झाली पाहीजे. 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  िड ी/िड लोमाचा वाद हा गेली अनेक वष पे ड ग 
आह.े िड लोमा झालेली लोक आता आप याकडे सह शहर अिभयंता आहेत. मा.महापौर 
साहेब, या ठकाणी संजय भोसले नावाचे अिधकारी आहेत जे क  ही अहता धारण 
करतात मग ते राखीव मधुन आहेत मग यांना नको का तीथ मोशन िमळायला, 
िमळाल पाहीजेना.  मा.महापौर साहेब माझी आपणास िवनंती आहे क  या तीन 
लोकांना ऑलरेडी आपण सहशहर अिभयंता केलं यां याब ल मा या मनात काही वाद 
अस याच कारणच नाही परंतु एससीएसटीम ये जे अिधकारी अहता धारण करतात 
या ठकाणी यांचीच नेमणुक हावी. 

 मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडते -  संजय भोसले यांना 
SC,ST वगातून सहशहर अिभयंतापदी बढती दे यास मा यता देणेत यावी. या 

पदासाठी ते यो य ती अहता धारण करीत आहेत यामुळे यांना सहशहर अिभयंता पदी 
बढती दे यास मा यता देणेत यावी. तसेच ी.खाबडे संजय यांची SC,ST वगातून 

सहशहर अिभयंता पदाची अहता धारण करीत अस यामुळे सहशहर अिभयंता 
िवदयूत/यांञीक  या पदावरती नेमणूक करणेस मा यता देणेत यावी.  
मा.उषा मुंढे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. आताच िसमाताईनी जे सांगीतल ते संजय भोसले 
नावाचे अिधकारी आप याकडे आहेत ते रझ ह कॅटेगरीत असताना सु दा यां यावर 
जाणुनबुजून शासनाने अ याय केलेला आह.े वा तिवक पाहता जी कटऑफ डेट होती 
या कटऑफ डेट या आ दच तो पाञ होता परंतु तो पाञ असताना सु दा यावेळेला 
याला घेतल गेलेल नाही.  काही काळा नंतर नवीन िनयम आले आिण नवीन 

िनयमामुळ तो अडचणीम ये आला.  परंतु याचा अज पुव चाच होता आप या 
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महापािलकेम ये यांनी एवढी सेवा केलेली आहे आिण शेडयूल का टमधला तो 
अिधकारी आह.े तरी यांना यावेळेला डावल यात आलेल आह े या यावर अ याय 
केलेला आहे यामुळे अशा वेगवेगळया उपसूचना देत असू आिण आपण पु हा कुणावर 
अ याय करतो का हे पण आपण पाहीला पाहीजे. यावेळेला जागा र  होती 
यावेळेला आपली डीपीसी लागली नाही आिण यानंतर ही डीपीसी लागलीतर 
यावेळेला दुसरा जीआर आला परंतु या महापािलकेमधला आपला इतीहास आहे क  

िड ीचा आिण िड लोमाच हे भांडण पुव पासून आह.े परंतु याच महापािलकेमधले 
िड लोमाहो डर िसटी िजनीअर हणून गराडे साहेब होत,े एम.टी. कांबळे होत,े 
वाडेकर होते असे अनेक अिधकारी आहेत क  ते या महापािलकेम ये िड लोमा हो डर 
हणून जॉ न झाले आिण िसटी िजनीअर हणून ते रटायर झालेले आहेत.  यामुळ 

मा.महापौर साहेब संजय भोसले िवषयी सु दा आपण शासनाला आप या तफ सूचना 
दया ात क  यां यावर झालेला अ याय शासनाने दुर केला पाहीजे एवढीच माझी 
मागणी आह,े ध यवाद.  
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाइन असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  ख-या अथाने शासनाने िवषय ठेवला 
या ठकाणी तो आला क  आ ही सगळेजण ग प बसतो असं वाटते क  सगळ रतसर 
चालू आहे. योगायोगाने हणा कवा अ यासपुवक िसमाताईनी िवषय वाचला आिण 
यांच ल  गेल काही तरी चुकतय का. मा.महापौर साहेब, हे सगळे नवा गढी नव रा य 
शासनाचे माणस आप याकडे तीन तीन वष येतात आिण आप या सगळया      

अिधका-यांना नुसत दाबून ठेवतात. मा.महापौर साहेब, या नावाम ये आपले खाबडे 
साहेब आहेत िवदयुतचे  ते सु दा सहशहर अिभयंता पदावर इलीजीबल आहेत ते सु दा 
मागासवग य समाजात एससीएसटी कॅ डीडेट म येच मोडतात. यांची शै िणक अहता 
आहे यांची तीथ पो ट आहे ते इलीजीबल असताना सु दा आपाण जाणीवपुवक साहेब 
इतका घोळ आहे हा काही आताचा नाही परंपरेनी वषानुवष आह.े जो कुणीतरी येतो 
तीथ बसला क  यांच काय, यांच काय, यांच काय पटापट िवषय यायचे आिण करायचे 
सभागृहा या ल ात येत नाही आपण सगळेजणाला वाटत क  यो य प दतीने चालू 
आह.े अनेक लोक येतात या सगळया या घेवून क  ताई आमच लाय ेरीयन आह,े 
एक ंथपाल आहेत ते अनेक वष झाले कोटात जा हे करा ते करा तरीही यांना मोशन 
दल जात नाही. आपण या चुका या दु ती करणं लागतो. मा.महापौर साहेब, 
ी.खाबडे संजय यांची SC,ST वगातून सहशहर अिभयंता पदाची अहता धारण 

करीत अस यामुळे सहशहर अिभयंता िवदयूत/यांञीक  या पदावरती नेमणूक करणेस 
मा यता देणेत यावी.  
मा. अनुराधा गोफणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. िचफ केिम टचा िवषय मंजूर कर यासाठी आज 
या ठकाणी िवषय आलेला आह.े परंतु मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १० सु दा 
याच प दतीचा आह.े  िव. .९ व १० हे दो ही िवषय िवधी सिमतीमाफत महासभेपुढे 
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आलेले आहेत.  आप या महापािलके या िनयमानुसार पदो तीचे सव िवषय सव थम 
िवधी सिमतीसमोर येतात आिण नंतर महापािलका सभेसमोर येतात. आज या ठकाणी 
िवधी सिमतीला डावलून उपसूचनाचा पाऊस महासभेकडे केलेला आह.े आज हे सव 
िवषय िवधी सिमतीमाफत महासभेकडे यायला हवे होते अगदी चुक या प दतीने हा 
कारभार या ठकाणी चाललेला आह.े मा.महापौर साहेब, माझी आप याला िवनंती आहे 
क  या सव उपसूचना कवा िवषय िवधी सिमती समोर येवून नंतर महासभे समोर 
यावेत अशी मी िवनंती करते.  चुक या प दतीने अस सभागृह चालू  नये अशी 
या ठकाणी िवनंती करते, ध यवाद.  
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. या ठकाणी पदो ती या संदभाम ये या काही 
उपसूचना कवा िवषय या ठकाणी आलेला आहे मला अस वाटते क  हा िवषय 

शासक य यंञणेमधुन आता ताईनी सांगीतल क  कुणावरती अ याय न होता याची 
शै िणक पाञता असेल, अहता असेल ती तपासून मगच हा िवषय होतो. आपण जरी 
िवषय मंजूर केलातरी शासन पुणपणे तपासून मगच पदो ती देणार आहे यामुळे हा 
िवषय आपण मंजूर करावा.            
मा.िवकास डोळस -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  मला हे िवचारायच आहे क  ही जी उपसूचना 
आहे ती शासनाने आणली का आप या सद यांनी दली. उपसूचना आणताना ती यो य 
आहे का अयो य आहे याचा िवचार क न आपण सभागृहाम ये आणावी. आज         
आर णामुळे आम या सारखे नगरसेवक इथ सभागृहात आहेत आिण संिवधानाने 
आर ण दलेल आह.े  केवळ अशा गो ी सभागृहात होतात यावेळेस प ाची, 
प ने यांची, आमची पण ितमा मलीन होते आज जर हा िवषय मंजूर झाला असता 
आिण िसमाताईनी िनदशनास आणुन दला नसतातर बाहेर ह ेअिधकारी जे एससीएसटी 
मधुन येतात ते आम या िव द उभे राहीले असते.  प नेते तु हांला मी िवनंती करतो 
क  हा जो श द योग आहे ईलीजीबल  नाही आज शासनाने खुलासा केला, ताईनी 
सांगीतल क  उमेदवार आहे मग या एससीएसटी या उमेदवारावरती अ याय नाही का. 
असा अ याय होणार असेल मग तो प ाचा असू कवा बाहेरचा असू आ ही सहन 
करणार नाही हे ठामपणे सांगतो. मग अगदी प नेता असेलतरी चालेल पण असे िवषय 
खपवून घेणार नाही. ही उपसूचना आणलीच कशी. 
मा.उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन असलेले 
सव नगरसेवक नगरसेवीका.िचड याच कारण आ हांला पण समजत डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकरांनी आर ण दल आह,े आ ही एवढे पण वेडे नाहीत क  आ हांला काही कळत 
नाही. समाजाचा  असेलतर आ हांलाही कुणीतरी िवचारणार आह.े मी एक  
दला होता आयु  साहेबांनी या यावर डॉकेट तयार केल.  एसटीएससी या जागी जी 

घरकुल योजना झाली यावेळेस स र लोकावर अ याय केला आिण या अ यायाला 
वाचा फोडावी हणून मी ते आयु ां या  िनदशनास आणुन दलं होत यावेळेस आयु  
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साहेब हणले होते हो अ याय झाला यावेळेस शासनाने ही चुक मा य केली. मग 
आता आ ही चुक होवून दयायची का आ हांला काही कळत नाही का. कुठलीही 
उपसूचना असेलतर आयु ांनी आ हांला कधीच िवचारलेल नाही. आता मी घरकुलाच 
सांगीतल याच माणे पंत धान आवास योजनेम ये पण अशीच तफावत आहे आिण 
असंच चालू आहे जीथे २०० ते २५० घरकुल असतीलतर तीथे फ  २० ते २२ च लोक 
आहेत तेही तपासून घेणं गरजेच आह,े ध यवाद. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. या ठकाणी जी सम या  केली ती आप या 
ल ात आलेली आह.े ताईनी, डोळसनी जो मु ा उपि थत केला तो बरोबर आह.े                               
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनां ि वकार या आहेत.        

मा.महापौर -  उपसूचनांसहीत हा िवषय मंजूर करणेत येत आह.े 
 

 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ६१०                                             िवषय मांक - ९ 
दनांक- १८/३/२०२१                                           खाते- मा.आयु   

 संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/कािव/६९२/२०२० 
               द.१५/१२/२०२० 
           २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .१५ द.१५/१/२०२१ अ वये.    

  पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'िचफ केिम ट' अिभनामाचे १ 

पद र.  १५६०० - ३९१०० ेड वेतन ६६०० (सहा ा वेतन आयोगानुसार) म ये 
शासन मंजूर असून सदरचे पद र  आह.े तुत या पदाकरीता शासन िनणया माणे 
िनधारीत केलेली अहता पुढील माणे :- महारा  शासन राजप , द.१८ फे ुवारी 

२०२० अिधसूचना पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे 
वग करण) िनयम, २०२० नुसार  पुढील माणे, पदो तीने १००% - पपरी चचवड 

महानगरपािलके या आ थापनेवरील केिम ट या पदावरील कमान ३वष सेवा पुण 
झाले या अिधका-याची सेवा ये ता व गुणव े या आधारे पदो ती. ‘िचफ केिम ट’ र  

पद पदो तीने भर याकामी मा.आयु सो यां या अ य तेखाली पदो ती सिमती सभा 
दनांक ०२/११/२०२० रोजी आयोिजत कर यात आलेली होती. तुत या पदो ती 

सिमतीने पदो तीपूव 'िचफ केिम ट' पदावरील अिधका-यांची शै िणक अहता, अनुभव 

कालावधी, आर ण, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल, म ा व दािय च, संगणक अहता 

आिण िश तभंग िवषयक कारवाई इ या द सेवािवषयक तपिशल पडताळून, ी.जगताप 

शांत अ ण, केिम ट यांना पदो तीचे आर ण र  कर यासंदभात मा.सव  

यायालयात लंिबत िवशेष अनु ायािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम 
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िनणयाचे अिधन रा न िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार खु या वगातून 
'िचफ केिम ट' पदावर र.  १५६००-३९१०० ेड वेतन ६६०० (सहा ा वेतन 

आयोगानुसार) या वेतन ेणीत पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व 
सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार शासन मंजूरी या अिधन तसेच 

मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो ती दे याबाबत पदो ती सिमतीने सवानुमते 
िशफारस केली आह.े सबब, ी.जगताप शांत अ ण यांना र.  १५६००-३९१०० ेड 

वेतन ६६०० (सहा ा वेतन आयोगानुसार) म ये 'िचफ केिम ट' पदावर, पदो ती 

मधील आर ण र  कर यासंदभात मा.सव  यायालयाम ये याय िव  असलेली 
िवशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणया या अधीन 
रा न सेवा ये तेनुसार पदो ती या को ातील खु या वगा या र  जागेवर िन वळ 
ता पुर या व पात पदो ती दे यास मा यता देणेत येत आह.े तसेच  मा.िवधी सिमती 
ठराव .०९ दनांक १४/१२/२०२० अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या 
अ थापनेवर सह आयु  (Joint Commissioner) अिभनामाचे एक पद मंजूर असून 

र  आहे. शासनाने महापािलकेतील िविवध पदां या भरती ये करीता सेवा(सेवा 

वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० मंजूर केले आहेत. यानुसार सह आयु  

पदाची पदो तीकामीची अहता पुढील माणे आह.े 

संवग पदनाम नेमणूक ची प दत नेमणूक करीता अहता 
शासक य सेवा 
ेणी-१ 

सह आयु  पदो ती 
१००% 

१)मा यता ा  िव ापीठा या 
कोण याही शाखेचा पदवीधर, सह 
आयु  पदा या किन  पदावरील 
कमान ३ वषाचा अनुभव आव यक 

       
       सह आयु  पदाक रता शासनाने पदो तीकामी िनि त केले या अहतेम ये प ता 
दसून येत नाही. याम ये प ता आणणे आव यक आहे. सह आयु  पदावर पदो तीने 

नेमणूक कामी किन  पदाम ये (Feeder Cadre)  उप आयु  आिण नगरसिचव या 

MMC Act Sec 45 अंतगत शासक य संवगातील समक  पदांचा समावेश आहे. 

सबब, सह आयु  पदावर पदो तीन ेनेमणूक कामी सेवा िनयम अिधक प  हो या या 

दृ ीन ेखालील माणे अहता िनि त कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

पदो तीकामी सुधा रत अहता 
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संवग पदनाम नेमणूक ची प दती नेमणुक करीता सुधा रत अहता 
शासक य 

सेवा  ेणी- १ 
सह आयु  (Joint 
Commissioner) 

पदो ती १००% 
 

 

१) मा यता ा  कोण याही 
    िव ापीठाचा पदवीधर 
२)MMC Act Sec.45  अंतगत 

शासक य संवगातील उप आयु  
अथवा नगरसिचव या गट-अ मधील 
पदावरील कमान ०३ वषाचा 

य  कामकाजाचा अनुभव 
आव यक 
३)उपआयु  पदाचे समावेशनाचे 
तारखेपासून कमान ०३ वषाचा 

य  कामकाजाचा अनुभव 
आव यक 

      ‘अित र  आयु ’ या पदाक रता शासनाने MMC Act Sec.45 अंतगत शासक य 

संवगातील उप आयु  अथवा नगरसिचव या पदांवर काम करणा-या सेवा ये  अिधका-

यांची नेमणूक करणेबाबतची अहता शासन िनणया ारे िनि त केली आहे. सबब सह आयु  

हे अित र  आयु  पदाचे किन  पद अस याने या पदाक रताही उपरो  नमूद माणे 
अहता िनि त करणे उिचत होणार अस याने MMC Act Sec.45 अंतगत महापािलका 

अ थापनेवर शासक य संवगातील उप आयु  अथवा नगरसिचव या किन  पदांवर 
(Feeder Cadre) काम करणा-या सेवा ये  अिधका-यांची पदो तीने नेमणूक करणेकामी 

अहता िनि त / वयं प  कर यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच उपआयु  अथवा 

नगरसिचव या समक  पदांवरील िनवड सिमतीने िवहीत प दतीन ेिनवड केले या सेवा ये  
अिधका-याची नेमणूक कर यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच मा.आयु  यांचे 

अ य तेखाली आयोिजत द.०२/११/२०२० रोजी या पदो ती सभेत महानगरपािलकेत 
वाहतूक िनयोजन िवभाग सु  करणे व यामधील उपअिभयंता पदनामाची २ पदे भरणेबाबत 
चचा झाली. याम ये संधी तता अस यामुळे यास शासनाचे मागदशन घेणेचा िनणय घेतला 
होता. यानुसार मनपाने शासनास पाठिवले या तावास वाहतूक िनयोजन व पयावरण 
िवभागासाठी शासनाने सेवा िनयम व कायकारी अिभयंता (वाहतूक िनयोजन) या पदास 
द.१ फे ूवारी २०२१ रोजी या शासन िनणया ारे मंजूरी दलेली आह.े  

 पपरी चचवड महानगरपािलकेतील कायम आ थापनेवर उपअिभयंता ( थाप य) या 
पदावर बी.आर.टी.एस.िवभागात कायरत असलेले ी.बापू केरबा गायकवाड यांची २३ वष 
७ मिहने इतक  सेवा झाली आह.े वाहतक िनयोजन िवभागास आव यक असले या कायकारी 
अिभयंता (वाहतूक िनयोजन) पदासाठी नमूद केलेली शै िणक अहता व अनुभव धारण 
करणारे एकमेव ी.बापू केरबा गायकवाड, उपअिभयंता ( थाप य) यांना कायकारी 
अिभयंता (वाहतूक िनयोजन) या पदावर पदो ती  दे यास  मा यता  देणेत  येत  आह.े तसेच  
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पपरी चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर “उपमु य लेखा व िव  अिधकारी” या 
अिभनामाचे एक पद वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ५४०० म ये (सहा ा 
वेतन आयोगानुसार)  सदरचे पद र  आह.े सदरचे पद महानगरपािलका आ थापनेवरील 
सेवाजे  लेखािधकारी पदामधून भर याची तरतूद अस याने सदर पदावर लेखािधकारी 
पदावरील सेवाजे  अिधकारी ी.रमेशकुमार िव लराव जोशी हे “उपमु य लेखा व िव  
अिधकारी” या पदावरील पदो तीसाठी असलेली शै िणक अहता व अनुभव कालावधी 
धारण करीत अस याने िनयमानुसार यांना उपमु य लेखा व िव  अिधकारी या र  
पदावर पदो तीने नेमणूक दे यास याच माणे ी. जोशी हे मनपा सेवेतून दनांक 
३०/६/२०२१ रोजी िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ  झालेनंतर यांचे र  होणा-या 
पदावर पुढील सेवाजे  लेखािधकारी ी. दप बाबुराव बाराथे यांची “उपमु य लेखा व िव  
अिधकारी” या पदावर पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत आह.े तसेच पपरी 
चचवड महानगरपािलके या महापािलका सभा ठराव मांक ८६६ दनांक २०/०५/२०१६ 

अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या सेवा वेश व सेवांचे वग करण हे 
अिधकारी/कमचारी यां या ेणी/गट िनहाय तयार करणेत आले होते. सदर आकृतीबंधास 
मा यता देणेत आली. सदर मा यतेम ये “िवशेष अिधकारी” या शासक य सेवेतील गट अ 

मधील पदास ६ ा वेतन आयोगानुसार वेतन ेणी १५६००-३९१००, ेड वेतन ६६०० 
या माणे मंजुरी दे यात आलेली आह.े तसेच शासक य संवगातील िवशेष अिधकारी या गट 
अ मधील पदा या सेवा वेश िनयमावलीस शासन िनणय पीएमसी-२०२०/ २०५/निव-
२२ द. २७ ऑग ट २०२० नुसार मा यता देणेत आली आह.े 
 मनपा आ थापनेवर शासक य संवगातील गट अ मधील “िवशेष अिधकारी” या 

अिभनामाचे पद शासन मंजुर असून या पदाचे सेवा वेश िनयमावलीनुसार या पदावर 
पदो तीने नेमणुक साठी जनता संपक अिधकारी ी. करण देव  गायकवाड हे सेवा ये ता 
यादीम ये एकमेव अिधकारी असून पदो ती िमळणेस आव यक सव अहता ते धारण करीत 
अस याने यांना शासक य संवगातील “िवशेष अिधकारी” (वेतन ेणी –पे लेवल S-२०, 

५६१००-१७७५००) या पदावर पदो ती/नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 मािहती व जनसंपक िवभागातील िवशेष अिधकारी यांना िविवध कामकाजासाठी 
मह वा या कायालयांम ये जावे लागते तसेच मा. मं ी महोदय, संसद सद य, िवधीमंडळ 
सद य, उ  पद थ अिधकारी, पदािधकारी यांचेशी सम वय ठेवावा लागणार आह.े िवशेष 
अिधकारी हे पद उपआयु  या पदाचे समक  असून दो ही पदांची वेतन ेणी समान 
अस यामुळे फ  “िवशेष अिधकारी” पदनामात बदल आव यक आह.े तरी “िवशेष 

अिधकारी” या पदनामाऐवजी “उपआयु   (मािहती व जनसंपक)” असा पदनामात बदल 

करणेस तसेच िवशेष अिधकारी हे पद उपआयु  या पदाम ये समायोजन करणेस मा यता 
देणेत येत आह.े महापािलका सभा ठराव मांक ८६६ दनांक २०/०५/२०१६ अ वये 
“िवशेष अिधकारी” पदाची वेतन ेणी (६ ा वेतन आयोगानुसार वेतन ेणी १५६००-
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३९१००, ेड वेतन ६६००) आिण “िवशेष अिधकारी” या पदनामा ऐवजी “उपआयु  

(मािहती व जनसंपक)” असा पदनामात बदल करणेस मा यता देणे बाबतचा ताव 

शासनाकडे पाठिवणेस मा यता देणेत येत आह.े  
   तसचे स ि थतीत महानगर पािलके या  मंजूर Recruitment Rules नुसार सह 

शहर अिभयंता थाप य पदाची ५ पदे मंजूर आहेत, यापैक  ३ खु या वगासाठी असून २ 
पदे SC,ST वगासाठी आहेत. सव पदे पदो तीने भरावयाची आहेत. 

खु या वगातून खालील माणे अिधका यांची नेमणूक कर यात आलेली आहे. 
 

१. ी.मकरंद िनकम  
२. ी. ीकांत सवणे 
३. ी.रामदास तांबे  
 
SC,ST पदासाठी सुयो य उमेदवार नस यामुळे खालील अिधका-यांना 

ता पुरता पदभार दलेला आह.े 
 

१. ी.अशोक भालकर – महारा  शासनाकडुन ितिनयु वर 
२. ी. वीण लडकत- मनपा आ थापना 
 

मंजूर Recruitment Rules नुसार ही पदे पदो तीने महानगरपािलके या 

अिधकारी/कमचारी याचे सेवा जे तेनुसार भरवायची आहेत.  तसेच शासनाकडुन 
ितिनयु  व न हे पद भरावयाची कोणतीही तरतुद नाही. महारा  शासन, सामा य 
शासन िवभाग, शासन प रप क . बीसीसी-२०१६/  .२२८ A/ 16/ 16-ब द. 

२९ मे २०१७  मधील कलम h नुसार “ या िवभागास राखीव पद ३ वष र  ठेवणे 

शासक य कामकाज सुरळीत चाल या या दृ ीने श य नसेल, अशा वेळी मागास 
वगासाठी आरि त असलेले पद ३ वष ता पुर या व पात अनारि त क न ते पद 

ता पुर या व पात सेवा जे  उमेदवारांमधून पदो तीने भर यात यावे, 
सदर पदो ती ही केवळ ११ मिह याक रता कवा या मागास वगासाठी पद 

आरि त आहे या वगाचा उमेदवार उपल ध होईपयत या पैक  जे अगोदर घडेल तो 
पयत कवा जा तीत जा त ३ वष कालावधी पयत ता पुर या व पात असेल.” अशी 
कायप ती नमूद केली आह.े  

स ि थतीत SC,ST  संवगात उमेदवार उपल ध नाही. 
सबब वरील बाब चा िवचार करता ता पुरता पदभार दले या पदावर पपरी 

चचवड महानगरपािलका सेवा जे ता यादी द.०८/०३/२०१९ नुसार सेवा 
जे तेम ये थम असलेले ी.सतीश इंगळे यांची सह शहर अिभयंता थाप य पदावर 
पदो ती देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
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तसेच  पपरी चचवड महानगरपािलके या महापािलका सभा ठराव मांक 
८६६, दनांक २०/०५/२०१६ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या सेवा वेश 
व सेवांचे वग करण ह ेअिधकारी/कमचारी यां या ेणी/ गट िनहाय तयार करणेत आल े

होते. सदर आकृतीबंधास मा यता देणेत आली. सदर मा यतेम ये “मु य सुर ा 

अिधकारी” या गट “अ” मधील पदास वेतन ेणी १५६००-३९१०० ेड वेतन ६६००, 

या माणे मंजुरी देणेत आलेली आह.े 

  सुर ा िवभागातील मु य सुर ा अिधकारी यांना मनपाचे सुर ा िवषयक 
कामकाजासाठी सतत पोिलस आयु ालयातील व र  पोिलस अिधका-यांशी सम वय 
ठेवणे आव यक असते तसेच सै य दलातील व र  अिधका-यांशी देखील सम वय ठेवणे 
आव यक असते. सदर व र  अिधका-यांशी सम वय साधतांना मु य सुर ा अिधकारी 
या पदनामाने कामकाजात भाव रहात नाही. तसेच सदरचे पद हे “उप आयु ” या 

पदाचे समक  असून दोघांची वेतन ेणी समान अस यामुळे फ  पदनामात बदल 
आव यक आह.े तरी “मु य सुर ा अिधकारी” या पदनामा ऐवजी “उप आयु  (सुर ा)” 

असा पदनामात बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे  तसेच सदर बाबतचा ताव 
शासनाकडे मा यतकेामी पाठिवणेस मा यता देणेत आह.े   
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका वाहन वहार िवभागाचे कामकाज 
सुधार याचे दृ ीने मा.महापौर, मा.आयु  थायी सिमती सभापती बरोबर    द.१६-
०६-२००१ व १८-०६-२००१ रोजी पदािधकारी, अिधकारी व कमचारी संघटना 
यां या समवेत सिव तर चचा क न स यि थतीत वाहन वहार िवभागाकडील 
मागावरील बसेसची सं या िवचारात घेता स या असलेले कमचारी मानांकापे ा जा त 
अस याने सदरचे वाहन वहार िवभागाची आ थक प रि थती िवचारात घेता पुव 
पी.सी.एम.टी. कडील वग-४ मधील अकुशल कमचारी ता पुर या व पावर प. च. 
महानगरपािलकेकडे कामकाजासाठी आव यक अस याने सदरचे कमचारी सोबत 

प ाम ये नमुद केले या म.न.पा. कडील िविवध िवभागाम ये या आदेशा या 
तारखेपासून (सन २००१) पासुन पुढील आदेश हाईपयत मनपाकडे वग कर यात आले 
आह.े 
 सदरचे कमचारी हे प. च. मनपाकडे द.१८-०६-२००१ पासून ते 
आजतागायत गेली २२ वषापासून प. च. मनपा या िविवध अ याव यक िवभागाम ये 
कामकाज करीत आह.े या सव कमचा-यांचा मािसक पगारापोटी लागणारी र म ही 
प. च.मनपा कडुन अदा करणेत येत आह.े जा. .पीसीएमटी कडील आदेश . शासन 
.२/७/२३६/२००१ द.१८-०६-२००१ अ वये २२१ कमचारी मनपाकडे वग करणेत 

आलेले आह.े परंतू यापैक  काही कमचारी सेवािनवृ  झाले, काही कमचारी वगवासी 
झालेले आहेत. तरी स या प. च. मनपाकडे १२४ कमचारी सेवेत िविवध अ याव यक 
िवभागात कामकाज करीत आह.े सबब वरील कमचारी (सेवक) आप या आ थापनेवर 
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कायम व पी वग क न घेणेबाबत उचीत कायवाही करावी असे सह व थापक य 
संचालक प रवहन मंडळ यांनी कळिवले आह.े 

मा.अ य  प. च. मनपा कमचारी महासंघ यांचेकडील जावक 
.महासंघ/कािव/११/२०१० द.१६/०१/२०१० अ वये पुणे महानगर प रवहन 

महामंडळाचे मा.सह व थापक य संचालक यांनी पुव  कामीचे २२१ कमचारी जे 
प. च. मनपा कडील वग केलेले आह.े यांना कायम व पी वग कर यासाठी ताव 

पाठिवला आह.े या कमचा-यांची  प. च. मनपास आव यकता अस याने यांना 
प. च.मनपाकडे त वत: मा य कर यात आले आह.े 

 तरी स या प. च. मनपा कडे पुव पी.सी.एम.टी. कडील १२४ कमचारी 
मनपाकडे िविवध अ याव यक िवभागात कायरत अस याने या कमचा-यांना पपरी 
चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर कायम व पी वग करणेस मा यता देणेत 

येत आह.े  
     तसेच संजय भोसले यांना SC,ST वगातून सहशहर अिभयंतापदी बढती दे यास 

मा यता देणेत येत आह.े या पदासाठी ते यो य ती अहता धारण करीत आहेत यामुळे 
यांना सहशहर अिभयंता पदी बढती दे यास मा यता देणेत येत आह.े तसेच ी.खाबडे 

संजय यांची SC,ST  वगातून सहशहर अिभयंता पदाची अहता धारण करीत 

अस यामुळे सहशहर अिभयंता िवदयूत/यांञीक  या पदावरती नेमणूक करणेस मा यता 
देणेत येत आह.े    
 अनुकूल- ७२        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 

कट केल.े 
          -------      
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १० वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो.                               

ठराव मांक – ६११                                             िवषय मांक - १० 
दनांक- १८/३/२०२१                                           खाते- मा.आयु   
 

        संदभ – १) मा.सुजाता पालांडे, मा.सीमा चौगुले यांचा ताव. 

                       २) मा.िवधी सिमती सभा ठराव .२१, द.०५/०२/२०२१ 

 पपरी चचवड महानगरपािलकेत कायकारी अिभयंता ( थाप य) या पदावर 
कायरत असलेले ी.िवजयकुमार चं भान काळे यांची महानगरपािलकेत एकूण ३३ वष 
सेवा पुण झालेली असून यांची शै िणक पा ता व कामाचा अनुभव िवचारात घेता 
यांना सह शहर अिभयंता ( थाप य) या पदावर पदो ती देणेस मा यता देणेत येत 

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

मा.पंकज भालेकर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 

असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. मला या िवषयाला अनुस न एक िवषय सांगायचा 
आहे सभागृहाला  क   आप याकडे पयावरण उपअिभयं याचा असाच एक िवषय होता  
या संदभात शासनाचे लेअरकट नोटी फकेशन होत ेक  शंभर ट े  पदो तीन ेअसले या 

पयावरण उपअिभयं यांना शंभर ट े  पदो तीचा िवषय होता. तो िवषय मागचे आयु  

मा. हाड कर साहेबां या िनदशनास आणुन दला तरी शासनाने यावेळेस 
जाणीवपुवक तो िवषय बाजूला ठेवला. आपण यावेळेस शासनाकडे मागणी केली होती 
शासनाने लेअरकट नोटी फकेशन दले अस यानी पयावरण उपअिभयं या या 
जागेकरीता शंभर ट े  पदो तीने शासनाचा िनयम आहे तरी तो जाणीवपुवक पुढे 
ढकलला आिण परत शासनाला िवचारणा कर यात आली आिण याम ये वेळकाढूपणा 
घे यात आला. शासनाचे इंगळे साहेब असतील यांना िवनंती आहे क  या संदभात 
पुढे काय झाल याची महीती पाहीजे. कारण क  शासनाने या या नोटी फकेशनम ये 
सांगीतल क  शंभर ट े  पदो तीने पयावरण उपअिभयं याला भरायच आहे याची 
शै िणक अहता पण आप या इथ या थािनक िजनीअरची होती परंतु तरी पण तो 
िवषय का थांबवला याची या ठकाणी मला माहीती िमळावी.  मा या िवषयाचा 

शासनास खुलासा करायला सांगावे. 
मा.ढाकणे (अित.आयु  (१) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाइन असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. पयावरण िवभाग मह वाचा आहे या 
िवषयी मी नमुद क  इि छतो क  या िवषयी शासनाने ऑलरेडी जाहीरात काढलेली 
आहे ती स यूलाईट केलेली आहे पदो तीमधुन पद भर या िवषयी.  आप याकडे अज 
आलेले आहेत याची छाननी सु  आह ेआिण लवकरात लवकर ती या िनयमा माणे  
पुण क न पदो ती दे यात येईल. 
मा.पंकज भालेकर -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. चारवेळा तु ही या लोकांना शासनाकडे जायला 
लावल आहे वषभर झाल च ा मारायला लाव यात.  या ठकाणी उपआयु ाची ऑडर 
िनघते समजा बारा तारखेला यांची  नेमणुक लगेच तेरा तारखेला होते. ठक आहे ते 
पण आमचे अिधकारी आहेत चांगले आहेत मग खाल या िजनीअरला, उपअिभयं यांना 
यांची शै िणक  अहता, शासनाचा जीआर असताना वषभर का पळायला लावल 
यांना. उपआयु ांची लगेच दुस-या दवशी ऑडर िनघते. हे पण आपलेच आहेत यांच 

पण आ ही अिभनंदन केल होतं.  मा.महापौर साहेब, असं या ठकाणी जाणीवपुवक केल 
जातं यात आपण ल  घालून शासनाला आपण सूचना दया ात. 
मा.सं दप वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. हे दो ही िवषय एकच आहेत िवधी सिमती 
द.५/२/२०२१ आिण िवधी सिमती द.१५/१/२१ असा आहे. सह शहर अिभयं यांची 
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आप याकडे पाच पद आहेत.  िनकम साहेब, सवणे साहेब, तांबे साहेब, लडकत साहेब 
आिण भालकर साहेब. आता हे सहाव पद काळेसाठी आह ेमग पाच जागा आहेत आिण हे 
सहा जण आहेत. मी कुणा या िवरोधात बोलत नाही. ओपन कॅटेगरीतून तीन पद होते 
आिण दोन शेडयूल का टमधुन होते. ओपन कॅटेगरीतून िनकम, सवणे आिण  तांबे ही 
तीन पद भरली यावेळेला आिण आता भालकर आिण लडकत घेतो कवा काळे 
असतील.  आयु  साहेब मला काय हणायच आहे क  समजा ओपन कॅटेगरीची तीन पद 
होती, शेडयूलची दोन पदा होती जो माणूस तीथ तो बसत होताना यावेळी तीथ तो 
यायचा होतां.  मी काही कुणा या िवरोधात बोलत नाही पण मी जी स य प रि थती 

आहे ती मांडतो.  िनकम साहेब ओपन कॅटेगरीमधून येतात, सवणे, तांबे एससीएसटी 
कॅटेगरीमधून येतात, भालकर कुठून हे मला माहीत नाही,  लडकत ओबीसीमधुन येतात 
आिण काळे यांची कॅटेगरी माहीत नाही. संजय भोसले ते पण शेडयूल कॅटेगरीमधुन 
येतात. या माणसाला जीथून यायचा तीथूनच घेतला असतातर ही ओरड कवा 
बाक या गो ी झा या नस या. पहील शासन चुक करतय हणज ओपन 
कॅटेगरी यावेळेला काय मांड यात आल क  ओपन कॅटेगरी या माणसाची शै िणक 
अहता नाही. मग या यानंतर यांना बोलून घेतल या यानंतर मग ओपन 
गॅटेगरीवा यांची अहता आली. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब या या 
माणसाला या या ठकाणी यो य ते दया वादिववाद होणार नाहीत कारण क  १९५० 
म ये संिवधान लागू झाल, संिवधानाम ये येकाला येकाचे अिधकार दले गेले 
आहेत. या अिधकाराची मोडतोड क न आप याला मनाला वाटतील तसे िनयम आिण 
अटी करत जाऊ नका. या यामुळे कोटकेसेस, वाद या सगळया गो ी वाढत जातात. हे 
सभागृहात ठक १३३ नगरसेवक आिण अिधकारी असे आहेत पण बाहेर याच वेगळ 
पडसाद उमटतात क  हा माझा अिधकारी या नगरसेवकांनी माझी बाज मांडली मग 
याचच काम करायच यांनी नाही माझी बाजू मांडली मग याला खेटा मारायला 
लावाय या हे आयु  साहेब थांबवा, एवढ बोलून थांबतो.  
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल- ७२          ितकूल- ० 
       अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
         -------       
    

मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ११ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो.                             
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                                                                           िवषय मांक - ११ 
दनांक- १८/३/२०२१                                            खाते- मा.आयु   

 
          संदभ – १)  मा.मा.वैशाली घोडेकर, मा.साधना मळेकर यांचा ताव.   
                     २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .५  
                         द.९/१२/२०२० 

३)मा.महापािलका सभा ठराव .५९१, द.२०/०१/२०२१ 
        पंत धान आवास योजनेसाठी घटक .१व PCSSIHDP अंतगत गांधीनगर 

झोपडप ीचे पुनवसन/पुनिनमाण करणेकामी मे. M.M.Project Consultants 

Pvt.Ltd.यांची नेमणूक करणेस मा. थायी सिमती ठराव .७१२२ द.२७/०५/२०२० 

मा यता दलेली आह.े यास अनुस न द.०७/०९/२०२०रोजी मे. M.M.Project 

Consultants Pvt.Ltd. यांना िवषयां कत काम करणेस कामाचे आदेश दे यात आलेले 

आहे. स लागार यांनी द.१४/०९/२०२० रोजीचे प ा वये गांधीनगर झोपडप ी 

पुनवसन क पाचे Draft Concept Report व Conceptual Design  सादर केलेले 

आहे. सदर Draft Concept Report व Conceptual Design नुसार गांधीनगर 

पुनवसन क पाची संि  मािहती खालील माणेआहे. 

 िवषयां कत पुनवसन क प SRA कडील िनयमावली नुसार राबिव यात 
येणार आहे. 

 मशाल यांचे कडील२००२ चे स हनुसार अि त वात असले या झोपडयांची सं या 
– १४५० 

 गांधी नगर झोपडप ीचे े  - ६२७१४.३० चौ.मी. 
 पुनवसनासाठी िवचारात घेतले या (Google Map व Land Potential नुसार)= 

२०३२ सदिनका 
 िव साठी बांधावया या सदिनकांची सं या- रिहवाशी ४७६ सदिनका + ३४४ 

वािण य सदिनका 
 पुनवसनासाठी बांधकाम दर र. . ३३६० ित चौ. फुट चटई े ावर व 

र. .२१०० ित चौ. फुट Super Built up area 
 िव  साठीचा बांधकाम दर- र. .३५६० ित चौ. फुट चटई े ावर व 

र. .२१०० ित चौ. फुट Super Built Up Area 
 पुनवसना साठी वापर यात येणारा F.S.I.-३.० 
 िब ड गची उंची – ४० मी. पुनवसनासाठी, ७० मी. िव साठी 
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 पुनवसना या जागा मालकांचा मोबदला- ५०% पयत (Ready Reckoner) 
 पुनवसना या सदिनकेचे े फळ – ३००चौ. फुट चटई े  
 िव साठी े फळ४५०चौ. फुट त े६०० चौ.फुट चटई े  
 क पासाठी एकूण बांधकाम खच- र. .३८३.६१कोटी 
 स :ि थतीत क प कमत र. .५०७.९० कोटी (Encroached Area समािव  

क न) 
 लाभा याना ाि झट कॅ प व यासाठी या सुिवधा मोफत पुरिवणेत येणार 
 ाि झटसाठी थलांत रत करणेत येणा-या लाभा यासाठी िवकसका                  

माफत घर भाडयाची लाईट, पाणीसह / ता पुर या िनवा-याची / प ाशेडची 
अथवा रोख रकमे बाबतची सुिवधा देणेत येणार आहेत. 

 सुिवधा े  (HIKES) िवकसकाने िवकिसत करावयाचे आहे. 
 सदर क पाची मुदत कामाचे आदेश झा यापासून ५ वष राहील व स लागाराने 

िवहीत मुदतीत क प पूण करणे बंधनकारक राहील. 
गांधी नगर झोपडप ी पुनवसन/पुनिनमाण क पातील सदिनकांची मािहती 

अ

. 

 इमारती सदिनका सुिवधा 
(चौ.फुट) 

एकूण े फळ 
(चौ.फुट) 

का
र 

मजल े सं या रिहवा
शी 

े फळ 
(चौ.फुट) 

वािण य बालवाडी, वेल 

फेयर सटर इ. 

१ पुनवसनासाठी 
बांधकाम 

३ ११ ५ १८२
९ 

३०० २०३ ९० ४३०५६ १०९३७५४ 

२ िव  साठीचा 
बांधकाम 

२ २० ३ ४७६ ४५० चौ.फुट 

ते ६०० 
चौ.फुट 

३४४   ५७३५९२ 

३ टी.डी.आर         २६१५७५० 

    ८ २३०५  ५४७ ९० ४३०५६  

 

       तरी गांधीनगर येथील झोपडप ीचे पुनवसन / पुनिनमाण करणेकामी येणा-या 
क प कमत र. . ५०७.९०कोटी व सदर क प पंत धान आवास योजना घटक .१ 

अंतगत राबिवणे क रता जागेवर मनपाचे िविवध आर ण असलेमुळे जागामालकास 
जागा ता यात घेणे कामी मोबदला ावा लागणार आह.े यासाठी अंदाजे र. .१०० 
कोटी खच अपेि त आह.े तरी क पा या Concept & Feasibility Report ला 
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मा यता तसेच यानुसार िव तृत क प आराखडा (DPR) तयार क न येणा-या खचास 
मा यता देणेत यावी. 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा.िनलेश बारण े -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 

असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. आयु  साहेब, अित.आयु  साहेब तुम याकडे 
पदभार भरपूर आहे आपण जर ठरवलना ही महापािलका िवकायची तरी िवकू शकतो.  
कारण क  हा जो िवषय आणलाना, हा िवषय कसा आणला  माहीत आह,े पपरी 
चचवड महापािलके या वतीने गांधी नगर झोपडप ी एसआरए अंतगत ही जी बी 

समोर मा यतेस आह,े यासाठी आपण क सलटंट नेमला, नेमणूक झाली थायी सिमतीने 
मंजूरी पण दली. ७ स टबरला आपण याचा आदेश पण दला. मा.महापौर साहेब, हा 
िवषय ५०७ कोटीचा आह.े ९० लाख पये या यावर खच होणार आहेत. पण यापैक  
बांधकामापोटी ३८३ कोटी ६१ लाख . खच होणार आहेत. या याम ये मेन िवषय 
जागेचा मोबदला आपण यांना कती देणार आहेत हा िवषय आपण या याम ये 
िलहीला आहे का. जाणीव पुवक आपण या याम ये हे िलहील नाही.  मा.आयु  साहेब 
याची जर वजाबाक  केलीना तर १२४ कोटी २९ लाख . या जागामालकाला देणार 
आहेत. का, एसआरएची काय िनयमावली आह.े एमआयडीसीचा लॉट असो, खाजगी 
लॉट असो याला २५ ट े  आपण र म दली जाते, हा बालअ हास का. १२४ कोटी हे 

आपले करदा यांचे आहेतना का नुकसान करता.  एक कडे तीथे बाजूला गांधीनगर 
झोपडप ी ही ाय हेट लोक करतात हा महापािलकेचा ावसाय आहे का एसआरए 
डे हलप करायचा, नाही, एसआरए डे हलप करायचा महापािलकेचा ावसाय नाही.  
या यातन टडीआर जनरेट होणार तु ही आता काय रेट चालला आह,े तु ह काय रेटला 
िवकणार हा सगळा नंतरचा भाग आह,े पण हे नाही केल पाहीजे. एक कडे आपण 
यशवंतनगर झोपडप ी यांना दली, जागा आ द महापािलकेची होती यावेळेस आपण 
यांना २५ ट े नी पैसे दले. २५ ट े नी मोबदला क न यांना तु ही जागा बदल केली 

आता काय चालल यांना ५० ट े  पैसे द या गेले.  यामुळ कुठतरी िनयमावली चुकल 
तरी या गो ीला माझा वैयि क िवरोध असून हा िवरोध न दवून यावा ही माझी 
िवनंती आह,े ध यवाद.        
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. मा.महापौर साहेब, ही तु य क पना कोण या 
महाभागाची आह.े  पपरी चचवड शहरातील करदा यां या कडून हा क ाचा पैसा 
आह,े आता इथ हणल गेलं क  कोरोना काळाम ये तु ही हे कर घेवू नका, मदत करा, 
शाळांना मदत करा, लोकांना मदत करा हे सवजण तु हांला िवनंती करत होते  क  
महापािलके या करदा यांना तु ही मदत करा. ही भारतीय जनता पाट ची तु य 
क पना आह.े  या ठकाणी हणल गेलेलं आहे क  शासना या िनयमा माणे, पहीली 
गो  मला सांगा महापौर साहेब या शहराम ये एवढया झोपडपटया आहेत मग हीच 
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झोपडप ी का िनवडली. मी छातीठोकपणे हणलो होतो क  माझा जो साडू आहे तो 
वायसीएमम ये काम करतो मी बोललो होतो, कबुल केलं. तुमचे जे पदािधकारी आहेत 
यांचे कती ठेकेदार महापािलकेत नातेवाइक आहेत, आहेतना का यांची नाव सांगू मी. 

मा.महापौर साहेब हा महापािलकेवर मोठा घाला आहे आिण संगनमताने पु हा 
ाचाराकडे चाललेले आहे आिण हा ाचार भारतीय जनता पाट चा आहे असे मी 

प  सांगतो याच कारण असं आहे क  आपण हणलेल आहे एसआरए. मा.आयु  
साहेब मी आप याला एसआरएच बील पण दाखवतो पु यातपण काम करतो. आज 
िव लनगर झोपडप ी ाय हेट िब डर करतो, कासारवाडीच काम ाय हेट िब डर 
करतो. एसआरएचा कॉ से ट हा रा यशासनाने मंजूर केलेला आहे २०१२ म ये. पपरी 
चचवडम ये हा िनयम न हता जो अनु ेय एफएसआय न हता तो आप याकडे 

ईलीजीबल न हता यामुळ आपा याकडे एसआरए डे हलप होत न हत. माग यावेळेस 
सरकारने या िनयमाम ये  बदली आणली आिण तो बदल के यानंतर आता ३ 
एफएसआय, या याम ये टडीआर हा सगळा कॉ से ट आला. हणून मी हणलो क  ही 
संक पना कुणाची आह.े  बारणे यांनी बरोबर सांगीतल क  थोड यात महापािलका 
आपण िवकायला काढली. जसं आता आ मिनभय सगळया िवकायला काढ या 
ग हमट या कंप या आपण वतमानपञातन वाचतो.  मा.महापौर साहेब, एसआरएचा 
ल नं.५१ लॅ ड ऍ झेशनची र पॉ सीबीलीटी या यावर आह.े  या जागेच जे मु य 

आहे याचा जो एसआरए आहे या या २५ ट े  याला मोबदला दयायचा आह.े एखादा 
ाय हेट जर माणूस असेलतर यांनी ते क स ट दयायच ७० ट े  लोकांचा.  आता ही 

जिमन कुणाची, करतय कोण, जबाबदारी कोणाची हणून हणतो ही दुकानदारी कोण 
करणार आिण कोणासाठी करणार.  ही महापािलकेची जबाबदारी आहे का.  या 
शहराम ये एवढया झोपडप या आहेत. आज मंुबई महापािलकेनी केल नाही, ब न मंुबई 
करत नाही, नवी मंुबई करत नाही, पुणे महापािलकेनी केल नाही. उदया यशवंतनगरची 
माझी जागा असती याम ये झोपडया झा या अस यातर महापािलका झोपड या 
काढणार, महापािलका मला पैसे देणार ही जबाबदारी महापािलकेची आहे का. 
मा.महापौर साहेब, ५० ट े  एसआरएचा मोबदला दयायचा ही आपली जबाबदारी 
नाही. टडीआर जनरेट होणार, याला माकट कोण देणार, या यावर कं ोल कोणाच 
असणार आह.े या सव गो ीचे आपण बारकावे बघायला पाहीजेत.  उदया लोक 
कोटाम ये गेली, उदया तीथ ॉ लेम आले महापािलकेची एवढी मोठी गुंतवणूक तर 
याला जबाबदार कोण आह.े  महापािलकेला का असं सुचल क  हा ोजे ट करायचा, 
कारण काय याच. एवढे ५०७ कोटी पये एवढी मोठी र क कोणी यायची. उदया 
काही तीथ ऍ सीडट झाला, कोण पडलतर याला जबाबदार कोण. टडीआर िव  
झाला नाहीतर पैसे कसे िनघणार, उदया टडीआरचा भाव गडगडला तर काय होणार, 
टडीआरची आजची प रि थती काय आह.े एकेकाळचा टडीआर जो दुपटीने जायचा 

आज तीथ चाळीस ट े , पंचेचाळीस ट े  मायनस जातो मायनस मग अशा 
प रि थतीम ये ही आपली जबाबदारी आहे का. एसआरए या िनयमाम ये २५ ट े  



275 
 

  

माणे दयायच आह.े  परंतु माझ मुळ हणण असं आहे क  हा महापािलकेचा ावसाय 
नाही, झोपडप ी डे हलप करणं महापािलकेचा काम  नाही आिण कराय या आहेतर 
बाक या झोपडप ा कराना.  मा.महापौर साहेब, आप याकडे आज नगरपािलकेची 
कोणतीपण इमारत िवकली जात नाही, नगरपािलकेचे शॉप केले जातात ते िवकले जात 
नाही याच कारण असं आहे क  आप याकडे टाऊन लॅ नगला जर िवचारलतर तर 
आपण काय हणतो बाजारमु यापे ा कमी िवकता येतं का,   िवकता येत नाही, तु हांला 
दोन नंबरचे पैसे घेता येतात का, घेता येत नाही.  िब डर दोन नंबरचे पैसे पण घेतो, तो 
िव  क  शकतो, तु ही कसं काय करणार. तु हांला ही परवानगी कोण देणार, 
रा यशासनाची याला तु ही परवानगी घेतली का आिण पंत धान आवास योजना नाव 
याला लावायच कारण काय.  पंत धान आवास योजना हे नाव याला लावायच कारण 
नाही कारण लम डे हलमट कर याच काम महापािलकेच नाही. रा यशासनाने 
एसआरए का काढला, एसआरए या माफत ाय हेट िब डस का काम करतात. लोकांचे 
क से ट घेतात. मला आठवतय मा या भागाम ये लांडेवाडीम ये काही तरी ॉ लेम 
झाला काही लोकांनी चाकू लावून लोकां या संम या घेत या, िसमाताईनी ते थांबायला 
लावल. आता आ ही या यातन काम करत असताना िवशी  कारचा एक नेता असतो 
तो कुठेतरी आम याकडे जातो, तो कुठेतरी खाल याकडे जातो तो उपोषणाला बसतो 
यावेळेला आ हांला याला समजावून सांगाव लागत, याला पैसे दयावे लागतात, 
याची समज काढावी लागते मग हे महापािलका करणार आह,े पदािधकारी करणार 

आहेत, हे काम करणार कोण आिण हे काम आपण का करायच, आप याकडे काम नाहीत 
का. या शहराचा िवकास आप या समोर आह,े र ते सफाई आह,े पा याचे िनयोजन 
आह,े शहर व छ करायच आह,े िश ण दयायच, क चरल ऍ टी हीटी आह,े ही 
ऍ टी ही का देतोय आपण हे सु  डोक कोणाच आह,े  या यामागे कोण आहे आिण हे का 
करायच आिण तेच का करायच याच कारण सांगायला पाहीजेना.  या कोणी अिधका-
याची हा िवषय आणलेला आहे या कोणी ही क पना दलेली आहे याच नाव आ हांला 
सांगा. जे कोणी हे मांडलेल आहे  याची क सलट सी कोण आहे या क सलट सीला पण 
सांगा हा आ हांला सगळा ोजे ट समजावून सांग.  यात महापािलकेची काय 
जबाबदारी आह,े  ठेकेदार कोण असणार आह,े पैसे कोण लावणार आह,े टडीआर कोण 
िवकणार आह,े महापािलकेला काय िमळणार आहे या सव गो चा लेखाजोखा आ हांला 
पाहीजे.  हा ावसाय महापािलकेचा नाही, चुक च काम क  नका अ यत: तु हांला 
भोगाव लागेल एवढ तु हांला सांगतो. महापािलकेच काम एसआरएच नाही, 
महापािलकेच काम शॉप िव च नाही, महापािलकेच काम टडीआर िव च नाही, 
महापािलकेच काम झोपडप ी डे हलपमट  करणं नाही, ध यवाद. 
मा.सं दप वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. गांधीनगर येथील झोपडप ी पुनवसनाचा िवषय 
आहे जीबी समोर मांडणेत आला आह.े मा.महापौर साहेब, हा िवषय ५०७ कोटी ९० 
लाख. या  क पाला ३८३ कोटी ६१ लाख पये खच होणार आह.े ाय हेट 
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जागामालक आहे यांना एसआरए या िनयमापे ा दु पट र म ५० ट े  देणार  ती 
साधारणपणे १२४ कोटी २९ लाख.  आपण ही र म देवून गांधी नगर झोपडप ीची 
जागा घेणार ते डे हलप करणार या यामधन २६ लाख १५ हजार तो टडीआर 
या यानंतर पुनवसनाचा १० लाख ९३ हजार टडीआर जाणार यानंतर ५ लाख ७३ 

हजार ५६४ फुट टीडीआर जनरेट होणार  या यानंतर ३. एफएसआय अस बरच काही 
काही सांगीतल आह.े मा.महापौर साहेब, यशवंतनगर झोपडप ी आपण ती खाजगी 
िवकसकाला डे हलप करायला महापािलकेची जागा  दली  या याकडन आपण 
मोबदला घेणारे २५ ट े  कशा या जागे या व पात घेतला, टडीआर या व पात 
घेतला आिण आजपयत तो आप याला  िमळाला. ही गांधीनगरची झोपडप ीची जागा 
महापािलका हणते आ ही वत: िवकसीत करणार आह.े आयु  साहेब हे १२४ कोटी 
४९ लाख . कुठलाही जागामालक कुणी ही र म घेणार ता यात आिण नंतर 
आप याला ती जागा ता यात देणार आिण ती जागा ता यात द यानंतर आपण तीथ 
जो काही उदयोग करायचा तो करणार.  या यात टडीआर जनरेट होईल. आयु  
साहेब मला एक सांगा महापािलका ावसाय क  शकते का. आता ही गांधीनगरची 
जागा आपण घेतोय, िव लनगर झोपडप ी ती तीथ ाय हेट िवकसक डे हलप करतो, 
यशवंतनगर झोपडप ी खाजगी िवकसकाला महापािलकेनी जागा दली हणजे आपल 
वत:च दुस-याला दयायच आिण दुस-याच कमी रेटनी महापािलकेनी यायच हणजे 

आपला इथ काही िबझनेस आहे का. बरं या जागा कुणा या आहेत काय आहेत. 
या यामागे कोण आहे आज स वासे कोटी पये कर पाने जनतेचे पैसे आलेले आहेत 
आज ते पैसे आपण इथ तीथ घालायला नको यापे ा चांगले काम कराना, िवधायक 
काम करा. जस आता योगेशभाईनी सांगीतल, नदीसुधार आह,े ए हायरमट आहे, र ते 
आहेत, पुल आह,े शाळा, गाडन, बागबगीचे आहेत. पपरी चचवडम ये ७१ 
झोपडप या आहेत िबगर पैसे देता तु हांला भेटणार आहेत कवा काय. तु ही या 
सगळया डे हलप करा आिण टडीआर या. आता तुमच तस बघायला गेलतर एलबीटी 
बंद, जकात बंद, महापािलकेच उ प  थांबलेल आह.े महापािलकेनी पण टडीआर वगैरे 
िवकायचा आहे तु ही मला उ र दयायच महापािलका ावसाय क  शकते का आिण 
कुठ या िनयमा वये. आयु  साहेब हे  खुप मोठ गौडबंगाल आह.े पही या आयु ांनी 
पण खाजगी िवकसकाला महापािलकेची वत:ची जागा दली तीथ आता एक टीडीआर 
देतो हणले आप याला. हणजे मी पण महापािलके या जागा आयटूआर म ये डे हलप 
करतो, पहील महापािलकेच बांधकाम पुण क न दयाव लागत ते हाच पुढ या 
बांधकामाला परिमशन िमळते. आज महापािलकेनी काय केल महापािलकेची जागा 
दली महापािलकेला एक पयाचा फायदा झालेला नाही, टडीआर आलेला नाही. 

जागा जो िवकसीत करतो याने तो टडीआर रेडीरेकनर या आडीचपटाने िवकला सु दा 
हणजे ही महापािलका ठरावीक लोकां या ावसायासाठी एजंटगीरीच काम करते का, 

तसे असेलतर तसही सांगा. आयु  साहेब या यावर खुलासा करावा मी परत बोलतो.  
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मा.रा ल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. या िवषयावर योगेशजीन सांगीतल, िनलेशनी 
सांगीतल, सं दपने सांगीतल, पोटतीडक ने ते बोलतात. खरच हा महापािलकेचा 

ावसाय आहे का.  या ोजे टवरती क सलटंट आहेत. एमएम क सलटंट ा.िल. आ ही 
महापािलकेत आ यापासून दोनदा यांनी ेझे टेशन दलं. पही यांदा यांनी दापोडीच 

ेझे टेशन दलं होतं याच काय झाल. दोन मही यापुव  यांनी अचानक िमट ग कॉल 
केली होती आपण पण होता आिण गांधनीरगच ेझे टेशन यांनी दलं. या ठकाणी मी 
पण यांना  िवचारला होता मी या ठकाणी या िवषयाला िवरोध पण केला होता.  
मी यांना  िवचारला होता क  तु ही अ ह का करताय महापािलकेनी डे हलप 
करायची, यांनी काय उ र दलं होतं क  काय होईल जर एसआरएला दली तर 
तु हांला तीकडे जावे लागे, तु हांला मंञालयात जावे लागेल हणजे यांना एवढी 
काळजी होती जर हे तु ही केलतर तुम यावर िलमीटेशन येतात. शेवटी ही महापािलका 
आहे महापािलकेचा ावसाय करणं हा उ ेश नाही हणजे आता योगेशजीन सांगीतल 
या शहरात या नागरीकांसाठी राह यायो य शहर बनिवन हे महापािलकेच थम कत  
आह.े  काय केल तु ही रावेतला, तु ही रावेत या नागरीकां या भावनेशी खेळ खेळलात 
ती लोक काय करत असतील ती लोक अजून व  बघत असतील आमच घर कधी 
होणार. या ठकाणी मोकळा लॉट पाहत असतील आमच घर कधी होणार हणत 
असतील. ही हातावर काम क न पोट भरणारी लोक आहेत आिण या या भावनेशी 
खेळ खेळ याचा हा तुमचा आता आ ही महापािलकेत आ यापासून मला वाटते हा 
तीसरा उदयोग असेल. तु ही दापोडीच ेझे टेशन दल, मोठमोठी व  दाखवली 
स सेस नाही झालं.  आज या ठकाणी सगळयांनी सांगीतल यशवंतनगर झोपडप ीची 
जागा महापािलकेची होती याच काय झाल आिण एसआरए डे हलप करत असताना 
मगाशी जो लॉज सांगीतला तो सपल लॉज आहे क  जी या लॉटची हॅ यू आहे या 
हॅ यू या २५ ट े  मोबदला हा मालकला दला पाहीजे. जर एसआरए या  िनयमालीत 

आपण डे हप करायला गेलोतर आप याला या ठकाणी ठरावीक क सलटंट, पुढ या 
क सलट साठी तु हांला रा यशासनाची मदत घेता येते. परंतु या ठकाणी तु ही काय 
करणार, हणजे कुठलीही गॅरंटी नाही काही नाही. आज आपण या ठकाण या लॅ डच 
रेकॉड जर पाहीलतर  टोटल लॅ ड या ६ हे टर २३ आर आहे यातली पीसीएमसी या 
ता यात मला वाटत  २ हे टर १९ आर आह े आिण ४.४ हे टर आजही पे ड ग आहे 
हणजे टडीआर या ता यात एकूण ेञ जर पाहीलतर २१२०७ े .मी. आहे हणज 

जवळ जवळ २.१९ इतक आह.े  या ठकाणी आपला उ ेश न  काय आह.े भारतीय 
जनता पाट या एका आमदारला १२५ कोटी . दे यासाठी तु ही हा िवषय या ठकाणी 
आणला. कोण आहे याचा जागामालक, यावेळेस तु ही दुिनयाच करताल यावेळेस 
या ठकाणी जागामालकाचा पण खुलासा झाला पाहीजे, कशासाठी तु ही अ हास 
करताय. का तु ही दापोडी अधवट सोडल, का तु ही यशवंतनगर अधवट सोडल काय 
अव था आहे यशवंतनगर झोपडप ीची. तु ही एसआरए केलाना या ठकाणी. 
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एसआरएमाफत करा, परमीशन िमळणार आह,े सगळे िनयम पाळले जाणार आहेत. अस 
असताना तु ही काय करता काहीतरी करायच, काहीतरी रेटायच, या क सलटंटला मी 
हा पण  िवचारला होता. यांची ती बोल याची प दत आहे मी जगात काम केल, मी 
या या बरोबर काम केलं, मी सीएम बरोबर काम केलं तु ही तुमच करा कशाला तु ही 
एसआरए या अंडर जाता, तु ही यावेळस करताल यावेळेस तु ही तुमचे िनणय 
घेताल, कशला तु ही एसआरएकड जायच, तु ही असं करा, तु ही तसं करा यावेळेस 
माई तु ही पण उपि थत होता. यावेळेस माझी आिण यांची ब-याचवेळेस शा दीक 
चकमक पण झाली. असं असताना परत तु ही यातन पुढ जावून हा िवषय जीबी पयत 
पोहचिवता. या सवसामा य झोपडप ीत या नागरीकांना घर िमळ यास आमचा 
कुठलाही िवरोध नाही, आमचा ाजे टला अजीबात िवरोध नाही पण तु ही ोजे ट 
अशावेळेस आणता, आम याकड पण झोपडपटया आहेत माणूस काय करतो माझ झोपड 
आहेना मा या जागेत तीन मज याच इमल आहे तर मी कशाला तुमच तीनशे ते चारशे 
व े . फुट घेईन. मग तो काय करतो, या ठकाणी िवरोध करायला सुरवात करतो.  
हणजे आज आपण एवढे ोजे ट पाहीलेले असतील ते अधवट अव थेम ये पडलेले 

आहेत. का नंतर कुणीतरी कोटात जातं. या ठकाणी शेतक-यांची जर ली ट आपण 
पाहीलतर आ वाल, शदे, असे िववीध लोक आहेत. या या पॉवर ऑफ ऍटन  कुणाकड 
आह,े याचे अिधकार कुणाकड आहेत. तु ही हणता तुमची जागा आहे मा य आहेना 
आ हांला तु ही तुम या जागेत काहीही कराना. आज तुम या जागेवर सु दा अित मण 
तीथ जागेवर  गे यानंतर दसतय, तुम या जागेत सु दा अित मण झालय जे २ हे टर 
८ आर आह.े  ते अित मण बाजूला काढायचा िवषय दुरच राहीला परंतु हे होत 
असताना या यात एवढा टडीआर िमळेल, या यात एवढ हे िमळेल. मी आयु  
साहेबांना पण हेच सांगेल क  हा ोजे ट झालातर आ हांला पण अस वाटेल क  तु ही 
पण हाड कर साहेबांसारखेच आहेत.  हणजे हाड कर साहेब वत: कधी ाचारात 
सहभागी नाही झाले पण काही काम होत असताना ग प बसले याचे िव ीय अिधकार 
दुस-याला दले. कामगारांचा िवषय आम या  स मा. सद यांनी घेतला क  कामगाराना 
हे केल पाहीजे, कामगारांना ते केल  पाहीजे अस असताना महापािलका माट िसटी, 

धानमंञी आवास योजना या ठकाणी कंञाटी कामगारांचा िवमा उतरिव यासाठी, 
िवमा कुणाकडन उतरवायचा, तु ही काय करता कुठलाही चार कंप याचा िवमा 
उतरवता. इंडीया इ शुर स कंपनी, ओ रए टल इ शुर स कंपनी, नॅशनल इ शुर स कंपनी 
अशा चार शासक य कंप या आहेत यात कुणालाही या  तुम या अित.आयु ांनी खाली 
पञ दल क  फ  नॅशनल इ शुर स कंपनीकडनच िवमा यायचा आिण वरीत 
कायवाही झाली पाहीजे. हे चाललय काय महापािलकेत भारतीय जनता पाट ला 
एकतर अिधका-यावर कं ोल ठेवता येत नाही. हणजे अिधकारी काय करतात एका 
बाजुला मला चांगल वाटेल तो करेल. आज जर पाहीलतर आकडेची आकडे ही भरारी 
आह.े मला वाटत नवीन आयु  साहेबांना माहीत नाही शहराचे दोन भाग आहेत. आता 
काय झालेल आहे इले शन जवळ आलेल आह.े आता ओडाताण चालली हा भाग 
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मा याकडे का हा भाग तु याकडे पण हे होत असताना कुठतरी नागरीकाचा पण आपण 
कुठेतरी िवचार केला पाहीजे. मला परत तु हांला सांगायच आहे एसआरए डे हलप 
करणे हे महापािलकेच काम नाही. यासाठी आज वर या लेवला सु दा परत परत 
िनयमावलीवर बैठका हो या, मला वाटत काल देखील मंञालयात मा.उपमु यमंञी 
यांचेकडे बैठक होती आपले आयु  साहेब पण या ठकाणी गेल होत.े एसआरए या 
देखील नवीवनवीन िनयमावली येतात. तरी तु ही घाई न करता खरच या शहरातील 
नागरीकांसाठी जे गरजेच असेलना याची सगळयांनाच काळजी आह.े मला अजुनही 
सांगायच आहे क  या भागातील नागरीकांना घर िमळाव यासाठी आमचा कुणाचाही 
िवरोध नाही परंतु आमचा या करणाला िवरोध आह.े  आयु  साहेब मला आप याला 
देखील िवनंती आहे क  आपण हे सव चेक करत असताना आपण देखील या सगळया 
गो ीकडे उघडया डोळयांनी पहाव जेणेक न आज आ ही आरोप करतो पण हे कुठेतरी 
त य आहे का नाही हे पाह याच काम तुमच आह.े मा.महापौर आमचा लोकांना घर 
िमळ यास कुठेही िवरोध नाही परंतु या प दतीने हा िवषय या ठकाणी पटलावर 
आला, आ ही गटने यां या बैठक त देखील याला िवरोध केला होता आिण आज देखील 
आ ही या क पाला िवरोध करतो, ध यवाद. 
मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. मा.महापौर तुमच खुप आभार एवढया 
दवसात या काळातली  तु ही खरच खुप चांगली जीबी चालवली आहे. अशा प दतीने 

जीबी चाललीतर मला वाटत वादिववाद होणार नाहीत.  हा जो काही लम 
डे हलपमटचा िवषय आपण महापािलके या मा यमातून सभागृहाम ये आणलेला आहे 
गेले अनेक दवस हा िवषय अजडयावर आहे परंतु तु ही येकवेळी तो तहकूब केलेला 
आहे या या मागची कारण आ हांला माहीत नाही परंतु या ठकाणी िनलेश बारणे, 
संदीप वाघेरे, योगेशभाई, रा ल कलाटे या सगळयानी आपआपली मत मांडली. लम 
डे हलपमट िनि तपणे महापािलकेनी अजून कधी केलेल नाही. हाड कर साहेबांनी मागे 
सांगीतल क  दापोडीची लम डे हलप करायची आहे नंतर हा गांधीनगरचा िवषय पुढे 
आला. आपण सगळेच िवचार करतोत क  आप या शहरात या लम झोपडपटय आहेत 
या झोपडप ीधारकांना चांगली घर िमळावी आिण शासनाचे आिण महापािलकेचे या 

अनुषंगाने य  चालू राहीले.  जवळपास ७१ लम आप या पपरी चचवड शहरात 
आहेत. या सगळया नागरीकांना साधारणत: २०११ या जनगणने माणे २ लाख ५५ 
हजार लोक लमम ये राहतात या यामुळ या ठकाणी याना प  घर िमळाव ही 
भूिमका शासनाची आह.े परंतु हा िवषय आणताना कुठेतरी चुका झा यात. आता या 
सगळयां या बोल यातन आप या ल ात आल असेल क  मुळात लमला 
जिमनमालकाला जो मोबदला दयायचा असतो तो २५ ट े  मोबदला दला जातो. 
आप याही जिमनी जे हा आपण  देतो याला २५ ट े  मोबदला दला जातो.  
या ठकाणी तो ५० ट े  दला असं दसतय या यामुळ सगळयां या मनात शंका िनमाण 
झाली क  अशा प दतीचा चुक चा मोबदला का दला जातो.  आज प रि थती काय आहे 
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क  ती िब ड ग बांधताना या काही अडचणी आहेत हणजे आपण घरकुल केल,  
पुनवसन क प आपण करतो ही सगळी काम आपण का करतो क  आप या शहरात या 
गरीब नागरीकांना या ठकाणी चांगल घर िमळाव ही महापािलकेची आिण शासनाची 
भुिमका या या पाठीमागची होती.  हे करत असताना या ठकाणी आपण जे काही 
अवॉड पण देतो ते अलौटमट देताना या याम ये कुठेही वहार नाही हणजे यांचा 
जो थोडाफार शेअर आहे तो आपण यां याकडन घेतो. परंतु या ठकाणी ही डे हलपमट 
होत असताना होतय काय क  जे हा इमारत बांधायची याच बांधकाम कोणी करायच 
नंतर ते बांधकाम झा यानंतर या यातन जो काही टडीआर जनरेट होणार आहे तो 
टडीआर जनरेट झा यानंतर टडीआर कोणी िवकायचा, याचा रेट कती असला 

पाहीजे आिण जो युज नाही झाला, या एफएसआयचा युज नाही झालातर तो 
राहीलेला टडीआर कोण िवकणार आह.े  माकट म ये अनेक लोक अशा प दतीची कामे 
करतात. आ ही सु दा क स श स लाईनम ये काम करतो. हे करत असताना रेट 
महापािलका कधी ठरवणार. या यामाग या काही ॅ टीकल अडचणी येणार आहेत 
या नेमक  महापािलका कशा प दतीने सोडवणार आह.े याचा माझा जो अ यास आहे 
या यातन मला असे दसत क  ॅ टीकली काम करताना आप याला अनेक अडचणी  

येवू शकतात आिण हणून हे करत असताना जर तु हांला ॉपरली हा िवषय आणला 
असता क  याचा रेट जर ॉपर ठेवला असता नंतर जे काही जनरेशन या यातून होणार 
आह े कवा जो काही सेल होणार आहे तो सेल कोण िवकणार आह,े याचा रेट 
काय असणार आहे या सगळया या काही ॅ टीकल अडचणी आहेत या अडचणी कशा 
सोडव या जाणार आहेत याचा िवचार केला गेला नाही आिण शासनाने हा िवषय 
आणताना कुठतरी अधवट प दतीने हा िवषय सभागृहाम ये आणलेला आह.े तरी 
या यावरती आपण पुनिवचार करावा. येथे राहणा-या नागरीकांना प  घर हे िमळाल 
पाहीजे भूिमका रा वादी काँ ेसची पण आहे आिण िशवसेनीची पण आिण भारतीय 
जनता प ाची पण आिण मनसेची सु दा आह.े  सगळयाच प ाला वाटत क  आम या 
प रसरात राहणारा जो गरीब नागरीक आहे जो झोपडप ीधारक आहे याला प  घर 
िमळाल पाहीजे अशा कारची येकाचीच भूमीका आह.े या यामुळे हे करत असताना 
कुठेतरी हा िवषय वि थत माग  लागला पाहीजे. अ यत: नुसतच आपण मंजू-या घेवू, 
कोटयावधी पयाचा खच क  आिण या यातुन हा क प माग  लागला नाहीतर याच 
खापर आप यावर फुटेल.  तरी माझी आप याला िवनंती आहे क  या यावरती आपाण 
चांग या प दतीने फेरिवचार करावा आिण मग िनणय यावा.  
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  गांधीनगर या संदभाम ये आज बरेच मु े 
या ठकाणी उपि थत केले आहेत. नेमका ोजे ट कसा असणार आहे  या व पात 
या ठकाणी तावाम ये िडटेल असलतरी मी आपणास िवनंती करतो क  हा ोजे ट 
करत असताना महानगरपािलकेला या यामधुन कती पैसे िमळणार आहेत.  कवा 
महानगरपािलका या ोजे टसाठी कती पैसे देणार आह.े  हा ोजे ट करत असाताना 
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महानगरपािलकेला काय राहणार आहे आिण यातन काय िमळणार आहे एवढया 
व पाच जरी भालकर साहेबांनी या संदभाम ये खुलासा केलातर यानंतर मी परत 

बोलणार आह.े आपण भालकर साहेबांना या या संदभामधला कम शअल खुलासा 
कराला सांगावा अशी मी िवनंती करतो.  
मा.भालकर (सहशहर अिभयंता)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाइन असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका.  गांधीनगर झोपडप ी पुनवसनाबाबत  
मी थोड यात ोजे टची बॅगराऊंड काय आहे ती सांगतो. सदरचा ोजे ट हा आपण 
६.२७ हे टरवर करणार आहोत, ही पुण लॅ ड शंभर ट े  रझ हशन या अंडर आहे 
आिण यासाठी आपण मुकेश मेहता क सलटंट यांची अपॉ टमट केलेली आह.े मशालचा 
जो स ह झाला २००२ साली यानुसार जवळपास १४५० इतर झोपडप या यावेळी 
हो या. स या आपण १४५० क सीडर न करता या याम ये वाढ झालेली असं क सीडर 
क न २१०० झोपडप या  ही आपण राह याची आज सोय करत आह.े याम ये दोन 
पाट आहेत एक हणज रहॅिबलेटेशन हणजे जे लोक तीथे स या राहतात यां यासाठी 
आपण या झोपडप या बांधणार आहोत तो एक पाट आहे आिण दुसरा पाट हणजे 
िव चा.  िव चा पाट आहे या याम ये ४७६ सदिनका आपण बनवत आहोत आिण 
यात या ३४४ वािण य आहेत आिण ४७६ या रेिसडेि शअल आहेत. रेिसडेि शअल या 

सदिनका आहेत यांच ेञ आहे ४५० आिण ६०० े .फुटा या सदिनका आहेत आिण 
या झोपडप ीधारकांना आपण सदिनका देणार आहोत याच ेञ आहे ३०० चौ.फुट 

चटई ेञ आह.े बांधकामाचा जो अपे ीत खच आपण धरलेला आहे जो िव साठी 
आपण सदिनका बनवणार याचा २३०० . पर े .फुट असा खच पकडलेला आह े
आिण झोपडप ीधारकांना आपण या सदिनका देणार आहेत याचा खच २१०० . 

े .फुट पकड यात आलेला आह.े  याच िडटेल इ टीमेट आप याकड आहे याच से ेट 
ेझे टेशन आपणा सवाना दाखव यात येईल. याची कम शअल कॅ सूलेशन देखील सव 

दाखव यात येईल.  या याम ये आपण जी ोजे टची क सलटंटची कॉ ट काढली ती 
३८३ करोड आलेली आहे या याम ये ऍमेनीटी कॉ ट आपण पकडलेली नाही.  आपण 
ऍडीशनल ऍ युिनटी कॉ ट देत आहोत. या याम ये महापािलका ऍज ए डे हलपर 
हणून ऍ ट होणार आहे आपण हा ोजे ट कुठ याही िब डसकडे सोपवणार नाहीत. 

याम ये मह वाची बाब आहे महापािलका वत: डे हलप करणार अस यामुळे लॅ डओनर 
जे आहेत कवा स या जे तीथ झोपडीधारक आहेत यां याकडून क सट िमळायला 
आप याला अवघड जाणार नाही आिण या यापैक  आप याला २.२८ तर आप या 
ता यात आहे जी टडीआर हणून आपण घेतलेली आह ेआिण जवळपास ४ हे टर ही 
जागा आपण यायची आह.े तरी यासाठी बरेचसे मॉडेल आपण तयार केलेले आहेत. जी 
लॅ ड आपण ४ हे टर घेणार आहेत या यापैक  इ टी शेअर मॉडेल हणजे जेवढी 
जागा लॅ ड ओनरकडे आहे या परसे टेजम ये आपण यांना शेअर देवू शकतो हा एक 
पहीला क से ट आहे दुसरी आहे ही जी लॅ ड आहे ही ू एसआरए करायची हणजे 
आपण ऍ झेशनम ये एसआरएला जर इ हॉ ह केलतर ऍजपर एसआरए चे जे िनयम 
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आहेत रेडीरेनेर या २५ ट े  आहे या माणे ही एक सेक ड क से ट आहे  क  ही लॅ ड 
आपण एसआरए ू ऍ ायर क  शकतो.  आप याकड पयाय उपल ध आहेत तर या 
पयायापैक  आपण कोणता पयाय िनवडायचा आहे याचे अिधकार आपण आयु  आिण 
टॅ ड ग किमटीला देणार आहोत. आता जे ५० ट े  आपण हणलेले आहे हा आपला एक 

िवचार आहे ती आपण फायनल केलेली नाही. या याम ये आपण स या तीन चार मॉडेल 
टडी करत आहोत कुठलही मॉडेलवर फायनाि शअल मॉडेल आपण फायनल केलेल 

नाही. जे लॅ ड ओनर आहेत यांना एकतर आपण जो लम टीडीआर तयार होईल ऍज ए 
कॉ पेसेशन हणून देवू शकतो. दुसरा जो सेलकॉ पोनं ट आहे यातला ऍजए कॉ पेसेशन 
हणून पाट घेवू शकतो कवा ऍजपर एसआरए ल २५ ट े  कवा जीबीचा जो काही 

िनणय होईल या माणे आपण कॉ पेसेशन घेवू शकतो. चौथा मु ा आहे फायनाि शअल 
मॉडेल लॅ ड ओनर या हणजे एवढी परसे टेजम ये लॅ ड आहे या परसे टेजम ये आपण 
यांना आपण यांना इ टीम ये पण घेवू शकतो. हे चार मॉडेल आहेत हे आपण अजून 

फायनल केलेले नाही.  
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. पंत धान आवास योजने या संदभाम ये 
गांधीनगरचा ोजे ट एसआरए या मा यमातून या ठकाणी आलेला आहे आिण मला 
असं वाटत अनेक सद यांनी या ठकाणी उ लेख केला आता भालकर साहेबांनी सु दा 
या ठकाणी हा ोजे ट कसा असेल, काय असेल सांगीतला. मा.महापौर साहेब हा िवषय 
याला फ  शासक य मा यता आह.े  तरी सु दा मी या ठकाणी सभागृहाला सांगेल 
कारण सभागृहा या भावना सु दा एसआरए या झोपडप ीत या मुलांना सुिवधा 
िमळा या पाहीजेत यांना चांगली शाळा िमळाली पाहीजे, ते मोठया िब ड गाम ये 
आले पाहीजे या संदभात सभागृहाची कुठलीही भूमीका नाही. परंतु या ठकाणी जो 
काही आरोप केला जातो खर हणजे हा ोजे ट कुणा यासाठी वगैरे काही करायचा 
नाहीतर गरीबां या घरां यासाठी आहे आिण मगाशी साहेबांनी सांगीतल क  हा 
आर ीत जागेवरती आप याला ोजे ट करायचा आह.े मा.महापौर साहेब, या ठकाणी 
योगेश बहल यांनी सांगीतल क  खर हणजे भाई आ ही ावसाय करणारे लोक नाहीत 
कामगार ेञामधले लोक आहोत, गरीबां यासाठी काम करायच आिण गरीबां यासाठी 
झोपडप ी पुनवसना या मा यमातून या ठकाणी हा िवषय आला आहे आिण तो फ  

शासक य मा यतेला आला आह.े  यासंदभात कम शअल काय, कसं यासंदभामधला 
िवषय हा िडटेल थायी सिमतीकडे जाणार आह े याच ेझे टेशन होणार आहे तरी सु दा 

ावसायीक नस यामुळे आ हांला माहीती आहे क  गरीबां या घराचा हा िवषय 
अस यामुळे आ ही हा िवषय या ठकाणी आणलेला होता यावर चचा झाली सवाच 
या ठकाणी असं ल ात आल क  हो गांधीनगर झोपडप ीचा जो िवषय आहे  कुणीतरी  
हणल पण हा कुणालाही डोळयासमोर ठेवून हा िवषय न च करायचा नाही आिण 

कुणा साठीतर न च करायचा नाही. हा गरीबां या घरासाठीचा िवषय 
आप याला करायचा होता हणून हा िवषय शहर सुधारणा या कडून या ठकाणी 
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आलेला आह.े यावरती चचा झाली चचमधुन असं ल ात आल क  खर हणजे भालकर 
साहेब आ हांला आप याकडून अस अपे ीत होत क  हा ोजे ट जो आहे तो केला 
जाणार आहे महापािलकेला याचा भूदड पडणार आहे का. महानगरपािलकेला 
या यामधुन पैसे िमळणार आहेत का िब डर याकडून यासंदभाम ये आपण थोडासा 
खुलासा करायला पाहीजे होता क  नेमक काय आह.े आपण यासंदभाम ये काय करणार 
आहोत, महानगरपािलकेला कती पैसे िमळणार आहेत, तु हांला कम शअल िवचारल 
क  कम शअल सांगा.  सभागृहाला कळेल क  महानगरपािलकेला या यामधुन उ प  
िमळणार आह,े महानगरपािलकेला पैसे िमळणार आह े अशा व पाचा ोजे ट 
या ठकाणी आह.े तरी सु दा आप या सगळयाची भावना, भारतीय जनता पाट  
या ठकाणी काम करते मी मगाशी सांगीतल क  सवसामा य लोकांसाठी, गरीबांसाठी 
आ ही काम करतो आिण गरीबां या घरासाठी या ठकाणी असणा-या लोकांना चांगल 
घर िमळाल पाहीजे जस सवसामा य  मोठया लॅट म ये राहतो, याला गाडन 
असत या या मुलांना िशक यासाठी इं जी मा यमाची शाळा असते अशा कारचा 

ोजे ट हा या ठकाणी आणलेला असताना सु दा  एक चांगला ोजे ट असताना सु दा 
जर या यावरती कुठ याही कारचा आरोप होत असेलतर आ ही सांगतो क  कुठ याही 

साठी हा ोजे ट नसुन हा ोजे ट फ  झोपडप ीवासीयांसाठी होता आिण 
हणून स मा.महापौर या ठकाणी मी सांगेल क  आपण कुठ याही कारे कुणा या 

साठी काम करीत नसुन आपण कायकत सवसामा यां यासाठी काम करणारे 
कायकत आहोत आिण हणून हा जरी िवषय शहर सुधारणा या मा यमातून या 
सभागृहाम ये आलेला असेल व या यावरती आरोप होत असतील, गरीबां या घरासाठी 
होत असेल, यांना शाळा देत असेल, यांना गाडन देतो चांग या तीच या ठकाणच 
झोपडप ी पुनवसन झाल पाहीजे, झोपडप ीिवरहीत पपरी चचवड शहर झाल 
पाहीजे अशा कारची भूिमका ही शहर सुधारणा या मा यमातून या ठकाणी आलेली 
आह.े मी या ठकाणी िवनंती करणार आहे आरोप करणा-यांनी कुठ याही कारचा 
आरोप करताना यावेळेला सांगीतल जातं, कुणासाठी करतो, कुठला लॉट हो डर आह,े 
कुणाचा लॉट आह,े या संदभाम ये यावेळेला आरोप केला जातो यावेळेला यांनी 
या ठकाणी बघीतल पाहीजे क  खर हणज गरीबां यासाठीचा घराचा िवषय आह.े 
जागा कुठ जाणार आहे जागामालकाची जागा या झोपडप ीवा यांना याच ठकाणी 
राहायला िमळणार आह.े यांना चांगल उ  तीच घर दयाव ही भूिमका या ठकाणी 
शहर सुधारणा या मा यमातून आली हणून हा िवषय या ठकाणी सभागृहाम ये आला 
आह.े मा.महापौर साहेब, मी या ठकाणी आप याला सांगेल क  हा जो काही िवषय 
या ठकाणी आलेला आहे हा िवषय आपण या ठकाणी द री दाखल करावा हा िवषय 
आपण झोपडप ीवा यां या चांग या घरासाठी आणलेला होता आिण या यावरती जर 
कुणी वाकडया नजरेनी आम या वरती आरोप करणार असालतर आ ही आरोप 
या ठकाणी खपवून घेणार नाहीत, हा िवषय कुठ याही साठी नसून हा 
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झोपडप ीवा यांसाठी होता. मा.महापौर साहेब हा िवषय या ठकाणी द री दाखल 
करावा अशी मी सूचना मांडतो.    
मा.सुरेश भोईर    –  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर -  िवषय मांक ११ हा द री दाखल कर यात येत आह.े कोणा या नावाने 
यांनी भा य केलेल आहे यांनी िवचार क न बोलाव. द ाखाली अंधार असतो हे 

आप या सगळयांना माहीती आह.े  एखादया या नावाने जे काही आरोप झाले 
असतीलतर ते ोिसड गमधुन वगळ यात यावे.  
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक -  ६१२                                                   िवषय मांक - ११ 
दनांक- १८/३/२०२१                                            खाते- मा.आयु   

 

          संदभ – १)  मा.मा.वैशाली घोडेकर, मा.साधना मळेकर यांचा ताव.   
                     २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .५  
                         द.९/१२/२०२० 

३)मा.महापािलका सभा ठराव .५९१, द.२०/०१/२०२१ 
                                 

                    िवषय मांक ११ द री दाखल करणेत येत आह.े 
 अनुकूल- ७२              ितकुल – ०  

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
                 ------ 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १२ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो.                                    
ठराव मांक -  ६१३                                                   िवषय मांक - १२ 
दनांक- १८/३/२०२१                                            खाते- मा.आयु   

 

      संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील जा. .पअक/०३/कािव/०३/२०२१  
                     द.११/१/२०२१ 
                 २) मा.महापािलका सभा ठराव .५९५ द.२०/०१/२०२१ 
         महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 
महानगरपािलकेने लगतपूव शासक य वषासंबंिधचा पयावरण स ि थती अहवाल 
शासनाकडून वेळोवेळी िवहीत कर यात येईल, अशा प दतीने दरवष  ३१ जुल ै पूव  

मा.महापािलका सभेकडे सादर करणे आव यक आह.े तथापी यावष  माच २०२० 
पासून कोिवड महामारीमुळे लागू झाले या लॉकडाऊन व यानंतर या ितबंधामूळे सन 
२०१९-२० या पयावरण स ि थतीत अहवालासाठी आव यक मािहती मनपा या व 
इतर शासक य – िनमशासक य िवभागाकडून वेळेत ा  होऊ शकली नाही. सदरची 

मािहती ा  क न घेणेसाठी िवलंब होत अस याने सन २०१९-२० चा पयावरण 
स ि थती अहवाल तयार क न मा.महापािलका सभेसमोर ठेवणेस मा.आयु  
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यांचेकडील तावानुसार मुदतवाढ घेणेत आली होती. यानुसार ा  मािहती या 
आधारे सन २०१९-२० चा मनपाचा पयावरण स ि थती अहवाल महारा  दूषण 
िनयं ण मंडळाने दले या मागदशक सुचने माणे तयार केलेला असून सदरचा ा प 
अहवाल मा.महापािलका सभेसमोर अवलोकनाथ सादर करणे आव यक आहे 
         सबब पपरी चचवड महानगरपािलकेचा सन २०१९-२० चा पयावरण 
स ि थती अहवालाचे अवलोकन करणेत आल.े 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.सिचन िचखले -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाइन 
असलेले सव नगरसेवक नगरसेवीका. पयावरण स ि थती अहवाल महारा  दूषण 
िनयं ण मंडळ सन २०१९-२० चा अहवाल हा आप या समोर अवलोकनाथ आलेला 
आह.े पंकज भालेकर यांनी मगाशी एक मु ा उपि थत केला तो हणजे िनगडी असेल, 
तळवडे असेल, ािधकरण असेल, कवळे असेल, दे रोड असेल, रावेत असेल या बाजूला 
असणारी जी लोकव ती आहे दे रोड कॅ टो मट या बरोबर र याम ये या ठकाणी ती 
जागा उपल ध आहे या ठकाणी दे रोड कॅ टो मटचा सगळा कचरा या ठकाणी 
आणला जातो आिण तो मोठया माणात जाळला जातो. याचा नाहक ञास िनगडी 
असेल, कवळे असेल, दे रोड असेल, रावेत असेल संबंिधत सव नागरीकांना तो मोठया 

माणात ञास सहन करावा लागतो.  मा.महापौर साहेब, गेले सतत चार वष या 
िवषया घेवून आ ही वेळोवेळी तुम या समोर आयु ांसमोर हा मु ा मांडला परंतु 
कोण याही कारच गांभीय ल ात न घेता आजही या ठकाणी सवसामा य नागरीकांचे 
हाल चालू आहेत. या ठकाणी दे रोड कॅ टो मेटचा कचरा येतोच परंतु पपरी चचवड 
शहरातले काही हॉटेल ावसायीक आहेत ते राञीचे येवून या ठकाणी हॉटेलचे वे टेज 
तीथे टाकतात आिण राञी या राञी ते पेटवून द या जाते. मा.महापौर साहेब एवढा 
मोठा हा गंभीर  आहे क  हजारो नागरीकांचे जीव मुठीत आहेत. तु ही सहा वाजता, 
सात वाजता गेलेतर या धुरामुळे समोरचा  दसत नाही, या धुरामुळे डोळयाला, 

ासनाला ञास होतो, या यावर कुणाच ल  नाही. काल परवा आयु ांनी या 
संबंिधत अिधका-यांना बोलून घेतलं परंतु आयु  काही कामािनमी  बाहेर गेले होते. 
मी मा.महापौर साहेब तु हांला एक िवनंती करतो दे रोड कॅ टो मटचे जे सीईओ 
असतील यांची आिण आपली जी बैठक आहे ती लवकरात लवकर घेवून तीथ या 
नागरीकांना सहकाय कराव. आज पपरी चचवड शहराम ये कमीत कमी तु हांला 
सांगतो क  दर मही याला साडेसात ते आठ हजार टू ि हलर आिण याच माणे दर 
मही याला हजार ते दड हजार दोन हजार फोर ि हलर आरटीओ म ये रिज र होवून  
र यावर येत आहेत. आपण दरवेळेस पािलकेम ये येत असताना कवा बाहेर जाताना 
आपण आप या फोर ि हलरनी वास करत असतो. जर टू ि हलरवा यांची तु ही 

व था, अव था िवचारलीतर सवसामा य नागरीक एकदम घायाळ झालेला असतो 
आिण याला धुळीच माण मोठया माणात झालेल असतं, छोटेमोठे कण हे 
डोळयाम ये गेलेले असतात. मोठया माणात धुळीच माण या पपरी चचवड 



286 
 

  

शहराम ये वाढलेल आह.े एक कडे धुळीच माण, एक कडे धुराच माण याम ये 
हावेची गुणव ा काय आह,े हावेची  गुणव ा तपासता येते का नाही येते या सवाकडे 
अवजून ल  दे याच काम आह.े मा.महापौर साहेब, सवात मह वाची गो  आज 
आप या पालीकेतील संबंिधत एक नगरसेवक जलपण  घालून आतम ये ये याचा य  
करत होता परंतु याला सुर ा र ाकानी आडवल, सुर ा र ाकानी आडव या नंतर 
गेले पंधरा ते वीस िमनीट तो या ठकाणी उभा होता. सांगायच ता पय एवढच क  
वषानुवष आपण जलपण या िवषयी टडर काढतो आिण आजही जर का याची अव था 
पाहीलीतर मोठया माणात आता रा ल दादानी सांगीतल तस एखाद गाडन झालेल 
आहे असं दसत एवढया मोठया माणात ती जलपण  वाढलेली आह.े  पवना आिण 
इं ायणी, मुळा २०१८-१९ ला आपण टडर काढल. िनवीदा र म ३९ लाख. 
याच माणे राजल मी वयंरोजगार सं था २०१८-१९ ला परत काढल ४१ लाख, देय 

र म ३६ लाख. इं ायणी नदीच ३२ लाख, देय र म १५ लाख. मे सािवञी महीला 
वयंरोजगार सं था िनवीदा र म १७ लाख देय र म ७ लाख.  परत साईला काम दल 

आपण २०१९-२०ला २ कोटी २९ लाख आिण बील आदा केल ८६ लाखाच. 
मा.महापौर साहेब, जर का आपण एवढया मोठया माणात बील देतो तर जलपण  ही 
िनघाली पाहीजे परंतु कोण याही कारच गांभीय या ठकाणी दसताना दसत नाही हे 
तु हांला खेदाने सांगू इि छतो. दो ही नदयाच आपण पाहीलतर पाञ आता हाळूहाळू 
कमी होत चालल आह.े रोज दवसाढवळया मोठया माणात या ठकाणी राडा आणला 
जातो तो टाकला जातो आिण एक कारे भरीव खोदकाम या प दतीने केलेल आह.े 
माग या वष  आपण शंभर शंभर कोटीचे टडर काढले. या ठकाणी रासायनीक 
उदयोगांचा जो मैला आह,े सांडपाणी आहे ते व थीतपणे ेनेजलाईन ू 
मलशु दीकरण क ाला आल पाहीजे या कामाच काय झाल ते अजून माहीती नाही.  या 
सवाच आपण व थीतपणे िवचार करावा आिण व थीतपणे माहीती मागवावी 
एवढ बोलून थांबतो, ध यवाद.  
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ७२      ितकूल- ० 
          अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 

कट केल.े 
        ------- 
मा.केशव घोळव े  -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १३ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो.         
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ठराव मांक -  ६१४                                                  िवषय मांक - १३ 
दनांक- १८/३/२०२१                                           खाते- मा.नगरसिचव   

 
 मा.िवधी सिमती 

    अ) कायपि का .०२, द.०६/११/२०२०, १०/१२/२०२० व 
        १४/१२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आह.े  
    ब) कायपि का .०३, द.१८/१२/२०२० व ०१/०१/२०२१ (द.ु२.४५ वा.)  
        चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आह.े 
    क) कायपि का .०४, द.०१/०१/२०२१ (द.ु३.०० वा.) चा सभावृ ांत 
         कायम करणेत येत आहे.    
    ड) कायपि का .०५, द.१५/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  
        आह.े  
मा. ानदेव थोरात  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल- ७२                ितकूल- ० 
      अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
      ------- 
 

मा.केशव घोळव े -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १४ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो.                                                                  
ठराव मांक -  ६१५                                                  िवषय मांक - १४ 
दनांक- १८/३/२०२१                                           खाते- मा.नगरसिचव   

 
                                मा.मिहला व बालक याण सिमती 

 
अ) कायपि का .०३, द.२४/१२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  

आह.े  
 

मा. ानदेव थोरात   -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल-७२             ितकूल- ० 
      अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
      ------- 
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मा.केशव घोळव े  -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १५ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो.                                                                  
ठराव मांक -  ६१६                                                  िवषय मांक - १५ 
दनांक- १८/३/२०२१                                           खाते- मा.नगरसिचव   

 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

अ) कायपि का .०४, द.१५/१२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  
आह.े  

      ब) कायपि का .०५, द.०५/०१/२०२१ व १२/०१/२०२१ चा सभावृ ांत  
          कायम करणेत येत आह.े  

क) कायपि का .०६, द.१९/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  
आह.े  

 

मा. ानदेव थोरात  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल-७२      ितकूल- ० 
      अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
      ------- 
 

मा.केशव घोळव े -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १६ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो.                                                                  
ठराव मांक -  ६१७                                                  िवषय मांक - १६ 
दनांक- १८/३/२०२१                                           खाते- मा.नगरसिचव   

                                                                                                                                         

        मा.िश ण सिमती सभा 
 

     अ) कायपि का .०२, द.०५/११/२०२० व ११/१२/२०२० चा सभावृ ांत  
         कायम करणेत येत आहे.  
     ब) कायपि का .०३, द.१७/१२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  
         आह.े 
     क)कायपि का .०४, द.०७/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  
        आह.े  
     ड) कायपि का .०५, द.२१/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  
         आह.े  
मा. ानदेव थोरात  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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 अनुकूल-७२            ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
 

मा.महापौर– सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर करणेत येत आह.े  
 
 

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी -४११ ०१८. 

 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११ ०१८. 

नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/६/कािव/३२/२०२१ 

दनांक - १६/४/२०२१ 
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त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांजकडे पुढील यो य या 
        कायवाहीसाठी रवाना.                                                         


