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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३३ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.७.२०१९                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जलुै- २०१९ ची मािसक मा. महापािलका 
सभा शिनवार दनांक २०.७.२०१९ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

११) मा.बुड सुवणा वकास 

१२) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१३) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१४) मा.डोळस वकास ह र ं  

१५) मा.उंडे ल मण ध डू 
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१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१८) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१९) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

२०) मा.बारसे यांका वण 

२१) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२२) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२३) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२४) मा.लांडगे र व ल मण 

२५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२६) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२७) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

२८) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२९) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

३०) मा.सावळे िसमा र वं  

३१) मा.ल ढे न ता योगेश 

३२) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३३) मा.लांडे व ांत वलास 

३४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३७) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३८) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३९) मा.मंगला अशोक कदम 

४०) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
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४१) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४३) मा.संजय बबन नेवाळे 

४४) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४५) मा.भालेकर वण महादेव 

४६) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४९) मा.घोलप कमल अिनल 

५०) मा.उ म काश कदळे 

५१) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

५२) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५३) मा.जावेद रमजान शेख 

५४) मा.यादव मीनल वशाल 

५५) मा.वशैाली जािलंदर काळभोर 

५६) मा. मोद कुटे 

५७) मा.राजू िमसाळ 

५८) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५९) मा.बाबर शिमला राज ू

६०) मा.अिमत राज  गावडे 

६१) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

६२) मा.खानोलकर ा महेश 

६३) मा.भ डवे संिगता राज  

६४) मा.मोरे र महाद ू भ डवे 
६५) मा.ढाके नामदेव जनादन  
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६६) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६७) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६८) मा.अपणा िनलेश डोके 

६९) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

७०) मा.गावडे राज  तानाजी 
७१) मा.जय ी वसंत गावडे 

७२) मा.कोमल दपक मेवानी 
७३) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७४) मा.सुल णा राजू धर 
७५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७७) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७८) मा.कदम िनक ता अजुन 

७९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

८०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८१) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८२) मा.नढे वनोद जयवंत 

८३) मा.पाडाळे िनता वलास 

८४) मा.काळे उषा दलीप 

८५) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८६) मा.पवार मिनषा मोद 

८७) मा.बारणे अचना तानाजी 
८८) मा.अिभषेक गो वदं बारण े

८९) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

९०) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 
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९१) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९२) मा.बारणे माया संतोष 

९३) मा.वाघमारे अ नी व म 

९४) मा.दशले रेखा राजेश 

९५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९६) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९७) मा.कामठे तुषार गजानन 

९८) मा.च धे आरती सुरेश 

९९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१००) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०२) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०३) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०४) मा.कुटे िनमला संजय 

१०५) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०६) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०८) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०९) मा.कदम शिशकांत गणपत 

११०) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१११) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११२) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

११३) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११४) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
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११६) मा.राजापुरे माधवी राज  

११७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११९) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२०) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२२) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२३) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२४) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२७) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

  
  यािशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल- अित र  आयु  (१),  मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर- मु य लेखाप र क, मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , 

मा.पवार- उपसंचालक नगररचना,  मा.तुपे, मा.िनकम- सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, 
मा.आ ीकर, मा.दरुगडेु, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.खोत, मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.राऊत, 
मा.दांगट- .सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच, मा.पाट ल - कायकार  
अिभयंता हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.    
                  ----                              
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  
आहे.  
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, छ ीसगडमधील वजापुर ज हयात 
न लवा ांशी झाले या ह यात ३ जवान शह द, पु यातील क ढवा व आंबेगाव 
येथे िभंत कोसळून १५ मजुरांचे िनधन, र ािगर  ज ातील ितवरे धरण 
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फुट याने २४ जणांचे वाहून गे याने िनधन, हमाचल देशात इमारत कोसळून १३ 
जवानांचे िनधन, मंुबईतील ड गर  येथे इमारत कोसळून १० नाग रकांचे िनधन 
तसेच शेष पा नाटेकर, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे माजी उपमहापौर, मोहन रानडे 
जे  वातं य सैिनक आ ण गोवा मु  मोचाचे सेनानी प ी, राजा ढाले- दिलत पँथरचे 
नेते, अणव िशवशंकर सोलबने या बालकाचे अपघाती िनधन झा याने यांना 

दांजली वाहणेत यावी. तसेच आजची सभा गु वार दनांक २५/७/२०१९ रोजी 
दु .१.०० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.  

मा. नामदेव ढाके  - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो.  
मा.महापौर-  दांजली वाह यासाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  
      (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा.महापौर- आजची सभा गु वार द.२५/७/२०१९ रोजी दुपार  १.०० पयत तहकूब करणेत 
येत आहे.          
            --------    
 
 

     (राहुल गुलाब जाधव) 
  महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३३ 

सभावृ ांत 
 ( दनांक २०/७/२०१९ (दु .२.००) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २५.७.२०१९                    वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०.७.२०१९ (दु .२.०० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा गु वार दनांक २५.७.२०१९ रोजी दुपार  १.०० वा.महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  
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१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२१) मा.लांडगे र व ल मण 

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२४) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

२५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२६) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

२७) मा.सावळे िसमा र वं  

२८) मा.ल ढे न ता योगेश 

२९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३०) मा.लांडे व ांत वलास 

३१) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३२) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३३) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३४) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३५) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३६) मा.मंगला अशोक कदम 

३७) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३८) मा.अ नी िभमा बोबडे 
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३९) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४०) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४१) मा.भालेकर वण महादेव 

४२) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४५) मा.घोलप कमल अिनल 

४६) मा.उ म काश कदळे 

४७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४८) मा.जावेद रमजान शेख 

४९) मा.यादव मीनल वशाल 

५०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५१) मा. मोद कुटे 

५२) मा.राजू िमसाळ 

५३) मा.बाबर शिमला राज ू

५४) मा.अिमत राज  गावडे 

५५) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५६) मा.भ डवे संिगता राज  

५७) मा.मोरे र महाद ूभ डवे 

५८) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५९) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६०) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६१) मा.अपणा िनलेश डोके 

६२) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६३) मा.गावडे राज  तानाजी 
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६४) मा.जय ी वसंत गावडे 

६५) मा.कोमल दपक मेवानी 
६६) मा.सुल णा राजू धर 
६७) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६८) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६९) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७०) मा.कदम िनक ता अजुन 

७१) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७२) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७३) मा.पाडाळे िनता वलास 

७४) मा.काळे उषा दलीप 

७५) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७६) मा.पवार मिनषा मोद 

७७) मा.बारणे अचना तानाजी 
७८) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७९) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८०) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

८१) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८२) मा.बारणे माया संतोष 

८३) मा.दशले रेखा राजेश 

८४) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८५) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८६) मा.कामठे तुषार गजानन 

८७) मा.क पटे सं दप अ ण  

८८) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
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८९) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९०) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९१) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९२) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९३) मा.कुटे िनमला संजय 

९४) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९५) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९६) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९७) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९८) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९९) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१००) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०१) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०२) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०४) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०५) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०६) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१०७) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०८) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०९) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११०) मा.हषल म छं  ढोरे  

१११) मा. वाबळे संजय म हारराव   

११२) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११३) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 
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११४) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११५) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

  
           यािशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल- अित र  आयु  (१),  मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर- मु य लेखाप र क, मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , 

मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.िनकम- सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, 
मा.आ ीकर, मा.दुरगुडे, मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान अिध क, मा.िशंदे 
– शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण- मु य मा हती व तंञ ान 
अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच, मा.कुलकण  - कायकार  अिभयंता, 
मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार , मा.गोफणे-आरो यािधकार  हे अिधकार  सभेस  उप थत  
होते.   
       ----                              
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  
आहे.  
वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वये व पंपर   
िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन कर या वषयीचे जादा 
िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे िश ण सिमती नेमण-े 
( टप – िश ण सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत)  
( टप – िश ण सिमती या मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश .२ 
अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयामाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे 
माणशीर ितिनधी व देऊन नामिनदशना ारे करावया या आहेत.) 

मा.नगरसिचव - वषय मांक १ - महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाच ेकलम ३० 
अ वय े व पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे 
संचालन कर या वषयीच ेजादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म य े िनदष के या माणे 
िश ण सिमती नेमणे- वशेष सिम यां या मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा 
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महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ 
म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करावया या आहेत. 

१) िश ण सिमती-  िश ण सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.  

(िश ण सिमतीवर ९ पािलका सद यांचे नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -७७, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
रा वाद  काँ ेस पाट -३६, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना-०९, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -२०१७ – ०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
महारा  नविनमाण सेना – ०१ या माणे असणारे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ 
वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधीप नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां या वतीने िश ण 
सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनतापाट - ०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट - ०३, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना- ०१ या माणात अस याचे महानगरपािलकेने 
वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील  सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े
यां यामाफत िश ण  सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर 

यांजकडे सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  
उघडलेले नाह त याची उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत 
आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर 
उघडून येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत आ णा बोदाडे यांचेमाफत 
सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या 
गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात      
१) मा.लोखंडे चंदा राज ू२) मा.सागर बाळासाहेब गवळ , ३) मा.गायकवाड िनमला मनोज, 
४) मा.पवार मिनषा मोद, ५) मा.कदम शिशकांत गणपत, ६) मा.वैशाली जािलंदर 
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काळभोर, ७) मा.सुल णा राजू धर, ८) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव, ९) मा.दशले रेखा 
राजेश या पािलका सद यां या िश ण सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या 
करणेत आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जाह र करणेत आले. 

ठराव मांक - ४२७             वषय मांक - १ 
दनांक – २५/७/२०१८        वभाग – मा.नगरसिचव    
 

वशेष सिमती 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम 
.६७ म ये िनदष के या माणे खालील मा.िश ण सिमती नेम यात आली अस याचे जाह र 

करणेत येत आहे, तसेच 

मा.िश ण  सिमती – मा.िश ण सिमतीवर ९ 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 ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी 
मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण 
सभागृह नेता/ वरोधीप नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या माणात १) मा.लोखंडे चंदा राज ू २) मा.सागर 
बाळासाहेब गवळ , ३) मा.गायकवाड िनमला मनोज, ४) मा.पवार मिनषा मोद, ५) 
मा.कदम शिशकांत गणपत, ६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर, ७) मा.सुल णा राजू धर, ८) 
मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव, ९) मा.दशले रेखा राजेश या पािलका सद यां या पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या 
कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. 

 
 

महापौर 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                             ----- 
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वषय मांक २) मा.आशा धायगुडे-शडगे व मा.दशले रेखा राजेश यांनी मा.शहर सुधारणा 
सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला असून मा.शहर सुधारणा सिमती सद य वा या दोन   

जागा रका या झा या अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम ३१ अ आ ण 
पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ .चे               
संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम . ६९ म ये िनदश के या माणे सदर 
रका या जागेवर िनयु  करणे.  

मा.नगरसिचव – वषय मांक २ महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २३  म ये 
तरतूद के या माणे मा.शहर सुधारणा सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला अस याने  

मा.शहर सुधारणा सिमती सद य वा या दोन जागा रका या झा या 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 कर ता सदर कलमा 
अ वये महानगरपािलका अिधिनयमा वये गठ त 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 जागावंर राजीनामा दलेले मा.सद य या मा यता ा  प ाचा, 
न दणीकृत प ाचा गटाचा आघाड चा कंवा ं टचा आहे याच मा यता ा  प ा या/ 
न दणीकृत प ा या/गटा या/आघाड या कंवा ं ट या मा.सद यास नामिनदिशत करावयाचे 
आहेत. १) मा.आशा धायगुडे–शडगे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट ,         
२) मा.दशले  रेखा राजेश पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना. 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट चे गटनेते तथा सभागृहनेता 
मा.एकनाथ पवार यांनी यां या प ाचे १ सद यांचे नांव बंद लखोटयाम ये वा र नीशी 
मा.महापौरांकडे ावेत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना गटनेते मा.राहूल कलाटे यांनी यां या 
प ाचे १ सद यांचे नांव बंद लखोटयाम ये वा र नीशी मा.महापौरांकडे ावेत. (बंद लखोटा 
देणेत आला.) 
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 मा.महापौर यांनी बंद लखोटे सवासम  उघडले आ ण याम ये असणारे नांव 
ी.अ णा बोदडे, यांनी सभागृहात वाचून दाख वले ते पुढ ल माण-े १) मा.बाबर शिमला राजू, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट . २) मा.ॲड.भोसले सिचन सुरेश, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका, िशवसेना.  
ठराव मांक - ४२८                          वषय मांक – २ 
दनांक – २५/७/२०१८       वभाग – मा.नगरसिचव  
 
      मा.आशा धायगुडे-शडगे व मा.दशले रेखा राजेश यांनी मा.शहर सुधारणा सिमती 
सद य पदाचा राजीनामा दला अस याने मा.शहर सुधारणा सिमती  सद य वा या दोन 
जागा रका या झा या अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ आ ण 
पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे सचंालन कर या वषयीचे 
जादा िनयमांपैक  िनयम .६९ म ये िनदश के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून 
नामिनदशना ारे िनयु  करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांचे/गटांचे तौलिनक 
सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सदर रका या जागेवर सभागृह नेता/ वरोधी 
प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 

प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.बाबर शिमला राज,ू २) मा.अडॅ.भोसले 
सिचन सुरेश या पािलका सद याचंी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा 
सिमती सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु  कर यात आली अस याचे जाह र करणेत 
येत आहे.  

 

   महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

     ------  

(िनयु  सिमती सद यांचा पु तक व फुल देवून स मान करणेत आला.) 
 
मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, पंपळेगुरव येथील अ याचार क न खून केलेली 
अड च वष य िचमुकलीचे िनधन, तसेच  शीला द त -  काँ ेस (आय) प ा या जे  
ने या व द ली या माजी मु यमं ी, रामचं  पासवान - बहारमधील लोकजनश  
पाट चे खासदार, मांगेराम गग – द ली भाजपाचे माजी अ य , िनमलाताई पुरंदरे- 
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मा.बाबासाहेब पुरंदरे यां या प ी, गणेश ढोरे –  माजी वकृत सद य, हतेश मुलचंदानी- 
पपर , जजाबाई क पटे –आदश माता, नमदा िचंचवडे- िचंचवडगाव, नथुबाई िचंचवडे- 
िचंचवडगांव, शाहूबाई िनवृ ी पलांडे - नगरसे वका हराबाई घुले यां या  मातो ी,  सदानंद  
गु जी- आदश य म व, यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांना आज या सभेत  

दांजली वाहणेत यावी. देशाची राजधानी द ली येथील िशला द ीत या तीन टम 
मु यमंञी हो या यांच दु:खद िनधन झालेल आहे तर  या सभेत यांना दांजली 
अपण करावी अशी मी वनंती करतो.  

मा. बापु उफ शञु न काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.नगरसेवक. दोन 
दवसापुव  काटे पंपळे येथे एक दुदवी घटना घडलेली आहे. या याम ये एका आड च 
वषा या मुलीवरती अमानुष असा अ याचार झाला, यात या मुलीचा दुदवी अंत झाला. 
या नराधमाना कायदया माणे फाशी होईलच. तर  माझी सभागृहाला वनंती आहे क  
या मुलीलाह  सभागृहात दांजली वाहावी.  

मा.सागर गवळ  - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो.  
मा.महापौर-  दांजली वाह यासाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  
      (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. द ली या तीन टम 
मु यमंञी राह ले या मा.िशला द ीत यांच दु :खद िनधन झालेल आहे, बापु काट या 
वॉडातील िचमुकलीला आताच दांजली वाह ली या सव पा भूमीवर आजची सभा पुढ ल 
मह या या द.२०/८/२०१९ पयत तहकूब करावी अशी मी सुचना मांडते. याच बरोबर 
मा.िशला द ीत सार या कतबगार आ ण शासनावर पकड असले या माजी मु यमंञी या 
आप याला सवाना सोडून गेले या आहेत. यांना मी मा या भारतीय जनता पाट या वतीने 
मा या भागा या वतीने अदरांजली वाहते आ ण थांबते. 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपळे सौदागर 
या ठकाणी दोन दवसापुव  अ यंत द ुदवी घटना घडलेली आहे. दोन दवसापुव  जो या 
िचमुकलीवर अ याचार झाला याचा मी िनषेध य  करतो आ ण याच माणे आदरनीय 
काँ ेस ने या िशला द ीत द ली रा याचे यांनी तीन वेळा मु यमंञीपद भूष वलं. 
याच माणे केरळ या रा याचे रा यपालपद यांनी भूष वलं. द ली रा या या दुस-या 
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मह ला मु यमंञी हणून यांना मान िमळाला अशा िशला द ीतांना मी मा या प ा या 
वतीने भावपुण दांजली अपण करतो. याच माणे मा.महापौर साहेब, तु हांला एक वनंती 
करतो क  आप या शहराम ये पोलीस आयु ालय नवीन झालेल आहे. दोन तीन 
दवसापुव या घटना पाह यातर काल पण पंपर तील यापा-यानी बंद पुकारला होता. एका 
मुलाला उचलल आ ण आप या महापािलके या मागे मारल. शहरातील गु हेगार च माण 
जा तीत जा त वाढलेल आहे. कृपया या सभागृहाचा एक सद य हणून आप याला सांगतो 
क  आपण लवकरात लवकर पु हा एकदा पोलीस आयु ांची भेट यावी आ ण कुठेतर  या 
शहरतील सव नागर कांना मोकळा ास दयावा एवढ बोलून थांबतो, ध यवाद.  
मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच 
मा यवरांना आपण दांजली अपण केलेली आहे. वशेषत: द ाकाका असतील कंवा प नेते 
असतील यांनी सवानी माजी मु यमंञी िशला द ीत यां या दु :खद िनधनाब लचा ताव 
या ठकाणी मांडलेला आहे. खरतर या वीस बावीस वषा या कालखंडाम ये काम करत 
असताना आपण लहान कायकत हणून यावेळेस आपला समाजकारणाम ये राजकारणाम ये 
वावर असतो यावेळेस असे काह  जे य म व असतात क  यांनी यांच अ व य, यांची 
जग याची प दत, यांची काम कर याची प दत यांची दुर ी या सगळया गो ीं 
आप यासार या कायक याना ेरणादायी असतात. मी असेल कंवा इथे बसलेले बाबू नायर 
असतील िशला द ीत या पह या मह ला मु यमंञी हणून यावेळेस आ हाचंा संबंध 
आला यावेळेस आम या डोळयासमोर एक महारा ातील मु यमंञी हे पद येका याच 
मनाम ये असत. यांचा वावर, यांचा असलेला लवाजमा, यांची असलेली आजूबाजूला 
प दत कंवा सव संर ण, ते एक वेगळच य आप याला बघ यासाठ  असतं. आप या 
डो यात याचच असत क  आपण एखाद  साधी, सरळ, साधी राहणीमाण व उ च 
वचारसरणीचे लोक जोपयत पाहत नाह  तोपयत अपण याच माहोलम ये असतो क  
मु यमंञी पद हे याच सवात असतं. आ हांला अनुभव आला आ ण यावेळेस मला इतका 
िनतांत आदर वाटला या य  वषयी क  बाबू नायर आ ण आ ह  द ली येथे रे टॉरंट 
भवन आहे या ठकाणी साऊथ इंड यन जेवण भेटत. यामुळे यावेळ या या आठवणी 
ता या झा या. तेथे ना ा करायला दोन सुर ा र क आ ण यांची फॅिमली आ ण 
मा.मु यमंञी एवढेच पाच जण या गाड तून आले. मी हणल मु यमंञी येथे, यावेळेस 
यांना तेथे  वचारला यावेळेस या हणा या क  मा या शहराम ये मी जर असुर ीत 
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असेलतर माझे शहर कसकाय सुर ीत असेल. हणजे अशा य म वाची एखाद  य  
गे यानंतर  या य ची जाणीव ठेवून आपण आज येथे सभागृहाम ये यांना दांजली 
अपण क न आपण सभा तहकूब करत आहोत परंतु याच िचरकाल मनाम ये, अंतकरणाम ये 
साठून ठेवले या आठवणी भ व यात येणा-या नवीन पढ साठ  असतील. या ठकाणी अनेक 
मह ला भगीनी आहेत क  यांच काह  च रञ असेल, पु तक असेलतर आपण ज र वाचाव 
यातन आप या आयु या या वाटचालीसाठ  एक मोठ ऑ सजन आप याला जग यासाठ  

न हेतर समाजमा यमातून काम करत असताना जे आदश य म व असतात तो एक एक 
ण जर  यतीत केलातर  आप या आयु याच सोनं झा यािशवाय राहत नसतं. परंतु 
याचबरोबर द ुस-याह  घटना शहराम ये घडत असताना मा.महापौर साहेब, मी आप याला 
या िनमी ाने एक वनंती करतो, इथे आज येकालाच बोलायच होत आ ण घटना घडत 

चालले या आहेत. आ कालीन यावेळेस कोणतीह  घटना घडत असते यावेळेस तो काह  
वषय अजडयावर नसतो. यावेळेस या वषयाला ध न सवाची मत या सभागृहात यांनी 
य  के यानंतर ती ऐकूण यायची आ ण तु ह  आमचे महापौर हणून शहराला दशा 
दे यासाठ  कंवा ते  सोडव यासाठ  आपण य  करायचे असतात. जनरल बॉड  हणजे 
अजडयावर ल वषय आ ण उपसूचना न हेतर याह  यितर  या शहरातील अनेक  
असतात या ाला अनुस न येक य ला तु हांला पाच पाच नाह तर दहा दहा तास 
ऐकायची वेळ आलीतर ती तु ह  ऐका. आचारसं हता लागाय या आगोदर मी तु हांला सूचना 
करतो क  या सभागृहाम ये कोणाचे  असतीलतर यासाठ  एक वशेष सभा तु ह  जनरल 
बॉड या यतीर  बोलवा. कारण हा आवाज हणजे शहरातील संपुण स ावीस लाख 
नागर कांचा आवाज होता. फार मोठा वकास के यान फार मोठ  ांती होते असंह  काह  
नाह . इथ आपल शहर आ णासाहेब मगरांना देखील वसरलय क  यांनी या शहराची 
िनम ती केलेली आहे. आ णासाहेब मगर  नसतेतर प नेते तु ह  वदभात आ ण आ ह  इथे 
िचंचवडम ये  ामपंचायतीची िनवडणूक लढवत बसलो असतो. आ ण या युगपु षाला आपण 
वसरलेलो आहोत. आ ण हणून फार वकास के यान फार मोठ राजक य खेळयाकरण 
बन यापे ा आता शञु न काट या, आम या नाना काट या प रसरात या घटना या घडत 
असतात या काह  ठरवून घडत नाह त. क  या मह या या तारखेला ह  घटना घडणार 
आहे. पण या घड यानंतर यावर वचारमंथन क न आपण सवानी सभागृहात एक होवून 
यावर मात कर याच काम देखील आपणच या सभागृहा या मा यमातून केलं पाह जे. तर  



21 
 

  

मी तु हांला वनंती करतो क  िशला द ीत यांच आदश य व डोळयासमोर ठेवून उ च 
वचारसरणीने अतीशय साध राह यानंतर सु दा आपण उ म िशखरावर पोहचू शकतो असं 
एक य म व आप या आजूबाजूला होत असताना यांना दाजंली अपण करत असताना 
आपण देखील आप या सभागृहाम ये एक नवीन पायंडा पाडावा क  प नेते, सव प ाचे 
गटनेते िमळून अशी काह  यावेळेस संकट येतात यावेळेस तु ह  पह ल जनरल बॉड या 
अगोदर वचारमंथन क न या प दतीने एक वशेष सभा बोलवावी अशी मी या 
सभागृहाम ये दांजली िनमी ाने मागणी करतो, ध यवाद.   
मा.मीनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. उ कृ  ने या आ ण 
माजी मु यमंञी िशलाजी द ीत यांना मा या प ा या वतीने दांजली वाहते. याचबरोबर 
परवा जो छोटया आड च वषा या मुली या बाबतीत जो कार घडला तो अ यंत लाजीरवाणा 
असा आहे, भर दवसा असा जो कार घडतो या यामुळे परत एकदा पंपर  िचंचवड या 
आ ण सगळया भारतात या मह लांचा संर णाचा  जो आहे तो पु हा एकदा िनमाण 
झालेला आहे या यामुळे मी आयु  साहेबांना नं  वनंती करतो क  तु ह  पोलीस 
आयु ांशी बोलून यात आ हांलाह  सहभागी क न या आ ण एखाद  िमट ंग लावून या 
गु हेगार च माण गे या दोन ते तीन मह याम ये वाढलेलं आहे ते खरच िचंताजनक आहे. 
याचबरोबर परवा वायसीएमम ये जो कार घडला मा या भागातील दोन ये  य  

हो या यांची डेडबॉड  हातात दयायला पुण दड दवस लागला. वायसीएमम ये कोणतेह  
पोलीस िनर क तीथे पो टमाटम कर यासाठ  अ हेलेबल नस यामुळे आप या पंपर  
िचंचवडम ये या पोलीस चौ या आहेत, पोलीस टेश स आहेत तर येक पोलीस टेशनचे 
दररोज दोन कंवा तीन पोलीस वायसीएमएला पो टमाटम यावेळेस अ हेलेबल असतात. परंतु 
असा ब-याच वेळा कार घडतो क  पोलीसां या कमतरतेमुळे बॉड  तशाच ठेवा या लागतात. 
या दवशी सहा बॉड  पे ड ग अस यामुळे पुण वायसीएम हॉ पटल भरलेल होतं. मा या 
भागातील दोन ये  य  हो या यां यासाठ  लोकांना ताटकळत इत या वेळ थांबाव 

लागलं हे खरच चुक च आहे. माट िसट कड आपण वाटचाल करतो आ ण अशावेळ  जर 
शेवट या णाला माणसाना या गो ीसाठ  जर थांबाव लागत असेलतर खरच याचा 
गांभीयाने वचार केला गेला पाह जे. याचबरोबर नवीन कायदयानुसार जे , वय साठ या पुढे 
या य  आहेत यांना पो टमाटमसाठ  आ द नगरसेवकांची िशफारसह  चालत होती पण 

आता यांना वायसीएमला पाठवायचा जो नाहक कायदा केलेला आहे. मा.महापौर साहेब, मी 
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तु हांला वनंती करते क  तु ह  रा यशासनाशी बोलून हा कायदा कमी करावा कंवा 
ये ांसाठ  वायसीएम कडे न पाठवता आ द जो कायदा होता या माणे जर केलतर 

वायसीएमवर जो अनाव यक लोढ येतो तोह  कमी होईल, ध यवाद. 
मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. द ली या माजी 
मु यमंञी, िशला द ीत क  यांनी तीन टम द लीम ये कामकाज केलं यांन मी 
मा याकडून मा या प ाकडून दांजली वाहते. तसेच िशवशाह र बाबासाहेब पुरंदरे यां या 
प ी िनमलाताई  पुरंदरे यांचह  िनधन झालेल आहे यांनाह  दांजली वाहावी. शञु न काटे 
यां या भागाम ये जी घटना घडलेली आहे याचाह  मी जाह र िनषेध करते. मा.महापौर 
साहेब, मला एक वनंती करायची आहे क , आपण सभागृहाम ये आज िनषेध करणार 
आहोत. फ  िनषेध क न चालणार नाह तर आज आपण जागोजागी जे कॅमेरे बस वलेले 
आहेत याच फुटेज आप याला िमळाल पाह जे. कुठलीह  घटना घडू दे हणजे आज तो 
माणूस सापडलेला असो कंवा नसो परंत ुआज रोडवर काह  ऍ सडट झाला कंवा कुठे काह  
घटना घडलीतर फुटेजव न आप याला ह  माणस िमळतात. शहराम ये आपण ब-याच 
ठकाणी कॅमेरे बस वलेले आहेत. थािनक लोकांनी सु दा यव थत कॅमेरे बस वलेले आहेत. 
या सगळयाच फुटेज हे पोलीस चौक ला गेलं पाह जेत. बघा कुठेतर  एखादया घराम ये 

घटना घडते कंवा या या समोर या बाजूला घडते यावेळेस आप याला लगेच फुटेज 
िमळतं. परंतु अशी सामाजीक बांधीलक  ध न अशी कुठली जर घटना घडत असेलतर याच 
फुटेज आप याला पटकन िमळणार नाह .  परंतु अशा गो ीम ये आप याला हे फुटेज, आता 
बघा, कुठेतर  हणजे ती जागा सु दा अजीबात चांगली दसत नाह  अशा ठकाणी या 
मुलीचा मृतदेह सापडलेला आहे. मग अशा ठकाणी नेऊ तोपयत तेवढया र याव न कुठेतर  
ती य  आढळ या गेली पाह जे. हणजे पोलीस यंञणेला सु दा या गो ीचा हातभार 
लागेल. मा.महापौर साहेब, आपण आज चांगला िनणय यावा अशी माझी वनंती आहे.  क  
या या ठकाणी शहराम ये कॅमेरे नसतील अशा ठकाणी कॅमेरे लावा. एखाद कुठल काम 

कमी करा, आम या वॉडातल सु दा एखाद काम तु ह  कमी केलतर  चालेल परंतु सावजिनक 
ठकाणी, र यांवर येक ठकाणी कॅमेरे बसवा ह  काळाजी गरज आहे. तर  शासनाला या 
गो ी या सूचना करा यात. जेणेक न कुठेह  कुठलीह  घटना घडूदेत आप याला फुटेज 
िमळतील आ ण पोलीस टेशनलाह  बांधुन याव या गो ीम ये, कारण काह  ठकाणचे कॅमेरे 
आहेत, जर तीथे चैन ओढ याची घटना घडते, मुलीनां छेड याची घटना घडते यावेळेस 
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आपण पोलीस चौक ला हणलतर ते हणतात क  कॅमेरा बंद आहे. ती या गो ीची 
पोलीसाना सु दा बांधीलक  केली पाह जे. आपण आयु ालय क न दलं, कॉप रेशन या 
ॉपटया यांना आपण देतो. ऍटो ल टर दलं, शाळा द या, सगळया यंञणा यांना देतो. 
यांना गाडया नसतीलतर या सु दा आपण पुरव याची मनाची प र थती ठेवतो. हे करत 

असताना पोलीसांची सु दा आपण एक िमट ंग लावा आ ण यांना सु दा समज देणं गरजेच 
आहे क  जर पंपर  िचंचवड महापािलके या वतीने  तु हांला जर आ ह  एवढ  यंञणा पुरवत 
असूतर तु ह  सु दा द  असणे गरजेच आहे. यावेळेला अशा घटना घडतात क  गर ब जर  
आई असेलतर ती यावर आज काय बीतल असेल क  ती या कुशीतून तो माणूस या मुलीला 
घेवून गेला आहे. तीची प र थती बघीत यानंतर आता आ नीताई आ ण आ ह  बोलत 
होतो क  या मुलींची प र थती इतक  भयानक होती असं पोलीस लोक सांगत होते, तर 
मग असं कृ य करणा-यांना आपण सु दा ठराव करावा क  जाह र याला फाशी दयायला 
पाह जे. अशा प दतीची मागणी सव प ा या वतीने कॉप रेशन या वतीन जस आपण 
एखादया या िनषेधाच करतो कंवा एखादया या कौतूकाच करतो तसं कॉप रेशनमधुन जाह र 
िनषेध झाला पाह जे. तसेच फा ट कोटमधुन याची लवकरात लवकर सुनावणी होवून 
लवकरात लवकर याला िश ा झाली पाह जे. तर  या गो ीचा मी जाह र  िनषेध करते 
आ ण लवकरात लवकर तो माणुस सापडावा व याला िश ा हावी या यासाठ  य  
करावेत ह  नं  वनंती. 
मा.झामाबाई बारण-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज आप या 
सभागृहाम ये द ली या तीन वेळा मु यमंञी झाले या िशलादेवी द ीत यांना आपण 
आप या सभागृहाम ये दांजली वाह लेली आहे याच माणे आप या शहरात या काह  
घटना घडले या आहेत या अशा लाजीरवा या घटना घडू नयेत आ ण अतीशय जीवाला 
पळा पड यासारख असं शञु न काटे यां या भागाम ये आड च वषा या मुलीवर ह  घटना 
घडलेली आहे. या घटनेचा िनषेध या ठकाणी केलेला आहे. िशलाताई द ीत यांच मी एक 
साधी कायकत  अस यामुळे खरोखर मला एक अिभमान वाटतो क  यांना दांजली 
वाहायची मला मा.महापौर साहेब आपण संधी दलेली आहे. पंपर  िचंचवड शहराचे आयु  
ीिनवास पाट ल होते आ ण तेच ािधकरणाचे अ य  होते. यावेळ  िशला द ीत, माजी 

मु यमंञी आप या शहरात आ या आ ण यां याशी बोलायला, बसायचा योगायोग 
मा यासार या कायकतीला िमळाला. खरोखरच यांचा वभाव शांत आ ण साधा होता. 
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यांची साधी राहणी आ ण उ च वचार होते. अशा म हला बरोबर मला योग आला. 
या ठकाणी मला सांग यास अिभमान वाटतो क  ीिनवास पाट ल साहेबांनी यांना सांगीतल 
क  शेतकर  कुटंूबातील या मह ला आहेत अशी यांनी ओळख क न दली. यांना सु दा 
आपुलक  वाटली क  या शहराम ये सु दा राजकारणाम ये शेतकर  कुटंूबामध या मह लेला 
बाहेर पड याची संधी िमळाली. मा.महापौर साहेब, आप या शहराम ये या घटना घडले या 
आहेत या घटना घडू नयेत. आता अनेक जणांनी सांगीतल क  पोलीसांच सहकाय पाह जे, 
कॅमेरे पाह जेत. तर  आप या महापौर कारक दम ये ह  एक चांगली गो  क न दाखवावी क  
शहराम ये अशा घटना घडू नयेत अशी मी आप याला वनंती करते आ ण या ठकाणी मी 
मा या कुटंूबा या वतीने, भागा या वतीने दांजली अपण करते.      
मा. उषा उफ माई ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी मा या 
प रवारा या वतीने, वॉडा या वतीने िशलाताईला दांजली वाहते. याच बरोबर 
पंपळेसौदागर येथे आड च वषा या मुलीवर अ याचार झाला याम ये तीचा मृ यू झाला 
आ ण खरोखर ह  गु हेगार  खुपच बोकाळत चाललेली आहे. आप याकडे आयु ालय हाव, 
यांना जागा नाह तर जागेची आपण सोय क न दयावी पंपर  िचंचवडकरानी यां या 
टाफला जागा, गाडया ह  मदत पुरवून या शहराम ये यांच वा त य केलेलं आहे. मह ला 

आयोगा या अ य ा सौ. वजयाताई रहाटकर या दोन दवस काय मा या िनमी ाने   
आप या पंपर  िचंचवड शहराम ये आ या असताना, काल देखील िनळूफुले नाटयगृह येथे 
सांगवीचा बचत गटाचा एक मह ला मेळावा आयोजीत केला होता. यावेळेस यांना ह  
बातमी कळाली आ ण ये या अगोदर, आमदार ल मणभाऊ जगताप आ ण वजयाताई या ती 
झालेली घटना या ठकाणी गे या. आ ण या ठकाणी दु:खद झाले या य या घरातील 
लोकांचे यांनी सां वन केले. तसेच कडक म ये आदेश दले क  यानंी कोणी गु हा केलेला 
आहे याला फाशीची िश ा झाली पाह जे, यांला लवकरात लवकर पकडल पाह जे. असे 
आदेश देत असताना काय म झा यानंतर आ ह  देखील सव मह ला या ठकाणी गेलो आ ण 
तेथील वातावरण आ ह  पाह ल. आयु  साहेब, खरतर बांधकामाचे ठक ठकाणी काम चालू 
आहेत यासाठ  आपण रतसर परवानगी देतो. या ब डरने आप याकडून रतसर परवानगी 
घेत यानंतर याला आपण जाब वचारला पाह जे क  तु कती ए कराम ये ब ड ंगच 
बांधकाम करणार आहे ती मा हती घेत यानंतर तो वत: काम करत नसतोतर गोरगर ब, 
क  करणारे माणस या ठकाणी राबत असतात. आ ह  या जागेवर गेलो होतोतर ते आऊट 
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साईडला आ ण पलीकडचा भाग इतका ओसाड होता क  तो खुप ओसाड भाग आहे. या 
लोकांना राह यासाठ  तेथे प याचे घर होते. आ ह  तीथल वा त य यांच पाह लं. यां या 
दाराचा अधा पञा असा वाकलेला होता. ह  राञीची घटना घडलेली आहे. छ ीसगडच ते कुटंूब 
आहे, आ ह  शेजार या मह लेला वचारलं. तीन आ हांला सांगीतल क  ताई या ठकाणी हे 
कुटंूब राञीच झोपलेल होतं, मुली या आईला दवसभर काबाडक  क न राञीची झोप लागून  
गेली आ ण ती या शेजार  झोपलेली मुलगी तीला तो नराधम घेवून गेला. हणजे ाणी जसे 
ओडून नेतात आ ण हा या करतात या कारची घटना झाली. आज ते रह वासी व तीत 
सुर ीत असते, यांची जर व तीत घर असती तर हा कार घडला नसता. हा कार घडला 
कसा कारण ती व ती जी होती ती आऊट साईडला होती. ओसाड असा भाग होता. जे कोणी 
बांधकाम करतात यांना असा आदेश दयावा क  कॅमेरांचे फुटेज घेवून ते जमा करावेत. परंतु 
बांधकामावर आता असा आदेश दयावा क  तुझी मोठ  कम आहेत या ठकाणी कामगार 
लोक राहणारे आहेत, यांची राह याची सोय काय आहे. तसेच यां या संर णासाठ  ते कॅमेरे 
या बांधकामावर बसवले गेले पाह जेत. हणजे अशा घटना घड यानंतर कुठेतर  आप याला 

बेस राह ल. डपाटमट काम करतच नाह  असा माझा आरोप नाह  पण या घटना घडतात. 
याचबरोबर महापािलके या माग या साईडला मुलचंदानी या मुलाचा खुण झाला ते सु दा 

अतीशय अ यायकारक झालेल आहे. अशा ाकर या घटना घडतात याला महापालीकेच 
सु दा काह  कत य आहे, काह  जबाबदा-या आहेत. असे कार घडतात तर  एखादा ब डर 
आ यानंतर याला आपण वचारावे क  तुझा कामगार वग कसा राहणार आहे. यां या 
संर णाची यव था केली का नाह . या छोटयाशा मुलीवर एवढा मोठा अ याचार झालेला 
आहे हणजे हे परत कलयुग उतरलय क  काय. आ ह  तीन चार मह ला िमळून तेथे गेललो 
होतो. तेथील वातावरण पाह यानंतर मन सु न असं झालं. तर  अशा घटना घडू नयेत 
हणून डंपाटमटला सु दा आपण सूचना करा यात. यांना आपण सु वधा दले या आहेत, 

बर चशी मदत केलेली आहे. तर  आम या शहराच संर ण यांनी केल पाह जे. जे गोरगर ब 
शहरात पोटासाठ  आलेले आहेत यां या मुलाबाळां या अशा घटना घडत असतीलतर ते 
अतीशय चुक च आहे. येक मह ना दोन मह यात काह तर  घडत असतं. आपण गाडन 
के या आहेत या कशा कर ता केले या आहेत क  वरंगूळा हावा हणून केले या आहेत. 
मन थर झाल पाह जे पण अशा ठकाणी सु दा अशा घटना घडायला लागले या आहेत. 
तर  मी आप याला वनंती करते क  या झाले या घटनेला कुठेतर  आळा बसला पाह जे 
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आ ण मा या वतीने या मुलीला दांजली वाहते. याच बरोबर वकृत सद य गणेश ढोरे 
यांना देखील दांजली अपण करते आ ण थांबते. 
मा.िशतल काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. द ली या माजी 
मु यमंञी िशलाताई द ीत यांना मी मा या प रवारा या वतीने, मा या प ा या वतीने 
भावपुण दांजली वाहते. तसेच आता येथे आदरणीय सवच नगरसेवकांनी या लहान 
मुलीब ल बोलल ती मा या वॉडातील, पंपळे सौदागर, मा या भागातील मुलगी आहे. आज 
आपण माट िसट म ये पंपळे सौदागरला घेतलं कंवा तीथ माट कर यासाठ  कंवा तीथ 
डे हलप कर यासाठ  क  जे ऑलरेड  डे हलप आहे तीथे आपण सवजण य  करतो आ ण 
अशा भागाम ये आज मुलगी सुर ीत नाह . आज ब-याच जणांना आप याला मुली आहेत. 
अशा छोटया मुलींवर चुक ची घटना घडत असेलतर आज आप या सोळा सतरा वषा या 
मुलीला जर आपण आज कॉप रेशनला येत असेलतर आपली मुलगी लासला जात असेलतर 
आपण तीला दहा वेळा सांगत असतो क  लासला पोहच यानंतर फोन कर कंवा घर  
आ यानंतर फोन कर. आता िमनलताई बोल या, मंगलाताई बोल या क  कॅमेराची यव था 
झाली पाह जे. एक लेबर कँप आहे तीथे आपण कॅमेरे बसवू शकत नाह त. पण एक क  
शकतो क  पोलीसांबरोबर िमट ंग घेवून कस झाल पाह जे हे सांगू शकतो, या ठकाणी 
िलनीअर गाडन आपण जे केलेल आहे तेथेह  खुप चुक चे कार घडतात. सं याकाळ या 
वेळेला िसनीअर िसट झन जर तेथे गेलेतर या ठकाणी मुल-मुली बसलेले असतात बरेचसे 
चुक चे कार तीथ चाललेले असतात. तर  अशा गो ीना आपण माझा भाग, तुझा भाग न 
करता कंवा प  न बघता पपंर  िचंचवड शहराम ये अशा चुक या गो ी घड या नाह  
पाह जे. मा.महापौर साहेब, हे पंपर  िचंचवडचे थम नागर क आहेत, आयु  साहेब आपण 
आहात, मुलीं या बाबतीम ये असे चुक चे कार घडता कामा नये. आज पंपर  िचंचवडम ये 
मुलींची कंवा मह लांची सुर ा परत एकदा ऐरणीवर आलेली आहे. कारण एकदा एखादया 
नराधमाला जर चांगली िश ा झाली, इतक  वाईट िश ा झाली पाह जे क  परत अशी घटना 
घडली नाह  पा हजे. आज चांग या घर या मुलीवर असा अ याचार झालातर आपण सगळे 
जण ग धळ घालू कंवा तेथे जावुन ेशर देवू पण आज जर सवसामा य कामगारा या 
मुलीवरती अशी घटना घडलीतर या माणसान काय करायचं, यांनी कुणाकड जायचं. तर  
आपण सवानी ह  गो  गांभीयाने घेतली पाह जे. पोलीस काम करतात यां यावरती आपण 



27 
 

  

जर यव थत िनयंञण ठेवल आ ण यांना जर आदेश दलेतर न क च या गो ीला आळा 
बसेल.  मला बोल यास संधी दली याब ल ध यवाद. 
मा.सिचन िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. द ली या माजी 
मु यमंञी िशला द ीत यांना मी आम या प रवारा या वतीने व . .१७ या वतीने तसेच 
पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने आदरांजली मी वाहतो. तसेच आमचे सहकार  नगरसेवक 
बापू, व नाना यां या भागात जी दुघटना घडली या दुघटनेतील िचमरूड ला दांजली 
वाहतो. व आदरांजली व दांजली हे आपले कत य आहे ते कत य आपण पार पाडत 
असताना आप या जबाबदार ला कुठेतर  वसर पडतोय का असा  मनाम ये उप थत 
होतो. आजची ह  महासभा आपण पुढ या मह यात २० तारखेपयत न घेता शहराम ये खुप 
गंभीर  आहेत या ावरती सभागृहाम ये चचा होणं गरजेच आहे याच आपण भान 
ठेवून ह  सभा याच मह याम ये तीन चार दवसात यावी अशी मी वनंती करतो. 
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवानी चचा केली 
क  शहरात कशा घटना घडतात. या ठकाण यादव ताईनी सांगीतल, मंगलाताईनी सांगीतल, 
माईनी सांगीतल, काटेताईनी सांगीतल क  कुठेतर  शहरात मह लांची सुर ा देखील ऐरणीवर 
आली. एका आड च वषा या िचमुरड च अपहरण क न ती यावर अमानुष असा अ याचार 
झाला आहे या अ याचारा ब ल मी िनषेध करतो. आम या प ा या वतीने दांजली 
वाहतो आ ण मा.महापौर साहेब, आपल ल  वेधु इ छतो क , आप या शहराम ये दनेश 
मुलचंदानी पंपर , िनलेश खैराणी सांगवी, मयुर वडमारे वाकड आ ण एक अनोळखी 
हंजवड त देखील मृ यू सापडलेला आहे. हणजे कुठेतर  एका बाजुला िचमुरडया मुली या 
संर णाचा  असताना शहरात गु हेगार  खुप टोकाला गेलेली आहे. शहरात दवसाआड 
खुण होत असतीलतर शहराची सुर ा कुठे गेली. एका िचमुरड वर अमानुष असा अ याचार, 
त णांचे खुण कुठ या दशेला हे शहर चालल आहे. भाऊसाहेबांनी सु दा सांगीतल आहे क  
शहराम ये खुप ववीध  आहेत या यावर महासभा या. मा.महापौर साहेब, सिचनन 
देखील आता सांगीतल क  शहरात असं य  आहेत, कुठतर  शहर कच-यात गेल आहे. 
हणजे आपण दांजली वाहत असताना आप या जबाबदार च सु दा भान ठेवल पाह जे. ह  

महापािलका सभा आपण वीस तारखेला घेणार आहोत ती लवकरात लवकर यावी. प नेते 
शहरातील कच-यावर तु ह  चचा करा, शहरात गंभीर  आहेत जे लोकांना रोज 
भेडसावतात यासाठ  एक वशेष सभा यावी नाह तर ह  सभा आपण लवकरात लवकर 
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यावी. या मुलीवर अमानुष अ याचार झाला आहे या नराधमाला िश ा िमळ यासाठ  
आयु  साहेब आपण सव मह लांसह एक ितिनधी हणून आपण वत: पोलीस आयु ाचंी 
भेट या. हे शहर कुठ या दशेला चालल आहे, एका बाजुला आपण सव सु वधा पुरवतो दुस-
या बाजुला परवाच तु ह  सीसी ट ह चा देखील मु ा घेतलेला आहे. या गो ीकडे आताजर 
गांभीयाने नाह  पाह लतर हे शहर वाढत आहे. पाच ते सहा लाख लोकसं येव न पंचवीस 
लाख लोकसं येवर जाऊन पोहचल आहे आ ण असं असताना जर शहरात सुर ेचा  
असेलतर िन तच ह  खेदजनक बाब आहे. मी आपणा सवा या वतीने िनषेध करतो क  
अशा नराधमाला लवकरात लवकर िश ा काय िमळेल या ने देखील आपण य  करावेत. 
मा.महापौर साहेब, मी पु हा एकदा आप या िनदशनास आणतो क  आता उपमहापौरांनी 
देखील सुचना मांडली आहे क  शहर अ रश: कच-यात गेलं. अशा गंभीर ावर एकदातर  
सभागृहात चचा झाली पाह जे. आपण पाच दवसापुव  ह  सभा तहकूब केली आज देखील 
अपण सभा तहकूब करतो. तर  आपण ह  सभा पुढ या वीस तारखेपयत तहकूब न करता 
लवकरात लवकर यावी अशी मी वनंती करतो.  
मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. द ली या माजी 
मु यमंञी िशला द ीत यांच िनधन आ ण काल या घटने या संदभाम ये िचमुरड च या 
प दतीन तीच िनधन झाल, खरतर या दो ह  घटनाबाबत दांजली वाहून सभा तहकूब 
कर याचा िनणय करत आलेलो आहे. मला अस वाटतय क  िशलाताई ब ल भाऊसाहेबांनी 
आठवणी सांगीत या. आदरणीय झामाताई यां याब ल बोल या. एक उतूंग य म व होतं. 
आ ण राहूलदादा तु ह  या प दतीने सांगीतल क  अशी काह  प र थती न हती क  खरतर 
या सगळया मा यवरांना दांजली अपण क न सभेच कामकाज चालव याची आमचीह  
मानसीकताह  होती. यामुळ आप या मनाम ये ह  शंका नको क  आ ह  वेळ काढून 
आजची सभा उदया करतोय, या याब लच काह तर  करतोय, अशाब लची शंभर ट के 
प र थती नाह . वरोधी प नेते असतील, सगळया गटने यांना सभा चालू हो या या अगोदर 
यावेळेस हणल होतं क  दांजली सभा आपण तासाभराम ये तहकूब क न पु हा चालऊ 

शकतो. आप यालाह  सगळयांना क पना आहे क , पु हा हे नको आ हांला हणायला क  
तुम या पाट चा एखादा नेता िनधन झा या यानंतर, मला वाटत कुणीतर  सांगीतल एखाद  
मह ला या देशाम ये पंधरा वष सात याने एखादया रा याच मु यमंञीपद सांभाळू शकते. 
खरतर यांच वया या चौ-याऐंशी वष , तसा जर वचार केलातर काल परवापयत यांचे 
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िनधन हो या या अगोदर पंधरा दवसापुव  यांना द ली काँ ेसच पण अ य  केलं. हणजे 
एका कतू वान मह ले या संदभाम ये भारतीय जनता पाट ची महापािलकेत स ा आहे आण 
या काँ ेस या ने या हो या हणून तु ह  दांजलीसाठ  सभा तहकूब का करत नाह त 

अशा प दतीचा आरोपह  होऊ नये आ ण मला खाञी होती आज खरतर शहराम ये या 
प दतीन आजचा मोचा असेल कच-या या संदभात कंवा अजून काह  असेलतर या सगळया 
गो ी या संदभाम य ेसभागृहाम ये चचा हो या या संदभाम ये आमची  िन त मानसीकता 
आ ण ती तयार  पण आहे. पण खरतर सभेचे संकेत आहेत क  आप या सभागृहाच सगळया 
प ा या ने यांच मत घेतल पाह जे. यामुळे मा.महापौर साहेब, मी तु हांला वनंती करतो 
वीस तारखेपयतह  थांबायची गरज नाह . िशला द ीत असतील, काल या घटने या 
संदभाम ये, लॉ ऍ ड ऑडर या संदभाम ये सगळयांनी भाषण केलं क  या शहराम ये 
आयु ालय झाल आ ण अशा प दती या घटना घडत आहेत. मंगलाताईनी खुप चांगली 
सूचना केली क  आपण सीसीट ह  कॅमेरे या शहरामध या सगळया ठकाणी लावले गेले 
पाह जेत. ताई, मला असं वाटतय क  या शहराम ये माट िसट म ये आपला समावेश 
झा यामुळे कुणा या भागामधला िनधी कमी न करता आपण वेगवेगळया ठकाणी 
सीसीट ह  कॅमेरे बसवले जातील, अजून दोनशे चारशे ठकाणी सीसीट ह  कॅमेरे बसव याची 
गरज भासलीतर तीह  बसव यासाठ  आपण कमी क  नका क  यामुळ पोलीसांनाह  
गु हेगार शोधायला मदत होईल. या िचमुरड वरती अ याचार झाले ते कुणा या भागाम ये 
झाले, हणजे आता बोलल गेल ते खरं आहे, क  एखादया ठकाणी माट  िसट म ये एखादा 
भाग आला हणजे अशा वकृत मनोवृ ीचे लोक, माजी सभागृहा या मा यमातून तु हांला 
वनंती आहे क  दोन वषा या, वषा या, सहा मह या या िचमुरड वर अ याचार क न 
अशा कार या हा या होतात ह  एक वकृती आहे. ह  वकृती संपव यासाठ  खरतर 
महापािलके या मा यमातून असेल अशा ठकाणी अशा वगाम ये अशा प दती या जा तीत 
जा त घटना घडतात, मला असं वाटत क  म हला आ ण बालक याण सिमती या 
मा यमातून अशा वकृत मे टॅलीट ला आपण कुठतर  परावृ  केल पाह जे. कुठतर  यांना 
चांग यापैक  समज दली पाह जे. अशा ठकाणी लोक बोधनाचे काय म घेवून अशा 
प दती या दुदवी घटना या शहराम ये पु हा घडणार नाह त यासाठ  खरतर आपण काम 
कर याची गरज आहे. मा.महापौर साहेब, आप याला मी वनंती करतो क  या सभागृहाम ये 
या सगळया मा यवरांना आपण दांजली अपण क न या पुढ या काळाम ये पुढची जी 
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सवसाधारण सभा आहे ह  वीस तारखे या अगोदर जर  घेतलीतर  चालेल, आजह  हणल क  
आज तहकूब क न आ ण पु हा चालवायची तर पु हा वतमानपञाम ये येईल क  भारतीय 
जनता पाट  सभा तहकूब करते अशा प दतीची आमची मानसीकता नाह . मा.महापौर साहेब, 
आपण लवकरात लवकर ह  सभा तहकूब क न ऑग या पह या आठवडयात ह  सभा 
घेवून सगळयांना दांजली वहावी अशा कारची मी वनंती करतो.   
मा.सीमा सावळे-  मा.महापौर साहेब, आजची सभा मंगळवार द.६/८/२०१९ रोजी द ु .१.०० 
पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडते. 
मा.सिचन िचखले – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.    
मा.महापौर- सव नगरसेवक, नगरसेवीका, शहराम ये घडले या या दु :खद घटना आ ण 
याचबरोबर नगरसद यां या भावना ल ात घेवून लवकरात लवकर पोलीस आयु ांबरोबर 

बैठक बोलावून या शहरा या सुर ीततेसाठ  हणून आपण लवकरच चांगला िनणय 
या ठकाणी घेवू. शहराम ये कॅमेरे बसव यासाठ  नवीन बजेटम ये तरतूद आहे ती टडर 
ोिसजर लवकरात लवकर आपण माग  लाव.ू शहराम ये आव यक या ठकाणी लवकरात 

लवकर संपुण कँमेरे बसवले जातील. शहरा या सुर ततेसाठ  हणून या या 
नगरसेवकांनी आपआप या भावना य  के या या संदभात तातड ची बैठक सीपी 
साहेबांबरोबर घेवून आपण िनणय घेऊ. शहराची डे हलपमट पाहता ब-याच ठकाणी बांधकाम 
यावसायीकांच बांधकाम चालू आहे यासाठ  आयु  साहेबांना मी सुचना करतो क  
या ठकाणी बांधकाम चालू आहे या ठकाणी कामगारां या सुर ततेसाठ  हणून येक 

बांधकामधारकांनी बांधकामा या ठकाणी कॅमेरे लावावेत हे यांना आपण बंधनकारक कराव. 
याच बरोबर सवाचे आभार मानून आजची सभा मंगळवार दनांक ६/८/२०१९ रोजी दुपार  

१.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
       ---------   
 
                                             (राहुल गुलाब जाधव) 

  महापौर 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

   पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३३ 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/७/२०१९ व द.२५/७/२०१९ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ६.८.२०१९                    वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२५.७.२०१९ (दु.१.०० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा मंगळवार दनांक ६.८.२०१९ रोजी दुपार  १.०० वा.महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.द ा य बाबूराव साने 

३) मा.सार का िशवाजी स ते 

४) मा.वसंत भाकर बोराटे 

५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

६) मा.बारसे यांका वण 

७) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

८) मा.लांडगे र व ल मण 

९) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१०) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

११) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

१२) मा.अ नी िभमा बोबडे 
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१३) मा.संजय बबन नेवाळे 

१४) मा.भालेकर वण महादेव 

१५) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

१६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

१७) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

१८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

१९) मा.ढाके नामदेव जनादन  

२०) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

२१) मा.अपणा िनलेश डोके 

२२) मा.बारणे अचना तानाजी 
२३) मा.िनलेश हरामण बारण े

२४) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

२५) मा. व ठल उफ नाना काटे 

२६) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

२७) मा.नवनाथ द ू जगताप 

२८) मा.हषल म छं  ढोरे  

२९) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

३०) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

 
             यािशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल- अित र  आयु  (१),  
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर- मु य लेखाप र क, मा.कोळंबे- मु य लेखा 
अिधकार , मा.िनकम- सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.आ ीकर, मा.वाघमारे,  मा.इंदलकर- 
सहा.आयु , मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच, मा.च हाण, मा.कुलकण  - कायकार  
अिभयंता हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.   
       ----                              
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मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.  
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  सभागृहात 
आव यक गणसं ये नस याने आजची सभा मंगळवार द. २०/८/२०१९ रोजी दु .१.०० पयत 
तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.  
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर -  गणसं येअभावी आजची सभा मंगळवार द.२०/८/२०१९ रोजी दु .१.०० पयत 
तहकूब करणेत येत आहे. 
       -----  

 
 
 
 

(राहुल गुलाब जाधव) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३३ 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/७/२०१९ व द.२५/७/२०१९, द.६/८/२०१९ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.८.२०१९                    वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.६.८.२०१९ (दु .१.०० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा मंगळवार दनांक २०.८.२०१९ रोजी दुपार  १.०० वा.महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 
१) मा.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
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१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१९) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२२) मा.लांडगे र व ल मण 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२७) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

२८) मा.ल ढे न ता योगेश 

२९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३०) मा.लांडे व ांत वलास 

३१) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३२) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३४) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३५) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३६) मा.केशव हनुमंत घोळवे 
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३७) मा.मंगला अशोक कदम 

३८) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३९) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४१) मा.संजय बबन नेवाळे 

४२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४३) मा.भालेकर वण महादेव 

४४) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४७) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४८) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४९) मा.जावेद रमजान शेख 

५०) मा.यादव मीनल वशाल 

५१) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५२) मा. मोद कुटे 

५३) मा.राजू िमसाळ 

५४) मा.बाबर शिमला राज ू

५५) मा.अिमत राज  गावडे 

५६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५७) मा.खानोलकर ा महेश 

५८) मा.भ डवे संिगता राज  

५९) मा.मोरे र महाद ू भ डवे 
६०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६१) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
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६२) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

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

६५) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

६८) मा.जय ी वसंत गावडे 

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

७१) मा.सुल णा राजू धर 
७२) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७४) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७५) मा.कदम िनक ता अजुन 

७६) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७७) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७८) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७९) मा.पाडाळे िनता वलास 

८०) मा.काळे उषा दलीप 

८१) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८२) मा.पवार मिनषा मोद 

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

८५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८६) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 
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८७) मा.बारणे माया संतोष 

८८) मा.िनलेश हरामण बारण े

८९) मा.वाघमारे अ नी व म 

९०) मा.दशले रेखा राजेश 

९१) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९२) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९३) मा.कामठे तुषार गजानन 

९४) मा.च धे आरती सुरेश 

९५) मा.क पटे सं दप अ ण 

९६) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९७) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९८) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९९) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१००) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०१) मा.कुटे िनमला संजय 

१०२) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०३) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०४) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०५) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०६) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१०७) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०८) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०९) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११०) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१११) मा.राजापुरे माधवी राज  
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११२) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११३) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११४) मा.संतोष बबन कांबळे 

११५) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११६) मा.हषल म छं  ढोरे  

११७) मा. वाबळे संजय म हारराव   

११८) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११९) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२०) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२१) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

 

           यािशवाय मा.पाट ल- अित र  आयु  (१),  मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.कंुभोजकर- मु य लेखाप र क, मा.िनकम- सह शहर अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.वाघमारे- सहा.आयु , मा.लडकत - कायकार  अिभयंता, मा.ऐवले-समाज वकास 
अिधकार , मा.गोफण-ेआरो यािधकार  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.   
      ----                              
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  
आहे.  
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब,  सुषमा वराज-माजी क य पररा मं ी, द ली या 
माजी मु यमं ी भाजप या ये  ने या, जयपाल रे ड - काँ ेस (आय) नेते माजी क य 
मं ी, पा बाई खंडू झंजुड – प.ंिच.ं मनपा कमचार  महासंघाचे अ य  बबनराव झंजुड 
यां या मातो ी, सुरेश ाने र तापक र- सौ. वनया तापक र नगरसद या यांचे सासरे, 
कांताबाई बाराहते – माजी नगरसेवक शरद बाराहते यां या प ी, जय ी रमाकांत गावडे – 
ी.राज  गावडे नगरसेवक यांची चुलती, िचंतामण सबाजी गावडे- पंपर  िचंचवड महापािलका 

उ ान वभागातील कमचार , जग नाथ िम ा – बहारचे माजी मु यमं ी, के. ह .जनादनन - 
सी.एम.एस.चे सं थापक, शकंुतला मोरे, ल मीबाई मोरे, द ा य क पटे यांचे दु :खद िनधन 
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झा याने यांना दांजली वाहणेत यावी. तसेच आजची सभा बुधवार दनांक 
२१/८/२०१९ रोजी दु.१.३० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.  

मा. नामदेव ढाके  - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो.  
मा.महापौर-  दांजली वाह यासाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  
      (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा.महापौर- आजची सभा बुधवार द.२१/८/२०१९ रोजी दुपार  १.३० पयत तहकूब करणेत 
येत आहे.          
            --------    
 
 

    (राहुल गुलाब जाधव) 
  महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३३ 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/७/२०१९,  द.२५/७/२०१९, द.६/८/२०१९ व द.२०/८/२०१९ (दु .१.००) ची 

तहकूब सभा) 
 

दनांक – २१.८.२०१९                    वेळ – दुपार  १.३० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०.८.२०१९ (दु.१.०० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा मंगळवार दनांक २१.८.२०१९ रोजी दुपार  १.३० वा.महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

 
१) मा.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 
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११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२०) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२१) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२२) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२३) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

२४) मा.सावळे िसमा र वं  

२५) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२६) मा.लांडे व ांत वलास 

२७) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

२८) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२९) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३०) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३१) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३२) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३३) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३४) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३५) मा.भालेकर वण महादेव 
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३६) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३९) मा.उ म काश कदळे 

४०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४२) मा.जावेद रमजान शेख 

४३) मा.यादव मीनल वशाल 

४४) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४५) मा. मोद कुटे 

४६) मा.राजू िमसाळ 

४७) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४८) मा.बाबर शिमला राज ू

४९) मा.अिमत राज  गावडे 

५०) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५१) मा.भ डवे संिगता राज  

५२) मा.मोरे र महाद ू  भ डवे 
५३) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५४) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५५) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५६) मा.अपणा िनलेश डोके 

५७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५८) मा.गावडे राज  तानाजी 
५९) मा.जय ी वसंत गावडे 

६०) मा.कोमल दपक मेवानी 
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६१) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६२) मा.सुल णा राजू धर 
६३) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६५) मा.कदम िनक ता अजुन 

६६) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६७) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६८) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
६९) मा.नढे वनोद जयवंत 

७०) मा.पाडाळे िनता वलास 

७१) मा.काळे उषा दलीप 

७२) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७३) मा.पवार मिनषा मोद 

७४) मा.बारणे अचना तानाजी 
७५) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७७) मा.बारणे माया संतोष 

७८) मा.िनलेश हरामण बारण े

७९) मा.वाघमारे अ नी व म 

८०) मा.दशले रेखा राजेश 

८१) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८२) मा.कामठे तुषार गजानन 

८३) मा.च धे आरती सुरेश 

८४) मा.क पटे सं दप अ ण 

८५) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
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८६) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८७) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८८) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८९) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९०) मा.कुटे िनमला संजय 

९१) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९२) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९३) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९४) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९५) मा.लोखंडे चंदा राज ू

९६) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९७) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

९८) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९९) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१००) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०१) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०२) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१०३) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०४) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०५) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०६) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०७) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१०८) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०९) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११०) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  



46 
 

  

 
 यािशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल-अित र  आयु  (१), मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-मु य लेखाप र क, मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , 

मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , मा.पवार- उपसंचालक नगररचना,  मा.तुपे, 
मा.िनकम- सह शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर अिभयंता, मा.वाघमारे, मा.इंदलकर, 
मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान अिध क, 
मा.पाट ल- ाचाय, औ. .क , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), 
मा.मुंढे- .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण), मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान 
अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.जुंधारे, मा.घोडे, मा.पुजार ,  मा.मोरे, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.वाघुंडे - 
कायकार  अिभयंता, मा.दगडे- पशुवैदयक य अिधकार , मा.गोफण-े आरो य अिधकार , 
मा.व ते, मा.बहुरे- शासन अिधकार , मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार , मा.माने- 
लेखािधकार  पीएमपीएमएल  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.   
       ----                              
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.  
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  िचंचवड 
महापािलकेतील काह  कमचार  सातारा, सांगली, को हापूर भागामधील पुर तां या 
मदतीसाठ  गेले व तेथील पुर ताना मदत केली आहे. अशा सव  अ नशमन वभागातील 
सव कमचा-यांचा महापािलके या वतीने स मान करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो.   
 

(सांगली, को हापूर येथील पुर तांना महापािलकेतील अ नशमन वभागातील कमचार  व 
पंपर  िचंचवड शहरातील ववीध सेवाभावी सं थे या ितिनधीनी उ कृ  मदत के याब ल 
तसेच सुया हॉ पटलचे वाहनचालक यांचा मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.सभापती- थायी 
सिमती, मा.प नेते, मा. वरोधी प नेते, मा.सव गटनेते व मा.सव पदािधकार  यां या हा ते 
स मान कर यात आला. तसेच मा.महापौर- मा.राहूल जाधव यांनी सु दा या टम या बरोबर 
सहभागी होवून पुर ताना मदत के याब ल यांचा स मान कर यात आला.)              
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मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. थमत: आज या या 
सवसाधारण सभेम ये गे या अनेक वषापासून ज म-ूका मर मधील ३७० कलम आ ण ३५ 
अ कलम हे दो ह  कलम रा य सभेमधुन आ ण लोकसभा संसदमधुन आप या देशाचे 
पंत धान आदरणीय नर भाईजी मोद  तसेच क य गृहमंञी अिमतजी शहा आ ण आप या 
देशाचे रा ीय सुर ा स लागार स मा. अ जतजी डोवाल आ ण यांच सव क य मंञीमंडळ 
यांनी गे या अनेक वषापासूनचा जो लंबीत  होता का मर मधील कलम ३७० आ ण 
३५ अ हे हाटवल याब ल मी या सभागृहा या वतीने यां या संपुण टमच या 
सभागृहाम ये अिभनंदन करतो. मा.महापौर साहेब, भारतीय जनता पाट  आ ण पुव चा 
जनसंघ यांचा हा अजे डा होता. १९५३ म ये कै.डॉ. ी. यामा साद मुखज  यांनी ए गार 
पुकारला. “एक देश मे दो धान और दो िनशान नह  चलगे” हा अजे डा घेवून का मरम ये 
ते उपोषणाला बसले परंतु का मरमधुन परत येत असताना रे वेम ये यांची हा या झाली. 
गे या स र वषाम ये एका अथान हा जो काह  ज म-ुका मरचा भाग आहे, आपण गे या 
स र वषाम ये रा यामधील सव जनते या पैशावरती या रा याला पोस याच काम आपण 
सवजण करत होतो आ ण ते संकट या कलमा या मा यमातून आज आप याला मु  झालेल 
दसतंय. खर हणजे नेमक ३५ अ कलम काय आहे व ३७० कलम काय आहे. आपले 
क य गृहमंञी यानंी ३८ हजार अितर  सुर ा दला या जवानांना या ठकाणी तैनात केलं. 
का मर मधील पयटकांना का मर या ठकाणाहून सोड याच आवाहन कर यात आलं. 
दहशतवाद  हा ला होणार अस याच कारण या ठकाणी दे यात आलं आ ण ख-या अथाने 
या ठकाणच राजकारण ढवळून िनघालं. मा.महापौर साहेब, ३५ अ कलमा या संदभात मी 

उ लेख करणार आहे, आपले त कालीन पंत धान पंड तजी नेह  आ ण शेख अ दू ला यां या 
द लीत १९५२ म ये झाले या करारानुसार रा यघटनेतील काह  तरतूद  रा पतीं या आदेशाने 
१९५४ म ये कर यात आ या आ ण ते कलम ३५ अ रा यघटनेम ये समा व  कर यात 
आले. ज म-ूका मर या रा याला वत:ची रा यघटना असून ती १९५६ म ये तयार 
कर यात आली. याम ये महाराजा ह रिसहं यां या काळातील कायम व पी नागर कांची 
या या परत आण यात आली. यानुसार १९११ पासून रा यात ज मलेले कंवा थायीक 
झालेल सव नागर क कंवा संबंिधत तारखेपासून दहा वषाहून अिधक काळ कायदेशीर मागाने 
थावर मालम ा धारण केलेले नागर क यांचा याम ये समावेश होता. यािशवाय ज म-ु

का मरमधुन थलांतर केलेले सव नागर क, याम ये पा क तानात थलांतर त झालेले 
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नागर कह  येतील हा रा याचा वषय असेल थलांतर तां या पुढ ल दोन पढयातील 
वंशजाचाह  या यात समावेश असेल. अशा कारच ३५ अ कलम होतं. ते ३५ अ कलम 
या ठकाणी हाटव यात आलेलं आहे. याब ल पु हा एकदा मी क य मंञीमंडळ अमीत शहा 
आ ण आदरणीय मोद  साहेबांच या ठकाणी अिभनंदन करतो. तसेच ३७० कलम काय आहे, 
शेख अ दु ला यां या सं द ध भुमीकेमुळे तसेच देशातील त कालीन पंत धान नेह  संयु  
रा ाम ये गेलेले अस यामुळे या कलमाची आ ण का मर भारतात यावे यासाठ  काय पाऊले 
उचलावीत असा पेच यावेळेला िनमाण झाला होता. अशावेळेला सरदार व लाभाई पटेल 
यांनी ई स मट ऑफ ऍ सेशन अथात सामीलनामा ह  संक पना यावेळेला मांड यात आली 
आ ण या पेचातून यश वी तोडगा काढला. का मर  जनतेचे काह  अिधकार अबािधत ठेवत 
तसेच यां या सावमताची हामी देत का मर भारतात सामील झाले. सदर कलमा या 
अिधकार ेञात वेळोवेळ  बदल झाले माञ भारतीय सं वधानातील नागर क व, मुलभूत 
हा क आ ण रा यातील उ च यायालयाची कायक ा, िनवडणूक या आ द बाबी काह  
अपवादा मक तरतूद ारे या रा यास लागू होतात. रा पती संसद यांचे अिधकार, िनवडणूक 
आयोगाची कायप दती, महालेखापालाचे काय ेञ कॅग, सव च यायालयाची अिधकार या ी 
याबाबी भारता या मुळ रा यघटनेत जशा आहेत तशा थतीत का मरलाह  लागू होतात. 
माञ रा यलोकसेवा, रा याअंतगत आणीबाणी लागू करणे, रा या या िसमाम ये बदल करणे, 
रा या या धोरणाची मगदशक त वे, असे रा यघटनेतील मु े का मरला जशाचे-तसे लागू 
होत न हते. अशा मु ंयाचा अवलंब कर यापुव  का मर या रा य वधानसभेची सहमती घेणे 
अिनवाय होते. अशा या कलमा या मा यमामधुन ख-या अथाने आपली सुटका झालेली आहे. 
३५ अ कलम आहे ते कशामुळे झाल, कशामुळे चचत आलं. मा.महापौर साहेब, वी द 
िसट झन वयंसेवी सं थेने २०१४ म ये या कलमाला आवाहन देणार  यािचका दाखल केली 
होती. कलम ३६८ अंतगत सुधारना ारे हे कलम रा यघटनेत समा व  कर यात आले 
नस याचे सांगून यािचकाक यानी याला वरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांड यात 
आले नाह . तसेच ते तातड ने लागू कर यात आ याचा दावाह  या सं थेने केला आहे. 
गे या मह यात सु म कोटात दुस-या एका करणात दोन का मर  मह लांनी हणणे 
मांडले आ ण या कलमाला ख-या अथाने चचला सुरवात झाली. मा.महापौर साहेब, या 
कलमाला वरोध का होत होता, तर ३५ अ कलम र  झा यास ज म-ुका मरची वायत ा 
लोप पावेल अशा प दतीच वातावरण संपुण देशाम ये कर यात आलेलं होतं. या रा याम ये 
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कर यात आलेलं होतं. अशी भीती राजक य प  आ ण फुट रतावाद  संघटनेना वाटत होती. 
कलम र  झा यास मु लम बहूसं य असले या या रा यात सामाजीक बदल होतील असंह  
यांना या ठकाणी वाटत होतं. का मरचा करार सव च वाय ेवर आधार त अस याचे 

रा यातील राजक य प ाचे हणणे आहे. ३५ अ र  झा यास रा यात हंदू  धम यांचे ल ढे 
येतील असाह  या ठकाणी समज फुट रतावाद  य  करत होते. परंतु ज मू का मरम ये  
गे या ७० वषात सामाजीक थतीत फरक पडलेला नाह  असंह  या ठकाणी सांगीतल जात 
होत. रा यातील ज मू भागात हंदू  बहुसं य आहेत तर लडाखम ये बौ द धाम क मोठया 
सं येने आहेत. याना खो-यात संपती खरेद  कर याचा तसेच थायीक हो याचा अिधकार 
आहे, अशा व पाच या ठकाणी सांग यात येत होत. या सगळया गो ी करत असताना हे 
३७० आ ण ३५ अ कलम र  झा या या नंतर संपुण देशाम ये आज जे िचञ िनमाण 
झालेलं आहे क  हा भारताचा अ वभा य घटक आहे. मगाशी हण या माणे डॉ. यामा साद 
मुखज नी सांगीतल क  “एक देश मे दो धान और दो िनशान नह  चलगे” याचा अथ असा 
आहे क  आता आपण बघीतल असेल क  १५ ऑग ला गावांगावाम ये या ठकाणी झडावंदन 
झाल आ ण तीरं याचा या ठकाणी स मान केला गेला, मला असं वाटत क  हा आप या 
सगळया या ने गौरवाचा भाग आहे. रा यघटनेमधील हे कलम हाटव यानंतर 
का मरम ये काय काय बदल होणार आहे ते सांग याचा मी य  करतो. रा यातील वेगळ  
रा यघटना संपु ात आलेली आहे. का मरचा वतंञ झडाह  या मा यमातून र  झालेला 
आहे. मगाशी सांगी या माणे ज म-ुका मरम ये तीरंगा हा १५ ऑग ला फडकवला गेलेला 
आहे. का मरमधील लोकांचे दु हेर  नागर क व संपु ात येणार आहे. कलम ३७० नुसार 
ज म-ुका मरमधील िनवडणूक त केवळ याच रा यातील नागर कांना मतदानाचा अिधकार 
होता, इतर रा याचे नागर क या ठकाणी मतदानह  क  शकत न हते आ ण िनवडणूक लाह  
उभे राहू शकत न हते. क  सरकार या या िनणयानंतर भारतातील कुठलाह  नागर क 
या ठकाणी नागर क व घेवून या ठकाणी मतदान क  शकतो आ ण उमेदवारह  होवू 

शकतो. असं हे कलम र  झा यामुळे होवू शकतं. ज मु का मर हे आता वेगळे रा य 
राहणार नसुन ते क शासीत देश होईल. ज म-ूका मर हा वधानसभा असणारा क शासीत 
देश असणार आहे. भारतीय सांसद यापुढे क मरसाठ ह  सव च असेल. भारताची 

रा यघटना या देशाला पुणपणे लागू होईल आ ण यानंतर ज म-ुका मरची वेगळ  
रा यघटना नसेल. लडाख याचे वभाजन होवून तो क शासीत देश बनला. माञ इथे 
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वधानसभा असणार नाह . इथला शासक य कारभार चंद गड माणे चालणार आहे. ज म-ु
का मरम ये मा हतीचा अिधकार कायदा या ठकाणी सीजीए लागू होणार आहे. भारतीयांना 
का मरमधील संप ी खरेद  कर याचा आ ण का मरम ये गुंतवणूक कर याचा माग मोकळा 
होणार आहे. रा या या कायदयात क सरकारला हा त ेपह  करता येणार आहे. कोणताह  
भारतीय नागर क ज म-ूका मरम ये नोकर  क  शकणार आहे. हणजे मा.महापौर साहेब, 
आपण जर बघीतल असेलतर एवढा मोठा सुजलाम सुफलाम असा हा का मरचा देश होता 
परंतु या ठकाणी आ ह  पयटक हणून फरायला जात होतो यावेळेला आम या मनाम ये 
एक भीतीच वातावरण होतं. येणा-या काळाम ये या ठकाणी चांगली चांगली लोक गुंतवणूक 
करतील, जगाम ये ज म-ुका मर हे पयटन बनेल आ ण या ठकाणी घाट म ये असणा-या 
नागर कांना, त णाना या ठकाणी रोजगार िमळणार आहे. असे अनेक वषय या ठकाणी 
सांगता येतील. असा हा ऐितहासीक िनणय जो ख-या अथाने, ज मू का मरम ये 
भारतीयांनी र  ओतल, ख-या अथान डॉ. यामा साद मुखज नी या ठकाणी आपला ए गार 
पुकारला आ ण अनेक आहूती का मर भारताम ये ये यासाठ  द या यांना ख-या अथान हे 
यथ न हो बलीदान असा हा ऐितहासीक िनणय या ठकाणी झालेला आहे. पु हा मी आप या 
देशाचे पंत धान मा.नर जी मोद , क य गृहमंञी आदरणीय अमीतजी शहा यांनी भारतीय 
जनता पाट या अजे डयाम येच हा वषय घेतला होता. यांनी पह या सभागृहाम ये हे 
३७० आ ण ३५ अ कलम र  केलेल आहे. जे बोललं ते करतात अशा कारची ह  भारतीय 
जनता पाट  आहे. सवसमा यांना, सव घटकांना कुठ या कारचा भेदभाव न करता सवाना 
बरोबर घेवून जाणार हे भारतीय जनता पाट च सरकार आहे यांच आ ण रा ीय सुर ा 
स लागार अ जतजी डोवाल साहेब आ ण यां या संपुण टमच या ठकाणी सभागृहा या 
वतीने अिभनंदन करतो, ध यवाद.     
मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच या ठकाणी 
धारा ३७० आ ण ३५ अ र बातल कलमाबाबत नामदेव ढाके यांनी व तृत मा हती दलेली 
आहे. या अनुषंगाने काह  घोषणा देणार आहे आपण याला साथ दयायची आहे. खरोखरच 
सोमवार ५ ऑग  हा देशात या ईतीहासातील सुवण अ राने िलह णारा हा दवस अस 
हणलतर वावग ठरणार नाह . या दवशी ख-या अथाने सरदार व लभभाई पटेल यां या 
व नातील आखंड भारत याच बरोबर वातं यवीर सावरकर, डॉ.शामा साद मुखज , पंड त 
दनदयाल उपा याय, डॉ.हेडगेवार आ ण गोळवलकर गु जी यां या व नातील भारत कशा 
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प दतीने पुढ आणला पाह जे आ ण साकारला गेला पाह जे याबाबत दुग य ई छश , आथक 
आ ण िनरंतर आ ण िनकोप य  असतीलतर नथींग ईज इ पॉिसबल या माणे ५ ऑग  
रोजी आप या देशाचे ख-या अथाने अ यासू आ ण लढाऊ या देशाला ख-या अथाने 
महास ेकडे घेवून जाणारे असे धानमंञी आदरणीय नर भाई मोद  याचबरोबर क य 
गृहमंञी झा यानंतर जे स र वषात होवू शकल नाह  ते स र दवसा या आतम ये यांनी 
क न दाखवल असे क य गृहमंञी अमीतभाई शहा, रा ीय सुर ा स लागार सिमतीचे 
अ जतजी डोवाल साहेब याचबरोबर क य मंञीमंडळ यांनी ख-या अथाने ज मू आ ण 
का मर एकाच देशाम ये एक देश एक िनशाण आ ण एक कायदा या त वा माणे ख-या 
अथाने या दवशी धारा ३७० आ ण ३५ अ र  क न या देशाला ख-या अथाने परमवैभवाकडे 
ने याच काय यांनी केलेल आहे. आताच आपण पाहतो गेली स र वषाम ये ज मू आ ण 
का मर आपण पाह ल तर या भारत देशाचा वग असे हणलतर वावग ठरणार नाह . 
अनेकजण बाहेर देशाम ये जातात तो आपला वग या ठकाणी असून सु दा स र वष रखडत 
राह लेला आहे आ ण यामुळ गेली स र वषाम ये अनेक सरकारे आली गेली, परंतु अतीशय 
गंभीर अशा ाकड कोणीह  ल  दलेलं नाह  क  जे मोद  सरकार यांनी आता केलं. आपण 
पाहतो क  गेली स र वषाम ये ४२ जणांचे ाण या ठकाणी गेलेल आहेत. अतीशय भयंकर 
अशी घटना हणून या घटनेकड पहाव लागेल. सवात मह वाच हणजे ज मु आ ण 
का मरम ये देशा या वतीने एका माणसामागे क सरकार संपुण देशात या, रा यात या 
लोकांमागे तीन हजार वषाला खच येतो. परंतु का मर या माणसावर चौदा हजारापे ा जा त 
तीवष खच येतो. आप यापे ा तीन चार पट जा त खच होवून सु दा यां या मनाम ये 

भारता वरोधी सतत कारवाया करणं, फुट रतावाद  कारवाया करणं, प थरबाजी करणं असं 
वष यां या मनाम ये सात यान राह ल ंआ ण ते टाळ यासाठ  ख-या अथाने आपण जर 
पाह लतर आज नाह  परंतु मोद  साहेब यावेळेस काह ह  न हते, कुठ याह  पदावर न हते 
यावेळेस १९९२ साली का मर या ठकाण या लाल चौकाम ये जाऊन या ठकाणी तीरंगा 

फडकव याच साहस पह ल यांनी आ ण मनोहर जोशी साहेबांनी केलेलं आहे. खरोखरच 
यातून आप या ल ात येतं क  रा भ  कशी असते हे यां याकडून िशक यासारख आहे. 
आपण पाहत आहोत क  स ावीस वषानंतर ख-या अथाने आता या १५ ऑग  रोजी 
लालचौक ते लाल क ला असा तीरंगा अतीशय चांग या प दतीने आ ण स मानपुवक 
या ठकाणी बहरलेला आहे. खरोखरच यां या मा यमातून ज मू आ ण का मर या 
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प रसराम ये  जी शांतता  या ठकाणी आता था पत कर याच काय सु  झालेलं आहे हे 
खरोखरच अतीशय वंदनीय आहे. नामदेवरावानी आताच क सरकारचा, मोद साहेबांचा, शहा 
साहेबांचा, अजीतजी डोवाल साहेबां या अिभनंदनाचा ठराव मांडलेला आहे. मी याम ये अजून 
ऍड करतो, वाढ करतो ख-या अथाने मोद  साहेबांना या ठकाणी भारतर  पुर कार देवून 
यांचा स मान करावा असा मी ठराव या ठकाणी मांडत आहे. खरोखरच आजपयत ज मू 

आ ण का मर या घाट  ेञाम ये आतंकवाद कसा वाढेल, फुट रतावाद  कशी वाढेल आ ण 
ख-या अथाने या ठकाण या जनतेच नुकसान कस करता येईल, यांचे हालहाल कसे करता 
येतील हे या ठकाण या सरकारानी काम केलं. हणून आपण जर पाह लतर ज मू आ ण 
का मर स र वष फ  तीन प रवाराम येच वाटला गेलेला होता आ ण यांची धारणा होती 
क  आम याच बापाची ह  मालम ा आहे. हे जे रा य आहे हे आमच आहे आ ण आ ह च हे 
चालवणार हे कोणीह  बदलू शकत नाह  अशी यांची धारणा होती. तु ह  जर पाह लतर 
गुलाम नबी आझाद यांच व य, फा क अ दु ला, शेख आ दु ला यांची व य जर तु ह  
पाह लतर तुम या ल ात येईल क  चंड कारची स ेची मुजोर  आलेली होती आ ण ती 
मोड त काढ याच अतीशय महान असं काय मोद  साहेबांनी ख-या अथाने या ठकाणी केलेलं 
आहे. मला अजून या ठकाणी अवजून सांगवस वाटत क  आपण जर याञेला का मरला 
गेलोतर तेथे सुर ीत जातो असे नाह . या ठकाण या िश ण या सम या अतीशय भीषण 
आहेत. या ठकाण या आरो या या सम या अतीशय भीषण आहेत. अशा प र थतीम ये 
एवढा पैसा जावून देखील या ठकाणी कसलीह  वचारणा होत नसायची. या ठकाणी २००५ 
ते २०१५ या कारक द म ये पाच लाख कोट  पये सरकार या वतीने या रा याम ये गेलेले 
आहेत परंतु याचा हशोब जर मागीतलातर तो दे याची सु दा याम ये तशी तरतूद 
न हती. याची चौकशी करणं हेतर द ु रच. अशा भयानक प र थतीम ये ज म-ूका मर 
आ ण या ठकाणची जनता तेथे वावरत होती. हे गेली स र वष यांनी सहन केलेलं आहे. 
आ ण काह  मंडळ या जीवावर या तीन प रवारांने तेथील जनतेचे आतोनात हाल केलेले 
आहेत आ ण हणून यांना सु दा यातून मु  कर याच आपण अतीशय महान काय 
आप या क य मंञीमंडळानी आ ण मोद  साहेबांनी अतीशय चांग या प दतीने केलेलं आहे. 
मला खाञी आहे क  जसं आपण हणतो जगाचा ताज हणजे व झलड तस पुढ या 
काळाम ये जगाचा ताज हणजे का मर हे नावा पाला आण या िशवाय धानमंञी राहणार 
नाह त असा मला व ास वाटतो. या ठकाण या नागर कांचे काह   असतील, रोजगार चे 
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 असतील, आरो याचे  असतील, िश णाचे  असतील, उदयोजकांचे  असतील, 
यापार  वगाचे  असतील या सवावरचे उ र हणजे ख-या अथाने धारा ३७० आ ण ३५ 
अ हाटवण हेच अतीशय मह वाच होतं. रा यसभेम ये यावेळेस हा वषय आणला यावेळेस 
आप या बरोबर आप या वरोधी प ाची जी मंडळ  होती यांचा पाठ ंबा कधीच आप याला 
न हता या मंडळ नी सु दा या ठकाणी पाठ ंबा दला. ख-या अथाने आखंड भारत आ ण 
सावभौम भारत हा िनमाण झाला पाह जे. ख-या अथाने जे पुव च व न होत ते ख-या 
अथाने या ठकाणी पुण वास गेल असं वाटतं. मला खाञी आहे आपले धानमंञी, क य 
गृहमंञी आ ण स लागार सिमतीचे मुख अजीतजी डोवाल साहेब पुढ ल काळाम ये ज मू 
आ ण का मर या वभागाला ख-या अथाने व झलड बनव यािशवाय राहणार नाह त असा 
मी व ास य  करतो. सवात मह वाच हणजे क  ज मू आ ण का मर धारा ३७० आ ण 
३५ अ हाटव यानंतर सवात जा त दु :ख जर कोणाला झाल असेलतर यांनी आयु यभर  
पा क ता यांची बाजू घेतली पा क ता यांसाठ  यांनी काम केलं यांना खुप दु :ख झालेल 
आहे यांना ञास झालेला आहे. आ ण हणून ज मू आ ण का मरम ये ख-या अथाने 
यावेळेस चांगल सुशासन आण याचा य  केला याचा सवात जा त पाक तान या 

इ ानखानला दुखन झालेल आहे, ञास झालेला आहे. यांना आता भीती वाटायला लागलेली 
आहे क  पीओके हा आता पीओके राह लेला नसून आयओके झालेला आहे. पुढ या काळात 
मोद  साहेब आ ण ख-या अथाने अिमत शहा आ ण डोवाल साहेब हे लाहोर आ ण कराची 
सु दा भारताम ये घेत यािशवाय राहणार नाह त अशी भीती यां या मनाम ये िनमाण 
झालेली आहे. आ ण हणून आपण खरोखरच या आखंड भारताचे सा ीदार आहोत. 
मा.महापौर साहेब मला आनंद वाटतो क  चार तारखेला मला आपले खासदार आदरनीय 
साबळे साहेब आ ण क य कामगार मंञी संतोषजी गंगवार साहेब यांनी ख-या अथाने 
कामगारां या धोरणा या अनुषंगाने, काह  कायदयाम ये बदल कर या या अनुषंगाने र ववार  
बोलवल होतं. या दवशी सोमवार  योगायोगाने रा यसभेम ये उप थत राह याचा आ ण 
या ठकाणचे अिभनंदनाचे भाषण ऐक याचे भा य ख-या अथाने मला िमळालं. सोमवार  

रा यसभा आ ण मंगळवार  लोकसभा यामुळ वतं य यावेळेस देशाला िमळालं यावेळेस 
माझा ज मह  न हता. परंतु आखंड भारताला यावेळेस वातं य िमळाल यावेळेस या 
संसदेमधला सा ीदार बन याच भा य मला िमळालं. पुन:  एकदा आपले पंत धान नर भाई 
मोद  आ ण गृहमंञी अिमतजी शहा आ ण यां या मंञीमंडळाच मी अिभनंदन करतो आ ण 
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आदरनीय धानमंञी नर भाई मोद  यांना भारतर  पुर कार देवून यांना स मानीत कराव 
असा ठराव मी या ठकाणी मांडतो तो आपण मंजूर करावा.  
मा.थोरात ानदेव-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच मांडले या 
ठरावाला माझ अनुमोदन आहे. मा.महापौर साहेब, भारताला वातंञ होवून ७२ वष झाले 
आहेत. पण या काँ ेस सरकारने फ  वत: या मताच राजकारण करत गर ब लोक हे 
गर बच राह ले पाह जेत, िश णापासून वंचीत राह ले पाह जेत हे यांनी धोरण केलं. गर बी 
हाटाव हा एकच नारा यांनी दला. जर तु ह  गर बी हाटाव हा नारा देत होता तर ७० वष 
झोपले होते का. या देशाचे पंत धान मा.नर भाई मोद  यांनी जो ठराव मांडला तो आ ह  
तीन वषय हे लोकसभेपुढे घवेून आलो होतो. यातला हा पह ला होता ३७० कलम आ ण 
३५ अ. जसं बोलले तसं वागले हे आमचे नर भाई मोद . भारतीय जनता पाट ने जो ठराव 
दला तो एकमताने मंजूर केला. काँ ेसने जे आरोप केले क  मोद नी ५६ इंचाची छाती 
दाखवली, ५६ इंचाची छाती दाखवली ती आ ह  ७० दवसा या आत ५६ इंचाची छाती काय 
आहे ती दाखवून दली आ ण ३७० कलम र  केलं. या देशाची दुफळ  झाली होती आ ण 
काह  समाजाला  येकाला वेगवेगळ ठरव यात आलं होतं या काँ ेस सरकारनी. यानंतर 
हा िनणय मोद  सरकारन घेतला. आम या या माता भगीनी हो या, मु लम भिगनी हो या 
यां यासाठ  हा तलाकचा वषय होता. तो सु दा रा यसभेत, लोकसभेत पे ड ग वषय होता. 

तो सु दा मोद  सरकारनी एकमताने पास क न दला तेच यांची ५६ इंची छाती आहे ते 
मोद जी साहेब. राजकारण बाजूला ठेवून ३७० कलमाचा िनणय घेतला तो अमीतभाई शहा 
आ ण मोद जी यांनी चागंला िनणय घेतला आहे यांचे मी अिभनंदन करतो तसेच आमचे 
िमञ केशव घोळवे यांनी जो ठराव मांडला क  या देशाचे पंत धान मोद साहेब यांना भारतर  
देवून यांचा स मान करावा याला सु दा मी अनुमोदन देतो आ ण थांबतो.   

मा.अॅड.मोरे र शेडगे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गे या तीन 
पढया भारतीय जनता पाट च आमच कुटंूब काम करतय मला साथ अिभमान आहे आ ण 
अहंकार आहे क  मी भारतीय जनता पाट चा कायकता आहे. “एक देश मे दो धान और दो 
िनशान नह  चलगे” हा वषय घेवून भारतीय जनसंघाचे सं थापक अ य  डॉ. यामा साद 
मुखज  यांनी या देशात नारा दला आ ण यांच बलीदान या ठकाणी गेलं. भारताचे 
पंत धान नर  मोद  आ ण अमीतभाई शहा आ ण यांची संपुण टम यांनी हे बलीदान यथ 
जाऊ दलं नाह  आ ण ३७० कलम, ३५ अ र  क न वन नेशन वन लॉ हे लागू केलं. मी 
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नर भाई मोद  आ ण अिमत शहा तसेच यां या मंञीमंडळातील सहकायाच, रा यसभेत व 
लोकसभेत यांनी यांनी या ठरावा या बाजूने मतदान केल या सव रा भ  खासदारांच 
मनापासून या ठकाणी अिभनंदन करतो. आज या ठकाणी आपले सव नगरसेवक या 
अिभनंदन ठरावावर बोलतात. ३७० कलम हा कती भयानक आहे, या याबाबतीत कतीह  
बोलल तर एक इतीहास घडलेला आहे हे ब-यापैक  मा या आ द या व यांनी सांगीतल. 
आपण भारतात राहतो. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच एक पु तक आहे यात यांनी उ लेख 
केला क  यावेळेस शेख अ दु ला यांनी का मरला वशेष दजा दे याची मागणी केली 
यावेळेला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प पणे नकार दला. ते असे यावेळ  हणाले क , 

तुमच अस हणण आहे का क  भारतान तुमच र ण कराव, र ते बांधावे व लोकांना धा य 
दयाव हेच तु हांला हणायच का, ह च तुमची मागणी आहे का. अशा प दतीनं डॉ.बाबासाहेब 
अंबेडकर यांनी या ३७० कलमला आ ण का मरम ये जे सौवभौम वाची मागणी केली होती 
याला वरोध केला होता. परंतु काँ ेस प ानी जाणुनबूजून हा  युनोपुढे नेऊन ठेवला 

आ ण स र दशका पासून हा  लंबीत राह ला. आज हा  नर भाई मोद  यांनी 
सोडवला आ ण जगाला ठणकावून सांगीतल क  ह  भारताची अंतगत बाब आहे. काह  
पा क तानधाज य खासदार हणाले हा  आप या देशातला थोडाच आहे. मगाशी 
सांगीतल ते बरोबर आहे क  काह  पा क तानधाज य लोकां या पोटात दुखतय. कारण 
यांना आयु यभर मतांच राजकारण करायच होत.ं यांना या देशातला मु लम बांधव हा 

कधी कळलाच नाह  क  जो या भारता सोबत आहे. मा.नर भाई मोद  यांना जो भारतर  
दे याचा ठराव या ठकाणी मांडला गेला याला मी अनुमोदन देतो. आ ण ३७० वे कलम 
आ ण ३५ अ या देशाला आखंड कर याच काम नर भाई मोद  यां या सरकारन केलेल आहे 
या नर भाई मोद  सरकारच मी मनापासून अिभनंदन करतो, थांबतो, जय हंद, जय महारा . 

मा.राजू बनसोडे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज जो िनणय 
घेतला धारा ३७० आ ण ३५ अ मी या सरकारच मनापासून अिभनंदन करतो. अिभनंदन 
करत असताना आज का मर या वषयावर बोलत आहे पण पंपर  िचंचवड शहरा या 
वषयावरह  बोलण मह वाच आहे. आज पा याचा  एवढा गंभीर होत चाललेला आहे, 
आरो याचा  आहे या याब ल आपण दुल  करत चाललो आहोत. तु ह  या वषयावर 
मह वाची भूमीका या. लोक आ हांला वॉडात बसू देत नाह त. पा याचा वषय लवकरात 
लवकर माग  लावावा अशी वनंती आहे. 
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मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज खरोखर मला 
वत:ला अिभमान आहे क  मी भारतीय जनता पाट ची कायकत  आहे. या प दतीन आज 

पंत धान नर  मोद जी असतील, गृहमंञी अिमतजी शहा असतील आ ण पुण भारतीय 
जनता पाट ची ट म असेल ती या प दतीने िनणय घेते या िनणयच खरोखर यथोिचत  
वागत कर यासारख कालची म ा  गो  आहे. माझ वाचन भरपूर आहे मला ब-याचशा 

गो ी वाचनामुळे कळतात. पण यावेळेला ३७० कलम हाटल यावेळेला २ ऑग ला थाम 
गावाम ये होते ते थाम गाव सगळयात शेवटच गाव आहे लेह ल डाख मधल. या थाम 
गावामधली २५ घरापैक  १५० लोक तेथे राहतात आ ण या या पलीकड या साईडला पीओके 
आहे. यावेळेला आ ह  सगळेजण ते पाहत होतो यावेळेला मनाम ये अशी गो  आली क  
हे पीओके आपल आहे आ ण हे आप या देशाम ये आल पाह जे. आ ण याच दवशी २ 
ऑग ला पंत धान नर  मोद जीनी ऍड हायझर  ड लेअर केली.  ऍड हायझर  ड लेअर 
केली आ ण यावेळेला असं वाटल क  ज मूमधुन पयटकांना परत पाठवल जात, नेमक काय 
घडणार आ ण याच दवशी सकाळ  काय झाल क  आपण ३७० कलम आ ण ३५ अ 
हाटवल. याचवेळेला वाटल क  ८ ऑग ला आज आपण ख-या अथान वातंञ झालो. 

येकवेळेला आप याला वाटत होत क  भारत हा वतंञ देश आहे अगद  आ ह  ती ा 
घेत होतो यावेळेला सवसामा य लोकांना मा यासार या लोकांना सु दा मा हत न हतं क  
आप या देशाम ये दोन रा वज आहेत, दोन सं वधान आहेत, वधानसभेचे िनणय 
वेगवेगळया प दतीने होतात, रा पती राजवट तीथे करता येत नाह , आणीबाणी करता येत 
नाह . असे वषय असताना भारतामधुन टॅ सेशन या मा यमातून जमा होणारा पैसा हा 
ज म-ूका मरम ये पाठवत होतो. पण या प दतीने तेथील गती व वकास या स र 
वषाम ये खरोखर झाला न हता. यावेळेला हे चालू होत यावेळेला मी वत: तेथे हजर होते 
यावेळेला झालेला जो उ सव आहे तो मला वाटत न भूतो न भ व यती असा होता. कारण 
यांना वत:लाच वाटल क  आज आपण ख-या अथान वातंञ झालो. मी थमत: माझा 
भाग मांक २० असेल, सम त पीसीएमसी मधुन मी नर  मोद जीना मनापासून ध यवाद 

देतो. आम या माऊलीनी पण एक वषय मांडला तीहेर  तलाख खरोखरच सव जातीधमा या 
मह लांना तो कायदा असण हा खुप अ वभा य घटक या यातला आहे. पण तो मु लम 
समाजा या स याना, मा या मैिञनीना या प दतीने तो वषय न हता. कुठलीह  गो  झाली 
क  फ  तलाख, तलाख, तलाख असं तीन वेळा हण यानंतर कुठूनह  यांना तलाख िमळत 



57 
 

  

होता. यासाठ  सु दा भारतीय जनता पाट न जो चांगला िनणय घेतला याब ल खरोखरच 
आम या नार  जातीकडून, मह ला वगाकडून मी यांच अिभनंदन करते आ ण असेच चांगले 
िनणय आ हांला याप दतीने या या पुढेह  नेतील ह  मी ई र चरणी ाथना करते आ ण 
थांबते, जय ह द, जय महारा . 
मा.संतोष ल ढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. भारत देशाच नाक 
हणल जात ते ज म-ुका मर. आज ख-या अथाने तेथील नागर कांनीह  ास सोडला क  

भारतदेशाम ये आज गेली सात दशक यां यावर जे अ याय होत होते ते थांबव याचे काम 
आज आप या देशाचे पंत धान नर भाई मोद नी आज हे ३७० व कलम, या कलमा या 
मा यमातून ते हाटव याच काम केलेलं आहे. यामुळे भारतीय जनता पाट ची ख-या अथाने 
५६ इंचाची छाती ह  यांनी दाखवून दलेली आहे. आज नर जीभाई मोद ं या मा यमातून 
या या िमञ प ानी आ ण यांनी भारत देशावर ख-या अथाने या खासदारानी ेम केलं 
यांनी जे समथन केले यांचह  मी मनापासून वागत करतो. कारण क  आज गेली ७० वष 

आप या भारतीय सेनेनी यांचे बलीदान दलं आहे यांनाह  या ठकाणी ख-या अथाने 
अिभवादन करणे गरजेचे आहे. हे सांगून आज आप या भारतीय जनता पाट ने मोठ  
कामिगर  क न दाखवली याब ल मी वागत क न नर  भाई मोद ंचा आम या सहकार  
िमञांनी जो ठराव मांडला आहे यांना भारतर  पुर कारांनी स मानीत कर यात याव याला 
मी अनुमोदन देतो. 
मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ३७० कलम 
संदभात जो ांतीकार  िनणय घेतलेला आहे या िनणया या संदभात आ ह  देखील 
मनापासून अिभनंदन करतो. एक बर झाल या िनमी ानं ढाके, घोळवे यांनी जी मा हती 
सांगीतली इितहासाची ती कदािचत सांगीतली नसतीतर पंपर  िचंचवड या मा हती पासून 
वंिचत राह ल असंत. कारण खुप स व तर खोलवर वचार सांगीतले आ ण घोळवे यांच मी 
अिभनंदन करतो, यांना शुभे छा दे यासाठ  पुढ ल वेळेस अमर साबळ या जागी यांची 
रा यसभेवर िनवड करावी अशी देखील मी मागणी करतो. या ठकाणी लोकशाह म ये येक 
कालखंडाम ये या यानुसार ते ते िनणय होत असतात. एखादा िनणय चांगला झालातर 
या िनणया या संदभात समथन करत असताना मागील िनणय कसे वाईट आहेत हे सांगण 

माञ उिचत नाह . इतीहास आप या श दातून आपण बदलू शकत नाह त इतीहास िलखीत 
असतो. इतीहास कधीच कोणी खोडू शकत नाह . आ ण हणून आपण बोलत असताना स र 
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वषात काह  झाल नाह , स र वषात काह  झाल नाह . आदरनीय लोकनेते अटल बहार  
वाजपेयी यांचा देखील या स र वषाम ये सहा वषाचा कालखंड होता कदािचत तो तर  
मायनस करा. हे सव घडत असताना एखाद  ांती होती, मला असं वाटत क  अशा जर 
वषयावर बोलायचच असेलतर आ ण वरोधकांची प र ाच बघायचीच असेलतर एक पेशल 
आ ण वशेष सभा यावी. यात आपण वैचार क देखील कराव, इतीहासात या पुरा यासह त. 
हा ांतीकार  िनणय झाला याच आ खा देश वागत करते. आ ह  वरोध क न आमची 
उंची आहे यात कमी क  शकत नाह . एक य  जर चांगली असेलतर दुसर  वाईट आहे हे 
कस आपण िस द क  शकता. इतीहास तोडणार आहेत. का मर ब ल बोलत आहात या  

का मरच भारत देश वातंञ झा यानंतर इं जानी यावेळेस पाक तानची वभागणी 
के यानंतर पाचशे देशाम ये सं थानीक होते, वातंञ झा यानंतर. देश वातंञ झा यानंतर 
मराठवाडा वातंञ झालेला आहे. है ाबाद नंतर वातंञ झालेला आहे. गोवा नंतर वातंञ 
झालेला आहे. दव-दमन असेल, अंदमान असेल वागतच आहेनां तु ह  चांगल काम करता 
हणून तु ह  स ेवर आहेत. याचा अथ बाक चे सगळे नालायक होते अशातल काह  कारण 

नाह , कारण क  इतीहास माफ करणार नाह . या देशाम ये टाचणी पासून ते अंतरळात 
चालणार  यानाची िनम ती याच स र वषात देशाम ये झालेली आहे. पंपर  िचंचवड चाळ स 
वषापुव  काय होतं. मी दु ती करतो आपण सवजण मोद  साहेबांना भारतर  देता तो 
वभागून दया अमीत शहा आ ण मोद  साहेब या दोघानांह  दया. पण हे सगळ होत असतांना 
या भारत देशाम ये वभागणी झा यानंतर ज मू का मरचा हर  िसंह नावाचा हंद ू राजा 
होता. देशाची अंतगत लढाई करायची का हे देश पह ले वेगळे करायचे अशा प र थतीम ये, 
मन थतीम ये देश होता. या प र थतीम ये देशातील अंतगत लढ या आपण नंतर क , 
नंतर सं थानीक हे वातंञ क , देशाम ये यांना वलीन क  तोपयत आता हे वषय पुण 
िमटवून टाका अशा प र थतीम ये होते. ४० लाख कोट चा देश होता. आ ण कोट या कोट  
हे दा र य रेषेखाली होते, काह ह  पकत न हतं, काह ह  होत न हतं. यावेळेस सै याची 
समृ दतता ह  स र वषातच झाली. यानाची िनम ती देखील स र वषातच झालेली आहे. 
या याम ये तुमचे  तु ह  िनमाण केले हणून मी तु हांला उ र देतो. तु हांला वरोध 
करत नाह . वरोध कर याची ह  जागा पण नाह . पण हे सव वषय होत असताना बाक  
सगळे बलीदान गेलेले लोक आहेत यां या ब ल तुमची काय अपे ा आहे. ७० वषाम ये 
भारत देशा या वातं यासाठ  यांनी बलीदान केलं ते बलीदान तु ह  कांऊट करणार नाह . 
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यांच कौतूक करत असताना यांना तु ह  कोण या प दतीने हनवणार आहात. पंजाब या 
सुवण मंद रात जाऊन कारवाई करणा-या इं दराजी गांधी, आटलजीनी हण या माण या 
रनरागीनी दुगा इंदराजी गांधी यांची काह  घरगूती वादातून हा या झालेली नाह . जागे या 
वादातून हा या झालेली नाह . राजीव गांधीची सु दा जागे या वादातून हा या झालेली नाह . 
ीलंकेम ये शांतीसेना पाठवली आ ण ीलंकेम ये आपण शांतीसेना पाठवली नसतीतर चीन 
यां या मदतीला आल असतं आ ण या प दतीने चीनने हाळू हाळू आप या िसमा काबीज 

कर या या कोनातून पावल टाकली असती हणून शांती सेना पाठवली याच ाय त 
काय केल यांची हा या झाली. पंजाबम ये खली तानवाद  सुवण मंद राम ये कारवाई 
करायची कशी, धाम क आंदोलन होईल या पा भूमीवर इंद राजीन देश पह ला मानला, यांची 
हा या झाली मग स र वषात काह च झाल नाह , यांची हा या अशीच झाली. माझी वनंती 
आहे तुमच कौतूक तु ह  क न या, तु ह  खुप मोठ  माणस आहात. या सगळया 
प र थतीच भान ठेवून फ  इतीहासाच व ूपीकरण क  नका. तु ह  जर  व ूपीकरण 
केलतर  इतीहास काह  खोटा ठरणार नाह . छञपती िशवाजी महाराजांचा ज म िशवनेर वर 
झाला, झालाच आहेनां. यामुळ या सगळया प दतीच भान ठेवून बोलताना आपण कशा 
प दतीने बोलतो, कारण तुमच कोणीतर  ऐकत असतं. तु ह  देशाच सांगत असताना या 
आ णासाहेब मगर यांनी या शहराची िनम ती केली यांना सु दा लोक वसरलेत मग तुमच 
आमच काय घेवून बसलात. हा वषय घेत असताना खलाडूव ृ ीने या, हा वषय खरच 
चांगला झालेला आहे आ ह  अिभनंदन करतो. पण व ूपीकरण क  नका कारण काय आहे 
क  देशाचा इतीहास कोणी खोडू शकणार नाह . कारण आ ह  सु दा इतीहासाची पान कधी 
कधी उलगडतो. पण अधवट डलगडून आप या सगळयाचच वैचार क नुकसान कर याम ये 
काह  अथ नाह . पु हा एकदा दु ती करा क  भारतर  देत असताना नर भाई मोद ं बरोबर 
अमीत शहा यांच देखील जॉईट नाव या अशी रा वद या वतीने मी मागणी करतो असा 
द ुजाभाव क  नका. अमीत शहा आमचे नेते आहेत ते गृहमंञी आहेत, कणखर गृहमंञी 
आहेत यांना असं वेगळ क  नका यां या पासून कायम अजून याच प दतीन बरोबर राहू 
दया. आ ह  तु हांला शुभे छा देतो, असंच काम करत रहा. आता मुळ मुदयावर येवून 
शहरा या ावर बोलू यात अशी मागणी करतो, ध यवाद. 
मा.अ नी बोबडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मोद जीनी जे केल 
ते सुवणअ रा म येच िलह ल जाणार आहे. ‘न भूतो ना भ व यित’.  
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मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सभागृह सु  
झाले, सुरवातीलाच ३५ अ आ ण ३७० कलम र  द झा याचा हा ऐतीहासीक िनणयाचे आज 
आपण सगळेजणच सा ीदार आहोत. हा सुवण ण या देशाम ये घडत असताना, 
ऐतीहासीक िनणय घेत असताना देशाचे पंत धान नर भाई मोद  असतील यांनी घेतलेला हा 
िनणय अ यंत कौतूका पद आहे, यांच मी मा या भागा या वतीने, मा या वतीने आप या 
महानगरपािलके या वतीने मला वाटत वरोधी प  सु दा आप या बरोबर आहे या 
ऐतीहासीक िनणयाचे सगळेजण सा ीदार आहोत या सगळयाच भूषण, समाधान, अिभमान 
िन तपणे आहे याची खाञी बाळगून यां या सगळया या वतीने अिभनंदन करते. ख-या 
अथाने हा ऐतीहासीक िनणय घेत असताना मनोमन समाधान याच होतं क  एक भारत देश 
हणून आपण एकञ हणतो आ ण या भारत देशाम ये येथून मागे दुसरा वज या 

का मरम ये आपण फडकवत होतो, तो माञ आता बंद होणार आहे याच माञ मनोमन 
समाधान आहे. या यावेळेला वदयाथ  वचारायचे, शाळेत बोलणं हायचं क  आपण तेथे 
द ुसरा वज का लावतो. याच कारण सांगताना सु दा जीभ रेटायची नाह  परंतु ती चचाच 
बंद झाली आ ण आखंड देशातले एक व न कुठेतर  साकारताना आपण दसायला लागलो. 
हा ऐितहासीक िनणय आहे का तर िन तपणे ऐितहासीक िनणय आहे. मगाशी भाऊसाहेब 
हणाले क  हा िनणय घेत असताना अटल बहार  वाजपेयी यांच एक व न होत यांना 

सु दा नाका न चालणार नाह , अटल बहार  वाजपेयी यांनी जी क वता िलह ली होती ‘ऐ देश 
िसफ देश नह  एक महापु ष ह, इसमे का मर हमारा म तक ह.’ आ ण ख-या अथाने 
आमची आन-बान-शान का मर आहे. का मर हा आम या भारताचा अ वभा य भाग आहे. 
अस अनेकदा अनेक ने यांनी सांगीतल. सगळयाचंी भावना होती क  हे दोन कलम र  
हावेत आ ण ती ख-या अथाने मांड याची संधी स मा.नर जी मोद  यांना िमळाली. आ ण 
यामुळे आज सगळाच देश वरोधी प  जर  असलातर  ते मनोमन सुखावलेले आहेत. 

िन तपणे सवानी या ठकाणी नर जी मोद  यांच अिभनंदन सु दा केलेल ं आहे. या 
कलमासह त ये या भ व यकाळा म ये देखील आप या देशा या पंत धाना या मा यमातून 
िन तपणे देश हताचे चांगले चांगले िनणय घेतले जातील अशी खाञी आ ण स द छा य  
क न थांबते, जय हंद जय महारा . 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच सव मा या 
सहकायानी ३७० कलम र  के याब ल शुभे छा दले या आहेत. मी मा या प ा या वतीने 
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याच माणे आदरणीय राजसाहेबां या वतीने मनापासून खुप खुप शुभे छा देतो. एकाच 
देशाम ये राहून या रा याम ये दोन झडे होते यातला एक झडा आता आपण पु हा एकदा 
वािभमानानी आपला तीरंगा झडा का मरम ये फडकवणार आहोत. दुसर  एक गो  अशी 

क  सव रा यातील लोक या ठकाणी आता यावसाय क  शकतात. खरेद  व  क  
शकतात. याच माणे भारतातील इतरह  नागर क तेथे राहून मतदान क  शकतात आ ण 
आपला एक मुख हा क या ठकाणी बजाऊ शकतात. जेवढ कौतूक कराव तेवढ कमीच आहे 
कारण क  असं य तेथे सैिनक असतील, असं य या ठकाणी झाले या लढा या असतील, 
अनेक आपले सैिनक या ठकाणी हुता य झालेले आहेत. यांना एक कारे ह दलेली 

दांजली हणलेतर  ते वावगे ठरणार नाह . याच माणे असं य अशा घटना जर  भारत 
आखंड असता तर  सगळया या मनाम ये ज मू-का मर वषयी एक खंत होती ती 
आदरनीय नर जी मोद  आ ण अिमतभाई शहा यांनी पुण केली आहे. आज आप या 
सभागृहा या वतीने याच माणे पंपर  िचंचवड शहरवासीयां या वतीने पु हा एकदा आदरनीय 
नर  भाई मोद  आ ण अिमतभाई शहा यांच अिभनंदन करतो. याच माणे भारतीय जनता 
प ाच सु दा मी अिभनंदन करतो. वषभराम ये एक गो  पाह लीतर संपुण अथ यव था 
सात या मांकावर आलेली आहे. ऍटोमोबाईल इ ड  असेल, उदयोगनगर  असेल, रोजगार 
असेल, एक मोठा  समोर उभा आहे. वषभराम ये पाह लतर ११० कोट  लोकांचा रोजगार 
गेलेला आहे. हे होत असताना भारतीय जनता पाट न लोकां या या मुलभूत गरजा आहेत 
या याकड सु दा जातीन ल  दल पाह जे असं मला वाटत. पंपर  िचंचवडम ये जर का 
आपण पाह लतर टे को कंपनी असेल, म हं ा कंपनी असेल दोन दोन िश ट बंद केले या 
आहेत व लाखो लोकांचा रोजगार हा गेलेला आहे. ३७० आ ण तीहेर  तलाक हे मंजूर झालेल 
आहे याब ल मनापासून हाद क अिभनंदन. यव था सुधार याची अव यकता आहे ती 
ळावर आणली पाह जे अशी अपे ा करतो आ ण थांबतो. 

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. थमत: या देशाचे 
पंत धान मा.नर भाई मोद  आ ण मा.अिमतभाई शहा यांचे मनापासून अिभनंदन करते 
आ ण आभारह  मानते. या देशातले ३७० कलम का मरमधून हाटव यासाठ  यांनी जे य  
केले आ ण याम ये यांना जे यश िमळालं ते दैद यमान असं यश िमळालं. स ाधा-
याकडून आपण काय अपे ा क  शकतात तर अशा वेगवेगळया कारचे िनणय जे देशाला 
हतकारक ठरतील असे िनणय यांनी घेतले. हे िनणय घेत असताना या भारत देशा या 
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जनतेने या कारचा व ास भारतीय जनता पाट वरती टाकला, संपुण देशाम ये एक हाती 
स ा दली आ ण स ाधार  हणून जे श य झाल यामुळ संपुण भारतीय जनतेच सु दा मी 
मनापासून आभार मानते. ३७० कलमावरती या ठकाणी अनेक मा या बंधुनी वेगवेगळया 
भावना य  केले या आहेत. ३७० कलम आ ण ३५ अ हाटव यानंतर जो दहशतवाद 
का मरम ये वारंवार आप या सैिनका या वरोधात आप याला दसत होता आ ण अनेक 
फैर  या ठकाणी मार या गे या. भाऊसाहेब आपण मगाशी हणालात क  यांचा आपण 
उ लेख करणार आहोत क  नाह  करणार. ख-या अथाने भारतीय जनता पाट ने या 
सैिनकांचच मु यमापन या ठकाणी केलेल ंआहे यां याच शौयाला आ ह  सलाम केलेला आहे 
आ ण या सलामासाठ  या सभागृहानी आता जे काह  नवीन सद य बोलत असताना जी काह  
हाशी म कर  होते, टंगलटवाळ चा हा वषय नाह . संपुण देश अशा वेगळया येतून जात 
असताना देशाला एका देशाम ये दोन वधान, दोन सं वधान नह  चलगे, दो झडा नह  चलगा 
या यासाठ  अनेक लोकांनी आहूती दले या आहेत. अनेक मा या आया-बह णी वधवा 
झाले या आहेत. यांना कुठेतर  याय िमळावा हणून ३७० कलम र  कर याचा आपण 
सवानी िनणय घेतलेला आहे. संपुण देश पाठ शी उभा आहे. कोणा या मनात क त ूपरंतु 
अजीबात नाह . आज या ठकाणी दहशतवाद जाणार हणजे नेमक काय होणार. 
मा यासारखा असेल कंवा तुम या सारखा असेल याला कोणला या ठकाणी यावसाय 
करायची ई छा असेल, यापुव  कोणी तीथ यावसाय क  शकत न हता. आता जाऊन आपण 
यावसाय क  शकतो. आम या सार या या ठकाण या या भगीनी आहेत यां या नावावर 
सातबारा न हता. कधी कुठ या जागे या कागदावर यांच नाव येत न हतं, आज ते येणार 
आहे. ख-या अथान वातं य तीथ या लोकांना िमळाल आहे आ ण हणून आपण या 
कलमाच या गो ीच वागत िन तपणे केल पाह जे. देशा या पुढ या यापे ाह  अनेक 
सम या आहेत. अनेक गो ी पुढे वाढून ठेवले या आहेत या यावर सु दा बोलल गेलं पाह जे. 
परंतु यावेळेस टंगलटवाळ  क न बोलल जातं ते यो य नाह . आ ण आपण सगळयांनीच 
या ठकाणी मा.पंत धान नर भाई मोद  यांना भारतर  दे याची जी िशफारस केलेली आहे ती 
वागताह आहे. यांनी काम केल यांना शाबासक  पण दली पाह जे आ ण संपुण देश या 
कारचा एकवटला होता आ ण या कारे देशानी समथन दलं, ज लोष झाला तो ज लोष 

सु दा आपण नाका  शकत नाह त. याला सु दा आपण संपुण देशानी डो यावर घेतल आहे. 
जी काय तेथे राजक य उलाथापालथ होते या यावर सु दा अगद  बार क ल  ठेवून आहेत 
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मा.नर भाई मोद  आ ण मा.अिमतजी शहा. या दोघाना परत एकदा मनापासून सुयश 
िचंतीते, यांना दघ आयु याची मी कामना करते. या ठकाणी अनेक माझे बंध-ुभिगनी बळ  
गेलेल आहेत अनेक देशी वदेशी पञकारांना या ठकाणी गोळया घालून ठार मार यात येत 
होतं या सगळयांना मी मनापासून या ठकाणी दांजली अपण करते आ ण जे ३७० कलम 
आ ण ३५ अ हाटवल याब ल मी मनापासून यांना सलाम करते. याचबरोबर मा या या 
मु लम भिगनी आहेत, पल तलाक वरती या कारचा िनणय या सरकारने घेतला या 
सरकारच सु दा मनापासून मह ला हणून िन तपणे अिभनंदन करते. मला खुप अिभमान 
वाटतो क  मी भारतीय जनता पाट ची नगरसेवीका आहे. या यावेळेस मी अनेक 
मह लां या पुढे जाते यावेळेस अशा कारच ‘आतापासून काह  संबंध नाह ’ हे जर का 
एखादया मह लेला ऐकाव लागत असेल तर ते कती दुदवी आ ण कती आघात करणार असू 
शकतं आ ण यातून सु दा मु ता दलेली आहे. यामुळ आ ह  या देशाची लोकशाह  
माननारे नागर क आहोत यामुळे या सगळया िनणयाचे मनापासून वागत करते. परत 
एकदा  या सव ने यांच मी मनापासून वागत करते, थांबते, जय हंद जय महारा . 
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  आज खरच चांगला 
वषय या ठकाणी मांडलेला आहे. धारा ३७० आ ण ३५ अ हे हाटव याच काम २ ऑग  रोजी 
या देशाचे पंत धान नर भाई मोद  आ ण यां या टमनी केलं. मी देखील या सभागृहा या 
वतीने यांच अिभनंदन करतो. मा या प ाची देखील भूमीका गे या अनेक वषापासून 
आदरनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच जे व न होतं, ते देखील आज नर भाई मोद ंना अनेक 
आिशवाद देत असतील. डॉ. यामा साद, वीर सावरकर, अटल बहार जी वाजपेयी यांनी गेली 
चाळ स प नास वष हे कलम हाटव यासाठ  एक संघष केला. परंतु जस भाऊसाहेबांनी 
सांगीतल क  माग या कुठ या पंत धानाना दोष नाह  देणार. परंतु हे कर याची डेअर ंग 
आदरनीय पंत धान नर भाई मोद जीनी केली. मागचे पाच वष देखील आपण वाट पाहत 
होतो. हे कलम कधी जाणार, राममंद र कधी होणार. कमाल नागर  कायदा कधी या देशात 
लागू होणार. परंतु हे कर याच धाडस कुठेतर  आप याला नेतृ व पाह जे होतं. यांनी 
एनड ए या मा यमातून आज संपुण भारत देशात सव प ाना बरोबर घेवून हे कलम 
लाद याच काम या भारत देशात केलं ते िन तच या देशात या नागर कांसाठ  ती 
अिभमानाची गो  आहे. आज ज म-ूका मरचा जर वचार केलातर ज म-ुका मरम ये  
तीथले थािनक आज संपुण भारतभरात आहेत. उ दव ठाकरे साहेबांची कुठ सभा असली क  
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का मर  लोक नेहमी असतात. आ ह  कुतूहलाने सुरवातीला यांना वचारयचो क  तु ह  का 
तर ते हणाले या भारत देशाच राज तो काँ नझंटचा सीईओ आहे याच पुण ेय आदरनीय 
बाळासाहेब ठाकरेना आहे, आदरनीय आटलजीना आहे. मी यांना वचारलतर ते हणाले क  
यावेळेस देशात आ ण महारा ात युतीच सरकार होतं या काळात एक ठराव केला गेला क  
येक जनीअर ंग कॉलेजम ये आड च ट के जागा या का मर  पंड तानाच दयाय या. व 

जो का मरम येच राहतो यालाच दयाय या. या यामुळे आज असं य का मर  मुलं हे 
चांग या पो टवर काम करतात. आज देखील यां या तेथे ववीध उदयोगधंदे येतील. 
चांग या चांग या सं था येतील आ ण ितथ का मर  लोकांच जीवनमान उंचावेल 
अशा कारच काम या देशात नर भाई मोद  आ ण अिमत शाह यां या टमन केल आहे. या 
सभागृहात जो ठराव मांडला गेला क  यांना भारतर  दयावा याला मी देखील या 
सभागृहात मा या प ा या वतीने, पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कां या वतीने 
मा.महापौरांना वनंती करतो क  आपण अशा कारचा ठराव िन तपणे पार त करावा. 
जेणेक न गेली स र वष जे व न या सव नागर कांनी पाह लं ते पुण होईल. ह  तर 
सुरवात आहे आता समान नागर  कायदा देखील होईल आ ण आता पाक या  का मर 
देखील येईल. मग कुठेतर  हे करत असताना पंत धानावर लोकांचा व ास वाढला क  आता 
आपले सव व न पुण होतील. राममंद र होईल, समान नागर  कायदा लागु होईल आ ण 
कुठेतर  हा देश या जाती यव थेत वाटलेला आहे, कुठेतर  याला अ थैय आहे. ३७० कलम 
र  झाल कुठेतर  हे सव एका टम ये ये याच काम या देशात होईल आ ण िन तच 
भ व यात पुढ या पढयांना जे आपण मागे स र वष भांडत आलो होतो तो कुठेतर  हा एक 
एक वषय बंद हाईल. हा देश कुठेतर  आथ क महास े या दशेनी पुढच पाऊल ठेवेल. मी 
पु हा एकदा नर भाई मोद ंच आ ण यां या टमला ध यवाद देतो, आभार य  करतो. 
आ ण मा.महापौरांना वनंती करतो क  जो आता ठराव मांडलेला आहे तो सवा या स मतीने 
पार त करावा, ध यवाद.  

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर ३७० आ ण 
३५ अ या संदभाम ये सभागृहाम ये जो वषय आणला आ ण या वषयाला यांनी यांनी 
अनुमोदन दलं, समथन दलं या सगळया देशभ ांच मी मनापासून अिभनंदन करतो. कधी 
कधी मला मनापासून या सभागृहाम ये आ यानंतर, भाऊसाहेब मला तुमच थोडस आ य 
वाटत ं आ ण मी पह या दवसापासून या सभागृहात हणतो क  भाऊसाहेब माझे नेते 
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आहेत. मी मा या एका सहकायाला हणल क  पा क तानचा वषय कंवा का मरचा वषय 
हा एका भारतीय जनता पाट चा वषय नाह . ठक आहे क  नवीन नवीन नगरसेवकांनी 
एखादया वषयाम ये, जोशाम ये ३७० कलमाच असेल, नर भाई असेल, अिमतभा च असेल 
या देश ेमा या भावनेन आपल मत य  केलं. मी मा या डोळयानी यावेळेस संसदेमधल 

िचञ बघत होतो आ ण जी प र थती होती हणजे सोिनया गांधी या प दतीने बस या 
हो या यां या शेजार  वरोधी प नेते बसले होते यांची भाषण बघत होतो. या 
सभागृहाम य े मला अस कधी कधी वाटल न हत हणजे मला मा हत आहे क  पंपर  
िचंचवड शहराचे  सु दा तेवढेच मह वाचे आहेत तर देशा या संदभामधला स र 
वषापासूनचा जो  िनणय आहे तो मा.पंत धान नर भाई मोद ं या सरकारनी खरतर सोडवला 
आ ण मला असं वाटतय क  पंपर  िचचंवड या सु दा नागर कांना या याब लचा चंड 
अिभमान आहे आ ण आनंद आहे. का मीर भारताम ये हणजे वातं या या नंतर या 
प दतीने सगळयांनी सांगीतल क  एक सं वधान एक िनशाण, दोन दोन िनशाण या 
प दतीने होते खरतर या गो ीं या संदभाम ये तर  राजक य यासपीठ करायलाच नको होतं. 
इं ाजीं या ब ल भाऊसाहेब बोलले. खली तानवादयां याम ये यावेळेस कारवाई केली, 
शांतीसेने या संदभाम ये यावेळेस राजीव गांधीनी शांतीसेना पाठवली. मला असं वाटतय क  
यावेळे या वरोधी प ाम ये असणा-या अटलजीसार या ने यांनी या ने यांच कौतूकच 

केलनां, अिभनंदन केल. परंतु आजची प र थती बघीतलीतर खरतर एखादा वषय देशा या 
संदभातील असेलतर सगळयांनीच याच कौतूक केल पाह जे. मी आ या आ या सभागृहात 
सांगीतल क  भाऊसाहेब तुमची गोची कर यासाठ  आ ह  हा वषय सभागृहात आणला नाह . 
तु ह तर सगळया वषयाम ये हात वर करता. सगळया वषयावर तु ह  बोलता. मला 
बघायच होतं, या सभागृहामध या मा या पंपर  िचंचवड शहरामध या नगरसेवकांना, कारण 
प ाचा नाह  ल ात ठेवा, कती नगरसेवक कलम ३७० र  के या यानंतर मा.पंत धानाच 
कौतूक करतात, खरतर मी योतीरािध यांच अिभनंदन करतो. ह रयाणाचे माजी मु यमंञी 
यांचे मी अिभनंदन करतो. प  एका बाजुला, देश ेम एका बाजुला. आपण या देशाम ये 
राहतो, शहरातील पा याचा  आहे हे मला मा हती आहे, या यावर आ ह  चचा करायला 
आज दहा तास या यावर चचा करा या यापासून आ ह  दुर नाह  जाणार. पण हा वषय 
या देशा या वािभमानतेचा आहे, आ मीयतेचा वषय आहे, देशा या ित ेचा वषय आहे. 
स र वषाम ये का नाह  केल भाऊसाहेब मा हती आहे अप याला. आजह  हा वषय 
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रा यसभेम ये या प दतीने आ हांला बहुमताचा आकडा गाठू अशा प दतीची अपे ा होती. 
आदरनीय अटल बहार  वाजपेयीं या काळाम ये आ हांला काठावर बहुमत होतं. 
रा यसभेम ये बहुमत न हत,ं यावेळेसह  केल असतं. खरतर आपण इतीहासह  बदलू शकत 
नाह , मा या भाषणानी इतीहास बदलणार नाह . पण एक व तु थती आहे क  या मा या 
नवीन नगरसेवकांनी तोड या मोड या भाषेम ये देश ेमाब लच आपल कत य केल ते खर 
आहेनां. का मीरचा  कुणामुळे रगाळत राह ला, या प दतीने या देशावर लादला गेला ते 
आप याला मा हती आहे. पा क तानम ये जायच का का मीरम ये रहायच हा मु ा सोडून 
दया पण यांनी हा  केला तो देशाला मा हत आहे आ ण भाऊसाहेब तु हांलाह  मा हती 
आहे सगळया सभागृहाम ये. या दवशी ३७० कलमा या बाबतीत रा यसभेमधला पह ला 
िनणय झाला, या देशामध या काह , न या नव ट के लोकांनी आनंद य  केला. पह यांदा 
आ हांला १५ ऑग  १९४७ ला आप याला वातंञ िमळालं. कदािचत ते वातं याच बघायला 
आपण खुप लहान आहोत परंतु का मीर या संदभामधल ३७० वे कलमाचा या दवशी 
िनणय झाला, मला वाटते क  आप या पढ त या लोकांनी ख-या अथान वातंञ झाला अशा 
प दतीने साजरा केला. या संदभाम ये मतमतांतर असलीच नाह  पाह जे. मी खरतर 
रा यसभेमध या या सव खासदारांच अिभनंदन क  का वॉकआऊट क , ह  प र थती आहे 
ल ात ठेवा. हणजे सोनीया गांधीच टेटमट असेल कंवा अजीत रंजनची यावेळेसची 
ित या असेल. भारताने या ठकाणी एकदेश, एक िनशाण, एक सं वधान हा जो िनणय 

एखादया संसदे या सभागृहाम ये होतोय आ ण या प दतीने खरतर पाक तानला साजेशी 
भूमीका खरतर काँ ेस या आ ण बाक  प ा या लोकांनी घेतली नसती, लाज वाट यासारख 
आहे ल ात ठेवा. या देशाम ये आपण राहातो, या देशा या संसदेम ये जावुन आपण बसलो, 
या देशाची सव च संसद या देशाचे कायदे बनवते आ ण या कायदया या मा यमातून हा 
देश चालतो आ ण हणून आपण अशा गो ीचह  खरतर मनापासून अिभनंदन करायलाह  
िशकल पाह जे. पण दुदवान या ठकाणी येक गो ीम ये राजकारण क न एखादा चांगला 
वषय, अिमत भाईना दया, नर भाईना दया वाटून अशा प दतीचा देशा या संदभामधल अशा 
टंगलटवाळ  करणं यो य नाह , देशा या संदभामधला देश सोडून मला नाह  वाटत क  
कुठला वषय मह वाचा आहे, कुठलाच वषय मह वाचा नाह . देशा या संदभामधला हा 
िनणय जो क शासनाने केला या सरकारच अिभनंदन करत असताना म येच काह तर  पलू 
टाकायच, वषयाला बगल मारायची.  माजी खरतर या सभागृहा या मा यमातून नामदेवराव, 
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केशवराव मी मनापासून अिभनंदन करतो. िसमाताई मी तुमचह  अिभनंदन करतो.  या 
सभागृहा या मा यमातून यांनी यांनी या सभागृहामध या सगळया देशभ ांनी आपण 
मनापासून मा.नरदभाई मोद जींच असेल, अिमतभाईच असेल, अजीत डोवाल यांच असेल 
मनापासून आपण सगळयांनी अिभनंदन केलं पाह जे. भाऊसाहेब आपण इं ाजींच नाव घेतलं, 
या सभागृहाम ये यांच तैलिचञ आहे, राजीवजींच नाव घेतल यांच तैलिचञ आहे. 
डॉ. यामा साद मुखज  यांच या सभागृहात तलैिचञ नाह . हणजे सावरकरांच बलीदान, 
यामा सादांच बलीदान या देशासाठ  अनेक वातं यासाठ  लढले या कंवा वातं यानंतर या 
देशा या इतीहासातील लढले या अनेकांच बलीदान आपण वसरणार आहोत का. या 
िनमी ान या सभागृहा या मा यमातून हा जो वषय नामदेवराव तु ह  मांडला या वषयाला 
मी अनुमोदन देतो. मा.महापौर साहेब, अशा प दतीचे देशभ चे वषय या सभागृहा या 
मा यमातून करत असताना या शहरामध या पढ ला देशभ च ेम आप याला 
दाखव यासाठ  आपण सगळयांनी ख-या अथाने य  कर याची गरज आहे. या िनमी ान 
मी नर भाई मोद ंच, अिमतभाईच खूप खूप अिभनंदन करतो आ ण  या या कायक यानी 
या वषयाला संबोधीत केलं, अनुमोदन दलं यांचह  मनापासून आभार मानतो आ ण थांबतो, 
ध यवाद. 
मा. व ठल उफ नाना काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ३७० 
कलम र  झा याब ल मी सरकारच अिभनंदन करतो. आम या देखील प ा या 
नगरसेवकांनी अिभनंदन केलेलं आहे. अिभनंदन न क  कराव पण इतीहासाला सु दा वस न 
चालू नये. तर  मी रा वाद  प ा या वतीने ३७० कलम र  केल याच वागत करतो 
अिभनंदन करतो. मा.महापौर साहेब, आता आपण पंपर  िचचंवड शहराचा पाणी  असेल 
कंवा आरो याचा  असेल या याकडे ल  देवून ह  सभा सुरवात करावी. 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. अिभनंदन करताना 
सु दा मनाम ये काह  श य असत सु दा. ज हा आ ह  नगरसेवक बनतो यावेळेला या 
नागर कां या मुलभूत गरजा आहेत या देणे म ा  असतं. ज हा पाऊस पडतो, धरण 
भ ण वाहतात लोकांची ती या अशी आहे पुर त प र थती आली आ ण यावेळेला 
आपण सवजण िमळून हणजे अिधकार  वग ठरवतो. आ ह  नगरसेवक असो, आमचे 
महापौर असो, आमचे वरोधी प नेते असो, स ा ढ प नेते असो येकाला अस वाटतय क  
वॉडातील नागर कांना रोज पाणी िमळाल पाह जे आ ण यव थत दाबाने पुरेस पाणी िमळाल 
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पाह जे. पण आताची दहा ते पंधरा दवसाची प र थती जर पाह लीतर पंपर  िचंचवड 
महापािलकेचे पाणीपुरवठयाची जी प र थती आहे ती अतीशय बीकट अशी प र थती आहे. 
आज आ ह  नागर कांचे दोन ते आड च हजार फोन पाच ते दहा दवसाम ये घेतो क  पाणी 
नाह  ताई, पाणी नाह  ताई, पाणी नाह  ताई आ ण यावेळेला आ हांला वेगळया प दतीने 
िनणय यावे लागतात, ह  कुचंबना आमची अिधका-यांनी केली. आज आयु ांना मला 
सांगायच आहे क  आयु  साहेब तु हांला तुमचे अिधकार  फसवतात. तुम या कुठ या 
अिधका-यांनी तु हांला यव थत प र थती सांगीतली नाह  क  पाणीपुरवठयाची प र थती 
काय आहे. आज आ ह  मागणी केली रोज पाणीपुरवठा पाह जे, आम या नागर कांची मागणी 
आहे रोज पाणीपुरवठा पाह जे. आ ह  मागणी करणार, आम या नागर कांना रोज पाणीपुरवठा 
दे याची जबाबदार  आमची आहे, तुमची आहे. पण यावेळेला जे हा आमची मागणी असेल, 
ज हा तु ह  िनणय घेता क  रोज पाणी आ ह  कोठा भ  शकतो ते हा तुम या अिधका-यांनी 
टे नकल बाबी सांगायला नको. तु ह  २४X७ ची ह गना करता, येक नागर काला २४ 
तास पाणी देणार हणून तु ह  सांगता. आज धरण वाहून चालली आहेत, ४८० एमएलड  
पाणी तु ह  घेता, ४०० एमएलड  पाणीजर तु हांला दवसभर देता येत नसेलतर तुम या 
अिधका-यांनी आम या सव नगरसेवकांचा भूलभूलै या का करावा. कुठ या प दतीने पाणी 
तु ह  देवू शकता का नाह  देवू शकता या टे नकली बाबी आज मला तांबे यांना 
वचाराय या  आहेत. तांबेनी मला उ र असं दल तुमचा वॉड मला मा हती नाह . मी ॅ हेट  
जनीअर आहे. मीतर ॅ हेट  जनीअर कुठला आहे हणून कधी बघीतलेल नाह . ॅ हेट  
जनीअर नावाची काह  पो ट आहे का हे आयु  साहेब तु ह  आ हांला सांगा. या प दतीची 

उ र रामदास तांबेनी आ हांला दयावीत. आज मा या वॉडातील जे.ई.गज असतील, डे यूट  
दवंडे असतील, ए झ यूट ह पवार असतील मी यांना ध यवाद देणार आहे. यांना 
शाबासक ची मी थाप देणार आहे. कारण मा या वॉडाम ये पाच ते सहा दवस ाऊंड 
ले हलला ते तीघेजण काम करत होते. पण तांबे असतील, िनकम असतील यांनी एक दवस 
सु दा असा वचार केला नाह  क  वॉडाम ये काय प र थती आहे हणून. मोचा घेवून 
तुम याकडे मह ला येतात कंवा एखाद  म हला आ हांला फोन क न सांगते क  ताई तुम या 
घराम ये पाणी भरायला येवू का आ ह  यावेळेला आमची प र थती काय असेल हे आयु  
साहेब तु ह  आ हालंा सांगा. आज पंपर  िचंचवड मधला पाणीपुरवठा एवढा व कळ त 
हो याच कारण काय. पह ली प र थती आप याकडे चांगली होती, आपण चांग या प दतीने 
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ती हाताळत होतो. पण या दहा ते पंधरा दवसाम ये पुण पीसीएमसीला पा याने न  क न 
टाकल. कुठ याह  प ा या नगरसेवकांना वचारा, सकाळ  ४ वाज यापासून राञी २ 
वाजेपयत आ ह  फ  फोन घेतो. पाणी का आल नाह , आ हांला उ र आहेच दुस-या 
मज यावर पाणी येणार नाह , पह या मज यावर येणार नाह . आ ह  पह या आ ण दुस-या 
मज यावर पाणी मागतच नाह . पण आ हांला जे तु ह  १३५ ली. पाणी परहेड हणता तेवढ 
पण देवू शकत नाह ततर शंभर िल. तर  पाणी दया आ हांला. प येक नागर कांचा जो हा क 
आहे तो मुलभूत हा क तर  दला पाह जे. या याम ये नगरसेवकांची कंुचबना का. कारण 

येक नागर क हा नगरसेवकांनाच वचारणार आहे. मला तांबेनी उ र पह यांद  दयायच. 
तांबेना जर ह  टे नकली प र थती मा हती होतीतर यांनी आयु ांची फसवणूक का केली, 
आमची फसवणूक का केली आ ण का सांगीतल क  आ ह  येक दवशी पाणी देवू हणून. 
आज आठ भाग आहेत आठ भागाम ये तीन टँकर आहेत, ह  कुठली गो  आहे. हा 
कुठ या प दतीने पाणीपुरवठा करणार आहात तु ह . एकाच माणसाला सगळे काम दलीत. 
मा या वॉडात ३२ हॉ ह आहेत, ३२ हॉ ह कुठ या प दतीने हॅ डल करायचे हे मा या 
जे.ई.ला कळत नाह त. नगरसेवकांना व ासात घेवून तु ह  कुठले िनणय घेता का. 
नगरसेवकांना वचारल पाह जेनां. जे हा आपली चचा झाली ते हा तु ह  हणाले टेलला पाणी 
नाह . दयानां तु ह  पाणी, पण या गो ीम ये जथे यव थीत पाणीपुरवठा होतो तो 
व कळ त कर याचा अिधकार आयु  साहेब तुम या अिधका-याना दलाय का. तुम या 
अिधका-यानी आ हांला का व ासात घेतल नाह  क  आ ह  पाणीपुरवठा क  शकत नाह . 

येकवेळेला आ ह  रोज वेगवेगळया बात या वाचतो. या दवशी सकाळ पेपरम ये बातमी 
वाचली क  लोकांना सवय लागावी एक दवसाआड पाणी हणून आ ह  एक दवसा आड पाणी 
दे याचा य  करतो. हे उ र आहे तुमच. आयु  साहेब पु हा सांगते क  तुमचे अिधकार  
तु हांला फसवतात. तु हांला यव थत मा हती दली जात नाह . तु हांला िमसगाईड केल 
जात. या करणाम ये तांबेना तु ह  िन काषीत करा ह  माझी मागणी असेल. यानंी 
याप दतीने यांच जे कॉ ॅ ट आ ण यांच जे साठलोट आहेनां याची पह यांदा आ हांला 
मा हती दया. जोपयत ह  सगळ  मा हती िमळत नाह  तोपयत यांना या पदाव न हाटवून 
कॉप रेशनम ये कुठलह  पद देवू नये एवढ  मी तु हांला वनंती करते.  
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब-ू मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
एवढ  मह वाची बैठक होत असताना एक पण शासक य अिधकार  दसत नाह . आयु  
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साहेब आपल या शासनावर कं ोल आहे का. शासनाच असं जर कॅ यूअल ऍ ोच असेलतर 
मा.महापौर साहेब, आपण पह ले आयु ांना आदेश दयावेत, सव शासक य अिधकार  
येईपयत सभा थांबवावी. मा.महापौर साहेब, आयु ांना वचाराव क  या ठकाणी शासक य 
अिधकार  का नाह त. फ  आठ ते नऊ लोक आहेत. ते का आले नाह  याबाबतीत आजच 
यांना नोट स दयावी. िशवाय यां यावर कारवाई कर याचे आदेश दया. आयु  साहेबांनी 

खुलासा दयावा क  येथे शासक य अिधकार  का उप थत नाह त. 
मा.महापौर -  संबंिधत सव वभागाचे अिधकार  व कायकार  अिभयंता या सवानी सभागृहा 
म ये येवून बसाव. 
मा.संगीता (नानी) ता हांण े- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज सहा 
मह ने झाले मी पाणी ावर दोनवेळा पञ दलेल आहे. यावेळेला मी नागर कांना सांगत 
होते क  आप या धरणात पाणी नाह  पाणी दवसाआड केलेलं आहे यामुळे पाणी कमी 
ेशरनी येणार आहे. आता पाऊस पडलेला आहे धरण भरलेली आहेत, एवढ पाणी वाहते आहे 

आ ण लोकांना पाणी भेटत नाह  ह  दुदवाची गो  आहे. आ ह  काल पण आयु  साहेबांना 
भेटलो होतो, संपुण भाग . १२ म ये दुपार  येणार पाणी सं याकाळ  १०, ११, १२ ला कधी 
पण सोडतात. सकाळ  ७ ला येणार पाणी दुपार  १२, १, २, ३ ला येते याचा काह  
टाईमींगच नाह . यावेळेस पणी येत ते पहाटे ३ वाजता पाणी येतं आ ण ६ वा. पाणी जातं. 
मग पाणी भरायच कसं. यावेळेस लोकांचा झोपेचा टाईम असतो यावेळेस यांचा पाणी 
सोड याचा टाईमींग असतो. आ ह  यावेळेस अिधका-यांना फोन करतो यावेळेस लडकत 
साहेब फोन उचलत  नाह त. एकमेव फ  गायकवाड साहेब आमचे फोन उचलतात, मग 
आ ह  हा  सांगायचा कुणाला. अिधकार  फोन उचलत नसतीलतर भागातील लोक 
नगरसेवकांकडेच येणारना ं आ ण आ ह  अिधका-यांना सांगणार. अिधकार  फोन उचलत 
नाह ततर मग ते कुणाला सांगायच. २४X७ च काम नसत केलतर  चालल असतं. कारण  
आम या भागाम ये २४X७ ची इतक  वाईट थती केलेली आहे क  एवढ  लोक याला 
ञासलेली आहेत. आ हांला तु ह  एवढच सांगाव क  पाणी कधी सोडणार, कती वाजता 
सोडणार आ ण या पा याला टाईमींग आहे का नाह  ते सु दा सांगा, एवढच मी सांगते आ ण 
थांबते. 
मा.शैलजा मोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सगळयांचा हा वलंत 

 आहे. देशाचे जे का मीर वषयी  िनकाली लागले ते तर आहेच. पण हे  जा ती 
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आहे. मा या काह  ितनीधीनां घेवून मी चार-पाच दवसापूव  हाड करांची भेट घेतली होती. 
माझा वषय असा आहे पंपर  िचंचवड शहराचा पाणी  हा वलंत  िनमाण झालेला 
आहे आ ण याला कारणीभूत फ  शासन आ ण शासनाचे िनयोजनशु यता आहे. 
वा त वक लोकसं यावाढ चे िनयोजन पुव  प नास वषासाठ  मागील दहा वषापुव च हायला 
हवे होते. वाईट या गो ीचे वाटते क  आम यावर टँकर लॉबींचा संबधं जोडला जातो. सवाना 
एक वनंती आहे क  एकजूट ने या ावर तोडगा काढता येईल. मा या भागात क येक 
ठकाणी करंगळ  एवढ  धार येते. वैय क आहेत यांना सु दा कधी कधी पा याची यव था 
करावी लागते. सोसायटयांना तर रोज टँकर आव यक आहेत. शासनाला वनंती आहे क  
यांनी तातड ने ऍ शन लॅन तयार करावा. सवाना दोन तास का होईना पण पुण ेशरनी 

पाणी दयावे. तसेच माझा दुसरा वषय सु दा तेवढाच मह वाचा आहे. आपण कु यांना 
पकडून नसबंद  क न सोडून देतो व यातील काह  कुञे पसाळलेले असतात कंवा खुप 
रागीट असतात. रोज शहराबाहेर कुञे चाव या या तीन चार घटना घडत असतात. माझी 
एवढ च वनंती आहे क  अशा कु यांसाठ  शहराबाहेर वेगळ  यव था क न यांचा सांभाळ 
पािलकेनी करावा व मनु य जवीत हानी वाचवावी. हाड करजी आप याला आ ह  भेटलो 
हातो, आम या भागात खरोखरच करंगळ  एवढ  धार आहे. आपले अिधकार  काय करतात 
क  आ ह  रेड ंग यायला गेलो २ हजार ली. पाणी पडते पण आमच एकच हणण आहे क  
पाणी चार आ ण पाच तास दे यापे ा दड कंवा दोन तास दया परंतु ते ेशरनी दया. 
आतापयत आपण हणतो क  एकजूट ने ईथे रहाव. पा या या वषयी जे एक दोन मजली 
कुटंूब राहातात यां या घर  सु दा भांडण हायला लागले आहेत. एक बाई तर मा याकडे 
रडत आली. ती हाड करांना सु दा भेटली होती. ती हणाली माझी सासू कळशी घेवून पडली. 
खरच गांभीयाने वचार करावा. तु ह  जे हा वषय मांडाल ते हा सु दा आ ह  शांत राहू. हा 
आप या शहराचा वषय आहे फ  मा या एकटया भागाचा वषय नाह . परवा मी 
हाड करांना फोन केला, मा.महापौरांना सु दा फोन केला होता. हणजे मा यासारखी य  
रडते हणजे तु ह  समजून या क  हा कती वलंत  आहे. मला रडायला आल मी 
अनुपला, मा या मुलाला हणले क  तू उगच मला चुक ने इथे बसवलं. जर मी स ेत 
नसतेतर मी वरोधक हणून मोचा आणला असता. मला रडायला आलं मी हणाले अनुप 
माझा आजची आज हा रा जनामा घे. मला हे अस जमणार नाह . मी स ेत आहे हणून मी 
फ  भेटू शकते, वनंती क  शकते. अिधका-यांना सु दा मी वनंती करते पण अिधकार  वग 
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वेळोवेळ  टोलवाटोलवीचे उ र देतात. लोक रडून राह लेत आम याकडे. सकाळ  पाच 
वाज यापासून फोन येतात. मी हाड करांना हणल आ हांला जगण मु कल झालं. पण 
आ ह  स ेत अस यामुळे आमच सॅ ड वच झाल आहे. स ेत राहून मी बोलू शकत नाह . 
पण ह  पुणपणे शासनाची चुक आहे. हाड करजी तु हांला व ास वाटत नसेल मी परवा 
तु हांला हणले क  काह  गो ी मी तु हांला फोन वर बोलणार आहे. मी ते हा बोलले नाह  
आता बोलते क  तुमचे अिधकार  खरोखरच सुजाता ताईनी हण या माणे तु हांला फसवत 
आहेत आ ण आ हालंा सु दा फसवत आहेत. आ ह  वचारलतर हणतात नाह , मा याकडे 
रड ंग आहे. करंगळ  एवढ  धार असते एवढच मला हणायच आहे. मा या बोल यानी 
कुणाचे मन दुखावली गेली असतीलतर मा असावी पण खरच या वषयी िनणय या. 
नाह तर मी खरंच सांगते स ेत असून सु दा वरोधक हणून मोचा काढणार आहे. आता मी 
चाळ स लोक आणले हाड करजी चाळ स नाह तर चार हजार लोक माझे ितिनधी हणून 
येतील आ ण तेथील जे अिधकार  आहेत यांना मी घरातून िनघण मु कल क न देईल 
एवढ मी सांगते आ ण वनंती करते. 
मा.संतोष ल ढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. २४X७ ची योजना 
२०१६ पासून अंमलात आली. ख-या अथाने ती योजना पा याम ये गेलेली आहे. सांगायच 
ता पय हणजे गे या मह नाम ये आप याकडे १६८ तासाम ये चांग या करचा पाऊस 
झाला. आपण िनणय घेतला क  दवसातून एक दवसा आड पाणीपुरवठा होता तो रे यूलर 
कर यात यावा. कारण क  धरणाम ये पा याचा मुबलक साठा झालेला आहे. ते ओ हर लो 
झा यामुळे या यातून पाणी सु दा सोड यात येत आहे. यामुळे आपण जो िनणय घेतला 
याब ल आयु ांच, महापौरांच वागत कर यात येत आहे. पण पुढे आठ दवसातच याची 

अंमलबजावणी होती ना होती तोच पुढे आपण याबाबत एक चुक चा िनणय घेत आहोत क  
याम ये हा यातून एक दवस पाणीपुरवठा बंद कर याच काम आपण करत आहोत. पुढे 

बारा मह ने जायचे आहेत. आज ह  चार मह ने पाऊस चांग या प दतीने होत असून 
शासनाचा व कळ त पणा, ढसाळ कारभार पाह ला िमळत आहे. आपण रे यूलर पाणी 
दलतर पाईपलाईनम ये पाणी जा ती माणात लागू शकतं. जर एक दवसाआड दलतर 
पा याचा सोस याम ये वाढत नाह . मा या प रसराम ये औदयोगीक नगर  आहे गु वार  
पाणी बंदचा दवस ठेवला आहे. िशतलबाग, ग हाणे व ती हा उंचवटा आहे. या ठकाणी सव 
सोसायटया आहेत या ठकाण या पा याची टाक ची लाईट गेलीतर यांना गु वार या दवशी 
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पाणी िमळतच नाह . तर  याबाबत आपण काह  िनणय घेतलेला आहे का. या ठकाणी 
आपण नगरसेवकांशी काह  चचा केलेली आहे का. गु वार  लाईट जर गेलीतर नागर कांची 
आपण काय सोय क  शकतो. तुम याकड पाणी आल नाह तर तु ह  कारण सांगता क  
जनसेट बंद झाला, जनसेटम ये डझेल नाह . अशी उडवाउडवीची उ र आप या शासनाचे 
अिधकार  देत असतात. पण नागर कांचा हा व कळ तपणा कधी दु र करणार आहोत. 
अिधकार  वग गेली दहा दहा, वीस वीस वष तेथे काम करतात पण यांना आजपयत 
या ठकाणी रे युलर पा याची सोय करता आली नाह . जी २४X७ ची योजना आलेली आहे 

आज गेली साडेतीन वषाम ये मा या भागाम ये अवघ दहा ट के काम झालेल आहे. 
नागपूर शहराम ये जी योजना शंभर ट के स सेस झालेली आहे. आज आपण दरंगाई का 
करत आहोत साडेतीन वषाम ये ह  २४X७ ची योजनाम ये शासन का स मपणे काम 
करत नाह . नागर कांना वेठ स धर याच काम करत आहोत. कारण क  लाईट आ ण पाणी 
ह  रा ीय संप ी असून नागर कांना याचा उपयोग चांग या प दतीने हायला पाह जे. आपण 
जर बील भरली नाह तर वर त आपण कने शन कट कर यासाठ  लोक पाठवतो. जी 
लापवाह  आज शासनाकडून होत आहे या या बाबत मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब 
आपण या ठकाणी िनणय यावा क  सुरळ त पाणीपुरवठा जेणेक न लोकांना दोनच तास 
पाणी दया पण ते ेशरने असाव आ ण रे युलराईज पाणी असाव एवढ च माझी वनंती आहे.  
द ुसर  गो  अशी आहे क , आज ावणमासाम ये सवाना उपवास असतात यातून हा मोकाट 
कु यांचा सुळसूळाट भोसर म येच नाह तर संपुण शहराम ये आहे हे आताच आम या माजी 
उपमहापौर मोरे ताईनी सांगीतल आहे. याच माणे मोकाट जनावराबाबत सु दा आपण काय 
ितबंध करणार आहोत. याबाबत मा.आयु  साहेबांनी िनणय यायला पाह जे. कारण क  

मोकाट कुञे आ ण मोकाट जनावरांचा आपण पुव  क डवाडा करत होतो. ते आज या ठकाणी 
पहायला िमळत नाह . मोकाट जनावर एवढया मोठया माणात झालेली आहेत क  पावसामुळ 
शेण पडलेल असतं व या मा यमातून गाडयांचे अपघात होतात. यास शासनाला 
जबाबदार धरल पाह जे. तर  याचा आपण वर त िनणय लावावा,  ध यवाद. 
मा.उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  साहेब आपला 
एक दवसा आड पाणीपुरवठा होता ते लोकांना मा य असताना आपण रे यूलर पाणी केलं. 
ठक आहे आ हांला पण मा य आहे परंतु लोकांना तीन तीन दवस जर पाणी प यासाठ  
िमळत नसेलतर या लोकांनी काय करायचं. २४X७ काम करणारा कोण ठेकेदार असेल, जुने 
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लोखंड  पाईप आहेत ते काढायचे आ ण वकायचे या यासाठ  यांनी ते काम चालू केलेलं 
आहे. तु ह  २४X७ च जे काम करता यामुळे लोकांचे कने शन तुटलेले आहेत यांचे 
कने श स नीट क न दयायचतर लांबच पण जे पाणी आता होतं ते पाणी पण बंद आ ण 
आप या अिधका-यांना फोन क न वचारणा केलीतर आपले अिधकार  हणतात क  आता 
राञभर आ ह  पा यातच काम करतो, आता आ ह  घर  आलो, ताई येईल पाणी आज. 
आयु  साहेब माणसा या या मुलभूत गरजा आहेत या जर आपण पुण क  शकत नसूतर 
तुम या या अिधका-यांना काय करायचं. सगळया नगरसेवकां या वॉडातली तीच प र थती 
आहे. पाऊस एवढा झाला, धरण वाहून चाललीत. एवढे सगळे यव थत असताना आपण 
पाणी का देवू  शकत नाह त. यावेळेस आपल दवसाआड पाणी होत यावेळेस आपण देवू 
शकत होतो. आता रे युलर पाणी झाल, या लोकांना टा या आहेत या लोकांच मा य आहे 
परंतु यांना पाईपात पाणी आहे यांनी काय करायचं, चार-चार, पाच-पाच दवस जर पाणी 
येत नसेलतर. कालपयत ठक होतं तु ह  हणाले आज पासून होईल. आज ठक आहे पण 
काह  भागाम ये आजपासून पाणी नाह . काह  लोकांना मा हत नाह  क  आजपासून पाणी 
येणार नाह  ते. आपण जे टँकर देतो या टँकरची आप याला तशी सु वधाच नाह , तुमची 
लोक सांगतात क  आपण टँकर देतच नाह त. मग हे बाक चे टडर वगैरे तु ह  करता 
यापे ा लोकांना पा याच एखाद टडर केलतर लोकांना कमीत कमी पाणीतर  यायला 

िमळेल. तुमचे वॉलमेन जे आहेत ते सगळ  ना यागो यातच आहेत का हो. आता ताई 
हण या पाणी सोडायला पण तोच माणूस, कच-या या गाड वर पण तोच माणूस, िस युर ट  

पण तोच हे असं सगळ चालत या याकड कोणी ल  देत नाह त. साहेब तु ह  हणाला 
होतात आजपासून पा याचा  सुरळ त होईल. आज सुरळ त होणार नाह  तु हांला तुमचे 
अिधकार  सगळे फसवतात. तु हांला एक उ र देतात आ हांला एक उ र देतात. जे.ई.च 
वेगळ उ र, पाणी सोडणाराच वेगळ उ र. न क  कोणाच काय साटलोट आहे ते आ हांलातर  
नाह  कळलं. आयु  साहेब तु ह  मा हती घेवून आ हांला सगळयांना समाधान कारक 
प यापुरत तर  पाणी दया. आ ह  तुम याकड दुसर  कुठली मागणी करत नाह त. आज 
पा यावर सगळे बोलणार आहेत. तांबे साहेबांनी मा हती दयावी क  तु ह  अशी शहराची 
अव था का केली, कच-यासारखी पा याची अव था केली. तांबे साहेबांना काम जमत 
नसेलतर यांचा चाज दुस-या कुणाला पण दयावा. यांची चौकशी करावी का पा याचा 
ॉ लेम आहे ते का सॉ ह क  शकत नाह त, खोट  उ र का देतात, खोट का ते बोलतात. 
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कॉ ॅ टरच आ ण यांच काह  साटलोट असेलतर मला मा हत नाह . माणूस यावेळेस पुण 
असा तळतळ ने बोलतो यावेळेस या माणसाला ञास होतो. तु हांला आ ह  जर बोललोतर 
तु हांला वाईट वाटत पण आ हांला आम याकडे कती लोक येवून रोज काय बोलतात ते 
आमची आ हांला मा हती आहे ते आ ह  तु हांला नाह  सांगू शकत. परंतु आ ह  एवढया 
तळतळ न बोलतो या या मागच कारण सु दा तसच असणार. तु हांला हे चुक चे उ र 
देतात आ ण या चुक या उ रांमुळ तु ह  या अिधका-यांवर काह तर  कारवाई करा.  

मा.शिमला बाबर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरोखरच पा याचा 
 वलंत  आहे. आता जे सुजाताताईनी सांगीतल ते खरच आहे क  आयु ांना 

अिधकार  फसवेगीर च करत आहेत. मा याकडे दोन पा या या टाईमींग आहेत एक पाच ते 
आठ आ ण नंतर आठ ते दहा. मा या भागाम ये नौकरदार मह ला वग खुप आहे आ ण 
यांना कधी कधी सात वाजता सु दा जायला लागतं. यामुळ आठ वाजता पाणी आ यावर 

ते कधी भरणार. सकाळ  सात ते दहा पयत पाणी दलंतर बरे होईल. सं याकाळ  सु दा 
आकरा वाजता पाणी येतं यावेळेस लोकांची झोपायची वेळ असते. ािधकरणाम ये ये  
नागर क खुप आहेत आ ण तेथे पा याचा  खुप वलंत आहे. पाणी भर यासाठ  लोकांना 
राञी आकरा बारा वाजेपयत जागाव लागतं. तर  दोन कारे पाणी दे यापे ा एका याम येच 
करा से.नं. २४ येथे शाळा आहे तेथे सकाळ  पाच ते आठ पयत पाणी येतं आ ण शाळा दहा 
वाजता उघडली जाते. यामुळ या लोकांना पाणी िमळत नाह . टँकर मागीतलतर टँकर 
सु दा लवकर िमळत नाह . तीन-तीन, चार-चार तास टँकर िमळत नाह  एवढ बोलून माझे 
दोन श द संप वते. 
िमनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सव नगरसेवक येथे 
खुप क  क न, खुप मेहनत क न, जीवच रान क न येथे आलेले आहेत. या सभागृहात 
बसणं सोप नाह  या यामुळे यकानी आप या जबाबदार च भान ठेवल पाह जे. कुठलीह  
मह ला आपल हणण मांडते यावेळेस तुमच कत य आहे क  ते शांत पणे ऐकल पाह जे. 
आपण जर दुस-याच ऐकू शकत नाह तर सभागृहातल कामह  चांग या कारे क  शकत 
नाह  या यामुळे माझी सगळयांना वनंती आहे क  कुठलीह  मह ला बोलताना शांतपणे तीच 
हणण ऐकूण घेतल पाह जे. याचबरोबर मा.महापौर साहेब, आपण जे हा माट िसट कडे 

वाटचाल करतो आ ण पुर थती असतांनाह  पंपर  िचंचवडवर आठवडयातून एक दवस पाणी 
बंद करण ेअशी वेळ येते. हे सगळयाच उ र आहे ते हणजे अिधकार  वगाची नामु क   
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आहे. यांना कुठलह  काम जमत नाह . आयु  साहेब आ ह  नवीन नगरसेवक आहोत 
आ हांला काह च कळत नाह . तुम या इतपत तर ान आ हांला बलकूल नाह . तु ह  
आयएएस झालेला आहात. पह यांदा एक दवस पाणीपुरवठा बंद करतो कंवा या आ द 
पाणीपुरवठाच होत न हता का असे  उदभवलेले आहेत या यामुळे खरच खुप वचीञ 
प र थती िनमाण झालेली आहे. एवढ तीकड धरण भरलेलं असताना अिधका-यांना जर 
आ ह  वचारल आज पाणी का येत नाह  तर अिधकार  वग सकाळ  पाच वाजता मॅसेज 
टाकतो क  दररोज वेगवेगळे कारण देतात. मॅसेज टाकून सगळे अिधकार  वग फोन बंद 
करतात. लडकत साहेबांना मी वत: भरपूर वेळा फोन केला. परवा यांनी चार दवसातून 
एकदा फोन उचलला. यांनाह  मा हती न हत क  आम या भागात आठ पंधरा दवस  
इत या अडचणी हो या, ते हणाले क  वचा न सांगतो. ये  अिधका-याकडून जर अशी 
उ र िमळत असतीलतर आ ह  सवसामा याना काय उ र दयायची. लोक आ हांला 
वचारतात क  का ताई पाणी येत नाह . एकवेळेस कारण ठक आहे दोन वेळेस कारण ठक 
आहे दररोज हे अिधकार  वग नवीन कारण देतांत. हणजे आयु  साहेब तु हांला हे चुक ची 
मा हती देतात का. या अिधका-यांची तु ह  एक िमट ंग या. खरंच ते तु हांला बरोबर 
मा हती देतात का नाह  कारण यां यामुळे तुमच नाव खराब होत आहे आ ण माट 
िसट कडे वाटचाल करताना आप या पंपर  िचंचवडच नाव खराब होतं. कच-याचाह   
तसाच आहे, कच-यासाठ  आपण आता येक घरास ६० पये चाजस करतो. एवढा ॉपट  
टॅ स आहे मग कुठ या हा काने तु ह  साठ पये मागता. या गो ींचा अिधकार  वगाला 
आ ण आयु ं  साहेबांना गांभीयाने वचार करायला लागेल. आ ह  एक कडे चांग या गो ींचा 
जे हा सपोट करतो ते हा खरच आ हांला नामु क  येते क  भागाम ये उ र काय दयायची. 
सकाळ  आमचा पाणीपुरवठा दोन भागाम ये होतो, सकाळ  सहाचे टाईमींग असतं ते बारा 
वाजता पाणी सोडतात. आ ण अिधकार  वग दर आधा तासाला सांगतात आता पाणी येईल 
नऊला पाणी येईल, दहाला पाणी येईल असे बारा एक पयत सगळयांना खेळवतात, टाईमपास 
करतात. आ हांला काह  कामधंदे नाह त का क  यांना फोन क न वचारायचं. एकदा मॅसेज 
टाकला क  फोन बंद क न ठेवणार नंतर पाणी बाराला येऊ क  एकला येऊ यांचा काह  
संबंध नाह . ह  कुठली प दत आहे आ ह  जर टँकर मागीतलेतर मग हे टँकर लॉबीसाठ  
सगळ चालले आहे का असेह   उदभवले जातात. या यामुळे आयु  साहेब तु ह  खरच 
आता गांभीयाने या. आ ह  आताच आड च ते तीन वष झाले नगरसेवक झालो आहोत 
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यात फ  सहाच मह ने आ हांला पा याचा  आला नसेल. नाह तर पा याचा  आड च 
वष येतो. पंपर  िचंचवड शहर ामपंचायतीचा भाग आहे क  काय असं वाटायला लागल 
आहे. या यामुळ मी खरंच नं  वनंती करते जे हा आ ह  मोचा आणतो ते हा तु ह  
आम यावर गु हे दाखल करता. हणजे आ ह  ग प बसून सगळयांची बोलणी खायची का 
या यासाठ  आ हांला नागर कांनी िनवडून दले आहे का. आयु  साहेबांना कडून कुठ याह  
गो ीचा आ हालंा र लाय िमळत नाह . परत मह ला मोचा घेवून र यावर उतर यातर 
याला जबाबदार पण तु ह च आसणार.  

मा. वण भालेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर पाणी  हा 
गंभीर  आहे. कारण सकाळ  उठ यानंतर पा यानीच सुरवात होत असते, पपंर  िचंचवड 
शहरातच हा पाणी  आहे. मा या भागाम ये सकाळपासून तीन टाईम पाणीपुरवठा होतो. 
आम या भागाम ये सव कामगार वग राहतो, म हला कामगार कामाला जातात, पु ष 
कामगारह  कामाला जातात. म हलांना काय म असतो तो शाळेतील मुल आणायचा. 
आप याला पा याचा टाईमींग ठरवून दलेला आहे या टाईमींगपे ा तीन तीन तास पाणी 
लेट येतं. या यामुळ लोकांना पा यासाठ  दांड  मा न थांबाव लागत. पा याचा गंभीर  
आहे क  रोज म हलांचे आ हांला दोनशे फोन येतात. म यंतर  माझा पा यामुळ लड ेशर 
वाढला होता. रोज फोन येतात सकाळ पासून यांना उ र दयाव लागत. आ हांला तु ह एक 
कॅसेट तयार क न दया. तीच कॅसेट लोकांना ऐकवीत जाऊ. आपण आता 24X7 ची योजना 
चालू केलेली आहे. 24X7 च जे काम केलेलं आहेना ते सु दा पा यात गेलेलं आहे. 
मा.महापौर साहेब, हा गंभीर  आहे कारण क  रोजच आम याकडे मह लांचे ूपची ूप 
येतात मीतर ऑ फसवर सु दा जात नाह  कारण रोज काय सांगव. या यामुळे हा पा याचा 

 लवकरात लवकर माग  लावावा. कारण आ ह  पुण एकदम रेडझोनम ये आहेत. कारण 
पह यापासून आमचा शा तीकराचा सु दा वषय आहे. शा तीकर वषयावर सु दा मी 
बोलतो. आ ह  आयु  साहेबांना भेटलो होतो ते हणाले तुमची शा ती वगैरे काह  कमी 
होणार नाह . परंतु माझी एक ई छा आहे क  आम या रेडझोन भागातील जो काह  रे युलर 
टॅ स आहे या यासाठ  आपण एक ठराव करावा. जो काह  रे यूलर टॅ स आहे तो आ ह  
भ  अशी मी आपणाला मागणी करतो. मला बोल याची संधी दली याब ल मी आपल 
मनापासून आभार मानतो आ ण थांबतो.       
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मा.संतोष कोकणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवच नगरसेवकांनी 
पा याचा पाढा वाचून दाखवला आहे, माझी दुसर  काह  अपे ा नाह , तीच अपे ा आहे.  
काळेवाड  प रसराम ये एक दवसाआड पाणीपुरवठा होत होता यावेळेस पाणी ेशरनी येत 
होतं. आता पा याची प र थती एवढ  गंभीर आहे क  मा.महापौर साहेब, मी तु हांला फोटो 
दाखवतो एक िचमुरड  मुलगी लासाने पाणी हांडयाम ये भरते. दवसभर ते कुटंूब पा यावरच 
असते. राञी दडला पाणी सोडल जातं आ खी काळेवाड  जागे असते. राञी दडला पाणी 
सोड यानंतर लोकांनी झोपायच कधी आ ण कामावर जायच कधी. कस करणार तु ह  
आ हांला सांगा. आयु  साहेबांची आ ह  सवानी काल भेट घेतली. मा.महापौर साहेब, तु ह  
सव वॉडामधील प र थती बघावी. पा यासाठ  लोकांना खुप झगडाव लागतं. जर ह  
प र थती दोन चार दवसाम ये सुधारली नाह तर काळेवाड करां या वतीने महापािलकेवरती 
हांडा मोचा ने यात येईल याची आयु  साहेब आपण दखल यावी आ ण पाणीपुरवठा 
सुरळ त करावा अशी मी वनंती करतो, मला बोल याची संधी दली याब ल मा.महापौर 
साहेब, आपल आभार.                 

मा. वाती उफ (माई) काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माझा 
भाग मांक ३० दापोड , फुगेवाड , कासारवाड  गेले आड च वष झाले मला पा या या 

बाबतीत ञास होतो. माझा लम ऐर या आहे ७० ट के झोपडप ट  मा या वॉडात आहे. गेले 
आड च वष ञास होतो आ ण या पंधरा दवसाततर खुपच ञास हायला लागला आहे. 
सोसायट ची लोक परवा दवशी आयु  साहेब तुम याकडे घेवून आली होती. काल परत 
आमचे सगळे नगरसेवक तु हांला भेटायला आले होते. आठ दवस झाले सोसायट ची कधी 
आडचण न हती पण पंधरा दवस झाले सोसायट या लोकां या आंघोळ  सु दा होत नाह त. 
यांना टॉयलेटला सु दा पाणी नाह , पु ष मंडळ  बाहेर जाऊ शकतात पण लेड ज कुठे 

जाणार, लहान मुल कुठ जाणार. इतक  बकट प र थती झालेली आहे, दापोड  एकतर 
शेवटच टोक आहे. राञी या बारा साडे बारा वाजता मह ला मा याकडे मोचा घेवून येतात. 
सकाळ  उठ यापासून राञी या साडेआकरा बारा वाजेपयत यांचे फोन असतात. यांना 
आ ह  काय उ र दयायचं. व ण पाणी कमी का येते हणतात का कमी येते. कधी गुरव 
पंपळे व न पाणी कमी येते, कधी पंपळे सौदागरमधुन पाणी कमी येते. पाणी वेळेवर येत 
नाह , सहाच पाणी नऊला येते नऊच पाणी बारा- एक वाजता येते. मा या वॉडातील लोक 
दवसभर कामाला जातात. पा याच टाईमींग साडे नऊ, साडेआकरा, साडेबारा हा कुठला 
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टाईमींग आहे. कधी साडेबाराला येते कधी दडला येते कधी दोनला येते. ती पण व न पाणी 
आलतर ते वेळेवर सोडल जातं. वेळेवर पाणी येत नाह  आ ण इतक कमी पाणी येतं जथ 
पाणी येत तीथ ते ेशर खुप कमी असतो. मह लां या बाबतीत इत या िश या खा या 
लागतात. सारखा पा याचाच वषय असतो अ रश: झोपडप ट तील लोक आंगावर येतात. 
अिधकार  तर तीथ फ  शकत नाह . मी फोन क न आयु  साहेबांना पण सांगते क  
पा याचा कसा ॉ लेम चाललेला आहे. ये  नागर कांना मी काय उ र देणार. सोसायट या 
लोकांना काय उ र देणार. या पंधरा दवसात खुप ञास हायला लागलेला आहे. झोपडप ट  
ऐर याम ये इतके कने श स आहेत याकडे तु ह  का ल  देत नाह त. आरपार कने शन 
मारलेले आहेत, येकवेळेस तु ह  सांगता आ ह  झोपडप ट त जाणार नाह त, का जाणार 
नाह त. झोपडप ट त या लोकांना आ ह च त ड दयायची का. तीथ या मह ला येक वेळेस 
मोचा घेवून येतात. माग यावेळेस आम या वरती गु हा दाखल झाला. दोनवेळा आ ह  
आंदोलन केल, आम यावर गु हा दाखल क न काय केलं. आ ह  याला त ड देतो, अिधका-
यांवर का नाह  केला. आ ह  आंदोलन केल काह  चुक च करतो का. लोकांसाठ  आंदोलन 
केलं. लोकांचा मोठा  अस यामुळे आ ह  आंदोलन केलेलं आहे. तर  परत आ हांला 
र यावर उतरायची वेळ आणू देवू नका. नाह तर परत परत आंदोलन केल जाईल याची 
लवकरात लवकर मा.महपौर साहेब, मा.आयु  साहेब तु ह  दखल यावी, ह  वनंती. 
मा.पौ णमा सोनवणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पाणीपुरवठा हा  
मह लांचा ज हाळयाचा  आहे. या यासाठ  आपण आप या तरावर काह तर  िनदश 
दयावेत. अिधका-यांना कतीह  फोन केलेतर  ते उचलत नाह त. उचललेतर सांगतात मॅडम 
बघतो आ ण तु हांला सांगातो. पाणी सोडायच आ ण बंद करायच हे शेडयुल कोणी ठरवलय. 
अिधका-यांनी ठरवलय का. यांना वचारलतर सांगतात क  पाणी चोर , पाणी गळती ह  
कारण आता नको. तु ह  आता कारणं बदलाना. या यावरती तु ह  काह तर  अ यास करा. 
आप या तरावर आपण अिधका-यानां िनदश दयावेत. पाणी ेशरने आ ण वेळेवर सोडाव 
आ ण पाणी कपात सांगीतलेली र  करावी आ ण नागर कांना दलासा दयावा, ध यवाद. 
मा.िनता पाडाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु ांना मी 
परवा या दवशी फोन केला होता क  काळेवाड चा गे या आड च वषापासून ॉ लेम आहे. 
काळेवाड त एका भागात ठक पाणी आलेल असेलतर दुस-या भागात पाणी आलेल नसतं. मी 
प ने यांकड गेले होते, महापौर साहेब, तुम याकडे सु दा मी सांगीतल पण काह  उपयोग 
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झालेला नाह . आयु  साहेब सांगतात काळेवाड  सखल भाग आहे या यामुळे एवढा काह  
पा याचा ॉ लेम नाह . आयु  साहेब, तु ह  सांगतात काळेवाड त अनिधकृत नळकने शन 
आहेत, अनिधकृत बांधकाम आहेत ह च उ र येक वेळेस काळेवाड करांना आलेली आहेत. 
असं का बाक या वॉडात अनिधकृत बांधकाम नाह त का, अनिधकृत नळकने शन नाह त 
का. सगळया वॉडाम ये तेच चाललेल आहे. तु ह  मागेतर डायरे ट हणाले क  काळेवाड तून 
मला उ प न िमळत नाह  हणून मी काळेवाड ला िनधी देवू शकत नाह . आयएएस अिधका-
यांनी हे बोलणं पुणपणे चुक च होत.ं यावेळेस मा या बरोबर नगरसेवक सु दा होते. ममता 
गायकवाड टॅ ड क या माजी चेअरमन यांचे पती सु दा होते. हे उ र तुम याकडून 
अपे ीत न हत आयु  साहेब. ते हा पासून मला बोल याची संधी दया हणून मी येक 
जीबीला हात वर करते परंतु एकदाह  बोल याची संधी दली नाह . का अशी उ र आम या 
काळेवाड करां या अिधप याला येतात. तु ह  हे बोलण पुणपणे चुक च होतं. िचखली असेल 
असा कोणताह  वॉड या या वॉडात दोनशे-तीनशे कोट ची काम चाललेली आहेत. खरच या 
वॉडातून तु हालंा तेवढ उ प न िमळतं का. या गो ीवर मी तुमचा आ ण शासनाचा िनषेध 
करते. येकवेळेस काळेवाड ला वाळ त टाकलय. कोणती काम तु ह  काळेवाड त केलेत. 
शेजारचा येक वॉड बघा, तु ह  रहाटणी या, थेरगाव या, पंपर  या येक वॉडम ये 
तु ह  कती बजेट देता आ ण काळेवाड ला कती देता हे आ हांला दाखवून दया. पा या या 

ासाठ  आतापयत मी तुम याकडे शंभर वेळा आले असेल पण कधीच काळेवाड या 
पा याचा  सुटलेला नाह . आजजर योतीबा नगरला यव थत पाणी असेलतर 
आदशनगरला पाणी एकदम कमी, आदशनगरला यव थीत आलतर वजयनगरला पाणी 
नाह , हणजे हा काय खेळ आहे. आता पंधरा दवसापासून तु ह  दोन तासच पाणी दयायच 
ठरवलयं. परंतु पाणी लोकांना पाऊण तास ते एक तासच िमळतय. आता चार वाजता पाणी 
सुटलना तर पाऊणेपाचला आदशनगरला पाणी येतं आ ण पाऊणेसहाला ते पाणी बंद होतं, ते 
पण एकदम लो ेशरन पाणी येतं. तुम या जे.ई.ला वचारलतर हो ताई, बघतो ताई अस 
उ र असतात. तुम या अिधका-यांना आम या बरोबर वॉडाम ये फर याची लाज वाटते क  
काय ते पण कळत नाह . आ ह  पाह लय, आ ह  चेक केलय हे तुम या अिधका-यांची उ र 
आहेत. तांबे साहेबांना तर कधीह  फोन केलातर मी पाहून सांगतो, पाहून करतो असे उ र 
असतात. परत यांचा फोनच येत नाह  क  ताई तुमची ह  सम या सॉ ह झाली हणून. 
आम या वॉडातून टॅ स दहा कोट या वरती असेल तु ह  चेक करा. आ ह  हणत नाह त 
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क  आम या वॉडाला शंभर कोट  दया कंवा दोनशे कोट  दया. पाणीपुरवठा ह  मुलभूत गरज 
आहे. ती सू दा तुम याकडून पुण केली जात नाह . आज वॉड पाह लातर सगळा ख डेमय 
वॉड आहे. पे ह ंग लॉकच काम जर सांगीतलना अिधका-यांना तर हो मॅडम ऑग या 
पह या आठवडयात वकऑडर होणार मग काम होणार. पे ह ंग लॉकची काम सु दा 
आम या वॉडाम ये होत नाह त. मी तुम याकडे पे ह ंग लॉक या कामासाठ  आली होती 
या यानंतर कती काम पे ह ंग लॉक रपेअर ंगची केली ते तु ह  वचारा. एकह  काम 

केलेल नाह . आ ह  काह  रोज चारह  नगरसेवकांनी लोकां या िश या खाय या का. आयु  
साहेब तु ह  याचा वचार केला पाह जे. अमृतचा ठेकेदार आहे यांनी फ  आठ 
मह यापासून लाईन टाकत गेला. याच काम होत का नाह  क  लाईन टाक यानंतर वर त 
कने श स करायचे. मा या वॉडात भारत कॉलनी आहे तेथे अ रश: गंभीर प र थती आहे 
गे या नऊ मह यापासून. लाईन टाकली परंतु कने शन दयायला तो अमृतवाला हणतो 
पाणीच नाह तर कने शन देवू कसं, ह  उ र अमृतवा यांची आहेत. मी येकवेळेस जे.ई.ला 
तेथे घेवून जाते बघा पाणी दया पण काह  सु दा नाह  साहेब. यू लाईनमध या आम या 
आड चशे ती तीनशे फाईल आले या आहेत. मी एक वष या फाईलचा फॉलोअप तांबे 
साहेबांकड केला. ते हणाले मॅडम आप याला वषय कराव लागेल, पालीकेच धोरण ठरवाव 
लागेल, शेवट  तुम याकड आ या यानंतर यां याकड फॉलोअप के यावर यांनी तीन 
मह यानी तुम याकड तो वषय ठेवला. मला वाटत एक ते दोन मह यापुव  तुमची सह  
झाली. परंतु अजूनह  या लोकांचे कने शन केलेले नाह त. का तर आप या नागर कां या 
फाईल फ  शंभर ते दोनशे पयासाठ  आडवाय या का. हे आपल शासन आहे का, 
काह तर  िचर मीर  यांना दलीच गेली पाह जे या िशवाय आप या फाईलवर कोणतीच 
सह च होत नाह . आयु  साहेब, कने शन एखादया वालनीच केलं आ ण दोन तीन फाईल 
असतीलतर चार चार वेळा मला फोन करावा लागतो. पटकन फाईलवरती सहया करा आ ण 
कने शन मंजूर करानां. एकदा या वालीनीतून कने श स होवून गेलतर परत अमृतवाले 
लोकं ितथे कने शन करायला येत नाह त. फोन करायला पाह जे का नाह  पाह जे परंतु 
आप या शासनाची मानसीकताच नाह  क  फटाफट काम क न मोकळ करायचे. टॅ सची 
न द करायला जर  माणुस थेरगाव या ऑ फसला आलानां अ रश: तीन लोकां या फाईल 
हो या टॅ स या न द कर यासाठ या, मी साहेबांकडे गेले डायरे ट या माणसाकडे चार चार 
पयाची मागणी केली. मी साहेबांना भेटले साहेबांसमोर लोक उभी केली. दुस-याच दवशी 
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या अिधका-याची बदली क न टाकली. मी साहेबांना हणाले या माणसाला मी पकडून देईल 
तर दुस-या दवशी लगेच बदली क न टाकली. का आप या पालीकेत फ  पैसे घेवूनच काम 
करायच असं ठरवलं आहे का शासनाने. हे कुठतर  थांबल पाह जे, आज पा याचा वषय 
गंभीर आहे. डसबर २०१७ ला काळेवाड तील वजयनगर या पा या या टाक च भूिमपूजन 
झाल आहे. आड च वष झाले परत आपण रटडर केल आहे. रटडर क नह  वष झाल आहे. 
अजूनह  पा या या टाक च तीथ काम चालू झालेल नाह . मागे मी वचारलतर काय सांगीतल 
क  मॅडम या जागेवर आपण पाईप ठेवले होते ते जळाले याचा इ शूर स होईपयत ते 
पाईप तसेच ठेवायला लागणार आहेत आप याला आ ण या यानंतर पा या या टाक च काम 
चालू करणार आहोत. वमा कंपनी पाईप कती जळाले आहेत हे पाह यासाठ  दोन मह यानी 
येते का. कारण तुमचे अिधकार  कसे शोधतात. ऍ सीडट झा यानंतर वमा कंपनीचा माणूस 
कमान आठ दवसात आपली गाड  पहायला येतो. तसे हे अमृतवा याचे पाईप पाह ला पंधरा 
दवसाततर  आला असेलनां. इ शूर सचे लोक येतात या यामुळे ते पाईप हालवता येत 
नाह त यामुळे आप याला पा या या टाक च काम करता येत नाह . ह  उ र आहेत, तांबे 
साहेबांना वचारा साहेब, मी तर मागे सभागृहात बोलले होते क  यांचे तांबे आडनाव बदलून 
गोडबोले आडनाव ठेवा. यां या केबीनला कोणताह  ठेकेदार गेला आ ण तेजर एखादया 
ठेकेदारा या फाईलवर सह जर करत असतीलनातर ती फाईल बाजूला ठेवून ते आप याकड 
गधीच बघणार नाह त. यांच ते काम पुण क न मग आप याला बोलणार. कारण क  
ठेकेदारां या पह या फाईली झा या पाह जेतना. नगरसेवक काय देतात यांना. नगरसेवक 
फ  बोलतात. तांबे साहेबांना तु ह  ब भाग दला असेल, ग भाकगात दलं असेल 
अजूनह  काह  भाग असतील मला मा हत नाह . वचाराना नगरसेवकांना म हले या िमट ंगला 
तांबे साहेब तुम याकडे येतात का. आज आड च वष झाले आहेत, मी तर हणते तांबे साहेब 
तीनवेळातर  आले का म हल या िमट ंगला. भागा या िमट ंगला आ ह  जातो आ हांला 
काह  कामच नसतात हणून आ ह  टाईमपास करायला जातोत का एकमेकांशी ग पा 
मारायला. आयु  साहेब तु ह  आठवडयातून एक दवस पाणी बंद केलं. ठक आहे, तु ह  
हणाले क  आप या वाकड भागात सोसायटया वाढले या आहेत यामुळे तीकडे पाणी दयाव 

लागेल. ठक आहे दयायला पाह जेनां. तो नागर कांचा हा क आहे यांना पाणी हे िमळालच 
पाह जे. याब ल आमच काह च हणण नाह . तु ह  सांगीतल एक दवस पाणी कपात 
केलीतर वाकड भागात आपण पाणी देवू शकू ते सु दा आ हां सगळया नगरसेवकांना मा य 
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आहे एक दवस पाणीपुरवठा बंद कर याचा. परंतु आयु  साहेब, आज नढेनगर भागात, 
कोकणेनगर भागात, राजवडेनगर भागात एक थब सु दा पाणी आलं नाह . सकाळ  साबळे 
साहेब, रोकडे साहेब फरत होते, पण काह  नाह  कुठतर  चोकअप झाल असेल, आ ह  
पाहतो, करतो असे उ र असतात. आज टँकर मागीतला यांनी दला का वचारा. आता 
सु दा मला कती तर  फोन आलेले आहेत क  ताई टँकरतर  पाठवानां आ हांला प यालातर  
पाणी दया. परवा पाणी आलेल होत या यावर काल नाह , आज नाह  काय करायच आयु  
साहेब. येक नगरसेवकांकडून िलहून या क  काय ॉ लेम आहेत काय नाह त. फ  र ते 
खोदत जायच आ ण लाईन टाकत जाय या तो अमृतवाला काह  पािलकेचा जावाई क न 
ठेवतात क  काय ते पण मला कळत नाह . आयु  साहेब हे कुठेतर  थांबल पाह जे. 
याच माणे आता आपला वातंञ दन झाला. १५ ऑग   आयु  साहेब आ ह  झडावंदनला 

पािलके या शाळेत गेलो होतो परंतु तेथे असं जाणवल क  मुलांना अजून सु दा रेनकोट 
वाटले नाह त असं मला तीथ िनदशनास आलं. मला इतक वाईट वाटल क  आज आ ह  
इं जी मेड यम या सु दा शाळेत झडावंदनला गेलो होतो आयुकत साहेब, आप या पािलके या 
मुलांना अ रशा: सॉ स आ ण बुटॅ सु दा न हते आ ण तेच इं लीश मेड अम या शाळेम ये 
यावेळेस आ ह  झडावंदनला गेलो इतके टपटॉप टेबल होते हणजे शुज, सॉ स सगळे 

कपडे वगैरे यव थत होते. आयु  साहेब आपण एवढा पैसा खच करतो मग महापािलके या 
मुलांना का िनकृ  कारचे साह य दल जातं. या मुलांना पाह यानंतर सु दा वाटत 
असेलना क  यांना सगळ यव थत आहे. वातं य दनाला सु दा सॉ स असतील, बुट 
असतील, बगॅ असतील बगॅतर इत या िनकृ  दजा या द यात क  काय या ठेकेदाराशी 
कस साठलोट केल तेच काह  कळत नाह . िश णािधका-यांना बोलावून वचारा या कस या 
बगॅ आहेत या.  एकतर मा या घराजवळ शाळा आहे परंतु मुल अशी भीजत यायची मी 
मुलांना वचारल आरे रेनकोट नाह  िमळाले का, तर ते हणायचे नाह  िमळाले, बाई 
हणतात क  तीकडन रेनकोट आ यावर देऊ. तर  ह  यव था आपण लवकरात लवकर 

करावी ह च माझी वनंती आहे आ ण काळेवाड चा पा याचा  हा आड च वषापासून आहे 
तो ये या पंधरा दवसाततर  आपण सोडवाल, आपण न क च काम कराल, एवढ बोलून 
थांबते, ध यवाद. 
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज पा याब लचा जो 
वषय चालू आहे सवच मह ला भगीनी तळमळ ने बोलतात. आयु  साहेबांनी या यावर 
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चांगला िनणय यावा. आज आम या सांगवीम ये भाग . ३२ म ये २४X७ च काम चालू 
आहे. २४X७ चा जो कोणी ठेकेदार आहे याला एकदा सगळया नगरसेवकां समोर आणून तो 
ठेकेदार कोण आहे तो पाह ला िमळाला पाह जे. तो सगळयां या भागाम ये २४X७ च काम 
करतो, तो सगळ खोदून जातो, पा याची गळती सोडून जातो. जथ जथ यांनी खोदकाम 
केलेल आहे ते कुठलच काम रपेअर न करता लॉक काढलेले बसवत नाह त तसेच सोडून 
जातो. जे हा यां या माणसाना आ ह  फोन लावतो ते हा एकदम उडवाउडवीचे आ ण 
एकदम  फालतू उ र देतात. तो ठेकेदार कोण आहे तो पह ला शोधा. तो अशा प दतीने जर 
काम करत असेलतर हे आप या शहरासाठ  धोकादायक आहे. यानी जेवढे २४X७ चे 
कने शन मारलेतना या यापैक  मी तु हांला ठामपणे सांगतो क  २० ते ३० ट केतर  
कने शनला गळती लागलेली आहे. काह  वचारलतर याचे उडवाउडवीची उ र असतात. 
या या कामागराला वचारलतर ते हणतात या साहेबांशी बोला, या साहेबांशी बोला. 
येकवेळेस उडवाउडवीची उ र आहेत. काह ह  वचारलतर तो ठेकेदार येकवेळेस 

उडवाउडवीची उ र देतो. मला अस कळल आहे क  यानी सबकॉ ॅ ट दलेल आहे. 
सबकॉ ॅ टर कोण आहे तेह  मा हत नाह , कामाला कुठ याह  प दतीची वॉलीट  नाह . 
आज मह ला भगीनी या तळतळ नी बोलत हो या याबाबत खरच पा याचा  खुप मोठा 
आहे. आ ण िच लाळ साहेब आहेत यां या बदलीच मी तांबे साहेबांना क येक दवस झाल 
सांगतो. िच लाळ साहेबांना आड च वषापासून मी कने श स दयायला सांगतो याना प तीस 
कने श स दयायला सांगीतले होते यातले फ  दहाच कने शन यांनी मंजूर केलेले आहेत 
बाक चे कने श स अजून या िच लाळने मंजूर केलेले नाह त. पैसे घेत यािशवाय िच लाळ 
कने श स मंजूर करत नाह . अशा प दतीची टमट चुक ची आहे. तांबे साहेब तु ह  मा या 
ऑ फसला आलेला होतात यावेळेस सांगीतले होते क  दोन ते तीन दवसात यांची बदली 
करतो. आज जवळ जवळ मह ना झालेला आहे तर  तु ह  यांची बदली अजून केलेली नाह .  
तर  यांची बदली वर त करावी. आम याकडे दुसरा वषय हणजे डुकरांचा सुळसूळाट 
झालेला आहे. काह  दवसानी असं होईल क  माणस कमी आ ण डुकर जा त होतील. 
डुकरानी आम या सांगवीम ये एवढ घाणीच सा ा य केलेल आहे क  येकवेळेस दगडे 
साहेबांना फोन केला क  ते हणतात हो उदया उचलतो, परवा उचलतो. एकह  अजून डूकर 
उचललेल नाह  आम याकडे एवढ  घाण झालेली आहे. दगडे साहेबांनी पाच सहा दवसात 
डुकर नाह  उचललीतर शंभर ट के यां या घर  आणून सोडणार. तर  याचा वचार करावा. 
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दगडे साहेबांना बोलावून यावे आ ण या यावरती वर त माग काढावा मला बोल याची संधी 
दली, ध यवाद. 
मा.आ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आप या पंपर  
िचचंवड महानगरपािलकेच ीदवा य आहे ‘‘क टब दा जन हताय’’ या ीदवा यानुसार 
आप या पंपर  िचंचवड शहराम ये जे नागर क राहतात यांना लाईट, पाणी, र ता आ ण 
ेनेज ह  यव था अगद  यव थीत दली पाह जे. परंतु याचा वसर आप या शासनाला 
पडलेला दसतो. सवात थम आ ह  िनवडून आलो ते हा दोन वेळा पाणी होतं. दोनवेळेसच 
एक वेळेवर आणलं. एकवेळेसच आता दवसा आड केलं. आता परत िनणय घेतला आहे क  
आठवडयातून एक दवस पाणी येणार नाह . आप याला या शहराची लोकसं या मा हती आहे 
या माणे आपण िनयोजन केल पाह जे, तु ह  शासक हणून येथे आलेला आहात. मग 

आपण कुठेतर  कमी पडतात हे िन तच आहे. २४X७ ह  योजना राबवली गेलेली आहे, जर 
तु ह  आठवडयातून एक दवस पाणी देणार नाह त तर ह  योजना राबवलीच कशाला. 
ठेकेदारासाठ  राबवली का ह  योजना, बरं ती राबवलीतर पुण यव थीत केलेली आहे का. 
जथे जथे कने श स झालेले आहेत तीथे पाणी िलकेजेस होतय. पा याच आप याला पुढच 
िनयोजन करायचतर मग हे िलक होणार पाणी दसत नाह  का. आठ दवसापुव  मी लडकत 
साहेबांना फोन केला होता, जसं िमनलताई हणा या तसच मला उ र दलेलं आहे. मी 
चौकशी करतो तु हालंा पाणी आलेल नाह  का. पवनानगर भागात कायम पा याची ओरड 
आहे. केशवनगर भागात कायम पा याची ओरड आहे. भीमनगर भागात या कालच वीस ते 
पंचवीस लेड ज मा या ऑ फसला आ या हो या. मी आयु  साहेबांशी, तांबे साहेबांशी बोलणं 
क न दलं होत. याचा खुलासा हायला पाह जे, पाणी कुठेतर  मुरतंय. आप या शहराच पाणी 
द ुसर कड कुठ वळवायच आहे का ते तर  तु ह  सांगाव. आप या शहरा या लोकसं येनुसार 
आपण तेवढ पाणी उचलताय हे तु ह  सांगीतलेलं आहे. मग पाणी जातय कुठ. 
लोकसं येनुसार पाणी उचललय तर ते तेवढ पुरल पाह जे. ये  नागर कांचा साठ वष 
वया या पुढे मशान दाखला बंद केलेला आहे. साळवी साहेबांचा फोन बंद होता हणून मी 
साहेब तु हांला फोन केला. तु ह  सांगीतल मी यांना फोन करायला सांगतो, यांचा मला 
फोन आला यानंतर यांनी सांगीतल तु ह  डॉ टरांकडे जा यां याशी बोलतो. जे हा साळवे 
साहेब बोलले ते हा या डॉ टरांनी स ट फकेट दयायच मा य केलेलं आहे. ९० वय वष व 
ये  नागर क आहेत, ये  वातंञ सैनीक होते. पहाटे चारला ते गेलेले आहेत व एक 
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वाजेपयत कोणीह  डॉ टर स ट फकेट दयायला तयार नाह त. तीथ डेडबॉड  बघायची वेळ येते 
या यावर काह तर  माग काढला पाह जे. तु ह  हणता डॉ टरांच स ट फकेट पाह जेतर तु ह  
तस शहरात या सगळया डॉ टरानां पञ पाठवा, ध यवाद. 
मा.अबंरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  िचंचवड 
शहरा या पा याचा  बकट आहे. आता सवानी पा याचा  मांडलेला आहे. पा याचा 

 खरच गंभीर आहे, कारण आमचा दापोड  असो, नवी सांगवी, जूनी सांगवी, गुरव पंपळ 
हा शेवटचा ट पा आहे आ ण रावेत पासून हे पाणी सुटत आ ण ते खाली येईपयत तो वॉल 
दाब या जातो. अिधका-यांना मी  वचारला होता क  आमचा भाग हा शेवटचा आहे 
भाग . ३१, ३२ आ ण ३० तर आ हांला पाणी लेट का येतं तर ते हणाले वॉल दाब या 

जातो. िनकम साहेब होते यांना वचारल क  आमचा भाग हा शेवटचा आहे आ हांला कमी 
पाणी येतं तर िनकम साहेब सहज आ हांला हणतात क  तो वॉल दाबला जातो. मग 
िनकम साहेब नौकर  करतात का असा वॉल कुणालाह  दाबायला लावतात. आता माजी 
उपमहापौर ताई हणा या क  रा जनामा दयावासा वाटतो. आयु  साहेब आ हांला लोक 
पा यासाठ  सकाळपासून एवढ सतावतातना क  पाणी नाह  आलं, पाणी नाह  आलं, डोक येड 
होवून जातं. पण आयु  साहेब तु ह  चांगल काम करतात पण तुम या खालचे अिधकार  
एकदम चुक च काम करतात. आज पुढार  पेपरला आलय तुम या अिधका-याची काय दशा 
आहे हे अ या शहराला कळाल ंक  तुमचा अिधकार  काय करतो. आ हांला लोक कशासाठ  
िनवडून देतात क  लोकांना चांगली सेवा िमळ यासाठ . मग आ ह  या सेवा दे यासाठ  
तूम याकड या माग या करतो. काल िनकम साहेबांना मी बोललो िनकम साहेबांनी हस यावर 
घालवलं. आम या ताई येथून याग क न गे या आहेत, लोकांनी आ हांला िनवडून दल 
आहे ते लोकांचे  मांड यासाठ . आम यासारखा तुम या अिधका-यापुढे येवून  मांडेल 
तो रा जनामा देणार नाह . अ रश: तुमची लोक पा यासाठ  रडाव यात. दुसरे नगरसेवक 
रा जनामा दे यासाठ  आलेले नाह त. आयु  साहेब तु ह  पुण पाणीपुरवठयावर कारवाई करा. 
आ ह  लोकांना सेवा दे यासाठ  िनवडून आलेलो आहेत. आम या महापौरांनी पाणी डबल 
दयायला सुरवात केली तेवढयात तुम या अिधका-यांनी काढल, पंपींग बंद, पंपींग बंद. गर ब 
शहरात जावुन बघा यावष या पा याची काय प र थती आहे. कधी पंपींग बंद होत नाह , 
कधी लाईट जात नाह . आ हांला या सभागृहात येवून आड च वष झालं, आ ह  नगरसेवकांच 
ऐकतो आम या प ने यांच ऐकतो, यांचे भाषण ऐकतो. आ ह  थािनक ले हलला काम 
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करतो. आप या या शहराची बेकार प र थती आहे हे गांभीयाने यावे. आ ह  नवीन 
नगरसेवक असलोतर  आ हांला पुण कळतय क  खाली प र थती काय चाललेली आहे. 
आताच माझे िमञ हषल ढोरे यांनी सांगीतल आहे २४X७ कंवा अमृत योजनेची प र थती 
बघा. जशी कुञे खोदतात तशा प दतीने येक जागी खोदलेल आहे. आहो हणले जूनी 
लाईन होती ती बर  होती नवीन लाईन कशाला टाकली. आ ह  टा यावर जातो, आ हांला 
एकवीस एमएलड  पाणी येतं, या यातल सात एमएलड  दसतच नाह . दोन टा या भरतात 
साडेसात एमएलड  कुठ गायब होत पाणी. काल वरोधी प ावाले हणले टँकरवा याला देता 
क  काय, तसं तु ह  ब लीर वा या कंप याला एक पयानी दोन पयानी वकाता क  काय. 
साडेसात एमएलड  पाणी आमच गायब होतं. हणजे ७५ लाख ली. पाणी. ते दोन पयानी 
वकलतर तुमचा अिधकार  कती पैसे कमवत असेल. मी आरोप करतो आयु  साहेब 
या यावर तु ह  गंभीर वचार करा. आ या शहराचा  अवघड आहे आ हांला लोक 
हणतात पाऊस पडलाय आज धरण भरलीत, पुर आलेत आ ण शहरात यायला पाणी नाह  

अवघड प र थती आहे. आम या महापौरांनी सांगीतल दररोज आ हांला पाणी पाह जे, जर 
दररोज पाणी िमळाल नाह तर आ ह  सभागृहात रडणार नाह त याचा वचार करा. तसेच 
अिधका-यांना वॉिनग दयावी, मला बोल यास द याब ल सभागृहाच आभार य  करतो. 
मा.वैशाली काळभोर -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
महानगरपािलके या मुलभूत सु वधा आपण नगरसेवकां या मा यमातून नागर कांपयत 
पोहचवत असतो. या सु वधा जर नाग रकांना यव थत िमळा या नाह तर नगरसेवकांना 
पण याचा ञास होतो आ ण मग वकासा या कामात अडथळा येतो. मग या मुलभूत गरजा 
पुरवत असताना नगरसेवक वकास कसा करणार. आज आपण बघताय माट िसट च 
ऑ फस आपण मा या वॉड म ये उभ करताय. ते पण मह लांचे उदयोग जथे चालत होते ते 
बंद क न माट िसट च ऑ फस करताय. ठक आहे, पण मला एकच  वचारायचा आहे 
क  आज या मुलभूत सु वधा आहेत या नागर कांपयत पोहचत नाह त याम ये हा सु दा 

 आहे. कचरा असेल, झाडा यां फांदया असतील भरपूर असे  आहेत. आज आपण 
झाडां या फांदया बघीत यातर या फांदया तोडायला येत नाह  आ ण मग आप या शहरात 
उजेड नाह  असे अनेक  आहेत, पा या या बाबतीत सव मह लांनी बोललेलेच आहे आ ण 
हा मह लां या ज हाळयाचा  आहे. मी २०१२ ला िनवडून आ यानंतर मला नाह  वाटत 
पाच वष दोन टाईम पाणी येत होतं. २०१७ म ये जे हा पा याचा  िनमाण झाला मी 
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टॅ ड ंगला होते यावेळेस तु ह  मला लाईन आणून क न दले. तु ह  पॉ युलेशनच सांगता, 
िलकेजस सांगता यावर अ यास क न िनयोजनब दता का करत नाह त. आपण पंपींग या 
बाबतीत सांगता मग या या बाबतीत जे काह  कारण आहेत याबाबतीत तु ह  अ यास 
क न का योजना करत नाह त. नागर क आ हांला वचारतात क  टाक  भरत नाह त हणजे 
काय होतं. मी तर प  नागर कांना सांगते क  डोक फोडलतर  पाणी येणार नाह . दहाला 
टाक  भर यानंतर तु ह  पाणी सोडता. मग या गो ीचा अ यास का नाह  केला. सगळयांनी 
सांगीतल क  २४X७ म ये र ते खोदून ठेवले आहेत मग पाणीपुरवठा आ ण थाप याम ये 
ताळमेळ नाह . ते र ते तसेच राह लेले आहेत यामुळे नागर कांना ञास होतो. या गो ीकडे 
ल  दल पाह जे. ख डे जा त पडलेले आहेत तसेच २४X७ च काम करताना लॉक काढून 
ठेवलेले आहेत. या खुप ञासा या गो ी आहेत. याकडे ल  दयावे. 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. संपुण महारा ाम ये 
न हेतर पुण देशाम ये पुर थतीमुळे हाहाकार उडालेला असताना सगळ कडे पाणी पाणी झाल 
आ ण आप या शहराम ये पा यासाठ  आता या या स ाधार  प ा या नगरसेवकांनी 
आप या यथा या ठकाणी मांड या या यथा मांड यानंतर प नेते साहेब मला वाटायला 
लागल आपण स ा राबवायला अपयशी ठरलो क  काय. एकतर याची िमट ंग घेवून यांना 
सभागृहात काय बोलायच अिधका-यांनी काय केल पाह जे या यावरती आप या कायशाळा 
झा या पाह जेत. मा.महापौर साहेब, तु हांला वनंती आहे क , मगाशी माझे बंधु रागात येवून 
काह  बोलले तो श द सभाकामकाजातून काढून टाकावा. एखादयानी ाचार केला असेल 
अजीबात पाठ शी घालायच कारण नाह . इतक, कुठ, कुणाच काय काय दुखायला लागल क  
एकटा रामदास तांबेना जबाबदार धरता. रामदास तांबे या ब ल माझी आज त ार नाह  
गे या दहा वषापासून त ार आहे. पण एकटाच माणूस महापािलके या प र थतीला 
जबाबदार आहे का. बाक चे झार तील शु ाचाय कुठ आहेत. यां यावरती का ऑ जे श स 
नाह . जे फोन उचलत नाह त, जे उ र देत नाह त ते कुठ आहेत. सोची, समझी चाल ह. 
एकाला कुणा या तर  गळयातून हे मडक आडकवणार याला गाढवावर बसवणार आ ण 
तु ह  तुमच काम चालू ठेवणार, नाह  चालणार मा.महापौर साहेब, असं. नाह  चालणार, असं. 
शहरात आयु  साहेब, पा याचा दु काळ आहे का, द ु काळ आहे परंतु िनयोजनाचा दु काळ 
आहे, पा याचा दु काळ नाह. धरण भ न वाहतात, नद  वाहते, पुर येतो मग पाणी का 
नाह . आहो, सांगाना कमीशनर, व न पाऊस पडतो नद ला पुर आला क  खालचा गाळ वर 
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येतो आ ण पंपींग केलतर पंपींग टेशन बंद पडतं. का सांगत नाह त तु ह  हे सांगाना. 
तुम या सारखा हुशार अिधकार  या ठकाणी खुच वर बस यानतंर आ हांला हे असं ऐकाव 
लागतं. या शहराला दशा दे याच काम आ ह  गे या तीन वषापासून करतो. आज 
पा यासाठ  जे जे या सभागृहात ऐकल वरोधी प ात असताना मी सु दा पातळ  सोडून 
बोलले नाह , स ाधा-यानी बोलाव. काय बोलतोय, का आपण फोन घेत नाह त, का आपली 
चोवीस तास यंञणा नाह . का आपल कॉल सटर नाह , यावेळेस काडा आणला होता, या 
सभागृहाम ये भाऊसाहेब भोईर आहेत. काडा आणला यावेळेस सगळयात पह ली वरोध 
करणार  िसमा सावळे आहे. यावेळेस आ हांला सांगीतल होतं क  कुठ या टाक म ये कती 
पाणी भरलं. कुठली नद  कती मी. कमी आहे, असं आहे, तसं आहे हे तु हांला सगळ 
कळणार. तुम या मोबाईलवरती ऍप येणार आ ण मग नगरसेवकांनी आ हांला फोन करायचा 
नाह  हणून चाळ स कोट च काम आहे. आ ह  हणल शहरा या नावलौक काम ये भर 
पडणार  काडा िस ट म आहे कशाला आपण वरोध करा. आपण कशाला पापाच धनी हा. 
मग तुमचा काडा कुठ गेला आ हांला मा हती नाह . आज आ ह  पोटतीडक ने बोलतो, 
आ हांल लोक वाटेल ती भाषा वापरतात. आ हांला लोकांनी िनवडून दलेलं आहे, तुम यामुळे 
आ ह  िनवडून आलो नाह त. यामुळे आमच काम आहे, थम कत य आहे क  आ ह  
यां यासाठ  काम केल पाह जे आ ण यां यासाठ  काम करत असताना जर आमचा फोन 

अिधकार  घेत नसेलतर मी संतापानी दोन वाईट श दात वचारणारच. महानगरपािलकेचे 
कमचार  हे चोवीस तास ऑन डयुट  पाह जेत. या यात दुसर  गो  हणजे माणुस आहे तो 
थकतो, झोप येते, भूक लागते, फॅिमली आहे याचाह  वचार करावा लागतो. एकच कॉ ॅ टर 
आहे का, यालाच का बसवला, या यावर मी वत: चेअरमन असताना मीह  ऑ जे शन 
घेतले होते. िस ट मेट कली तोच माणुस कसा येतो हे तर २०१६ ला मी या सभागृहात बोलले 
होते. २०१७ ला मी बोलले क  या या वेळेस इले शन येतं या या वेळेस 
पाणीपुरवठयावरती आ ण पाणीकपातीवरती अ व कळ तपणा कर या यासाठ  या 
कॉ ॅ टरचा वापर केला जातो. २०१६ ला आ ह  अनुभव घेतला, स ेत आ ह  बसलो 
यावेळेस अनुभव घेतला आ ण आता वधानसभा आहेत हणून असं होतं. का येत नाह  

माग या पाच सात मह यातून अनुभव आ हांला. उ हाळयात तु ह  एक दवसा आड पाणी 
केल ते आ ह  आनंदाने वकार केलं, लोकांनी वकारल. तु ह  लोकांचा कौल या, लोकांना 
जर वचारल क  तुमच काय हणण आहे हे पाणी रोज द यानंतर मा या या पाईपलाईनी 
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आहेत या पाईपलाईन पुण भरत नाह त आ ण हणून मी ेशरनी पाणी देवू शकत नाह . 
शहराचा कौल या, आप याकडचे गणपती मंडळ बोलवा, द ुगामाता मंडळ बोलवा, पञकारांना 
बोलवा, नगरसेवकांना बोलवा कोणालातर  सांगाना साहेब काय चालल आहे इथ. कती ऐकूण 
घेणार. आहो, राञी या झोपा खराब होतील यां या. सगळेजण हात वर क न उभे राहणार. 
एक मयादा असली पाह जे. ह  मयादा जर तु ह  ओलांडणार असालतर कोणच तु हाला माफ 
करणार नाह . साहेब, तु ह  सांगत नाह त आ ण हणून रोज या रोज या यावरती चचा 
होते. आ ह  हणल का क  स ाधार  प ा याच लोकांना बोलवा, आ ह  हणल का वरोधी 
प ात या लोकंना बोलवू नका यांना व ासात घेवू नका. यांना पाणी कपातीचा िनणय 
सांगू नका. तु ह  जे जे काह  करत असताल ते ते सगळयाना सांगा. समजून सांगा, फोन 
उचलायला काय ञास होतो. लडकत साहेब काय ञास होतो फोन उचलायला आप याला. 
नगरसेवकांचे फोन उचलता येत नाह त का. लोक आम या घर  येवून बसतात वनापा यानी 
आमची करतातना यावेळेस आ हांला पण दु :ख होतं. आ ह  फ  मोठेपणा कर या यासाठ  
या लोकां या समोर तु हांला फोन करतोत, यावेळेस लोकांना कळतं क  यांची लायक च 

नाह  अिधकार  फोन उचलत नाह त काय बोलणार ते इथ. आम याकडन तु ह  काय अपे ा 
करता बोल याची. साहेब, सगळयांना िनयम घालून दया. फोन उचलले पाह जेत, उ र दली 
पाह जेत. मा या वॉडाम ये पवार हणून अिधकार  आहेत मगाशी सुजातानी यांची खुप 
तार फ केली. ११,१२,१३ तारखेला पाणी येत न हतं. ऑन द पॉट अिधकार  गेलेच नाह त.  
काय करणार मी, मी हणाले साहेब, का गेला नाह त ते हणाले ताई मला कळालच नाह . 
ते हणाले ताई मला आता कळाल मी लगेच जातो, संपला वषय लगेच जातो हण यावर. 
गेले पाहणी केली, ते हणाले क  ताई जथून पंपींग होत या ठकाणाहून पा याच ेशर 
कमी आहे आ ण यामुळे लाईन भरत नाह  आ ण पाणी कमी येतं. पण कळा यानंतर या 
या अिधका-यांनी दुल  केल यांना माञ िश ा दयावी. शंभर ट के िश ा दयावी. आ ण 

या िश ा करत असताना आपण सु दा कमीशनर साहेब, काय होतं क  तु ह  खुप चांगल 
काम करता पण याचा काह  उपयोग होत नाह . तु ह  चांगले आहात, चांगल काम करतात, 
कत यद  आहाततर तु ह  सु दा या सगळया गो ीवरती सो यूशन वचारात घेतलच पाह जे, 
काढलच पाह जे यािशवाय तु हांला सु दा पयाय नाह . २४X७ या आ ह  तु हांला वारंवार 
तकार  के या. २४X७ वा याच काय. दुदव असं आहे क  वॉल कुठे आहे, कुठल कने शन 
कुठ आहे याचा कशाचाच नकाशा नाह , कशाचाच नकाशा नाह . कोणी केबल टाकलय, 
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म येच एमएसईबी आहे. मधातच े नेज लाईन आहे, मधातच पा याची पाईप लाईन आहे, 
एमएसईबीची लाईन गेलेली आहे. गॅस पाईपलाईन गेलेली आहे. कुठून खोदाव हाह   आहे.          
२४X७ झाल पाह जे का, संक पना खुप चांगली होती, मला वाटत अिशष शमानी पह यांदा 
या ठकाणी ेझटेशन दलं होतं आ ण यांनी सांगीतल होत २४ तास जर पाईपाम ये पाणी 
राह लतर लोकांना गरज पडणार नाह  पाणी साठवून ठेव याची आ ण हणून २४X७ ची 
योजना आणली. आज आपण नवीन पा याच ञोत काह  शोधतो का. भामा-आसखेड या 
क पाच काय झालं, आं ा धरणाच काय झालं, बंद पाईपलाईनच काय झालं. १४६ कोट  
पये तु ह  दलेत असं मा या वाच यात आलं. या क पाच पुढे काय यावर कुठे 

सो यूशन नाह  आ ण ते सो यूशन काढ यासाठ  या ठकाणी बसले या येक नगरसेवकाच 
काम आहे या सगळया वषयांवरती नवीन योजना ंजर आपण या ठकाणी पा या या संदभात 
आण या नाह तर पुढ या दहा वषात या शहरात पा यासाठ  मारामा-या होतील. दहा लाख 
लोक सं या असताना जतक पाणी आपण धरणातून उचलत होतो, आज या ठकाणी शहराची 
लोकसं या २२ लाख झा यानंतर सु दा तेवढच पाणी अपण उचलतो. िचंचवडगाव या 
भागाम ये रोज मोठमोठे टॉवर उभे राहतात. काय करायच या टॉवरच पा याची यव था 
काय आहे. भोसर म ये तु ह  आम या भागात या, च-होली, मोशी, डुडूळगांव जाऊन बघा 
काय टॉवर उभे राहतात. माट िसट कडे आपण वाटचाल करतो. पा याची आप याकडे 
यव था नाह . कच-याची यव था नाह .  ऊठसूठ रोज उठल क  राजकारण, रोज उठल क  
राजकारण. काह  सो यूशन सांगाना. झाली टका क न तुमची खुप काह  सोलूशनवरती या. 
तु ह  हे नाह  केल, आ ह  सांगतोत क  सतरा वषात िनणय नाह  घेतला, ठक आहे. आता 
पा या या योजना आण या या कुठ कुठ बंद पड या, भामा-आसखेड असेल, आं ा असेल 
काह  ठकाणी याला वराध झाला. तीथ आपण काय करतो, तीथ आपली नातीगोती खुप 
आहेत. आपण जर यांना सांगीतलतर या शहराच नंदनवन होईल. या शहरासाठ  आ ह  
सु दा आम या वयाचे पंचवीस वष इथ राजकारणात घालवलेली आहेत. आ हांला सु दा 
लोकांचा तेवढाच कळवळा आहे. आ ह  सु दा लोकां या भरवशावर िनवडून येतो. हणून 
काय रोज उठून एकच, कच-याची सम या आहे, आज पुरा या पा याम ये जेवढया लोकांनी 
मदत केली तेवढयांच मनापासून अिभनंदन परंतु नद या कडेला भर टाकणा-यांच काय 
करायचं. वाटोळ होईल यांच सगळयांच, वाटोळ होईल, यांनी, यांनी नद या कडेला भर 
टाकली, रोज भर टाकायच काम चालू आहे. आजह  ते काम चालू आहे. कुठ आहे आपल 
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शासन. भर कुणी टाकली हे आपण शोधत नाह त. हे आपण शोधायच, भर टाकणारे पण 
तेच, मदत करणारे पण तेच, फोटो काढणारे पण तेच. िस द  देणारे भराभर देतात 
िस द , अरे, बघातर खरं. भर टाकरणारे कोण होते, नद च पाञ कुणी लहान केल. २००९ 

म ये यावेळेस पुररेषा आली अ या सभागृहाला मुखात काढलं. आ ख शहर मा यावरती 
टका करत होतं, एकट  िसमा सावळे लढली साहेब., मी यावेळेसह  हणत होते क  दर दहा 
वषानी आकरा वषानी पुर येतो आ ण तो या वेळेस येईल यावेळेस तु हांला वचा न येणार 
नाह . दुदवाने हा ईतीहास असा घडेल अस मला वाटल नाह . आज माझ शहर संपुण 
पा याखाली आहे. आज या सुया हॉ पटलला गेलो, कुणी दली याला परवानगी,   
आ द य बला हॉ पटलची काय प र थती आहे आता ितथ जावून बघा, पुररेषेत आहे का 
नाह  ते. िमडोटर  टॉवर क पाला वरोध केला एक कोट  पये दंड केलाना साहेब, दंड 
कोणी छापला नाह , ाचार झाला अशी मागणी आहे, तशी मागणी आहे हे छाप या जातं. 
यांनी यांनी या या ठकाणी असे हॉ पटलस बांधले साहेब, यांच पुनवसन झाल पाह जे. 
या या सोसायटयाम ये पाणी घुसल सगळयांच पुनवसन करा आ ण पुररेषा एकदा नीट 

तपासा, दोन पुररेषेचे नकाशे, दोन ड पी. खेळ आहे, खेळ, खेळ. ईथ कधी लागतनां साहेब, 
यावेळेस जीव जातोनां कुणाचा यावेळेस. सगळ कडे पुर थती असताना मा या शहरातून 

मदतीचा ओघ जात असताना माझ शहर सु दा पा यात आहे. या सगळ  कडे आज ेनेजची 
काय प र थती आहे. चुक च असेलतर वरोध करा पण ेनेज जागोजागी तुंबले आहेत आ ण 
ते पाणी हॉ पटलीम ये िशरलं, हॉटेलम ये िशरलं आ ण अनेक लोकांचा तीथ जीव जा याची 
वेळ आली. यांनी मदत केली देव याला खुप आयु य देओ. पण यांनी नद म ये भराव 
टाकला यांना या गर ब लोकांचा लई तळतळाट लागेल. तु ह  घ न टफ ण आणताना 
साहेब, तुमची बायको या टफ न बरोबर चमच देते तो चमच जर या टफ न बॅगम ये 
दसला नाह नां या आकाशपातळ एक करतात घरात, कारण आमचा जीव या चम यात 
नसतो साहेब, या या ेमात असतो कारण ते खुप क ाने आ ह  जमवलेल असतं. असे 
अनेक लोकांचे संसार वाहून गेलेत. अनेक लोकांच हो याच न हतं झालं. वेळ िनघून गेलेली 
आहे आतातर  सुधार याची वेळ आहे. साहेब, या या ठकाणी नद या बाजूनी भराव 
टाकणारे लोक आहेत आजह  तु ह  जर गेलातर सगळ  कडे भराव टाकण चालू आहे. 
सगळयात द ुदव हणलतर तो भराव जर तु ह  पाह लातर तुम या ल ात येईल क  तो 
भराव कुठ या कारचा आहे. ते भराव नद काठचे काढून टाका. यानी अित मण केल 
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असेल यांच. माणसाचा जीव जर गेलातर आपण भ न देवू शकत नाह त. येवून जावून येतं 
कुठ, शासनावरती आ ण उरतात जोडे खायला स ाधार . मग आज आ ह  असू उदया  
द ुस-या कुठ याह  प ाचे असू दयात. हे जर थांबवायच असेलतर सगळया सद यांना हात 
जोडून वनंती आहे टका करा केलीच पाह जे. परंतु टका करताना आप या सुचना 
द यानंतर शासन अंमलबजावणी करत का नाह  या याकडे सु दा आपण तेवढच ल  
दयाल एवढच मी मनापासून सांगते. मा.महापौर साहेब, मगाशी अंबरनाथ कांबळे यांनी 
रागा या भरात जे काह  श द वापरलेत ते आपण सभा कामकाजातून काढून टाकावेत एवढ  
वनंती करते, थांबते, जय हंद, जय महारा . 

 

मा.जावेद शेख – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पाणी, पाणी, पाणी, 
पाणी हा सगळयात मह वाचा  आहे. पाणी खरोखर पु षा पे ा जा त म हले या 
जीवनाचा  आहे. आताच िसमाताईनी यांच मनोगत य  केलं या या ब ल मी 
मनापासून यांच अिभनंदन य  करतो. यांनी काह  गो ी खुलासा क न सांगीत या. 
आयु  साहेब आपण आज या प र थतीला या शहराला सगळयांना रोज पाणी देवू शकतो 
का. हणजे महापािलके या िनयमानुसार रोज १३५ ली. आहे. आपण अ या शहराला ते 
पाणी पुरवू शकतो का. कारण आज या प र थतीत आपण पंपींग टेशनव न जे पाणी 
उचलतो यांनी आप याला जेवढ  परवानगी दली या या माणापे ा आपण जा त उचलतो 
आ ण याचा दंड देखील महानगरपािलका येक मह याला भरतेच आहे. आयु  साहेब तर  
देखील आपण या शहराला पाणी पुरवू शकता का हा माझा  िच ह आहे. कुठला अिधकार  
कुणाचा फोन घेतो, कुठला अिधकार  घेत नाह . कुणी काह  गडबड त असतो. या या बाबतीत 
मला अिधका-यांना बोलायच नाह . पह ली गो  जेवढ पाणी या शहराला लागतय मग तो 
तळवडेचा भाग असेल, मोशीचा कोपरा असेल, च-होलीचा कोपरा असेल, पंपळेगुरवचा कोपरा 
असेल, वाकडचा कोपरा असेल या सगळया कोप-यापयत जाऊ तर पाणी पुरत असेलतर अशा 
अनेक ठकाणच आपण जर ऍनेलेसेस केलतर आज या प र थतीला असं माझ वैय क मत 
आहे क  रोज शहराला पाणी पुरत हणून. ह  प र थती ल ात ठेवून माग या काळाम ये 
या काळात आमची स ा होती या काळात आमचे आदरनीय नेते अजीत दादा पवार यांनी 

बंद पाईपलाईनची योजना आणली. जर का आज ती बंद पाईपलाईन चार सहा मह यात 
झालीतर आता जेवढे नगरसेवक, नगरसेवीका कळकळ ने तळमळ करतात ती यांची तळमळ 
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द ुर होईल का नाह . र यातून येणार पाणी कती तर  वाहून जात तेच पाणी 
पाईपलाईनमधुन घेतलतर ते वाया जाणार नाह . तीथ या शेतीवा यांना जेवढ पाणी पाह जे 
तेवढयापुरत पाणी सोडतील.  दुसरा भाग हणजे आपण पंपसेटवर कधी गेलात का कधी. 
आप या मधील सव नगरसेवकांना मी वनंती करतो जथून आपण पाणी उचलतो तीथ या 
पा याची अव था बघीतली का. नाकाला माल बांध या िशवाय आपण तीकड थांबू शकत 
नाह त. इतका घाणेरडा वास, केमीकल, ऑईल अशी प र थती आहे. तु ह  सोमाटणे 
फाटयाला जावा जेवढया क स असतील, जेवढया कंप या असतील यांनी डायरे ट नद ला 
ेनेज पाणी सोडल आहे. यांचा सगळा मल वाह ताथवडे पासून बघीतलतर सगळया 
मोठमोठया सोसायटयानी नद म ये सोडल आहे. तु ह  कुणाला बोलणार. आज तुमचा एक 
पंप एक िमनीटासाठ  बंद पडलातर कती फटका बसतो. अधा तास तु हांला तो चालू 
करायला लागतो. या याम ये तुमचा दोष नाह , या याम ये जी काह  आजची अ याधूनीक 
व तु असेल या गो ी आण याची गरज आहे. याच माणे २०१४-१५ या काळाम ये मी 
प नेते आप याला वनंती करतो आपली स ा होती, लोकांनी वरती स ा दली यानंतर 
महापािलकेत गवगवीत आप याला महानगरपिलका दली. या शहराचा सगळया गंभीर  हा 
पा याचा आहे. महापौर आपले, पालकमंञी आपले हे सगळे आपले असताना देखील 
मावळातील शेतक-यांचा  होता, यांची जी काह  जागा धरणात गेलेली आहे, यांच 
पुनवसन हाव यांना ती जागा िमळावी याबाबतीत तु ह  वष दड वष काम केल असतंतर 
िन तपणे आज बंद पाईपलाईन पुण झाली असती. आता भामा-आसखेडच काम सु  केलं, 
आप याला वाटतय का ते एवढ सोप आहे. या याम ये राजकारण होणार नाह  का. एवढया 
चांग या कामाम ये मावळात जर राजकारण झालतर या याम ये राजकारण होणार नाह  
का. पाणी हा पु याचा वषय आहे. कुठलीह  जात असो, कुठलाह  धम असो कुठलाह  उ सव 
िनघाला तर येक सं था, येक मंडळ पाणी घेवून लोकांना पाज यासाठ  उभे राहतात. का 
तर पाणी पाज यासारख पु य कुठलह  नाह . ह  गो  तीथ या मावळधारकां या, आम या 
बंधु या ल ात आणून दे याच यांच काम आहे. आमदार यांचेच, मंञी यांचेच, प नेते 
साहेब आपणह  मनापासून हा य  करायला पाह जे होता आ ण आतापयत बंद 
पाईपलाईनचा  आपण सोडवायला पाह जे होता. या याम ये िन तपणे आपण अपयशी 
ठरले आहात हे मी मना या अंतकरणापासून सांगतो. खुप खंत वाटते. वैशालीताईचा भाग 
असेल, माझा भाग असेल माझा अलीकडे आहे आ ण वैशालीताई रोड या पलीकडे राहतात. 
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या साईडला या पाहतात आ ण या साईडला मोद कुटे आ ण मी पाहतो. आम याकडे 
अगोदर यव थत पाणी येत होतं. आता िनयोजन इतक बीघडल आहे क  तुम या काल या 
बोल यातून आल क  येक वॉडात वीस ट के लूजपॉ ट आहे. नाह  साहेब, २० ट के नाह . 
४० ते ४५ ट के या वर लूज पॉ ट आहे. २४X७ करायची काय गरज होती. तु ह  ३०X३० 
देवू शकत नाह तर तु ह  २४X७ कशाला टडर पास करता आ ण कशाला ती काम करता. 
या याम ये कशाला एनज  वे ट घालता. मा याकडे जवळ जवळ ९० ट के २४X७ च काम 
यव थत झालेल आहे. उदया देखील अम या इथ काम सु  क  शकता. मा या अ या 
वॉडाम ये पुण नाह  हणणार. आम या अ या वॉडात आजह  २४X७ चालू क  शकता 
एवढया बारकाईन उभे राहून ल  देवून काम केलेलं आहे. परंतु आता दोन वषानी काय 
होणार खालचे काह तर  घोळ घालणार, कुणीतर  ख डा करणार काह तर  करणार, परत 
२४X७ च टडर. तो ठेकेदार पण इतका हुशार क  कुठ या ग लीत काम करायच ते कुणाला 
वचारत सु दा नाह . या याम ये तु ह  गळती हणता या गळतीम ये एक भाग असा पण 
आहे मी सव अिधकार  नाह  हणणार, काम करणारे सु दा अिधकार  आहेत. आमचे 
यु. जनीअर वै  साहेब यांच मनापासून कौतूक करतो. राञी तीन तीन चार चार 

वाजेपयत ते हंडतात. राञी ९ वाजता घर  गेलातर परत ११ ला िनघणार आ ण राञी तीन 
तीन वाजेपयात वॉडात फरतो तो. मी मनापासून याच अिभनंदन करतो साहेब. लडकत 
साहेबांच सु दा मी अिभनंदन करतो. यांच काम मी डोळयानी पाह ल आहे, यांना याब ल 
नाराजक  असेलतर तो भाग वेगळा आहे. परंतु पा या या बाबतीत तो माणुस परफे टली 
आहे. यदाकदािचत यां या कामाम य े एखादयाचा फोन यायचा राहून गेला असेल कंवा 
काह  असेल परंतु पा या या बाबतीत तो माणूस कती पॉ झट हली आहे. या गो ी करत 
असताना देखील आपली नद  कशी व छ राह ल, पाणी कस व छ राह ल, आपला भाग 
कसा व छ राह ल या यासाठ  सु दा तो माणुस नौकर तून वेळ काढून सामाजीक सं थे 
बरोबर िन वाथ पणे काम करत असतो, उलट खशातले पैसे घालून. एकदा मा याकड घाण 
पाणी आलं हणून दहा बारा मह ला आ या मी अिधका-याला फोन केला यांनी फोन 
उचलला मी हणालो सर असं असं झाल आहेतर ते दहा या िमनीटाम ये मा या दारात 
आले, मलाच लाज वाटली ते हणाले नाह , मी इकड चाललो होतो दोन िमनीट तुमची भेट 
घेवून जाव. सकाळ  दहा वाजता मला यांनी रपोटपण पाठवला, तर सगळयांनाच नाव ठेवून 
फायदा नाह . काह  अिधकार  असे आहेत क  चांगले चांगले रे टॉरंट आहेत, चांगले चांगले 
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मोठमोठे र हवासी आहेत यांचे डबल कने शन आहेत एक कने शन समो न दुसर कने शन 
मागून ते फ  या लंबरला आ ण अिधका-यालाच मा हती आहे बाक  कुणालाच मा हती 
नाह . या यावरती चांगला कॉड नेमा. असा कॉड बसवा क  जेणेक न पाणी चालू असताना 
या टाक म ये पाणी पडताना कती बाजूनी पाणी पडतय हे गांभीयाने ल  दया. तु हाला 
येक भागाम ये हे भेटल साहेब, मी अस हणत नाह  मा या वॉडात नाह , मोटर लावतात 

तो भाग वेगळाच आहे. मोटर  ब ल बहुतेक आ ह  अिधका-याना ताकद देतो परंतु काय 
होतं, आता यात या यात काह  काह  नागर क पण हुशार असतात, आम या घरात आले 
आ ण तु ह  आ हांला अपश द बोलले, या यामुळे तो बचारा अिधकार  घाबरतो. या या 
बरोबर मह ला पोलीस पाह जे. पाहाटे साडेपाचला कुठून म हला पोलीस आणणार तो. यामुळे 
यालातर  बोलून काय फायदा. सोसायट या कमला परवागी दयायची असेलतर पर लॅट 

मागे पैसे मोजावे लागतात, माग या हातानी. ६५ लॅट आहेततर ६५ लॅटचे ५०० . 
माणे पैसे मोजावे लागतात. या याम ये दोन तीन जणाचंा वाटा आहे. आयु  जेवढ पाणी 

उचलतात तेवढ शहरा या कोप-या पयत पाणी पोहचू शकतं का. येक जण येका या 
भावना य  करणार. परंतु जी गो  होणारच नाह , येणा-या काह  काळापयत ती गो  होवू 
शकत नाह , जोपयत भामा-आसखेड येत नाह , जोपयत बंद पाईपलाईन चालू होत नाह  
तोपयत आपण आपली इ छाश  पुण क  शकत नाह त. जी गो  आप याकडे येणारच 
नाह , तुम या कडे अधा लास पाणी आहेतर मग तु ह  शहराला कसं पाणी देता. इथ 
कुठतर  सभागृहाने आयु ांना समजावून घेण गरजेचे आहे. प नेते साहेब आपण पुढकार 
यावा आ हांला पण मदत करावी. वाटलतर आ ह  सु दा तुम या बरोबर वनंती करायला 

बरोबर येतो. बंद पाईपलाईन टाका, भामा-आसखेड पुण क न या. सगळया प ानी 
पालकमंञी असतील, कंवा मु यमंञी साहेब असतील, या याम ये बाळासाहेब भेगडेनांह 
बोलवा. मावळचा  जर  सुटलातर  आप याला बराचसा फरक पडेल अशी मी भाजप 
प ाला मनापासून वनंती करतो आ ण मा.महापौर साहेबांनी मला बोल याची संधी दली 
याब ल मी ध यवाद य  करतो आ ण लवकराल लवकर पा याचा  सोडवावा अशी 

अपे ा करतो, ध यवाद. 
मा.अचना बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा या ब हणी-
भावानी सवानीच पा या वषयी चचा केलेली आहे. मा.महापौर साहेब, रोज पाणी दया आ ण 
दोन तास दया व ते ेशरनी दया. मा.आयु  साहेब, जगताप नगर ग ली नं. ५ डूकर 
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वषयी सांगीतल होतं. तीथ शेड मा न डूकर पाळलेली आहेत. डॉ.रॉय यांना कती वेळा तसं 
पञह  दलेलं आहे क  तु ह  या यावर काह तर  कारवाई करा हणून अजूनह  कारवाई 
केलेली नाह . यांनी काह  ते जनावर पाळायची परमीशन घेतलेली आहे का. जर यांना 
जमत नसेलतर मी मा या माणसाना लावून ती कारवाई कर न. मा.महापौर साहेब, तु ह  क 
भागा या िमट ंगला आलेले होते ते हाह  मी तु हांला सांगीतल होतं क  ते काम होत नाह , 

ध यवाद. 
मा.िनमला कुटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. काल ने यांबरोबर, 
आयु  साहेबांबरोबर िमट ंग केली. येक श दाला आयु  साहेब हणत होते माझ ऐकूण 
या माझ ऐकूण या आता ते ऐकायलाच नाह त इथ. यांच काल ऐकूण घेतल यांनी दोन 

ते तीन दवसाचा वेळ घेतला आहे पा या संदभात. दोन तीन दवसात होईल क हर असं 
हणत हणत आता आपण २१ तारखेपयत आलो आहोत. आयु  साहेब, आम या घरातच 

पाणी नाह तर वॉडात काय अव था असेल. माट पंपळे सौदागर, लोकांना माटची 
अव यकता नाह . मोठमोठे पुल बांधा पण र ते आ ण पाणी या दोन गो ी आतातर  इतके 
आव यक आहेत क  यासाठ  आपण आयु ांना घेवून हजीट क न याचा पाठपुरावा 
करावा ह  वनंती करते, ध यवाद. 
मा.कंुदन गायकवाड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पा याचा ॉ लेम 
आहेच. . . १ म ये ती ह  ग याला पा याचा ॉ लेम आहे. पाऊस आहे २४X७ काम 
झालेल नसेलतर जा त ॉ लेम आलेला आहे. मी आयु  साहेबांकडेह  त ार केली होती. 
मा.आयु  साहेब, मी आप याकडे त ार घेवून आलो होतो. आम या भागातील तीन 
वषापासून मी फॉलोअप करतो साहेब, आम या टॉवूनहॉल बाबतीत सु दा मी महापौर 
साहेबांशी बोललो, मा.महापौर साहेबांनी यां या भागातील टावून हॉल कॅ सल क न 
हणाले क  तुम या भागात करा. यां याकडे तीनशे लोकांची बैठक आहे आ ण 

आम याकडे पाचशे लोकांची बैठक आहे. टावून हॉल बाबत आ ह  फॉलोअप करतो. आहे तसा 
तो मंजूर करावा, यात बदल क  नये. तु ह  या दवशी हणाले इथे टावून हॉलची गरज 
काय आहे. टावून हॉल के यािशवाय आज लोक तीथ येणार नाह त. तर  आम या तेथील 
टावून हॉलला लवकरात लवकर मंजूर  दयावी ह  वनंती. मा.महापौर साहेब, आम या 
भागाम ये रामदास नगर, गणेशनगर या भागाम ये आता २४X७ ची काम झाली आहेत. 

मी चार मह ने पदावर न हतो. यावेळेला अिधकायांना बोललो होतो क  तीथ पाईपलाईन 
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टाकु नका तर  तीन तीन फुटावरती पाईपलाईन टाकली. मी यावेळेला चार मह ने पदावर 
न हतो तर  या अिधका-यांनी ऐकले नाह . आता काय झाले लोकांची घर झाली खाली 
आ ण र ते झाले वरती. यामुळे काय होत या भागात पावसाच पाणी वाढल क  ते पाणी 
लोकां या घरात जातं. माझी वनंती आहे क  तु ह  दहा र याला मंजूर  घेतली असलीतर  
एकच र ता करा परंतु तो र ता खरडून करा. लोकांची घर झालीत खाली आ ण र ते झालेत 
वरती, तर  खरडून र ते करावेत, ध यवाद.  

मा. यंका बारसे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पा या या सार या 
वषयावरती दोन चार मह यापासून आप या सवानाच चचा करायची होती. आज आपण 
पा यावर चचा कर यासाठ  एवढा वेळ दला याब ल सभागृहातफ मी आप या सवाचे 
आभार मानते.  पण खरच हा वलंत  आहे याच मुळ कुठे आहे ते शोधणे खुप गरजेच 
आहे. मी वेळोवेळ  आयु  साहेबांना भेटत असते. ई भाग सिमती कायालयाम ये सु दा 
वेळोवेळ  पाणीपुरवठा वभागाला भेटत असते. आम या ई ेञीय कायालयाम ये आ हांला 
खालचे लंबर लोक आहेत यां याकडन आ हांला खुप चांगल सहकाय िमळतं. टाक त पाणी 
नसेलतर यांना उ रे दयावी लागतात आ ण जे सगळे जण ऐकतात ते मी सु दा ऐकत 
असते. मेन टाक म ये पाणी व न आल नाह  असं आ हांला ऐकाव लागत. व न येणार 
पाणी आहे यासाठ  तांबे साहेबांना दोषी धरलेल आहे. तर  या या बाबतीत आपण जा त 
अिधक जबाबदार ने काह  िनणय यावे लागतील ते िन तच आपण याल अशी अपे ा 
आ ह  य  करतोत. आ ह  हणतोत क  आ हांला २४ तास पाणी नको आ हांला दोन 
तासच पाणी दया पण ेशरनी पाणी दया ह  आमची नेहमीचीच अपे ा आहे ह  अपे ाच मी 
भागा या वतीने य  करते. याचबरोबर आजच एलईड  संदभाम ये बातमी वाचली 

ईएसईएल तफ आप याला एलईड  परत बंधनकारक केलेलं आहे. कोण या कंपनीचे एलईड  
आहेत या याशी मला कत य नाह . माझी परत एकदा मागणी आहे क  भागाम ये 
प नास ट के लाईटस बंद आहेत एकतर सणासुद चे दवस आले आहेत. मह लांना 
सुर ततेचा  आहे. चो-यांच माण वाढलेल आहे. या सवाचा वचार क न जे कोण या 
कंपनीचे आ हांला एलईड  तु ह  देणार आहात ते आ हांला लवकरात लवकर आम या 
भागा पयत कसे येतील याबाबतीत आपण वचार करावा. आताच यादव ताईनी एक मु ा 

मांडला क  कच-या या गाड या संदभाम ये आपण साठ पये येक घरामागे घेणार 
आहात. तर  याबाबतीतह  आपण चांगला फेर वचार करावा. घंटागाड वरचे कामगार तु ह  
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कमी केलेले आहेत. म हला कंवा जे नागर क आहेत यांना वत:लाच तो कचरा गाड म ये 
टाकावा लागतो.  कारण क  या म हला गाड तून उतरत नाह त ाय हरशी म तपैक  ग पा 
मारत असते तर  याबाबतीतह  आपण वचार करावा. जे घरोघर  साठ पये घेणार आहेत ते 
जा त आहेत. मी हणत नाह  क  तु ह  पुण बंद करा पण याबाबतीत िन यानेतर  आपण 
कमी कर याचा वचार करावा कारण तशी आप या पंपर  िचंचवड शहराची लोकसं या 
भरपूर आहे. मी आज सकाळ पेपरम ये बातमी वाचली क  शा तीकर आपण एक हजार 

वे.फुट पयत पुण माफ केलेला आहे आ ण जो पुव यानी शा तीकर भरलेला आहे तो 
आता तु ह  नवीन बीलाम ये समायोजीत करतात तर समायोजीतचा श द आ हांला नीट 
कळालेला नाह . लस तु ह  तो माफ क न चालू बीलामधुन मायनस करणार आ ण एक 
एक दड दड लाख लोकांनी शा तीकर आ द भरलेला आहे. मग तो येक बीला मधुन 
येथून पुढ या दहा-बारा वष माफ होणार आहेत का. पह या पैशातून मायनस होणार आहे 
का या याब लची एक चांगली िस द  आपण शासना माफत राबवावी अशी आप याला 
वनंती करते. आ ण परत एकदा आता जो पाणी  आहे याबाबत ेशरने आ हांला सवाना 
पाणी िमळेल दोन तासच िमळालतर  चालेल अशी अपे ा य  करते आ ण आपण मला 
बोल याची संधी दली याब ल ध यवाद. 
मा. वनोद नढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. शहराम ये 
पाणीगळतीच आ ण पाणी चोर च माण हे जवळ जवळ ३५ ट के आहे. शासना समोर  
ख-या अथाने कुठला  असेलतर तो चोर च माण आ ण पाणी गळतीच माण आहे. 
पाणी गळतीच माण थांबवणे हा आप यासमोर ख-या अथाने खुप मोठा  आहे. यासाठ  
क सरकार या योजनेतून अमृत योजनेची लाईन टाक याच काम चालू आहे. जु या लाईन 
बदलणे कंवा अनिधकृत नळ अिधकृत करणे. हे जे काम चालू आहे ते अतीशय संत गतीने 
चालू आहे. यामुळे आयु  साहेब आपण या गो ीकड ाधा याने ल  दयाव. दुसर  
मह वाची गो  हणजे शहराम ये पाणी व  केली जाते याची मा हती यावी. या ठकाणी 
जार म ये पाणी वकल जातं तो जार सरासर  वीस ते पंचवीस पयाला शहराम ये कुठेह  
उपल ध होतो. हे पाणी यांना कुठून िमळतं याची देखील आपण आप या अिधका-या माफत 
चौकशी करावी. मा या मते हे पाणी घरात या अिधकृत नळ जोडा या मा यमातून तो 
यावसायीक ते पाणी जार म ये घेतो आ ण याची व  शहराम ये करतो आ ण याच 
नुकसान महानगरपािलकेला होतं. याची देखील आपण चौकशी करावी. धरण शंभर ट के 
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भरलेलं आहे, मा.महापौरांनी देखील जलपुजन केलेलं आहे. या ठकाणच शहराला यव थत 
पाणी िमळावं परंतु असं असताना देखील शहरातील पाणी  ह  खुप मोठ  खंत आहे. 
काळेवाड या वतीने या ठकाणी पाडळे ताईनी आपल मत य  केलं. आयु  साहेब आप या 
सार या जबाबदार आयएएस अिधका-यांनी जर अशा कारे व य केलं क  काळेवाड तन 
आ हांला जा त माणात उ प न येत नाह  यामुळ आ ह  या ठकाणी ल  देत नाह त. 
आ ह  भारतात राहतो, आ ह  भारतीय नागर क आहोत. आ ह  पंपर  िचंचवडम ये राहतो 
आमची काळेवाड  पा क तानम ये नाह . तर  आपण आम याकडन कमी उ प न येत हणून 
काळेवाड कड दुल  करता ह  अतीशय खेदजनक बाब आहे आ ण मी या गो ी ती  श दात 
या ठकाणी िनषेध य  करतो ये या पाच ते सहा दवसात पा याची थती सुधारली 
नाह तर याच काळेवाड तील जनते या वतीने आ ह  सभागृहावर कंवा या महानगरपािलकेवर 
मोचा आण ूहे देखील अप याला नमुद करतो, ध यवाद.  

मा.राजू बनसोडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच आम या 
भागा वषयी माईनी सांगीतल आहे. ७० ट के लम ऐर या आम या भागात आहे. 
या ठकाणी पा याचा ॉ लेम चाललेला आहे. एक वाजता येणार पाणी चार चार तास पाणी 

येत नाह . या ठकाणी कामगार वग आहे, सगळा झोपडप ट  ऐर या अस यामुळ सगळा 
कामगार वग तीथ आहे. ते कामाला जातात राञी आड च आ ण तीन वाजता पाणी येत. 
या या अगोदरह  ॉ लेम होता पण एवढा न हता. आज एवढा कसा ॉ लेम झाला. मला 
वाटतय क  आम या भागाम ये जाणूनबुजून दुल ीत करताय का काय. अिधका-यांना 
सांगून तीन मह ने झाले. ठेकेदाराला सांगून सहा मह ने झाले आहेत. काम सु  हाय या 
पह ल यांना आम या वॉडम ये गाड  मागवली होती. बजेट आहेना फुकट मागवतो क  काय 
आ ह . बजेट असताना एक गाड  दली नाह . आम या भागात एसआरए कर यासाठ  जर 
तु ह  जाणूनबूजून दुल  करत असालतर मी तु हांला सांगतो एक इंचह  मी हालू देणार 
नाह  मग तीथ जीव गेलातर  चालेल. जाणुनबजूून दुल  केल जात. एवढे ोजे ट असताना 
का अिधकार  लोक काम करत नाह त आम या भागात. आ ह  जनतेतून िनवडून आलो 
आहेत. आज आयु  साहेब तु ह  आयएएस ऑ फसर आहेत तु हांला बोलणं उिचत वाटत 
नाह . ह  का प र थती आम या भागात आहे. का नाह  काम करत अिधकार  लोक आम या 
वॉडात. २०१८ म ये काम िमळालेली आहेत. एस. क शन ३३ ट केच काम झाल आहे. 
द ुसर एस.यूपी यांनी कामच सु  केल नाह . तीसर पांडूरंग ए टर ायझेस याच पण काम 
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पुण नाह . मग यांचे बील कसे काय िनघतात. काम पुण न होता यांचे बील कसे काय 
िनघतात. आयु  साहेब, हे जाणुनबूजून आम या वॉडा कड दुल  चाललेल आहे. मी 
सुरवातीपासून तु हांला कळकळ ने वनंती क न सांगतो क  तु ह  आम या भागाकड ल  
दया. तु ह  हजीट केली बघीतल या भागाम ये सवात मोठा लम ऐर या आहे, 
झोपडप ट  आहे. झोिनपू या अिधका-यांना सांगीतलतर हां करतो, बघतो अस चालल आहे. 
तु ह  पण आदेश दलेले आहेत तुमचे आदेश सु दा धुडकावून लावले आहेत. एवढया 
आठवडाभरात मा या वॉडातले  सुटले नाह तर या या अगोदर दोन वेळा आंदोलन झाले, 
एकदा गु हे दाखल झाले आहेत, गु हे कतीह  दाखल झालेतर  फरक नाह  पडणार. पण या 
पालीके या गेटला ताला ठोक यािशवाय व त बसणार नाह . कु याचा आम या वॉडात 
ॉ लेम नाह  पण पा याचा आहे. आयु  साहेब तु हांला बोलण उिचत वाटत नाह  पण 

आ हांला जनते या ाला उ र दयायला लागतं. ते वचारतात नां तु ह  गे यानंतर तीथ 
काय करतात, झोपा, गोटया खेळायला जातात का. आयु  साहेब, तु ह  जा तीत जा त ल  
दयाव एवढ च वनंती करतो आ ण थांबतो. 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गे या तीन 
जीबी सलग तहकूब झा याब ल मला एका वषयाब ल बोलायच होतं मी माग या जीबीम ये 
बोलू शकलो नाह  याब ल मला दलगीर  य  करायची आहे. स पे डेट अिधका-यांना 
आयु ांनी कामावर परत घेतलं. तो वषय मी मांडला होता, आयु  साहेबांना मी बोललो 
होतो मी या दवशी बोलू शकलो नाह . साहेबांना सवानी या दवशी क ड त धरल गेल 
यासाठ  मला यांची दलगीर  य  करायची आहे. बाक  काह  मला या यावरती चचा 

करायची नाह . या दवशी माझी त येत ठक नस यामुळे मी बोलू शकलो नाह . याचबरोबर 
येका या ज हाळयाचा पा याचा वषय आहे. आता माजी उपमहपौर मॅडम बोल या क  

आ हांला स ेत असून सँड वच झा यासारख वाटतय. खरोखर असं वाटायला लागलय क  
उगीचच आलो इथ. वत:च सॅ डवीच झा यासारख शंभर ट के वाटतय. यासाठ  फ  
अिधकार  वगच जबाबदार नाह . कुठतर  पदािधकार  असतात ते पण जबाबदार आहेत. 
कांबळे सरांना येकजण आता बोलतो पण तु ह  आता ब-याच ठकाणी पाह ल या 
जे.ई.ला बीचा-याला बोलवल जात आ ण याला कस याह  श दाम ये याचा मान-अपमान 
न ठेवता पाह जे ते वधवून घेतल जातं. परंतु जे.ई., ए झ यूट ह आ ण वरती बसलेले 
जनीअस असतील या याह  पे ा वरती जे चालवणारे आहेत ते ह  तीतकेच जबाबदार 
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आहेत. शासन चालवायची जबाबदार  यांची आहे यांनी ते यव थीत चालवलतर मला 
वाटत या गो ी येत नाह त. आता याम ये ताईनी सांगीतल िनयोजनब दता, कुठली 
िनयोजनब दता नाह . मी गे या दड वषापूव  पा या या टाक ची अपे ा केली होती.  मी 
पञ दल होत या यावरती मला सांगीतल क  दोन ते तीन मह याम ये होईल. आजपयत 
पा या या टाक च िनयोजन झाल नाह  आ ण याचा प रणाम हा आहे. मा या वॉडापुरत मी 
बोललोतर याचा प रणाम असंजर येक वॉडाम ये हा वषय घेतलातर तुम याकड टॉक 
करायलाच जागा नाह  आज. तुमची २४X७ ची वाट लागलेली आहे. कशी वाट लागली आज 
२४X७ चा जो कोण ठेकेदार असेल या ठेकेदाराला कुणाचा अशीवाद आहे हे मला मा हती 
नाह  परंतु या ठेकेदारामुळे आज नवीन पाईपलाईन टाकायची, या ठकाणी आज एवढ  
लोकसं या वाढलेली आहे, ती नवीन पाईपलाईन टाकायची आहे तर ती टाकू शकत नाह . 
आ ह  यावेळेस अिधका-यांना बोलतो क  साहेब, इथे पा याची लाईन टाकायचीतर यांचेकड 
ठेकेदारच उपल ध नाह . गे या दोन वषापासून मी चार पाच सोसायटयाम ये पा याची लाईन 
टकायची हणतो परंतु ते हणतात क  ठेकेदारच उपल ध होत नाह  तो काम क  शकत 
नाह . मग अशा ठेकेदाराला का ठेवलय तो काह  महापािलकेचा जावाई आहे का. जर 
एखादया ठेकेदाराला परवडत नसेलतर या यावरती याची चौकशी झाली पाह जे आ ण अशी 
प र थती असताना यावेळेस आ ह  कोण याह  वषयाब ल जे.ई.ला फोन करतो या 
जे.ई.चा फोन सकाळ  दहा वाजता ऑफच असतो. आ हांला साडेपाचला फोन येतात ते फोन 
आ ह  अटड करतो. मा या भागातले जे.ई.चे फोन लागतच नाह त यां या हाताखाली 
लंबर आहेत, हॉलमन आहेत तेच बीचारे काम करतात. आमचे जे.ई. आठ वाजेपयत 
झोपलेले असतात. पाणीपुरवठा वभागाम ये काम करतात यांच मला अिभनंदन करायच 
आहे. तु ह  बदल करायचा असेलतर जे.ई. पासनू बदल करा. जा त काळ एका ठकाणी 
रह यामुळ यांना पण या पाणी वभागात काह  भेटत नाह  हणतात. आमचे सहकार  
अंबरनाथ यांनी सांगीतल क  काह  ठकाणी पाणीचोर  होते. चोर  काह  ठकाणी होत असेल 
काह  ठकाणी तो ामा णक असेलतर तसाच राहतो आ ण याला काम करायची ई छा राहत 
नाह  यामुळ कामावरती प रणाम होतो. मा.महापौर साहेब, यावेळेस आप याकड 
डसबरम ये पा याची कमतरता होती यावेळेस जर तु ह  तीथ या थानीक नगरसेवकाला 
भागात चार नगरसेवक असतात या नगरसेवकाला मा हती नसतानी जर मनानी 

पालीके या ह बाहेर पाणी दे याचा ठराव क न जर तु ह  पाणी देत असालतर या ठरावाला 
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काय हणायच. ग हूंजे ह मधील पेनीनसूला कंपनी आहे पाणी कस क न दलं. आम या 
पैक  चारह  नगरसेवकाना कुणालाह  मा हती नाह . हे वचारल जात नाह  यांना पर पर 
ठराव क न दला जातो. आप याला पाणी कमी पडतय मग यांना का पाणी देता तु ह . 
महानगरपािलके या ह म ये पाणी कमी पडतय मग बाहेर का देताय तु ह , याची चौकशी 
झालीच पाह जे. असं का केल जातय. येक ठकाणी आता नवीन पाईपलाईन टाक या 
आहेत. मा.महापौर साहेब, मा या भागाम ये सव रोड चांगले झाले होते ते रोड आज 
देखील उकरायच काम चालू आहे. ते उकर यानंतर जे काम होतय, जे नवीन मीटर बसवले 
जातात या मीटरची अशी प र थती आहे क  आठ दवसानंतर याची मीटर पासूनची 
लाईन तुटली जाते पाणी बंद केल जात  या यानंतर तो ठेकेदार येवून काम करतो. येक 
नागर का या मला लेखी त ार  हे या. आज रोड एवढे घाणेरडे झालेले आहेत याला 
जबाबदार कोण. या गो ीला माझा प  वरोध होता. या कंपनीला का पाठ शी घातल जातं. 
कंवा यांचे जे सब ठेकेदार असतील यांना का पाठ शी घातल जातं. का मु ाम रोड खराब 
करायचे आ ण परत महानगरपािलकेचा खच वाढवायचा. या यासाठ  अगोदर िनयोजन झाल 
पाह जे. तु ह  एक ठरावीक पर एड ठेवा क पावसाळा झा यानंतर रोडच कामकाज, 
पा या या लाईनच कामकाज काय असेल ते करावे. तुम याकड िनयोजन नस यामुळे ह  
प र थती आहे येकजण तुम याकड बोट दाखवतो. तु ह  २४X७ कंवा डायरे ट 
पाईपलाईन घेणार हणून आजपयत लाड पुरवत बसला. बंद पाईपलाईनच काय आजपयत 
झाल, आज गेली पाच वषापासूनचा  पे ड ग राह ला आहे. हे होवू शकत नाह  तोपयत 
पा याचा  सुटत नाह . दुसरा वषय मी मा.महापौरांना पञ दल होत काह   वचारले 
होते. क  आज जी पुरप र थती िनमाण झाली होती. रोडारोडा येक ठकाणी टाकला जातो, 
ना याम ये टाकला जातो, नाले बुजावले जातात. आम या भागाम ये नवरंग सोसायट , 
साईनगर तेथे ना याम ये बांधकाम झालेली आहेत. नालाच बंद झाला आहे तेथे लोका या 
घराम ये पाणी िशरल होतं. पाच वषात पुरप र थती कधीह  िनमाण होवू शकते. स.नं. ८३ 
कवळे, कवळे-रावेत िसमेवरती या ठकाणी नाला अ रश: बंद करायला आला आहे, या 
ना याच काय होणार आहे. तीसरा वषय भ डवेनगरला काश भ डवे हणून आहेत यांनी 
अ रश: पुण ना याची पुव  काय प र थती होती आ ण आज काय प र थती आहे 
कं लेटली नाला दाबला आहे. पुण नाला बंद केलेला आहे. छोट  लाईन टाकून फ  टे परर  
काम केलेल आहे आ ण या या बाजूला ओजस सारख हॉ पटल झालेल आहे. यावेळेस 
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मोठया माणात पाणी येईल यावेळेस िन तच तु हांला सांगतो काञजला यावेळेस 
िशंदेव तीला पुण कुटंूब वाहून गेल होत,ं जर असे ऍ सडट जर तु ह  पाहणार असालतर या 
अपघाताना जबाबदार कोण असणार आहे. येकानी आपआप या प दतीने ना यावरती 
अती मण केलेल आहे. अित मण जर होत असेल आ ण आपल शासन जर पाहत 
असेलतर याला काय पयाय आहे. मी या यावरती शांत बसणार नाह  मला या यावर उ र 
पाह जे. आज भ डवे कॉनरला जवळ जवळ पंचवीस मीटरचा नाला होता. आज पाच मीटरचा 
सु दा राह लेला नाह . मग तीथ कती अती मण झाले असेतील हे तु ह च शोधायच आहे 
आ ण सव अिधकृत बांधकाम आहेत. ओजस हॉ पटलची आज तीन मजली ब ड ंग झाली 
आहे या ठकाणी जर पुराच पाणी आलतर आ ण सुया हॉ पटलसारख जर झालतर याला 
जबाबदार कोण आहे आयु  साहेब याच मला उ र पाह जे. ना याम ये बांधकाम होत असेल, 
या या शेजार  बांधकाम होत असेलतर याला जबाबदार कोण आहे. मा.महापौर साहेब, 

दापोड या वहार ब ल तु हांला पञ दल होतं. दापोड या वहारा या बॅकसाईडला पुण भराव 
केलेला आहे, नद म ये भराव केला आहे. या नद या भरावामुळ या वहाराम ये पाणी 
घुसल होत या वहारा या बाहेर यावेळेस उभे राह लो होतो यावेळेस पुर आला यावेळेस 
या पुरा या पा याला इतक  धार होती क  अ रश: माणसाचा तोल जात होता. मला वाटते 

आशाताई आ ण राजू बनसोडे आ ण माईताईनीह  पञ दलं होतं, ती सुरवात केली 
या यानंतर पाऊस चालू झाला. जर हा हजारो टनाचा भराव होत असेलतर, तो काह  एका 
दवसात होत नाह , तोह  चार पाच सहा मह यापासून भराव झालेला असेल. तो भराव 
टाकणा-यावरती काय कारवाई केली. यासाठ  या ावरती कारवाई झाली पाह जे. अशा 
ठेदारावरती कारवाई झाली पाह जे. आ ण ना या या बाजूला तु ह  परवानगी देत असालतर 
अशा प र थतीला आयु  साहेब क लेटली शासन आ ण तु ह  जबाबदार आसाल. 
कवळया या पुढे एका ठकाणी ेनेज लाईन नाह . मा.महापौर साहेबांना मी फोटो दाखवले 
होते. पावसाळयात पाणी वरती येत. या यानंतरह  या ठकाणी याला परमीशन दली गेली. 
या यानंतर या े नेज लाईन जोड या गे या आ ण या सु दा ओपन आहेत. साईनगरम ये 
ेनेज या ओपन लाईन आज सु दा आहेत. कॅ टो मट ह म ये कॅ टोमे ट या तीथन आज 
कवळे ते िशतळानगरचा भाग आहे संपुण ेनेजच पाणी ओपन सोडलेल आहे याला जबाबदार 
कोण आहे आ ण या यावर कारवाई होत नाह . जस ब- भागात चालत अिधकार  येणार, 
जाणार मह यातून एक िमट ंग होते कोणीह  दखल घेत नाह त. मला असं वाटतय जनरल 
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बॉड चा पण असाच वषय आहे. आज नागर कानी िनवडून दलं आहे, नागर कांसाठ  काम 
करायच आहे राजीनामा तु हाला दयायचा नाह . पण नागर कां या हताच जर काम आपण 
क  शकत नसूतर या ठकाणी आ हांला राह याचा अिधकार नाह  आ ण या स ेत राह याचा 
अिधकार नाह  असं मला ठामपणे सांगाव वाटतय. मी फ  जनतेसाठ  आलो आहे मी 
कोण याह  प ाचा बांधील नाह . ना यावरचे अित मण थांबवावे आ ण यावर पुणपणे 
कारवाई करावी. अ यत: या अगोदर जर कारवाई नाह  झालीतर मला वत:ला 
या यावरती इथच अंदोलन हणून उपोषणाला बसाव लागेल असं मी आप याला चॅलज देतो 

आ ण थांबतो, ध यवाद. 
मा.संद प वाघेरे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज आपण गेली 
तीन तास झाले पा यावरती चचा करतो. आठ नऊ मह यापुव  आयु  साहेब तु हांला 
ेझटेशन दयायला लागल होतं.  आड च ते तीन तास तु ह च पाणी ावरती बोलला होता. 

तु ह  हणाला होतात क  भामा-आसखेडचा क प माग  लागलेला आहे, आपण यांना पैसे 
दले आहेत. जगताप साहेबांना वत: मी साहेबांना देहू एसट पी या तेथे घेवून गेलो होतो, 
तीन वेळा घेवून गेलो. यांना जागा दाखवली, शंभर एमएलड  पाणी आप याला तेथून 
उचलायच आहे. जागे संबंधात मी तु हालाह  भेटलो होतो, एक वष झालं अजून आपण 
या यावर कारवाई केली नाह . िनकम साहेब मला हणाले क  ब डर लोक ती जागा 

आप याला घेवून देणार आहेत. मग महापािलका काय ठेकेदारांना पैसे दे यासाठ  पोसतय 
का. ब डर लोकांनी जागा यायला पैसे दयायचे, बांधायला ब डर लोकांनी पैसे दयायचे, 
महापािलका ब डरकडन डे हलपमट चाज घेते. येक व पात महापािलका ब डरकडन 
पैसे घेते आ ण तु ह  अिधका-यांना पैसे वाटता आ ण अिधकार  ठेकदाराना वाटतो. आज 
तांबे साहेब जे वषय नंबर वन आहे, एक दवसाचे मु यमंञी केले, मी मागे सभागृहात 
बोललो होतो तु हांला, हणजे एक दवस चाज दला आ ण दुस-या दवशी आयु  साहेबांनी 
चाज काढून घेतला. तांबे साहेबाकड ह,ग,ड आ ण फ भागाचा चाज आहे, एकाच ठेकेदाराला 
ते काम देतात. ९० ट के या वरती या ठेकेदाराला काम आहे. आज प रचालन हणून या 
ठेकदारानीं बारा ट के बलोनी काम भरलय. इ आ ण ड आ ण अजून एक संबंिधत भाग 
तीथ २७ ट के, ३२ ट के आ ण ३० ट केनी काम भरलयं. जर हॉल ५० हजारात भेटत 
असेलतर ३० ट के बलो गे यास ३५ हजार याची कमंत झाली, एका हॉलची. समजा 
तुमची ओळख आहे हजार दोन हजार कमी होवू शकतो. तु हांला तो डायरे ट ३५ हजाराला 
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हॉल देणार का. हणजे पाणी कुठेतर  मुरतयनां. ३८ ट के काम झालय हणता ते 
कशामुळ झाल, एकच ठेकेदार सगळ कड काम करतोय आज जर या ठेकेदारांनी 
पाणीपुरवठयास वेठ स आणायच ठरवलतर ठेकेदार कुठला आहे, कुणाचा आहे, कुणा या 
मा यमातून काम करतोय. आता मगाशी सावळेताई हणा या क  दर वेळेस इले शन आले 
क  हा घोळ चालू होतो. माग यावेळेला लोकसभे या वेळेस पा याचा वषय आला, आता 
वधानसभा आहेत पा याचा वषय आला. इथ बीजेपी-िशवसेनेची स ा आहे मग हे 
जाणुनबूजून दोन तीन आमदार अडचणीत आणायच काम करायच आहे का यांना. या या 
माग कोण आहे, आज आठ भागाम ये पा याचे टँकर पुरवणे येक भागाला तीन अशा 
हशोबान तुमच टँकरच टडर आहे. या ठेकेदाराकडे तीनच टँकर आहेत आ ण आठह  
भागाचे टडर यालाच आहे एक ट के बलो ह  कुठली िसट ंग आहे. का तुमचे अिधकार  

संबंिधत ठेकेदारला पाटनर आहेत का आ ण असतीलतर कती ट यानी. इथ आ ह  येतो 
आ हांला पंधरा हजार पये मानधन भेटतय या यावरती अमच चांगल चालल आहे. एक 
िमट ंग अटड केली क  आ हांला मह याला पंधरा हजार पये. मग या अिधका-यांनी जर 
एवढे बाक चे उदयोग क न जर पैसे कमवलेतर, आयु  साहेब तु हांला आड च वष झाले 
आ हांला पण झाले आहेत. तु ह  आ यापासून या शहरात डे हलपमटच दसेल असं काम 
अजून पण झालेल नाह  आ ण आम या मा यमातून पण झाल नाह  आ ण तुम याह  नाह  
झाल. मंजुर झालेली काम आहेत ठक आहेत पण ते अजून फाईलम ये आहेत आहो, पण हे 
कती दवस अजून फाईलम ये. शंकरराव शेलार ह  य  मावळ पाणी पाईपलाईन 
पुरवठयाम ये ती जी काह  केस उभा केली बाक  गो ी माझे ते नातेवाईक आहेत मी एक 
दड वषापुव  आम या ने यांना पण बोललो, आठ दवसापुव  पण एका काय मात भेटले मी 
हणालो मामा काय ॉ लेम आहे तु हांला. ते हणाले आमचा पाईपलाईनला ॉ लेम नाह , 
वरोध नाह  तु ह  धरणा या खालून पाणी नका घेवू धरणा या बाहेर तु ह  एक ड यटू पी 
करा तीथन पाणी पंप करा बरोबर आहे या माणसाच पण. आज पु याम ये जी नद  आहे 
तीथ डायरे ट पाईपलाईन केली या नद ला गटारच पाणी बाक या गो ीमुळ ती नद  झाली 
दुषीत. पानशेत मधुन डायरे ट जलशु द करण क ावर जात तीथून ते चालू आहे. ती नद  

जर पानशेत पासून पुढ बघीतलीतर पुण गटारगंगा झालेली आहे. जे काय पाणी येतय ते 
ेनेजच पाणी या संबधंीत नद त येत. जर प ा या मा यमातून सगळेजर बोललेतर आ ण 
बाक या गो ी यांना समजून सांगीत यातर क  बाबा मी इथ एक संप करतो संप या 



107 
 

  

मा यमातून ड यूट पी क न आ ह  ते पाणी पंप करतो आ ण तु ह  धरणा या आतन पण 
पंपच करणार आहेत. डायरे ट ॅ ह ट न पाणी अणणार नाह त आ ण आणणार असालतर 
तस सांगाव. उगच इथ नऊ दहा वष झाल पाईपलाईनच भीजत घ गड ठेवल आहे.  ते पाईप 
पण गंजले आहेत. महापािलकेनी २०० कोट  या ठेकेदाराला दलेपण. काळया याद त 
टाकायच नंतर महापािलकेनी कॅ सल केलं. आज आप याला भामा-आसखेडमधून २५० 
एमएलड  पाणी मंजूर आहे. जर मी तु हांला सांगीतल या माणे जर केल असततर सात 
कली मी. पाईपलाईन क न तळवडेम ये आणली असती, चार गावांचा  होता १०० 
एमएलड  हणजे १० कोट  ली. पाणी झाल. चार गावचा  िमटला असता तळवडे पासून 
च-होली पयत. आपण आता कुठला पाणीपुरवठा करतो हणजे रावेत मधुन िनगड ला 
आणतो  िनगड मधुन वर या भागाला देतो यापे ा यांचच पाणी यांना झाल असतं. आज 
आपण ४८० एमएलड  पाण तीथन उचलतो. एमआयड सीच धरलातर टोटल ५३० एमएलड  
पाणी वाचतय आ ण ३८ ट के आपला एमआयड यू आहे.  ते पाणी मुरतय कुठ. ते पाणी 
मुरतय एकच ठेकेदार एकच पंप ऑपरेटर, एकच पंप चालक, एकच हॉलमेन याला 
सगळ कडचे काम तो लावतोय तीकड भोसर या ऐर यात, भोसर मधला खराब झाला क  
तीकडून आणतो इकड. रपेअर ंग करायचा आ ण लावायचा. आज येक पा या या 
टाक वरती िस यूर ट  कती आहे काय आहे. तीन कारचे टडर आहेत, तीनची तीन टडर 
याला. आहो, आपण महापािलके या मा यमातून ठेकेदार पोसतोय. रोजगार येकाला 

भेटला पाह जे. एकच माणुस तीन जणांच काम करतोय दोन जणाचे पगार आपले असेच 
चालले आहेत. आता नद  सुधार चालू आहे साहेब तु हांला मी या दवशी पण बोललो, पञ 
दलं तु हांला सांगीतलह  क आप या महापािलके या मा यमातून अमृत मधुन १४८ कोट च 
काम करतो ७० ते ८० क.मी. काम ऑलरेड  महापािलके या खचातून केलेलं आहे. आता 
कुलकण  साहेबांनीतर नवीनच शोध लावला, आहो आपला ड पीआर मंजूर नाह , आप याला 
परमीशन नाह , आपल ॉस से शन नाह , आपली मोजणी नाह , आपण मोजणीच चलन 
भरल नाह  अजून. आपण टडर या राबवून मोकळ झालोत. ९६ कोट  पवना आ ण ४७-
४८ कोट च इं ायणी नद . कज पाने आपण २०० कोट  काढलेले आहेत मग ते असे खच 
करायचे का. आज िनती आयोगाम ये आप या रा यशासनाने ताव दला आहे क  १७ 
नदया आ हांला शु द करण कराय यात.  पवना आ ण इं ायणीनद  या याम ये आहेतना. 
या यापे ा वेगळ काय करायची गरज आहे. कुलकण  नऊ ते दहा वष झाले आलेले आहेत 
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यांनी नद  सुधारबाबत काय केल आजपयत. िनवडून आ यानंतर मी पह ल काय काम केल 
असेलतर पंप हाऊस वरती गेलो होतो. डायरे ट पंपाच पाणी नद त चालल होतं. काडा 
यंञणा आहे ती कधी चालू आहे. पा या या बाबतीत हणल काडा यंञणा आ ह  एवढ 
करतो आ ण आ ह  एवढ देतो. असे अिधकार  जर पदावरती ठेवलेतर कधीह  या शहराच 
क याण होणार नाह . तांबे असु दयात नाह तर कुलीकण  असु दयात यांची पह ली 
खातेिनहाय चौकशी करा क  यांनी नेमके काय काय उदयोग केलेले आहेत. या गो ी 
थांबवाय या असतीलतर अिधका-यावरती साहेब तु ह  तुम या िनयमांन पह ल कं ोल करा 
मी तु हांला माग पण सांगीतल आहे. तु ह  हेड ऑफ द डपाटमट आहात, जबाबदार  तुमची 
आहे. नाह तर आ ह  येथे येतो, थांबतो, चाललो हे नाह  चालणार. आ हांला आमची यो य 
भूमीका यावीच लागेल यासाठ  आ हांला जथ जाव लागेल ितथ आ ह  जाणार आहेत. 
मला कोटात जर  जायला लागलतर  मी जाणार एवढ बोलून थांबतो, जय हंद जय महारा . 
मा.राजू िमसाळ -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागहृ. जवळ जवळ तीन 
तास झाले पाणी या वषयावर चचा सु  आहे. माजी उपमहापौरांनी कळकळ ने संभाषण केल. 
साहेब, चार दवसापुव  आम या वॉडात मी असेल, अमीत गावडे असतील आम या 
भागातील लोक तु हांला भेटून गेलीत, तु ह  यावेळेस श द दला होता. महापौरांनी 
यावेळेस धरणाची जावुन पुजा केली, आ हांला वाटल क  जलपुजन झाल या या अगोदर 

स मा. खासदारांनी पुजा केली होती यावेळेस आ हांला वाटल होत क  आता सुजलाम 
सुफलाम होईल. खर साहेब, पुजा झा यानंतर िन मा घोटाळा झाला. मा.महापौर साहेब, वैनी 
साहेब पण तमु या बरोबर हो या, तु ह  तीथ जावुन ॉपरर या जलपुजन केलं, आ हांला 
बरं वाटल. साहेब, तु हांला सव मा हती आहे काय अडचणी तु हांला आ या. यावेळेस 
मा.महापौरांनी पा या या संदभाम ये िमट ंग लावली होती यावेळेस मी पण तीथ होतो. काय 
अडचणी आहेत मा हती नाह , आड च वषाम ये या शहराची अशी कती लोकसं या वाढली. 
आड च वषापुव   हे पुण पाणी सव लोकांना यव थीत िमळत होतं. अड च वषाम ये असं 
झालं काय. आज पाणी पाणी क न आतातर मी हणतो आजतर शासनाकडन पाणी येतं. 
सारखाच िशपाई येतो पणी देतो, पाणी पाजतो. पाणी पाजू पाजू मारले साहेब, क ट यू 
पाणी. तीथ लोकांना पाणी नाह . तु ह  नवीन िस ट म सु  केली, आता आ हांला अडचणी 
मा हती आहेत मगाशी सवानीच सांगीतल क  अिधका-यांना पाणीपुरवठयाम ये काम करत 
असताना, या ठकाणी काम करायला कोण अिधकार  लवकर तयार होत नाह त. याम ये 
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लडकत साहेबांच मी अवजून नाव घेईल साहेब, मला वाटत नाह  क  ते तुम याकड आले 
असतील क  मला ब ड ंग परमीशनला टाका कंवा मला टाऊन लॅिनंगला टाका. या 
माणसाने मनापासून या शहरात पाणीपुरवठयाम ये काम केल साहेब, कधी यांना आवाज 
दया आम या भागाम ये चांग या प दतीने ते काम करतात. पाडळे ताईनी यांची खंत 
वेगळया प दतीने मांडली. साहेब, हे सव माह ती असताना तु ह  या या पलीकडे जावुन 
न क  काय करणार आहेत ते सांगा. बंद पाईपलाईन योजने या बाबतीतह  सवजण बोलले. 
भामा-आसखेड बाबतीत तर आम या सहकार  िमञांनी सं दप वाघेरेनी एवढ  चांगली 
संक पना भामा-आसखेडचे पाणी उचल या या बाबतीत दली होती. काह  क पना लोक 
मांडतात. मुलभूत गरजाम ये पाणी हे सवात मह वाची गो  आहे. पा या या संदभात रावेत 
गावातून भ डवे यां या भागातून पाणी उचलतो. ते तांबे साहेब, हणतात क  ॅ ह ट ने 
पाणी आ ह  खाली नेतो. याम ये आम या जवळ पाणी असून आ हांला सु दा पाणी 
ड टब झाल आहे आज पेपरला बातमी पण आहे. हे सव होत असताना आड च वषात साहेब, 
असं काय घडल. मगाशी िसमाताई पण काह  गो ी बोलून गे या जे स य आहे ते साहेब 
स य आहे. साहेब या रा वाद या कारक द म ये जो काह  वकास झाला या यामुळ या 
पंपर  िचंचवड शहरात लोकांची आवक वाढली. लोकसं या वाढ मुळ जर हा पाणीपुरवठयात 
खंड आला असेलतर साहेब, तु ह  नवीन ब ड ंग परमीशन पह ल बंद करा. म यंतर  तो 
काह तर  उदयोग तु ह  केला होता. परत चालू झाल, कुणाच ऐकल आ ण कुणाच नाह  
आ हांला नाह  मा हती. परवा हणाला होतात क  रेडझोनम ये असले या नवीन 
बांधकामा या लोकांना स ह स देणार नाह , चांगली गो  आहे. पण जे मुळ पह यापासून 
राहतात यांना आप याला स ह स देणं बंधनकारक आहे. सवात पह ल तु ह  नवीन 
ोजे टला मंजूर च देवू नका. खुप मोठमोठे ोजे ट या शहराम ये आले आहेत, शहर सोडून 

आपण लांब सु दा पाणी दल आहे. साहेब, आप या पंपर  िचंचवड मधली जनता 
पा यावाचून वंिचत हायला लागली आहे. पाणी, पाणी क न मगाशी उपमहापौर बोल याना 
साहेब, आता या स ेत आहेत यामुळ यांना जरा जा त ञास झाला. रोज सकाळ  
साडेपाच ते सहालाच पा याचा फोन वाज या जातो. सकाळ  आठ वाजता पाणी द यानंतर 
सकाळ  आव न जाणारा कामगार वग आहे तो कधी आवरणार. साहेब, तु हांला सगळया 
गो ी मा हती आहेत तु ह  या दवशी हणत होतात क  एक दवसाआड पाणी चालू होत 
तेच बरोबर होतं. लोकांना तेवढयातर  ेशरनी पाणी िमळत होतं, आ ह  पण या गो ीला 
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ऍ ी होतो. कुठ याह   नगरसेवकांना ञास न हता असं ब-याच नगरसेवकांनी आपल हणण 
सभागृहाम ये मांडल होतं. लोकांना एका दवशी पाणी देत होतो आ ण उरले या लोकांना 
द ुस-या दवशी पाणी देत होतो. २४X७ बाबत तु ह  आ हांला टॅ ड ंगला र वे ट केली क  
मी यावेळेस टॅ ड ंगम ये हा ताव मांडला होता. आपण साहेब, पावसाळया या आगोदर 
शहरातली सव खोदाई बंद करतो. काह  शासनाचे नॉ स अस यामुळे तु ह  सांगीतल क  
यांना काम क न दल पाह जे. नाह तर ह  योजना आप यातून जाईल यामुळे तीथह  

आ ह  तु हांला सहकाय कर याची भावना केली साहेब. जीओ पण खोदतय, पाणी पुरवठयाचे 
२४X७ पण खोदतय. सगळ  खोदाई पावसाळयात सु दा चालू आहे. साहेब, १५ तारखेनंतर 
आपण खोदाई बंद करत होतो, कधीह  कोणी येतं कुठलीह  मिशन लावतय, अिधका-यांना 
वचारलतर ते माट िसट च आहे हणतात. आम या भागाम ये माटच जे काह  
करतायना साहेब या माट म ये तीथले थानीक ए झ यूट हला कंवा तीथ या जे.ई.ला 
मा हतीच नाह  साहेब, क  तेथे माटची खोदाई होते हणून. यावेळेस मी जे.ई.ला फोन 
केला क  बाबा ती काय मशीन लावली ती बघ, तो रहदार चा रोड आहे. आनंद हॉ पटल 
चौकात साहेब राञी या ११ वाजता आणून मशीन लावली आ ण ती एवढ  मोठ  एक तर तो 
रहदार चा र ता आहे. तु ह  पण साहेब तेथून जाता या बोगदयातून तु ह  पाह ल असेल तो 
जो टनल आहे आमचा या टनल मधन आज कती गद  असते. सं याकाळ  ६ नंतर या 
मुकाई चौकात पोहचेपयत जवळ जवळ वीस ते पंचवीस िमनीटे लागतात. हे सगळ होत 
असताना यांना माह ती नाह  साहेब, ह  कुठली प दत आहे. साहेब, माट माट क न हे 
शहर साहेब, माफ नाह  करणार. या मुलभूत गरजा आहेत या देणं फार बंधनकारक आहे. 
या या अगोदर कच-याची पण अशीच वाट लावून तो कचरा कुठेतर  आता आटो यात आला. 
अजूनह  थोडफार आहे या याम ये तु ह  मेहनत घेतली. तु ह  जे केल होत ते टडर 
यावेळेस यव थत होतं. आज दुपार  ११ वाजता काह  नगरसेवकांनी आ हांला बोलून घेतल 

क  ते हणत होते क  प लकला अवेरनेस ये यासाठ  तु ह  हे केल पाह जे होतं. यावेळेस 
तु ह  सांगीतल क  अवेरनेस हा कार होता तो काढून टाकाला गेला. या गाड वर दोन 
कमचार  होते ते काढून एक केला गेला साहेब, याचा कती ञास झाला. जवळ जवळ कचरा 
कचरा क न लोक दोन मह ने ओरडत होती. आजह  यातली थोड शी ब-यापैक  प र थती 
सुधारली नाह  हणणार नाह . काह  ञुट  आहेत. काह  यां या गाडया येणार हो या 
आ हांला आज कळल क  आता गाडया आ या हणनू. साहेब तु ह  जी ऍ शन घेतली 



111 
 

  

याला ठाम नाह  राहू शकले. तु हांला या स ाधार  मंडळ ने ते क च दल नाह . आ ह  
तुम या बरोबर दोन वष टॅ ड ंगला काम केल आहे साहेब, काह  गो ींचा खुलासा तु ह  
आ हांला तीथ केलेला आहे. यावेळेस एखादा चांगला िनणय होत असेलतर या जागी 
साहेब, तु ह  ठाम रहा तु ह  कुणाचच ऐकू नका साहेब. तु ह  जो ठरवाल तो िनणय या, 
कशालाह  तु ह  बळ  पडू नका साहेब. आ ह  तुम या बरोबर काम केलेल आहे आ हांला 

येक गो ीचा तु ह  खुलासा केलेला आहे. आज एक दवसाआड पाणीपुरवठा थोडासा, 
पुर थती झाली याम ये सांगवी असेल, दापोड  असेल, पंपळेिनलख असेल हा सगळा भाग 
पा यामुळे यापला नागर काना ञास झाला. लोक काय हणतात पाऊस पडला आ ण 
आ हांल पाणी का नाह . लोकांना समजून सांग यासाठ  पा यासाठ  दवसभर नगरसेवकाचें 
फोन वाजतात. आज स ाधार  मंडळ  सु दा काय पा या या बाबतीम ये बोलतात साहेब, 
पईलवानतर हणले ब ड ंगव न कुणालातर  टाकून देईन, साहेब, ह प र थती आली आज. 
हे पोटतीडक ने बोलतात. मग तो कुठ याह  प ाचा असू देत. तो नागर कांना सु वधा 
दे यासाठ  येकजण इथे आलेला आहे. प  वगैरे साहेब तो पाट वेगळा आहे. यावेळेस तो 
सभागृहात येतो यावेळेस शहरा या ीकोनातून जे चांगल काम करतील या य ात 

येकजण असतो. पा या या संदभात आड च वषात असं घडल काय. दहा वष आमचा 
पाणीपुरवठा सुरळ त होता.  या शहरातील नागर क पा या या बाबतीम ये समाधानी होता. 
मा.महापौर साहेब, तु ह  पण यावेळेस सभागृहात होतात यावेळेस तुम या भागाम ये 
सु दा ॉ लेम पा याचा न हता. आता तु ह  पुजा के यानंतर मला अपे ा होती क  माझे 
िमञ महापौर झाले मा या िमञानी पुजा केली. पुजा के यानंतर वाटल होत क  आता टे शन 
िमटल. मा.महापौर साहेब, आज तु हांला िनणय यावा लागेल कारण आज जी लोक 
बोललीतना ते कृ य करायला या नगरसेवकांना, या शहराला भाग पाडू नका. शहर तु हांला 
पा या या बाबतीत खरच माफ करणार नाह .  एखाद काम कमी होवू दयात पण पा या या 
बाबतीतला जो िनणय आहेना तो मा.महापौर साहेब, तु ह  खरच या. माझी अशी तु हांला 
वनंती आहे क  नवीन ब ड ंग परमीशन देवू नका. जेवढ  लोक या शहरात आता राहतातना 
या लोकांना तु ह  पह यांदा सव सु वधा दया. आता परत तु ह  २० कोट या ड टबीन 

घेणार आहेत. या संदभात नागर क तु हांला भेटणार आहेत. पा या या बाबतीत माझी 
कळकळ ची वनंती आहे आ ण मगाशी बोललो आहे क  तुमचे िनणय खुप चांगले आहेत, 
तुम या डो यात चांगल लॅन आहेत या लॅनला जर कोण ड टब करत असेलतर तो लॅन 
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ड टब होवू देवू नका. तु ह  तुम या माणेच काम करा साहेब, न क च शहराला चांग या 
सु वधा िमळतील, ध यवाद. 
मा.िनतीन काळजे - मा.महापौर साहेब, स मा.आयु ,स मा.सभागृह गेली ३/४ तास 
अितशय पोटितडक ने चचा चालू आहे. ब-याच सद यांनी आपआप या सम या मांड या. 
आयु  साहेब याचं मुळ कारण शोधल गेल पा हजे. ह  प र थती एक,दोन वषात झालेली 
आहे असे नाह . यावेळेस थमत: २०१७ म ये मी महापौर झालो यावेळेस आ ह  आयु  
साहेबां बरोबर भागाम ये दौरा केला  यावेळेसच सांिगतलो होतो क , आता जी प र थती 
उ वली आहे या यापे ाह  जा त वाईट प र थती होईल. आयु  साहेब आपण जवळ 
जवळ ४८० एमएलड  पाणी उचलतो,एमआयड सीचे १०० एमएलड  पाणी उचलतो. परंतु हे 
पाणी मुबलक असताना आपण येक भागाम ये येक टाक ला  पा याचे िनयोजन कसे 
केले गेले आहे हे सव सभासदांना सांिगतले गेले पा हजे. राजू िमसाळ यांनी सांिगतले क  
पा याची प र थती दोन /अड च वषाम ये बकट झालेली आहे. अहो असे नाह ,आ ह  सु दा 
गेली ५/७ वषापासून आ ह  पा यासाठ  पोटितडक ने भांडत आहोत. आता कोणाला दोष 
देऊन जमणार नाह . पा यासाठ  सवानी एक त येऊन काम केलं पा हजे.कारण पाणी नाह  
आलं तर शहराची वाईट प र थती िनमाण होईल. आज आम या भागाम ये पा हलं तर 
सगळयाच सम या वाढले या आहेत  आज िचखली पासून मोशी असेल, च-होली असेल 
एकदम शेवटचा पॉ ट आ ह  ठरतो. तीन ठकाणी पंपींग करतो कुठ याह  एका पंपाम ये 
बघाड झाला तर याचा फटका आ हांला बसतो. दुस-या पंपींगम ये बघाड झाला तर  
आ हांला फटका बसतो,ितस-याम ये बघाड झाला तर  आ हांला फटका बसतो. सगळयात 
जा त ास होत असेल तर मोशी असेल,च-होली असेल या चार /पाच गावांनाच जा त ास 
होतो. यावेळेस आ ह  कुठ याह  अिधका-यांना फोन केला तर सांगतात क ,व नच पाणी 
टाक त आलेले नाह  काह  ठकाणी तर रा ी १२ ते १२.३० वा. पाणी येते लोकांनी कधी पाणी 
भरायचे आ ण कधी झोपायचे अशी प र थती आहे. तर  आप याला वनंती आहे क , 
पा या या संदभात यो य िनयोजन क न यातून माग काढावा. ध यवाद. 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आपण या ठकाणी 
पाणी ावर चचा कर त आहोत. परंतु या ठकाणी वरोधाभास असाह  आहे ते तु हांला 
सांगतो. यावेळेस आपण एक दवसा आड पाणी पुरवठा कर त होतो यावेळेला अशी 
सम या िनमाण झालेली न हती. मी अिधका-यांशी चौकशी केली क , यावेळेला सांिगतले क , 
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पा याची मागणी वाढली महापौर साहेब,तीन म ह याम ये अशी कती मागणी वाढली 
क ,शहराचा पाणीपुरवठा पूणपणे व कळ त झाला. आ ण मला तर श यता ह च वाटते क , 
जाणीवपूवक ह  सम या िनमाण केलेली आहे. आता िनवडणुका आले या आहेत आ ण याचा 
कोणाला तर  फायदा क न यायचा आहे. मगाशी ता नी सांिगतलं क , येक 
िनवडणुक या वेळेसच ह  सम या का उ वली आज शहरातील नागर क सु दा आ हांला हेच 
वचारतात क , दवसा आड पाणी देत होता यावेळेस यव थत देत होता. आता पाऊस 
भरपूर झालेला आहे तर  ह  सम या का उ वली.तर याम ये न क च ह  सम या 
जाणुनबूजुन केलेली आहे. आ ण आता काह  जणांनी सांिगतले क ,नवीन बांधकामांना 
परवानगी देऊ नका पण हा यावर तोडगा होऊ शकत नाह . कारण शहराचा जो ए रया आहे 
तो दवस दवस वाढतो आहे. आ ण  या ठकाणी व वध रोजगारासाठ  नागर क या शहरात 
येणारच आहेत यासाठ  आपण नवीन बांधकामांना परवानगी ावी. या या यित र  आपण 
पयायी यव था क  शकतो काय़? या यावर वचार केला गेला पा हजे.आता आपण आं  
धरण,भामा आसखेड धरणामधुन पाणी घेणार आहोत परंतु काह  दवसांनी  हे ह  पाणी 
आप याला कमी पडणार आहे. आप या शहराम ये कती खाणी आहेत या खाणीम ये 
पावसाळयाम ये साठलेले पाणी आपण वाप  शकत नाह  का? या पा याचा वापर 
कर यासाठ  या ठकाणी छोटे ड यूट पी लावले आ ण या पा याचा  वापर केला तर खुप 
मोठया माणावर पा याचा वापर होईल यावर आपण वचार केला गेला पा हजे.कारण 
आपण पाणी कमी पडतय हणुन यावर सवानी  चचा केली. परंतु यावर तोडगा काय 
काढायचा या यावरती वचार केला गेला नाह . कारण आप याकडे काह  ोत आहेत याचा 
आपण वापर केला गेला पा हजे. कती खाणी आहेत यात या पा याचा आपण वापर क  
शकतो का याचा वचार केला गेला पा हजे. या खाणीचा वापर कशासाठ   करतो  या 
खाणीम ये बाहेरचा राडारोडा टाकलेला आहे कदािचत या खाणीतील पा याचा वापर 
आप याला करता आला असता.  कारण नागर कांना पाणी देणं हे  आपलं कत य आहे. 
यावर आपण सवानी सहानुभूतीने वचार केला गेला पा हजे. भ व याम ये सु दा आप याला 
पा यािशवाय जीवन नाह . हणुन आप याला पाणी कुठून,कुठून घेता येईल याचा आपण 
वचार केला गेला पा हजे.पवना धरणाची उंची वाढ व यासाठ  आपण शासनाकडे जाऊन 
आपला िनधी यांना देऊन यामुळे धरणाची उंची वाढ वता येऊ शकत असेल तर याचाह  
वचार केला गेला पा हजे.स या आपण ४८० एमएलड  पाणी घेतोय पण भ व यात आपण 
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जा त पाणी उचललं तर  कमी पडणार आहे. हणजे आप याला या धरणाम ये साठा 
वाढ व यासाठ  सु दा वचार केला गेला पा हजे.या गो ीमुळे आपण भ व यात कसे पाणी 
िमळवू शकू याचा यो य तो  वचार केला गेला पा हजे.आयु  साहेब आपण अजुन एक वष 
या शहरात असाल परंतु मी तु हांला वनंती करतो क , भ व याम ये पंपर  िचंचवड 
शहरासाठ  आपण कोण कोण या भागातून पाणी घेऊ शकतो याचा वचार करावा आप या 
शहरात असले या खाणींचा वचार करावा. काह  व वध ोजे ट कर याचा वचार 
करतोय. या खाणीम ये साठले या पा याचा वापर शहरासाठ  क  शकत असेल तर याचा 
आप याला फायदा होईल.या ठकाणी आपण मला बोल याची संधी दली याब ल मी आपले 
आभार मानतो ध यवाद.  

मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज सगळेजण 
पा याब ल बोलतात. पा या या िनयोजनाचा अभाव मला या ठकाणी एवढंच सांगायचं आहे 
क , आम याकडे सुदशननगर हा भाग आहे या या रोड या साईडला टा या वाहून जातात 
आ ण आम या ४ ग यांना पाणी येत नाह . हा जो िनयोजनाचा अभाव आहे यासाठ  
आप याला क सलटंट लागणार आहे का? आप याकडे येक गो ीसाठ  कं सलटंटची गरज 
आहे. मला वाटते आप या अिधका-या या बु द ला गंज लागलेला आहे. यांना कं सलटंट ा, 
याच ॉईग करा, यानंतर  याचं माय ो लॅिनंग क न  येक नगरसेवका या ऑ फसम ये 

माय ो लॅिनंग पा हजे.अशी मी मागणी करतो.  

मा. वकास डोळस - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ऑग  म ह या या जीबी म ये  आपण पाणी ावर चचा कर त 
आहोत. महारा ातच न हे तर भारतात पुर थती आहे. आ ण ऑग  म ह यात आप याला 
ह  चचा करावी लागते. खरोखरच ह  नामु क  कशामुळे आली. याचे ववेचन कर याची गरज 
आहे. मगाशी नायर साहेबांनी सांिगतले क , आपले सव नगरसेवक सभागृहात बसले होते 
आ ण अिधकार  बाहेर बसले होते. येथून येता-जाता Observe  कर त होतो इथं एक कॉलेज 
क टा झालेला आहे.आयु  साहेब आप या उप थत जर अशी प र थती असेल तर ते 
यां या केबीन काय करत असतील याची क पना करावी. जर नगरसेवक या सभागृहात 

असतील तर सव   अिधका-यांनी सभागृहात उप थत रहावे असे आदेश  यांना ा.आप या 
उपमहापौर शैलजा मोरे यांनी सांिगतले क , मला पा यासाठ  वनंती करावी लागली. 
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उषाता नी सांिगतले क , मला टँकर ा अशी मागणी क नह  आपण यांना टँकर दले  
नाह . टँकरचं टडर नाह  असे सांिगतले जाते.असं खोटं सांिगतले जाते.पाडाळेता नी सांिगतले 
क , मा या वॉडात टाक चे भूमीपुजन झालं पण काम चालू झालं नाह . तर राजू बनसोडेनी 
सांिगतले क , मा याकडे बजेट नाह  यामुळे ठेकेदार काम कर यास येत नाह . हणजे 
आयु  साहेब, मा या मनात  पडतो क , आयु  हणुन आपला ठेकेदार, अिधकार  
यां यावर दबाव आहे क  नाह . अनाग द  कारभार चालू आहे.कोणाचाच कोणावर कं ोल नाह . 
काम काढायची, िन वदा काढायची यातुन िमळणार  मलई यायची कं सलटंट नेमायचे. 
या ठकाणी कं सलटंटचे पेव सुटलेले आहे. कशासाठ  कं सलटंटची नेमणुक करायची, सागर 
हणाले क , पा या या िनयोजनसाठ  कं सलटंटची नेमणुक करायची का? मग आपले 

अिधकार  कशासाठ  नेमलेले आहेत.अिभयंता कशासाठ  असतो असा  पडतो. हे काम 
काय करतात हेच कळत नाह . पाणीपुरवठया या वषयावर आ ह  गेली अड च वष बोलत 
आहोत. आयु  साहेब थायी सिमतीम ये सु दा मी पा याचे  इ वल ड युशन झाले 
पा हजे असे सांिगतले होते पण आपण वेळोवेळ  सांिगतले क , तुमचा भाग टेल आहे आ ण 
टेलसाठ  आ ह  वेगळ  लाईन काढू असं वेळोवेळ  सांिगतले पण हे कुठेह  दसत नाह . 
आ पांनी सांिगतलं क , दघी, च-होली, मोशी यांना असंच ठेवायचं का,दापोड ला असंच 
ठेवायचं का या यावरती ऍ शन यायची वेळ आलेली आहे. एक कडे लोकसं या वाढती आहे 
सगळया गो ी मा य आहेत, टे नीकली गो ी आहेत पण जे पाणी िमळतय ते येक 
नागर काला समान प दतीने वाटप कर यासाठ  कुठं तर  वचार कर याची गरज आहे. 
कं सलटंट ब ल आपण बोलत होतो आप या इथं बोपखेलला एसट पीच काम आहे,तसेच 
िचखलीला एसट पीचं काम आहे आप या क  सरकार या अनु ेयम ये कं सलटंटच काम 
केलेलं आहे.तीन वेळा ते पा याखाली गेलं, वारंवार याच ॉ ग चज करावं लागतय अशी 
प र थती आहे. याला जबाबदार कोण?  एसट पी या बाबतीत मी वारंवार थायी सिमतीम ये 
बोललो होतो. आज मी सभागृहाम ये मागणी करतो क , जो कं सलटंट आहे ना याला 
लॅकिल ट करावे. कारण यांनी काह च काम केलेले नाह . जागेवर जायचं नाह , इथं बसून 
ॉ ग काढायचं, आप या अिधका-यांकडे जायचं,  िन वदा काढून मोकळं हायचं याचं 
याला िमळालं वषय संपला. पण जागेवर जाऊन कोण काम करणारा आहे क  नाह . आयु  

साहेब िभमसृ ीचं पण तसंच झालेलं आहे. आज आपण महापु षांना यां या वचारांचा 
वारसा हणुन या ठकाण या कायक याना काह  तर  दे यासाठ   स लवरती सृ ी घडवत 
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असेल आ ण वारंवार याम ये काह  बदल घडत असेल तर सारखं पुढ या म ह यात,पुढ या 
म ह यात असं सारखं चज कर त असाल तर याला जबाबदार कोण? मी नगरसेवक 
झा यापासून िभमसृ ी या कामाच ं ऐकतोय िभमसृ ीचं काम क हा होणार आहे हे आज 
अिधका-यांनी सांगावं. आ ण नागर कांची आ ण कायक या या भावनेशी जो खेळ चालवला 
आहे तो थांबवाव अशी वनंती करतो. आज पा याची खरोखरंच बकट प र थती आहे. रा ी 
१ ते १.३० वा.पाणी सोडलं जातं माता भिगनींना रा ी पा यासाठ  जागावं लागतं. आता 
कोकणे साहेबांनी एक फोटो दाख वला क ,एक छोट शी मुलगी हांडा घेऊन जात होती. तर 
आप या नागर कांचा क येक वेळ हा पा यासाठ  वाया घाल वत असाल तर यासारखं दुदव 
कोणतंच नाह . आयु  साहेब, मी तु हांला वनंती करतो क , तु ह  अिधका-यावरती िनयं ण 
ठेवावे. आ ण तुम या िनयं णा अभावी ह  प र थती ओढवली का? अशी शंका वाटते. आपण 
मला या ठकाणी बोल याची संधी दली ध यवाद.जय हंद,जय महारा . पण एसट पीचा जो 
कं सलटंट आहे याला लॅकिल टला टाकावे.आ ण िभमसृ ी या कामाब ल अिधका-यांनी 
खुलासा करावा.  

मा. मोद कुटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज आपण या ठकाणी 
पावसाळयाम ये  पाणीपुरवठयावर चचा कर त आहोत. गे या ६ म ह यापासून दवसाआड 
पाणीपुरवठा चालू होता त हा या शहराम ये कुठेह  हांडे वगैरे दसले नाह त. पण आता असं 
अचानक काय घडले आहे क , ४५० एमएलड  ते  ४७० ते ४८० एमएलड  पाणी उचलून 
त हाह  पुरवू शकत होतो आ ण कुठेह  अडथळा येत न हता.आ ण तो यव थत चालला 
होता. आता  एकंदर त पावसाळयाम ये अशी काय वाढ झालेली आहे. यावष  पाऊस चांगला 
झालेला आहे आ ण पावसाळयाम ये तु हांला ५५० ते ६०० एमएलड  पाणी िमळणार आहे 
आ ण तु ह  तेथून पाणी उचलणार आ ण रोज पाणीपुरवठा करणार आहे. असेह  काह  नाह . 
दवसाआड पाणीपुरवठा चालू होता तो िनणय का बदलला आहे. आज आम या  रामनगर 
आकुड   प रसराम ये पाणी दुपार  १.३० वा.ते २.०० वा.पाणी येते लोकांनी  कामाला कधी 
जायचं आ ण कधी यायचं मोहननगरचा प रसरह  पूण ड ब आहे. या ठकाणी दवसाचा 
एक तासाचा सु दा पाणीपुरवठा होत नाह . तसेच ािधकरणाम येह  तोच ॉ लेम आहे 
आम या आजुबाजूचे जे नगरसेवक आहेत यांचीह  मागणी आहे क , एक दवसाआड  
पाणीपुरवठा करणेत यावा. आ ण लोकह  एक  दवसाआड पाणीपुरवठा कर यास समाधानी 
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आहेत. आमचे सगळे सद य दवसाआड पाणीपुरवठा कर याची मागणी कर त असेल तर 
आ हांला दवसाआड पाणीपुरवठा करणेत यावा. पण मुबलक पाणीपुरवठा करणेत यावा. आज 
या ठकाणी पंपींग टेशन बंद पडलं तर सेकंड पंपींग टेशन चालू करा ना लाईट 

नस यामुळे शहराला पाणीपुरवठा होत नाह  ह  दुदवी गो  आहे.महापािलकेचे ६ हजार कोट  
असताना आपण लाईटची यव था क  शकत नाह . काह  वेळा सांिगतले जाते क , पंपींग 
टेशन बंद आहे. हे खरोखरच दुदवी आहे याम ये सुधारणा झाली पा हजे. एवढंच बोलतो 

आ ण पु हा एकदा वनंती करतो क , दवसाआड पाणीपुरवठा करणेत यावा आमची लोक 
समाधानी राहतील. ध यवाद. 

मा. अ नी जाधव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. शहराम ये 
पा याचा  उ वलेला आहे येक शहराम ये पा याची टंचाई भासते आहे. या प र थतीत 
कं सलटंटचा  उ वलेला आहे. याम ये ेनेजलाईन क पासाठ  युिनट  कं सलटंट 
महापािलकेने घेतला आहे. या क पाची वक ऑडर १० माच २०१८ रोजी दलेली आहे. 
याम ये कोणतीह  गती दसत नाह . काम करताना चंड अडचणी समोर येत आहेत. ेनेज 
नेटवक लॅन तयार नसताना या कं सलटंटने टडर कसे बन वले. आयु  साहेब तु ह  
मा या भागाम ये २/३ वेळेस भेट दलेली होती. एसट पीची जागा न तपासता कं सलटंटने 
नकाशा कसा काय तयार केला. दुषण महामंडळ िचखली येथे सु  असले या ट पी म ये 
ह त ेप कर त आहेत. कं सलटंटने काय काम केले आहे. यांनी यांची जबाबदार  काय पार 
पाडली आहे. िचखलीचे था पत लोकेशन तीन वेळा पा याम ये गेले. असा क प  करणा-
या कं सलटंटला लॅकिल टला टाकणेत यावे व यां याकड ल असलेले काम काढून घेतले 
पा हजे एवढेच सांगते आ ण थांबते.  

मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा.आयु  साहेब 
आ ण अिधकार  यांना वनंती आहे क , आज आम या या  भावना आहे या आपण 
समजून घेत या पा हजे.तु हांला वाटत असेल क ,जो तो आप यावर ल  ठेवुन आहे. आ ण 
धाकात ठेव यासाठ  आ ह  तशा प दतीने  बोलत आहोत. असे वाटत असेल परंतु  मी 
आप याला सांगू इ छतो क , आ ह  बायकोशी एवढं ेमाने बोलत नाह  तेवढं तुम याशी 
बोलतो. तर ह  कामे या ठकाणी होत नाह त. नाग रकांचे पा यासाठ  आ हांला  दररोज ३०० 
ते ५०० फोन येतात. यांची  मानिसकता बघडलेली आहे.आमचा तुम या बांधाला बांध नाह 
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आ हांला फ  पाणी िमळालं पा हजे एवढ च अपे ा आहे. आयु  साहेब तु हांला सांगू 
इ छतो क , महापौर साहेब असतील नसतील आज १३३ नगरसेवक असताना आपण 
कोणा या सांग याव न,कोणाचं ऐकुण हा िनणय घेतला हे मा हत नाह . पण माग या वष  
सु दा जुलैम ये  पवना डॅम फु लं भरलेलं होत  पण जानेवर नंतर आप याला पाणी टंचाई 
जाणवत होती. याचा अनुभव वचारात घेऊन आपण हा डसीजन घेतलेला आहे. पवना 
डॅमची मता  ९ ट एमसी आहे पण फ  ७ ट एमसी पाणी आहे. याचा आपण अ यास 
केला पा हजे. मगाशी कोणी तर  सांिगतलं क , भाजपची स ा असुनह  पाणी नाह . माग या 
वष  सु दा लोकांनी िनवेदन केलं असतं पाणी साठ व यासाठ  अजुन काह  उपाययोजना 
करता येईल का? आयु  साहेब, आपण आता काह  थाप यची कामे काढलेली आहेत ती 
कामे बाजुला ठेवा आ ण डॅमम ये पाणी कसे वाढेल, आप याला पवना डॅमसारखी एखाद  
जागा वकत घेऊन डॅम बांधता येईल का? याचाह  अ यास करावा. माझी सव सद यांना 
वनंती आहे क , माग या वष  या चुका झाले या आहेत या यावष  होता कामा नये.ह  
फ  अिधका-यांचीच नाह  तर आपली सु दा तेवढ च जबाबदार  आहे. आज लोकांना पाणी 
िमळत नाह  हणुन भांडतोय,इथे आपले वचार मांडतोय. पण याचं सो युशन आपणह  
शोधलं पा हजे. हे काम एकटया आयु ांच नाह  आयु  हे तीन वष राहतील आ ण िनघुन 
जातील. पण  पा या या ावर लोक आप याला वचारतील तु ह  काय केलं. या पापाचं 
धनी आप याला हायचं नाह . भ व यात आ ह  असेल, नसेल हे मा हत नाह  आ हांला पण 
आपण जोपयत आहोत त हा  पा याची साठवणुक कशी होईल  याचे िनयोजन आपण केलं 
पा हजे. मी आयु  साहेबांना वनंती करतो क , पाणी साठ व यासाठ  एखाद  नवीन जागा 
वकत घेउन नवीन डॅम कसा होईल याचा वचार करणेत यावा. व यासाठ  काह  िनधी 
ठेवणेत यावा. आपण ४५० एमएलड  पाणी उचलतो यापैक  १८१ एमएलड  िलकेजम ये जाते 
आ ण  २९७ एमएलड  पाणी आप याला वापर यास िमळते. आजची लोकसं या पाहता हे 
पाणी आप याला कमी पडते. या यावर आपण िनयोजन केलं पा हजे. आज २४ बाय ७ 
िनयोजन आहे या िनयोजनामागे आपली वैय क काय भावना आहे हे मा हत नाह . आ हां 
लोकांना या िनयोजनाची मा हती नाह . आ हांला एवढंच मा हती आहे क , २४ बाय ७ झाले 
हणजे पाणी  संपेल. पण २४ बाय ७ ची सम या अजुन वाढत चालली आहे. २४ बाय 

७ चा िनणय देताना तो कशा प दतीने दला आहे या या कामाची प दत काय आहे. काम 
चालू असताना आप या अिधका-यांनी याची चौकशी केली का याची मा हती घेतली पा हजे. 



119 
 

  

जु या लाईन तशाच ठेवुन २४ बाय ७ ची नवीन पाईपलाईन टाकले या आहेत दोन,दोन 
लाईनमधुन पाईप जात असताना  आप याला पाणी कसे पुरेल याचं आपण कॅल युलेशन 
केलं पा हजे. जु या लाईन न काढता आपण २४ बाय ७ ची योजना आणलेली आहे. २४ 
बाय ७ ची पाईपलाईन टाकून होईल. आ ण लोकांना नळकने शन ाल त हा जुनी 
पाईपलाईन काढली पा हजे. आज मा या इथे २४ बाय ७ योजनेचे ५० ट के काम झालेलं 
आहे. पण या ठकाणी जु या लाईन पण तशाच आहेत, जु या लाईनचं कने शन पण तसेच 
आहे आ ण नवीन लाईनचे कने शन पण तसेच आहे. यामुळे पाणी िलकेजचे माण 
वाढलेले आहे. शहराची २५ लाख लोकसं या असताना िनयमीत नळ कने शन १ ते १.५० 
लाखा या आसपास आहेत. आ ण जे अनिधकृत नळकने शन आहेत याचे िनयोजन  काय 
आहे. जोपयत अनिधकृत नळकने शनच आप याकडे कॅल युलेशन येत नाह  तोपयत 
पा याचा हशोब आप याला लागत नाह . तोपयत अिधका-यांना बोलून काह  उपयोग नाह . 
आज आपण बोलणार पण आठ दवसानंतर पा याची सम या पु हा तशीच राहणार आहे. 
माझी आप याला वनंती आहे क , जोपयत पाणी यव थत येत नाह  तोपयत सभा तहकुब 
करणेत यावी. आप याला पाणी मह वाचे आहे माट िसट या  नावावर बाक चे  उ ोग 
चालू आहेत. आज मा याकडे पाणी येत नाह , घंटागाड  येत नाह . कोण माणुस येतो तो 
सु दा मी पा हलेला नाह . एक सु दा गाड  याची मा याकडे नाह . याला कोण जबाबदार 
आहे तो महापािलकेचा जावई आहे का, आरो याची िन वदा कोणी काढली, याला ६ 
म ह याची मुदतवाढ का दली. मशानभूमीची एक नवीन िन वदा काढणार आहात याम ये 
९ लोक दलेले आहेत हणता कशासाठ  ९ लोक पा हजेत. या ठकाणी लोक पा हजेत 
या ठकाणची लोक काढली आहेत. हे कशासाठ  आ ण कोणासाठ  चाललंय आयु  साहेब 

कोणाचाह  दबाव येऊ ा पण तु ह  तुमचा डसीजन या. आ ह  १३३ नगरसेवक आहोत 
आ हांला जनतेनी या ठकाणी पाठ वलेले आहे. जनतेची सम या सोड व याचं काम आमचं 
आहे. आ ह  या ठकाणी बोलतो याचा अथ प ाची भूिमका घेतो असे नाह . जनतेचे  
सोड वणे हे आपले काम आहे.तो या प ाचा, हा या प ाचा असं या ठकाणी मनात आणु 
नका. याने काह   सुटणार नाह त. जे मागं चालत आलेल आहे ते पुढे चालत  राहणार. 
माझी सव सद यांना वनंती आहे क , आप याला पाणी साठ व यासाठ  कायम व पी काय 
िनयोजन करता येईल याचा य  करावा. आ ण याची जबाबदार  आप यावर आ ण 
आयु ांवर राह ल. आ ण आयु  साहेब आप याला वनंती आहे क , तु ह  २/३ अिधका-
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यांना  व ासात घेऊन िनणय लादू नका. बाक यानाह  व ासात घेत जावा. तुम या एवढं 
ान आ हांला नाह  हे मा य आहे पण काह  गो ी आ हांलाह  समजतात. आ ह  ाऊंड 

ले हलहून  आलेलो आहे. आ ह  कागद  घोडे नाच व यापे ा ॅ ट कल आ ह  मा हती घेत 
आहोत. ध यवाद.    

मा.सं दप क पटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरं तर भर 
पावसाळयात आ ण ऑग  म ह याम ये आपण पा यावर चचा करतो आहे या यासारखं दुदव 
नाह . कारण शासनाचा जो गलथान कारभार चालला आहे याची िश ा नागर कानांच नाह  
तर नगरसेवकांना सु दा िमळते. आयु  साहेब  आप याकडुन शहरा या खुप मोठया अपे ा 
आहेत. पाणीपुरवठा यव थेवर कोटयावधी खच क न देखील या सगळया योजनांचा बोजवारा 
उडालेला आहे. कृ म पाणी टंचाई िनमाण क न ठेकेदार पोसायचं काम  आपले अिधकार  
कर त आहेत. खरं तर आता काह  दवसापुव  पूर आलेला होता. महापािलके या आप ी 
यव थापनाने चांगलं काम केलं आयु  साहेब तु ह  वत: अित.आयु  संतोष पाट ल साहेब 
यांनी नाग रकांची चांगली सोय केली. आज आपण आप ी यव थापना या कमचा-याचा 
स कार केला. हणजे अिधकार  कामचुकारपणा करतात, गलथान कारभार करतात यांचा 
पण स कार केला पा हजे.आ ण या स काराच पॅटन ठरवावं लागेल. कारण माग या वेळेस 
महेश शेठनी जसा स कार केला होता तसा स कार येक भागात झाला पा हजे. आयु  
साहेब परत सांगतोय जे सोसायट चे लॅटधारक आहेत ते पा याचे  टँकर मागवुन यांचे 
लाखो . खच होत  आहेत. यांच संपुण आिथक  िनयोजन कोलमडलेल ंआहे. जर ह  
प र थती लवकरात लवकर हाताळली नाह  तर स ेत असुन देखील आ हांला नाईलाजा तव 
र यावर उतरावं लागेल. एवढंच सांगतो आ ण थांबतो.  

मा.बापू उफ श ु न काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.मा.महापौर 
साहेब आपण १०/१५ दवसापूव  जलपुजन के यानंतर आ हांला वाटलं क , आता रोज पाणी 
येणार आ ण आमची सम या सुटणार, पण जलपुजन झा यानंतर उलट ह  सम या िनमाण 
झाली. येक सद य आपआप या पोटितडक ने बोलत आहेत. आपण २०० ते ४०० कोट चे 
काम कर त आहोत. आपण हे शहर माट िसट  कर यापे ा नागर कानंा गरजे या सु वधा 
ा. याम ये मु य गरज हणजे पाणी सभागृहाम ये येत असताना नागर कांचे पा यासाठ  

आतापयत कमान ५० फोन आलेले असतील. आयु  साहेब आप याला इ रगेशन 
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डपाटमटनी जे पाणी दलेले आहे ते कमी आहे का? साहेब, आप याला पाणी कमी नाह च 
तुम या हशोबाने शहराची लोकसं या २५ लाख पकडतो.२५ लाख लोकसं ये या हशोबाने 
ित माणसी १३५ िलटर पाणी हणले तर  दररोज ३६५ एमएलड  पाणी लागते. आपण 

दररोज ४८० एमएलड  पाणी उचलतो.ए ा पाणी उचललं तर ५३० एमएलड  पयत जातं.  
१६५ एमएलड  पाणी जर  कमी पकडलं तर  मा या मते यातलं फ  २० ट के पाणी 
लोकांपयत जातं. आ ण हे मी तांबे साहेबां या त डून ऐकलं आहे  असं असताना तुमचे 
खालचे अिधकार  कुठं तर  चुकतात असं मला वाटत. काल तांबे साहेबांची भेट घेतली तर हे 
एवढं खोटं बोलतात क , यांचा काह  संबंधच नाह . आज सं याकाळ  पाऊस पडतो आ ण 
नागर कांना वाटते क ,आज सं याकाळ  पाणी येईल आ ण इथं तर पाणीच नाह . तांबे 
साहेबांना सं याकाळ   फोन केला क , हणतात  नाह  आज सं याकाळ  पाणी सोडतो. आ ण 
सं याकाळ  फोन केला क  हणायचे उ ा सकाळ  सोडतो. तुमचं पा याचं ड  युशन 
बरोबर नाह . कुठलाह  नगरसेवक समाधानी नाह . कुठलाह  नगरसेवक तुम या बाजुने 
बोलला का? एकच डपाटमट असं आहे क , तो हणजे पाणीपुरवठा काह  अिधकार  चांगले 
काम करतात साबळे हे अिधकार  चांगले काम करतात. यांच आ ह  कौतूक करतो. पण 
तांबे सार या माणसाचं वचारा बरं ते सारखं खोट बोलत असतात. नागर कांना पाणी देणं हे 
तुमचं कामच आहे. माग या वेळेस मी ६ म ह यापुव  सांिगतलं होतं क , आम यातील काह  
जुने नगरसेवक आहेत यांना घेऊन एक तु ह  कमीट  बनवावी, केले का तु ह  तसे. येक 
नगरसेवक तु हांला टे नीकल मा हती सांगत होता, संबंध काय, इ रगेशन डपाटमटनी 
तु हांला जो कोटा दलेला आहे. आमचं हणणं आहे क , ती माणसी १३५ िलटर पाणी ा  
ते सु दा देत नाह . आप याकडे पाणी कमी नाह  पाणी भरपूर आहे. अ टरनेट दे याची 
सु दा गरज नाह . रोज पाणी ावं असं आमचं हणणं आहे.  तुम या  कायकार  अिभयंता, 
उपअिभयंता,किन  अिभयंता यांना कुठला हॉ व सोडला पा हजे. हणजे ेशर वाढेल  हे 
मा हती असलं पा हजे  कायकार ला वचारलं क  ते हणतात डे युट ला वचारा डे युट ला 
वचारलं क  हणतात व नच पाणी कमी येत आहे. अहो व न कुठलं, १० दवसापुव  
यावेळेस सांगली,सातारा को हापूर भागाम ये पुर आला या भागाम ये प या या पा याची 

वाईट प र थती झाली होती. आयु  साहेब आपण येक नगरसेवकाचे मु े घेतलेले आहेत 
याचा तु ह  खुलासा करावा अ यथा जोपयत पाणीपुरवठा सुरळ त होत नाह  तोपयत सभा 
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तहकुब करणेत यावी. आयु  साहेब,गेली ४ तास झाले चचा चालू आहे. या चच या 
अनुषंगाने तु ह  काय उपाययोजना करणार आहे याचा खुलासा करावा.  

मा.महापौर – बापू येक नगरसेवकाला बोलू ा. यानंतर आयु  साहेब  खुलासा करतील.  
मा.बापु उफ श ु न काटे – महापौर साहेब, खुलासा झा यानंतर बोलू ा. येक जण हेच 
बोलणार आहे.   

मा.महापौर – बापू तुमचं बोलायचं झालं का,  
मा.बापु उफ श ु न काटे – मला बोलायचे नाह . पण आयु ांनी खुलासा के यानंतर बोलू ा.  

मा.महापौर – सवाच बोलून झा यानंतर खुलासा करतील. 
मा.राज  लांडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवा या भावना 
आयु  साहेब आ ण आम या पयत पोहचले या आहेत. मला अस वाटतयं क , इतर 
सद यां या भागातील सम यापे ा मा या भागातील सम या थोडयाशा वेगळया आहेत. 
मी महापौरांना पण बोललो होतो क , मला खरोखरच अिभनंदन कर यासाठ  एकच िमिनट  
बोलायचे आहे यासाठ  मला चा स ा. कारण मा या भागातून ज हा मी िनवडुन आलो 
यावेळेस पा याची दयनीय अव था होती.कारण यावेळेस एक हांडाभर पाणी भर यासाठ  

२० ते २५   िमनीटं लागायची आज आमचे जे  इं जिनयर आहेत यांनी चांग या कारे 
काम केलेलं आहे. यानंतर २४ बाय ७ चं काम ८० ट के झालेलं आहे. िन तच अिधका-
यांनी चांगलं काम केलेल आहे यामुळे एवढा ॉ लम येत नाह  पण बाक या ठकाणी खुपच 
अडचणी आहेत. आ ण या आगोदर दवसाआड पाणी पुरवठा होत होता या लोकांची मागणी 
आहे क , आ हांला दवसाआडच पाणी ा. कारण आता आपण १ एक तास पाणी देतो पण 
दवसाआड पाणी देतो यावेळेस दड ते दोन तास पाणी देतो आ ण ेशरनी देतो. या ठकाणी 
आम या भागातील दवंडे साहेब, पवार साहेब यांनी िन तच चांगली कामे केलेली आहेत. 
याब ल यांच अिभनंदन करतो. आ ण थांबतो.  

 
मा.िनलेश बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज सवजण 
पोटितडक ने बोलत आहेत बापुने जसं  सांिगतले आहे क ,तुमची दुसर  टम आहे,आ ण 
माझीह  दुसर  टम आहे. आज या ठकाणी बरेच िसिनयर नगरसेवक या ठकाणी उप थत 
आहेत. माग या वेळेस पा यासाठ  एवढ  चचा झालेली नाह . जेवढ  या गो ीवर झालेली 
आहे. माग या वेळेस काँ ेस- रा वाद ची स ा असताना २१ लाख लोकसं या होती आ ण 
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आता बीजेपीची स ा आ यानंतर लोकसं या काह  ४० लाखावर गेली का, कुठे तर  आपले 
िनयोजन चुकतंय का, पुणे महापािलकेत रटन नाह  साहेब, आप याकडे   रटन आला याला 
१५० कोट  दले. महापौर साहेब मी आप याला वनंती करतो क , जसं बापुनी सांिगतलं सव 
अिधकार तु हांला आहेत आज मी बघतोय येक जण येतोय, बडबड क न जातो  अिधका-
यांनाह  सवय झालेली आहे. आज २० तार ख आहे नगरसेवक येतील आ ण बोलतील आ ण 
िनघुन जातील अशी सवय झालेली आहे. महापौर साहेब, तु ह  जर यांना दोन म हने स पड 
केलं ना तर हे जागेवर येतील. आप याला अिधकार आहेत जो अिधकार  काम कर त नसेल 
माग या वष  आपण पठािसन अिधकार  हणुन सगळयांना उभं कर त होतो. आता का 
यांना उभं कर त नाह . अिधकार  हे सद यांना गोल,गोल क न टाकतात. एखा ा नगरसेवक 
अिधका-यां या बाजुनं बोलला क , वषयाचं गांभीय िनघुन जातं पण माझी आप याला 
वनंती आहे क , या अिधका-यांना कमीत कमी २ /४ म हने तर  स पड करावे. ध यवाद.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ख-या अथानी 
महापौर साहेब तुमचं कौतूक करावंस वाटतय याम ये अनेक म ह यां या नंतर या सभागृहात 
केलेली चचा ऐकायला िमळाली. येकानी आपआपले मनोगत य  केलं आहे. आप या 
भागातील सम या सांगाय या हो या यासाठ  आपण दलेला पुरेपुर वेळ या ठकाणी 

वाखान यासारखा वाटतो. ख-या अथाने सभागृहाचे  वरोधी प नेते हणुन नाना काटे 
असतील, महापौर पदाची धुरा आपण सांभाळता आहात. कुठं तर  सभागृहात भांडणं करायची 
आ ण सभागृह व कळत करायचे, वषय मंजुर होतात आ ण आम या सार याची चचा 
सु दा या सभागृहाम ये आम या मनातले वषय,मु े आम या बरोबरच या ठकाणी राहतात. 
अशी खेद मी या ठकाणी य  करते. आ ण मी आपले मनापासून वागत करते आ ण ख-
या अथानं सभागृह हे असेच चालले पा हजे.आशा शडगे फार शहाणी होती परंतु या 
सभागहृातले काह  वषय जे  सद यांनी सांिगतले आप या सभागृहातील ये  नगरसेवक 
िसमाताई असतील,भाऊसाहेब भोईर असतील,मंगलाताई या सगळयांची भाषणं आ ह  
ऐकायची आ ण एक,एक मु े आम या डो याला   लीक हायचे. नाह  असं असतं,असं होत 
आज या नवीन नगरसेवकांना मा  याचा काह ह  थांगप ा लागत नाह . हे या सभागृहाचं 
द ुदव होतं पण िन तपणे या पुढ या काळाम ये अशाच प दतीचे कामकाज चालेल अशी 
अपे ा य  करते. दुसरा मह वाचा भाग हणजे सभागृह चालू असताना अनेक नगरसेवक 
म हला असतील, बंधु असतील यांनी थोड  शांतता राखायची कारण आ ह  बोलतोय, हे 



124 
 

  

सभागृह प व  आहे. शहरातील एकुण २१ लाख लोकसं यामधुन या सभागृहाम ये आपण 
फ  १३३ जण आलो आहोत ते निशबाने आलेलो आहोत. हणुन या सभागृहात या 
लोकां या भावना, यां या सूचना मांड याची संधी आज आप याला सभागृहाम ये उपल ध 
झालेली आहे. परंतु या सभागृहाम ये चे ा,म कर ,बाहेर जाण-ंयेणं आपले वचार या 
सभागृहात मांडणं आ ण शासनाकडुन ते क न घेणं ह  तुमची आमची जबाबदार  असते 
परंतु ती या ठकाणी तसे काह  दसत नाह .आपण उठतो आ ण मोघमपणे बोलतो, आरोप 
करतो. परंतु मला सांगताना आनंद होतो क , या सभागृहात या यावेळेस िसमा सावळे 
असतील,सुलभाताई असेल,आशा शडगे असतील या या वेळेस वरोधी प नेते हणुन काम 
केलं या यावेळेस वरोधी प नेता हणुन भूिमका मांडली या या वेळ  मी कागदावरती 
पुरावे दले. उठायचं याचं नाव यायच,ं याचं नांव यायचं मोघम कोणी या सभागृहाम ये 
बोललं नाह  पा हजे. हे सभागृह प व  आहे. या सभागृहाचा अपमान आप याकडून 
कोण याह  कारे होता कामा नये. आपण याचं भान ठेवलं पा हजे. आ ह  पण नवीन 
नगरसेवकच होतो. पण भाऊसाहेब भोईर सार या अनुभवी नगरसेवकांकडुन आ ह  िशकलो.  
आ ह  काह  चुकून बोलतोय ह  काय आमची भावना नाह , कोणाचं तर  ऐकुण कोणी तर  
िश या ायचं. हे कोणाला बोलायचं नसतं परंतु सभागृहाची भाषा यां यापयत पोहचली जात 
नाह  का याचा खेद या ठकाणी वाटतो. आ ण हणुन महापौर साहेब, आपलं पु हा एकदा 
या ठकाणी मनापासून कौतूक करते आ ण आजचं सभागृह हे अ यंत चांग या कारे चालले 
आहे. दोन,दोन तीन तीन दवस सभागृह चालवून पा हलेले आहे. आ ह  १३३ नगरसेवक 
तुम या बरोबर आहोतच या शहराचे   घेऊन आ ह  या ठकाणी येतो पा याबरोबरच 
वॉडातील बार क,बार क मु े घेऊन सांिगतले आहेत. अशा एक ना अनेक सम या 
नगरसद यांनी मांडले या आहेत दुदवाने आपली स ा असताना सु दा मु े मांडले. का मांडले 
गेले, का तु ह  स ाधार  प ाचे नेते आ ण वरोधी प ाचे नेते एकाच मज यावर आहेत 
आपण यांना समजून सांिगतले पा हजे हे असं नाह  असेच पा हजे. का सांगत नाह  आपण 
किमशनर साहेबाना या शहराचा वकास कर त असताना या शहरा या नागर कांना काय देणं 
लागतो.याचा सु दा आपण वचार केला पा हजे. खरं तर आज पाणी,पाणी १५ दवसापुव  
खरंच आप याकडे पाणी होतं क , पाणी नको आहे बाबा येरे,येरे पावसा हणाय या ऐवजी 
जा रे जा पावसा अशी हणायची वेळ आलेली होती.दुदवाने ते पाणी आपली पूर थती 
असताना मी बाहेरच होते यामुळे मा या भागातील नागर कांकडे फार ल  देता आले 
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नाह . मला श य होत तेवढं ितकडचा वास कॅ सल केला स मा.आयु  साहेब, अित.आयु  
साहेब असतील, अिधकार  असतील सगळयाशी कोऑड नं स क न या सगळयांना या या 
सु वधा उपल ध क न देता येतील या या दे याचा पुण य  केला  आहे. आज 
या ठकाणी महसुल वभागाचे लोक येतात ते स ह  करतात पण मा या भाग अिधका-

याला काह   मा हत नसलं तर  यांना सांिगतलं पा हजे. महसुल वभाग जर  स ह कर त 
असला, ते जर  पहाणी करणार असले तर  आप या अिधका-याशी यांच सम वय पा हजे. 
कोणाला काय मदत िमळणार आहे हे यांनी सांिगतलं पा हजे. अ रशा आ ह  नगरसेवक 
हणुन पॉलट िशयन करायचं नाह . माझी ामा णक भावना अस यामुळे मी यां या बरोबर 

अ जबात गेले नाह . शहरवासीय आमचे आहेत आम या शहरवासीयां या घराम ये पाणी गेलं 
हे येऊन बघा यांची काय अव था आहे. गाडन लॅटम ये ३/४ फुट पाणी होते सगळया 
फन चरची वाट लागली. लोकां या तु हांला डाळ ,गुळ खराब झालेलं तु हांला दसतं पण 
यांच उ व थ झालेलं मन तु हांला दसणार नाह . यां या वेदना तु हांला दसणार 

नाह त.मा याकडे एक बाई आहे ती हणते ताई मला मुल बाळ नाह , मी ल न केलं नाह , 
घराम ये मी एकट च राहते आ ण मा या घराम ये जे काह  पै पै क न साठवून ठेवले होते 
ते सगळं वाहून गेलं याम ये चुक कोणाची आहे आज पाणी नाह  हणुन सगळेजण ओरडतो 
आहे पण एका बाजुला पाणी कती होतं याचा सु दा आपण स ह केला पा हजे. स मा.आयु  
साहेब आपण आयएएस आहात तु हांला बोलणं यो य नाह , पण तु हांला बोलायचं नाह  तर 
कोणाला बोलायचं तु हांला कोणते मु े कती वेळा सांगायचे तेवढे सांगा साहेब आ ह  सु दा 
त ार क  नद म ये सगळ कडे बघा तु ह  या ठकाणी सगळ कडे भराव टाकलेला आहे 
आ ण नुसता भरावच नाह  तर डांबराचा भराव टाकलेला आहे. यां याकडे उ र असतं क , 
महापािलकेचे ठेकेदार  खोदले या र याचा भराव टाकतात या यावर िनयं ण ठेव याची 
जबाबदार  आमची आहे का? नाह  तर सांगा आ हांला पगार ा आ ह  कामाला लागतो. 
कती वेळा आ ह  तु हांला सांगायचे. कासारवाड , फुगेवाड ,दापोड  प रसरातील आज 
जवळपास २ हजार लोक पा याखाली असतील २ हजार  लोकांना शासनाकडुन मदत होईल 
ती मदत पैशा या व पात दसते पण यांची घरे उ दव त झालेली दसणार आहेत का, हे 
शहर माझे आहे आ ण या शहरातील लोकांना कसलाह  ास होता कामा नये. इथं कोणाला 
तर  हॉटेल उभं करायचे आहे,कोणाला तर  प ाशेड टाकायचे आहे या प ाशेड नद पा ाम ये 
असेल तर या प ाशेडचं भाडं मला ५००० हजार . िमळणार आहेत. या ५ हजार . या 
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भाडयासाठ  या शहरातील ३५००  लोकांची  पुर त हणुन न द झालेली आहे. आ ह  हे का 
भोगायचं, तुम याकडे यं णा कमी आहे, युवर मॅटर  महानगरपािलका हणुन आप याला जे 
करावे लागेल ते क  आप याला हे ॉ लेम सॉ ह करता येतील. का, साहेब वारंवार चुका 
होतात. बाळासाहेब ओ हाळनी सांिगतलं दापोड चा बु द वहार हे गौतम बु दाचं वहार आहे 
या वहाराम ये शांतीचा संदेश दला जातो या बु द वहाराम ये पाणी िशरल ं या ठकाणचा 

माणुस तुम या अंगावर येणार नाह  तुम या व द क पल ट कर याची कुवत नाह , यांची 
मानिसकताच नाह ,ते तुम याशी भांडायला येणार नाह . आयु  साहेब या ठकाणी भराव 
टाक याचे काम चालू आहे ते तर  थांबवा. आज या भरावामुळे नद चे पाणी पुढे न 
गे यामुळे ३ दवस मा या वॉडातील लोकं पा याम ये होती याला कारणीभूत कोण आहे. 
आयु  साहेब ह  तुमची जबाबदार  आहे. या जबाबदार तून  तु हांला आ ह   पळून जाऊ 
देणार नाह . कासारवाड या पुलाखाली भराव टाकला जातो. कशासाठ ,कोण 
टाकतो,नद पा ाखाली भराव टाकला जातो,पयायाने थाप य वभाग या ठकाणचा सगळा 
गाळ काढुन घेतो   पण तुम या या अकाय मतेमुळे आ हांला हे सगळं भोगावं लागतयं. 
आ ण यापुढे आ ह  भोगणार नाह  हे तु हांला सांगायचं आहे. स मा.सद य बाबु नायर यांनी 
सांिगतले क , तुमचे अिधकार  बाहेर बसतात. तु हांला नाह  कळत पण मलाह  कळतय या 
अिधका-याचे वषय वषयप केवर असतात यांना ये यास वेळ लागू नये यासाठ  संबंिधत 
अिधका-यांनी मागे येऊन बसावे आ ण यांचा वेळ वाचावा ह  भूिमका आहे. तु ह  या 
महापािलकेचे बॉस आहात तु ह  अिधका-यांना सांगा, आ हांला सांगायची का वेळ येते आ ण 
हे सगळ असंच राहणार असेल, आ ण आ हांला सांगावं लागणार असेल तर, साहेब तुमची 
गरज काय, साहेब आ ह  सगळे मानधनावर काम करतो आ ह  या मानधनावर खुष 
आहोत. या ठकाणी बसलेले सगळे अिधकार  नागर कां या पै पै  वर आहात हा श द वापरते 
आ ण तु हांला जो पगार िमळतो या पगारा या मोबद यात आ ह  तुम याकडुन काम 
क न घेतो तु हांला जमत नसेल तर सांगा आमचे महापौर, प नेते काय म आहेत परंतु 
आ ह  या ठकाणी एकाच वषयावर ५/६ तास चचा करायची परंतु यातुन फलीत काय? 
आज आ ह  नगरसेवक आहोत नळ,गटर आ ण र ता या तीन गो ी के या क ,आ ह  चांगले 
नगरसेवक होतो आ ण पुढ या वष  िनवडुन येतो. आ ह  लोकांना पाणी देवु शकतो, नाह  
देवु शकत, गटर देवु शकतो, नाह  देवु शकत,र ते खोदलेले आहेत ते दु त क न देवु 
शकतो. नाह  देवु शकत साहेब तुम यामुळे आ ह  नाकतपणा का भोगायचा. महापािलकेचे 
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बजेट कमी आहे का ? नाह ,  मग पाणी मुरतं कुठं साहेब, आ ह  इतका वेळ झालं 
पाणी,पाणी या वषयावर चचा कर त आहोत.४८० एमएलड  पाणी उचलतो मग एवढे पाणी 
कुठे जाते. आम याकडे हाय ो टे ट ंग झालं, अजुन काह  टे ट ंग कराय या हो या या 
झा या. मी या सभागृहात २०१२ ला िनवडुन आले या या आधी  २००९ साली या शहराचे 
सगळे िनकष बदलले, का िनकष बदलले. यावेळेस मी या सभागृहात न हते. आज २४ बाय 
७ आले का पाणी, नाह  आले. यानंतर सांिगतले क , आपण भामा आसखेड या धरणाचे 
पाणी घेणार आहोत का घेतले नाह . आता २४ बाय ७ या योजनेचे काम चालू आहे आ खं 
शहर खोदून ठेवलेलं आहे. आज या ठकाणी ३/४ तास चचा चालू आहे याचा रपोट काय 
आहे. साहेब, आ ह  दवसाआड पा यात सु दा खुष आहोत. आ ण आमचे नागर क खुष 
आहेत. मग सांगा तु ह  क ,नाह  जमणार आप याकडे पाणी एवढं येते, यातुन  पा याची 
एवढ  गळती आहे, अशी अडचण आहे आ ण आप याला दवसाआड पाणी ठेव यानंतर सगळे 
समाधानी असतील तर का करायचं आशा शडगे  बोलती हणुन करायचं का, ितला वाटते 
हणुन करायचं का, हे सगळे   वचारत आहेत. माझे शहरवािसय या ठकाणी खुष आहेत  
यांना  आपण दवसाआड पाणी ायचं असेल तर  िन त ा.मी परवा एका अिधका-याला 

फोन केला वचारलं पा याचं टँकर आहे का? हण यानंतर सकाळ  १० या नंतर टँकर येईल 
हणुन सांिगतलं पण टँकर आला नाह  यानंतर मी परत फोन केला पा याचा टँकर आला 

नाह  तर हणाले  क , ताई मी टँकरवा याला फोन केला तो फोनच उचलत नाह , मी 
यां याकडुन फोन नंबर घेतला आ ण मी या य ला ७ वेळा फोन केला आ ण ८ या 

वेळेस फोन केला त हा याने  फोन उचलला आ ण हणाला कोण बोलतंय. मी याला 
हटले ये भाऊ नीट बोल मी नगरसे वका आशा शडगे बोलतेय  तर तो हणाला ताई मी 

तर ाय हर आहे. परत मी या अिधका-याला फोन केला आ ण हणले साहेब आपण अशा 
कारे ाय हरला फोन करतो. ते हणाले नाह  आपण असंच करतो, ाय हरलाच फोन 

करतो. जो ठेकेदार आमचा फोन उचलू शकत नाह , आम या अिधका-याचा फोन उचलू 
शकत नाह  हे ठेकेदार कोणा याह  जवळचे नातेवाईक असू ा या शहराम ये याला 
कोणाला काम यायचे आहे तु ह  िनवीदा  भरता, हरकत नाह  याला कोणाला काम 
िमळतंय याबाबतीत चचा पण करणार नाह  आ ण बोलणार पण नाह  पण याला कोणाला 
काम िमळतय यांनी या शहरातील नागर काच ं काम करण,ं मा या अिधका-याचं 
ऐकणं,मा या किमशनर साहेबांच ऐकणं, मा या नगरसेवकांच ऐकणं हे यांच दािय व आहे. 
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कोण या मु ावर आपण ठाम राहणार आहात हे तु ह  सांगा आज यावेळेला तु ह  पाणी 
देता महापौर साहेब खरंच आयु ांनी बोलले पा हजे. आपण रा ी या वेळेला टाक  भरतो 
आ ण सकाळ  पाणी सोडतो पण टाक वर काम करणारा कमचार  हा महापािलकेचा परमनं ट 
कमचार  असतो का, सगळया टाक ची मा हती ा. ितथं ठेकेदारांची माणसं असतात यातील 
िन मे  कमचार  हे पलेले असतात, काय करायचं आ ह , तु हांला हवं असेल तर रेकॉड ग  
देते. पण रेकॉड ग ह  २/४ माणसाच आहे पण ह  आ या  शहराची अव था आहे. जो 
तुमचा परमनं ट माणुस २५ ते ३५  हजार .पगार घेतो  आ ण तो ७ हजार .पगाराचा  
माणुस टाक वर काम करतो आ ण आमचा टाक वरचा परमनं ट कमचार   घर  बसतो.टाक  
भरली क  नाह , कती भरली, कशी भरली,कोणता कमचार  होता, पाणी सुटलं, का नाह  
सुटलं हे सगळं या ठेकेदारा या हातात मग आमचे १३३ नगरसेवक ब बलणार नाह  तर 
काय करणार. रा ी या वेळेस टाक  भरणं आ ण सकाळ  पाणी सोडणं हे अ यंत मह वाचं 
काम आहे.  हे आ हांला कळतं पण तुम या अिधका-यांना कळत नाह  का? आयु  साहेब  
तु ह  बॉस हणुन  मा या ीकोनातून कमी पडता तुमचं बॉिशंग, तुमचं नेतृ व,तुमचं 
िनयं ण आहे ते या ठकाणी  कमी पडतं असे मी सभागृहाला सांगू इ छते.आयु  साहेब, 
दापोड चा काह   भाग पा हला  तर या ठकाणी  कायम व पी पा याचा  आहे. आपण हे 
शहर माट िसट  करतो आहोत पण या दापोड म ये पा याची टाक  नाह . दुदवाने आम या 
सारखा नगरसेवक अिधका-यां या मागे लागतो साहेब ह  जागा बघा,ती जागा बघा आ ण 
तु ह  कारणे शोधता. मा या वॉडात टाक  उभार यासाठ  तु हांला जागा शोधता येत नाह . 
तुमचे िनयम आडवे येतात मग िनयमाम ये  काह च बसत नाह . टाक वर कोण काम करतो 
हे कळत नाह ,पाणी कोण सोडतो हे कळत नाह , कुठं पाणी वाया जाते हे कळत नाह . हे 
सगळं आयु ांना कोऑड नेट करायचं आ ण हणायचं साहेब हे झालं एवढं बघा ना, तेवढं 
झालं बघा ना, तुम या अिधका-यांना तु ह  सांगा आ ण तु ह  पण बॉस आहात आज जीबी 
आहे याम ये चचा केली पा हजे  आ ण याम ये मु े सु दा मांडलेच पा हजे आज खुप 
इ छा होती आ ण तु ह  वेळ ावा आ ण आप याला मनापासून ध यवाद देते. तु हांला 
चांगल वाटावा यासाठ  बोलत नाह . सभागृहात चचा झालीच पा हजे. पुणे महापािलकेत २/३ 
दवस जीबी म ये चचा चालते आम या शहरात  का नाह . स मा.आयु  साहेब मी एक 
सवसामा य नगरसे वका हणुन ओरडते हे तु हांला सु दा कळत नाह  का आप या अिधका-
यांना बाक  सव गो ी कळतात, टडर कोणाला ायचं, कोणाला लागणार हे सु दा कळतय 
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मग मा या शहराम ये काय कमी आहे एवढं मोठं बजेट आहे या शहराचं नंदनवन होईल. 
पवना नद  २४ क.मी. आहे या पवना नद या  प रसरात भराव टाकतात हे आ हांला 
समजतं ते तु हाला का समजत नाह . कोण टाकतो हे मा हत नाह . आ ण मग शोधायचं 
कोणाला आ ण मग मला सांगा तुम या कारवाईचं काय झालं आ ण मग मला सुचतय 
तुम या अिधका-यांना का सुचत नाह . आ खा नद चा प रसर व छ क न टाकू हणुन 
जाऊ ा ना काह  ५० ते ६० लाख . जर शहरा या वकासाम ये भर पडणार असेल तर जी 
नद  आम या सगळयांची जलवाह नी आहे,र  वाह नी आहे आज या नद चं नाला हायची 
वेळ आलेली आहे. आपण या ठकाणी सीसीट ह  कॅमेरे लावून टाकू. मी घर  गेले मा या 
घरा या इथं शंकराच मंद र आहे या मंद रा या बाजुने धुराचा खुप मोठा ओघ येत होता.मी 
ितथं जाऊन वचारले काय झालं या बाईने सांिगतले क , कोणी तर  कचरा जाळला आहे मी 
संजय कुलकण ला फोन लावला जाळलं कोणी मा हत नाह ,जाळून ती य  िनघुन गेली 
याची चचा क न उपयोग काय आहे. याचा रझ ट येत असेल तर तु ह  तुमचा माणुस 

ठेवा जसा बीआरट चा माणुस दोर  सोडायला – ओढायला असतो तसा.आयु  साहेब नद या 
काठ  सीसीट ह  कॅमेरे लावा आ ण जे कोणी राडारोडा टाकतील यांना दंड लावा. लोकांना 
कुठे तर  दहशत बसेल. आप याकडे शासन मजबुत नाह  ह  खेदजनक बाब आहे. आयु  
साहेब अनेक गो ी सांग याचा आप याला य  केला याम ये पाणीपुरवठा असेल तो 
व कळ त होत आहे एक टाईम पाणी ायचं असेल तर आमचं अ जबात ऐकू नका 
शहरवािसयाचं ऐका आमचं कासारवाड ,फुगेवाड ,दापोड चे नागर क हणतात एक टाईम पाणी 
येत होत ते बरं होतं. पण एवढया मोठया सभागृहाम ये मी मा या दापोड ब ल बोलणं कंवा  
एका ग लीमधील पा याचा  मांडावा हे शोभतच नाह . परंतु दुदवाने सांगावे लागते. 
याची ती ता रहात नाह . साहेब,आज र यापासून १५/१५ फुट उंचीचे कच-याचे  ढगारे 

मा या भागात उभे आहेत. परत तु ह  हणणार राजक य ह त ेप असतो, नगरसेवकाचं 
पाठबळ असतं,मी हणले कोणाला सांगु आयु ांना ४ वेळा सांिगतलेले आहे,१० वेळा फोन 
केले आता माझं तर काम नाह  ना यां याशी भांडायला जायचं. आपण सभागृहाम ये 
शेवटचा ठराव केला होता शासनाकडे ठराव पाठवा यां याकडुन या याम ये दु ती क न 
या आ ण मग ते तु ह  मंजुर क न या. तोपयत हा वषय क  नये शासनाकडुन दड / 

दोन म ह या या आत  वषय ये या या आधी इथं वषय तहकुब. अहो तुम या अख यार त 
काह  तर  िनयम आहेत या िनयमाने तहकुब करता येत नाह  आता या माणसांने कोटाची 



130 
 

  

ऑडर आणली तो कशाला आ हांला वचारतोय, तो हणणार ताई कोटाची ऑडर आहे. साहेब 
इतर शहरात बघा नािशक महापािलके या कच-या या गाडया अ यंत व छ असतात आ ण 
आम या इथं कचरा कंुडया बघा तुट या-मुट या आहेत, घाण आहेत.साहेब  आमची ीमंत 
महापािलका आहे, सवात मोठं बजेट आहे असलेली महापािलका आहे. आयु  साहेब आ ह  
जे,जे मु े मांडतो ते कमीशनर साहेबांनी आ ण यां या अिधका-यांनी हे सगळं केलं पा हजे. 
इथं वैय क कोणाची जबाबदार  असेल तर आ ह  सूचना क  शकतो. तुम या काह  सूचना 
असतील तर सांगा नां आ हांला या अशा अट ,शत  आहेत आ ण याला असा पयाय आहे.  
या ब ड ंगम ये मी रहाते या  ब ड ंगला पाणीच नाह  आज क येक ठकाणी पाणी 

न हते, का न हते पाणी.  बला हॉ पटलची काय अव था आहे या शहराचे शहरा य  
ल मणभाऊ जगताप यांनी हे सगळं पा हलं आपण  यांना कशी काय परिमशन दलेली 
आहे.मग आपलं  डपाटमट काय करत,ं का देतो,कोणामुळे परमीशन  देतो. तु ह  यांना 
सांगा ना याला अशी परमीशन दली तर या,या कारणांमुळे  हे चुक चं होईल. खो-खो खेळणं 
बंद करा साहेब, दवस दवस शहराची लोकसं या वाढत चालली आहे.शहरा या  वकासा 
बरोबर शहरातील काह  लोकांना आपण काह  गो ी देणं लागतो. आ ण याचा सु दा 
वचार, याच िनयोजन करणे आव यक आहे. मगाशी हटलं गेलं क , शहर वकसीत केलं 
गेलं याच वेळेपासून भामा आसखेड या धरणाच ंपाणी आणणार हे   प लश करायला पा हजे 
होतं बंद पाईपलाईन या योजनेचं िनयोजन यापुव च केलं असतं तर आज शहारात पाणी 
आलं असतं.महापौर साहेब शासन अ यंत असंवेदनिशल हणुन काम कर त असेल तर 
माझी आप याला वनंती आहे क ,आपण संवेदनिशल हणुन काम करावे काय अडचणी 
येतात या सांगा पण कोणा याह  दबावाखाली काम करणार नाह  याची खा ी आहे. आ ण 
या पुढ या काळाम ये मा या शहराचा वकास तुम यामुळे कंवा अिधका-यामुळे राहू नये 
अशी अपे ा या ठकाणी य  करते. आ ण महापौर साहेब आपण शासनाला कडक आदेश 
ा अ यंत मह वाची बाब आहे याची अंमलबजावणी झाली पा हजे. ध यवाद.  

मा.सिचन िचचंवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह आज या या 
सभागृहाम ये गेली ५ तास झाले चचा चालू आहे. महापौर साहेब मी आपलं अिभनंदन करतो 
क , आज शहराम ये कोणी बोलायचं रा हले आहे आ ण जे बोलले नाह  यांना काह  अडचण 
नाह  असा काह  गैरसमज क न यायची गरज नाह . या चचत जे बसलेले आहेत ते 
सवजण सहभागी आहेत असं गृह त धरायला काह  हरकत नाह . संपुण शहराम ये आपण 
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या वषयावर ५ तास चचा कर त आहोत या चचम ये येकानी आपआपले मत मांडलेलं 
आहे. आ ण आपला रोष य  केलेला आहे. आप या शहराचे माजी उपमहापौर शैलजाताई 
यांनी राजीनामा ायची तयार  दश वलेली आहे.ह  न क च खेदजनक गो  आहे. याच बरोबर 
माजी महापौर िनतीन आ पा यांनी आपलं मत शासना या वरोधातच मांडलेलं आहे. खरं 
तर मला असं वाटतय क , “ना भय ना ाचार” हे भाजपाचे ीदवा य पहायला िमळते 
आहे. कारण वरोधी प ा या ने यांनी बोल यापे ा स ाधार  प ा या लोकांनीच जा त 
उचलून धरल ं आहे. हणजे आ हांला कोणाचं भय नाह  हे िस द होतं. हणजे आ ह  
चुक या गो ीब ल आवाज उठ व याची मता आ हांला प ांकडुन िमळते आहे याब ल मी 
प ने याचे अिभनंदन करतो.क  ते आ हांला एवढ  सवलत देत आहेत क , तु ह  तुमचं मत 
चांग या प दतीने मांडा शासना या वरोधात जु या काळात बोललं जात न हतं. स ाधा-
यांना तर न क च नाह . स ाधा-यांनी शासना या वरोधात बोलणं हणजे घरचा आहेर देणं 
ह  आतापयतची एक  संक पना सभागृहाने पाळली. आज या सभागृहात भाऊसाहेबा ंसारखे 
ये  नेते यांनी हे सभागृह गेली २०/२५ वष पा हलेलं आहे. तर मला नाह  वाटत एखादा 

स ाधार  प ाचा नगरसेवक वरोधात बोलला आहे. िसमाताईनी सांिगतले या गो ीच मी 
खंडण करतो शासन चालवायला भाजप अपयशी न क च नाह  असे मला वाटतंय उलट “ना 
भय ना ाचार” या  ीद वा या माणे आज हे सभागृह चाललं आहे.  आज आप या या 
सभागृहाम ये पा या या आ ण आरो या या संदभात सगळेजण ओरडत आहेत मी पण 
यातून बाहेर नाह  मी पण या याम ये सहभागी आहे. मा या भागाम ये देखील पा याची 

सम या आहे मी पण शासना या वरोधात आहे. पण आप या देशाचे पंत धान 
मा.नर भाई मोद  येक म ह या या शेवट या दवशी “मन क  बात” मधुन  िनरोप दला 
असेल आता आप या सभागृहाम ये कोण कती ऐकतो हे मला मा हत नाह  परंतु माग या 
दोन म ह यापुव  आदरणीय पंत धानांनी पा या या संदभात एक छान मेसेज दलेला होता 
आ ण आप या सगळयांना मा हती आहे यांनी मेसेज दला हे मह वाचं नाह  आ ण यांनी 
मेसेज दला हणुन तसं वागणं आ ण कृतीत आणणं मह वाचं आहे. पंत धानानी एक 
मेसेज दला होता क , पाणी जपून वापरा आता सांगली,को हापूर या ठकाणी जो पूर आला 
यामुळे कोटयावधी पयांच नुकसान झालं आ ण काह  जनावरे, माणसांचे जीव या याम ये 

गेले. मी चार दवसापूव  तेथे जाऊन आलो, य  प र थती पाहून आलो  आ ण तेथून ५० 
ते ७० क.मी.चा प रसर सोडला तर आजह  या ठकाणी न ा कोरडया ठणठणीत  पडले या 
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आहेत. आपणच एका गो ीचा अ टाहास करणं ह  चुक ची गो  आहे. न क च एका ठकाणी 
पाऊस भरपूर आहे आ ण एका ठकाणी नाह . सोलापूर भागात पाऊस झालेला नाह  
या ठकाण या न ा कोरडया पडले या आहेत अशी प र थती असताना आप या देशाचे 
पंत धान जे मागदशन करतात या मागदशनाचा आपण सवानी वचार क न पाणी 
यव थत वापरावे असे मला वाटते. पा याचे जे शेडयुल होतं याम ये बदल करणार नाह  
जे शेडयुल आहे या माणे चालू राह ल असे टेटमट होतं. आयु ांचह  हणणं असेच आहे 
क , पाणी आहे तसंच चालू ठेवलं तर चांगल राह ल. या शहराचे दोन य  हणजे आयु  
आ ण महापौर हे कसे शहर चालवतात हे सगळयांना मा हती आहे. हे स य आहे क ,आ ह  
तुम या बरोबर आहोत,सहभागी आहोत आमचं नांव या,या िमट ंगम ये िलह लं जातं  या,या 
िमट ंगम ये हे उप थत होते. आम या वचाराचा,आम या बोल याचा कतपत प रणाम होतो 
हे आ हां सगळयांना मा हती आहे. यावेळेस  आपण गे या तीन म ह याम ये  एक 
दवसाआड पाणीपुरवठा  कर त होतो यावेळेस पाणीपुरवठा अगद  यव थत चालू होता 
नागर कां या त ार  न ह या. आज सगळ कडे लोक आ ोश क न भांडतात,सगळ कडे या 
गो ीला सामना करावा लागतो आहे. सगळ कडे शहरात  पा याची सम या बकट आहे. 
आयु ांची इ छा न हती,महापौरांची इ छा न हती इथे बसले या १३३ नगरसेवकांना तर 
याची क पना न हती. आिशया खंडातील ह  ीमंत महापािलका माट िसट या 

मा यमातून आपण वाटचाल कर त आहोत अशी महापािलका ह  ऍटोमॅट क झाली का? कारण 
या महापािलकेला दोन मु य चाके आहेत या चाकांनाच मा हती नाह  क , आपण नेमके 

कुठ या दशेने चाललो आहे याचा अथ असा होतो क , स मा.आयु , स मा.महापौर, 
स मा.नगरसेवक यां या यित र  इथं कोणती तर  बाहेरची य  येऊन महापािलका 
चाल वते असे वाटते. आयु  साहेब मी तु हांला एका ना या या संदभात सांिगतलं होतं 
आता बाळासाहेबांनी पण तोच वषय काढला या यावरती तु ह  छानसं उ र दलं आता 
तुम याकडे मा हती ह  तुमचे अिधकार  देतात. आ ण संबंिधत नोट सा जे काह  आहे तो 
य  छातीठोकपणे सांगतो क , कोणी काह ह  केलं तर  याचा  काह ह   प रणाम  होणार 
नाह .एवढ  खा ी बाहेर या य ला असते आ ण अिधका-याला यांच नॉलेज कमी पडतं 
हणुन आपण चुकतो यावेळेस एखाद  मोठ  दुघटना घडेल यावेळेसच आपण ऍ शन 

घेणार आहात का? पा या या संदभात आपण खुप मोठ  चचा केली ह  चचा करताना 
या यावर सो युशन काय आहे यावर खुप कमी लोकांनी चचा केली. आपण या ठकाणी सव 
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सद यांनी प  वस न सवानी एक  येऊन काम करणं गरजेच आहे. आज शहराम ये 
पा याचा  जसा गंभीर आहे तसेच कच-याचा  देखील गंभीर आहे कच-या या बाबतीत 
बोलायचं झालं तर गेली दोन म हने झाले माणसा अभावी  कच-याचा  माग  लागत नाह  
तोपयत महापािलका सभा होती क  नाह  आ ण हा  माग  लागेल क  नाह  अशी शंका 
येत होती. आता  ब-यापैक  प र थती िनयं णात आलेली आहे. कच-याचा ठेका घेताना 
ठेकेदार या ठकाणी कच-या या २० गाडया लागत हो या या ठकाणी ठेकदार चारच गाडया 
आणतात. हणजे जो ठेकदार काम घेतोय जथं १६ गाडया लागत हो या तो ितथं चारच 
गाडयाम ये मॅनेज करतोय हणजे जवळ जवळ १६ गाडयांचा पैसा तो वाचवतोय हा पैसा 
एखादा ठेकेदार वाचवू शकतो आ ण महापािलका हणुन आपण इथं पैसा वाचवू शकत 
न हतो का?कुठ याह  बाबतीत आपण ठेकेदाराला काम देताना आपण कुठ या प र थतीला  
देतो आ ण आपण  याचा वापर का कर त नाह . मग ती कोणतीह  गो  असू ा आज 
बाजारात सहज उपल ध होणारा बाकडा .१७०० ते १८०० पयला िमळतो आ ण आपली 
महापािलका तोच बाकडा ४५०० ते ५००० .ला घेतो. महापािलके या कोषागारात जे पैसे 
जमा होतात ते शहरातील क कर  जनते या खशातून १-१ .जमा होत असतो. आपण याचा 
अ जबात वचार करायचा नाह  का? याची जबाबदार  आपली नाह  का?  का नगरपािलकेचे 
पैसे आहेत हणुन कसेह  वापरायचे का? वत:चे पैसे असले क ,माणुस येक गो ी या 
बाबतीत  वचार करतो. १० .ची व तु असेल तर आपण १० .च देतो १५ .देत नाह . 
यावेळेस आपण वैय क पातळ वर व तु खरेद  कर त असतो. आ ण नगरपािलकेसाठ  व तु 

खरेद  करायची हणले क , १० .ची व तु २० .ला खरेद  केली तर  फरक पडत नाह .असं 
आपण का करतो. कारण महापािलका ह  आपली समजत नाह . हणुन या सगळया गो ी 
घडतात. या शहरातील  कच-या या संदभातील असु ा, पा या या संदभातील असु ा 
कंवा र या या संदभातील असु ा मागे गे यावष  एका सभेम ये मी सांिगतलं होतं 
क ,आम या भागाम ये  कुठ याह  कारची खोदाई करताना संबंिधत नगरसेवकांना 
वचारणा कर त जा. आजपयत असा कुठ याह  बाबतीत असा िनणय झालेला नाह . हणजे 
इथं फ  चचा करायची परंतु याची अंमलबजावणी करायची नाह . या शहराचे माजी 
उपमहापौर या ठकाणी राजीनामा दे याची घोषणा करतात शहराचे माजी उपमहापौर 
या ठकाणी यांची यथा मांडतात. महापौर साहेब, पा या या संदभात तुमची इ छा न हती 
तर  या पा या या बाबतीत िनणय घेतला गेला. अशी छोट शी बातमी होती. माझा याला 
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वरोध होता. पाणीपुरवठा होतो कुठून महापौरां या मनात नाह ,आयु ां या मनात नाह  मग 
हा होतो कुठून आ ण का? मा.महापौर साहेब,आपण या शहराचे २५ वे महापौर आहात आ ण 
सुदैवाने आप याला ३ म हने मुदतवाढ िमळालेली आहेत. यामुळे आपलं अिभनंदन करतो 
आ ण शुभे छा देतो. आ ण महापौर साहेब आपण या तीन म ह या या कालावधीम ये असं 
काम करा क , येणा-या पुढ या २५ वषाम ये आ ण  मागील  २५ वषाम ये असा महापौर 
झालेच नाह त  असं घडल पा हजे. अशा प दतीचे िनणय तु ह  या आ ण आयु  साहेब 
तुमचे सु दा ६ च म हने राह लेले आहेत तु ह  सु दा गे या अनेक वषाम ये केलेलं नाह  ते 
या सहा म ह याम ये असं लोकािभमुख काम क न दाखवा क , या शहरासाठ  आ ण सव  
सामा य  जनतेसाठ   असं काम क न दाखवा क , यांनी यापुव  कोणी केलंल नाह आ ण 
जनते या मनात कायम मृतीत राह ल असं एखादं तर  काम करावे. ावण हाड कर हे 
आयु  हणुन पंपर  िचंचवड म ये आले आ ण यांनी हा िनणय घेतला आ ण तो 
जनते या मनात कायम व पी मृतीत राह ल असं एखादं तर  काम करावं अशी 
तुम याकडुन अपे ा य  करतो आ ण थांबतो. ध यवाद. 

मा.िशतल उफ वजय िशंदे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ध यवाद 
महापौर साहेब, इतका वेळ आपण थांबलात,सवाचे वषय समजुन घेतले आता या 
कारभारावरती एक छोटसं का यपं  सादर करतो. िशषक आहे “पाणी”  पाणी रे पाणी तेरा 
रंग कैसा, जसमे िमलाया उसके जैसा, ावण होते हुए भी यहा तो तेरा िमलना भी मु क ल 
ग ढे भरे हुए है या फर भी तेरे आगे जनता डुबे, अिधकार  तो नींद म है ये जनता डुबेगा, 
ये शहर डुबेगा हम तो लेना, देना है हमार  त वासे पाणी रे पाणी तेरा रंगा कैसा, जसम 
िमलाएं उसके जैसा. साहेब, ह  का यपं  हणजे  उगाच नाह  बोलून दाखवली आताची जी 
प र थती आहे शहराम ये येक नगरसेवकाला पा याची अडचण आहे. येका या 
वॉडातील माता-भिगनींना अडचणी आहेत रा ी ११/१२ वाजेपयत पा यासाठ  फोन येतात. 
आप या पंपर  िचंचवड महापािलकेचं घोषवा य आहे “क टब दाय जन हताय” असं 
घोषवा य आहे  पण आज आपण ते वस न गेलोय. आता या या उलट चालू आहे  
क टब दाय ठेकेदार व हताय अशी प र थती िनमाण झालेली आहे. ठे यावर ठेके िनघतात 
पण कामे काह  होत नाह त. तुमचं जे वतेन आहे आ ण आमचं मानधन हे शहरातील 
लोकां या करातून िमळतंय साहेब,आ ण आपण यां यावर एक,एक अ याय करत चाललो 
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आहे. एक दवस आड पाणी येईल, तुला गरज  असेल तर घे नाह  तर ब बलत बस  साहेब 
आपण जो मानधन आ ण पगार घेतो तो यांनी जमा केले या पैशातून घेत आहोत. यामुळे 
यांना रोज या रोज पाणी देणे गरजेचे आहे. कारणांवर कारणं भरपुर िनघतात, मगाशी 

गढूळ पाणी आलं हणुन पंपींग होत नाह . अहो, नवीन मिशनर  बसवा नां, याचा अथ एकच 
आहे आपले काह  अिधकार  नेता अव थेत गेलेले आहेत आ ण यां यामुळे जे स ेत 
असतात आता आ ह  स ेम ये आहोत,उ ा तु ह  स ेम ये असाल पण उ ा रोष येतो क , 
सताधा-यामुळं हे सगळं चाललं आहे. स ाधा-यावर  रोष कर याची प र थती नाह  क , 
शासनाने पूण काळजी कर याची गरज आहे. आ ण या चुका शासन कर त आहे.माझं 

एकच सांगणे आहे क ,आमचा जो मुलभूत ह क आहे उ ा आप याला असे मोच काढायला 
नाह  लागले पा हजे क ,आम या जीवनाव यक व तुसाठ  इथंपयत यायला नाह  लागलं 
पा हजे. रोज पाणी िमळालं पा हजे अशा कारचं िनयोजन करावे आ ण आमची,महापौरांची 
जी काह  मदत लागत असेल ती या पण अ याय क  नका एवढंच सांगतो आ ण थांबतो. 
जय हंद,जय महारा .  

मा.माया बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवात थम मी 
महापौरांच अिभनंदन करेन क ,पाणी या वषयासाठ  आपण पेशल जनरल बॉड  ठेवली आहे. 
अशीच एक पेशल जनरल बॉड  आरो य वभागासाठ  ठेवावी अशी माझी वनंती 
आहे.महानगरपािलकेचे जेवढे वभाग आहेत पाणीपुरवठया सारखीच यांची थती आहे. या 
दोन-तीन वषात जर का आपण पा हलं तर शहराची अ रश: चाळण झालेली आहे. 
नागर कांना या, या मुलभूत सु वधा ाय या आहेत या यो य कारे द या गेले या 
नाह त. ह  व तु थती आहे. आता स मा.सद यांनी पोटितडक ने बोलले आहेत. काह ं या 
त डून अपश दह  गेले. हा कुठला वैय क रोष न हता. परंतु कुठे तर  ितिनधी व कर त 
असताना आ ह  कमी पडतो आहे ह  खंत मनाम ये होती आ ण तो राग नकळत बाहेर 
पडला. खरं तर शासनाला मी दोष देणार नाह . कारण ते ह  सवतोपर  य  कर त आहेत. 
आप याकडे पाणी भरपूर आहे परंतु िनयोजनाचा अभाव आप याला या ठकाणी जाणवतो. 
आपण खुप चांग या योजना आण या २४ बाय ७ चा पाणी पुरवठा असेल, अमृत योजना 
असेल अमृत योजना कर त असताना आपण थाप य वभागाचा आपण कधी वचार केला 
नाह . या दोघाच ंकधीह  कॉऑड नेशन झालेलं नाह . आ ण ह च थती संपुण शहराम ये 
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आहे संपुण र याची चाळण झालेली आहे. एकह  काम यव थत नाह . हणुनच हा रोष 
सगळया नगरसेवकां या त डून आलेला आहे. योजना कुठलीह  वाईट नसते, योजना या 
चांग या असतात आ ण याचा अ यास क नच या शहरासाठ  राब व या जातात आ ण या 
राब वताना कुठं तर  शासन कमी पडतंय हे आप याला दसुन येत आहे. भ व यात जर 
आप याला पाणी  सोडवायचा असेल तर पवना धरणाची बंद जलवाह नी, कंवा भामा 
आसखेड धरणांमधुन पाणी आणायचं आहे तो  माग  लावणं गरजेच आहे. यासाठ  
महापौर आ ण दादांना वनंती आहे क , सवप ीय जे वर  नेते आहेत यांची आ ण 
शासनाची एक िमट ंग लावावी क  जेणेक न आज शहराची जी अव था आहे पुढं चालून 

३/४ वषानंतर अजुन बकट होऊ नये यासाठ  आताच पावलं उचलणं गरजेचं आहे. खरं तर 
पाणी अितशय मह वाचा घटक आहे.आ ण तो म हलांना जा त क न जाणवतो.  कारण 
आमचं येक काम हे पा यािशवाय होत नाह . पण हे सव कर त असताना दवसाआड जो 
पाणीपुरवठा कर त होतो तो मला वाटते यो य होता. आता जर तु ह  दररोज पाणी देणार 
असाल, तर तो पूण मतेने देणार असाल तर ा नाह  दवसाआड पाणी सु दा या 
शहरातील नागर कांनी ऍ से ट केलेला आहे. आतापयत धरणं भरलेली आहेत हे मा य आहे 
परंतु पुढ या दोन म ह यात पाऊस पडेलच याची गॅरंट  ना तु ह  घेऊ शकता ना आ ह  घेऊ 
शकत नाह . मग आप याला जर पुढ या जुन पयत िनयोजन करावयाचे असेल तर कुठे तर  
आताच सांगड घालावी लागणार आहे. या शहराम ये अनेक  लंबीत आहेत.खरं तर ते 
बोलले पा हजे परंतु ऑल रेड  आपली ५ तास जीबी चालू आहे आ ण येकाची आता 
मानिसकता राह लेली नाह . तर माझी तांबे साहेबांनी वनंती आहे क , यांनी याचा खुलासा 
ावा. आ ण आयु  साहेबांनी एक अ ट मेट ावा क ,हा  कती दवसात माग  लावणार 

आहात एवढं बोलून मी थांबते ध यवाद.  

मा.सुल णा धर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज ५/६ 
तासा या चचनंतर पाणी,पाणी आ ण पाणी शेवट हा पा यावरचं होणार आहे क , काय कळत 
नाह . आ ण याचं सो युशन आपण  काढणार आहे क  नाह  ते कळत नाह . खरं तर 
सगळेजण प या या पा याब ल बोलतात प याचं पाणी कमी आहे, प याचं पाणी गढुळ 
आहे, िलकेज आहे. २४ बाय ७ स सेसफुल झालय क  नाह ,होणार आहे क  नाह  या 
सगळयां या चचा आहेत परंतु याचबरोबर दुस-याह  बाजुने बघणे गरजेचे आहे तेवढंच 
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मह वाचं आहे. कारण आप याकडे जी पुर प र थती होती आ ण या पुर प र थला 
आप या शहरातील अिधका-यांनी, शासनाने यो य कारे सामोरे जाऊन कुठ याह  कारची 
आप या इथे जीवीत हानी झालेली नाह . तर याब लचं कौतूक आपण ितत याच यानं 
करावं अस मला वाटतयं कारण या प दतीचं आप याकडे पुरेसं मनु यबळ होत परंतु कुठं 
तर   या पुर थतीमुळं आप या कमचा-यांनी आरो याची टम असेल, रे यु टम असेल, 
अ नशामक दल असेल कंवा आपली डझा टर मॅनेजमट टम असेल या सगळयांनी खूप 
चांग या प दतीने काम केलेलं आहे. तर याब ल सव थम मी यांच कौतून करेन  आ ण 
मी सभागृहाला  वनंती करेन क , अशा कार या या नॅचरली आप ी येतात या सांगुन 
येत नाह त.तर भ व यातह  अशी प र थती आप यावर िनमाण होईल यासाठ  आपली जी 
मॅनेजमट टम आहे ती वाढवणं ह  काळाची गरज आहे. कारण या प दतीनं अ नशामक 
दल संत तुकारामनगर म ये आहे यां याकडे या बोट हो या या बोटचं माण खूप कमी 
आहे. आ ण यांची जेवढ  मागणी होती तेवढ  आपण क पलीट क   शकलो नाह . कारण 
अ या रावेतला हो या, अ या ताथवडेला हो या, अ या पंपर ला हो या जो पुर त भाग 
होता ितकडे सगळ कडे आपण  सॅट सफाईड क  शकलो नाह . या प दतीचं मॅनेजमट 
आप याला भ व या या  ीने करणं खूप गरजेचं आहे कारण आतापयत सगळया जणांच 
हणणं होतं क , नद म ये भराव घात यामुळे अशी प र थती भ व यात कधीह  येऊ 

शकते. या यासाठ  आप याला या सभागृहाम ये हा वषय घेणं खुप गरजेचं आहे. या 
प दतीने आप या २४ बाय ७ आता शहरात सगळ कडे धो-धो पाऊस चालू आहे परंतु 
आप या २४ बाय ७ या योजनेचा ठेकेदार मा  सगळ कडे र ते खोद ून शहराचे व ुपीकरण 
कर याम ये ते अगद  सराईत होते. मा या ए रयाम ये अगद  धो-धो पाऊस चालू आहे 
आप या फायर गेड या गाडया पास हायला सु दा जागा नाह  परंतु २४ बाय ७ ची खोदाई 
सु  होती. आ ण यांना मी वचार यानंतर आप या अिधका-यांना सु दा मा हत न हतं 
ायोर ट  सु दा यांना मा हत न हतं खरं तर मी अिधका-यांना वचारलं क , काम चालू 

आहे का तर आप या अिधका-यांना सु दा शहरात काय चाललंय हे मा हत नाह . हणजे 
सगळे ठेकेदाराच ठरवणार आहेत का? यांनी काम कधी सु  करायचं आहे,कधी थांबवायचं 
आहे पाऊस सु  असताना आपण पा याचं काम, े नेजचं काम ह  सगळ  कामं थांबवतो परंतु 
आज सु दा मा या वॉडाम ये पा यासाठ  खोदाई चालू आहे. २४ बाय ७ मुळे ऑल रेड  
मा या संत तुकारामनगर म ये असेल,कासारवाड  म ये असेल चालायला र यांवर जागा 
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नाह  मोठ मोठे हॉ पट स आहेत, फायर गेड आहे ितथं गाडया पास होत नाह त परंतु 
आम या शहराम ये खोदाई मोठया माणात चालू आहे. अशा कारे आपण नागर कांना 
कती ास देणार आहे.या सव गो ी आपण ठेकेदारां या सोईनी करणार असाल तर हे कशा 
प दतीने आपण कं ोल करणार आहे. या प दतीने आपण चौकशी करतो अिधकार  
सांगतात आ हांला मा हत नाह , ठेकेदार सांगतो आ हांला काम संपवायच आहे संपुण 
उ हाळयाम ये ठेकेदारांनी काम केलेलं नाह  आ ण आता पावसाळा सु  झा यानंतर यांनी 
काम सु  केलेलं आहे. ेनेज असेल कंवा वॉटर असेल या दो ह  गो ी  ितत याच 
मह वा या आहेत आ ण थाप य वभागाने तर यावष  अ जबात ल  दलेलं नाह . 
डांबर करणाचं काम असेल कंवा लॉकचे काम असेल यांच असं  हणणं आहे क ,आता 
ताई असं हणा या क , यांच एकमेकाम ये कॉऑड नेशन नाह . थाप य वभाग येणार 
काम क न जाणार आ ण मग पाणीपुरवठयाचे ठेकेदार येणार, ेनेजवाले येणार आ ण र ता 
खोदाई क न जाणार.खरे तर बरेचसे वभाग आहेत क , आपण अिधका-यां या सोयीनुसार 
काम करतो आ ण आपले अिधकार  सु दा ठेकेदारा या सोयीनुसार काम करतात. आ ण 
आप या फे हरेबल ठेकेदारांना काम िमळाव ं हणुन  यां या जीवाचा  आटापीटा चालू 
असतो. आ ण यासाठ  महापौर साहेब, आप याला एक आठवण क न ायची आहे क ,अशा 
ब-याचशा गो ी आहेत क , थाप यची कामे झाली क , कंवा कोणतीह  आप या अिधका-
यांना फ  याच गो ीम ये इंटरे ट आहे क ,आपला फे हरेबल ठेकेदारा या कामावर बसला 
पा हजे. बर चशी कामे अशी आहेत क ,बरेचसे ठेकेदार या ठकाणी पाळलेले आहेत ब-याचशा 
ठेकेदारांनी यां या कॅपॅिसट या बाहेर कामे घेतलेली आहेत यामुळे कामे ठ प आहेत आ ण 
आप याला आवजुन गो  सांगावीशी वाटते क , पेिश फकेशन टाक याम येच आपले 
अिधकार  हुशार आहेत. मा या वॉडामधील कामाम ये आपण पेिश फकेशन आपण डांबराची 
अट टाकलेली आहे. र ता अगद  १०० ते २०० मीटरचा असेल परंतु डांबराची अट का टाकली 
आहे हे आप यालाह  मा हती आहे. याची   स व तर चौकशी केली असता याम ये आपलं 
नांव सांग यात आले क , आ ह  आयु  साहेबांना  वचा न पेिश फकेशन टाकतो. 
साहेब,नगरसेवकांना एवढं सु दा मुख बनवू नये असे मला या संगी सांगावेसे वाटतं.  बरेचसे 
ठेकेदार आहेत हणजे अगद  आप या थाप य या केबीन हणा कंवा येका या आपले  
जेवढे ए झी युट ह अिधकार  आहेत ितथे बसुन हे सगळं ठरलेलं असते यांना आप याला 
रंग करायची असते आप याला ठरवयाचं असतं क , कोणता ठेकेदार अिधका-यांसाठ   
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फे हरेबल आहे आ ण अिधकार  सांगतात ना आप या नावावर या सगळया गो ी ढकलतात 
बरेचसे ठेकेदार आप या पािलकेचे जावई आहेत याम ये साठे,खोसे,धने र असतील, मातेरे 
असतील या सगळयांना आपण एवढ  कामे दलेली आहेत क , आता या कामाची प र थती 
काय आहे.हे सु दा बघणं गरजेचं आहे येक ए रयाम ये टडर झाले आहेत पण या 
कामाची आता से स काय आहे हे बघणं आता गरजेचे आहे. टडर झालय,ं भूमीपुजन झालयं  
पुढची प र थती काय आहे हे सु दा बघणं गरजेचं आहे या सगळया गो ींचा ामु याने 
उ लेख करावासा वाटतो पा याबरोबरच ेनेज लाईन सु दा आता खुप खराब झालेली आहे.या 
गो ीह  बघणं गरजेचं आहे.  पा या या बाबतीत आता सगळयांनी पोटितडक नं सांिगतलं 
आहे. आमचहं  हणणं आहे क , मा या ए रयाम ये सु दा बराचसा लम ए रया आहे आ ण 
आपण एमआयड सीकडुन पाणी घेतो. एमआयड सीने पाणीपुरवठा बंद केला क , ती लोक 
बरेच दवस पा यापासून वंिचत राहतात. मग ७ दवस, ८ दवस एमआयड सीला जसा वेळ 
िमळेल तशी ते यांची  लाईन  लीअर क न देतात आ ण मग आम या नागर कांना 
पाणीपुरवठा होतो टोअरेज कॅपॅिसट  यां याकडे अ जबात नाह . यांचाह  आपण वचार 
कर यात यावा. यां यासाठ  पयायी यव था आप याकडे असली पा हजे. आताच या 
प दतीने बरेच जण हणाले क ,आप याकडे िनयोजन प दतीने काम होत नाह . ॉपर 
मॅनेजमट झालं पा हजे सगळयांना इ वल ड युशन झालं पा हजे. आ ण आपण या 
प दतीने हणालो क , पाणी या प दतीने आपण उचलतो तो युर फायर करायला जेवढा 
खच करतो या या बद यात आपण जर बंद त पाईपलाईन आणली तर तो खचह  वाचेल 
आ ण आपली टोअरेजची कॅपिॅसट  वाढवली तर आप याला क ट युशन लोम ये 
आप याला नागर कांना पाणीपुरवठा करता येईल. या शहराची लोकसं या दवस दवस 
वाढणार आहे. तर यापुढेह  आप याला या यापे ा जा त  भयंकर  आ हानांना सामोरे जावे 
लागणार आहे. तर आजची जी पा यावरची सभा आहे सवानी आपली भावना य  केलेली 
आहे याबाबतीत किमशनर साहेबांनी आपले मनोगत य  करावे हणजे येका या शंकेचे 
िनरासन होईल  आ ण येकाला आप या वॉडम ये  गे यानंतर नागर कांना कशा प दतीने 
दलासा ायचा हे कळेल महापौर साहेब, आपण बोलायला संधी द याब ल आपले आभार 
मानते ध यवाद.  
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मा.चं कांत  नखाते  -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ . खरं हणलं 
तर आयु  साहेब मी आपलं अिभनंदन करतो कारण आप या शहराम ये गे या १०/१५ 
दवसापुव  आप या न ांना पूर आला आ ण काह  गावाम ये आ ण काह  वसाहतीम ये काह  
झोपडप टयाम ये पाणी िशरलं आ ण याचं िनयोजन,जी िस ट म होती यांनी अ यंत 
चांगलं काम केलेलं आहे याब ल अिभनंदन करतो. आ ण जवळ जवळ मा या   
मा हती माणे सव  नगरसेवकांनी आप या भावना य  केले या आहेत.  यातुन मा या 
मनाला एक सुचलं क , आप या शहराम ये पा याव न कोणाची ना कोणाची भांडण होत 
असतात आरो याचा कचरा उचल याव न भांडण होत असतात याचबरोबर गाड  पाक गव न 
भांडणं होत असतील उदा. ायचं असेल तर आम या रहाटणी – काळेवाड मधुन जाणारा जो 
बीआरट  र ता आहे तो गेली ४/५ वषापासून  तयार आहे या याम ये सु दा गाडयाची 
पाक ग होत असते. कंवा पाक गव न भांडण होत असतात भांडणं झा यानंतर आपण काय 
करतो पोलीस चौक ला क पल ट देतो परंतु चौक ला गे यानंतर या पोलीसाने या या 
खाक  वद यामधुन उ र दलं कंवा एखादया नागर काला अपमाना पद जर बोललं तर या 
नागर काला वाटते क , याचा अपमान झाला. हणुन तो माणुस या चौक म ये पाऊल 
सु दा ठेवणार नाह . परंतु मला हणायचे आहे क , गेली ५ तास चचा चालू असताना आ ण 
नगरसद यांनी यां या भावना य  करताना अिधकार  कामे कर त नाह त हणुन यांची 
नांवे घेतली गेली. यांना बोललं गेलं परंतु मला वाटते क  एखादयाला जा त बोललं तर 
कंवा मारलं  आ ण कतीह  मारलं तर तो लागलं तर  लागलं नस यासारखं करतो तर 
याला हणतो तुझी काय गडयाची कातड  आहे का? कंवा एखादयाला कतीह  िश या द या 
कंवा कोणी काय बोललं तर तो नाराज होईल हणुन आपण याची काळजी करतो. असं 
आप या महानगरपािलके या अिधका-यांम ये होतं क  काय अशी मनाम ये शंका येते. मला 
वाटते आपले शहर हे माट िसट म ये जाईल असे वाटते परंतु आपले पाणीपुरवठयाचा वषय 
असेल, आरो याचा वषय असेल,र याचा वषय असेल असे व वध वषय असतील मला 
वाटते गेली १५ दवस मी बघतोय आम या भागाम ये रहाटणी आ ण िलंक रोड या दोन 
र याचे काँ टचे काम चालू करायचे आहे कंवा काह  माणात चालू झालेले आहे. 
या याम ये र या या कडेला लागणा-या हातगाडया असतील, दुकानातील माल बाहेर 

ठेवलेला असेल, येणा-या जाणा-या नागर कांना याचा ास होतो या यावर कारवाई करावी 
असे  कायकार  अिभयंता पोरे ड  साहेबांना वारंवार  सांिगतले होते परंतु या यावर कारवाई 
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केली जात नाह  याची खंत वाटते. फ  कागदावर घोडे नाच वले जातात पण कारवाई झाली 
नाह . हे अिधकार  का ऐकत नाह त हे मला कळत नाह . पाणीपुरवठयावर ब-याच सद यांनी 
आप या भावना य  के या. तांबे साहेबांच नांव घेतलं गेलं तांबे साहेबां या बाबतीत आयु  
साहेबांनी काय कारवाई केली हे मा हत नाह . पाणी पुरवठया या संदभात या यावेळेस 
िमट ंग झा या या यावेळेस तांबे साहेबांना बोलवून घेतलं होत तर यावेळेस तांबे साहेबांनी 
माझी समजुत काढली तापक रनगर ते छ पती चौकापयत एक लाईन टाकली आ ण या 
लाईनमधुन मला सांिगतलं गेल ंक , ित दन आप याला ३ ते ४ लाख िलटर पाणी घेता 
येईल. मी हणलं बरं झाल आप या ए रयाला चांगला पाणीपुरवठा होईल.परंतु आयु  साहेब 
इथं खंत य  कर यासारखी आहे क ,आज जवळ जवळ मा या वॉडाम ये ९० ट के पाणी 
हे कमी दाबाने िमळते आहे. आयु  साहेब एखादया भागाम ये ७० ते ८० ट के पाणी ायचं 
असेल तर कती तास पाणी ावं लागेल. दोन तास,तीन तास,चार तास मा या भागाम ये 
जवळपास ७ तास पाणी िमळतंय रा ी २ वा.पाणी सोडलं जातय तर सकाळ  ९.०० पयत 
पाणी असतंय तर  या भागाम ये त ार आहे क ,आम या भागाम ये यायला पाणी नाह  
हणजे पाणी कती दाबाने येत असेल याचा वचार करा. आताच मला संतोष कोकणींनी 

सांिगतलं क ,नळा या ठकाणी ख डा घेतला जातो आ ण या यावर परात ठेवली जाते आ ण 
परातीवर एखादा हांडा ठेवला जातो एखाद  बाई कंवा मुलगा या लासने पाणी या 
हांडयाम ये ओतलं जातं हणजे आपण ७ तास पाणी देऊन सु दा नागर कांना पाणी िमळत 
नाह . याच बरोबर आप याला पाणी िमळ यासाठ  आं ा धरण असेल कंवा भामा आसखेड 
धरण असेल या यामधुन आप याला लवकरात लवकर पाणी कसे िमळेल यासाठ  य  
करावा. आ ण यासाठ  एखाद  किमट  नेमावी आ ण या मा यमातून लवकरात लवकर 
िनणय यावा अशी वनंती करतो आ ण नायर साहेबांनी सांिगतलं क , सगळे नगरसेवक 
आहेत पण अिधकार  सभागृहात नाह त आ ण याच मा यमातून माझी एक त ार आहे क , 
आम या ड भागाची िमट ंग चालू असताना सु दा थाप य असेल,बांधकाम परवानगी 
असेल, फायर गेड असेल, कंवा पाणीपुरवठा असेल, अित मण वभाग असेल याचे जे मु य 
अिधकार  आहेत ते कोणीह  िमट ंगला येत नाह . जेई कंवा डे युट  येतो कृपया माझी 
आप याला वनंती आहे क , पुढ या काळाम ये संपुण शहराम ये आठह  भाग सिमती या 
िमट ंगम ये अिधकार  हजर राह ले पा हजेत. आ ण आ हांला सांिगतले जाते क , आ हांला 
एवढे चाज आहेत,तेवढे चाज आहेत असे असेल तर यां याकड ल चाज काढून तर  या 
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ठेवुन तर  काय फायदा आहे.आयु  साहेब, अजुन एक वषय होता क , बगर परवाना 
बांधकाम असेल आ ण ते र यावर येत असेल आ ण या यावर कारवाई कर यास सांिगतले 
तर ते हणतात क ,आ हांला पोिलस बंदोब त िमळत नाह .आ ण पोिलस बंदोब त 
िमळेपयत ते बांधकाम २/३ मज यापयत जाते. आ ण या यावर कारवाई करताना कुठेतर  
ठोके मारले जातात आ ण एखादया नागर काला  घराचे बांधकाम कर यासाठ  लॅन पास 
क न घे याची याची ऐपत नसेल तर तो अनिधकृत बांधकाम करतो परंत ु या ठकाणी 
आपले अिधकार  बगरपरवाना बांधकाम थांबवू शकतो. यांना सांगू इ छतो क , बाबा प े 
काढ हणले तर प े काढतात, िभंती काढाय या राह ले या आहेत. या य ची  लॅन पास 
क न घे याची ऐपत नसेल तर अशा माणसावर तुतास कारवाई क  नका आ ण केली तर 
थोड  फार कारवाई कर यास सांिगतले तर   आपले अिधकार  मा  या ठकाणी संपुण घर 
पाड यास तयार होत असतात. आ ण सांगतात क ,आ हांला असं करता येणार नाह  जो 
र यावर बांधतो या यावरह  कारवाई करणार आ ण या यावरह  कारवाई करणार तर  
कृपया या यावर देखील िनयं ण ठेवा आ ण पाणीपुरवठा या वषयावर आपण ल  ठेवावे 
अशी वनंती करतो. जय हंद जय महारा . 

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ . खरं तर शहरातील 
स ाधार  प  असेल कंवा वरोधी प  असेल सवच नगरसेवकांनी आपआप या यथा 
सांिगतले या आहेत यावष  एवढा चांगला पाऊस होऊन सु दा न ांना पुर येऊन सु दा 
अ रशा मेन,मेन हायवे आप याला बंद करावे लागले. या यानंतर सु दा पाणी कपात 
करावी लागते या यामुळे शहरातील नागर कांचा व ास  तुम यावरह  बसत नाह  आ ण 
आम यावरह  बसत नाह . सवसामा य नागर कांना आ ह  सांगत असतो क , पाणीकपात 
चालू आहे,पाणी कपात होणार आहे असं सांिगतलं तर नागर क तमु यावरह  हसायला कमी 
कर त नाह त. स मा.महापौर साहेब,तु ह  पाणी कपात कर त असताना कोणाला व ासात 
घेतलं कोणाची वचारपूस केली तु ह , कोणाचे वचार घेतले शहराम ये जी पाणीकपात केली 
याला आमचा चंड वरोध आहे. पावसाळया या आधी २० ट के पाणीपुरवठा झाला 
यावेळेस देखील शहराम ये पाणीपुरवठा यव थत झाला. पण गे या ३/४ म ह याम ये 

पाणी गेलं कुठं  न क  तु ह  कोणाला पोसतो आहोत तु ह  आताच गावडे साहेबांनी या 
वषयावर मु ा मांडला क ,शहरात पावसाळयापुव  चांगला पाणीपुरवठा होत होता आता का 
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होत नाह .आता न क  काय ॉ लेम आहे. आ ण आताच स मा.सद यांनी सांिगतलं 
क ,तु हांला पाणीपुरवठा सुरळ त करायला कोणी सांिगतलं   शहराम ये पाणीपुरवठा कपात 
नाह  पा हजे. नागर कांना २ ते ३ तास पाणी ा पण तो सुरळ त आ ण ेशरनी ा अशी मी 
तु हांला वनंती करतो.गे या १ ते दड वषापूव  से टर २३ रावेत येथे एक कॉमन  िमट ंग 
घेतली होती. याम ये असे ठरले होते क , एक तास पाणीपुरवठा कमी करायचा. ५ आ ण ६ 
म ये तु ह  पाणी कपात केली आ ण पाणी कपात के यानंतर आकुड तला पाणी पुरवठा 
तु ह  वाढवून दला पण गेली ३ वष झाली आता सु दा आकुड तील पाईपलाईन टाकुन झाली 
पाईपलाईनमधील पाणी कुठं तर  टाक म ये सोडलं जातं यांचा पाणीपुरवठा यव थत झाला 
आहे कारण ती लाईन टाकुन ४ ते ५ म हने झाले या यानंतर सु दा िनगड ,यमुनानगर 
प रसराम ये एक तासाची पाणीकपात ठेवलेली आहे ७ वाजता पाणी सोड यानंतर जो 
सुरळ त पाणीपुरवठा हायला पा हजे तो ब कुल होत नाह . दुस-या,ितस-या मज यापयत 
पाणी जात नाह .हे एक ते दड म ह यापासून आ ह  पाणी कपातीला पूण सहकाय केलं पण 
आता एवढा पाऊस पडून सु दा आपण पाणी कपातीला सामोरे जातोय हे आपलं द ुदव आहे. 
सकाळ  ५ वाज यापासून ते १० पयत  नागर कांचे फोन खणखणीत चालू असतात अिधका-
याला फोन येत नाह त  पण आम या घरासमोर लोकांचा जमाव असतो आ ण नको ते श द 
ऐकावे लागतात. यमुनानगर,से टर २२ मधील प रसराम ये जा तीत जा त पाणी कपात 
आपण करतो आहोत.शहरातील सवात प हला ोजे ट तु ह  यमुनानगरम ये केला 
यमुनानगरम ये के यानंतर २४ बाय ७ योजना राब वली आ ण यानंतर पाणीपुरवठा 
सुरळ त चालू केला. पण बरोबर िनवडुन आ यानंतर ६ म ह याम येच  तो पाणीपुरवठा 
पु हा खंड त केला यानंतर हळु,हळु ट याट याने पाणीपुरवठा पूणपणे बंद केला. नागर कांना 
आता स या पुणपणे पा या या रोषाला सामोरे  जावे लागत आहे. या ठकाणी स ा ढ 
प नेते आहेत यांना आ ह  सांिगतलं क , क म नं.५, ४,२,३ असेल या प रसराम ये पाणी 
ब कुल जात नाह . टाक  शेजार   डो यावर आहे आ ण घर शेजार  आहे तर  सु दा 
घराम ये पाणी येत नाह  तर हे पाणी जातं कुठं आपण न क  कोणाला पोसतो आहोत. 
अजुन सु दा आमचा शासनावर पुणपणे व ास आहे परंतु वेळोवेळ  या गो ी आम या 
समोर येतात ब डर लॉबी, टँकर लॉबी तर १०० ट के आम या मनाम ये सु दा कुठं तर  

िचं ह उभा रहातोय.  स मा.सद यांनी आताच सूचना केली आहे क , ब ड ंग परमीशन 
र  करा. आता  जर का आपण या शहरासाठ  पाणी देवु शकत नाह ,संबंिधत नागर कांना 
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पाणीपुरवठा देवु शकत नाह  तर तु ह  कोण या बेसवर १०० एकर, ५० एकर, २० एकर या 
जागेम ये ब ड ंग परमीशन देता हे मला समजत नाह . नवीन ब ड ंग परमीशन देवुन 
आपण कोणाला पोसतो आहोत या सव गो ीचा वचार तु ह ,आ ह  केला पा हजे. 
भागाम ये अ यंत दुदवी अव था आहे भागाम ये तु ह  लवकरात लवकर ल  

घाला.आ ण शहरातील पाणीपुरवठा सुरळ त चालू करावा. आ ह  काह  दवसापूव  शासनाला 
िनवेदन दलेलं आहे क , भागाम ये कु याचं, डुकराचं माण मोठया माणावर वाढलेलं आहे 
आ ह  यासंबंधी वेळोवेळ   प यवहार करतो आ ण यांच एक ओळ चं प  येतं क , संबंिधत 
जो कोणी अिधकार  आहे यांना आ ह  सांिगत यानंतर हे कु ी,डुकरं पकडुन घेऊन जातात 
परंतु  परत दुस-या दवशी तेवढ च डुकरं दसतात. हणजे  यां याकडुन आपण पैसे घेतो 
क  काय, यांना पोस याचं काम आपण करतो क  काय, का आप याम ये एवढ  धमक 
नाह  का या ठकाणी डुकरं पाळू नको दुसर कडे कुठे तर  नेऊन पाळ काह  अिधकार  
िभतीपोट  या माणसांकडे जात नाह त. आमची तु हांला न  वनंती आहे क , तु ह  पोलीस, 
शासन सोबत या यां या घर  जावा आ ण यांना सांगा क , बाबा या ठकाणी डुकरं 

पाळ याची यव था क  नका. या शहरातील ये  नागर क असतील,म हला असतील ते 
आ हांला वेळोवेळ  सांगतात क , कु ं चावलयं, पसाळलेल कु  फरतय आ ह  पण वेळोवेळ  
शासनाला सांगतो. एक क पलट कर यासाठ  ३ ते ४ वेळा सांगावे लागते. आ ण ते 
या दवशी न येता दुस-या, ितस-या दवशी आ ह  फोन के यानंतर येतात. एवढे सगळे   

असताना सु दा आपण याकडे गांभ याने ल  देत नाह  याचा आ हांला खेट वाटतो. 
सांगली,सातारा, को हापूर असेल या ठकाणचा पुर आपण पा हलेला आहे. यासंबंधी पेपरम ये 
बातमी िस द झालेली आहे क , जी पुर थती िनमाण झालेली आहे याला संबंिधत े डाईचे 
बांधकाम यवसायीक यांनी काह  दवसापूव  संबंिधत अिधका-यांना ब ड ंग या परमीशनची 
मागणी केली आ ण यांनी १३ हजार एकर जागेम ये नद या पा ाला लागून मोठमोठे 
ब ड ंग उभे केले. नद चं पा  पूणपणे झाकलं गेलं आ ण मुसळधार पावसामुळे नद चं पा  
पुणपणे झाकलं गेलं आ ण  शहराम ये पाणी िशरलं  आ ण  या ठकाणी सांग याचं ता पय 
एकच आहे क ,आपलं पंपर  िचंचवड शहर हे सांगली,सातारा,को हापूर सारखं होऊ नये 
आप या नद म ये राडारोडा जाऊ नये, या ठकाणी नद चाच नाला  हायची वेळ आलेली आहे. 
महापौर साहेब, काळाची गरज आहे,काळजी या आ ण लवकरात लवकर जो कोणी असेल, 
नगरसेवका या जवळचे असतील, शासना या जवळचे असतील यां यावर आप ी 
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यव थापनाकडुन कारवाई झाली पा हजे. आ ण या गो ीकडे आपण लवकरात लवकर ल  
घालावे.अशी वनंती करतो.जय हंद, जयमहारा .  

मा.राहुल कलाटे -मा.महापौर साहेब,मा .आयु  साहेब, स मा.सभागृ . गेली ६ तास हणजे 
प ह यांदा महापौर साहेब तुम याबरोबर अिधका-यांच आ ण सव नगरसेवकांच अिभनंदन 
करावं  लागेल क , ६ तास सरळ सभागृहात आहेत. हणजे कुठं तर  या पा या या ावर 
सगळेच िसर एस आहेत सगळे िसर एस का आहेत तर सगळयांना  आपआप या वॉडात 
नागर कांचे बोलणं ऐकावे लागते. मग ते स ाधार  प ाचे असो कंवा कुठलाह  नगरसेवक 
असो याची प हली जबाबदार  असते क , आप या भागातील, वॉडातील नागर कांची  
कुठ याह  कारची गैरसोय झाली नाह  पा हजे.  का गैरसोय झाली नाह  पा हजे तर या 
लोकांनी आप या लोकांवर व ास दाख वलेला आहे ह  चचा कर त असताना येकांनी 
सांिगतलं क ,पा याची अित य वाईट अव था आहे.आयु  साहेब, तु ह  ५/६ म ह यापुव  
पवनाम ये परतीचा पाऊस झाला नाह  यामुळे आपण अ टरनेट पाणी दे याचा िनणय 
घेतला. यानंतर चांगला पाऊस झाला यानंतर सवानी मागणी के या माणे आपण एक 
बैठक घेतली या बैठक त आपण दररोज पाणीपुरवठा करणार, आपला अनुभव यो यह  
असेल, यानंतर महापौरांनी जलपुजन केलं.परंतु न पा याचा अित य गंभीर  िनमाण 
झालेला आहे. आयु  साहेब मला आप याला एकच िनदशनास आणुन ावयाचे आहे 
क ,स ाधार  हणजे आ ह  सगळे, आ ह   अिधका-यां या तालावर नाचतोय याचं उदा. 
ायचं झालं तर पाणी एकवेळेस ायचं आहे, एक वेळेस, दवसाआड ायचं आहे, दवसाआड, 

आठवडयातून एक दवस पाणी येणार नाह . हणजे हे काय चाललंय शासनावर कोणाचाच 
अंकुश नाह . मा.महापौर,आयु , आ ण स ाधार  प ाने िनणय घेत यानंतर याची 
अंमलबजावणी कर याचे काम माझे आहे.अिधका-यांनी येऊन सांिगतलं क , साहेब एक 
दवसाची अशी,अशी अडचण होती यामुळे अ टरनेट पाणी दलं मला यावेळेस िनकम 
साहेबांचा फोन आला क , आपण अ टरनेट का करतोय, परत सांिगतले क , आपण 
आठवडयातून एक दवस पाणी बंद करतोय. मी यांना सांिगतलं क , साहेब, तुमचा िनणय 
तु ह  या. जर तु हांला घेतले या िनणयावर ठाम राहून सुरळ त पाणीपुरवठा करता येत 
नसेल तर तु ह  राजीनामा ा. साहेबांना सांगा क , आ हांला या डपाटमटमधुन मु  करा 
आ ण दुसरं डपाटमट ा आ हांला नको आहे पाणीपुरवठा हणजे तु ह  शहरातील जनतेला 
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वेठ स धरायचं, वेगवेगळे योग करायचे. या शहराला एक वेळ पाणीपुरवठा कर त होतो 
यावेळेस यव थत पाणीपुरवठा होत होता. अ टरनेट डे चालू होता यावेळेसह  चांगला 

पाणीपुरवठा होत होता. आपली पा याची र वायरमट काय आहे आप या शहराची लोकसं या 
२५ लाख आहे. तर  आप याला ३५ ते ३७ लाख िलटर पाणी लागतं ४०० एमएलड  पाणी 
जर  पकडलं तर  आपण १५० एमएलड  पाणी जा त उचलतो. लागणा-या पा यापे ाह  
आपण जा त पाणी उचलतोय पाणी नाह  असं नाह  हणजे कुठे तर  डो यातला म काढून 
टाका क ,आपण नाह  हणतोय आप याकडे फ  िनयोजन नाह  हणुन पा याची करतरता 
आहे.  सवानी सांिगतलं क , प नेता आहेत अड च वष झालं कधीच पा या या संदभात 
िमट ंग घेतली नाह  आ ह  गटनेते फ  नावाला आहोत तु ह  गे या अड च वषाम ये मला 
आठवत नाह  क , तु ह  आ हांला व ासात घेतलं नाह . तु ह  तुमचे डसीजन तु ह  घेता 
पण तु ह  ते आम यावर लादता. ते लादत असताना आ हांला का वचारत नाह  आ हांला 
मा हती आहे क , तु ह  हुशार आहात गेली बर च वष तु ह  शहर चाल वत आहात तुमचं 
काम आहे या शहरातील नागर कांना व त करायचं. तु ह  कती वेळा स ाधार  हणुन 
डसीजन बदलले आहेत . आम याकडे स या पाणी नाह ,आम या ह  प र थती आहे, ती 
प र थती आहे, साहेब पा याचीच सम या नाह  तर कच-याची सु दा सम या आहे. कच-
याचं तु ह  काय केलं, कच-याचा  करता,करता एक म हना पुढं आलो  एक म हना पुढे 
येत असताना आयु  साहेब, तु ह  ठरवलं क , टडर बंद करायचे आ ण चार टडर करायचे  
तु ह  ते टडर ोसेस केले. प ह यांदा केस होती आयु  व द ठेकेदार नंतर केस होती 
टॅ ड ंग व द आयु  िनकाल टँड ंग या ठरावा या वरोधात गेला. आ ण ते काम या 

ठेकेदाराला िमळालं. कोटाची कोणीह  िभती दाखव याची गरज नाह . कोटानी काय सांिगतलं 
आहे क , आम या आदेशाचं पालन करा. कोटात गेलं हणुन आप याला करावं लागलं, नाह  
टँड ग आ ण आयु  यापे ा महापािलका सभा मह वाची आहे. तु ह  महापािलकेत ठराव 

पास करा आ ण कोटात पाठवून ा ते टकतं का बघु. हणजे कुठे तर  आयु  साहेब, 
नागर कांची दशाभूल आपण कती कारे करायची तुम यावर व ास ठेवला हणुन 
करायची. आज या सभागृहाम ये आपण कचरा,शाळा, पाणी या वषयावर बोललो आहे. 

येक गो ीवर आपण बोललो आहे. मगाशी कुटेता नी सांिगतले क , माट िसट  नको,पण ्    
पाणी ा. पालांडेता नी सांिगतले क , िश ण मंडळाने मुलांना अजुनह  ेस दलेले नाह त, 
काह ंनी  सांिगतलं क , डुकरं पकडली जात नाह त, िसमाता नी सांिगतलं क , पूररेषेमुळे ह  
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प र थती उ भवली आहे. सूया हॉ पटलचं वचारलं तर साहेब, हे बांधकाम पूररेषा 
ये या या आगोदरचं बांधकाम आहे. पुणे आ ण पंपर  िचंचवड शहरातील लहान मुलांना 
उपचार दे याचं एकच हॉ पटल आहे. पुररेषा शहरात ये या या आगोदर हॉ पटल बांधलेलं 
आहे. आम या गावातील शाळेम ये जी पुर ताची लोकं ठेवलेली आहेत ती या अड च 
वषाम ये जी अनिधकृत बांधकाम झालेली आहेत ती लोक आहेत. ती लोक पूव ची न हती. 
हणजे कुठं तर  आपलं अनिधकृत बांधकामावर  कं ोल नाह .शहरातील  कुठलेह  े  बघा 

िश ण मंडळाच पा हलं तर शाळेत  िश क नाह त आजह  आपण पा हलं तर एका शाळेत 
दोन,दोन िश क नाह त. स ा ढ प नेते एकनाथराव येक े ात  ह  प र थती आहे. 
आज या ठकाणी येकाला बोल याची संधी िमळाली आहे. आज ६ ते ७ तास जीबी चालू 
आहे याचं कारण आहे क , येकाला या ठकाणी  आपली खंत य  करावयाची आहे. 
श ु ननी सांिगत या माणे या ठकाणी कोण सद य येत नाह त. या ठकाणी तुम या पेमटच 
कंवा आम या १५००० मानधनाचं काह  घेण देणं नाह . या ठकाणी  असा आहे क , 
तु ह  शहर कसं चालवता. यावेळेस आपण शासनावर टका करतो पण यावर आपण 
सो युशन सु दा दलं पा हजे. मी साहेबांना १० वेळा सांिगतलं क , वाकड, पंपळे सौदागर 
आ ह  टेलला येतो का, तु ह  या नां ताथवडे या पिलकड या लाईनला या, हणजे काय 
होईल,जो आ ह  २३ क.मी. धरलं होत या या पिलकडे १/२ कमी पिलकडे जाऊ, काय 
होईल, तु ह  पुनावळेत आलाय ितथं से टर २६ सारखा फ टरेशन का नाह  टाकणार साहेब, 
फरक काय पडणार आहे तु ह  मला सांगा. आज एका बाजुला दोन,दोन महापािलका सारखी 
महापािलका आहे. यांनी  धरणं वकत घेतली तर आप याकडेह  पैसे आहेत नां ते 
नागर कांचेच पैसे आहेत एफड  कर यापे ा तु ह  करा नां वत:चे धरणं बांधा एवढ  
कॅपॅिसट  आहे आप याकडं आयु  साहेब, तुम या अनुभवाचा उपयोग झाला पा हजे. तुमची 
नागपुरची कारक द पा हली आहे तु ह  ितथं पा याचं सो युशन दलेलं आहे. महापौरांना 
वनंती आहे क , या ठकाणी कच-या या संदभात एक पेशल  िमट ंग झाली पा हजे. आज 
आपण म ह याला १ कोट  . नुकसानीत आहोत. आयु  साहेब, तु ह  पवना जलवा हनी या 
कामावर ल  ा. आ ण तुम या बरोबर या स ाधा-यांची सु दा तेवढ च जबाबदार  आहे. 
भामा आसखेडचं काय कर त आहात. पुढ या अड च वषाम ये जर पा यावर सो युशन नाह  
िनघालं तर पुढ या महापािलका िनवडणुक या वेळेस  लोक आप याला घरासमोर उभं राहू 
देणार नाह त. माझी सव सद यांना वनंती आहे क , आपण टका कर त असताना यावर 
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सो युशन पण ा. आपण येकवेळेस आप या अिधका-यांना ऐ पाणी नाह , आता 
आम याकडे साबळे साहेब आहेत ते खरंच चांगले आहेत मा या वॉडातली प र थती काय 
होती.आज आम या भागात पर माणसी १३५ िलटर पाणी येत नाह . ६० ते ६५ िलटरच 
पाणी येत आहे. पण काह ,काह  ए रयाम ये पर माणसी २०० िलटर पाणी जातंय हणजे 
कुठे तर  सवच ठकाणी विच  अव था आहे.  काडा योजनेचा हेतू काय होता सवाना 
समान पाणी ड युशन कर याचा होता. आज आम या भागाम ये काह  ठकाणी पर 
माणसी २०० िलटर पाणी जात आहे आ ण काह   ठकाणी ३० ते ३५ िलटर पाणी जात 
आहे. काह  ठकाणी १५० िलटर पाणी येत आहे. ४०० एमएलड  पाणी हणजे कती िलटर 
हणजे कुठे तर  आ हांला कागद घेऊन बसायची वेळ आली. का, आली तर नागर कांमुळे 

आली आहे. आप या शहराची डे हलपमट कर त असताना दुस-या बाजुला शहराची 
डे हलपमट थांबवायची का साहेब, याबाबतीत सव संबंिधताना सूचना दे याची गरज आहे. 
आ ण या सूचना देत  असताना मे टनं सची कामे होत असतात का आज पेपरला एक 
बातमी तांबे साहेबां व द आहे मला तु हांला एकच  वचारावयाचा आहे. कमान 
वेतनाचा जो फरक महापािलकेने ठेकेदाराला दला आहे.ते पैसे या वॉलमनला िमळाले क  
नाह  साहेब, याचा खुलासा मला तुम याकडुन पा हजे. आ ण हे होत असताना एकंदर त 
स य थतीत ऑऊटस स गची कामे कती चालू आहेत पाणीपुरवठया ब ल, आऊटस स ग या 
कामासाठ  कती लेबर वापरतात,पाणीपुरवठया या संबंिधत कती ठेकेदार आहेत आ ण हाच 

 टँड ंग म ये वचारला होता क , पाणीपुरवठया संबंधीत जेवढे ठेकेदार आहेत याचं 
आ हांला डटे स ा. दोन िमट ंग  झाले या आहेत अजुन आ हांला याची  मा हती 
िमळालेली नाह . साहेब, याचं उ र तु ह  ा ना तु ह  उ र देणार असाल तर या 
उ राम ये या सगळया   गो ीचा अंतभाव याम ये असला पा हजे. आ ण जर असेल तर 
आ ह  तो ऍकसे ट क , आ ह  ऍ से ट केलं क , नागर क सु दा ऍक पेट करतील. या 
शहराचे आयु   आप यासाठ  काह  कर त आहेत  आ ण आयु  साहेब, तु ह  जर आज 
याची सु वात केली नाह  तर प नेते आप याला लोकां या दारात जायचं आहे. सव 
राजकारणाचा भाग बाजुला ठेवुन सव नगरसेवकां या भावना आपण समजुन घेऊन आपण 
देखील या गो ीकडे िसर यसपणे पहावं उपमहापौर पण याच वषयावर बोलले आहेत हणजे 
कुठे तर  प ा या पलीकडे जाऊन वचार कर याची गरज आहे. येक नगरसेवकाने येक 
वषय घेतलेला आहे. महापौर साहेब, तु ह  आरो यावर अशीच एक सभा या. अशी सभा 
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घेतली तर सभागृहा या बाहेर सु दा  आपला स कार करावा लागेल.  आज जी ६ ते ७ तास 
चचा चालू आहे ती या आगोदर पण झाली असती. माझी सभागृहाला वनंती आहे क , 
शहराचा पाणी  अ यंत गंभीर आहे. पाणी असताना नागर कांना पाणी िमळत नाह  आयु  
साहेब, आ हांला िन तच अ त करतील अशी  अपे ा य  करतो. 

मा. व ठल उफ नाना काटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ . खरं तर 
गेली ६ तास आपण पाणी ावर चचा करतो आहे. आज ख-या अथाने पंपर  िचंचवड 
शहरामधील पाणी  पेटलेला आहे आ ण याम ये सवच मंडळ नी सहभाग घेऊन आप या 
वॉडाम ये या या सम या आहेत या सांग यात आ या आहेत आ हांला आ य वाटते 
क , खरं तर आ ह  शासनावर बोलणार होतो आम या आगोदरच यावेळेस सभागृह चालू 
झालं याम ये पाडाळेताई असतील, मोरेताई असतील यांनी वषय मांडले आ ण यांनी या 
कळकळ ने आप या सम या मांड या या सम या मांड यानंतर खरोखर वाईट वाटलं कारण 
ताईनी सांिगतलं क , सम या सुटली नाह  तर मी राजीनामा देईन. या ठकाणी स ेत असुन 
सु दा स ेत नस यासारखं वाटतंय ह  सव प र थती पा ह यानंतर एक जाह रात आली होती 
आ ण ती जाह रात हणजे एक मुलगा आ ण याचे वड ल चचा करतात वड ल या मुलाला 
हणतो “तु या बाबाला या शहरातले मोठ मोठे गुंड घाबरतात आ ण तो मुलगा या या 

बाबांना हणतो मग बाबा हे छोटे,छोटे म छर का घाबरत नाह त”. तु ह  जर स ाधार  
आहात तर हे शासन तु हांला का घाबरत नाह .आज तु हांला देखील या पाणी ासाठ  
खरं तर प  हणुन बोलत नाह  परंतु येक जण आपआप या भागातून चांग या मताने 
िनवडून आलेला आहे. या शहराचे  नेतृ व आपण सवजण करतोय ते नेतृ व कर त असताना 
सगळयांना सकाळ पासून फोन चालू असतात याच कळकळ ने आज येकजण ८ वाजले 
तर  महापौर येकाला बोल याची संधी देतात  सव म हला भिगनी आपआप या वॉडातील 
सम या चांग या प दतीने मांडतात.आ ण ह  प र थती पहाता काह  दवसापूव  लोकनेते 
आदरणीय अटल बहार  वाजपेयी  हा वचारमंच थापन करायचा खरं तर ह  सम या सुटली 
तर काय तर आ ह  सवजण यां याकडे त ार कर त होतो या पंपर  िचंचवड शहरात 
स ाधा-याचं ऐकत नाह त तर ह  जी वचारमंचची सिमती  थापना झाली आहे यां या 
मा यमातून देखील आपण दाद मागू. येणा-या काळाम ये मी जवळ,जवळ १५ दवसापुव  
महापौर साहेब, आयु  साहेब यांना िनवेदन दलेलं आहे पाणी ा या संदभात ब-याचशा  
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क पलेन येतात आमचे सहकार  भालेकर असतील, नानी असतील कंवा काळेवाड तून संतोष 
कोकणे असतील संपुण भागातून या क पलेट जात असतील या क पलेट या मा यमातून 
आ ह  तु हांला िनवेदन दलेलं आहे क , ती सम या लवकरात लवकर सोडवावी. यानंतर 
एक दुसरं िनवेदन दलेलं होतं क , फ  पाणी ावर शहरातील सव नगरसेवक, पदािधकार  
यांची फ  शहरातील ५ सम यांवर िमट ंग लावावी जेणके न आप याला वषभराचं िनयोजन 
करता येईल. सगळयांचे वचार ऐकूण आपण सु  आहात आपले वचार आ हांला 
कळतील,आमचे वचार तु ह  या  या यामधुन एक माग काढुन संपुण वषभरासाठ  
पाणीपुरवठा सुरळ त कसा करता येईल या याकडे आपण पा हलं पा हजे. फ  
पाणीपुरवठयासाठ  एक जनरल बॉड  आयो जत क न नगरसेवकांच हणणं ऐकुन आपण ऍटो 
ल टरला एक बैठक आयो जत करणेत यावी. पंपर  िचंचवड शहरातील जे जाणकार लोक 

आहेत यांचह  हणणं ऐकुण ठरा वक कालावधीम ये पा याचं िनयोजन करणं गरजेचं आहे. 
कारण पाऊस चालू झा यानंतर िभतीचं वातावरण चालू झालं होतं धरण हे ५० ट केच भरलं 
होतं. १०० ट के भरल अस वाटलं न हतं परंतु योग चांगला अस यामुळे पाऊस अित य 
चांगला झाला आ ण धरण १०० ट के भरलं, पूर आला  आ ण ब-याचशा सद यांची मागणी 
झाली क , धरण भरलं असताना आता िनयमीत पाणीपुरवठा कर यास हरकत नाह  
नागर कांनी अशीह  मागणी केली होती क , रोज पाणीपुरवठा करणेत यावा परंतु तुमची 
अडचण होती यावेळेस आपण सव पदािधका-यांना एक  घेऊन यव थत मा हती देऊन हे 
करणं  श यच नाह  तु ह  तुम या िनणयावर जर  ठाम राह ले असते तर ह  वेळच आली 
नसती. आता िनणय आम या मागणीनुसार जर  बदलला असला तर  आम याकडे 
नागर कांची मागणी होती या प दतीने मागणी केलेली आहे. बाजुला पाणी आहे हे डोळयाला 
दसतंय पण यायला पाणी नाह . आ ण या मागणीनुसार आ ह  मागणी केलेली होती.   
परंतु तु हांला िनयोजन करणं श य नसेल, तर तु ह  सव सद यांना व ासात घेऊन हा 
वषय मांडताना या यावर िनणय घेताना आ ह  वैय क घराला पाणी येत नाह  हणुन 
भांडत नाह  नगरसेवक जे भांडतात ते या संपुण शहरासाठ  भांडतात या शहराला सुरळ त 
पाणीपुरवठा हो यासाठ  एक चांगलं िनयोजन करावं अशीच अपे ा आहे येणा-या काळात 
िनयोजन होईल अशी अपे ा य  करतो. काळेवाड या पाणी ासंबंधी संतोष कोकणे यांनी 
संत   मत य  केलेलं आहे. आ ण मी सु दा शासनाला सांगतो क , येणा-या काळात जर 
पाणी सुरळ त झालं नाह  तर संपुण पंपर  िचंचवड शहर रा वाद  काँ ेस प ा या वतीनं, 
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नागर कां या वतीने एक हांडा मोचाचे िनयोजन  क न मोचा या महापािलकेत आण यात 
येईल आपण लवकरात लवकर िनणय यावा कारण आमचे िम  कांबळे यांनी सांिगतलं 
कारण तो संताप होता काल देखील आपली चचा झाली होती मा या भागात देखील पाणी 
नाह . जर मला पाणी आलं नाह  तर मी स ेत असलो तर  मी नागर कांसाठ  काह ह  
करायला तयार आहे. आ ण यांनी यांचा संताप या ठकाणी य  केलेला आहे अशी 
कुठलीह  चुक ची घटना होणार नाह  या यामधुन शासनाने यव थत िनयोजन क न 
शहराला चांगला पाणीपुरवठा करणेत यावा अशी अपे ा य  करतो.अिधक न बोलता 
जाता,जाता एवढंच सांगतो क , काल देखील आपण ऐनवेळचे वषय घेतले होते ती घर ६०  
म हना  कचरा  गोळा कर याचे घेणार आहोत आपण लोकांकडुन जो टॅ स घेतो, कर घेतो,  
मग आपण ६० . का यायचे, महापािलकेकडे पैसे नाह त का, हे कशासाठ   नागर कां या 
खशाला भुदड ायचा. यासंदभात एक िमट ंग या आताच काह  दवसापुव  महापूर आला 
होता आता सांगली,सातारा,को हापूर भागाम ये पुर आला आ ण ब-याच नागर कांची 
जीवीतहानी झाली,जनावरांची झाली, या भागातील बर चशी लोक पंपर  िचंचवड भागाम ये 
रहातात आपलं हे कत य हणुन मी आप याला वनंती करतो क , आपले पालकमं ी देखील 
को हापूरचे आहेत आपले कत य हणुन पंपर  िचंचवड महापािलकेतफ 
सांगली,सातारा,को हापूर पुर तांना ५ ते १० कोट चा िनधी देणेत यावा अशी मागणी मी 
या ठकाणी करतो.ध यवाद.  

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ . पाणी या वषयावर 
गेली ७ तास चचा चालू आहे आ ण मी पण या सभागृहाम ये सगळयांची भाषणं शांतपणे 
ऐकत होतो. आ ण शेवटच भाषण वरोधी प नेते यांचे झाले आहे आ ण यां या बोल याचा 
सूर पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये भारतीय जनता पाट ची स ा आली आ ण पाणी टंचाई 
झाली ब-याचशा स मा.सद यांनी सांिगतलंय क , पाणी मुरतय कुठं खरं तर जावेदभाईचं 
भाषण खूप चांगलं झालं,उपमहापौरांचह  भाषण चांगल झालं आ ण कधी,कधी मला असा  
पडतो क ,पा याची सम या ह  काह  अड च वषाम ये भारतीय जनता पाट  स ेम ये आली 
आ ण पा याची सम या आली अशा कारची प र थती नाह . राहूल कलाटनी बोलता,बोलता 
खूप काह  चांगलं सांिगतलं खरं तर आता िनवडणुक चं वातावरण आहे.  आ ण नानांचह  
भाषण तशाच प दतीच झालं यामुळे  मा यासार या कायक याला १०० ट के शंका येते. 
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माग या १५ दवसा या काळाम ये महापािलके या पाणीपुरवठया या अिधका-याबरोबर मी 
दोन,दोन तास बसलो. एका अ टरनेट या पाणीपुरवठयामुळे व कळ तपणा आला आ ण तो 
व कळ तपणा दू र कर यासाठ  काय केलं पा हजे यासंदभाम ये खरं तर आ ह  बसलो होतो. 
आ ण सगळेजण यावेळेस असं हणतात सगळयांना १०० ट के मा हत आहे क , आपण 
पवना  धरणामधुन ४८० एमएलड  पाणी उचलतो.गे या १० वषापासून महापािलकेला जो 
कोटा दलेला आहे तो ४८० एमएलड  पाणी उचल याचा आहे. पाच वषापूव  तोच होता, १० 
वषापूव  तोच होता. आजह  तोच कोटा आहे. आ ण या प दतीने सगळेजण हणतात क , 
गेली दोन वषाम ये शहराची लोकसं या कमी जा त झाली असेल मी १०० ट के आकडेवार  
घेतली नाह . पण तेवढंच पाणी उचलतो हणजे १० लाख लोकसं या असताना तीच 
प र थती आहे आ ण १५ लाख लोकसं या असताना तीच प र थती आहे २० लाख 
लोकसं या असताना तीच प र थती आहे. आज २५ लाख लोकसं येची २७ लाख 
लोकसं या झाली तर  तीच प र थती आहे. खरं तर मी शासनाला एवढंच सांगेन क , ८ 
तास या महापािलकेम ये एखादया वषयावर सवप ीय नगरसेवक चचा कर त आहेत.  
हणजे कधी,कधी आपण वतमानप ाम ये बातमी ये यासाठ  भाषण करायचं या 

महापािलके या मा यमातून पाणीपुरवठा सुरळ त कर यासाठ  ३०/४० वषाचं लॅिनंग करायचं  
खरं तर या वषयावर सद य बोलतील असं वाटलं होतं. खरं तर पुढ या २५/३० वषाम ये 
या शहराचा पाणीपुरवठा कसा यव थत होईल, शहरातील लोकांना पाणी कशा प दतीने 
िमळेल खरं तर या ह  अपे ा हणजे आज मी असं हणणार नाह  क , शासनाची बाजु 
१०० ट के चुक ची आहे. पाणीपुरवठयाचे अिधकार  मेहनत कर त आहेत पण कुठे तर  दोष 
आहे हणजे मी ३/४ दवसापुव  सांिगतलं आपले अिधकार   रा ी १,२,३ वाजेपयत कायकार  
अिभयंता आ ण यांचे सहकार  काम करतात, किमशनर साहेब, आपला रा ी १ वाजेपयत 
फोन घेत आहेत. हणजे कुठे तर  िलकेजेस आहेत, आ ण खरं तर नाना मला या गो ीची 
शंका आली वॉलमन या बाबतीत मा या मनाम ये १०० ट के शंका आली आहे. हणजे 
वॉलमन हे जाणुन-बुजुन काम करतात का? याब ल या शंका स मा.सद यांनी य  केले या 
आहेत. पा याची सम या िनमाण कर यास ठेकेदाराचे  कामगार  जबाबदार आहेत का? हा 
खरंतर माझा  आहे. मा या केबीनम ये मी आ ण सव प ाचे नगरसेवक बसलो होतो 
आ ण सगळयांना सांिगतले क , तुम या वॉडातील पा याची सम या आहे आप या भागातील 
एखादा दुसरा नगरसेवक सोडला तर सगळे नगरसेवक हे आपलेच आहेत यां या अडचणी 
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आहेत, यांचं द:ुख आहे, यांना पाणी िमळत नाह . आ ण कोणाला हौस नाह  या ठकाणी 
चचा कर याची यां या वॉडात पाणी येत नस यामुळे नगरसेवकांना िश या द या जातात. 
माझी पाणीपुरवठा वभागा या आ ण िनकम साहेबानंा वनंती आहे क , मी आप याला 
माग या आठवडयातच सांिगतलं होतं क , तु ह  सगळयां या कामाची जबाबदार  फायनल 
करा. का पाणी येत नाह ,  रावेत या धरणामधील जर पाणी   आपण उचलतोय या ठकाणी 
कोण याह  कार या इले कचा कंवा एमएसईबी या लोकांचा कसलाह  ॉ लेम नाह . 
आपण १०० ट के पाणी उचलतोय याच ड युट  यव थत का होत नाह .पा याची 
प र थती कोणा या भागाम ये बघडली जाते,कोणामुळं बघडली जाते. वॉलमन पहाटे ३.०० 
वा.जाऊन याला वॉल चालू करायचा असेल तर तो ३ वाजता या ऐवजी ५.०० वा.जात 
असेल हे खरं तर बघ याची गरज आहे. आयु  साहेब,महापौर साहेब माझी आप याला 
वनंती आहे क , कधी,कधी आपण दोन अिधका-यावर अवलंबुन राहतो. पण या कामा या 
संदभात जर कोण या अिधका-यांकडुन  कमी/जा त काम  होत असेल तर याला बोलवून 
या. खरंतर आपण आज गेली ८ तास या सभागृहाम ये पा या या सम या वषयी चचा 

करतोय. पा याची सम या सुटली पा हजे अशा कारची भावना य  करतोय. ब-याचवेळा 
बीपी आ ण ड पी म ये जाणारे आपले अिधकार  आहेत यांनाह  माझी वनंती आहे 
क ,खरंतर आप याला हे आ हान वकारणेची गरज आहे मी काल किमशनर साहेबांना सरळ 
हटलं साहेब,हे अिधकार  नीट नाह त यांनी मला सरळ एक  वचारला क , तु ह  मला 

कुठला अिधकार  देताय, कोण अिधकार  आहे क , तो वत:हून पाणीपुरवठा वभागाम ये 
काम कर याची इ छा य  करतोय. पाणीपुरवठयाकडे गेलं क , या य कडे जा, या 
य कडे जा या नगरसेवकांकडे जा पण मला पाणीपुरवठा वभागाम ये काम नको. ह  जर 
भावना असेल, खरंतर हे पु याचं काम आहे. खरं तर या पाणीपुरवठया या संदभाम ये 
माग या वेळेस जनरल बॉड म ये असा वचार केला होता क , आ ण आपण यावेळेसह  
हटलं होतं क , पाणीपुरवठा  वभागाम ये चांगल काम करणा-या अिधका-यांना जे वत:हून 

काम कर यास तयार आहेत यांना १/२ इ मट दलं तर मला असं वाटतय क , ते 
अिधकार  काम कर यास तयार होतील. पण ब-याच वेळा आपण महापािलके या मेन 
ब ड ंगम येच बसायचं आ ण या ठकाणी बीपी आ ण ड पी यािशवाय काह  काम करायचं 
नाह  ह  भावना आहे.मी या ठकाणी राजक य भा य करणार नाह . हणजे सगळयांनी 
सांिगतलं क , भारतीय जनता पाट  स ेम ये आली आ ण पाणी   िनमाण झाला. तु हांला 
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राजकारणच करावयचं असेल तर पवना धरणा या जलवाह नीला काय ॉ लेम आला आ ण 
आजपयत आपण पुढ या २५ वषासाठ  भामा आसखेड या पा यासाठ  काय य  केले. हा 
मु ा मी मांडू शकतो. माझी सव नगरसेवकांना वनंती आहे क , आपण सवानी शासनाला 
एक संधी दली पा हजे आ ण दुसर  एक गो  आहे क , पाणीपुरवठया या अिधका-यांनी 
यां या खालचे डे युट  इं ज., जेई असतील, वॉलमन असतील, लंबर असतील, साहेब तु ह  

जर रा ीचे २/३ वाजेपयत काम कर त असाल तर या लोकांनी कमान ४ तास जर  
ामा णकपणे काम केलं तर  या शहराला पाणी कमी पडणार नाह . आता ब-याच 

नगरसेवकांनी सांिगतलं क , अ टरनेट डे पाणी सोडलं तर पाणी यव थत येईल. पण  
पा याचा ॉ लेम संपणार नाह . या शहरातील लोकांनी  काटकसर ने पाणी वापरलं पा हजे. 
या यासाठ  ख-या अथानं काम करायचं आहे आपण राजक य भाषणं क , उ ा पेपरला 
बात या येतील आज जेवढं पा या या वषयावर बोलायचं आहे तेवढं बोलू ा. महापािलके या 
जनरल बॉड या वषयप केवर ल वषय थांबवू ा. पण लोकां या भावना पण ल ात 
घेत या पा हजेत. लोकांना पा या या वषयावर फेस करावं लागत आहे याला फ  दोन गो ी 
जबाबदार आहेत एक तर आपलं लॅनींग असेल, कंवा अिधका-यांचा िन काळजीपणा, 
अिधका-यांनी  सु दा मनापासून ठरवलं पा हजे क , आप याला पुढ ल  २५/३० वष या 
शहराला पाणीपुरवठा करायचा आहे. पण हे सांग याची गरज नाह . हणजे मला कोणी तर  
सांिगतलं तरच काम करायचं असं हे बरोबर नाह . आ ह  भामा आसखेड या मागं लागतोय. 
तु हा सगळयांना क पना आहे क ,भामा आसखेडहून १०० एमएलड  पाणी आण या या 
कामाची टडर ोिसजर अंितम ट यात आहे. पुढ या म ह यात ितथे कामह  चालू होईल. 
पुढ या काळाम ये देहु या बंधा-यामधुन  १०० एमएलड  पाणी आणलं तर  २/४ वषानंतर 
आप याला  जा त पाणी लागणार आहे. हणजे पुढ या काळाम ये जे महापािलके या 
सभागृहाम ये येतील देहु या बंधा-यामधुन आणले या पा याने शहरा या पा याची तहान 
भागणार नाह . हणजे सगळयांनी सांिगतलं क ,एखादं वकासाचं काम आपण कमी केलं 
पा हजे. पण पु हा एकदा या शहराम ये पवना धरणा सारखं अजुन कोठून पाणी आणता 
येईल. यासाठ  खरं तर सवानी राजकरण करावयाचं असेल तर क  शकता.  आपण 
सगळयांनी सांिगतलं आहे क , शहर कोरडं आहे,आ हांला तहान लागली आहे पाणी िमळत 
नाह  या वषयावर जर कोणाला राजकारण करावयाचं असेल तर,आपणह  राजकारण क  
शकतो. राजक य भा य क  शकतो,आ ण पुढ या काळाम ये या शहराला खरंच पाणी 
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सुरळ त करायचा असेल तर सगळयानंी राजकारण बाजुला ठेवुन या शहरातील नागर कांची 
तहान भागव याचा य  केला पा हजे. पवना जलवा हनीचा  असेल, पाणी वाढव याचा 

 असेल, आं ा धरणामधुन, यानंतर मुळशी धरणातुन आप याला  पाणी आणता येईल 
का? या ह  संदभात आप याला वचार कर याची गरज आहे. खरंतर एखादया वषयावर ८ 
तास चचा करतोय तर या सभागृहाम ये एक पॉ झट ह दशा घेऊन जा यासाठ  सगळयांनी 
ख-या अथाने काम कर याची गरज होती. नाह  तर आपण काय करतोय पा याचा  
कसाह  झाला,भाषण केलं, माझं वतमानप ांम ये नांव आलं,माझी ित या आली आ ण 
मा या वॉडात या लोकांना का ण दाखवून िस द  िमळव याचं काम करत असू तर मला 
मा हत नाह  क , पुढ या २५/३० वषाम ये या शहराला तहानलेलं ठेवू नये. माझी 
सगळयांना वनंती आहे क ,पाणी या वषयावर सव  गटने यांची बैठक घेवुन घेवु. खरं तर 
उपमहापौरांच या ठकाणी कौतूक केलं पा हजे. यांनी जलपुजन करायला गेले तर यांनी सव  
गटने यांना घेवुन गेले. हणजे यां या मनाम ये पाप असतं तर यांनी अशा प दतीची 
प र थती केली नसती. आपण सगळ  प र थती बघतोय ितथली प र थती बघुन आपण 
पुढ या काळाम ये आपलं भा य सभागृहाम ये आ ण सभागृहा या बाहेरचं भा य हे सारखंच 
अस याची गरज आहे. हणजे सभागृहाम ये आपण एक बोलतो पण वा तव दुसरंच आपण 
खाजगीत हणतो आ हांला बोलावचं लागतंय ना, कारण आ ह  बोललं तरच आम या 
बात या येणार आहेत. माझी या सभागृहाला वनंती आहे क , खरंतर आज या सभागृहाम ये  
बिघतले तर सगळ  बाकं रकामी आहेत जे बसले आहेत यांना िचंता आहे तु ह  सगळे नेते 
आहात तुम या सगळयां या मनाम ये लोकां या सम यांबाबत कळकळ आहे,तळमळ आहे. 
पुढ या काळाम ये हे शहर चांगलं डे हलप झालं पा हजे लोकांना मुलभूत सु वधा िमळा या 
पा हजेत. माझी सगळयांना वनंती आहे क ,कधी,कधी पॉ झट ह बोलायला िशका. राजक य 
बोलायचं हणलं तर मी खुप बोलू शकतो. या  अिधका-यांनी  या आगोदर अ टरनेट डे 
पाणी दे याचा िनणय घेतला. महापौर साहेब याबाबतीत खुप इमोशनल आहेत आ ण 
प कारांनाह  वनंती आहे क , हणजे यांना इमोशनल एवढं करताय क , या बचा-यांना 
िनणय करायला लावताय तु ह . ह  प र थती होते नां.  हणजे तु ह  इमोशनल होता ना 
आपण एका बाजुला हणतो क , नद ला पूर आला आहे, धरणं भरलं आहे पण आपण 
उचलतोय तेवढंच नां ४८० एमएलड च पाणी उचलतोय, आज काह  सद यांनी सांिगतल ंआहे 
क , ५०० ते ५५० एमएलड  पाणी उचला.५५० एमएलड  पाणी उचल याची कॅपॅिसट  तर  
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आहे का? आ ण माझी तु हांला वनंती आहे क , एखादया गो ींच भांडवल कर त असताना 
वा तवतेचं सु दा भान ठेवणं गरजेचं आहे. मा.आयु  साहेब, मी तु हाला वनंती करतो क , 
ब-याच जणांनी  सांिगतलं आहे क ,  आमचे नगरसेवक वनंती करायचे. भारतीय जनता 
पाट ची सं कृती एखादया अिधका-या या कानफाड त मार याची नाह  हे ल ात ठेवा. आमचे 
नगरसेवक फॉलोप कर त आहेत. आयु  साहेब, माझी आप याला वनंती आहे क , जे 
अिधकार  कामचुकार करतात, जे लंबर कामचुकार करतात, जे ठेकेदार या ठकाणी मु ामहून 
या शहराम ये पा याची सम या वाढली पा हजे. अशा कार या ठेकेदार जाणुन बुजुन 
पा याची सम या िनमाण करणार असतील तर अशा ठेकेदारांना महापािलकेचे एकह  काम 
दले नाह  पा हजे. पुढ या काळाम ये पा या या संदभात ेतप का काढणेत यावी. 
लोकांनाह  समजू ा, आ ण यावेळेस आपण सम या मांडतो. कधी,कधी नागर कह  सकाळ  
५ वा. चौ या,पाच या मज यावर पाणी आलं पा हजे हणतात. आप याला लोकांनाह  
सांग याची गरज आहे. आयु  साहेब, माझी तु हांला वनंती आहे क , जे अिधकार   
पाणीपुरवठा  वभागाम ये काम करतात यांनी   एक, एक  ल टरचं पाणी आपण बंद 
केलं आ ण  या ल टरचा पाणीपुरवठा दुस-या भागाम ये ेशरनी देऊन करता येईल का? 
याचा अ यास ८/१० दवसाम ये करावा. आ ण जे अिधकार  आप या कामाम ये कसूर 
करतील,चुकतील असे अिधकार , कमचार ,ठेकेदार असतील यांना आपण  िनलंबीत करावं. 
द ुसर  एक माझी वनंती आहे क , पाणीपुरवठयाम ये काम करणारे जे चांगले अिधकार  
आहेत व इतर वभागाम ये काम कर त असतील तर  यांना कामावर या. आ ण कोणीह  
तु हांला कुठ याह  पदािधका-याने सांिगतलं क , या पाणीपुरवठया या अिधका-याची बदली 
करा असं हणलं तर या पदािधका-याचं कधीच काम ऐकायचं नाह  असे मी तु हांला 
सांगतो. आ ण अशा प दतीचं मा या िनदशनास आलं तर सभागृहाम ये सगळयां या समोर 
या अिधका-यांना सांगेन आ ण मग तु हांला सांगेन क ,  पुढ या काळाम ये प र थती 

काय आहे. शासनावर आमचा कं ोल आहे.  आपला शासनावर कं ोल नाह  असं समजू 
नका. यां यावर कं ोल आहे. या ठकाणी महापौर रोज िमट ंग घेत आहेत,चेअरमन रोज फोन 
करतात, मी आरडाओरड करतोय, खरं तर जी प र थती आज  आप यावर आलेली आहे 
यावर आपण  माग काढ याचा य  करतोय. माझी तु हां सगळयांना वनंती आहे क , 

अिधकार  चुकत असतील तर यांना आपण एका श दात  वठणीवर आणू. ठेकेदार चुकत 
असतील तर यांनाह  याच प दतीने उ र देऊ. परंतु या सभागृहातील जबाबदार नागर क 
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हणुन,पदािधकार  हणुन आपलीह  तेवढ च जबाबदार  आहे या शहरातील लोकांना पुढ या 
२५/३० वषासाठ चे चांगले लॅिनंग क न पा यापासून कोणी वंिचत राहणार नाह  एवढ  
काळजी कर याची खरंतर गरज आहे. मला मा हत आहे क ,पवना जलवा हनीचा  मा या 
अनेक सहका-यांनी उप थत केला आहे मी तु हांला या ठकाणी आ ासन देतो क , पुढ या 
वषभरा या आत पवना जलवा हनीचं काम आ ह  मावळवासीयां या १०० वेळा जाऊन पाया 
पडू,  िशवसेना-भारतीय जनता पाट चं सरकार आजह  रा यात आहे आ ण उ ाह  पुढ या 
म हनाभरा या काळाम ये येणार आहे. मी मनापासून सांगतो क , पुढ या  वष/ दड 
वषा या कालावधीम ये पवना जलवा हनीचं काम १०० ट के माग  लाव याचं काम क . सव 
प कारांना वनंती आहे क , राजकारण बाजुला ठेवून आपणह  या शहराचं काह  तर  देणं 
लागतोय अशा प दतीची जर भावना असेल तर िन तच  काम क  नाह  तर प र थती 
काय होते या भागातलं काम राह लं हणुन गोळ बार केला हणुन पाणी िमळालं नाह  
आप याला राजकारण करायचं नाह .मी आप याला वनंती करतो क , एवढे सगळे मह वाचे 
वषय असताना सु दा आज आपण या ठकाणी पाणी या वषयावर चचा  कर यास वेळ दला 
.मा.महापौरांनी आयु ांना आदेश दे यात यावे क , यांनी पाणी या वषयावर पुढ या ८ 
दवसांम ये या शहराचा पाणीपुरवठा सुरळ त कशा प दतीने होईल यासाठ  यांनी पुढचं 
िनयोजन करावं आ ण तोपयत पुढ या म ह या या ३ तारखेपयत सभा तहकुब करणेत यावी. 
अशा प दतीची वनंती करतो आ ण थांबतो ध यवाद.  

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ . मा.स ा ढ प नेते 
यांनी सभा तहकुबीची सूचना मांडली याला मी अनुमोदन देतो.  

मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ . दुपार या १.३० वाज यापासून पाणी या 
वषयावरती आ ण संल न ावरती  चचा सु  आहे. यासंबंधाने सवच स मा.नगरसद य 
यांनी पोटितडक नी आपली मतं,नागर कां या अडचणी सभागृहासमोर वषद केले या आहेत. 
आतापयत सुमारे ४७ स मा.सद या/सद यांनी  आपली मतं य  केलेली आहेत. यापुव  
देखील गे या १५ दवसापासून व वध नगरसद य असतील, भागातील नागर क 
असतील,प कार बंधु भिगनी असतील यां या सोबत वेळोवेळ  य  चचत अथवा 
द ूरभाषव न माझी स व तर चचा शहरातील पाणीपुरवठया या संदभात झालेली आहे. 
वेळोवेळ  या ठकाणी सम या जाणवली यावेळेला पाणीपुरवठा वभागाचे सव अिधकार  यांचे 
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समवेत  अनेकवेळा कायालयाम ये अथवा से टर २३ येथील पाणीपुरवठा क ावरती बसुन या 
वषयावर स व तर चचा या ठकाणी झालेली आहे. काल या तहकुबी या आधी आ ण 
तहकुबी या नंतरह  याच वषयावरती वेगवेगळ  िनवेदन घेऊन व वध नागर क, सद य 
आलेले होते. यां याशी देखील माझी स व तर चचा झालेली आहे. आ ण यामुळे मला 
मा हती आहे क , अनेक जणांना मा या समोर बसले यांना िन त सम या काय आहे, 
याचं गांभ य काय आहे याची कारणं काय आहेत,याची थोडया फार माणात का होईना 

िन तपणे  जाण आहे, समज आहे. मला या ठकाणी एक गो  िन तपणे चांगली वाटते 
आहे क , आज सवच नगरसद यांनी आपआपली मतं िनभ डपणे मांडलेली आहेत आ ण 
यातनं याची संवेदनिशलता आ ण शहरा या भ व या ती यांची आ मीयता दसून येत 

आहे. सु वातीलाच मला एक िनवेदन करायचं आहे क , अनेकांनी अशी देखील मागणी केली 
क , तु ह  आयु  आहात, तु हाला ब-याच गो ीचं ान आहे आ ण तु ह  परखडपणांन 
अनेक बाबींची अंमलबजावणी केली पा हजे. या ीने मी सभागृहाला आ ण नागर कांना 
अ त क  इ छतो क , हा मा या य गत संवेदनिशलतेची बाब आहे, एखादा अिधकार  
यवेळेला लोकशाह म ये काम करतो यावेळेला सव स मा.नगरसद य यां या बोल यामधुन 

आलं क , आ हांला नागर कांनी िनवडुन दलेलं आहे, यांची कामं करावं या हेतूनी िनवडुन 
दलेलं आहे. आ ण यामुळे आम या मतांनी काम करणं अपे ीत आहे. याच मताचा मी 
आहे आ ण यामुळे मला जे कळतं ते यो य असलं आ ण मला तसं वाटत असलं तर  सु दा 
ती बाब मी सवाना समजाव याचा य  करतो. कारण आपण नगरसद य आहात, आपण 
नागर कांचे ितिनधी आहात. हे सभागृह ह  वाय  सं थेचं वर  सभागृह आहे. आ ण या 
सभागृहाचे सव अिधकार या सभागृहाम ये व वध सवप ीय ितिनधी व आहे, यांचे गटनेते 
आहेत आ ण हणुनच आपण अनेक ावर व वध गटने यां या समोर चचा 
करतो, यां यासमोर मांडतो आ ण चचा क न वेळोवेळ  िनणय घेत असतो. आ ण यामुळे ह  
माझी संवेदनिशलता आहे या लोकशाह म ये काम कर त असताना यावेळेला शहर 
वकासाचा यापक  उ वत असतो यावेळेला या यापक सभागृहाम येच या बाबतीम ये 
डटेल चचा होणं अिभ ेत आहे. जे,जे नगरसद य आहेत यांनी िनणय घे या या पुव  हा 
िनणय यो य प दतीने,यो य मा हती या आधारावर व वध ऑ ची मा हती घेऊन याचा 
चौकट त अ यास क न यो य असा िनणय यावा ह  माझी अपे ा आहे. अनेकां या मतातून 
ऐक यात आलं क , आयु ां या मनात आलं तर यांनी हे केलं, या आयु ां या मनात आलं 
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यांनी हे केलं कधी काह  चांगलं झालं,कधी काह  चागंलं झालं नाह . माझा असा व ास 
आहे क , आज जे शहर आहे आ ण या शहराचे लोक ितिनधी िन तपणे या थतीत आहेत 
क , आज देशातलं सवात वेगानं वाढणारं शहर आपण आहोत आ ण याचं कारण आहे क , 
आजपयत आपण िन तपणे काह  ना काह  चांगलं कर त आलेलो आहोत. क  यामुळे या 
शहरात नागर क येऊ इ छत आहेत. शहर वाढ चा वेग हणजे कती, अनेकां या मनात  
िनमाण होतो क , खरंच आपण कती वेगानं वाढतो आहे. गे या तीन वषात काय झालं, 
गे या चार म ह यात असं  काय झालं क , या यामुळे टंचाई जाणवू लागली आहे. हा 
अनेकां या मनामधला  आहे. २७ ए ल २०१७, २०१६-१७ या वषाची डे हलपमट चाज या 
हेडमधुन आपला रे ह यु २६७ कोट  होता. आ ण २ वषानंतर कुठलाह  कर न 
वाढवता,कुठलीह  पॉलीसी न बदलता कुठ याह  करा या ट केवार म ये बदल न करता दोन 
वषानंतर २०१८-१९ चा आपला डे हलपमट चाजचा रे ह यु साधारणता ५४५ कोट  आहे. 
याचा अथ दोन वषात आपल उ प न डे हलपमट चाजसमधुन ड बल झालेला आहे. हा 
आप या शहरा या वाढ चा वेग आहे. शहरा या वरती पा याचं संकट आहे का?  तर आहे  
आ ण मी हे या दवशी या शहरात आलो त हापासून सांगत आहे. ह  प हली सभा नाह  क , 
या याम ये आपण स व तर चचा करतो आहे. कारण साधारणता  मा या मा हतीनुसार   
ह  चौथी सभा आहे. आज पा यावरती चचा सु  आहे. आ ण ितत याच पोटितडक ने सु  
आहे. भाऊसाहेब भोईरांनी एका सभेम ये  वचारला होता  मला आठवतं क , प हली सभा 
यावेळेला झाली  यावेळेला जी चचा झाली ती चचा, यावेळेला मांडलेले मु े आठवतात. 
येक वेळची पा भूमी वेगळ  असते पण सगळे जणां या मनातली जी अडचण आहे ती 

तीच आहे कारण आज या वेगाने शहराचा वकास होत आहे यामुळे हा  प ीय 
राजकारण असेल, एखादया वॉडमधील वषय असेल, एखादया झोनमधला वषय असेल ते 
सगळया या पलीकडे जाऊन पोहचलेले आहेत.  आता हा  ॅ ह ट  व द पंपीग असाह  
राह लेला नाह . याचं कारण अस आहे क , अनेकांनी आकडेवार  मांडली क , आप याकडे 
खरोखर पाणी कती उपल ध आहे. आप या शहराची लोकसं या साधारणता २३ ते २५ लाख 
पोहोचली आहे असा अंदाज बांधतो आहे.२५ लाख लोकसं या असेल असे गृह त ध  लोट ंग 
पॉ युलेशन धरलं तर २७ लाख लोक आपलं पाणी वापरतात असं गृह त धरावं लागेल.यासाठ  
साधारणता ३७५ एमएलड  इतकं  पाणी लागतं थोड यात आकडे सांगतोय, ए झॅट आकडे 
सांगत नाह . या याम ये ३५ ट के आपण तुट आ ण चोर  असं धरलं तर साधारणता ५०० 
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ते ५५० एमएलड  पाणी दररोज  लागतं आज आप याला पाणी ४८० एमएलड  उपल ध 
आहे. लस ३० एमएलड  पाणी एमआयड सीकडून घेतो. दो ह  िमळुन ५१० एमएलड  पाणी 
होते. हणजे जेवढं पाणी लागत तेवढं उचलतो. खरं हणलं तर आपण सवानी ऑलवेज 
असायला पा हजेत. थोडंस ट कली बॅल स पण अडचण कुठे येते तर दोन गो ी आहेत 
थोडसं इितहासात जायला हवं यावेळेला शहर वाढत होतं ३ लाख लोकसं या होती 
यावेळेला फेज -१ होतं आप याकडे मग पु हा अडचणीचा काळ आला नंतर फेज-२ आणलं 

आ ण पंपाची सं या वाढवली आ ण टमटची कॅपॅिसट  वाढवली. असंच वाढता,वाढता आपण 
फेज- ३ ला गेलो आ ण आप याला पवना धरणामधुन जेवढं आर ण आहे या यापे ा २० 
ट के अिधक कपॅिसट  टमटची  वाढवत अनेक वषाम ये आलेलो आहे. आज पवना 
धरणामधुन ४१५ या आसपास दररोजचा  एमएलड  पाणी उचल यास  अनु ेय आहे. पण 
या या अगे ट आपण २० ट के अिधक पाणी दररोज उचलतो. आ ण हे जे अित र  पाणी   

उचलतो याचे अित र  दराने पेमट करतो. पेमटचा  नाह , पेमट क  शकतो, अित र  
पाणी िमळालं तर ते ह  उचलू शकतो पण आज रावेत पंपींगची थती काय आहे आज 
आपण वाढवत,वाढवत ितथे आज १८ पंप ठेवलेले आहेत जे क , १८ ची १८ पंप एकह  
पेअरम ये न रहाता १०० ट के २४ तास पंपींग चालू आहे. या यापे ा जा त पाणी रावेत 

बंधा-यातून उचल याची मता आहे का?  पाणी उचल यानंतर याची टमटची मता आहे 
का? आ ण ते आप याला अलौड आहे का? कारण या प दतीने आज आपले पाणी 
पवनेम ये आर ीत आहे या या माणात जेवढं पाणी उचलतो ते पाणी आपण नद तून 
उचलतो ते जर आपण बंद पाईपमधुन उचललं तर आप याला थोड शी बचत होईल. पण ती 
सु दा अ ाप आप याकडून भा य केल गेलेलं नाह  आप याकडनं पवना धरणाची उंची 
मा या मताने  १ मीटरनं वाढवून घेणं अपे ीत आहे आ ण या यासाठ  जो काह  खच 
होणार आहे तो आपण बेअर करणार आहोत आ ण तो यां याकडे जमा देखील केलेला आहे. 
पण ह  गो  क हा होईल ज हा पवना धरणाची उंची १ मीटरने वाढेल आ ण यानंतर बंद 
पाईपलाईन ारे पाणी आप या दाराशी  येईल यावेळेला अित र  १ ट एमसी पाणी 
आप याला िमळणार आहे. यावेळेला १ ट एमसी पाणी आप याला िमळेल यावेळेला आपण 
संपुण शहराला यव थत पाणी वाटप क  शकू. पण ह  गो  झाली डायनॅमीक नसताना 
कंवा टॅट क असताना शहर या वेगानं वाढतंय या वेगानं वाढतच राह लो तर हे पाणी 
देखील कमीच पडणार आहे. हणून पॅरलली आपण अ य ोताची यव था सु  केली. आं  
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आ ण भामा आसखेड या दो ह  धरणांकडन आप याला २६७ एमएलड  पा याचं आर ण 
मंजुर झालेलं आहे. पाणी आर ण मंजुर झालं हणजे आप याला पाणी िमळालं असा अथ  
होत नाह  यामुळे याची अंमलबजावणी कर यासाठ ची यं णा  अ त वात आणली आपण 
जो ड पीआर केलेला आहे या याम ये आं  धरणातून पंपींग आ ण भामा आसखेड मधुन 
पंपींग क न नवलाख उं े या जागेवरती  आपलं ेड ेशर टाईम इकडं दो ह च पंपींग क न 
एक तपणे पाणी िमळेल आ ण या पा यामधुन ेड ेशर टाईममधुन ॅ ह ट या 
मा यमातून संपुण र या या मधुन पाईपलाईनचा वास होऊन आप या शहरापयत पाणी 
येणार आ ण िचखली येथे ड यूट पीसाठ   आर ीत केले या जमीनीम ये याचं टमट 
होऊन मग ते पाणी आप या शहराला उपल ध होणार अशी ह  भामा आसखेड आ ण आं ाची 
योजना आहे. सुमारे ४०० ते ४५० कोट चा हा क प आहे. पण यांची सम या पण आपण 
समजून घेतली पा हजे. पुणे महानगरपािलकेचं भामा आसखेडचं क प गेली अनेक 
वषापासून अंमलबजावणी सु  आहे तो सु  होतो,अडकतो,सु  होतो, अडकतो याची कारणं 
आप या सगळयांना ठाऊक आहे. हा  सोडव यािशवाय आपण नवलाख उं ेचं टडर काढून 
काम सु  करणं भामा आसखेडम ये हे आप याला अडचणीचं आहे. आं  धरणा या वरती 
एमआयड सीची एक  वॉटर स लायची क म तयार आहे मा  ती गेली १० वषापासून सु  
होऊनह  केवळ १०० मीटरची पाईपलाईन जोड यासाठ  गावक-यांनी वरोध के यामुळे गे या 
१० वषापासून कायरत नाह .  आ ण या सगळया ांचा अ यास क न आपण असा िनणय 
घेतलेला आहे आ ण शासनाकडन याची मा यताह  घेतलेली आहे भामा आसखेड धरणाच 
पाणी कुठेह  वापरलं जात नाह  ते नद म ये सोडून याव आ ण आपण १०० एमएलड  पाणी 
देहू बंधा-यातून उचलावं ह  ता पुरती उपाययोजना हणुन  आपण या यावर वचार क न 
हा एक माग काढलेला आहे. जी एनज   से ह ंग होणार आहे या एनज  से ह ंगमधुन ती 
फायना स होईल. आ ण हणुन आप याला हे श य होत आहे. पण हे पण इंटे रयम 
सो युशन आहे आप याला नवलाख उं े या ठकाणी आं ा आ ण भामा आसखेड दो ह कडुन 
पंपींग क न पुढ ल दोन ते तीन वषात ती देखील  योजना अंमलबजावणी करणं अ यंत 
आव यक आहे. कारण आपण सुमारे ८ ते १० ट के दरवष  या दरानं आज या लोकसं ये या 
बेसवर वाढतो आहोत. आज आपलं शहर २२ लाख लोकसं येचा धरला तर २२ लाख 
लोकसं येवर १० ट यांनी धरलं तर दरवषाम ये २ लाख २० हजार नागर क न याने 
शहराम ये येत आहेत. थोडसं डे हलपमट पॅटनकडे जाऊ या, डे हलपमट पॅटन जर पा हला 
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तर गे या तीन वषाम ये मा या सोबत डे हलपमट हावी या याम ये कती नवीन लम  
उभे राह ले ते मला सांगा. तु ह  एका लमचं नांव सांगा क , हे गे या तीन वषाम ये उभं 
राह लं आहे. एखाद , द ुसर  लम ता पुरती नद पा ा या कडेला िनमाण झाली असेल. या 
लम जु या लम या या याम ये िन त वाढ झालेली आहे. दुसर  गो  अनिधकृत 

बांधकामां या म ये काह  माणात वाढ झालेली आहे.आपण या यावर िनयं ण ठेव याचा 
य  कर त असतो. तथा प या याम ये  थोड  फार िन तपणे वाढ झालेली आहे. पण 

मोठया माणात लोकसं या या शहरात आलेली आहे ह  रे युलर डे हलपम येच आलेली 
आहे. आ ण हे जर आपण पा हलं तर यांची िनयमीत मागणी आहे ती पाणीपुरवठयाची 
आहे. आं ,भामा आसखेड या धरणांतुन यावेळेला पाणी स लाय होईल यावेळेला तु हांला 
पाणी देऊ. या बोलीवर आपण नवीन  सगळे क प   मंजुर कर त आलेलो आहोत. आज 
देखील करतो आहोत. पण आपण सगळेजण जाणतो क , एखादा नागर क ऑफ िशय सी 
सट फकेट घेऊन, वत:ची सोसायट  थापन क न ब ड ंगम ये आले आ ण रे युलर टॅ स 
पेअर झाले क , यांची जी मागणी आहे ती मी ह  थोपवू शकत नाह  आ ण तु ह  ह  थोपवू 
शकत नाह . आ ण यामुळे कमान प याचं पाणी तर  ा ह  मागणी िनरंतर वाढत आहे. 
द ुसर  मह वाची गो  एकंदर शहराचा यावेळेला आ ह  वचार केला होता यावेळेला पाणी 
वापराचं पॅटन काय तर आपला जो जुना भाग आहे या भागाम ये मुबलक पाणी अस याची 
सवय असलेला एक मोठा भाग आहे तो जवळपास ५० ट के शहराचा भाग आहे. क , यांना 
सवय आहे क , आप या शहरात मुबलक पाणी आहे अनेकांनी हटलं क , ेशर नाह . 
याबाबत मला सभागृहाची एक मदत लागणार आहे अनेकांनी हटल क , काह  अडचणी 
असतील तर आ हांला सांगा. माझी एक अडचण आहे क , ेशरनी पाणी ह  या या 
वेगवेगळया भागात वेगवेगळ  आहे. आ ण थोड शी प कार िम ांना सु दा वनंती आहे क , 
आज मोठया माणाम ये ोभ नागर कांचा,नगरसद यां या मा यमातून य  झालेला 
आहे. पण आज प र थती काय आहे क , कुठे तर  नागर कां या समोर देखील ितत याच 
यो य प दतीने मांडली जाणं आव यक आहे. कारण आज अशी वेळ आहे क , यावेळेला 
नागर कांना कंवा कोणालाह  आज आपण थोपवू शकत नाह . मागणी तर येणारच आहे 
एखादया य ला २०० िलटर पाणी वापर याची सवय आहे या याकडे जर कमी ेशरनी 
१२५ िलटर पाणी िमळालं तर  याची त ार राहणारचं  आहे. आ ण याला २५ िलटर 
िमळत होतं कंवा काह च िमळत न हत याला ४० िलटर िमळालं  तर तो सु दा ६० िलटर 
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का नाह , ८० िलटर का नाह  ह  पण त ार राहणार आहे.  येका या त ार म ये फरक 
आहे आज मला कुठ याह  त ार ला िनर त करायचं नाह  तुमची त ार यो य नाह  हणुन 

येकाला मा या खुलाशावरती मत य  कर याचा िन त अिधकार आहे. फ  माझं 
आजचं ऑ झ हेशन मी आप यासमोर मांडतो आहे. अजुन मी मा या ऍ शन लॅनकडे आलो 
नाह . आजची थती अशी आहे क , वेगवेगळया ठकाणी यावेळेला त ार येते, आ ण 
यां या माग या यावेळेला येतात या मागणीचं व प वेगवेगळे आहे काह  भागाम ये 
ेशरनी पाणी येणं हणजे चौ या माळयाव न दुस-या, ितस-या मज यावर पाणी येणं असं 

होतो काह  भागाम ये दुस-या माळयाव न प ह या माळयावरती ेशरनी  पाणी ॉप होतो 
असा याचा अथ होतो. काह  भागाम ये ाऊंड लोअरवरनं ख डयाम ये जाऊन पा याची 
धार कमी होणं हणजे हाफ ेशर ॉप होणं चालतो. पण येक भागात या नागर कांना  
यां या, यां या भागातील पाणी वापराची सवय अस यामुळे या याम ये कुठे कमी/जा त 

झालं तर याची त ारह  येते आ ण यामुळेच त ार चं व पच गंभीर असतं यातील 
गंभीरता मला काढून यायची नाह . कारण काह  नागर कांना आपणच सवय लावलेली आहे. 
ती सवय यांना राहणारच आहे आ ण या याम ये कपात झाली तर िन तपणे यांना ास 
होणार आहे. दुसरा पॅटन जो आप याला समजनु यायचा आहे तो हणजे पाणी वाटपाचा 
समय अनेकांची त ार अशी आहे क , आ हांला पाणी खूप उिशरा येतं रा ी १  ते २ 
वाजेपयत आ ह  जागचं रहायचं काय़? पाणी भर यासाठ  वाट बघत रहायची का? तर दुस-
या बाजुला अशी त ार आहे क ,सकाळ   ७ वाजता पाणी येत होतं आता ८.३० वा.पाणी येतं 
कंवा १० वाजता पाणी येतय तर १० वाजेपयत थांबून रहायचं का? अनेक ठकाणी असं पण 
पहा यात आलेलं आहे क , ाऊंड लोअरला संप म ये पाणी आहे पण पुव या सवयीनुसार 
आप याकडे कचन िसंकम ये प याचं पाणी भर याची सवय आहे आ ण ते पाणी नाह  
आलं हणुन पण त ार आहे. हणुनच मी हणतो क , त ार चं व प हे वेगवेगळं आहे 
यातलं गांभ य मला कमी करायचं नाह  पण त ार चं व प वेगवेगळया ठकाणी वेगवेगळं 

आहे. पाणी वाटपाचं सु दा आपण परसटेज पा हलं तर समान पाणी वाटपावर सु दा 
अनेकांनी आपली मतं खूप अ यासपूण मांडलेली आहेत. शहरा या ५० ट के भागाचा जर 
आपण वचार केला तर यांना १३५ एलपीसीड  अथवा अिधक १५० पे ाह  अिधक असं 
पाणी उपल ध होतं सुमारे २७ ट के कने शन आज शहराम ये  असे आहेत क , याचा 
पाणी  वापर १५० एलपीसीड  पे ा अिधक आहे. सुमारे २५ ट के कने श स शहराम ये असे 
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आहेत क , याचा वापर १३५ ते १५० एलपीसीड या  इतका आहे  आ ण उरलेले ५० ट के 
कने श स असे आहेत क , यांचा पाणी वापर १२० एलपीसीड  पे ा व वध े ाम ये कमी 
आहे. काह ंचा ४० ते ८० एलपीसीड  पे ा  कमी आहे. सम यायी  पाणी वाटप होणं हे 
अ यंत गरजेचं आहे पण सम यायी  पाणी वाटप कसं होईल याला दोन गो ी कारणीभूत 
असतात एक प दतीत सुधारणा या या अंतगत आपण जे करतोय याला आपण अ यंत 
चुक या अथाने २४ बाय ७ असं नाव दलेलं आहे. २४ बाय ७ या क प हा प दती 
सुधार याचा क प  आहे. ह  संपुण शहराम ये सुमारे ४० ट के जी गळती होते याम ये 
सुमारे २० ट के चोर  आहे आ ण सुमारे २० ट के गळती आहे. चोर  होताना लोक इलिलगल 
टॅब घेताना तो अशा प दतीने घेतला जातो क , तो यो य प दतीने केलेला नसेल , कंवा 
र ु प केलेला नसेल, याची केअर घेतलेली नसेल आ ण यामुळे इलिलगल टॅबमुळे पाणी 
िलकेज होते. जर २० ट के िलकेज असेल तर २० ट के चोर  आहे.चोर  हा फायना सीयल 
लॉस आहे. तो काह  रअल लॉस नाह . आप या नागर कांना  एक त के यानंतर याला 
पाणी ावचं लागणार आहे ह  पण बाब वचारात घे याची आहे. आज जर  आपण चोर  
डटे ट केली आ ण याला अनिधकृतचं रे युलाईज क न घेतलं तर  याचा पाणी वापर 
तेवढाच राहणार आहे आ ण तो वाढणार आहे. आ ण हणुन  अनिधकृत टॅब शोधणं, तो 
र लेस करणं, या यातली गळती रोखणं आ ण याला िनयमानीकुल  क न घेवुन याला   
िनयमीत कने शन िस ट मम ये आणणं हा आप या टे नीकल मधला कुठला भाग आहे तर 
तो हा आहे. द ुस-या प दतीत सुधारणा मधील जो भाग आहे तो हणजे आजची जी आपली 
वतरण यव था आहे जे टेलला आहेत यांना पाणी कमी शेरनी िमळतं 
दघी,बोपखेल,वाकड, पंपळे सौदागर, पंपळगुरव,दापोड  हे भाग टेलला आहेत यामुळे आ ह  
काह च क  शकत नाह . तो टेल हा जो क से ट आहे हा प दती सुधारणे या मा यमातून 
तो काढून टाका कोणीच टेलला राहणार नाह  याची जर यव था करायची असेल तर 
आप या प दतीत सुधारणा करावी लागते.हाय ॉलीक लॅिनंग क न येक कमांड 
ए रयानुसार याचं वत:च एक नेटवक तयार करायचं कमांड ए रयाम ये जी स लाय 
करणार   टाक  असेल ती पूणपणे भर यानंतर या यावरती जेवढा भाग कने टेड आहे तेवढा 
पूणपणे लड क न या याम ये पाणी पूणपणे उपल ध क न जेणेक न याचा वापर 
िनयमीत होऊ शकेल. पण हे कर यासाठ  अमृत योजना असेल कंवा २४ बाय ७ चा ४० 
ट के भाग असेल या दो ह  योजनांची यावेळेला अंमलबजावणी होईल यावेळेला हे इंटर 
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कने श स तोडले जातील येक भाग पाणीपुरवठयासाठ  कमांड ए रया ऍ सुलेट केला 
जाईल. वेगवेगळा  केला जाईल. आ ण यानंतरच या यामधलं ेशर राह ल ड युशन 
या, या टाक व न कंवा स लायमधुन बु टरवरनं आप याला मॅनेज करता येईल. पण ह  

या करत असताना आप याला काह  कालावधी लागणार आहे. आ ण यामुळे या 
प दतीत यावेळेला सुधारणा होईल यावेळेला सम यायी पाणी वाटप करणं आप याला 
श य होईल. आज या थतीम ये काह  भागाम ये जी टेल आहे या टेलला पाणी ायचं 
असेल, कंवा या भागातला उंचावरचा जो भाग असेल या उंचावर या भागाला अधा तास 
पाणी दे यासाठ  मला उवर त भागाला ४ तास पाणी ावं लागेल. या भागाला ४ तास 
पाणी जातं या भागाचा पाणा वापर वाढतो आ ण ितकडे जी गळती असेल तर  ती गळतीह  
वाढते. आ ण यामुळे आपलं न वापर यायो य पा याम ये वाढ होते. मग या याम ये एक 
गो  अशी आहे क ,अनिधकृत नळकने शन रे युलाईज क न घेत राहू. पण एक मदत मला 
सभागृहाकडनं हवी आहे क , अित र  पाणी वापरावरती कुठं ना कुठं तर  िनबधाला सु वात 
करावी लागेल. आ ण हा पॉलीसी डसीजन आहे हा काह  कुठला राजक य िनणय असु नये, 
हा सभागृहाने लाँगटम वचाराने  घेतलेला िनणय असावा. अशी माझी अपे ा आहे. जी 
य  १३५ एलपीसीड  पे ा अिधक माणात पाणी उचलतंय ज हा अ य घरांना  आपण ४० 
एलपीसीड  सु दा आपण यो य माणात  देवु शकत नाह  यावेळेला ती पुणपणे  अ याय 
वापर असतो. आ ण हा अ याय वापर कमी कर याचे अनेक टे नॉलॉजी उपाय आहेत आज 
वीण लडकत असेल  कंवा यांची टम असेल येकांना घरातील िलकेज शोधा, ते दु त 

करा हणुन सांगत असतात. आप या िस ट म म ये िलकेज कमी कर त असतात पण हे 
कर त असताना कुठे तर  एक डइ सेट ह हणुन यो य दर आज आपण जाह र केलेलं आहे 
प हले ती माणसी ४० िलटर पाणी आज आपण  शु य पये चाज करतो. ४० एलपीसीड  
कापुन १३५ एलपीसीड  आज आपण ४ ते ४.५० पै.  हा िमनीमम दर आहे.  आ ण जर १३५ 
एलपीसीड  या पुढे एखादा माणुस पाणी वापरत असेल तर याला कती दर आहे या यावर 
काह  पेनॉ ट  आहे काय़? याला काह  कं ोल आहे का? कुठे तर  आपण अित र  पाणी 
वापरत असू तर या यावर कुठे तर  कं ोल आण यासाठ  हा दर वाढवावा अशी माझी 
सभागृहाला वनंती राह ल. हे सगळं कर त असताना आप याला दररोजचा पाणीपुरवठा 
िनयमीत कर यासाठ  काय उपाययोजना करता येईल याकडे मी आता वळतो.आज या 
थतीम ये पा याची िन तपणे सम या आहे काह  अंशी पाणी उपल धता आहे तर द ुस-या 
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अंशी पाणीपुरवठा वभागाचा काह  माणातला अयो य कारभार कारणीभूत आहे आ ण 
यामुळे या थतीम ये दो ह  गो ीवरती एक तपणे काम कर याची अ यंत ता काळ 

आव यकता उपल ध झालेली आहे. एक अडचण आप या समोर िन तपणे मांडावी लागेल 
क , आजची पा याची थती इतक  टाईट आहे क , आप याकडे रावेत पंपींग टेशनवरती 
दोन ए स ेस फडर आहेत एक ए स ेस फडर जर काह  कारणांनी बंद पडला तर दुसरा 
फडर एका िमनीटां या आत सु  होतो. पण याचा प रणाम असा होतो क , एका िमनीटात 
जर िश ट झाला तर  सु दा तो मुथ नसतं सगळे पंप बंद पडतात आ ण ते पु हा सु  
करावे लागतात आ ण यावेळेला सगळे पंप सु  करावे लागतात यावेळेला याचा लोड 
बॅल स कर यासाठ  आपले एक,एक पंप ऑन करत जावं लागतं. आ ण हे कर याम ये 
आपला पंप ऑन करताना सुमारे अ या तासाचा कालावधी लागतो. या याम ये आप याला 
सुमारे ३० एमएलड  इत या पा याचा लॉस होतो. हणजे एक िमनीट जर  इले िसट  गेली 
तर ३० एमएलड  पाणी कमी होतं. हणजे आज ट कली बॅल स ए रयाम ये यावेळेला ह  
घटना घडते यावेळेला जो ड युशनचा जो भाग असतो तो डफर होऊन जातो. गे या 
दोन दवसा या घटना सांगतो आपण भरपूर पा या या उपल धतेब ल, पावसाब ल बोलत  
आहोत, पुराब ल बोलत आहोत,  िन तपणे पूर आला होता, धरणंह  १०० ट के भरलेलं होतं. 
आ ण या पावसाळया या कालावधीम ये आपण नद पा ातीलच पाणी पंपींग क न घेत होतो. 
पण मला असं सांग यात आल क , गे या दोन  दवसापासून नद पा ातील पाणी कमी 
झालेलं आहे रावेत बंधा-यावर पा याची लेवल कमी झालेली आहे  यामुळे आप याला वसग 
सु  करावा लागला. हणजे धरणांतून पाणी ॉ करायला आज आप याला डेली बेसीसवर 
आणाव लागणार आहे जर पाऊस या  म ह यात थांबला कंवा या दवशी पाऊस थांबेल 
या दवशी आपलं पंपींग कं ट यू चालू अस यामुळे लेवल कमी होईल  आ ण आप याला 

बंधा-यातून पाणी सोडायला र वे ट करावी लागेल. ते पॉवर जनरेशन सु  करतील यातुन 
पाणी येईल  आ ण ती ले हल मे टेन राह ल जर ितथे पाऊस पडत नसेल तर आतापासूनच 
बंधारा हळूहळू कमी हायला सु वात होईल.गे यावष  हेच घडलं १५ ऑग  पयत आपलं 
धरण १०० ट के भरलं आ ण आपण खूष झालो पण आप या कमनिशबानं परतीचा पाऊस 
आला नाह . आ ण यामुळे आप याला ऑ टोबर,नो हबर म ये टंचाई भासली. आ ण दस-
या या वेळेला अशीच सभा इथं झाली, ऑ टोबर म ये पु हा अशीच चचा झाली यावेळेला 
याच मु ावर आपण चचा केलेली होती. प र थती दवसागणीक अजुनच बकट होत जाणार 
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आहे. या कॉप शनमधलं काय चांगल आहे हे तर मी सांगणारच आहे आ ण याचे तु ह  
धनी आहातच पण जे काह  वाईट येणार आहे हे कोणी तर  सांिगतलं पा हजे ते काम मला 
करावं लागणार आहे. याचं सो युशन देखील आप याला काढायचं आहे सो युशन 
आप याकडे आहेत पण या याम ये काह  खंबीर िनणय आप याला यावे लागतील. आ ण 
यामुळे  प हली जी मदत मागणार आहे ती अित र  पाणी वापरासाठ  िनबध आण यासाठ  

आपली मदत लागणार आहे. दुसर  जी मदत मला सभागृहाची लागणार आहे ती हणजे 
ेशर ह  कुठ या ले हला देणार याची एक सरट सी आ हांला करायची आहे ती िन त 

कर याची आव यकता आहे. कारण काह  त ार ंना आ हांला िन त बोलावं लागणार आहे 
आ ह  कुठ या भागाम ये पाणी कसं देणार हे आ हांला िन त क न ावं लागणार कारण 

येक ठकाणी ते देणं श य नाह . आ ण ितसर  मदत लागेल क , येक नागर काला 
सकाळ  ६ ते ९ आ ण सं याकाळ  ६ ते ९ या वेळेत पाणी देणं श य होणार नाह . यामुळे  
सायबरटायमींगनी  जाणं हा आज कालानु प आप यावरती म ा  आहे क , जी या या 
वॉड तरावरती बसुनच िनणय करावा लागणार आहे. आ ण या याम ये मला आप या सवाची 
मदत लागणार आहे. कारण आज येक नागर कांची खरोखर याची गरज  असते क , मी 
घरात असतांना पाणी आलं हणजे मा या िनयं णाखाली ते भरता येईल पण आज खरंच ते 
श य नाह . यामुळे सायबयरटायमींग जे आहे ते होणारच आहे ते कसे करायचे याचे 
िनयोजन कर यासाठ  आप या सवाची मदत लागणारच आहे. एखादया भागाम ये सगळेच 
गर ब आहेत,नोकरदार आहेत संपवेल िनमाण  करणं श य नाह . यां यासाठ  वेगळं काह  
करणं, जे टोअरेज क  शकतात यां यासाठ  वेगळा टाईम देणं याची प र थती आपण 
जा त जाणतात कारण आपण यांचे ितिनधी आहात. आपण जर आम या जेई, 
डे युट ,कायकार  अिभयंता यां या सोबत बसून िनयोजन कर यास मदत केली तर ओरड 
कमी होईल आ ण कुठं तर  नागर कांना समजाव याची गरज सु दा लागणार आहे. या तीन 
मदतीची अपे ा  आप याकडनं क न मी मा या शासनाकडे वळतो. शासनाची िन तपणे 
काह  बाबतीम ये चुक आहे. आ ण याबाबतीम ये मी काह  िनदश शासनाला दलेले आहेत 
शासना या अिधका-यांनी याची गभंीरपणे द ता घे याची आव यकता आहे. तां क 

सुलभता ह  यावेळेला अित र  पाणी उपल ध होते त हा आपण मा य क  शकतो. कारण 
यावेळेला कट टु कट थती आहे यावेळेला तु हांला तां क कॉ पलीकेशन ला जावेच 

लागेल. आ ण यासाठ  तुम या मना व द जाऊन वॉड ऑपरेशन ले हल  पयत  जाऊन 
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आपलं माय ो मॅनेजमट करावे लागेल. आ ण याला कुठेह  पयाय नाह . तु हाला ते करावंच 
लागेल आ ण या यासाठ  येक वॉल ऑपरेटरला जबाबदार धरावं लागेल.  आ ण यासाठ  
शासनाला असे िनदश दे यात आलेले आहेत क , एकुण ब क वॉटर ड युशन आ ण जे 

आपले व वध मेन ड युशन लाई स आहेत ॅ ह ट  थेरगांव, ॅ ह ट  िचंचवड,एस-१,एस-२ 
कंवा पंपींग मधले इतर लाई स या सगळयांचा बचमाक िन त क न दे यात आलेला आहे. 
हा बचमाक जो िन त केलेला आहे या बचमाक माणे आ ण तो बचमाक कुठ या वेळेला 
कधी उपल ध होईल, कुठ या, कुठ या लाईनला कधी उपल ध होईल. हे िन त कर याची 
जबाबदार  से टर २३ आ ण िनकम साहेब यां याकडे दे यात आलेली आहे. िनकम साहेबांनी 
ल  देऊन यो य प दतीनं िनयोजन क न बचमाक या टायमींग नुसार, दवसभरा या 
टायमींगनुसार ऍडजे ट कर याची जबाबदार  यांची राह ल. अनेक जणां या मनात  असतो 
क , आ ह  जेईला फोन करतो क , पाणी का आलं नाह  जेई हणतो वरनंच पाणी आलं 
नाह  तर मी कोठुन देऊ वरनं आलं नाह  याला हे सो युशन आहे. कती येणार,कधी येणार 
याची सरट सी से टर २३ मधुन एकदा झाली क , हणजे येक  कायकार  अिभयं याची 
जबाबदार  सु  होते  एकदा यां या लाईनला हणजे  थेरगांव ॅ ह ट ला जबाबदार तांबे 
असतील, तर थेरगांव ॅ ह ट  मधील व वध टा या असतील तर याच ऑपरेशन कसं 
करायचं याचं िनयोजन लाव याची जबाबदार  आ ण या िनयोजना माणे पाणी उपल ध   
झा यानंतर याच ड युट कर याची जबाबदार  ह  या, या कायकार  अिभयं याची 
राह ल. टा या कती वाजता भरतील कती वेळानं रपीट होतील  बायपास कती वाजता 
सुटेल याच हाय ोिलक लॅिनंग कर याची जबाबदार  कायकार  अिभयं याची राह ल. आ ण 
एकदा का ड युशन नेटवक म ये एखाद  टाक  भरली आ ण मग यानंतर  
नागर कांपयत याचं ड युशन कर याची जबाबदार  ह  डे युट  इं जिनयर आ ण जेई 
यांची राह ल. ऍ युल ाऊंड ले हलच िनयोजन लावून द यानंतर ठरले या वॉल या 
ऑपरेशनची जबाबदार  या, या वॉलवर िनयु  केले या कमचा-यां या नावािनशी राह ल. हे 
िनयोजन लाव यासाठ  आ हांला ३ ते ४ दवसांची आव यकता आहे. माझे िनदश 
शासनाला आहेत क , ये या तीन दवसात शिनवार या आत िनयोजन लावून ते आप या 

वेबसाईटवर आ ण ेसमधुन प लीश करावं. हया जबाबदार साठ  कोण जबाबदार आहे 
जेणेक न कुठ या ले हलला चुक झाली, काय अडचण आली याचं िन तीकरण क न या 
य ला वैय क र या जबाबदार ध न यां यावर कारवाई करता येऊ शकेल.  जर बचमाक  
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माणे पाणी आलं आ ण ड युट झालं नाह  तर कायकार  अिभयंता जबाबदार राह ल. 
अंतगत लॉजला येतील आ ण सॉ ह करताना अडचणी येतील यावेळेस मागदशन 
कर याची जबाबदार  कायकार  अिभयंता यांची राह ल. क प राब व याची जबाबदार  
कायकार  अिभयं याची राह ल.शेवट या ांम ये आ णबाणी ज य थती आधार यामुळे 
शासनाचा दुसरा िनदश सव इतर  वभागा या कायकार  अिभयंता आ ण जेईना दे यात 

येत आहे क , यावेळेपयत पा याची प र थती  नॉमलला येत नाह   तोपयत थाप य 
वभागाचे, थाप य उदयान वभागाचे आ ण बांधकाम परवानगीचे कायकार  अिभयंता, 
उपअिभयंता यां या सेवा पाणीपुरवठया या रे युलायझेशनसाठ  अिध ह त कर यात येतील 
आ ण पुढ ल गरज असेपयत यां या सेवा िनकम साहेबां या सूचनेनुसार, व वध  कमांड 
ए रयावरती मॉनीटर ंग रे युलायईज करेपयत अिध ह त कर यात येतील. यांच मुळ काम 
पाणीपुरवठा िनयमीत होईपयत पाणीपुरवठा हे राह ल आ ण पाणीपुरवठा सुरळ त होईपयत 
पाणीपुरवठाच यां याकडे काम राह ल या यावरती येक ए रयाची िनयं ण  कर याची 
जबाबदार  ते ते कायकार  अिभयंता यांची राह ल. आ ण िनकम साहेब याच िनयं ण 
करतील हे आदेश उ ाची उ ा   िनगत कर याची जबाबदार  िनकम साहेब आ ण संतोष 
पाट ल साहेबांची राह ल. केवळ लम, पयावरण,आरो य  याच वभागाना यांच काम पूणपणे 
चालू ठेवता येईल. जे टाईमबाँड काम असेल तेवढं कर यापुरते काह  कमचार  बांधकाम 
परवानगी वभागाम ये कायरत राहतील.बाक चे सव कमचार  आपण या कामासाठ  
अिध ह त करतो आहोत. मला व ास आहे क , यांनी पाणीपुरवठयाम ये यापुव  काम 
केलेलं आहे यां या कामाचा अनुभवाचा यो य वापर क न यावायचा असेल तर िन तपणे 
आज वेळ आलेली आहे. लडकत साहेब,तांबे साहेब,पवार साहेब तु हां ितघांना पूणपणे मुभा 
राह ल कोणाचा अनुभव आपआप या े ाम ये वापर क न यायचा आ ण याच िनयोजन 
क न पाणीपुरवठा सुरळ त क न घे यासाठ  जोपयत पाणीपुरवठा सुरळ त होत नाह  तोपयत 
हा वभाग पाणीपुरवठया या वभागाम ये  कामावर राहतील. सगळयात शेवटची गो  जी 
मला आव यक आहे ती सभागृहासमोर मांडणार आहे एक चांगला मु ा मांडला होता क ,  
पाणीपुरवठा लॉगटम कर यासाठ  आप याला नगरसद यांची देखील मदत घेणं गरजेचं आहे 
माझी स मा.महापौर आ ण स मा.सभागृहाला वनंती आहे क , हा गंभीर  जर टाईमबाँडने 
सोडवायचा असेल तर वशेष पाणीपुरवठा आ ण जलिन सारण सिमती थापन करायची ते 
अिधकार कायदेशीर सभागृहाला आहेत वशेष सिमतीला कायक ा िन त क न सव  जे 
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िसनीयर नगरसद य आहेत यांना या शहराची इतंभूत मा हती आहे यांचा समावेश या 
सिमतीम ये करावा आ ण ह  सिमती आ ण शासन यांनी एक तपणे पढु या १० वषाचं 
नाह  तर २५ ते ३० वषाच यो य िनयोजन क न कालब द प दतीने हे सव क प तीन 
वषाम ये पूण होतील या यासाठ  एक तपणे काम केलं रा ीय प  प ीय भूमीका या  
पलीकडे जाऊन काम केलं तर ख-या अथानं हे कर यायो य शहर या नागर कां या पसंतीस 
पडलेलं आहे या प दतीनं भ व यातील जर ३० वष रहायचं असेल तर ते करावं लागेल अशी 
वनंती मी सभागृहाला करतो.  िन तपणे मला मा या जबाबदार ची पूण जाणीव आहे. मी 
काह  बाबतीत जर कमी पडलो असेल तर  िन तपणे मला याची दलगीर  य  करावीशी 
वाटते. पण आज अशी वेळ आहे क , यावेळेला आप या सवा याकडनं मदतीची अपे ा 
शासनाचा मुख हणुन मी आप या सगळयाकडनं य  करतो. िन तपणे अनेक  

आम या मनाम ये  मा या िनवेदनावरती  कंतू असतील चचसाठ  अजुनह  वाव असेल 
आपण िन तपणे पुन  चचा क  या.आप या या काह  सूचना असतील, जे काह  हणणं 
असेल माझं काह  हणणं असेल ते खोडून वेगळा मु ा सांग यासाठ  िन तपणे 
वकार यास तयार आहे. आपण पुन  बैठक घेतली, पुन  चचा केली तर ती करणं 

आव यक राहणार आहे. आ ण करावीच अशी अपे ा य  क न मी माझं िनवेदन संपवतो. 
तर  एक खुलासा राह लेला आहे आठवडयातून एक दवस खंड कर याचा िनणय घेतलेला 
आहे माझा व ास आहे क ,याचं िनयोजन आपण पुढे काह  काळापयत िन तपणे चालू ठेवू 
शकतो. अ टरनेट डे के याचा काय प रणाम झाला हे आज आप याला मा हत नाह . 
यावेळेस मी नागर कांना सांगतो क , टंचाई आहे पाणी जपून वापरा यावेळेला नागर क 

पाणी जपून वापरतात आज मी नागर कांना सांगू शकत नाह  क , टंचाई आहे.  आज 
आप या ड युशनम ये काह  ॉ ले स आहेत. यावेळेला टंचाई नाह  आ ण मी आ ह 
करतो यावेळेला नागर क जा तीत जा त पाणी टोअरेज करतील आ ण पु हा आप याला 
याच सम येला सामोरे जावे लागेल.आ ण हणुन आपण आहे या प र थतीम ये एक 
दवसाचा खंड क न  आपण जोपयत खर  टंचाई सु  होत नाह  तोपयत आपण िन तपणे 
या प दतीने वाटप क  शकतो. एक दवसाचा खंड याचा अथ ५० ते ६० एमएलड  अित र  
पाणी या दवशी उपल ध होतं ते या भागाम ये टेलचा ए रया आहे या ठकाणी ेशरनी 
पाणी जात नाह  ितथे आपण उपल ध क न देणार आहोत. मा  पुन  मला सांगायचं आहे 
ेशरची या या आप याला कुठे तर  ाऊड लोअरला  िन त करावी लागणार आहे 
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यामुळे दसुरा माळा,ितसरा माळा,चौथा माळा क न चालणार नाह . काह  जणांकडे आज संप 
ची यव था नसेल  तर कुठे तर  थाप य वभागा या माफत  ितकडे संप िनमाण 
कर याचा पयाय आप याला िन तपणे करावा लागेल आ ण यामुळे अनेक नगरसेवकां या 
मनाम ये राग मला कंतू दसतोय या यावर असं झालं तर काय होईल . काह  भागावर  
िन तपणे इफे ट होणार आहे पण या यासाठ  आप याला बसुन यावर सो युशन 
काढ यािशवाय सम वयी पाणी वाटपा या ीनं आपला वाह सु  होणार नाह  ध यवाद. 

मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, आजची सभा मंगळवार दनांक ३/९/२०१९ रोजी 
द ुपार  १.०० पयत तहकुब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर – उप थत सव  स मा.नगरसेवक, नगरसे वका, सव अिधकार  वग सवाचे 
मनापासून वागत करतो  जी सिमती गठ त करावयाची आहे ती लवकरात लवकर क  या 
आ ण ती दोन दवसात बैठक घेऊन या सिमतीचे पुढचे िनणय घेऊ. तसेच आयु  
साहेबांनी सव नगरसद यां या ांचा खुलासा केलेला आहे. सव नगरसेवकांनी आपआप या 
भागातील याचबरोबर गटने यांनी शहरा या पाणीपुरवठया या संदभात अितशय 

अंतकरणापासून आपआप या प दतीने पाणीपुरवठया या सम या या ठकाणी मांडले या 
आहेत खरंतर  या ठकाणी सव चचा झालेली आहे. मी तु हांला वेगळं काय सांगू पण मी 
वेगळं काह  सांगणार नाह  परंतु आयु  साहेबां या खुलाशावर शिनवार  आपण बैठक घेऊ 
याम ये गटनेते,नगरसेवक सवाना बोलावलं जाईल. आ ण यावर तोडगा काढू आ ण 

आयु ांनी तु हांला  शिनवारपयत पाणीपुरवठा सुरळ त करा आ ण सोमवार  आपण सव 
नगरसेवक,गटनेते यांची ऍटो ल टरला बैठक लावू. परंतु हे कर त असताना आज जर  
पा यावर चचा चालू आहे आज सु दा सव नगरसेवक आ ण मला सु दा पा यासाठ  फोन 
आलेले आहेत या या ठकाणी आ ह  वत:चे टँकर पाठवले या ठकाणी पाणी जात नाह  
या ठकाणचे फोटो आ हांला हॉटस ्  ऍपवर येतात. यामुळे तांबे साहेब, लडकत साहेब 

असतील तु हांला पु हा सुचना करतो क , या या ठकाणी तु ह  यापुव  पाणीपुरवठा 
सुरळ त कर त होता याच प दतीने आपण पाणीपुरवठा सुरळ त करावा. जे अनिधकृत 
कने शन आहेत ते अिधकृत करा कंवा तोडून टाका  परंतु आपलं पाणी असं वे टेज जाऊ 
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देऊ नका   आ ण कोणाला क ह  देवु नका याच बरोबर काह  नगरसेवकांनी  २४ बाय ७ 
या लाईनसाठ  शहराम ये जेवढे र ते खोदलेले आहेत ते सव र ते संबंिधत एज सीला 
लवकरात लवकर भरायला सांगा. नाह  तर या संबंिधत ठेकेदाराला आपण लॅकिल ट 
करावे.कारण आतापयत ३ ते ४ सवसाधारण सभेम ये सव नगरसेवकांनी हा मु ा उप थत 
केला परंतु या यावर काह ह  कायवाह  झालेली नाह . एवढेच न हे तर मी सु दा माझा 
भाग . २ आहे या ठकाणी खोदलेली लाईन आहे आ ण  मला वाटतं यमुनानगर ते 

िनगड  या र याने मी काल जात असताना महाराणा पुतळा जो आहे तेथून आपण 
यमुनानगरकडे जाताना वीट होम या जवळ ेचेस भरलेले आहेत आ ण बाक चे पूण ख डे 
आहेत तर अपघात हो याची वाट पाहू नका जर का यां या टडरम ये खोदाई करायची,लाईन 
टाकायची परत चेस भरायची जबाबदार   या वभागाची आहे तर मग ते काय आपले 
जावई नाह त जर यांची मानिसकता नसेल तर थाप य वभागाने काम करावे आ ण याच 
जे काह  बील असेल ते यांना ावया या बीलामधुन कपात करणेत यावे. परंतु २४ बाय ७ 
या योजनेचे ख डे कुठेच ठेवू नका आ ण याच बरोबर पावसामुळे झालेले ख डे ते ह  
थाप य वभागाने बुजवून यावेत. पाणीपुरवठा वभागा या संदभात काह  वषय आम याह  

कानावर आलेले आहेत. अिधका-यांची जी साखळ  आहे याम ये कायकार  अिभयंता, 
उपअिभयंता, किन  अिभयंता, वॉलमन, लंबर असे जे काह  आहे. जे वॉलमन आहेत यांना 
मानधनह  देतो आ ण तो एज सीकडेह  काम करतो. यामुळे सोसायटयांकडनं जा त पैसे 
घेणे आ ण यांना जादा पाणी देणे आ ण बाक या लोकांना कमी पाणी देणे असले उ ोग 
आता बंद करा आ ण आपण ॉपल  या ठकाणी ल  घालावे.  तु हांला थाप य वभागाची 
ट म सु दा आयु  साहेबांनी दलेली आहे. यामुळे असे कार शहराम ये या या ठकाणी 
घडतात या यावर तु ह  िनबध आणणं गरजेचं आहे याच बरोबर काह  नगरसद यानंी मु ा 
उप थत केलेला आहे क , लोकांनी  नद म ये आ ण काह  ना याम ये  भराव टाकलेला 
आहे. असं या या ठकाणी िनदशनास येईल या ठकाणी आपण कायदेशीर कारवाई करावी. 
आ ण श य तेवढया  लवकर जो भराव टाकलेला आहे तो काढून घेतला तर अितशय चांगले 
होईल. पुढ या वष  आप याला पु हा पूर थतीला सामोरे जावं लागणार नाह . सव 
नगरसेवक,नगरसे वका, अिधकार  वग यांची उप थती चांगली आहे अशीच उप थती ८ ह  
भाग सिमतीची बैठक असेल यावेळेस आपण उप थत रहावं अशी सूचना करतो. सवाचं 

मनापासून वागत करतो, प कार बंधुचह  मनापासून वागत करतो आ ण उप थतीब ल 
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आभार य  क न आजची सभा मंगळवार दनांक ३/९/२०१९ रोजी दुपार  १.०० पयत 
तहकुब करणेत येत आहे.    

       ------ 

 

                                             ( राहुल गुलाब जाधव )  
                                              महापौर                                                                                                          

                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका            
                                                पंपर -४११ ०१८                       
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३३ 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/७/२०१९,  द.२५/७/२०१९, द.६/८/२०१९ व द.२०/८/२०१९ (दु .१.००) व 

द.२१/८/२०१९ (दु.१.३०)  ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ३.९.२०१९                    वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२१.८.२०१९ (दु.१.३० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा मंगळवार दनांक ३.९.२०१९ रोजी दुपार  १.०० वा.महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

२) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

३) मा.द ा य बाबूराव साने 

४) मा.सार का िशवाजी स ते 

५) मा.बुड सुवणा वकास 

६) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

७) मा.डोळस वकास ह र ं  

८) मा.उंडे ल मण ध डू 

९) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१०) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

११) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
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१२) मा.बारसे यांका वण 

१३) मा.लांडगे र व ल मण 

१४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

१७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

१८) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

१९) मा.सावळे िसमा र वं  

२०) मा.ल ढे न ता योगेश 

२१) मा.लांडे व ांत वलास 

२२) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

२३) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२४) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

२५) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

२६) मा.मंगला अशोक कदम 

२७) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

२८) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२९) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३०) मा.संजय बबन नेवाळे 

३१) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३२) मा.भालेकर वण महादेव 

३३) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३४) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३५) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३६) मा.घोलप कमल अिनल 
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३७) मा.उ म काश कदळे 

३८) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

३९) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४०) मा.जावेद रमजान शेख 

४१) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४२) मा. मोद कुटे 

४३) मा.राजू िमसाळ 

४४) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४५) मा.बाबर शिमला राज ू

४६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४७) मा.भ डवे संिगता राज  

४८) मा.मोरे र महाद ू  भ डवे 
४९) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५०) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५२) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५३) मा.अपणा िनलेश डोके 

५४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५५) मा.गावडे राज  तानाजी 
५६) मा.जय ी वसंत गावडे 

५७) मा.कोमल दपक मेवानी 
५८) मा.सुल णा राजू धर 
५९) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६०) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६१) मा.कदम िनक ता अजुन 
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६२) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६३) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६४) मा.नढे वनोद जयवंत 

६५) मा.पाडाळे िनता वलास 

६६) मा.काळे उषा दलीप 

६७) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६८) मा.पवार मिनषा मोद 

६९) मा.बारणे अचना तानाजी 
७०) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

७१) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७२) मा.बारणे माया संतोष 

७३) मा.िनलेश हरामण बारण े

७४) मा.दशले रेखा राजेश 

७५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७६) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

७७) मा.ममता वनायक गायकवाड 

७८) मा.कामठे तुषार गजानन 

७९) मा.च धे आरती सुरेश 

८०) मा.क पटे सं दप अ ण 

८१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८३) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८४) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८५) मा.कुटे िनमला संजय 

८६) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
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८७) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८९) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९०) मा.लोखंडे चंदा राज ू

९१) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९२) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

९३) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९४) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

९५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९६) मा.राजापुरे माधवी राज  

९७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९९) मा.संतोष बबन कांबळे 

१००) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०१) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०२) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०३) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१०४) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

  
 यािशवाय मा. पाट ल – अित र  आयु  (१), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , मा.िनकम- सह शहर 
अिभयंता, मा.सवणे- .सह शहर अिभयंता, मा.दरुगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर - 
सहा.आयु ,  मा.साळंूके – मु य उदयान अिध क, मा.मुंढे- .िश णािधकार  (मा यिमक 
िश ण), मा.डॉ.साळवे- अित.आरो य वैदयक य अिधकार , मा.वाबळे-अिध ाता वायसीएमएच,  
मा.कुलकण , मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.मोरे, मा.वाघुंडे- कायकार  अिभयंता, 
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मा.डॉ.गोफणे- आरो यािधकार , मा.बहुरे- शासन अिधकार , हे अिधकार  सभेस  उप थत  
होते.   
       ----    
(सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.महापौर सभागृहात उप थत नस यामुळे 
मा.उपामहापौर यांनी सभेचे अ य थान वकारले)                           
मा.उपमहापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, 

प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.                    
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, अ ण जेटली- भाजपाचे जे  नेते तथा माजी 
के य अथमं ी,  बाबुलाल गौर – भाजपाचे जे  नेते तथा म य देशचे माजी मु यमं ी,  
कुसुम जग नाथ शडे – जे  गायीका, रामभाऊ भागुजी गोलांडे – माजी नगरसद य 
राजाभाऊ गोलांडे यांचे वड ल, िशवाजी वाखारे, ल मीबाई मोरे, इंदबुाई पवार यांचे दु :खद 
िनधन झा याने यांना दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

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

मा.उपमहापौर-  दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 

(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली)  

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. भारतीय जनता 
पाट चे क य नेतृ व आदरणीय सुषमाजी वराज तसेच आज या सभेम ये सवानी 

दांजली वाह ली असे क य अथमंञी आ ण भारतीय जनता पाट चे ये  नेते अ णजी 
जेटली यां या ब ल या ठकाणी बोलायच झालतर ते वदयाथ  प रषदेचे कायकत 
अस यापासून आप या सावजिनक जीवनाम ये कायरत होते. वदयाथ  प रषदेपासून 
अथमंञी आ ण अटलजी बहार  वाजपेयी यां या कारक द म ये जलवाहतूक मंञी तसेच 
रा यसभेचे सद य अशा अनेक पदावरती यांनी या ठकाणी काम केलेल आहे. माग या 
नर भाई मोद ं या सरकारम ये पाच वषा या काळाम ये अथमंञीपद यांनी भूषवलं. 
गे या पाच वषाम ये संपण देशाम ये चांग या प दतीच बजेट यां या मा यमातून केल 
गेलं. अतीशय हूशार आ ण अ यासू य म व असणार अ णजी जेटली साहेब आ ण 
या ठकाणी गेलेले भारतीय जनता पाट चे ये  नेते. ख-या अथान आज आपण जर 
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बघीतल असेलतर सुषमाजी असतील कंवा अ णजी असतील यां या जा यामुळे भारतीय 
जनता पाट म ये खुप मोठ  पोकळ  िनमाण झालेली आहे. ख-या अथान भारतीय जनता 
पाट च छञ या ठकाणी हरवलेल आम या सार या कायक याना या ठकाणी दसतय. 
यावेळेस आपण या ठकाणी दांजली वाहतो यावेळेस यांनी केलेलं काय, यांनी 
वदयाथ  दशेपासून केलेल काय हे आपणा सगळयांना मा हती आहे. आ हा सवाना 
यां या कायावरती काम करत राहण ख-या अथाने आठवणी होतील. सव 

सामा या यासाठ  जसं यांनी काम केल तशाच प दतीच काय आम याकडून हाव अशी 
या ठकाणी मी ई रचरणी ाथना करतो आ ण आदरणीय अ णजी जेटली साहेबांना  
पंपर  िचंचवड भारतीय जनता पाट  तफ तसेच या सभागृहातफ मी या ठकाणी 
दाजंली अपण करतो.  

मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. देशाचे माजी 
अथमंञी, संर ण मंञी आ ण ख-या अथाने सव च यायालयाचे वधीत  आ हा सवाचे 

देच आदरणीय अ णजी जेटली साहेबांना या ठकाणी दांजली या अनुषंगाने 
खरोखरच यां या जा याने या देशाच खुप मोठ नुकसान झालेल आहे अगद  वदयाथ  
अव थेपासून शालेय जीवनापासून यां याम ये नेतृ वाचे काह  सु  गुण दसून आले. 
अ खल भारतीय वदयाथ  प रषदे या अ य  पदा या मा यमातून यांनी यां या 
सामाजीक, राजक य कायाला सुरवात केली आ ण ख-या अथाने आपण जर पाह लतर 
कायदयाबाबत अतीशय हुशार अस य म व हणून यांना ओळखल जातं. यां या 
केस आजह  अनेक वदयालयाम ये, महा वदयालयाम ये ख-या अथाने रेफर स साठ  
घेत या जातात. कंबहूना जे आप या रा ाचे गृह मंञी आहेत अमीतभाई शाहा यां या 
केसबाबत खरोखरच यांनी वशेष ल  घातल. एवढच न हेतर अलीकड या काळाम ये 
आपणास मा हत होतं क  टॅ स या बाबतीत, दर णाली या बाबतीत देशाम ये, ववीध 
रा याम ये वेगवेगळे कर असायचे आ ण ख-या अथाने कामगार यावेळेस 
उदयोगजगतात जे आढाणी राह लेल होत आ ण सवात मह वाच हणजे आप या महारा  
रा यात अनेक उदयोगधंदे गुजरात असेल, उ रांचल असेल, पंतनगर असेल, साऊथम ये 
अशा ववीध रा याम ये ह रयाणासार या ठकाणी अनेक उदयोगधंदे थलांतर त झाले 
यामुळे अनेकाना उपासमार ची वेळ आली अनेकां या नौक-या गे या लघुउदयोजक 
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असतील, म यम उदयोजक असतील अतीशय यांची वाताहात झाली. परंतु ख-या अथाने 
या य म वाने, या नेतृ वाने गत रा ाचा अ यास केला, या ठकाण या कर णालीचा 
अ यास केला आ ण या नुसार ख-या अथाने जीएसट  सारखा अतीशय ांतीकार  असा  
िनणय या रा ासाठ  यांनी आण याच काम केल आ ण यामुळ आ हांला ब-याचदा 
िचंता वाटायची क  पंपर  िचंचवड शहर हे शहर ख-या अथाने डे ॉईक िसट  हणून 
होतय क  काय परंतु ती वाटणार  भीती ती ख-या अथाने या नेतृ वा या अ यासूपणामुळ 
ते थांब या गेलं. जीएसट  मुळ अनेक उदयोगधंदे आजह  आप या पु याम ये 
महारा ाम ये सु  झाले कंबहूना बाहेर गेलेले अनेक उदयोगधंदे ख-या अथाने आप या 
रा याम ये पु हा या ठकाणी आले. अतीशय चांग या प दतीची कर णाली जेणे क न या 
रा ाला ख-या अथाने गतीपथावर कस नेता येईल या अनुषंगाने सु  झालेलं आहे. जे 
ख-या अथाने चांगल आहे याला आपण चांगल हणल पाह जे ह  मानसीकता आप या 
मनाम ये असली गेली पाह जे. ख-या अथाने आपण जर पाह लतर आदरणीय आ ण 

देय अ णजी जेटली साहेबां या मा यमातून अतीशय चांगले िनणय या रा ासाठ    
ख-या अथाने घडले गेलेले आहेत. खरोखरच शेवट या ासापयत ते आप या या 
रा ासाठ  काम करत राह ले आ ण आजकाल आपण पाहतो आहोत राजकारणाम ये 
अनेकजण पदासाठ  हापापलेले आहेत पदा या माग पळतात यासाठ  अनेक कार क न 
दाखवतात. परंतु मोद  साहेब वत:हून यांना सांगत होते क  आता या मंञीमंडळाम ये 
तु हांला मंञी हणून शपथ यायची आहे परंतु यांनी प पणे यांना नाह  हणून 
सांगीतल माझी कृती व य ठक नाह  आ ण मी आता सेवा क  शकत नाह  यामुळ 
जर  तमुची मा यावर इ छा असलीतर  देखील मी ते वका  शकणार नाह . असं 
य म व िमळण हे खरोखरच आज या काळाम ये दु िमळ आहे. अशी भा यवान र  या 
रा ानी पाह ली, अनुभवली हणून या रा ा या हतासाठ  यांनी जे जे चांगल योगदान 
दलेल आहे ते खरोखरच अतीशय वंदनीय आहे. यां या संपुण आयु यात जे यांनी 
काह  केलेल आहे ते मला असं वाटत ीमद भगवत गीतेतील कमाड वाद  या माणे 
यांनी संपुण आयु य गोरगर बांसाठ , क क-यासाठ , रा ासाठ  समप त केलेलं आहे. 

अशा या महान नेतृ वाला मी या ठकाणी वंदन करतो आ ण आप या सवा या वतीने 
या ठकाणी भावपुण दांजली अपण करतो.  
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मा.सुल णा धर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज हामारे 
भारत देशने एक महान नेता खोया ह और म उनके चर ञोपे कुछ क हना चाहती हू.ँ 
Arun Jaitely was a Strong headed politician, renowned  Advocate, and great Leader, 
great Spokperson.  उनके जीवनपे, उनके य गत जीवनपे और उनके यावसायीक 
जीवनपे और उनके रा ीय जीवनपर म रोषणी दालना चाहती हू ँ. Arun Jaitely was born 
on 28 Dec.1952 in Delhi. After passing his LLV, he was a student leader of ABVP.  
Being a President of  Student Union Of Delhi. University he was  detained for 19 months 
during Emergency period.  He Practiced law in  Supreme Court & later was designated 
as Senior Advocate in Delhi High Court.  Arun Jaitely was Married to a daughter of a 
politician in J & K in 1982.  He started his political carrier in BJP & was a Spokperson. 
During Vajpayee Govt. he was appointed as minister of state for  I &  B  Sector  & letter 
on  ministree of Law & Justice. Althoug he never won any L S election, but he was 4 
times R S member & during 2009-14  he was  leader of opposition in RS in modi Govt. 
he was handeling 2 important ministeries  Defence & Finance. In the in future & this 
tenure 2 big initiatives  were taken by  GST & Demonatisation in finance.  Beacause of 
ill health he declared that he wont take active role in the new Govt. ऐसा महान नेता 
हमारे देशने खोया ह. हामने और एक महान नेता खोया ह. उप थत हम सभी म हलांए 
उनको अपना आयडॉल मानती थी. ऐसे नेताके बारेम स मा.महापौर, मै अनुमती चाहती 
हू ँ म उनके बारमे भी कूछ कहूँ. ऐसी महान नेता ह जो ऐसी श सियत ह जो एक शेरनी 
क  तरह दहाडती थी और बडे बडे लीडरभी उनके सामने चुप हो जाते थे. ऐसी महान 
नेता जीनके सामने प का नेता हो या वप का उनके सामने कोई टक नह  सकता. 
ऐसी ओ पोकपसन थी ऐसी ओ श सियत थी जीनका नाम है सुषमा वराज.  सुषमा 
वराजने अपने पॉिलट कल कर अरमे भारत देशमे ह  नह  ब क  वदेश मे भी अपनी 

अलक पहचान बनाई थी. सुषमाजी एक ऐसी व ा थी, ओ एक ऐसी पसनॅलट  थी जो 
संसद मे कतना भी िसर एस टॉपीक यो नां हो कतना भी controversis य  ना हो 
ओ अपने राजनैितक वरोिधयो को भी आपने मोह कर अपना दो त बनाती थी. अपना 
िमञ बनाती थी ऐसी खासीयत थी उ हम. सुषमाजी एक ऐसी श सियत थी उनको 
संयमीत अनुशािसत और मयाद त लीडर थी. य गत प मे वह बहूत ह  सुलझी हूई 
श सियत थी. सुषमाजी के बारे म और कहना चाहती हू ँ क  उ ह ने उनका जो 
पॉलीट कल कर अर ह ओ अ खल भारतीय वदयाथ  प रषदके मा यमसे १९७० मे टाट 
कया था. सुषमाजीने बहुतसारे मोद  ग हमटके पहले कायकाल म सुषमाजीने वदेश 
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मंञी के पम भी बेहतर न काय कया ह. हाम सभी उसको जानते ह. उनको वदेश म 
कोई भी अपना भारतीय नागर क कसी भी सम या म हो और उ हो वीट कर तो उ ह 
को तुर त जवाब देती थी. ओ खुद उनका मसला हाल करती थी ऐसी खासीयत उ हमे 
थी. ओ एक डायनॅमीक लेड  थी, एक डायनॅमीक पस लॅट  थी. ओ बीजेपी क  दो बार 
हाईस ेिसडट करके सुषमाजीने आपना रोल िनभाया था. सुषमाजीने सात बार सांसद 
सद य और तीन बार लोकसभा सद य के पमे सुषमाजीको चुनाया गया था. सुषमाजीने 
बहुत सारे िनणय भी उनके कायकाल म लीये ह. और सुषमाजी ऐसी श सियत थी क  
एकमेव लोकसभा सद य भी उनको चुना गया था और उसी दौरान उनको वधानसभा 
सद य भी चुना गया था. उ होने उनका जो कायकाल ह उ होने वधानसभा सीट रटन 
करने के िलए रा यसभा सद य को इ तफा दया था. सुषमाजी क  और खािसएत ह 
क  सुषमाजीने वसुवदैव कंुटंूबकम का मतलब पुरे व  को बहुत अ छेसे समझाया था. 
सुषमाजी का हंद  भाषा के साथ सां कृत भाषा म भी अ छ  पकड थी. ओ बहूत शायर  
अ छ  करती थी, क वताए अ छ  करती थी. उनके शायर  का अंदाज हाम संसद म कई 
बार देख चुके ह. ओ भारत क  पहली मु यमंञी के पम द लीसे उनको चुना गया था. 
ओ भारत क  पहली पोकसपसन के पमे उनको चुना गया था. ओ भारत क  पहली 
मह ला युिनयन कॅबीनेट िमनी टरके प म उनको चुना गया था. उ होने हे थ ऍ ड 
फॉिमली वेलफेअर म काम कया था. ऐसे बहुत सारे काय उ होने कये ह. हाम 
उप थत सभी म हलांए उनको अपना आयडॉल मानते थे. ऐसी एक डायनॅमीक 
पसनॅलीट  आज हमारे देशने खोई ह. म अपने प रवार क  और से, आपनी प  क  और 
से, और अपनी भाग क  औरसे सुषमाजी और अ ण जेटलीजी को भावपुण दांजली  
अपण करती हू ँ, ध यवाद.   

मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज आप या 
देशाचे अथमंञी आदरणीय अ ण जेटली साहेब आ ण सौ.सुषमाताई वराज यांच दु :खद 
िनधन झालेल आहे. देशाचे चांगले अथमंञी आज आप या या देशाने गमावलेले आहेत. 
मी रा वाद  काँ ेस या वतीने, महापािलके या वतीने या सभागृहा या वतीने यांना 
भावपुण दांजली अपण करतो आ ण मा.महापौरांना वनंती आहे क  आजची सभा 

दांजली झा यानंतर लोक पाणी पाणी पाणी करतात तर  सभागृहा या जबाबदार 
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खुच वर आज आपण बसलेला आहात आज रंगमा टरची रंग आ ह  आप या हातात 
दलेली आहे. आज सभागृहा या सव नगरसेवकाना असं वाटतय क  आज आपण 
या ठकाणी बसून काह तर  जशी ईड ची भीती जशी दलेली आहे तशी इड ची भीती 

आम या महापौरांकडन आ हा सगळयाना, अिधका-यांना पण पडावी अशी अपे ा 
आप याकडन य  करतो आ ण शहरातील जे मु य  असतील, या महापािलके या 
आले या येक सभा या वेगवेगळया कारणानी तहकूब झाले या आहेत. शहराम ये 
अनेक वषय आहेत, कचरा आहे, पाणी आहे कंवा इतर अनेक  आहेत. या ावर 
मुळ चचा करायला यावेळेस आ ह  उपल ध होत असतो यावेळेस काह तर  होत, या 
घटना घडतात याला आ ह  कधी नाकारणार नाह त पण ह  दांजली झा यानंतर 
पुढची जी िमट ंग आहे यात एक तास आ हांला सादक बाधक चचला वेळ दयावा अशी 
आप याला वनंती करतो. 

मा.आशा धायगुडे-शडगे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आजची 
जीबी आपण कदािचत तहकूब करणार आहोत, परंतु आज आप या देशाचे अ यंत 
काय म असणारे अ णजी जेटली यांची ाण योत २४ ऑग  २०१९ रोजी मावळली. 
देशाचे अथमंञी हणून यांनी पद भोगलेलं आहे. वप नेते हणून यांनी पद 
उपभोगलेलं आहे. असे अ यंत वचारवंत, अ यंत बु द मंत यांनी यां या वदयाथ  
जीवनापासूनच राजक य वाटचाल सु  केली. हणजे ख-या अथाने कुठेतर  राजकारण 
करायचं ह  भावना नसते, वदयाथ  असताना यावेळेस काम करतो यावेळेस ती भावना 
वेगळ  असते. ती कुठेतर  मोठया पदावर जायच हणून ती भावना नसते आ ण मला 
वाटते िन तपणे अ णजी जेटलीम ये तेच बघायला िमळालं क  वदयाथ  जीवनामधुन 
यांनी सुरवात केली आ ण आज ते यां या चांग या बु द म ेमुळे एका चांग या पदावर 

सु दा पोहचले. एवढेच न हेतर आदरनीय अटल बहार  वाजपेयी असतील, नर जी मोद  
असतील हे पंत धान असताना अ ण जेठलींचा वचार घेत या िशवाय यां याशी 
ड कशन के या िशवाय यां याशी चचा क नच िनणय घेत असा एक महान नेता आज 
आप या देशाने हरपलेला आहे. यांना मा या कुटंूबीया या वतीने, भागा या वतीने, 
आप या सभागृहा या वतीने भावपुण दांजली अपण करते याच बरोबर सुषमाजी 
वराज यांना सु दा आपण नुकतच गमावलेल आहे. यांनी देशाचा वचार केला, 
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देशासाठ  केलं, आ ह  शाळेत िशकत असताना सुषमाजी वराज यांचे भाषण ऐकायचो. 
ते उतूंग य म व, साड  घातलेली, जॅकेट ते मोठ कंुकू या यावेळेस सभागृहात 
बोलाय या यावेळेस आ हांला ते ऐकावस वाटायचं इतक चांगल य म व आज 
आप या देशाने हारवलेल आहे. या दोघानाह  पु हा एकदा मी दांजली अपण करते. 

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गे या दहा ते 
पंधरा दवसात भारतीय जनता पाट चे दोन सव च नेते अ ण जेटली आ ण सुषमा 
वराज यांना गमावलेलं आहे. सुषमा वराज यां या बाबतीत बोलायच झालतर भारतीय 

जनता पाट चा एक पह ला आवाज यांना देशात रणरागीनी हणून ओळखल जायचं. 
भारता या माजी पररा  मंञी हे देखील आप या सवातून िनघून गेलेले आहेत. अ णजी 
जेटली यां या ब ल सांगायच झालतर देशाचे माजी अथ मंञी तसेच द ली केट बोडचे 
चेअरमन होते यावेळेस माझा यांचा जवळून संबंध आला. यांचे केट बोडचे सद य 
ते आजह  मा या चांग या संपकात आहेत. या देशात या जनतेनी एक चांगल उतंूग 
य म व आज गमावलेलं आहे. मी सभागृहा या वतीने, मा या प ा या वतीने, मा या 
वैय क कुटंूबीया या वतीने या दो ह  सव च ने यांना भावपुण दांजली अपण करतो.             

मा. व ठल उफ नाना काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. अ ण 
जेटली यांना मी रा वाद  काँ ेस या वतीने भावपुण दांजली अपण करतो. खरतर 
सिचन िचंचवडे यांच अिभनंदन करायला पाह जे. ते या ठकाणी महापौर हणून बसलेले 
आहेत सभागृहा या वतीने आपल वागत, ध यवाद. 

मा.उषा उफ माई ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर 
महापौर सभागृहात आ यानंतर आनंद वाटला आपण िसंहासनावर होता. तु हांला संधी 
िमळाली याब ल तुमच अिभनंदन करते. देशाचे एक अ यासू य म व हण यानंतर 
अ णजी जेटली यांच नाव डोळयासमोर आ या िशवाय राहत नाह . देशाची जडणघडण 
करत असताना यांचे वचारािशवाय ती जडणघडण झालेली नाह . अशा य ला आपण 
सवानी या ठकाणी दांजली वाह याचा काय म आयोजीत केला. खरतर चांगली गो  
सवानाच हवी असते या माणे पाचप वानाचं जेवण करत असतो आ ण या पाच 
प वानाम ये एखादा पदाथ अतीशय आवड चा असतो पण तो परत वाढायला येत नाह  
आ ण कुठतर  आपल जेवण राह यासारख वाटत. याच प दतीच हे य म व आज 
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आप या देशाला, भारतीय जनता प ाला िमळालेल होतं. अतीशय चांगल य म व होत 
यांना कमी अयु याम ये हे जग सोडून जाव लागलं. याच माणे माजी पररा  मंञी 

सुषमाताई वराज हेह  य म व अतीशय वेगळ होतं. यांची वचारसरणी वेगळ  होती, 
यांची पसनॅलीट  वेगळ  होती, यांच राहणीमान सुंदर होतं, वचार चांगले होते. ह  
य  सु दा आज आप यातून गेलेली आहे. यां या वषयी बोलाल तेवढ कमीच आहे 
आताच सुल णा धर यांनी अतीशय सुदंर भाषण केल आहे. मी एवढेच हणेन या 
य ला आप या सभागृहा या वतीने याचबरोबर मी मा या वॉड या वतीने, 
कुटंूबीया या वतीने यांना दांजली अपण करते आण माझे दोन श द संप वते. 

मा.संद प वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. अ णजी जेटली, 
सुषमा वराज आ ण या या अगोदर मनोहर पर कर भारतीय जनता पाट  आ ण       
राजकारणा या इितहासाम ये भारतीय जनता पाट ने चांगले मोहरे गमावले आहेत. अ ण 
जेटली हे कायदे पंड त होते. सुषमा वराज यांच वकृ व चांगल होत आ ण भारत देशाच 
कधीह  भ न न येणार नुकसान या तीन लोकां या जा यामुळ झालेल आहे. वशेषत:   
सिचनजी िचंचवडे मी तुमच अिभनंदन करतो. कारण पंपर  िचंचवड इितहासाम ये  
सगळया आडनावाचे महापौर झाले पण िचंचवडे आडनावाचा महापौर पह यांदा झाला 
याब ल िचंचवड वासीयां या वतीने, पंपर  िचंचवड या वतीने मी तुमच अिभनंदन 

करतो आ ण या ती ह  ने यांना भावपुण दांजली वाहून माझ भाषण संपवतो. 

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, आजची ह  सभा द.७/९/२०१९ दुपार  १.०० 
वाजेपयत तहकूब करावी अशी मी सूचना मांडतो. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.उपमहपौर -  सवाचे आभार मानुन ह  सभा शिनवार द.७/९/२०१९ रोजी दुपार  १.०० 
पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

                                 ------ 

                                           (िचंचवडे सिचन बाजीराव) 
उपमहापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३३ 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/७/२०१९,  द.२५/७/२०१९, द.६/८/२०१९ व द.२०/८/२०१९ (दु .१.००)  

द.२१/८/२०१९ (दु .१.३०) व द.३/९/२०१९ (दु .१.००)   ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ७.९.२०१९                    वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.३.९.२०१९ (दु .१.०० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा शिनवार दनांक ७.९.२०१९ रोजी दुपार  १.०० वा.महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

२) मा. वीनल क पल हे े 
३) मा.साधना अंकुश मळेकर 
४) मा.द ा य बाबूराव साने 

५) मा.अ नी संतोष जाधव 

६) मा.सार का िशवाजी स ते 

७) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

८) मा.बुड सुवणा वकास 

९) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१०) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 



188 
 

  

११) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१२) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१३) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१४) मा.बारसे यांका वण 

१५) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

१६) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१७) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१८) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

१९) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२०) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

२१) मा.सावळे िसमा र वं  

२२) मा.ल ढे न ता योगेश 

२३) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२४) मा.लांडे व ांत वलास 

२५) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२६) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

२७) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२८) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

२९) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३०) मा.मंगला अशोक कदम 

३१) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३२) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३३) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३४) मा.संजय बबन नेवाळे 

३५) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
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३६) मा.भालेकर वण महादेव 

३७) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३८) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३९) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४२) मा.यादव मीनल वशाल 

४३) मा.वैशाली जािलदंर काळभोर 

४४) मा. मोद कुटे 

४५) मा.राजू िमसाळ 

४६) मा.बाबर शिमला राज ू

४७) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४८) मा.खानोलकर ा महेश 

४९) मा.भ डवे संिगता राज  

५०) मा.मोरे र महाद ू  भ डवे 
५१) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५२) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५३) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५४) मा.अपणा िनलेश डोके 

५५) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५६) मा.गावडे राज  तानाजी 
५७) मा.कोमल दपक मेवानी 
५८) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५९) मा.सुल णा राजू धर 
६०) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
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६१) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६२) मा.कदम िनक ता अजुन 

६३) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६४) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६५) मा.नढे वनोद जयवंत 

६६) मा.पाडाळे िनता वलास 

६७) मा.काळे उषा दलीप 

६८) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६९) मा.पवार मिनषा मोद 

७०) मा.बारणे अचना तानाजी 
७१) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७२) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७३) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७४) मा.बारणे माया संतोष 

७५) मा.िनलेश हरामण बारण े

७६) मा.वाघमारे अ नी व म 

७७) मा.दशले रेखा राजेश 

७८) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७९) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८०) मा.ममता वनायक गायकवाड 

८१) मा.कामठे तुषार गजानन 

८२) मा.च धे आरती सुरेश 

८३) मा.क पटे सं दप अ ण 

८४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
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८६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८७) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८८) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८९) मा.कुटे िनमला संजय 

९०) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९१) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९२) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९३) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९४) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९५) मा.लोखंडे चंदा राज ू

९६) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९७) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

९८) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९९) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१००) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०१) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०२) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०३) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१०४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१०६) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

  
 यािशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल-अित र  आयु  (१), मा.अ जत पवार 
-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, 
मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , मा.पवार- 
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उपसंचालक नगररचना,  मा.तुपे, मा.िनकम- सह शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर 
अिभयंता, मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.दरुगडेु, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, 
मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान अिध क, मा.मुंढे- .िश णािधकार  
(मा यिमक िश ण), मा.पोमण- मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे- 
अित.आरो य वैदयक य अिधकार , मा.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच,  मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.गलबले, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, 
मा.वाघुंडे - कायकार  अिभयंता, , मा.डॉ.गोफणे- आरो यािधकार ,  मा.व ते, मा.बहुरे- 
शासन अिधकार , मा.जरांडे- सुर ा अिधकार , हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.  

       ----    
(सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.महापौर सभागृहात उप थत नस यामुळे 
मा.उपामहापौर यांनी सभेचे अ य थान वकारले)                           
मा.उपमहापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, 

प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
(नविनवाचीत अित.आयु  मा.अ जत पवार यांनी यांची ओळख सभागृहाला क न दली.)          
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
            वषय मांक -३ 
दनांक ७/९/२०१९          वभाग- मा.आयु    
    

           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
                     .पअक/५/का व/१४८/२०१९ द.२९/०५/२०१९   

     २) मा .थायी सिमतीकड ल ठराव . ४८५१ 
        द.१२/०६/२०१९  

  

         क  शासना या पयावरण, वन हवामान बदल मं ालय तफ “बांधकाम सा ह य व 
राडारोडा यां यातील टाकाऊ घटका या व हेवाट लावणे” या िनयम २०१६ नुसार [C & D 

Waste Management Rule 2016] महानगरपािलकेने यव थापकाची जबाबदार  पार 
पाडावयाची आहे. पयावरण, वन हवामान बदल मं ालय या िनयमांनुसार महानगरपािलकेने 
सदर यं णेसाठ  उप वधी [By laws] मंजूर क न सदर यव थापन खच राडारोडा िनमाण 
क याकडून वसूल करण े ता वत आहे. तसेच ना व यपूण तं ान वाप नबांधकाम 
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राडारोडयाचा पुनवापर कर या या व टाकाऊ व तूचे माण कमी कर या-या बांधकाम 
यावसाियकांना ो साहन दे यासाठ  सवलती व सूट देण े याक रता महानगरपािलकेतफ 
धोरण िन त करण ेआव यक आहे.  

  पूव पठ का: भारत देशातील बांधकाम यवसाया या वृ  दर वा षक ७-८ ट के 
आहे. पुढ ल वषात नीती आयोगा या अनुमानानुसार स या या बांधकामा या ित पट 
गृहिनमाण क प, र ते, यावसाियक व सं था मक आ थापना व मुलभूत सु वधा क प 
भारतात ता वत आहेत. या क पातून वाळू, खड , दगड, चुनखड , माती यांचा वापर 
मो या माणावर होतो. या क पा या बांधकाम सा ह यातून िनमाण होणा-या राडारो यातून 
अनेक संसाधानाचे वग करण क न पुनवापर केला जाऊ शकतो. यासाठ  द ली व 
अहमदाबाद येथे पथदश  क प गेली ५ ते ६ वषापासून कायरत आहेत. पंपर  िचंचवड 
शहरातील व आजूबाजू या प रसरात मो या माणात बांधकाम क प कायरत आहेत. 
शहरांतगत अनेक वकास क पाचे बांधकाम शासन व महानगरपािलकेतफ व खाजगी 
व पात केले जात आहेत. शहरातील म यम वगाम ये सात याने गृह दु ती क रता व 

सुधारणा क रता घराअंतगत बांधकाम सा ह यांचा वापर होत आहे. स थतीत शहरात सदर 
टाकाऊ बांधकाम सा ह य नद , नाले, ओढे, तळे इ याद ं या काठावर व इतर ठकाणी 
अयो य प तीने टाक यात येत आहे. यामुळे मो या माणात नैसिगक ोतांचे दूषण होत 
आहे. तसेच पदपथ, मोक या आ ण अडगळ या जागा इ याद  ठकाणी अनािधकृत व 
अयो य रतीने टाकाऊ बांधकाम सा ह य टाक यामुळे नाग रकांना याचा ास होऊन 
अनारो य प र थती िनमाण होते.  

   उ : Construction and Demolition Waste Management Rule 2016 नुसार 
शहरात िनमाण होणा-या बांधकामाचा राडारोडा सुयो य प तीने गोळा क न यावर शा ो  
प दतीने या करणे. शा ो  प तीने येतून वेग या झाले या बांधकाम संसाधानाचा 
पुनवापर महानगरपािलकेतफ के या जाणा-या बांधकाम क पाम ये करण ेतसेच खाजगी 
क पाम ये सदर सा ह याचा पुनवापर करणेसाठ  ो साहन देण ेअ याव यक आहे.  

         कृती आराखडा: १. शहरातील बांधकाम सा ह य वापर कर या-या सव 
यावसाियक कं ाटदार व नाग रक यांना पयावरण मं ालयातफ बांधकाम व द ु ती 
िन कासनातून िनमाण होणा-या राडारो या या महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
अंतगत भाग १८ तील २९०,२९१,२९२,२९३ िनयम बंधनकारक असतील. २. बांधकाम व 
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द ु ती मधून िनमाण होणा-या राडारोडा यव थापनासाठ  राडारोडा िनिमतीदारचे वग करण 
पुढ ल माण ेआहे.  
         ेणी .१ : i  शासना या व महानगरपािलकेतफ नेमणूक केलेले कं ाटदारामाफत 
व वध वकास कामातून िनमाण होणारा राडारोडा. : i i  खाजगी बांधकाम यावसाियक, 
सं था व नाग रकांकडून करणेत येणार  बांधकामे यांना महानगरपािलकेतफ खाजगी 
बांधकामासाठ  ािधकृत वा परवानगी वतर त बांधकामातून िनमाण होणारा राडारोडा. ेणी 
.२ : i  शासनाची व महानगरपािलकेची परवानगी आव यक नसलेले कोणतीह  घरगुती 

आ थापना अंतगत, सं था अंतगत बांधकाम व दु ती ेणी १ म ये अंतगत समा व  
नसलेले सव घटक : i i मनपा कंवा कोण याह  ािधका-याकडून परवानगी न घेता करणेत 
येणा-या बांधकामामधून िनमाण होणारा राडारोडा.  
        ेणी .१ अंतगत येणा-या घटकांनी पुढ ल माणे कायवाह  करण ेअपे त असेल.  
        १. शासक य/ िनमशासक य वभागा या व वध वभागामाफत कंवा 
महानगरपािलके या व वध वभागाकडून कायादेश वतर त झा यानंतर ८ दवसा या आत 
अथवा आप कालीन प र थतीत काम सु  के यानंतर तीन दवसा या आत पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या पयावरण वभागाकडे कामाचे व पानुसार िनमाण होणारे राडारोडा या 
अंदा जत माण व कार कामाचे ठकाण व हत नमु यात शासक य/ िनमशासक य कंवा 
मनपा या संबधीत वभागा या कायकार  अिभयंता दजा या अिधका-ंयांकडून मा णत क न 
सादर करावे. सदर राडारोडा ५०० कलोपे ा जा त अस यास आव यक कंटेनरची सं या 
िन त क न अंदा जत या व वाहतूक खच तसेच महानगरपािलकेतफ साठवणूक 
कंटेनरसाठ  आव यक ठेव र कम िन त कर यात येईल.  

      २. राडारोडाचे दैिनक माण जा त नस यास िनिमतीदार वतःचे कंटेनर 
वाप  शकतात व महानगरपािलके या कॉल सटर मिधल यं णाना राडारोडा उचल यासाठ  
संपक क  शकतात. महानगरपािलके या यं णांना टोल  मांकावर राडारोडा 
उचल यासाठ  संपक के यानंतर वर त राडारोडा उचल याची यव था मनपाने नेमले या 
कंपनीतफ करेल परंत ुकोण याह  प र थतीत राडारोडा नैसिगक जिमनीवर कंवा र यावर 
व इतर  टाकता येणार नाह  याची जबाबदार  सबंिधत सं थावर व नाग रकांवर राह ल. 

      ३. अंदा जत या खचा या कमीत कमी २५ ट के र कम व साठवणूक 
कंटेनरक रता ठेव र कम महानगरपािलकेकडे जमा करावी लागेल. ेणी १ म ये येणा-या 
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महानगरपािलके या कं ाटदारा यावतीने संबिधत वभागाचे अिधकार  वभागाचा Login व 

Password वाप न े ड ट िनमाण क  शकतात.   

४. स या अ तवात असले या राडारोडा या व अनािधकृत बांधकामा या 
राडारो या या वहनासाठ  व या कर यासाठ  भाग मुखांना Login व Password 
वाप न े ड ट िनमाण क  शकतात. या क रता छायािच  स हत केलेली कायवाह  व 
राडारोडा अंदा जत माण यांची न द करण ेआव यक असेल.  

५. महानगरपािलकेतफ राडारोडा यव थापनासाठ  िनमाण कर यात येणा-या 
मोबाईल अॅप व संकेत थळाम ये Login व Password संबिधत सं था यांना अ ीम र कम 
जमा झा यानंतर वतर त कर यात येईल.  

६. सदर अॅप व संकेत थळावर अंदा जत राडारोडाचे माण व जमा अि म 
र कम खा याम ये दसेल.  

७. सदर सं थाने कंटेनर भर यानंतर अथवा सदर सं थेने संपक के यानंतर 
राडारोडा उचल यासाठ  वाहन पाठ वले जाईल. सदर वाहनातील संगणक यं णे दारे 
उचल यात आलेला राडारोडा याचे छायािच  व यांचे वजन तसेच सदर साठ  आकार यात 
येणार  र कम महानगरपािलके या सम वय क ाकडे व मोबाईल अॅप वर दो ह  कडून 
न दव यात येईल व अि म र कमेतून वजावट कर यात येईल.  

८. राडारोडा उचल यात ये यासाठ  मोबाईल अॅपमधील िश लक र कम ह 
अंदा जत माणा या ५% पे ा जा त असणे आव यक राह ल. ९. सदर र कम ५% पे ा 
कमी अस यास सदर सं थेने ता काळ पुढ ल २५% ट के भरणा करण ेआव यक राह ल.  

ेणी २ अंतगत येणा-या घटकांना पुढ ल माण ेकायवाह  करण ेअपे त आहे.  
१. ेणी २ अंतगत घटकांनी जमा झालेला राडारोडा, गनी बॅगम ये भरणे 

आव यक राह ल. ेणी २ अंतगत सदर राडारोडा महानगरपािलके या मोशी येथील 
Construction & Demolition पयत वखचाने नेऊन देऊ शकतात. अथवा 
महानगरपािलके या राडारोडा यव थापन क ास टोल  मांकावर संपक क न 
राडारो यासाठ  वाहन Pickup साठ  बोलव ूशकतात.  

२. राडारोडा मनपा या नजीक या ा फर टेशन पयत ने यास ेणी १ व २ 
मधील घटकांना ा फर टेशन येथे वजना माण े शु क भरणा करावा लागेल. सव 
ेणीसाठ  पुढ ल माण ेराडारोडा यव थापन शु क आकारणे ता वत आहे. राडारोडा गोळा 
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करणे. ेणी १ व २ बांधकाम राडारोडा उचलणे व मोशी राडारोडा या क ापयत वहन खच 
र. .१५/- ित कमी/ ितटन राडारो यावर या करणे. ेणी १ व २ बांधकामराडारोडा 

या शु क. र कम पये. २५०/- ित टन  
िनयम बा  राडारोडा यव थापनाक रता दंड :-  
१. वर ल माण े राडारोडा यव थापन यं णाशी संपक न करता अथवा 

अनिधकृत राडारोडा टाकणा-या य , सं था, यावसाियक, कं ाटदार, नाग रक व इतर 
घटकावर टाकले या राडारोडा या वाहनासाठ  व येसाठ  येणा-या खचा या १० पट शु क 
अिधक वहन व या खच वसूल कर यात येईल. तसेच नागर  घनकचरा यव थापन 
२०१६ व C & D Waste Management Rule 2016 या अिधिनयमनुसार कायवाह स पा  
राहतील.   

२. वर ल माणे कोण याह  ेणीमधील घटकाने नैसिगक, नद , नाले, ओढे, 
इ याद  जल ोतां या बाजूने वनापरवाना राडारोडा टाकलेचे िनदशनास आ यास, तसेच 
पदपथ, मोक या आ ण अडगळ या जागा इ याद  ठकाणी अनािधकृत व अयो य रतीने 
टाकाऊ बांधकाम सा ह य टाक याचे िनदशनास आ यास यांचेकडून १० पट दंडाची र कम 
तसेच यांचेवर फौजदार  गु हा मनपा या वतीने दाखल करणेत येईल.  

राडारोडा पासून पुनिनिमत घटका या वापरास ो साहन :-  
१. (i ) यायु  राडारोडा वापरणा-या बांधकाम यवसाियकांना ो साहन 

दे याक रता बांधकामम ये ीन ब ड ंग रेट ंग अंतगत GRIHA कंवा LEED माणप  
घेणा-या बांधकाम क पांना मालम ा कराम ये चिलत िनयमानूसार जा तीत जा त ५% 
सूट तसेच मो या क पाम ये (Large Development) अथवा परवडणा-या (Affordable 

Housing) (GRIHA) गृहा मानांकननुसार क पाम ये चार टार व पाच टार क पाम ये 
गृह माणप  अथवा (Leed) लीड माणप ाम ये Platinum अथवा गो ड दजा माणप  
िमळवले या क पांना मनपा या बांधकाम परवानगी वभागाकड ल ीन ब ड ंग रेट ंग या 
योजनेनूसार चिलत सुट देय राह ल.  

(i i ) यायु  राडारो यापासून िनमाण झाले या बांधकाम सा ह याचा 
मो या माणात वापर करणा-या बांधकाम यवसाियक कंवा, खाजगी नाग रकांना तसेच 
शासक य /िनमशासक य/मनपा या ठेकेदारांना सदरचे सा ह य या- या वषा या चालू 
बाजारभावापे ा २०% कमी दराने उपल ध क न देणे सबंिधत एज सींवर बंधनकारक राह ल.  
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२. महानगरपािलकेतफ कर यात येणा-या सव थाप य, कामाम ये 
राडारो यावर या क न बन वले या बांधकाम सा ह याचा वापर M२० grade पयत Non 

structural भागासाठ  वापर करण े बंधनकारक राह ल यासाठ  मनपा या शहर अिभयंता 
कायालयाने आव यक सा ह याची मागणी या क ाला तीन म हने आगाऊ प तीने े ीय 
कायालया या कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांचे मा यमातून कळ वण े आव यक आहे. 
सदर थाप य वषयक बाबींचे येक वष च े दर, थाप य वभागामाफत शहर अिभयंता 
कायालयाकडून दरपृ थकरणा दारे िन त करणेत येतील. तसेच बाजार भावातील अशाच 
बाबीं या दरापे ा सुमारे २०% कमी दराने सदरच े सा ह य मनपा या व वध वकास 
कामासाठ  उपल ध क न देण े सबंिधत एज सीवर बंधनकारक राह ल. याचा वापर 
मनपा या व वध वकास कामाम ये आव यकतेनूसार करणेची द ता 
थाप य/उ ान/ े नेज/पाणीपुरवठा इ याद  वभागांकडून घेणेसाठ  अशा बाबींचा समावेश 

िन वदेम ये वतं पण ेकरणेत येईल.  
३. याम ये ामु याने पे हर लॉक, कब टोन, चबस क हर,  गाड, युट लीट  

ड ट व इतर आव यकते माण े िनमाण होऊ शकणारे ना व यपूण का ट ॉड टसचा समावेश 

असेल. या यित र  व वध वकास कामांसाठ  लागणारे क चे सा ह य उदा. दगड, खड , वटा, 
वाळू, माती इ याद  सह र यासाठ  लागणारा भराव, GSB, Wet - Mix इ याद  व वध बांधकाम 

साह याचा वापर मनपा या व वध वभागाकड ल ठेकेदारांमाफत करणेसाठ ची काय णाली शहर 

अिभयंता कायालयाकडून िन त करणेत येईल. यानुसार याचा वापर मो या माणात करण े

आव यक आहे.  

       सबब उपरो  माणे पंपर  िचंचवड शहरातील िनमाण होणा-या बांधकामा या 
राडारो याच े Construction and Demolition Waste Management Rule 2016 चे 

िनयमानूसार वहन क न याचेवर शा ो  प दतीने या क न यापासून िनमाण होणा-या 
व वध Precast Product बांधकाम सा ह याचा पूण वापर मनपा या व इतर खाजगी 
बांधकामाम ये करणे या धोरणास [C & D Waste Policy] मा यता देणेत यावी. 
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू –  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. परंतु 
अनुमोदन देत असताना अिधका-यांनी या वषया संदभात सभागृहास मा हती दयावी. याचे 
टडर झालेले आहे का याबाबतीत सभागृला मा हती दयावी. तर  अिधका-यांनी म हती दयावी. 
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मा.सिचन िचखले -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच बाबू नायर 
साहेबांनी या कारे सांगीतल आहे पयावरणावर आपण अहवाल िस द करतो तर  या 
वषयाची स व तर मा हती दयावी. मा हती द यानंतर आ हांला बोलू दयाव. कारण क  हा 
मह वाचा वषय आहे. ेझटेशन पुण दया व या यानंतर आ हांला बोलू दयाव. 
मा.मीनल यादव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या वषयाच आ ह  
वागतच करतो परंतु आ ह  आयु  साहेबांना, मा.महापौर साहेबांना एक सांगू इ छते क  

पालीके या जागा या कोणा याह  पसनल ॉपट  अस यासारखे आप या पालीकेचे ठेकेदार 
वागतात. सगळयात थम आपण यां यावर कारवाई केली गेली पाह जे. पालीके या वा तू 
आपण बांधतो या बांधत असताना हे पालीकेचे ठेकेदार जो राडारोडा आहे तो कुठ याह  
भागात, कुठेह  ऊठसुठ टाकतात. माट िसट कड आपण जात असताना शहराच जे वाईट 
व ूपीकरण होतं ते सवात मोठ कारण हणजे पालीकेचे ठेकेदार. कारण मा या भागाम ये 
सगळयात मोठ वायसीएम सारख हॉ पटल होतं,  ितथे जे काम चालू आहे, दोन वषापासून 
याचे ठेकेदार आहेत साठे हणून ते दोन वषापासून जे काम करतात मागील वषभर 

हॉ पटलचा जो राडारोडा आहे तो मा याच भागात पालीकेचीच वा तू आहे या या बाजूला 
या या बाजूला मोकळा लॉट आहे या ठकाणी राञी या वेळेस तो राडारोडा तीथे आणून 

टाकला जातो. या संदभात थाप याचे अिधकार  जे आहेत यांना अंधारात ठेवल जात का 
यांच याकडे द ुल  केल जात,  कारण रोजचा जो राडारोडा आहे तो या भागाम य टाकला 

जातो आ ण मोठया माणावर टाकला जातो. आयु  साहेब या या आ दह  मी तु हांला 
दोनवेळेस सांगीतलेल आहे परंतु या यावर तु ह  काह  कारवाई  केलेली नाह . एवढ मोठया 
हॉ पटलच काम यांना दलेलं आहे मग ती काय यांची वत:ची ाय हेट ॉपट  झाली का 
उठसुठ राडारोडा टाकतात ह  रोजची गो  आहे. मी वत: कती वेळा ऑ फसवर बोलवलतर 
एकदाह  ते ऑ फसवर आलेले नाह त. मा हती देत नाह त, हॉ पटलच काम कसं चालल आहे 
ते आ हांला सांगत  नाह त. मी यांना वचारल कती ट के काम झालेल आहे तर ते फ  
पुढ या वषात काम होईल  असं सांगतात. परंतु तसे चालणार नाह  या हॉ पटल कती 
काम चाललेल आहे कस कस काम चाललेले आहे या सगळयाची मा हती आ हांला िमळालीच 
पाह जे. ऐ यम ब डस, ऐ यम सोसायट  ६०० लॅटची आम या भागाम ये सोसायट  
आहे. तो ब डस या या शेजार  अजून एक मोठ  कम चालू करतो आ ण ती कम चालू 
झालेली आहे. याचाह  राडारोडा आहे, या या शेजार  आप या पालीकेचा ड पी लॅ ट आहे.  



199 
 

  

तीथ तो राडारोडा टाकला जातो जेणेक न वषात तीन वृ ारोपण केलेलं आहे परंतु तो 
वत:ची मालम ा अस यासारख सगळा रोडारोडा आप या पालीके या जागेवरती टाकला 

जातो. अशावेळेस  येतो क  पालीके या अिधका-यांचह  ल  नाह  का. मी न तेची वनंती 
करते क  जे असे आप या पालीकेचे ठेकेदार आहेत यांना लॅकली टम ये टाका. यांना 
इतरञ काम देतात ते बंद करायला सांगा यांना तु ह  वचारा क  तु ह  केण या प दतीन 
राडारोडयाची व हेवाट लावणार आहेत, ध यवाद. 
मा.संजय कुलकण  (काय. अिभयंता)  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये जो बांधकामाचा राडारोडा आहे यासाठ  क शासना या 
पयावरण, वन वभाग यांच मंञालयातल C & D Waste Management Rule म ये 
आप याला पॉलीसी फायनल करायची आहे. स तर आप याला कंपलसर  आहेत पण 

येक महानगरपािलकेनी तीची पॉलीसी आ ण टडर काढून यात जे रेट आलेले आहेत 
यानुसार आप या शहरापुरते जे रेट आहेत यासह अनिधकृतपणे जे इकडे तीकडे राडारोडा 

टाकातात यां यावर काय कारवाई करणार. याची येक महानगरपािलकेनी यांची पॉलीसी 
िन त क न याला जनरल बॉड ची मा यता यावी अशी ो ह जन आहे. या अंतगत 
आपण ह  पॉलीसी टॅ ड ंग किमट या मा यतेनी जनरल बॉड  समोर ठेवलेली आहे. फ  
पॉलीसी आहे, पॉलीसीच ेझटेशन आहे याम ये काय ो ह जन आहे ते. पाच ते सात 
लाईड आहेत, याम ये ो ह ज स आहेत. 

मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू –  मा.महापौर साहेब, अनुमोदन देतो. बीपीएमसी 
ऍ ट या अंतगत एखाद  पॉलीसी टॅ ड ंग किमट म ये मा य झा यानंतर सभागृहाने पण 
मा य कराव लागत या यानंतर ते टडर लोट करायला पाह जे होतं. या संदभात अिधका-
यांनी खुलासा दयावा क  या वषयावर सभागृहाने मा यता द यािशवाय याच टडस आलेल 
आहे का आ ण झालेल असेलतर कधी झाल. याची पुण माह ती सभागृहाला द यासाठ  
वनंती आहे.         

मा.संजय कुलकण  (काय. अिभयंता)  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  
याबाबतच बीओट  त वावर टडर नोट स नं. ८/२०१७-१८ म ये झालेलं आहे. टॅ ड ंग 
किमट ला जो वषय ठेवला होता तो २८/२/२०१८ रोजी याला मा यता िमळाली. याचा 
ठराव . होता २३८३ जनरल बॉड ला यावेळ  जागा दयाय या संदभात वषय आपण ठेवला 
होता. तो ठराव नं. १८१ द. २०/४/२०१८ ला तो मंजूर झाला होता. जे टडर आहे याना ती 
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जागा अलॉट करायची होती. बीओट या या कंड श स आहेत या जीबीला द.  
२०/४/२०१८ ला मंजूर झालेला आहे. यानंतर या कॉ ॅ टरनी ऍ ीमट क न आप याकड 
सादर केलेलं आहे.  याम ये पुण शहरात जथून राडारोड जनरेट होतो तीथून तो गोळा क न 
उचलणे आ ण तो ोसेसींग ला ट वर देणे यासाठ  थायी सिमतीने मंजूर  दलेली आहे. 
यानुसार १३.५० पैसे पर कमी. पर टन हा रेट फायनल झालेला आहे. ोसेसींगसाठ  जो 
ला ट लागतो तो संपणु यांनी वत: या खचाने तीथ बसवायचा आहे. आ ण लगेच वत: 
इ हे मट करायची आहे  आ ण याची कॉ ट २८ करोड अशी आहे. यासाठ  आपण यांना 
मोशी कचरा डेपो येथे चार ए कर जागा उपल ध क न दलेली आहे. याम ये लॅ टच काम 
चालू आहे. आपण आता या शहरातून पुण राडारोड गोळा कर याच काम चालू करणार 
आहेत. यासाठ  आव यक ते डंपर कंवा जेसीबी ते लावून तयार झालेले आहे. या 
मह यापासून ते काम चालू करणार आहेत. ोसेिसंगसाठ  पुण लॅ ट बस यानंतर येक 
टन या ोसेिसंगसाठ  २४५.६९ पै. एवढा पर टन आपण यांना ोसेिसंग चाजस देणार 
आहोत. कारण यां या यंञणेमाफत ते ोसेिसंग करणार आहेत. पुण लॅ ट ते लावणार 
आहेत आ ण आपण ोसेिसंग झा यानंतर पर टन २४५ . यांना देणार आहेत. याम ये 
एमएसड यू ल अंतगत C & D Waste Management Rule म ये कशा प दतीने ोसेस 
झाली पाह जे ते दलेली आहे. याबाबतचे सगळे स फायनल आहेत ते बंधनकारक आहेत. 
कॉलसटर यांनी करायच आहे. जे हा आपण ब ड ंग परमीशन देतो कंवा अनिधकृत 
बांधकाम तोडल गेल कंवा आपले कॉप रेशनचे जे वकास काम आहेत याम ये जनरेट 
होणारा राडारोडा आहे यांनी या कॉल सटरवर टोल  नंबर असेल याला कॉ टॅ ट 
करायच कती राडारोडा आहे या प दतीने ते हेईकल पाठवतील आ ण तो ते कले ट 
करतील. ब ड ंग परमीशन झा यानंतर  ब ड ंग परमीशनला ते क पलसर  राह ल क  तीथे 
एक युजर आयड  आ ण पासवड याला दला जाईल आ ण यांच जेवढ ब टप आहे या 
अंतगत तेवढे पैसे ऍड हा स म ये ब ड ंग परमीशन यावेळ  भ न घेणार आहेत. या 
अंतगत तेवढा राडारोडा आ यानंतर यातून ते मायनस होणार आहे. गाडया या या 
वत: या मालक या असतील. क टेनर या या वत: या मालक चे असतील. जेसीबी 
याचा वत:चे मालक चा असेल. तो कुठून उचलणार कुठपयत जाणार क.मी. वगैरे 

ऑनलाईन सगळ रेकॉड होईल आ ण ती हेईकल कुठ धरली ते पण कळेल. तीथ आ यानंतर 
ोसेिसंग जे होईल ते पण लॅ ट आहे या लॅ टचा ेझ टेशन म ये दोन िमनीटाचा 
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ह ड ओ पण आहे. हा लॅ ट आता स या द लीम ये चालू आहे, अहमदाबादम ये आता 
झालेला आहे, सुरतम ये याच टडर झालेल आहे आ ण  नवी मुंबईन आता केलेलं आहे 
आ ण येथून पुढे हा क पलसर  आहे. राडारोडयाचा लॅ ट क पलसर  करावा लागणार आहे.  
मा.आ नी िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता तु ह  
हणालात क  ब ड ंग परमीशन देणार आहेत तीथला राडारोडा तो उचलणार आहेत पण जो 

नद काठ  टाकलेला आहे याच करणार आहेत का.  

मा.संजय कुलकण  (काय. अिभयंता)  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
आपण जर सांगीतल यांना हा उचला तर यांच उचल याच काम आहे. तो कुणी टाकला 
काय टाकला हे अगोदर आप याला ेसआऊट करावा लागेल. यां याकडून तो दंड वसुल 
करावा लागेल. या दंडाच पण आपण या पॉलीसीम ये घेतलेल आहे. यांनी अनिधकृतपणे 
वदाऊट परमीशन टाकल असेलतर यांना आताचे जे रेटस आहेत या या दहापट दंड 
आकारायचा.  

मा.आ नी िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पण तो कोणी 
टाकला आहे हे मा हत नसेलतर काय करायच.  

मा.संजय कुलकण  (काय. अिभयंता)  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
याम ये यां या ाय हेट जागा, नद या कडेला आहेत या जागा मालकांची जबाबदार  

आहे क  यां या जागेत ते नाह  पडायला पाह जे. तीथ जर राडारोडा पडला असेलतर आपण 
या जागा मालकाला जबाबदार धरणार आहेत आ ण येथून पुढे पडू नये यासाठ  सीसीट ह  

कॅमेरे लावणार आहेत. यापुव  भरपूर राडारोडा पडलेला आहे पण येथून पुढे पडणा-या 
राडारोडयासाठ  आप याला पॉलीसी फायनल करायची आहे. पॉलीसी फायनल झा या िशवाय 
आप याला यां यावर कारवाई करता येत नाह . ेझटेशन पाह लेतर बरेचसे डाऊट लेअर 
होतील. 
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
हे आयु ांचे डॉकेट आहे वषय दुसर कडे भरकटत जाऊ नये हणून मी वषयावर परत 
बोलतो. बीपीएमसी ऍ ट नुसार पॉलीसीचा िनणय घे याचा अिधकार जर सभागृहाला आ ण 
थायी सिमतीला असेलतर या या अगोदर टडर लोट होवू शकेल का आ ण टडर लोट 

क न ते वक ऑडर देवू शकेल का. आता कुठल ेझटेशन देतात, पॉलीसी डसीजन या वेळेस 
आ हांला काह  सुचना मांडाय या असतील, सभागृहा या सद यांना या यावरती काह  
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सजेशन दयायचे असतीलतर ते तु ह  गृह त ध न पुढे टडर लोट करताय. या प दतीने 
कामकाज होत असेलतर कोण अिधकार  येथे र पॉ सीबल आहे या यावर कारवाई होणं 
गरजेच आहे. एखादा जर घर  नाह  गेलातर हे चालणार नाह . सभागृहाला गृह त ध  नका, 
स ाधार  असो कंवा वरोधी प ाचा असो. एखाद टडर जर लोटस होत असेलतर ते 
िसर एस मॅटर आहे. एखादया महापािलकेनी पॉलीसी डसीजन केल नसेलतर आ ण ते टडर 
जर लोट होत असेलतर जे याला र पॉ सीबल अिधकार  आहेत ते घर  जायला पाह जे असे 
ठाम मत आहे. याबाबतीत खुलासा आयु  साहेबांनी दयावा. मी वत: संजय कुलकण कडे 
गेलो होतो परंतु उडवाउडवीचे उ र िमळाले. प ा या बैठक म ये यांना बोलावल त हा पण 
उडवाउडवीचे उ र िमळाले. हे जर टडर ए ल- २०१८ म ये लोट होवून जर ऑडर दल 
असेलतर काय. या वषया या संदभात आयु  साहेबांनी खुलासा दयावा. 
मा.संगीता (नानी) ता हाण-े  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज 
पाईन रोड सारखा असा उ म रोड आहे पण तीथ जो राडारोडा टाकलेला आहे हे कोण 

टाकत आ ण काय टाकत हे अजून आ हांला समजलेल नाह . जो रोड करायचा राह लेला 
आहे या ठकाणी दगड, मातीचे ढग भरपूर माणात आहेत. राडारोडा कुणी टाकलेला आहे ते 
काह  अजून आ हांला मा हती झालेल नाह . पाईन रोडला राडारोडा आणून टाकतात 

येकवेळेस तो मी उचलायला सांगते. एवढा सुशोभीत रोड क न या रोडचा काह  उपयोग 
नाह . तो रोड आता वापर या यो य सु दा राह ला नाह  एवढ  बेकार प र थती या रोडची 
केलेली आहे. माझी एवढ च वनंती आहे क  एवढया चांग या रोडला तीथ यांनी राडारोडा 
टाकलेला आहे तो कोण टाकत याची तु ह  चौकशी करावी आ ण तो राडारोडा तीथ न 
टाकता आता नवीन रोड झालेला आहे, तीथ मुल खेळतात अशा ठकाणी राडारोडा टाकला 
असेलतर तो उचल यास सांगावा कंवा याची चौकशी करावी. एवढ च माझी वनंती आहे. 
मा. व ठल उफ नाना काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर हा 
वषय सगळया सद यांना समजणं गरजेच आहे. आताच आमचे सहकार  बाबू नायर यांनी 
वषय मांडलेला आहे याचा पह यांदा खुलासा करावा. तो खुलासा झा यानंतर पुढे आपण 
वषय घेवू. ह  चचा भरकट यापे ा बाबू नायर यांनी जो खुलासा वचारलेला आहे तो करावा.    

मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. आताचा जो वषय चचम ये आहे 
या याम ये काह  लेर फकेशन सभागृहात अपे ीत आहेत ते मी आप या समोर सादर 

करतो आहे.  शहराम ये एकंदर त ववीध गृह क प कंवा अ य कुठलेह  क प यावेळेला 
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थाप न होतात, जुने घर कंवा कायालय, अ थापना यांचा यावेळेला पुन वकास होतो 
अथवा कुठलाह  वकास क प होत असतो मनपा या माफत असो कंवा अ य कुठ याह  
य या माफत असेल यावेळेला मोठया माणात राडारोडयाची िनम ती शहराम ये होत 
असते. एमएसड यू २०१६ स हे क शासनाकडन थाप न कर यात आलेले आहेत या या 
अनुषंगाने शहरात िनमाण होणा-या  सव कार या घनकच-याच याव थापन करणं हे आज 
कायदेिशर प दतीने बंधनकारक सव महानगरपािलका, नगरपािलका, मंडळे यां या सवच 
आ थापनेवरती कर यात आलेले आहे.  एमएसड यू २०१६ सचा एक भाग हणजे C & 

D Waste  Rule 2016 हा आहे. हणजेच राडारोडयावरती या करणं हा घनकचरा 
याव थापन येचाच एक भाग अस याने याचेवर देखील या करणे हे 
महानगरपािलकाना बंधनकारक कर यात आलेले आहे आ ण यामुळे या वषयाची जबाबदार  
ह  महानगरपािलकेची अस यामुळे याची अंमलबजावणी महानगरपािलकेनी यापुव च 
स मा.सभागृह, स मा. थायी सिमती यां या मंजुर ने, पुवमा यतेनीच सु  केलेली आहे.   
यामुळे सभागृहाची पुवपरवानगी न घेता ह  िनवीदा या केलेली नसून सभागृहाची 

मा यता घेवूनच ह  या पुण कर यात आलेली आहे. यापुव  ठराव .१८१ 
द.२०/४/२०१८ अ वये, सदर या कर यासाठ  एमएमसी ऍ टचे कलम ७२ ब नुसार 
एफओट  त वावरती ह  संपुण या कर याची अस याने रतसर वषय सभागृहा या 
पटलावरती आण यात आलेला होता यावेळेला सभागृहाम ये चचा हावून या वषयाला मंजूर  
िमळालेली आहे. या संपुण िनवीदा येम ये कुठ या कार या अट  शत  या याम ये 
राहणार आहेत कुठ या कारे कच-याच संकलन होणार आहे, घनकच-यावरती या क न 
याचा िनपटारा कसा होणार आहे, याला दयावयाच शु क या सव बाबीवरती मंजूर  

घेत यानंतर िनवीदा या पुण कर यात आलेली आहे. िनवीदा या पुण के यानंतर 
स मा. थायी सिमतीकडन ा  झाले या दराना देखील मा यता घे यात आलेली आहे. 
सवा या समोर एक  आहे क  पॉलीसी िनवीदा या के या यानंतर का आणली याचा 
खुलासा मी आप यासमोर देत आहे. स या सादर केलेली पॉलीसी ह  आप या इथे कचरा 
संकलनासाठ  हणजे जो राडारोडा संकलीत होणार आहे या या संकलनासाठ  कुठ याह  
कारचे दर अदयापपयत िन त कर यात आलेले नाह त. या यासाठ चे कुठलेह  बॉयलॉज 

आप या महानगरपािलके या वतीने यापुव  कधीह  तयार केलेले नाह त आ ण हे दर िन त 
कर याचा अिधकार हा या सदनाचा अस यामुळे ह  पॉलीसी क न आपण सभागृहा या समोर 
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आणलेली आहे. या सभागृहाकडन आता जी अपे ा आहे क  हे दर िन त करत असताना 
जसे आता अनेकांनी  वचारले क  एखादा गृह क प बांधकाम होत असेल कंवा नवीन 
कुठलह  कमिशअल इ टॅ लीशमट येत असेल यां या राडारोडयाच काय करणार, कोण वहन 
करणार, कुठे वहन करणार या कोण करणार, याच पेमट कस वसुल करणार कती 
पेमट होणार या सगळया बाबी आपण या पॉलीसीम ये नमुद केले या आहेत. हे होत 
असतानाच जसं क  आता एक  ठेवला क  नद पाञाम ये पडलेला राडारोडा जर असेलतर 
याची जबाबदार  कोणावर ठेवणार. याची ॉपर वसुली असेल कंवा याच वहन कर याच 

असेलतर हा सगळा िनणय या कर यासाठ  ह  आपण आजची पॉलीसी तयार केलेली 
आहे. या पॉलीसीम ये अदयापह  काह  ञुट  जर असतीलतर या आज सभागृहाला चचा 
क न या याम ये अंतभाव याचा करता येवू शकेल. आज या थतीम ये आपण दोन 
कॅटॅगर ज या पॉलीसीम ये केले या आहेत. पण जसं आता चचा के या माणे नद पाञाम ये 
पडलेला जो काह  भराव असेल आ ण याचा अंतभाव या पॉलीसीम ये जर करायचा असेलतर 
तो देखील या पॉलीसीम ये करता येवू शकेल. पण सभागृहाची मा यता घेत यानंतरच 
िनवीदा या पुण केलेली आहे. िनवीदा या कर या या मागची कारणमीमांसा करताना 
मी यापुव  हण या माणे कायदयाने आप याला महानगरपािलकेला हे काम बंधनकारक 
कर यात आलेल ंआहे. जशा प दतीन आपण कच-या या ोसेिसंगची िनवीदा केली याच 
प दतीने ह  या देखील आपण पुण केलेली आहे. आता पॉलीसी या मा यमातून 
आप याला याच दर ठरवणं, वहन कसं करायच कुठ या कच-याच कशा प दतीनं वहन 
करायचं ह  पॉलीसी ठरव यासाठ  आता वषय सभागृहासमोर आणलेला आहे. हणून िनवेदन 
सादर.     
           
मा.बापू उफ शञु न काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  
साहेब आपण जो आता खलुासा केला ते एकतर बीओट वर आणले द. २९/२/२०१८ ला येथे 
मा यता दली. आज तु ह  जी पॉलीसी आणली, आज तु ह  हणता तुम या या याम ये 
काह  सुचना असतीलतर आपण याचा अंतभाव क . यावेळेस हे टडर आणल यावेळेस 
थायी सिमतीन याला मा यता दली. या या अगोदरच सभागृहा समोर हे आणायला 

पाह जे होतं. असे वषय होत असताना कुठलीह  गो  जर तु हालंा क ाकडन कंवा 
रा याकडन आले असतीलतर आपण ती काह ह  क न सभागृहात आणली पाह जे. 
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या याम ये मोनोपॉली हायला नको. ते उचलायचे दर, घेवून जायचे दर परत महापािलका 
२० ट के काह तर  आहे. हणजे कुठेतर  आपण मोनोपॉली करतोय असं नाह  का होणार.  
टडरला नंतर मा यता दली असतीतर बरं झाल असतं. माझी अशी वनंती आहे क  हा 
वषय करत असताना परत सभागृहाची सुचना यायची असेलतर पु हा याच तु ह  टडर क  
शकणार का.  

मा.सं दप वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या वषया या 
संदभात साहेबांनी सांगीतल २०१८ म ये सभागृहाची मा यता घेतली. तु ह  मला सांगा तु ह  
पर टनाला २४५.७० पै.हे दर तु ह  फायनल केले. दहा टनाची गाड  मोशीम ये गेली हणजे 
२४५७ . याचे एका गाड ला झाले. समजा पंपर  मधुन कंवा लांबून यायच हणलेतर 
याचे कलोमीटर माणे रेट वाढतील. आज नद म ये जो राडारोड टाकला गेला, नद या 

पाञात राडारोडा, नद च पाञ बार क केलं. आता दोनवेळा पुरप र थती िनमाण झाली, आता 
हा नद तला राडारोडा कोण उचलून नेणार व याचे पैसे कोण देणार. कुलकण  साहेबांनी 
चांगला शोध लावलाय, २८ कोट ची सं था टडर घेते ती इ हे टमट करणार आ ण आपण 
ड पॅच करणार. ते वीट तयार करतील कंवा याचे लॉकेज तयार करतील कंवा बाक चे 
उदयोग. मग महापािलका याला याचे पैसे देणार तु ह  २८ कोट चा ोजे ट लावणार,  
आपण जागा देतो. मग हे महापािलकेला अगोदरच कळत न हतं क  जर आपण हे ड ल केल 
आ ण राडारोडा आप या मा यमातून उचलला आज १९० हे टर मोशीम ये खाणी आहेत.   
तु हांला आता पयटन थळ तयार करायच आहे. साहेब, कुठलह  धोरण आणत असताना 
याचा वचार क न आणल असतंतर महापािलकेचा पण फायदा झाला असता. हणजे 

महापािलका ेञाम ये राहणा-या लोकांचा. आता समजा २५ ट के तु ह  ती ब डर कडून 
भ न घेणार समजा मी वत: ब डर आहे मा या बांधकामाचा राडारोडा आहे तो मी तीथच 
िनमुलन क न टाकलातर मला २५ ट के तु ह  भरायला लावणार, हे चुक च धोरण आहे. 
संजय कुलकण  साहेबांनी नऊ वषात मला वाटत पह यांदा ेझटेशन करताना आ हांला 
सगळया सद यांना वाटतय क  अरे, हां प चर चांगला आहे. ते ेलरम येच आ ख प चर 
संपवून टाकतात. साहेब, नऊ वष झाल ह  य  या पो टवरती आहे. ती पो ट यावेळेला 
सभागृहाने एट केली नऊ वषात या माणसाने खरच काह  काम केल आहे का 
पयावरणासाठ . एकतर  काम केलेल यांनी दाखवाव. क  हे काम मी केलेल आहे आ ण 
या यामुळ पयावरण सुधारलेल आहे. आज २००६ पासून नद  सुधारचा ोजे ट तो शासनाकडे 
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गेला, साडेतीनशे कोट  आले आ ण आता आपण बॉ ड काढलेले आहेत. साहेब, हे शहर 
सुधारायच असेलतर आप याला अिधकार  चांगले पाह जेत. ती एट केलेली जी पो ट 
आहेना तु ह  आज मी सभागृहाला वनंती करतो क  ती पो ट आपण खरच बरख त क न 
चांगले अिधकार  आता तीथ िनकम सह शहर अिभयंता चांगल काम करतात. अशा 
माणसा या हातात हे सगळ जर करण दलतर चांगल होईल. माग यावेळेला पण सांगीतल 
होत आयुबखान पठाण आप या इथन रटायड झालेले आहेत या माणसला जर  आपण 
मानधनावर िनयु  केल आ ण यांना पयावरणाच सांगीतलतर चांगल होईल. यांनी 
िचंचवडम ये याकाळात जे काम केल होत दहा पंधरा वषापुव  िचंचवडे ताई या वॉडम ये, 
िचंचवडे ताईपण सभागृहात आहेत, ताई यावेळेला यांनी चांगल काम केल होतनां. अशा 
माणसाकडून काम क न या क  यांची या याम ये पेशालीट  आहे. कोण पु तक वाचून 
प र ा देवून कोस पास झाले हणून या माणसाला यातली शंभर ट के आ कल येते असं 
काह  नाह , आंगठेबहादुर पण माणुस हुशार असु शकतो. वसंतदादा पाट ल महारा ाचे 
मु यमंञी होते, ते चौथी पास होते. यांनी पण यावेळेला चांगल काम केलनां. िश णाम ये 
काह  नसतं माणसाला अनुभव आ ण अ यास लागतो. मा.महापौर साहेब, मी तु हांला 
वनंती करतो कुलकण  साहेबांनी जे आजपयत नऊ वषात काम केलीत याची खातेिनहाय 
चौकशी लावा आ ण हा वषय परत एकदा सभागृहापुढे मांडा, याच ेझटेशन यव थत ठेवा 
आ ण या यानंतरच याला मंजूर  दया तोपयत हा वषय तहकूब ठेवा, एवढ बोलून थांबतो 
जय ह द जय महारा . 
मा.िनतीन काळजे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा जो वषय आहे 
मुळात याच टडर झा यानंतर सभागृहात यायलाच नको होता पंरतु आता वषय आणला 
आ ण याला सभागृहाने मा यता दलीतर याला वक ऑडर देणार का. माझा हाच  आहे 
तु ह  चचा करणार ठक आहे आ ण आ ह  जर फेटाळला तर काय करणार. उदया तु ह  
पॉलीसी ठरवली ठक आहे, उदया तो ठेकेदार तुम या पॉलीसी माणे नाह  तयार झालातर 
आ ण उदया कोटात गेलातर तु ह  काय करणार. 
मा.संजय कुलकण  (काय. अिभयंता) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.आता 
जी पॉलीसी आणलेली आहे C & D Waste  बाबत याबाबतच ेझटेशन दे यात येत आहे. 
(C & D Waste बाबत या पॉलीसीच ेझटेशन दे यात आल ंव वषयपञाचे वाचन केले) 
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मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
या वषयाम ये पॉलीसी डसीजन जे आहे ते वे ट या संदभात आहे. घनकचरा तु ह  कसा 
कले ट करणार आ ण याचे दर िन त कर यासाठ  आपण ह  पॉलीसी आणली. मला सांगा 
हा उलटा वास कसा काय सु  झाला. तु ह  फॅ टर  िनमाण केली, बीओट  त वावर ऑडर 
दली आ ण या यासाठ  रॉ-मटेर अल लागत ते कती टन आहे या शहराम ये कती 
घनकचरा िनमाण होणार आहे. याच कॉ ट काय आहे, याच ा सपोटशन कॉ ट काय 
होणार आहे आ ण या यानंतर मॅ युफॅ चर ंग कॉ ट ठरतं. नवीन काह  पॉलीसी तु ह  
िनमाण केली का. इथ फॅ टर  िनमाण झालेली आहे याच दर ठरणार २५ ट के आप याला 
मोफतलाल कंवा पीसीएमसीला देणार आहेत तु ह  असा बीओट  त वावर आप याला फायदा 
होणार आहे. आता उलट झाल आहे आप याला रॉ मटेर अलची कॉ ट मा हत नाह , याच 
ा सपोटशनची कॉ ट मा हत नाह , याच ोड शन कॉ ट मा हत नाह . आ ण ते फॅ टर ला 

आपण टडर लोट क न यांना ऑडर दलेलं आहे आ ण जागा दलेली आहे या जागेच 
काह  मु यमापन होणार नाह  का. ती कंपनी काह  चॅर ट वर सु  करणार आहेत का. यांन 
मॅ यूफॅ चर ंग क न या शहराला काय फायदा होणार आहे. याबाबतीत पंपर  िचंचवड 
महापािलकेचा खुलासा कुठेह   नाह . हणून या वषया या संदभात आयु  साहेब माझी 
वनंती आहे सभागृहा या वतीने क  क लेटली या वषयावर तु ह  कॅल यूलेट करा आ ण 
तो ोजे ट जर यो य नसेलतर याबाबतीत पुन वचार करावा अशी मी वनंती करतो.  

मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर या 
वषया या संदभाम ये २००८ ला यावेळेस टडर झाल, खारतर या वषयावर सभागृहाम ये 
यावेळेस चचा होते आ ण या प दतीन राडारोडा असेल कंवा पयावरण असेल सव 

स मा.सद यां या भावना या ती  आहेत. एखादा वषय सभागृहात मांडत असताना, 
कुलकण  माझी तु हांला सूचना आहे या वषयावर सभागृहातील वातावरण गढूळ होईल 
अशा प दतीचे यावेळेस वषय सभागृहाम ये एखादया पॉलीसी या संदभाम ये आपण 
आणतो यावेळेस सगळे पदािधकार , सगळे गटनेते यां या बरोबर कधी कधी चचा केली 
पाह जे. हणजे आपण सहज सभागृहाम ये वषय आणतो आ ण सभागृहाम ये वषय 
आण या यानंतर माझी मा.महापौर साहेब या िनमी ान वनंती आहे कुणीतर  एका 
सद यांनी हणल परंतु मा या सार या पदािधका-यांनी अशा कारच व य क  नये परंतु 
ह  व तू थती आहे. हे शहर खरतर पयावरण पुरक चांग या प दतीच झाल पाह जे. 
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पयावरणाची दशा चांग या प दतीने चालली पाह जे. खरतर पयावरणाचे सभापती मा या 
शेजार  आहेत जे सभापती पयावरणाचे आहेत या सभापतीं या बरोबर तर  आपण चचा 
करता का. ह  व तु थती आहे शासनान आणलेला वषय मंजूर केला जातो अशाह  
कारचा गृह कुलकण  तु हांला झाला क  काय मला शंका वाटते. हणजे ह  प र थती आहे 

हे ल ात ठेवा.  यामुळे एखादा वषय सभागृहाम ये आणत असताना या महापािलके या 
सगळया पदािधका-यां या बरोबर पॉलीसी या संदभाम ये चचा केली याचे रेटस कती 
ठेवायचे, उचलायचा कती, कठून कुठ उचलायचा, कशा प दतीने यायचा आहे या 
सभागृहाम य ेआ ह  समजून यायच खरतर अशा प दतीची भावना आहे. कुठलाह  वषय 
शासन सभागृहासमोर आण याची या करते मग तो चुक या प दतीचा वषय आहे क  

बरोबर आहे, एखाद  पॉलीसी जर आपण धोरण ठरवायच हणजे संजय कुलकण ना या 
महापािलकेच धोरण ठरव याचा अिधकार कुणी दलेला नाह . धोरण ठर व याचा अिधकार या 
सभागृहाला आहे. अशा प दतीचे जे अिधकार  आहेत जे वत:ला ओ हर माट समजतात. 
अशा प दती या अिधका-यांवर आ हांला पुढ या काळाम ये ल  ठेवाव लागेल क  खरच 
चांगल काम करतात का. २००८ म ये अशाच प दतीची चचा झाली. या िनमी ान माझी 
मा.महापौर साहेब आपणाला वनंती आहे क  अशा प दती या अिधका-यावर पण आपण 
िनयंञण ठेव याची गरज आहे, आयु  साहेब तु हांला पण माझी वनंती आहे क  जे  जे 
वषय संजय कुलकण या मा यमातून या सभागृहात आणले जातात या वषयाचा साहेब 
आपण अ यास करावा. या वषया या संदभाम ये सव गट नेते असतील पदािधकार  
असतील यां या बरोबर चचा क न या याम ये  िन त धोरण आपण क . कुठला रेट कती 
केला जातो याचा अ यास करायची संधी देवू मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती आहे क  
हा वषय तहकूब क न पुढ या वषयाला सुरवात करावी, ध यवाद. 
मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मला आ य वाटतय 
क  पह यांदाच सा ा कार झाला प ने यांना. या सभागृहात गटनेते आहेत या महापािलकेत 
नगरसेवक पण आहेत. आयु  साहेबांनी सांगीतल याला सभागृहाने मंजूर  दली. यावेळेस हे 
केलं यावेळेस आपण सभागृहाला कळवल नाह  का. मला वाटत इथ कैलास पण आहे, 
सिचन पण आहे, नाना पण आहेत. कधी तु ह  आ हांला आजपयत व ासात घेतलं तु ह  
आज लागले सांगायला. तहकूब करायचा असेलतर नंतर मांडवली करायची नाह . एकतर 
फेटाळून लावा, आज तहकूब क न नंतर मांडवली करत बसणार का तु ह , हे चालणार नाह , 
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एकतर मंजूर करा नाह तर तहकूब करा. हणजे जस येईल तस वागायच जस करेल तस 
करायच, कोण मालक नस यासारख. आज तुमचे पण सगळे सद य बोलतात. सगळया 
प ाचे नगरसेवक या ठकाणी बोलतात, का बोलतात. आता कं ोल सुटलाना सगळयांना 
कळायला लागल काय चालल ते. इथ सभापती आहेत, मुंढे ताई तु हांला घेतल का 
व ासात.  हा तुमचा अहवाल आहे, आहे का या यावर चेअरमनचा फोटो. काय चालल 
आ ण कोण करतय, कशासाठ  चालल हे. मी आड च वषापासून सांगतो फ  ठेके काढायला 
महापािलका नाह . मी पण टॅ ड ंगम ये आहे मी पण सगळ पाहतो. परंतु हे करत असताना 
आज सगळे बोलायला लागले हणून तु हांला, प ने यांना सा ा कार झाला अस आता 
वाटायला लागल आहे. इतके दवस आ ह  सगळे बोलत होतो आ ह  नगरसेवक न हतो. 
आज वत: या प ाचे नगरसेवक बोलायला लागले, का नाह  बोलायच यांनी पण. यांना 
पण मतदार संघात नागर कांना सांगायच आहे ना क  आ ह  काय आड च वषात दवे लावले  
ते आ ण पुढ या आड च वषात आ ह  काय दवे लागवणार आहेत. मी या दवशी 
टॅ ड ंगला आ यानंतरह  आयु  साहेबांना वचारलतर आयु  साहेब द लीला होते, 
या दवशी हा वषय टॅ ड ंगला आला या दवशी. माझी मा.महापौर साहेब तु हांला वनंती 

आहे वषय तहकूब करायचा नाह  आ ण तहकूब करायचा असेलतर सरळ द र  दाखल क न 
टाका. परत वषय सभागृहात आला  नाह  पाह जे. जाऊ दया या ठेकेदाराला कोटात जाऊ 
देत यांनी कोटाकडन ऑडर आणू देत. आता तु ह  ऍ ीमट क न दलय सगळ क न 
दलय. माझा वॉड आहे, माझा राडारोडा आहे, मा याकड जागा आहे कशाला येवू तुम याकड 
मी. आज सवसामा य माणसाची ब ड ंग पाडायची हणलनातर राडारोडा पण वकत घेतात. 
इथ आ ह  तु हांला चाज देवून वकत घेणार का. हणजे पॉलीसी करताना कती अ यास 
केला पाह जे. तु ह  या सगळयाशी चचा करानां. हे वाचलनातर इथच सगळया ांची उ र 
आहेत. दुसर काह च करायची गरज नाह . तु ह  पह लच वा य बघा, बांधकाम यवसायाचा 
वृ  दर वा षक ७-८ ट के आहे. मग आता तीन वषात बांधकाम ेञ खाली आलं. सगळ 
िलह ल आहे या यात,  भारत देशातील बांधकाम यवसायाचा वृ  दर वा षक ७-८ ट के 
आहे. पुढ ल वषात ते अजून वाढतील. बरं झाल आ हांला पण कळाल मंद  देशात आहे 
पंपर  िचंचवड महापािलकत नाह . आहो, उ ाटन झालेल कळत नाह , क  बस आणली, 
पावणेनऊच उ ाटन १७ ऑग च आ ह  नऊला आलोतर संपल. कधी कधी आपण दोन दोन, 
चार चार दवस लेट करतो, घेत नाह त. आ ह  पण तुम या बरोबर आहेतनां. मा.महापौर 
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साहेब, माझी आप याला वनंती आहे क  हा वषय तहकूब केलातर परत सभागृहात नाह  
आला पाह जे. नाह तर तो तहकूब करणार चार दोन दवसानी परत येणार यांची मनधरणी 
होणार परत सभागृहात येणार हे असं नाह  चालणार, ध यवाद. 
मा.उपमहापौर – वषय मांक ३ कच-या संदभात आ ण पयावरण संदभात िमनलताई 
यादव, बाबू नायर, ता हाणेताई, नाना काटे, सं दपभाऊ  वाघेरे, प नेते सवा या बोल यातून 
एकच गो  बाहेर येते या वषयाम ये चुक या ने टडर ंग झाल आहे. या संदभात आयु  
खुलासा करतील.          

मा.आयु  -  मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. आता C & D Waste या पॉलीसी 
संदभाम ये चचा सु  आहे आ ण काह  मह वाचे  या संबंधाने पुढे आलेले आहेत. पुन  
मी सभागृहा या समोर काह  बाबी उ क क  इ छतो. C & D Waste  अंतगत काह  बाबी 
स हस ो हायडर हणजे महानगरपािलका आप या बाबतीम ये आ ण मनपाचे जे कंञाटदार  
हे अंमलबजावणी करतील कंवा वत: मनपा अंमलबजावणी करणार असेलतर वत: मनपा 
यांनी करावया या काह  जबाबदा-या  मुळ एमएसड यू २०१६ स म ये नमुद आहे. या 
जबाबदा-या म ये पुढ ल जबाबदा-यांचा ामु याने अंतभाव होतो. मह वाची जबाबदार  अशी 
आहे क  शहरात िनमाण होणा-या एकंदर त राडारोडयाच व प आ ण याच माण कती 
असणार आहे याचा एक अंदाज तयार करण. या अंदाजानुसार या राडारोडयाच जाग या 
जागी हणजे जथ िनमाण  होतो तीथेच जर तो िनचरा करणे श य असेलतर तेह  होवू 
शकतो आ ण जो तीथे िनचरा होवू शकत नाह  असा राडारोडा कुठे वहन करायचा, कशा 
प दतीने वहन करायचा आ ण तो या ठकाणी वहन के यानंतर याचा पुनवापर करायचा 
असेलतर पुनवापर कसा करायचा या या अनुषंगाने िनयमावली िन त केलेली आहे. आपण 
या िनयमावलीला बांधील अस याने या िनयमावलीन काम करणं आप याला अपे ीत आहे. 
क शासनान जी िनयमावली केलेली आहे या याम ये आतापयत केवळ आपण डंपींग 
हणजे जो काह  राडारोडा तयार होतो तो कुठेना कुठेतर  वहन क न डंप करणे एवढयाच 

त वाचा अवंलब आजपयत करत आलेलो आहोत आ ण याचाच प रणाम हणून अनेक 
ठकाणी खोलगट भाग असतीलतर खोलगट भाग भ न घेणं हा एक भाग झाला. पण या 
ठकाणी खोलगट भाग नाह  अशा ठकाणी माञ तुं हांला उपल ध जागा या ठकाणी आहे 
या ठकाणी याचा भराव घालताना आप याला दसून आलेलं आहे आ ण यामुळे अनेक 

वषापासून जर आपण पाह लतर नद पाञ कंवा जु या खानी आ ण या ठकाणी या दो ह  
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उपल ध नसतील या ठकाणी मोकळे लॉट या ठकाणी सगळया कारचा राडारोडा डंप 
होताना दसतो आहे. यामुळेच जबाबदार  आप यावर अस यान याची व हेवाट लावण हे 
आप या सवासाठ  बंधनकारक आहे. यामुळे ह  व हेवाट कशी लावयाची याच शा ञो  
प दतीन जी गो  सांगीतलेली आहे तीच प दती आपण अवलंबून संपुण िनवीदा या 
आप या सवा या अनुमतीन आपण पुण केलेली आहे. ह  संपुण या ड बीएफओट न 
करावी का वत: राबवावी या िनणयासाठ  आपण सभागृहासमोर आलेलो होतो. जर 
ड बीएफओट  वर करायच असेलतर या या अट -शत  काय राहतील या सव बाबींसगट 
आपण सभागृहाची मा यता घेत यानंतर ते दर आले. याच यो य प दतीन व ेषण क न 
ते दर कसे यो य आहेत, वाजवी आहेत याची पडताळणी के यानंतरच थायी सिमतीची 
मा यता घेवून ह  िनवीदा अंतीम केली. एक वषय जो आता चचा केली जाती क  ह  
पॉलीसी आ द का नाह  आणली आ ण नंतर का आणली, दर िन त करायला तु ह  
िनवीदे या आ द का आलात. या याबाबतीत मी एकच खुलासा क  इ छतो, िन तपणे 
आपण ह  पॉलीसी आ द आणायला हावी होती आ ण तीच बाब रा त राह ली असती. माञ 
पुव पठाका जर संपूण देशातली ल ात घेतलीतर या व पाची यावेळेला आपण िनवीदा 

या सु  केली यावेळेला देशाम ये केवळ द लीचा एकमेव क प आप या पाहणीम ये 
होता. याची पाहणी आपण केली आप या टमने केली याचा अनुभव अ य ठकाणी कुठे 
नस याने आप याला याची क पना न हती क  आप या इथे यावेळेला िनवीदा या केली 
जाईल यावेळेला कशा कारचा र पॉ स आप या िनवीदेला राहणार आहे. दुसर  गो  अशी 
आहे क  ह  िनवीदा या करत असताना जर आपण ड एसआर रेट, नॉमल पीड यूड म ये 
देखील राडारोडा तयार होतो याचा वहनाचा दर काय असतो याची जर आपण पडताळणी 
केलीतर डएसआर रेट खुप वेगळे आहेत आ ण खुप जा त आहे. आ ण यामुळे या 
प दतीने जर आपण खच गृह त धरला असतातर आप याला या प दतीन कधीह  न 
परवडणार  गो  राह ली असती. आ ण यामुळे जोपयत िनमाण होणा-या राडारोडयावरती 
पुन या क न तो पुनवापराम ये आणला जात नाह , कारण हा जो संपुण राडारोडा आहे 
याच जे कंपोजीशन आहे हे जर आपण पाह लतर या याम ये िसमट आहे, काँ टेड काह  

भाग याचा तुकडा केलेला आहे, वीटकर आहे, दगडाचा काह  भाग आहे, मु माचा काह  भाग 
आहे, मातीचा काह  भाग आहे आ ण इतर िचखलाचा काह  भाग आहे. या सगळयाचाच 
वेगळया प दतीने जर आपण पुनवापर करायचे ठरवलेतर या यापासून पुनवापर 
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कर यायो य जस  पे ह ंग लॉक, टोन अशा व पा या गो ी पुनिनमाण होवू शकतात क  
या आप या वकासा या येम येच वापर यात येवू शकतील. हेच बाबी जर आपण नुसते 

ड प कर त गेलोतर आता शहरात िनमाण होणा-या राडयारोडयाचे जर आपण माण 
पाह लतर आप याला कधीह  या जागा पुरेशा पडणार नाह त. खोलगट जागा पुरेशा पडणार 
नाह त आ ण शेवट  नद चा आज पयावरणीय –हास होतो आहे तो िनरंतर पणे आबाधीत पणे 
नद  पुणपणे न  होईल, सगळे नाले न  होतील आ ण या प दतीपयत तो चालू राह ल. 
या यावरती आपण िनयंञण ठेवण गरजेच आहे आ ण ह  आपली भूमीका आहे आ ण हे 
िनयंञण ठेव यासाठ  आपण कतीह  पथक िनमाण केलीतर  तीथ आपण कमी पडतोच. 
या याम ये आपण सुधारणा करतो आहोत या ठकाणी आप याला अिधकािधक पथक 
िनमाण करावे लागतील आ ण यातूनच आप याला पयावरणाचा होणारा –हास रोखता येणार 
आहे. पण ह  जर या आपण रतसर कायदेिशर प दतीने जर करत असूतर या यासाठ  
जे काह  मु य येणार आहे ते िनवीदा यातन िन त के यानंतरच आज आपण दर 
ठरव यासाठ  आ ण याची पॉलीसी ठर व यासाठ  सभागृहासमोर आलो आहोत. िन तपणे 
आप या मनात जो संदेह आहे तोच संदेह शासना या समोर देखील आहे आ ण हणूनच 
सभागृहात चचसाठ  हा वषय आहे. या याम ये मह वाचे जे दोन घटक आहेत ते खुप सोपे 
आहेत  क  जे कंञाटदार पीड यूड चे असतील कंवा आप या महानगरपािलकेचे असतील, 
पाणीपुरवठयाचे असतील क  जे काम करतात यां यामधन िनमाण होणारा राडारोडा आहे हा 
आप याला वहन करायचा आहे ह  आपली जबाबदार  आहे आ ण या यावरती सो यूशन 
काढण हे आ हांला िन त श य आहे. दुसरा जो घटक आहे तीथ जो क प िनमाण 
करतात जे ाय हेट डे हलपमट या मा यमातून जो राडारोडा िनमाण होतो याच काय 
करायच ह  देखील हॅ डल कर यासारखी गो  आहे. माञ तीसरा भाग आहे क  जो आज 
अ त वात असले या नद या पाञाम ये जर राडारोडा पडला असेलतर तो जर काढून 
आप याला नद  पुनजीवीत करायची वेळ आलीतर या यासाठ  खच कोणी बेअर करायचा. 
कारण या यावरती वहनाचा खच आहे तो वहनाचा खच यायचा क  नाह  का या याम ये 
काह  सुधारणा कराय या, या याम ये दंडा मक कारवाई कोणावर करायची, जबाबदार  
कोणावर िन त करायची कारण पुव  पडलेला कचरा आहे मुळ मालकावर जबाबदार  िन त 
करताना या याम ये आप याकडे पुरावे नसतीलतर पुरा यांअभावी या यावरती कारवाई 
क नह  तो या यामधुन सुटणार आहे आ ण यामुळे पॉलीसी आप याला िन त करावी 
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लागेल. जर हे शु क आपण या याकडे कचरा िनमाण होतो आहे, राडारोडा िनमाण होतो 
आहे या नागर कांवर या उ पादकांवरती जर नाह  टाकला तो कदािचत महानगरपािलकेला 
बेअर करावा लागेल आ ण जर महानगरपािलकेनी तो बेअर केला नाह तर, तो घनकचरा 
आपण उचलला नाह तर तो यां यावरच सोडला तु ह  कुठे टाकायचा आहेतर जकडे मोकळा 
लॉट िमळेल, जकडे जागा िमळेल या ठकाणी तो ड पोज करत राहतील व ह  या 
िनरंतर चालू राह ल. यामुळे शेवट  आप या सभागृहाची जी आव यकता आहे ते आपणच 
शु क िन त करणे आव यक आहे. आज आपण िनवीदा या आ द पुण केलेली 
अस याने आप याला खच कती येतो हे िन पणे मा हती आहे आ ण हा िन तपणे 
मा हती असलेला खचच आपण वसुल कर याच ता वत करतो आहोत. आपण या याम ये 
सुट दयायची असेलतर ते ध  शकतो. या यावर जा त यायचा असेल आ ण येणारा जो 
काह  पैसा महापािलकेकडे वाचेल या या मा यमातून जो राडारोडा पडलेला आहे तो जर 
वहनासाठ  करायचा असेलतर तो िनणय आपण घेवू शकतो. या प दतीचा िनणय 
घे यासाठ च वषय सभागृहा या पटलावरती आता आणलेला आहे. माझी सभागृहाला वनंती 
आहे क  अ यंत मह वाचा वषय आहे, पयावरणा या र णासाठ  अ यंत आव यक असा 
वषय आहे. वभागाकडन सव सद यांना व ासात घे याम ये जर काह  चुक राह ली 
असेलतर िन तपणे वभागाची ती चुक आहे आ ण याब ल वभाग मुख या ना यान 
संजय कुलकण  यांना मी समज देतो. जर ते या यात कुठे दोषी आढळलेतर यां यावरती 
तशी कारवाईची तजवीज देखील ठेवतो. तथा प सभागृहाने या वरती यो य प दतीने ऊहापोह 
वचार क न जे काह  िन ती करायची असेल, जे काह  अशा केसेस आहेत क  आप याला 
या याम ये आज सांगता येत नाह  क  पुव  पडलेला राडारोडा कोणी टाकलेला आहे आजह  

उचलायची वेळ आलीतर तो कशा प दतीने उचलावा, या यासाठ  लागणारा दर कोणी 
दयावा, कसा दयावा, कसा रक हर करावा याचा िनणय सभागृहाने दयावा जेणेक न चांग या 
कारचा एक क प आपण या शहराम ये राबवू शकतो, ध यवाद. 

मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर आयु  
साहेबांनी पह याच प ीकरणाम ये हे प ीकरण दल असतंतर बर झाल असत, या 
संदभाम ये कशा प दतीने ठरवायच, पॉलीसी चांग या प दतीने हो यासाठ  थोडासा वेळ 
लागू शकेल. यामुळ पुढ या जीबी पयत हा वषय गेलातर मला वाटत नाह  क  अडचण 
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होईल. यामुळे मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती आहे क  वषय मांक ३ चा वचार 
पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.बापू उफ शञु न काटे   – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.उपमहापौर-  या वषयावर बर चशी चचा झाली आ ण आयु ांनी पण प ीकरण दल 
आहे. या वषया संदभात आपण सवजण, शहरातले सवच नगरसेवक अ यासू आहेत 
याब ल कुठली शंका नाह . परंतु येथून पुढे कुठ या कारच असो हणज े कच-या या 

संदभात असो, र या या कंवा पा या या संदभात आता यातून एक गो  बाहेर आलेली आहे 
ती हणजे सवाना व ासात न घेता कंवा सवाना या गो ीची मा हती नसते आ ण वषय 
मंजूर केले जातात कंवा सभागृहा या पुढे येतात तर  येथून पुढे याची प दत बदल यात 
यावी आ ण चुक या प दतीने जर कुठ या गो ी होत आहेत असं जर स मा.नगरसेवकांना 
वाटत असेलतर सवानी आपआप या गटने यांकड याची त ार क न सव गटने यांनी 
एकञीत येवून या या संदभात एक बैठक घेवून या बाबतीतला िनणय घे यात यावा. 
माग या पंधरा दवसापुव  मी गुजरात म ये जावुन आलो होतो. देसाई हणून एक य  
तीथे कायरत आहे, सायकलमॅन हणून याची ओळख आहे. वे ट पासून बे ट हे बनव याच 
काम यांच गुजरातम ये अ यंत चांग या प दतीने चालू आहे. आप यालाह  वेगवेगळया 
गो ीची मा हती आप या सगळयाना असते. ती मांड याची संधी सवानाच िमळत नाह . 
हणून आपले चांगले वचार आप या शहरासाठ  उपयोगी ठरत नाह त. अशा ब-याचशा गो ी 

आप या सभागृहात कशा आणता येतील याचा वचार पढु या काळात क न सगळयांनी 
एकञीत काम कर याची गरज आहे आ ण पयावरणासंदभात कुलकण च ं काम िन तच 
समाधानकारक नाह . नद  नाले असतील शहराम ये ववीध ठकाणी काम चालू आहेत 
याकडे यांचे पुणपणे दुल  होतय. यांची रतसर चौकशी क न यां यावर देखील कारवाई 

कर यात यावी असे मी आयु ांना आदेश देतो आ ण सदरचा वषय तहकूब करणेत येत 
आहे. 
   यानंतर सूचने माणेचा  ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
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ठराव मांक-  ४२९          वषय मांक- ३ 

दनांक – ७/९/२०१९          वभाग – मा.आयु    
                                                              

    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
              .पअक/५/का व/१४८/२०१९ द.२९/०५/२०१९   
           २) मा .थायी सिमतीकड ल ठराव . ४८५१ 
              द.१२/०६/२०१९  
 
        वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
   अनुकूल- ८१         ितकूल-०   

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

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
           वषय मांक- ४ 

दनांक – ७/९/२०१९         वभाग – मा.आयु  

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
                      .पाप/ुब ेका/का व/३०/२०१९ द.०६/०६/२०१९    

       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .४८५६ 
          द.१२/०६/२०१९ 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ JNNURM अंतगत पवना धरणातून से. .२३, 

जलशु करण क ापयत थेट पाईपलाईनने पाणी आणण ेया क पाचे काम हाती घेतले आहे. या 
कामास मनपा ह बाहेर पवना धरण तांनी, थािनक शेतक-यांनी, तसेच भारतीय कसान संघ व 

इतर यांनी मो या माणात वरोध केलेला आहे. मा.उ च यायालयाने द.१९/१०/२०१० रोजी सदर 

जन हत यािचका फेटाळली होती. मा.उ च यायालयाने दले या िनदशानुसार, भारतीय कसान 

संघ व इतर यांनी, मा.मु य अिभयंता तथा मा. ाथिमक ववाद िनवारण अिधकार  यांनी 
द.२७/०१/२०१० रोजी दले या िनणयाच े वरोधात, महारा  जलसंप ी िनयमन ािधकरण 

(MWRRA) यांचेकडे अ पल केले होते. सदर अ पलाची सुनावणी होऊन, MWRRA ने 
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द.१६।०५।२०१२ रोजी आदेश दलेले आहेत. यानुसार काह  िनदश देऊन पवना धरणातुन थेट 

पाईपलाईन क प राब वणेस मा यता देऊन, भारतीय कसान संघ व इतर यांचे अ पल फेटाळले 

आहे. पवना थेट पाईपलाईनचे काम त कालीन मा. मु यमंञी, महारा  शासन यांचे आदेशानुसार 

जैसे थे प र थतीत आहे. यामुळे अ ापह  पवना थेट पाईपलाईनचे काम बंद आहे. यासाठ  मनपा 
तफ काम चालू करणेबाबत वारंवार पाठपुरावा करणेत आलेला आहे. याबाबत मा.मु यमंञी यांचे 

अ पर मु य सिचव यां या अ य तेखाली द.०३/०१/२०१९ व ०४/०२/२०१९ रोजी बैठक झाली आहे. 

सदर बैठक म ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वर या भागातील (Up Stream) िसंचनासाठ  

तसेच  बगर िसंचनासाठ  थेट पाईपलाईनने पाणी पुरवठा करणेकामी या कामाचा स व तर क प 

अहवाल जलसंपदा वभागाने करावा. तसेच सदर क पाचा खच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 

करावा असे िनदश देणेत आले आहेत. (याबाबत मा.क  अिधकार  यांचे कड ल प  

.ममुंस/ शासन क /प , जा. .५७/२०१९ द.११/२/२०१९ व मा.मु यामं ी यांचे अ पर मु य 

सिचव यांचे अ य तेखाली द.४/२/२०१९ रोजी झाले या बैठक चा अहवाल इितवृ ांताचे अवलोकन 

होणेकामी सादर.) यास अनुस न उप कायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंघारे वभाग पुण ेयांचे 

कड ल प  .जा. .खपा व/ शा-३/२९८७/२०१९ द.३०/४/२०१९ “सदर क पाची मा.मु यमंञी 
यांचे अित र  मु य सिचव यांनी द.३०/०१/२०१९ व ०४/०२/२०१९ रोजी घेतले या बैठक म ये 

पवना क प िसंचन ेञास बंद त पाईपलाईन ारे पाणीपुरवठा करणेबाबत दले या सुचनेनुसार 
सदर क पाची अंदा जत एकूण कंमत कळ यासाठ  व यास शासक य मा यता घे यासाठ  

क पाचे सखोल सव ण, संकलन, अंदाजपञक व स व तर क प अहवाल तयार करण ेगरजेचे 

आहे” असे कळवून या कामीचा खच र. .७९.३० ल  िनधीची तरतूद करणेकामी वंनती केलेली 
आहे. मा. अित र  मु य सिचव यांचे बैठक तील िनदशां माणे तसेच उप कायकार  अिभयंता, 
जलसंपदा वभाग, यांचे मागणीस अनुस न थमत: स व तर क प अहवाल तयार करणेकामी 
र. .७९.३० लाखा या रकमेची तरतूद असणे आव यक आहे. अंदाजप कातील पानांक ५०७, 

अन.ु .६/१ नुसार असले या, “पवना धरणातून से. .२३ पयत थेट पाईपलाईन टाकणे,” या 
कामा या तरतूद मधून वषयांक त कामाचा खच करता येईल. तसेच, सदरचा क प 

महानगरपािलके या ह बाहेर आहे. सबब,सदर कामासाठ  र कम .७९.३० ल  जलसंपदा 
वभागास देणेसाठ  मा. महापािलका सभे या मा यतेची आव यकता आहे. तर  पवना क पा या 
लाभ ेञाम ये पाईपलाईन ारे िसंचन व बगर िसंचनासाठ  पाणीपुरवठा करणे या क पासाठ  

स व तर क प अहवाल तयार कर यासाठ  क पाचे सखोल सव ण, संकलन, अंदाजपञक 
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तयार करणे या कामी येणा-या खचास र. .७९.३० लाखास शासक य मा यता िमळणेकामी तसेच 

सदरचे काम ह बाहेर असलेने मा. महापािलका सभेची मा यता िमळणेसाठ  तसेच, सदरची र कम 

जलसंपदा वभागास दे यासाठ  सन २०१९-२० या अिथक वषातील अंदाजपञकातील,’ पाणीपुरवठा 
ट पा-१’ या लेखािशषातगत, “पवना धरणातून से. .२३ पयत थेट पाईपलाईन टाकण,े” या कामा या 
तरतूद मधून (अंदाजप कातील पानांक ५०७, अनु. .६/१, र. .३२०.४६ कोट ) सदर कामापोट  

र. .७९.३० ल  अदा करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- सन २०१९-२० या 
मुळ अंदाजप कात खालील कामांची आव यकता असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदर या 
कामाचा अंदाजप कात समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अनु. . कामाचे नाव  अंदाजप क य 
लेखािशषक 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१९-२० ची 
एकूण आव यक  

तरतूद  

१ 
भाग .१६ मधील रावेत औंध 

पुलाजवळ ल र यावर ेड सेपरेटर 
बांधणे. 

वशेष योजना २५००००००० ० 

२ 

भाग .१६ मधील रावेत भागातील 
स.नं. १०३ ते १४७ पयतचा २४.०० मी 
ड .पी र ता, सदर र याला जोडणारे 
१८.०० मी , १२.००मी ड .पी व इतर 
र ते वकिसत कऱणे. 

वशेष योजना ३५००००००० ० 
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    तर  वर ल नमुद केले माण े सन २०१९-२० या मुळ अंदाजप कात समावेश होणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच महानगरपािलकेस पाणीपुरवठा करणेसाठ  शासन प  
. बिसआ २०१८/(३९१/१८) िस. य.(धो), द.२४/१०/२०१८ नुसार आं ा धरणात १०० 

एम.एल.ड . पा याचे आर ण मंजूर असून सदर पाणी देहू बंधारा येथून उचलणेस मंजूर  
िमळालेली आहे. सदर योजना राब वणेसाठ  देहू बंधा-या या बाजूला जॅकवेल पंप हाऊससाठ  
एक एकर जागा आव यक आहे. सदर जागा म.न.पा. ह बाहेर आहे. सदर क प 
राब वणेसाठ  या ठकाणी जागेची आव यकता ल ात घेता सदर बंधा-या या बाजूची सव 
नं.९८/३ येथील यो य जागा खाजगी वाटाघाट ने संपादन करणेस व यासाठ  येणा-या 
खचास मा यता देणेत यावी. तसेच ब े ीय कायालय थाप य वभागामधील खालील नमुद 
कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काम ये 
अंदाजप क य र कम कमी असुन सदर या रकमेम ये शासक य मा यता िमळणेकामी वाढ 
करणे आव यक आहे. सबब खालील नमुद कामासाठ  सुधार त अंदाजप क य रकमे या 
रका याम ये नमुद केले या रकमेस शासक य मा यता देणेत यावी. 

 

अ.  कामाचे नाव लेखािशष
क 

पान 
 

अनु 
 

अंदाजप क य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजप क य 

र कम 
शेरा 

१ 

भाग  १८ मधील मोरया 
हॉ पीटल ते यशोपुरम ज 
पंपर  िचंचवड िलंक रोड 
अबन ट डझाईन नुसार 
वकसीत करणे 

वशेष 
योजना ४९ ३७ ३००००००० २०००००००० 

  

२ 

सामुदाियक व सावजिनक 
शौचालय दु ती ( व छ 
भारत अिभयान) 

व छ 
भारत 

अिभयान 
५१३ १७-३ ० ७५०००००० 
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एकूण   ३००००००० २७५०००००० 

 

 

वर ल नमुद कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ 
अंदाजपञकाम ये सुधार त अंदाजपञक य रकमे या रका याम ये नमुद केले या रकमेस 
शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका “ब” े ीय कायालया 

अंतगत वशेष योजना लेखािशषा मधील मनपाचे सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कामधील 
पान .४८, अ. .१३ वर ल “ भाग .१८ म ये चापेकर चौकात पादचा-यांसाठ  भुयार  माग 
वकसीत करण”े हे काम ता वत करणेत आले होते. सदरचे कामाचे ठकाण वाहतुक तसेच 
चौकामधील सेवावाह यांचे जाळे, यामुळे करता येणे श य होणार नाह . यामुळे सदरचे 
ठकाण वाहतुक चे यो य प दतीने िनयोजन क न पाद या-यांसाठ  चौकातील र ता ओलांडणे 
तसेच पादचा-याना जा-ये करणे सुकर होईल या प दतीने अबन ट डझाईन नुसार काम 
करणे आव यक आहे. यानुसार उपरो  नमुद कामाचे नावात बदल क न याकामाची 
शासक य मा यता देणेत यावी व सन २०१९-२० मधील तरतुद या मधून काम के यास मुळ 

कामाचे तावानुसार काम करणे श य होईल. यामुळे मनपाचे सन २०१९-२० चे 
अदंाजप कातील वशेष योजना या लेखािशषावर ल पान . ४८, अ. . १३ चे नावा म ये 
“ भाग .१८ म ये चापेकर चौक ते मोरया हॉ पटल पयतचा र ता अबन ट डझाईन 
नुसार वकसीत करण”े असा बदल क न याकामाची शासक य मा यता व तरतुद वापरणेस 
मा यता देणते यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपिलकेम ये . . १८ मधील िचंचवडगाव 
येथे मनपा माफत वकास आराख यातील ९ मी. ते १८ मी. पयत ं द चे र ते वकसीत 
करणेचे काम हाती घेणेत आली आहेत. सदर र याने बाधीत जागा अ ापी पुणतः मनपाचे 
ता यात आली नस याने र ते वकसीत करणेकामी अडथळा येत आहे.   

िचंचवडगाव येथील ९ मी ते १८ मी. ं द या ड .पी. र यांचे योजनाने बािधत जागा 
भूसंपाद त करणे आव यक आहे. यानुसार र याची आव यकता व िनकड ल ात घेता 
र याने बाधीत जागा भुसंपादनाने ता यात घेणेबाबत मा. उपसंचालक नगररचना यांचेमाफत 
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कायवाह  सु  करणे आव यक आहे. सदरचे भुसंपादन कायवाह  सु  करणेस मा यता देणेत 
यावी.  

     यानुसार भाग  १८ मधील ड.पी. र ते वकसीत करणेकामी र याने बाधीत 
जागा भुसंपादनाने ता यात घेणेस मा यता देणेत यावी. तसेच खालील नमूद केले या वकास 
कामांचा समावेश सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजपञकात वशेष योजना या लेखािशषकात क न 
आव यक तरतूद िमळणेस मा यता देणेत यावी. 

अनु . कामाचे नाव  अंदाजपञक य 
र कम 

आव यक तरतूद 
र कम पये 

१ थेरगाव येथील स ह नं. ०९ 
मधील िनयो जत कॅ सर 
हॉ पीटल साठ  बंकर व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे.    

१५००००००० १००००००० 

      

 तसेच खालील न वन कामे अंदाजप कात समा व  क न आव यक तरतुद स 
शासक य मा यता देणेत यावी. 

 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अनु. 
. 

शासक य 
र. . 

सन २०१९-२० 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०१९-
२० एकुण 
आव यक 
तरतुद 

१ भाग . ३ 
मोशी येथील 
गट . 
६९१,६९२,६९३ 
येथील नाला 
बं द त क न 
र ता वकिसत 
करणे 

  २०००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

२ महापौर वकास 
िनधी 

५० १८ ० ५००००००० ० १००००००० ४००००००० 

 एकुण   २०००००००० ५००००००० १००००००० १००००००० ५००००००० 
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तसेच  खालील न वन कामे अंदाजपञकात समा व  क न कामास शासक य मा यता देणेत 
यावी.   

 

     तसेच भोसर  प रसरातील मुलांची सोय हो या या ीने छ पती िशवाजी महाराज 
ाथिमक शाळा भोसर  येथील इमारती या प रसरात ता पुर या प या या वग खो या करणे 

व भाग अंतगत थाप य वषयक कामे करणे आव यक आहे. तुत काम स.न. १ मधील 
खेळाचे मैदानासाठ  े क गॅलर  उभारण े (िन वदा . ०२/०३/२०१८-१९ िन वदा र. . 
१२,१८,१८,६५२/-) या कामातुन कर यास मा यता देणेत यावी. 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अनु. 
. 

शासक य 
र. . 

सन २०१९-२० 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०१९-
२० एकुण 
आव यक 
तरतुद 

१अ) भाग . ३ 
च-होली येथील 
संत ाने र 
महाराज यांचे 
भेट वर आधा रत 
समूहिश प या 
प रसरात संत 
ाने र सृ ी 

तयार करणे.    

५५ १०६ १०००००००० १५०००००० ० ५०००००० १००००००० 

ब भाग . ३ 
च-होली येथील 
संत ाने र व 
संत नामदेव 
महाराज यांचे 
भेट वर आधा रत 
समूहिश प या 
प रसरात संत 
ाने र सृ ी  

उभारणे कर ता 
थाप य 
वषयक कामे  
करणे.    

  १०००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

 एकुण    १५०००००० ५०००००० ५०००००० १५०००००० 
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  तसेच २०१८-१९ चे सुधार त २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कात खालील कामाचा समावेश 
क न सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमुद कामांना पुरेशी तरतूद नस याने 
अखिचत रकमेमधुन वग करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ.
 कामाचे नाव लेखा

िशषक 
पान 

 
अनु 

 
अंदाजप क
य र कम 

२०१८-१९ 
मुळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद  

घट 
कराव
याची 
तरतुद  

सन २०१८-१९ 
ची एकूण 
आव यक  
तरतूद  

शे
रा 

१ 

भाग .१७ बला 
हॉ पटल पासून 
वा हेकर वाड  
पयतचा र ता दो ह  
बाजूंनी पदपथ तसेच 
सायकल क करणे.  

वशेष 
योजना २७ २२ २०००००००० ५०००००० २००००००० ० २५००००००   

२ 

भाग .१६ वा हेकर 
वाड  येथे 
ािधकरणकडून 

आले या जागेवर 
स लागार नेमणे व 
शाळा इमारत बांधणे.  

वशेष 
योजना ४९ २५ २०००००००० ७५००००० १२५००००० ० २०००००००   

 एकुण    ४०००००००० १२५००००० ३२५००००० ० ४५००००००  

    

    वर ल सव कामासाठ  सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काम ये उपरो  नमुद केले 
माणे या या कामांचे समोर ल रका याम ये दश वलेली तरतूद उपल ध करणेस मा यता 

देणेत यावी. 
     तसेच पंपर  िचंचवड महानगर पिलकेम ये . . २५ येथे पुनावळे व ताथवडे येथे 

जेयुएनएनयुआरएम अंतगत मलिनःसारण क पासाठ  आर त जागेवर मैलाशु द करण 
क प बांधणेसाठ  भूसंपादनाची कायवाह  चालू आहे. ताथवडे येथील आर ण .६ स.नं. १९ 

येथील भूसंपादनाबाबत पशुसंवधन वभागाकडे महानगरपािलकेकडून शासन तरावर 
पाठपुरावा करणेत येत आहे. 

 पुनावळे येथील आर ण . ४/७४अ मैलाशु द करण क प या योजनाने बािधत 
जागेपैक  आव यक े  खासगी वाटाघाट ने भूसंपाद त करणेबाबत मा. उपसंचालक 
नगररचना यांचेमाफत कायवाह  चालू आहे. पुनावळे येथील आर ण .४/७४अ येथे १५ 
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दशल  िलटस मतेचा मैलाशु द करण क प बांधणे या कामा या नावाचा समावेश 
महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अथसंक पाम ये करणेस मा यता देणेत यावी. 

  यानुसार खालील त यानुसार कामाचे नांव समा व  क न अंदाजप क य र कमेस 
शास कय मंजूर  व अंदाजप क य तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी.         

                            क  शासन पुर कृत योजना 

पान 
. 

अ. 
. 

लेखािशष अथवा कामाचे 
नांव 

कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०१९ 
- २० चा 
मुळ अंदाज 

वाढ घट 

सन २०१९-२० 
साठ  लागणार  

आव यक 
तरतूद 

५०९ १० 

जलिनःसारण न वन काम 
१)जे.एन.एन.यू.आर.एम 
योजने अंतगत ताथ डे 
गावात वाकडकड ल 
े ात जलिनःसारण 

निलका टाकणे. (िन. नो. 
. १८/२-२०१३/१४) ४१४९००००० 

१५०००००० --  १०००००००  ५०००००० 

    

२)जे.एन.एन.यू.आर.एम 
योजने अंतगत ताथ डे 
गावात पुनावळेकड ल 
े ात जलिनःसारण 

निलका टाकणे. (िन. नो. 
. १८/१-२०१३/१४) 

१५०००००० --  १००००००० ५०००००० 

नवीन 
काम    

३)जे.एन.एन.यू.आर.एम 
योजने अंतगत पुनावळे 
सं. नं. ४ व ५ (पैक ) 
आर ण . ४/७४(अ) 
येथे १५ दश ल िलटस 
मतेचा मैलाशु करण 
क प बांधणे. 

२५००००००० 

--  

२००००००० --  २००००००० 

  

एकुण 
 ३०००००००   ३००००००० 

 

 

  तसेच खािलल नमुद माणे नवीन कामांसाठ  सन २०१९-२० या  अंदाजप कात 
वशेष योजना लेखािशषाअंतगत नवीन कामाचा समावेश करणसे व याकर ता शास कय 
मा यता व तरतुद करणेस मा यता देणेत यावी. 
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अ.
. कामाचे नाव  पान 

. 
अ.
. लेखािशष 

 
अंदाजप क
य र कम 

सन 
२०१९-२०   
मधील 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 
तरतुद 

शेरा 

१ ािधकरण 
अ सेन महाराज 
उ ानात अ सेन 
महाराज यांचा 
पुतळा बस वणे 
व अनुषंिगक 
सुशोिभकरण 
करणे. 

    वशेष 
योजना 

२००००००० ० २५००००० ० २५००००० नवी
न 
काम 

२ भाग . १५ 
आकुड  सब 
ड ट सटर 
भागातील 
आर त 
भुखंडां या 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

५३ ६७ वशेष 
योजना 

१०००००००० १००००००० ० २५००००० ७५०००००   

एकुण १००००००० २५००००० २५००००० १०००००००   
 

 

   तसेच भाग . ८ येथे वै णव माता शाळे शेजार ल मोक या जागेम ये ता पुर या 
वग खो या बांधणे आव यक अस याने सन २०१९-२० मधील अंदाजप काम ये खाली नमुद 
केले या कामाचा समावेश व तरतुद वग करणास मा यता देणेत यावी. 

अ. कामाचे नाव लेखािश
ष 

मुळ 
शासक य 

मा यता  

सुधार त 
शासक य 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१९-२० 
ची मुळ  तरतुद  वाढ घट 

१ भाग . ८ येथील 
वै णव माता शाळे 
शेजार ल मोक या 
जागेम ये ता पुर या 
वग  खो या बांधणे 

 वशेष 
योजना 
(न वन 
काम)  

                  
-    

       
७५०००००  

              
-    

      
५००००००  

                    
-    
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२ सन २०१९-२० चे 
मुळ 
अंदाजप कातील 
सं  गोषवारा 
मधील अखेरची 
िश लक 

 पान 
. १  

                  
-    

                    
-    

३०२४१२६००                     
-   

       
५०००००० 

एकूण                   ५०००००० ५०००००० 
 

      उपरो  माणे सुधार त शासक य मा यता व नवीन कामासाठ  तरतुद वग करण, 

सुधार त शासक य मा यता व नवीन कामाचा सन २०१९-२० या अंदाजप कात समावेश 
क न  मा यता देणेत यावी. 

 तसेच मनपाचे ह े य कायालयांतगत  सन २०१९-२० चे अंदाज प कात समा व  
असले या कांह  कामां कर ता तरतूद अपुर  आहे, यामुळे सदर कामां या पुण वाकर ता सन 
२०१९-२० म ये पुरेशी तरतूद करणे आव यक आहे, तर  खालील माणे वाढ घट क न 
अंतगत तरतूद वग करण सुच वणेत येत आहे, तर  खालील माणे वग करण करणसे मा यता 
देणेत यावी. 
 

अ. . कामाचे नांव . . लेखा िशष अंदाज प का 
तील 

सन २०१९-
२० मुळ 
तरतूद 

 तरतूद वग करण व 
करावयाची  

पानां
क  

अ. 
. 

वाढ घट 

१ भाग मांक 31 
मिधल पंपळे गुरव व 
न व सांगवी येथील 
अंतगत र यावर ल 
दवाब ी चे  जुने 
खांब बदलणे 

३१ 

सावजिनक 
सुर ीतता 

३१९ ५ ५०१०००० १२३००००० ० 

२ न वन भाग .२० 
येथील आर ण 
।५३ म ये यापार  

संकुल वकिसत 
करणे.(भुमीगत 
उ चदाब वजवा ह या 
हल वणे) 

२० 

थाप य 
क प वषयक 
कामे, ह 
मु यालय 

३६० १ २०००००० ० २०००००० 
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३ ह े य 
कायालयांतगत सांगवी 
उप वभागाम ये 
व वध चौकांम ये 
मागणी नुसार 
सीसी ट ह  यं णा 
उभारणे. 

31,
32 

सावजिनक 
सुर तता - ह 

मु यालय 

३१९ ७ २०००००० ० २०००००० 

४ ह े य 
कायालयांतगत 
अचानक उ वनार  
तातड ची व ुत 
वषयक कामे कोटेशन 
प तीने करणे.  

20,
30,
31,
33 

सावजिनक 
सुर तता - ह 

मु यालय 

३१९ १४ ५००००० ० ५००००० 

५ ह े य कायालय 
अंतगत र यांम ये 
अडथळा ठरणारे 
म.रा. व. व.कं.िल. चे 
उ च, लघुदाब पोल 
तारा व फडर पलर 
हल वणे. 

20,
30,
31,
32 

उ च व 
लघुदाब पोल व 
तारा हल वणे. 

३६६ १ ५०००००० ० ५०००००० 

६ कला व सां कृितक 
धोरण 

 अंदाजप क 
.२. 

१०० १२ ११७५०००० 

 

 २८००००० 

 

        एकुण   २६२६०००० १२३००००० १२३००००० 
 

 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाजप कातील फ 
े य कायालय, थाप य वभागाकड ल भाग  १२ म ये थम ाधा याने करावया या 

ब-याचशा वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली अस याने, यामधील काह  वकास 
कामांचे अंदाजप क तयार क न, िन वदा कायवाह  करणेसाठ , थम ाधा याने करावयाचे 
कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक अस याने यासाठ  खालील माणे तरतुद म ये 
वाढ क न वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 
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अ. 
. 

कामाचे नाव  पा. 
  

अ 
  

अंदाजप क य 
र कम 
 

सन २०१९-
२० मधील 
तरतुद  

वाढ 
करावयाची 
तरतुद  

घट 
करावयाची 
तरतुद  

एकूण 
आव यक 
र कम  

१ तळवडे गाव येथील 
गायराणास 
िसमािभंत बांधणे व 
खेळाचे मैदान 
वकसीत करणे  

    ७००००००० ० २०९६४१४ ० २०९६४१४ 

२ भाग  १२ 
तळवडे पीनगर 
वेणीनगर येथे 

उवर त र ते 
डांबर करण करणे  

२३ १२७ २००००००० ३४००००० ० ११९१३६ ३२८०८६४ 

३ भाग  १२ 
तळवडे पीनगर 
वेणीनगर येथील 

र ते खड मु माचे 
करणे  

२०४ १७ ९०००००० ५३४००० ० १५३४३९ ३८०५६१ 

४ भाग  १२ 
तळवडे पीनगर 
वेणीनगर येथील 

अंतगत र ते 
डांबर करण करणे  

२०५ १९ ८४००००० २६३६००० ० ७६८६९ २५५९१३१ 

५ भाग  12 
तळवडे पीनगर 
वेणीनगर येथे 

पे ह ंग लाँक 
बस वणे व दु ती 
करणे  

२०७ २३ ९०००००० १६३८००० ० १४२६३४ १४९५३६६ 

६ भाग  १२ 
तळवडे पीनगर 
वेणीनगर येथे 
थाप य वषयक 

कामे करणे  

२११ २३ ७५००००० ३१०१००० ० २२११९ ३०७८८८१ 

७ भाग  12 
तळवडे पीनगर 
वेणीनगर येथे 
थाप य वषयक 

२१३ ७१ ९९०००० ३०३००० ० १९९८५ २८३०१५ 
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कामे करणे  

८ भाग  १२ येथे 
भाजी मंडई कर ता 
यव था करणे  

२१४ ९८ १०००००० ६५०००० ० ६५०००० ० 

९ भाग  १२ येथील 
तळवडे 
योतीबानगर 

भागातील र यांची 
आक मक देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे 

५७० ६ २४००००० १२१७००० ० ९१२२३२ ३०४७६८ 

  एकूण      १२८२९०००० १३४७९००० २०९६४१४ २०९६४१४ १३४७९००० 
 

   एकूण र.  २०,९०,४१४/- (अ र  र. . वीस लाख न वद हजार चारशे चौदा फ  
वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु काम करणे आव यक असलेली वकास 
कामे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  क न तरतुद वग करण करणसे शास कय 
मा यता देणेत यावी. 

 

अ. ं . कामाचे नाव पान 
ं . 

अ. 
ं . लेखािशष सन 2019-20 

ची मुळ तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन 19-20 
साठ  एकूण 
आव यक 
तरतुद  

शे
रा 

1 

 भाग . 
३९ संत 
तुकाराम नगर 
मधील 
यशवंतराव 
चवाहाण मृती 

णालया 
मधील 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे सन 
2017-18  

494 1  प 
अंदाजप

क  

                   
-    

        
710,000  

             
-    

         
710,000  
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    2   भाग . 
३९ संत 
तुकाराम नगर 
मधील वाय सी 
एम हॉ पीटल 
म ये 
रंगरंगोट चे व 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे सन 
2017-18   

 
494 

 

2  प 
अंदाजप

क  

                   
-    

        
580,000  

                  
-    

         
580,000  

  

3 

 भाग . 
३९ संत 
तुकाराम नगर 
मधील वाय सी 
एम हॉ पीटल 
म ये िलकेजस 
व वॉटर ु फंग 
व इतर 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे सन 
2017-18   

494 3  प 
अंदाजप

क  

                   
-    

        
660,000  

                  
-    

         
660,000  

  
    4   अ णासाहेब 

मगर टेड यम 
येथे  े क 
गॅलर  बांधण,े 
हॉ टेल 
ब ड ंग 
बांधणे, व 
मैदाने 
वकसीत करण े 

14 1  वशेष 
योजना  

                   
-    

      
1,200,000          

1,200,000  

  

5 

 भाग . 
40 खराळवाड  
येथील व वध 
ठकाणचे 
पावसाळा 
गटस (सरफेस 
गटस) करणे.   

      

                   
-    

        
240,000  

                  
-    

         
240,000  

  
    6   भाग . 

40 येथील 
मु य र ते व 

      
                   
-    

        
230,000  

                  
-    

         
230,000  
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मासुळकर 
कॉलनी येथील 
पाथवचे पे ह ंग 
लॉक दु ती 
करणे.   

7 

 भाग . 
40 म ये 
करकोळ 
दु तीची व 
देखभालींची 
कामे करणे.   

      

                   
-    

        
320,000  

                  
-    

         
320,000  

  
    8   महापौर 

वकास िनधी  
50 18         

50,000,000  
                 
-    

       
3,940,000  

    
46,060,000    

 एकूण           
50,000,000  

        
3,940,000  

         
3,940,000  

      
50,000,000    

                    
तसेच अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु काम करणे आव यक असलेली वकास 

कामे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  क न तरतुद वग करण करणसे 
शास कय मा यता देणेत यावी. 

 

अ. ं . कामाचे नाव पान 
ं . 

अ. 
ं . लेखािशष 

सन 
2019-20 
ची मुळ 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन 19-
20 साठ  
एकूण 
आव यक 
तरतुद  

शेरा 

1 

 भाग . २५ 
मधील मुख 
ज हा माग ३१ 
र यावर ल 
भूमकर चौक येथे 
सब वे / 
उ डाणपूल बांधणे 

  UTF 

0 २०००००००              
-    ० 

  

२ 

 
 
जमा ३१ या 

र यावर भुमकर 
चौकाजवळ वाय 
ज शंन येथे सब 

 
 

५०६ 

 
 
२१ 

 
 

UTF 
३०००००००  २०००००००  
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वे बांधणे 

 

 

     तसेच मनपाचे भोसर  भाग . ३५ येथील स.नं.१ मधील आर ण . ४३१  म ये 
बांधणेत आले या  अदयावत णालयाचे इमारतीम ये (१०० खाटांचे) तसेच पंपर  येथील 
न याने बांध यात आले या जजामाता णालयात (१०० खाटांचे) करावयाचे म डकल गॅस 
पाईप लाईनचे कामा संदभात िन वदा काढून दो ह  णालयातील मेड कल गॅस पाईप 
लाईनचे चलन चलनसह त संबंिधत ठेकेदारांकडून ८ वषाकर ता कामकाज क न घेणेकामी 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७२ (ब) नुसार मा.महापािलका सभेची मा यता यावी 
लागणार अस याने भोसर  व जजामाता णालयात मे डकल गॅस पाईप लाईनचे कामा 
संदभात ई िन वदा िस द क न सदरचे कामकाज क न घेणेस मा यता देणेत यावी.                
तसेच थाप य ड े ीय कायालयाकड ल सन 2019-20 या अंदाजप काम ये अपुर  तरतुद 
असले या कामांकर ता वाढ/घट क न तरतुद वग करण करणसे मा यता देणेत यावी. 
 
 
 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष पा. ./ 
अ. . 

सन 2019-
20 

घट र. . वाढ र. . सन 2019-
20 चे 
सुधा रत 
अंदाजप क 
र. . 

1 नवीन भाग .28 
पंपळे सौदागर येथे 
ठक ठकाणी पा याचा 
िनचरा होणेकर ता 
आर.सी.सी. पाईप 
टाकणे व इतर 
थाप य वषयक कामे 

करणे (सन 2018-19 

सरफेस 
गटस 

153/8 12,00,000 0 4,00,000 16,00,000 
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कर ता) 

2 नवीन भाग .28 
पंपळे सौदागर मधील 
रामनगर व 
प रसरातील भागात 
पे ह ंग लॉक व 
थाप य वषयक 

दु तीची कामे करणे 
(सन 2018-19 कर ता) 

डांबर  
र ते पथ 
दु ती 
व 
देखभाल 

554/24 19,36,000 0 1,80,000 21,16,000 

3 नवीन भाग .28 
पंपळे सौदागर 
गावठाणामधील 
दवाखा याचे 
नुतणीकरण व 
थाप य वषयक 

दु तीची कामे करणे 
(सन 2018-19 कर ता) 

करकोळ 
दु ती 
देखभाल 

560/66 2,10,000 0 5,30,000 7,40,000 

4 नवीन भाग .28 
पंपळे सौदागर 
प रसरात अित मण 
वरोधी कारवाई कर ता 
क, े न, जे.सी.बी., 

डंपर, ॅ टर इ याद  
मिशनर  पुर वणे (सन 
2018-19 कर ता) 

करकोळ 
दु ती 
देखभाल 

560/65 5,25,000 0 1,90,000 7,15,000 

5 महापौर वकास िनधी  50/18 5,00,00,000 13,00,000    
    5,38,71,000 13,00,000 13,00,000  

 

 

   तसेच थाप य इ े ीय कायालयाकड ल सन 2019-20 या अंदाजप काम ये 
अपुर  तरतुद असले या कामांकर ता वाढ / घट क न तरतुद वग करण करणेस मा यता 
देणेत यावी. 
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मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा. ानदेव थोरात -   मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ४३०              वषय मांक – ४ 
दनांक – ७/९/२०१९             वभाग – मा.आयु    
   

        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
                  .पाप/ुब ेका/का व/३०/२०१९ द.०६/०६/२०१९    
               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .४८५६ 
                  द.१२/०६/२०१९ 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ JNNURM अंतगत पवना धरणातून से. .२३, 

जलशु करण क ापयत थेट पाईपलाईनने पाणी आणण ेया क पाचे काम हाती घेतले आहे. या 
कामास मनपा ह बाहेर पवना धरण तांनी, थािनक शेतक-यांनी, तसेच भारतीय कसान संघ व 

इतर यांनी मो या माणात वरोध केलेला आहे. मा.उ च यायालयाने द.१९/१०/२०१० रोजी सदर 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष पा. ./अ
. . 

सन 2019-20 घट र. . वाढ र. . सन 2019-
20चे सुधा रत 
अंदाजप क 
र. . 

1 भाग .३ मोशी येथील 
ता यात आलेले र ते 
खड मु म व बी.बी.एम. 
प दतीने करणे  

खड  मु माचे 
र त े

177/6 42,50,000 0 5,50,000 48,00,000 

2 भाग .३ च-होली येथील 
ता यात आलेले र ते 
खड मु म व बी.बी.एम. 
प दतीने करणे  

खड  मु माचे 
र त े

177/5 42,50,000 0 5,50,000 48,00,000 

5 महापौर वकास िनधी  50/18 5,00,00,000 11,00,000   

    5,85,00,000 11,00,000 11,00,000  
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जन हत यािचका फेटाळली होती. मा.उ च यायालयाने दले या िनदशानुसार, भारतीय कसान 

संघ व इतर यांनी, मा.मु य अिभयंता तथा मा. ाथिमक ववाद िनवारण अिधकार  यांनी 
द.२७/०१/२०१० रोजी दले या िनणयाच े वरोधात, महारा  जलसंप ी िनयमन ािधकरण 

(MWRRA) यांचेकडे अ पल केले होते. सदर अ पलाची सुनावणी होऊन, MWRRA ने 

द.१६।०५।२०१२ रोजी आदेश दलेले आहेत. यानुसार काह  िनदश देऊन पवना धरणातुन थेट 

पाईपलाईन क प राब वणेस मा यता देऊन, भारतीय कसान संघ व इतर यांचे अ पल फेटाळले 

आहे. पवना थेट पाईपलाईनचे काम त कालीन मा. मु यमंञी, महारा  शासन यांचे आदेशानुसार 

जैसे थे प र थतीत आहे. यामुळे अ ापह  पवना थेट पाईपलाईनचे काम बंद आहे. यासाठ  मनपा 
तफ काम चालू करणेबाबत वारंवार पाठपुरावा करणेत आलेला आहे. याबाबत मा.मु यमंञी यांचे 

अ पर मु य सिचव यां या अ य तेखाली द.०३/०१/२०१९ व ०४/०२/२०१९ रोजी बैठक झाली आहे. 

सदर बैठक म ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वर या भागातील (Up Stream) िसंचनासाठ  

तसेच  बगर िसंचनासाठ  थेट पाईपलाईनने पाणी पुरवठा करणेकामी या कामाचा स व तर क प 

अहवाल जलसंपदा वभागाने करावा. तसेच सदर क पाचा खच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 

करावा असे िनदश देणेत आले आहेत. (याबाबत मा.क  अिधकार  यांचे कड ल प  

.ममुंस/ शासन क /प , जा. .५७/२०१९ द.११/२/२०१९ व मा.मु यामं ी यांचे अ पर मु य 

सिचव यांचे अ य तेखाली द.४/२/२०१९ रोजी झाले या बैठक चा अहवाल इितवृ ांताचे अवलोकन 

होणेकामी सादर.) यास अनुस न उप कायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंघारे वभाग पुण ेयांचे 

कड ल प  .जा. .खपा व/ शा-३/२९८७/२०१९ द.३०/४/२०१९ “सदर क पाची मा.मु यमंञी 
यांचे अित र  मु य सिचव यांनी द.३०/०१/२०१९ व ०४/०२/२०१९ रोजी घेतले या बैठक म ये 

पवना क प िसंचन ेञास बंद त पाईपलाईन ारे पाणीपुरवठा करणेबाबत दले या सुचनेनुसार 
सदर क पाची अंदा जत एकूण कंमत कळ यासाठ  व यास शासक य मा यता घे यासाठ  

क पाचे सखोल सव ण, संकलन, अंदाजपञक व स व तर क प अहवाल तयार करण ेगरजेचे 

आहे” असे कळवून या कामीचा खच र. .७९.३० ल  िनधीची तरतूद करणेकामी वंनती केलेली 
आहे. मा. अित र  मु य सिचव यांचे बैठक तील िनदशां माणे तसेच उप कायकार  अिभयंता, 
जलसंपदा वभाग, यांचे मागणीस अनुस न थमत: स व तर क प अहवाल तयार करणेकामी 
र. .७९.३० लाखा या रकमेची तरतूद असणे आव यक आहे. अंदाजप कातील पानांक ५०७, 

अन.ु .६/१ नुसार असले या, “पवना धरणातून से. .२३ पयत थेट पाईपलाईन टाकणे,” या 
कामा या तरतूद मधून वषयांक त कामाचा खच करता येईल. तसेच, सदरचा क प 
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महानगरपािलके या ह बाहेर आहे. सबब,सदर कामासाठ  र कम .७९.३० ल  जलसंपदा 
वभागास देणेसाठ  मा. महापािलका सभे या मा यतेची आव यकता आहे. तर  पवना क पा या 
लाभ ेञाम ये पाईपलाईन ारे िसंचन व बगर िसंचनासाठ  पाणीपुरवठा करणे या क पासाठ  

स व तर क प अहवाल तयार कर यासाठ  क पाचे सखोल सव ण, संकलन, अंदाजपञक 

तयार करणे या कामी येणा-या खचास र. .७९.३० लाखास शासक य मा यता िमळणेकामी तसेच 

सदरचे काम ह बाहेर असलेने मा. महापािलका सभेची मा यता िमळणेसाठ  तसेच, सदरची र कम 

जलसंपदा वभागास दे यासाठ  सन २०१९-२० या अिथक वषातील अंदाजपञकातील,’ पाणीपुरवठा 
ट पा-१’ या लेखािशषातगत, “पवना धरणातून से. .२३ पयत थेट पाईपलाईन टाकण,े” या कामा या 
तरतूद मधून (अंदाजप कातील पानांक ५०७, अनु. .६/१, र. .३२०.४६ कोट ) सदर कामापोट  

र. .७९.३० ल  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१९-२० या मुळ 
अंदाजप कात खालील कामांची आव यकता असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदर या कामाचा 
अंदाजप कात समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अनु. . कामाचे नाव  अंदाजप क य 
लेखािशषक 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१९-२० ची 
एकूण आव यक  

तरतूद  

१ 

भाग .१६ मधील रावेत 
औंध पुलाजवळ ल 
र यावर ेड सेपरेटर 
बांधणे. 

वशेष योजना २५००००००० ० 



236 
 

  

२ 

भाग .१६ मधील रावेत 
भागातील स.नं. १०३ ते 
१४७ पयतचा २४.०० मी 
ड .पी र ता, सदर 
र याला जोडणारे १८.०० 
मी , १२.००मी ड .पी व 
इतर र ते वकिसत कऱणे. 

वशेष योजना ३५००००००० ० 

 

    तर  वर ल नमुद केले माणसेन २०१९-२० या मुळ अंदाजप कात समावेश होणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच  महानगरपािलकेस पाणीपुरवठा करणेसाठ  शासन प  
. बिसआ २०१८/(३९१/१८) िस. य.(धो), द.२४/१०/२०१८ नुसार आं ा धरणात १०० 

एम.एल.ड . पा याचे आर ण मंजूर असून सदर पाणी देहू बंधारा येथून उचलणेस मंजूर  
िमळालेली आहे. सदर योजना राब वणेसाठ  देहू बंधा-या या बाजूला जॅकवेल पंप हाऊससाठ  
एक एकर जागा आव यक आहे. सदर जागा म.न.पा. ह बाहेर आहे. सदर क प 
राब वणेसाठ  या ठकाणी जागेची आव यकता ल ात घेता सदर बंधा-या या बाजूची सव 
नं.९८/३ येथील यो य जागा खाजगी वाटाघाट ने संपादन करणेस व यासाठ  येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच ब े ीय कायालय थाप य वभागामधील खालील 
नमुद कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त  व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काम ये 
अंदाजप क य र कम कमी असुन सदर या रकमेम ये शासक य मा यता िमळणेकामी वाढ 
करणे आव यक आहे. सबब खालील नमुद कामासाठ   सुधार त अंदाजप क य रकमे या 
रका याम ये नमुद केले या रकमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 

अ.  कामाचे नाव लेखािशष
क 

पान 
 

अनु 
 

अंदाजप क य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजप क य 

र कम 
शेरा 
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१ 

भाग  १८ मधील 
मोरया हॉ पीटल ते 
यशोपुरम ज पंपर  
िचंचवड िलंक रोड 
अबन ट डझाईन 
नुसार वकसीत करणे 

वशेष 
योजना ४९ ३७ ३००००००० २०००००००० 

  

२ 

सामुदाियक व 
सावजिनक शौचालय 
दु ती ( व छ भारत 
अिभयान) 

व छ 
भारत 

अिभयान 
५१३ १७-३ ० ७५०००००० 

  

एकूण   ३००००००० २७५०००००० 

 

 

वर ल नमुद कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ 
अंदाजपञकाम ये सुधार त अंदाजपञक य रकमे या रका याम ये नमुद केले या रकमेस 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका “ब” े ीय 

कायालया अंतगत वशेष योजना लेखािशषा मधील मनपाचे सन २०१९-२० चे मुळ 
अंदाजप कामधील पान .४८, अ. .१३ वर ल “ भाग .१८ म ये चापेकर चौकात पादचा-
यांसाठ  भुयार  माग वकसीत करण”े हे काम ता वत करणेत आले होते. सदरचे कामाचे 
ठकाण वाहतुक तसेच चौकामधील सेवावाह यांचे जाळे, यामुळे करता येणे श य होणार 
नाह . यामुळे सदरचे ठकाण वाहतुक चे यो य प दतीने िनयोजन क न पाद या-यांसाठ  
चौकातील र ता ओलांडणे तसेच पादचा-याना जा-ये करणे सुकर होईल या प दतीने अबन 

ट डझाईन नुसार काम करणे आव यक आहे. यानुसार उपरो  नमुद कामाचे नावात 
बदल क न याकामाची शासक य मा यता देणेत येत आहे व सन २०१९-२० मधील तरतुद 
या मधून काम के यास मुळ कामाचे तावानुसार काम करणे श य होईल. यामुळे 
मनपाचे सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील वशेष योजना या लेखािशषावर ल पान . ४८, 

अ. . १३ चे नावा म ये “ भाग .१८ म ये चापेकर चौक ते मोरया हॉ पटल पयतचा 
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र ता अबन ट डझाईन नुसार वकसीत करण”े असा बदल क न याकामाची शासक य 
मा यता व तरतुद वापरणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपिलकेम ये . . १८ मधील िचंचवडगाव येथे मनपा माफत वकास आराख यातील 
९ मी. ते १८ मी. पयत ं द चे र ते वकसीत करणेचे काम हाती घेणेत आली आहेत. सदर 
र याने बाधीत जागा अ ापी पुणतः मनपाचे ता यात आली नस याने र ते वकसीत 
करणेकामी अडथळा येत आहे.   

िचंचवडगाव येथील ९ मी ते १८ मी. ं द या ड .पी. र यांचे योजनाने बािधत जागा 
भूसंपाद त करणे आव यक आहे. यानुसार र याची आव यकता व िनकड ल ात घेता 
र याने बाधीत जागा भुसंपादनाने ता यात घेणेबाबत मा. उपसंचालक नगररचना यांचेमाफत 
कायवाह  सु  करणे आव यक आहे. सदरचे भुसंपादन कायवाह  सु  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

     यानुसार भाग  १८ मधील ड.पी. र ते वकसीत करणेकामी र याने बाधीत 
जागा भुसंपादनाने ता यात घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच खालील नमूद केले या 
वकास कामांचा समावेश सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजपञकात वशेष योजना या 
लेखािशषकात क न आव यक तरतूद िमळणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अनु . कामाचे नाव  अंदाजपञक य 
र कम 

आव यक तरतूद 
र कम पये 

१ थेरगाव येथील स ह नं. ०९ 
मधील िनयो जत कॅ सर 
हॉ पीटल साठ  बंकर व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे.    

१५००००००० १००००००० 

      

 तसेच खालील न वन कामे अंदाजप कात समा व  क न आव यक तरतुद स 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
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तसेच  खालील न वन कामे अंदाजपञकात समा व  क न कामास शासक य मा यता देणेत 
येत आहे.   

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अनु. 
. 

शासक य 
र. . 

सन २०१९-२० 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०१९-
२० एकुण 
आव यक 
तरतुद 

१ भाग . ३ 
मोशी येथील 
गट . 
६९१,६९२,६९३ 
येथील नाला 
बं द त क न 
र ता वकिसत 
करणे 

  २०००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

२ महापौर वकास 
िनधी 

५० १८ ० ५००००००० ० १००००००० ४००००००० 

 एकुण   २०००००००० ५००००००० १००००००० १००००००० ५००००००० 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अनु. 
. 

शासक य 
र. . 

सन २०१९-२० 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०१९-
२० एकुण 
आव यक 
तरतुद 

१अ) भाग . ३ 
च-होली येथील 
संत ाने र 
महाराज यांचे 
भेट वर आधा रत 
समूहिश प या 
प रसरात संत 
ाने र सृ ी 

तयार करणे.    

५५ १०६ १०००००००० १५०००००० ० ५०००००० १००००००० 

ब भाग . ३ 
च-होली येथील 
संत ाने र व 
संत नामदेव 
महाराज यांचे 

  १०००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 
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तसेच भोसर  प रसरातील मुलांची सोय हो या या ीने छ पती िशवाजी महाराज ाथिमक 
शाळा भोसर  येथील इमारती या प रसरात ता पुर या प या या वग खो या करणे व भाग 
अंतगत थाप य वषयक कामे करणे आव यक आहे. तुत काम स.न. १ मधील खेळाचे 
मैदानासाठ  े क गॅलर  उभारणे (िन वदा . ०२/०३/२०१८-१९ िन वदा र. . 
१२,१८,१८,६५२/-) या कामातुन कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

  तसेच २०१८-१९ चे सुधार त २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कात खालील कामाचा समावेश 
क न सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमुद कामांना पुरेशी तरतूद नस याने 
अखिचत रकमेमधुन वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
 कामाचे नाव लेखा

िशषक 
पान 

 
अनु 

 
अंदाजप क
य र कम 

२०१८-१९ 
मुळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद  

घट 
कराव
याची 
तरतुद  

सन २०१८-१९ 
ची एकूण 
आव यक  
तरतूद  

शे
रा 

१ 

भाग .१७ बला 
हॉ पटल पासून 
वा हेकर वाड  
पयतचा र ता दो ह  
बाजूंनी पदपथ तसेच 
सायकल क करणे.  

वशेष 
योजना २७ २२ २०००००००० ५०००००० २००००००० ० २५००००००   

२ 

भाग .१६ वा हेकर 
वाड  येथे 
ािधकरणकडून 

आले या जागेवर 
स लागार नेमणे व 
शाळा इमारत बांधणे.  

वशेष 
योजना ४९ २५ २०००००००० ७५००००० १२५००००० ० २०००००००   

भेट वर आधा रत 
समूहिश प या 
प रसरात संत 
ाने र सृ ी  

उभारणे कर ता 
थाप य 
वषयक कामे  
करणे.    

 एकुण    १५०००००० ५०००००० ५०००००० १५०००००० 
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 एकुण    ४०००००००० १२५००००० ३२५००००० ० ४५००००००  
      

      वर ल सव कामासाठ  सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काम ये उपरो  नमुद केले 
माणे या या कामांचे समोर ल रका याम ये दश वलेली तरतूद उपल ध करणेस मा यता 

देणेत येत आहे. 

     तसेच पंपर  िचंचवड महानगर पिलकेम ये . . २५ येथे पुनावळे व ताथवडे येथे 
जेयुएनएनयुआरएम अंतगत मलिनःसारण क पासाठ  आर त जागेवर मैलाशु द करण 
क प बांधणेसाठ  भूसंपादनाची कायवाह  चालू आहे. ताथवडे येथील आर ण .६ स.नं. १९ 

येथील भूसंपादनाबाबत पशुसंवधन वभागाकडे महानगरपािलकेकडून शासन तरावर 
पाठपुरावा करणेत येत आहे. 

 पुनावळे येथील आर ण . ४/७४अ मैलाशु द करण क प या योजनाने बािधत 
जागेपैक  आव यक े  खासगी वाटाघाट ने भूसंपाद त करणेबाबत मा. उपसंचालक 
नगररचना यांचेमाफत कायवाह  चालू आहे. पुनावळे येथील आर ण .४/७४अ येथे १५ 
दशल  िलटस मतेचा मैलाशु द करण क प बांधणे या कामा या नावाचा समावेश 
महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अथसंक पाम ये करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

  यानुसार खालील त यानुसार कामाचे नांव समा व  क न अंदाजप क य र कमेस 
शास कय मंजूर  व अंदाजप क य तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे.  

                            क  शासन पुर कृत योजना 

पान 
. 

अ. 
. 

लेखािशष अथवा कामाचे 
नांव 

कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०१९ 
- २० चा 
मुळ अंदाज 

वाढ घट 

सन २०१९-२० 
साठ  लागणार  

आव यक 
तरतूद 

५०९ १० 

जलिनःसारण न वन काम 
१)जे.एन.एन.यू.आर.एम 
योजने अंतगत ताथ डे 
गावात वाकडकड ल 
े ात जलिनःसारण 

निलका टाकणे. (िन. नो. 
. १८/२-२०१३/१४) 

४१४९००००० १५०००००० --  १०००००००  ५०००००० 
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२)जे.एन.एन.यू.आर.एम 
योजने अंतगत ताथ डे 
गावात पुनावळेकड ल 
े ात जलिनःसारण 

निलका टाकणे. (िन. नो. 
. १८/१-२०१३/१४) 

१५०००००० --  १००००००० ५०००००० 

नवीन 
काम    

३)जे.एन.एन.यू.आर.एम 
योजने अंतगत पुनावळे 
सं. नं. ४ व ५ (पैक ) 
आर ण . ४/७४(अ) 
येथे १५ दश ल िलटस 
मतेचा मैलाशु करण 
क प बांधणे. 

२५००००००० 

--  

२००००००० --  २००००००० 

  

एकुण 
 ३०००००००   ३००००००० 

 

तसेच खािलल नमुद माणे नवीन कामांसाठ  सन २०१९-२० या  अंदाजप कात वशेष 
योजना लेखािशषाअंतगत नवीन कामाचा समावेश करणसे व याकर ता शास कय मा यता 
व तरतुद करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. कामाचे नाव  पान 

. 
अ.
. लेखािशष 

 
अंदाजप क
य र कम 

सन 
२०१९-२०   
मधील 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 
तरतुद 

शेरा 

१ ािधकरण 
अ सेन महाराज 
उ ानात अ सेन 
महाराज यांचा 
पुतळा बस वणे 
व अनुषंिगक 
सुशोिभकरण 
करणे. 

    वशेष 
योजना 

२००००००० ० २५००००० ० २५००००० नवी
न 
काम 

२ भाग . १५ 
आकुड  सब 
ड ट सटर 
भागातील 
आर त 
भुखंडां या 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

५३ ६७ वशेष 
योजना 

१०००००००० १००००००० ० २५००००० ७५०००००   
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एकुण १००००००० २५००००० २५००००० १०००००००   
 

 

तसेच भाग . ८ येथे वै णव माता शाळे शेजार ल मोक या जागेम ये ता पुर या वग 
खो या बांधणे आव यक अस याने सन २०१९-२० मधील अंदाजप काम ये खाली नमुद 
केले या कामाचा समावेश व तरतुद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

अ. कामाचे नाव लेखािश
ष 

मुळ 
शासक य 

मा यता  

सुधार त 
शासक य 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१९-२० 
ची मुळ  तरतुद  वाढ घट 

१ भाग . ८ येथील 
वै णव माता शाळे 
शेजार ल मोक या 
जागेम ये ता पुर या 
वग  खो या बांधणे 

 वशेष 
योजना 
(न वन 
काम)  

                  
-    

       
७५०००००  

              
-    

      
५००००००  

                    
-    

२ सन २०१९-२० चे 
मुळ 
अंदाजप कातील 
सं  गोषवारा 
मधील अखेरची 
िश लक 

 पान 
. १  

                  
-    

                    
-    

३०२४१२६००                     
-   

       
५०००००० 

एकूण                   ५०००००० ५०००००० 
 

      उपरो  माणे सुधार त शासक य मा यता व नवीन कामासाठ  तरतुद वग करण, 

सुधार त शासक य मा यता व नवीन कामाचा सन २०१९-२० या अंदाजप कात समावेश 
क न  मा यता देणेत येत आहे. 

 तसेच मनपाचे ह े य कायालयांतगत  सन २०१९-२० चे अंदाज प कात समा व  
असले या कांह  कामां कर ता तरतूद अपुर  आहे, यामुळे सदर कामां या पुण वाकर ता सन 
२०१९-२० म ये पुरेशी तरतूद करणे आव यक आहे, तर  खालील माणे वाढ घट क न 
अंतगत तरतूद वग करण सुच वणेत येत आहे, तर  खालील माणे वग करण करणसे मा यता 
देणेत येत आहे. 
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अ. . कामाचे नांव . . लेखा िशष अंदाज प का 
तील 

सन २०१९-
२० मुळ 
तरतूद 

 तरतूद वग करण व 
करावयाची  

पानां
क  

अ. 
. 

वाढ घट 

१ भाग मांक 31 
मिधल पंपळे गुरव व 
न व सांगवी येथील 
अंतगत र यावर ल 
दवाब ी चे  जुने 
खांब बदलणे 

३१ 

सावजिनक 
सुर ीतता 

३१९ ५ ५०१०००० १२३००००० ० 

२ न वन भाग .२० 
येथील आर ण 
।५३ म ये यापार  

संकुल वकिसत 
करणे.(भुमीगत 
उ चदाब वजवा ह या 
हल वणे) 

२० 

थाप य 
क प वषयक 
कामे, ह 
मु यालय 

३६० १ २०००००० ० २०००००० 

३ ह े य 
कायालयांतगत सांगवी 
उप वभागाम ये 
व वध चौकांम ये 
मागणी नुसार 
सीसी ट ह  यं णा 
उभारणे. 

31,
32 

सावजिनक 
सुर तता - ह 

मु यालय 

३१९ ७ २०००००० ० २०००००० 

४ ह े य 
कायालयांतगत 
अचानक उ वनार  
तातड ची व ुत 
वषयक कामे कोटेशन 
प तीने करणे.  

20,
30,
31,
33 

सावजिनक 
सुर तता - ह 

मु यालय 

३१९ १४ ५००००० ० ५००००० 

५ ह े य कायालय 
अंतगत र यांम ये 
अडथळा ठरणारे 
म.रा. व. व.कं.िल. चे 
उ च, लघुदाब पोल 
तारा व फडर पलर 
हल वणे. 

20,
30,
31,
32 

उ च व 
लघुदाब पोल व 
तारा हल वणे. 

३६६ १ ५०००००० ० ५०००००० 
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६ कला व सां कृितक 
धोरण 

 अंदाजप क 
.२. 

१०० १२ ११७५०००० 

 

 २८००००० 

 

        एकुण   २६२६०००० १२३००००० १२३००००० 
 

 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाजप कातील फ 
े य कायालय, थाप य वभागाकड ल भाग  १२ म ये थम ाधा याने करावया या 

ब-याचशा वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली अस याने, यामधील काह  वकास 
कामांचे अंदाजप क तयार क न, िन वदा कायवाह  करणेसाठ , थम ाधा याने करावयाचे 
कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक अस याने यासाठ  खालील माणे तरतुद म ये 
वाढ क न वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ. 
. 

कामाचे नाव  पा. 
  

अ 
  

अंदाजप क य 
र कम 
 

सन २०१९-
२० मधील 
तरतुद  

वाढ 
करावयाची 
तरतुद  

घट 
करावयाची 
तरतुद  

एकूण 
आव यक 
र कम  

१ तळवडे गाव येथील 
गायराणास 
िसमािभंत बांधणे व 
खेळाचे मैदान 
वकसीत करणे  

    ७००००००० ० २०९६४१४ ० २०९६४१४ 

२ भाग  १२ 
तळवडे पीनगर 
वेणीनगर येथे 

उवर त र ते 
डांबर करण करणे  

२३ १२७ २००००००० ३४००००० ० ११९१३६ ३२८०८६४ 

३ भाग  १२ 
तळवडे पीनगर 
वेणीनगर येथील 

र ते खड मु माचे 
करणे  

२०४ १७ ९०००००० ५३४००० ० १५३४३९ ३८०५६१ 

४ भाग  १२ 
तळवडे पीनगर 
वेणीनगर येथील 

२०५ १९ ८४००००० २६३६००० ० ७६८६९ २५५९१३१ 
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अंतगत र ते 
डांबर करण करणे  

५ भाग  12 
तळवडे पीनगर 
वेणीनगर येथे 

पे ह ंग लाँक 
बस वणे व दु ती 
करणे  

२०७ २३ ९०००००० १६३८००० ० १४२६३४ १४९५३६६ 

६ भाग  १२ 
तळवडे पीनगर 
वेणीनगर येथे 
थाप य वषयक 

कामे करणे  

२११ २३ ७५००००० ३१०१००० ० २२११९ ३०७८८८१ 

७ भाग  12 
तळवडे पीनगर 
वेणीनगर येथे 
थाप य वषयक 

कामे करणे  

२१३ ७१ ९९०००० ३०३००० ० १९९८५ २८३०१५ 

८ भाग  १२ येथे 
भाजी मंडई कर ता 
यव था करणे  

२१४ ९८ १०००००० ६५०००० ० ६५०००० ० 

९ भाग  १२ येथील 
तळवडे 
योतीबानगर 

भागातील र यांची 
आक मक देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे 

५७० ६ २४००००० १२१७००० ० ९१२२३२ ३०४७६८ 

  एकूण      १२८२९०००० १३४७९००० २०९६४१४ २०९६४१४ १३४७९००० 
 

   एकूण र.  २०,९०,४१४/- (अ र  र. . वीस लाख न वद हजार चारशे चौदा फ  
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु काम करणे आव यक असलेली वकास 
कामे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  क न तरतुद वग करण करणसे शास कय 
मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. ं . कामाचे नाव पान 
ं . 

अ. 
ं . लेखािशष सन 2019-20 

ची मुळ तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन 19-20 
साठ  एकूण 
आव यक 
तरतुद  

शे
रा 

1 

 भाग . 
३९ संत 
तुकाराम नगर 
मधील 
यशवंतराव 
चवाहाण मृती 

णालया 
मधील 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे सन 
2017-18  

494 1  प 
अंदाजप

क  

                   
-    

        
710,000  

             
-    

         
710,000  

  
    2   भाग . 

३९ संत 
तुकाराम नगर 
मधील वाय सी 
एम हॉ पीटल 
म ये 
रंगरंगोट चे व 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे सन 
2017-18   

 
494 

 

2  प 
अंदाजप

क  

                   
-    

        
580,000  

                  
-    

         
580,000  

  

3 

 भाग . 
३९ संत 
तुकाराम नगर 
मधील वाय सी 
एम हॉ पीटल 
म ये िलकेजस 
व वॉटर ु फंग 
व इतर 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे सन 
2017-18   

494 3  प 
अंदाजप

क  

                   
-    

        
660,000  

                  
-    

         
660,000  
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    4   अ णासाहेब 
मगर टेड यम 
येथे  े क 
गॅलर  बांधण,े 
हॉ टेल 
ब ड ंग 
बांधणे, व 
मैदाने 
वकसीत करण े 

14 1  वशेष 
योजना  

                   
-    

      
1,200,000          

1,200,000  

  

5 

 भाग . 
40 खराळवाड  
येथील व वध 
ठकाणचे 
पावसाळा 
गटस (सरफेस 
गटस) करणे.   

      

                   
-    

        
240,000  

                  
-    

         
240,000  

  
    6   भाग . 

40 येथील 
मु य र ते व 
मासुळकर 
कॉलनी येथील 
पाथवचे पे ह ंग 
लॉक दु ती 
करणे.   

      

                   
-    

        
230,000  

                  
-    

         
230,000  

  

7 

 भाग . 
40 म ये 
करकोळ 
दु तीची व 
देखभालींची 
कामे करणे.   

      

                   
-    

        
320,000  

                  
-    

         
320,000  

  
    8   महापौर 

वकास िनधी  
50 18         

50,000,000  
                 
-    

       
3,940,000  

    
46,060,000    

 एकूण           
50,000,000  

        
3,940,000  

         
3,940,000  

      
50,000,000    

                    
तसेच अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु काम करणे आव यक असलेली वकास 

कामे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  क न तरतुद वग करण करणसे 
शास कय मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. ं . कामाचे नाव पान 
ं . 

अ. 
ं . लेखािशष 

सन 
2019-20 
ची मुळ 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन 19-
20 साठ  
एकूण 
आव यक 
तरतुद  

शेरा 

1 

 भाग . २५ 
मधील मुख 
ज हा माग ३१ 
र यावर ल 
भूमकर चौक येथे 
सब वे / 
उ डाणपूल बांधणे 

  UTF 

0 २०००००००              
-    ० 

  

२ 

 
 
जमा ३१ या 

र यावर भुमकर 
चौकाजवळ वाय 
ज शंन येथे सब 
वे बांधणे 

 
 

५०६ 

 
 
२१ 

 
 

UTF 

३०००००००  २०००००००  

 
 

 

तसेच मनपाचे भोसर  भाग . ३५ येथील स.नं.१ मधील आर ण . ४३१  म ये बांधणेत 
आले या  अदयावत णालयाचे इमारतीम ये (१०० खाटांचे) तसेच पंपर  येथील न याने 
बांध यात आले या जजामाता णालयात (१०० खाटांचे) करावयाचे म डकल गॅस पाईप 
लाईनचे कामा संदभात िन वदा काढून दो ह  णालयातील मेड कल गॅस पाईप लाईनचे 
चलन चलनसह त संबंिधत ठेकेदारांकडून ८ वषाकर ता कामकाज क न घेणेकामी महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम ७२ (ब) नुसार मा.महापािलका सभेची मा यता यावी लागणार 
अस याने भोसर  व जजामाता णालयात मे डकल गॅस पाईप लाईनचे कामा संदभात ई 
िन वदा िस द क न सदरचे कामकाज क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.                
तसेच थाप य ड े ीय कायालयाकड ल सन 2019-20 या अंदाजप काम ये अपुर  तरतुद 
असले या कामांकर ता वाढ/घट क न तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष पा. ./ 
अ. . 

सन 2019-
20 

घट र. . वाढ र. . सन 2019-
20 चे 
सुधा रत 
अंदाजप क 
र. . 

1 नवीन भाग .28 
पंपळे सौदागर येथे 
ठक ठकाणी पा याचा 
िनचरा होणेकर ता 
आर.सी.सी. पाईप 
टाकणे व इतर 
थाप य वषयक कामे 

करणे (सन 2018-19 
कर ता) 

सरफेस 
गटस 

153/8 12,00,000 0 4,00,000 16,00,000 

2 नवीन भाग .28 
पंपळे सौदागर मधील 
रामनगर व 
प रसरातील भागात 
पे ह ंग लॉक व 
थाप य वषयक 

दु तीची कामे करणे 
(सन 2018-19 कर ता) 

डांबर  
र ते पथ 
दु ती 
व 
देखभाल 

554/24 19,36,000 0 1,80,000 21,16,000 

3 नवीन भाग .28 
पंपळे सौदागर 
गावठाणामधील 
दवाखा याचे 
नुतणीकरण व 
थाप य वषयक 

दु तीची कामे करणे 
(सन 2018-19 कर ता) 

करकोळ 
दु ती 
देखभाल 

560/66 2,10,000 0 5,30,000 7,40,000 

4 नवीन भाग .28 
पंपळे सौदागर 
प रसरात अित मण 
वरोधी कारवाई कर ता 

करकोळ 
दु ती 
देखभाल 

560/65 5,25,000 0 1,90,000 7,15,000 
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क, े न, जे.सी.बी., 
डंपर, ॅ टर इ याद  
मिशनर  पुर वणे (सन 
2018-19 कर ता) 

5 महापौर वकास िनधी  50/18 5,00,00,000 13,00,000    
    5,38,71,000 13,00,000 13,00,000  

 

 

   तसेच थाप य इ े ीय कायालयाकड ल सन 2019-20 या अंदाजप काम ये 
अपुर  तरतुद असले या कामांकर ता वाढ / घट क न तरतुद वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

  
        अनुकूल-८१            ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ---- 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष पा. ./अ
. . 

सन 2019-20 घट र. . वाढ र. . सन 2019-
20चे सुधा रत 
अंदाजप क 
र. . 

1 भाग .३ मोशी येथील 
ता यात आलेले र ते 
खड मु म व बी.बी.एम. 
प दतीने करणे  

खड  मु माचे 
र त े

177/6 42,50,000 0 5,50,000 48,00,000 

2 भाग .३ च-होली येथील 
ता यात आलेले र ते 
खड मु म व बी.बी.एम. 
प दतीने करणे  

खड  मु माचे 
र त े

177/5 42,50,000 0 5,50,000 48,00,000 

5 महापौर वकास िनधी  50/18 5,00,00,000 11,00,000   

    5,85,00,000 11,00,000 11,00,000  
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           वषय मांक – ५ 

दनांक – ७/९/२०१९         वभाग- मा.आयु                 
        
         संदभ- १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राहूल कलाटे यांचा ताव-  

               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .४८६१ 
                  द.१२/०६/२०१९ 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालय व 
महापािलके या इतर णालयात ण उपचाराक रता दाखल केले जातात. महापािलके या 

णालयांम ये पंपर  िचंचवड शहरातील तसेच इतर ामीण भागातून व शहरांमधून ण 
उपचाराक रता येत असतात. यामधील बहुतांशी णांची आिथक प र थती बेताची असते, 

ब-याच णांचे पंपर  िचंचवड शहराम ये नातेवाईकह  नसतात. महापािलके या 
णालयांम ये उपचाराक रता सामा य दर आकारले जात असले तर  खूपदा उपचाराचे बील 

हे णाचे आिथक कुवतीपे ा अिधक असते. ह  बाब वचारात घेता बहुतांशी णांची बेताची 
आिथक प र थती व मानवते या ीकोनातून महापािलके या यशवंतराव च हाण मृती 

णालयासह मनपा या सव णालयात उपचाराक रता दाखल झाले या णांचा उपचार 
चालू असताना कंवा णालयात दाखल असतांना मृ यु झा यास सदर णाचे मृ यु समयी 
असणारे सव थक त बील माफ करणेस मा यता देणेत यावी. यामुळे सदर मृत णाचे 
नातेवाईकांना महापािलकेकडून एक कारे दु :खात मदत होणार अस याने सदर वषयास 
मा यता देणेत यावी.  

मा. नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या, नागरव ती वभाग योजना वभागामाफत व वध क याणकार  योजना 
राब व यात येत आहेत. याम ये िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजने अंतगत ‘मनपा या 
ह तील द यांगांना मा. धानमंञी आवास योजना व इतर घरकुल योजने अंतगत घर 
खरेद कामी  र. . १,००,०००/- अथसहा य देण’े  या उपलेखािशषावर र. . १,००,००,०००/- 
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(अ र  र कम पये एक कोट  फ ) तरतुद सन २०१९-२० या आिथक वषाक रता कर यात 
आली आहे. या योजने अंतगत लाभाथ  िन तीकामी िनकष िन त करणे आव यक आहे. 
 तर  पंपर -िचंचवड महानगरपिलके या झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन 
वभागामाफत महापािलका ह तील द यांगांना घरकुल मंजूर झा यानंतर यांनी घर 
खरेद कामी बँकांकड ल कज घेतले अस यास अथवा मनपा कोषागारात घरकुलाबाबतची 
र कम जमा क न घरकुलाचा ताबा घेतला अस यास अशा लाभाथ ची झोपडप ट  िनमुलन 
व पुनवसन वभागाकड ल द यांग लाभाथ  याद  ा  क न घेऊन अशा द यांग लाभा याना 

येक  र. . १,००,०००/- (अ र  र कम पये एक लाख फ ) अथसहा य यां या बँकेतील 
कज खा यावर अथवा बचत खा यावर ECS ारे जमा कर याबाबत या धोरणास मा यता 
दे यात यावी. स या झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभागाकड ल घरकुलाचा ताबा 
घेतले या १०२ पाञ द यांग लाभा याना ा  याद नुसार येक  र. . १,००,०००/- 
अथसहा य अदा कर यास आ ण भ व य काळात घरकुलाचे ा  होणा-या लाभाथ  याद नुसार 
नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अथसहा य अदा कर यास मा यता देणेत यावी. 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. पदािधकार  यांना महापािलकेचे वाहन 
चालकासह वाहन अनु ेय आहे  मा. महापािलका सभे या मा यतेने शासन वभागाकड ल 
द. ४/१२/२०१७ या  आदेशा वये महापािलकेने  मा. पदािधकार , अिधकार  यांचे खाजगी 
वाहन वापरा संदभात धोरण िन त केलेले आहे. धोरणातील अट . २ अ वये मनपाचे 
कामकाजासाठ  वापर यात येणारे खाजगी वाहन हे मा. पदािधकार /अिधकार  यां या 
वत: या अथवा कुटंूबातील (पती/प ी/अ ववाह त मुलगा/अ ववाह त मुलगी/आई/वड ल) 

सद यांचे नावांवर न दणीकृत असणे आव यक आहे. याम ये खाजगी वाहन वापर धोरणांत 
अंशत: बदल क न मा. पदािधकार  यांना वत:चे अथवा कुटंू बया या मालक या 
वाहनािशवाय खाजगी कंपनी / िम  अथवा य त य कडून वापराकामी वाहन भा याने 
घेता येईल व याबाबतचा नोटर कड ल न दणीकृत (Noterised) करारनामा यांनी सादर 
करणे आव यक राह ल अशी बाब स या या धोरणात समा व   कर यास  मा यता देणेत 
यावी.    

मा.सुरेश भोईर -   मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
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 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-    
                                           
ठराव मांक-  ४३१                                      वषय मांक – ५ 

दनांक – ७/९/२०१९       वभाग- मा.आयु                 
 

संदभ- १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राहूल कलाटे यांचा ताव-  

                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .४८६१ द.१२/०६/२०१९ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालय व 
महापािलके या इतर णालयात ण उपचाराक रता दाखल केले जातात. महापािलके या 

णालयांम ये पंपर  िचंचवड शहरातील तसेच इतर ामीण भागातून व शहरांमधून ण 
उपचाराक रता येत असतात. यामधील बहुतांशी णांची आिथक प र थती बेताची असते, 

ब-याच णांचे पंपर  िचंचवड शहराम ये नातेवाईकह  नसतात. महापािलके या 
णालयांम ये उपचाराक रता सामा य दर आकारल ेजात असले तर  खूपदा उपचाराचे बील 

हे णाचे आिथक कुवतीपे ा अिधक असते. ह  बाब वचारात घेता बहुतांशी णांची बेताची 
आिथक प र थती व मानवते या ीकोनातून महापािलके या यशवंतराव च हाण मृती 

णालयासह मनपा या सव णालयात उपचाराक रता दाखल झाले या णांचा उपचार 
चाल ूअसताना कंवा णालयात दाखल असतांना मृ य ुझा यास सदर णाचे मृ य ुसमयी 
असणारे सव थक त बील माफ करणेस मा यता देणेत येत आहे. यामुळे सदर मृत णाचे 
नातेवाईकांना महापािलकेकडून एक कारे द:ुखात मदत होणार अस याने सदर वषयास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या, नागरव ती वभाग 
योजना वभागामाफत व वध क याणकार  योजना राब व यात येत आहेत. याम ये 
िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजने अंतगत ‘मनपा या ह तील द यांगांना मा. धानमंञी 
आवास योजना व इतर घरकुल योजने अंतगत घर खरेद कामी  र. . १,००,०००/- 
अथसहा य देणे’  या उपलेखािशषावर र. . १,००,००,०००/- (अ र  र कम पये एक कोट  
फ ) तरतुद सन २०१९-२० या आिथक वषाक रता कर यात आली आहे. या योजनेअंतगत 
लाभाथ  िन तीकामी िनकष िन त करणे आव यक आहे. 
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 तर  पंपर -िचंचवड महानगरपिलके या झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन 
वभागामाफत महापािलका ह तील द यांगांना घरकुल मंजूर झा यानंतर यांनी घर 
खरेद कामी बँकांकड ल कज घेतले अस यास अथवा मनपा कोषागारात घरकुलाबाबतची 
र कम जमा क न घरकुलाचा ताबा घेतला अस यास अशा लाभाथ ची झोपडप ट  िनमुलन 
व पुनवसन वभागाकड ल द यांग लाभाथ  याद  ा  क न घेऊन अशा द यांग लाभा याना 

येक  र. . १,००,०००/- (अ र  र कम पये एक लाख फ ) अथसहा य यां या बँकेतील 
कज खा यावर अथवा बचत खा यावर ECS ारे जमा कर याबाबत या धोरणास मा यता 
दे यात येत आहे. स या झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभागाकड ल घरकुलाचा ताबा 
घेतले या १०२ पाञ द यांग लाभा याना ा  याद नुसार येक  र. . १,००,०००/- 
अथसहा य अदा कर यास आ ण भ व य काळात घरकुलाचे ा  होणा-या लाभाथ  याद नुसार 
नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अथसहा य अदा कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. पदािधकार  यांना महापािलकेचे वाहन 
चालकासह वाहन अनु ेय आहे  मा. महापािलका सभे या मा यतेने शासन वभागाकड ल 
द. ४/१२/२०१७ या  आदेशा वये महापािलकेने  मा. पदािधकार , अिधकार  यांचे खाजगी 
वाहन वापरा संदभात धोरण िन त केलेले आहे. धोरणातील अट . २ अ वये मनपाचे 
कामकाजासाठ  वापर यात येणारे खाजगी वाहन हे मा. पदािधकार /अिधकार  यां या 
वत: या अथवा कुटंूबातील (पती/प ी/अ ववाह त मुलगा/अ ववाह त मुलगी/आई/वड ल) 

सद यांचे नावांवर न दणीकृत असणे आव यक आहे. याम ये खाजगी वाहन वापर धोरणांत 
अंशत: बदल क न मा. पदािधकार  यांना वत:चे अथवा कुटंू बया या मालक या 
वाहनािशवाय खाजगी कंपनी / िम  अथवा य त य कडून वापराकामी वाहन भा याने 
घेता येईल व याबाबतचा नोटर कड ल न दणीकृत (Noterised) करारनामा यांनी सादर करणे 
आव यक राह ल अशी बाब स या या धोरणात समा व   कर यास  मा यता देणेत येत आहे.  

 अनुकूल - ८१          ितकूल- ० 

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

          ------  

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

दनांक – ७/९/२०१९         वभाग- मा.आयु   
 

 
                संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प   
                         .भू ज/०६/का व/१८५/२०१९ द.०६/०६/२०१९ 

                     २)  मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .४८७९ 

                         द.१९/०६/२०१९ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील नाग रक, पयटक यांचेसाठ  रा पता 
महा मा गांधी यां या कायाचा, वचारांचा चार व सारकरणेकामी शहराम ये मारक असणे 
आव यक आहे. यासाठ  आ द य बला ुपचे डायरे टर ीम.राज ी बला यांनी 
महानगरपािलके या ता यातील ( कमान ०२ एकर जागा) पंपर  येथील स.नं.२६/१,/२, 

२७/१अ/,२८/१अ,/१ब,/२,३०/१,/२ पै. िस.स.नं.४६९४ पै.मधील मंजूर बांधकाम रेखांकनातील 
सु वधा भुखंड व आर ण .१२४ (MSEB SUBSTATION ) कर ता आर त असलेले े  
६८०६.५८ चौ.मी. उपल ध क न द या नंतर आ द य बला ुप या वतीने संपूण बांधकाम 
खच व देखभाल दु ती केली जाईल. जागेचा व मारकाचा ताबा मनपाकडे राह ल. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ७९(क) नुसार यास मा यता देणते यावी. 
 
मा. नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यशवंतराव च हाण सभागृहाम ये (जी.बी. हॉल) म ये थोर महापु षांची 
तैलिच  लावणेत आलेली आहेत. डॉ.शामा साद मुखज , पंड त दनदयाळ उपा याय, डॉ. केशव 
हेडगेवार, ी.माधव गोळवलकर गु जी, मोदजी महाजन, लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे, वलासराव 
देशमुख, आर. आर. पाट ल यांनीह  महारा ा या वकासात मोलाचे योगदान दलेले आहे. तर  
यां या कामाचा गौरव हणून यांची तैलिच े यशवंतराव च हाण सभागृहाम ये (जी.बी. 

हॉल) म ये लावणेस मा. मा यता देणेत यावी. 

   तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधील शाहुनगर येथे असले या 
कै. सदािशव ब हरवाडे ं डागणासंबधी ऑग ट २०१७ पुव चे नामकरणाचे सव ठराव र  
करणेत यावेत. तसेच अ भाग सिमतीम ये मंगळवार द. १२/०९/२०१७ रोजी मंजुर 
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झाले या ठराव . ७० नुसार राजष  शाहु महाराज ं डागण व यायामशाळा असे नामकरण 
करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच एन.यु.एच.एम. अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील सव कामगार 
व कमचा-यांना महानगरपािलके या कमान वेतन अिधिनयमा माणे वेतन पुवल ी भावाने 
लागु करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच मोशी ािधकरण म ये से टर नं. ४ म ये आजह  
गट मांक नवीन ५१५, ५१७, ५०५ व जुना ८०८, ८८२ या गटातील वह र व आं याची 
झाडे िश लक आहेत लॉट नंबर १११, ११२, १४५ व १४६ या बाजूला वह र व मोकळ  जागा 
िश लक आहे ह  जागा बालसं कार कर यासाठ , मनश  बालसं कार क  मोशी या सं थेला 
ह  जागा भाडेत वावर दे यास मा यता देणेत यावी. सदर जागे वर ल जे झाडे असतील या 
झाडांना सं थेकडून कोण याह  कारची हानी होणार नाह  तर  सदर सं थेस िनयमानुसार 
सदर जागा दे यास मा यता देणेत यावी.  

मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-       

ठराव मांक-  ४३२                                        वषय मांक – ६ 

दनांक – ७/९/२०१९            वभाग- मा.आयु      
              

          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प   

                 .भू ज/०६/का व/१८५/२०१९ द.०६/०६/२०१९ 

              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .४८७९ 
                 द.१९/०६/२०१९ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील नाग रक, पयटक यांचेसाठ  रा पता 
महा मा गांधी यां या कायाचा, वचारांचा चार व सारकरणेकामी शहराम ये मारक असणे 
आव यक आहे. यासाठ  आ द य बला ुपचे डायरे टर ीम.राज ी बला यांनी 
महानगरपािलके या ता यातील ( कमान ०२ एकर जागा) पंपर  येथील 

स.नं.२६/१,/२,२७/१अ/,२८/१अ,/१ब,/२,३०/१,/२प.ै िस.स.नं.४६९४ प.ैमधील मंजूर बांधकाम 

रेखांकनातील सु वधा भुखंड व आर ण .१२४ (MSEB SUBSTATION ) कर ता आर त 
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असलेले े  ६८०६.५८ चौ.मी. उपल ध क न द या नंतर आ द य बला ुप या वतीने संपूण 

बांधकाम खच व देखभाल दु ती केली जाईल. जागेचा व मारकाचा ताबा मनपाकडे राह ल. 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ७९(क) नुसार यास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यशवंतराव च हाण सभागृहाम ये (जी.बी. हॉल) म ये 
थोर महापु षांची तैलिच  लावणेत आलेली आहेत. डॉ.शामा साद मुखज , पंड त दनदयाळ 
उपा याय, डॉ. केशव हेडगेवार, ी.माधव गोळवलकर गु जी, मोदजी महाजन, लोकनेते 
गोपीनाथजी मुंडे, वलासराव देशमुख, आर. आर. पाट ल यांनीह  महारा ा या वकासात 
मोलाचे योगदान दलेले आहे. तर  यां या कामाचा गौरव हणून यांची तैलिच े यशवंतराव 
च हाण सभागृहाम ये (जी.बी. हॉल) म ये लावणेस मा. मा यता देणेत येत आहे. 

   तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधील शाहुनगर येथे असले या 
कै. सदािशव ब हरवाडे ं डागणासंबधी ऑग ट २०१७ पुव चे नामकरणाचे सव ठराव र  
करणेत यावेत. तसेच अ भाग सिमतीम ये मंगळवार द. १२/०९/२०१७ रोजी मंजुर 
झाले या ठराव . ७० नुसार राजष  शाहु महाराज ं डागण व यायामशाळा असे नामकरण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच एन.यु.एच.एम. अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील सव कामगार 
व कमचा-यांना महानगरपािलके या कमान वेतन अिधिनयमा माणे वेतन पुवल ी भावाने 
लागु करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मोशी ािधकरण म ये से टर नं. ४ म ये 
आजह  गट मांक नवीन ५१५, ५१७, ५०५ व जुना ८०८, ८८२ या गटातील वह र व 
आं याची झाडे िश लक आहेत लॉट नंबर १११, ११२, १४५ व १४६ या बाजूला वह र व 
मोकळ  जागा िश लक आहे ह  जागा बालसं कार कर यासाठ , मनश  बालसं कार क  
मोशी या सं थेला ह  जागा भाडेत वावर दे यास मा यता देणेत येत आहे. सदर जागे वर ल 
जे झाडे असतील या झाडांना सं थेकडून कोण याह  कारची हानी होणार नाह  तर  सदर 
सं थेस िनयमानुसार सदर जागा दे यास मा यता देणेत येत आहे.      

  अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

      ------ 



259 
 

  

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक- ४३३                                         वषय मांक – ७ 

दनांक – ७/९/२०१९         वभाग- मा.आयु   
 
                संदभ- १)  मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प   

                         .वै /१३/का व/१९६/२०१९ द.१८/०६/२०१९ 

          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .४९१९ 
                         द.२७/०६/२०१९ 
 

       शासन  ितिनयु वर असले या या अिधका-यांनी ध वंतर  वा थ योजना धोरण 
२०१३ नुसार सदर योजनेत सहभागी होणेस संमतीप  सादर केले आहे यांना ध वंतर  
वा थ योजने या धोरणानुसार तसेच मा य दरानुसार वै क य बीलांची तीपुत  करणेबाबत 

 व  शासन ितिनयु वर असले या या अिधका-यांनी ध वंतर  वा थ योजनेत सहभागी 
होणेस असंमती दशवली आहे यांना शासनाकड ल ितपुत चे िनयमानुसार हणजेच महारा  
रा य  ) वै क य देखभाल (िनयम १९६१ मधील तरतुद नुसार व या अनुषंगाने वेळोवेळ  
िनगिमत झाले या शासन िनणयानुसार  वै क य बीलांची ितपुत  क न देणेबाबत तावात 
नमूद बाबींचा वचार क न धोरणा मक िनणय घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा. नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

      ----  

 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
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                                      वषय मांक – ८ 

दनांक – ७/९/२०१९         वभाग- मा.आयु   
 
                 संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                            .नर व/का व/१२/१५/२०१९ द.२४/०६/२०१९ 

                                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .५  

                                      द.१०/७/२०१९ अ वये.   
       

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे अिधसूचना 
.पीसीसी/३०९६/१८०१/ सीसर-२६१/न व-२२, द.११/०९/१९९७ अ वये करणेत आली आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग, अिधसूचना . टएमपीएस-१८०५/१०५०/सीआर-७९५/०७/न व-१३, 

द.३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द.१८/०५/२००९ रोजी या िनणया वये 
पुनः िस  केलेला भाग वगळता उव रत वकास योजना मंजूर असून शासन िनणय 
.ट पीएस १८९२/१६०/ .  ५८/१२/पुनबाधणी .२७/१२/ईपी मंजुर /न व-१३         
द. ०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भाग या वकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. 
मौजे दापोड  येथील स.नं ०५ प ैजागामालक ी चं कांत सोपान काटे व इतर यांनी टाऊन 
हॉल व बस टिमनस ने बािधत े  न वन भूसंपादन अिधिनयमा ारे मनपाचे ता यात 
देणेकामी अज या वभागाकडे सादर केलेला आहे. तर  मौजे दापोड  येथील पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेमधील खालील त यात दश व या ता वत 
आर णाचे भूसंपादन करण ेआव यक आहे. 

अ. 
. आर ण मांक 

आर णाचे 
योजन 

स.नं बािधत होणारे संपादन करावयाचे 
एकूण सुमारे े  चौ.मी 

१ आर ण .०३/२४ टाऊन हॉल ५ प ै ५०००.००   चौ.मी 
२ आर ण  .०३/२५ बस टिमनस ४ प,ै ०५प ैव  

०६ प ै
२९६०० चौ.मी ३ िनयो जत र ता १२.०० मी 

       
      तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व नवीन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर 
आर णांचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुण ेयांचेकडे पाठ वणेक रता मा. महापािलका 
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सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनावसाहत करतांना वाजवी 
नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम -२०१३ (न वन 
भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.केशव घोळवे-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.                                   

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील मौजे िचखली येथील गट ११७४ म ये मंजुर वकास योजनेत 
मा यिमक शाळेचे (आ. . १/११६) आर ण ता वत केलेले आहे. सदर आर णा या जवळ 
खाजगी शाळा वकिसत झाले या आहेत. यामुळे सदर शाळेची आव यकता नाह . यामुळे 
वर ल आर णाचे फेरबदल क न सदर अर त जागेचा समावेश र हवास वभागात ता वत 
करणे या महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल 
कर यास तसेच फेरबदलाची व हत कायवाह  पुण क न ताव शासन मंजुर तव सादर 
कर यास मा. महापािलका आयु  यानंा ािधकृत कर यास मा यता देणेत यावी. तसेच मौजे 
थेरगाव येथील थेरगाव ते काळेवाड  फाटा या ४५.०० मी. र यावर ल स.न. १४ मधील 
(आनंद टंबस) पासुन ते ब हरट यां या घरापयतचा र ता महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम २०५ अंतगत ९.०० मी. र ता घो षत करणेबाबत- मौजे थेरगाव स.न. १४ 
येथील नाग रकांना स थतीत असलेला र ता अ ं द पडत अस याने सदरचा र ता ९.०० 
मी. चा आव यक आहे. सबब मौजे थेरगाव येथील थेरगाव ते काळेवाड  फाटा या ४५.०० 
मी. र यावर ल स.न. १४ मधील (आनंद टंबस) पासुन ते ब हरट यां या घरापयतचा र ता 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ अंतगत ९.०० मी. र ता घो षत करणेस 
मा यता देणेत यावी. मौजे दापोड  येथील स.नं.४,५ व ६ पैमधील मंजूर वकास 
आरखडयातील आ. . ३/२५ बस टिमनस, आ. . ३/२४ टाऊन हॉल व १२.०० मी.र ता या 
योजनाखालील जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व 

भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण 
पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
तातड ने संपादन करणेकामी भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पणुे यांचेकडे पाठ वणेक रता 
व सदर भूसंपादनास येणा-या य  खचास मा यता व अदा करणेकामी मा.आयु  यांना 
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अिधकार दान करणेस मा यता देणेत यावी तसेच मौजे च-होली येथील मंजूर वकास 
योजनेतील ९०.०० मी. र ता या योजनाखालील तसेच मौजे चो वसावाड  व च-होली 
िशवेवर ल १८ मी.र ता या योजनाखालील जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी 
नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३ (न वन 
भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी भूसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व सदर भूसंपादनास येणा-या य  खचास 
व अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेत यावी.   

मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

मा. व ठल उफ नाना काटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. दापोड  
येथील स.नं. ५ मधील ववीध आर णाचा भूसंपादनाचा वषय आहे. सदर या जागा 
मालकांनी मा.उ च यायालय, मुंबई येथे दावा दाखल केलेला असून तो अजून िनकाली 
लागलेला नाह . यामुळे सदरचा वषय के यास यायालयाचा अवमान होवू शकतो. यामुळे 
हा वषय द र  दाखल करावा. आता मगाशी केशव घोळवे यांनी जी उपसूचना मांडली ती 
आ हांला दाखव यात यावी कारण यांनी काह तर  डांगणाचे नाव चज करायचे ठरवलेल 
आहे तर  ते आ हांला कळाव. केशव घोळवे यांनी जी उपसूचना वाचली ती स व तर 
आ हांला कळावी, ती उपसूचना परत वाचावी.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ख-या अथाने 
आज सगळे नगरसेवक एकदम जागृक अस यासारख वाटायला लागले. आजपयत अनेकदा 
सभागृहात वषय आणतो आ ण कदािचत आम या सगळयां या दुल ामुळे आ हांला वषय 
मा हती होत नाह  असं काह तर  कामकाज चालू असताना आज माञ सगळयां याम ये 
सगळेजण अ यासपुण वषयापयत येतात. मगाशी सी ऍ ड ड  वे ट या वषयावर चचा झाली 
आज सगळेचजण अ यंत अ यासपुण वषय या ठकाणी करतात. स मा.महापौर साहेब, हा 
जो ८ नंबरचा वषय आहे टाऊन हॉल आ ण याच बरोबर बसटिमनल हे दो ह  वषय 
मा या दापोड तले आहेत. मा या दापोड त दो ह  आर ण आहेत या यापैक  एकह  
आर ण आजपयत वकसीत नाह . मोजके दोन चार आर ण आप यापयत येत आहेत हा 
जो वषय आहे याच पुण आप याकड पेनोट जागामालकानी दली ती आपण वकारली 
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नाह तर, महापािलकेनी ती जागा घेतली नाह  ता यात तर याच कदािचत आर ण िनघुन 
जाईल असंह  होणेची श यता आहे. आजपयत जे काह  बारा तेरा आर ण आहेत यातील 
एकह  आर ण वकसीत नाह . तर  वनंती आहे क  हा वषय मंजूर झाला पाह जे मला 
वाटत आप या महापािलकेनी देखील बस टिमनलच आर ण हाव आहे का अस 
पीएमपीएमएलला मागणी के यानंतर यांनी सु दा आ हांला आर ण हव आहे अशा कारची 
सुचना यां याकडन आप याकड आलेली आहे. यामुळे आप याला वनंती आहे क  हा 
वषय आपण मंजूर करावा.                         

        यानंतर उपसुचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-   

ठराव मांक – ४३४                                       वषय मांक – ८ 

दनांक – ७/९/२०१९         वभाग- मा.आयु   
 
                 संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                            .नर व/का व/१२/१५/२०१९ द.२४/०६/२०१९ 

                                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .५  

                                      द.१०/७/२०१९ अ वये.   
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे अिधसूचना 
.पीसीसी/३०९६/१८०१/ सीसर-२६१/न व-२२, द.११/०९/१९९७ अ वये करणेत आली आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग, अिधसूचना . टएमपीएस-१८०५/१०५०/सीआर-७९५/०७/न व-१३, 

द.३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द.१८/०५/२००९ रोजी या िनणया वये 
पुनः िस  केलेला भाग वगळता उव रत वकास योजना मंजूर असून शासन िनणय 
.ट पीएस १८९२/१६०/ .  ५८/१२/पुनबाधणी .२७/१२/ईपी मंजुर /न व-१३ द. 

०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भाग या वकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. मौजे 
दापोड  येथील स.न ं०५ प ैजागामालक ी चं कांत सोपान काटे व इतर यांनी टाऊन हॉल व 
बस टिमनस ने बािधत े  न वन भूसंपादन अिधिनयमा ारे मनपाचे ता यात देणेकामी अज 
या वभागाकडे सादर केलेला आहे. तर  मौजे दापोड  येथील पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेमधील खालील त यात दश व या ता वत 
आर णाचे भूसंपादन करण ेआव यक आहे. 
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अ. 

. 
आर ण मांक 

आर णाचे 
योजन 

स.नं 
बािधत होणारे संपादन करावयाचे 

एकूण सुमारे े  चौ.मी 

१ आर ण .०३/२४ टाऊन हॉल ५ पै ५०००.००   चौ.मी 

२ आर ण  .०३/२५ बस टिमनस ४ पै, ०५पै व  

०६ पै 
२९६०० चौ.मी 

३ िनयो जत र ता १२.०० मी 

       

      तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व नवीन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर 
आर णांचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुण ेयांचेकडे पाठ वणेक रता मा. महापािलका 
सभेची मा यता देणेत येत आहे. तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनावसाहत करतांना वाजवी 
नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम -२०१३ (न वन 
भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे िचखली येथील गट ११७४ म ये मंजुर वकास 
योजनेत मा यिमक शाळेचे (आ. . १/११६) आर ण ता वत केलेले आहे. सदर 
आर णा या जवळ खाजगी शाळा वकिसत झाले या आहेत. यामुळे सदर शाळेची 
आव यकता नाह . यामुळे वर ल आर णाचे फेरबदल क न सदर अर त जागेचा समावेश 
र हवास वभागात ता वत करणे या महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास तसेच फेरबदलाची व हत कायवाह  पुण क न ताव 
शासन मंजुर तव सादर कर यास मा. महापािलका आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता 
देणेत येत आहे.  

तसेच मौजे थेरगाव येथील थेरगाव ते काळेवाड  फाटा या ४५.०० मी. र यावर ल 
स.न. १४ मधील (आनंद टंबस) पासुन ते ब हरट यां या घरापयतचा र ता महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ अंतगत ९.०० मी. र ता घो षत करणेबाबत- मौजे 
थेरगाव स.न. १४ येथील नाग रकांना स थतीत असलेला र ता अ ं द पडत अस याने 
सदरचा र ता ९.०० मी. चा आव यक आहे. सबब मौजे थेरगाव येथील थेरगाव ते काळेवाड  
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फाटा या ४५.०० मी. र यावर ल स.न. १४ मधील (आनंद टंबस) पासुन ते ब हरट यां या 
घरापयतचा र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ अंतगत ९.०० मी. र ता 
घो षत करणेस मा यता देणेत येत आहे. मौजे दापोड  येथील स.नं.४,५ व ६ पैमधील मंजूर 
वकास आरखडयातील आ. . ३/२५ बस टिमनस, आ. . ३/२४ टाऊन हॉल व १२.०० 
मी.र ता या योजनाखालील जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३ (न वन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे 
पाठ वणेक रता व सदर भूसंपादनास येणा-या य  खचास मा यता व अदा करणेकामी 
मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेत येत आहे                    
तसेच मौजे च-होली येथील मंजूर वकास योजनेतील ९०.०० मी. र ता या योजनाखालील 
तसेच मौजे चो वसावाड  व च-होली िशवेवर ल १८ मी.र ता या योजनाखालील जिमनीचे 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व 
पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क 
अिधिनयम-२०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व सदर भूसंपादनास येणा-
या य  खचास व अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.                         

  

 अनुकूल- ८१          ितकूल- ० 

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

          ---- 
 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
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ठराव मांक – ४३५                                       वषय मांक – ९ 

दनांक – ७/९/२०१९         वभाग- मा.आयु   
 
              संदभ –१) मा.अित र  आयु  यांचेकड ल प   

                        . वभाअक/३/का व/१२५/२०१९ दनांक ४/०७/२०१९ 

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

           सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागणदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र. . ४,९३,९४,९६१/-  व ९,१०,५४,९७४ /-  असे एकुण   
र. . १४,०४,४९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

             ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/- , रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे वैय क 
घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे.     

           व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/०६/२०१९ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  
िचंचवड       महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुण े

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज १७२८१ 
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केले या कुटंुबांची सं या 
क  शासनाचे “ व छ भारत 
अिभयान” या संकेत थळावर अपलोड 
करणेत आले या एकूण अजाची सं या 

१७२८१ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १४९७८ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१४५१४ 

 

मनपा माफत बांधकाम 
पुण- ९८८४ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४६३० 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा 

१०३१३ लाभाथ  
GOI+GOM=६१८.७८ लाख 

    GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   २०६.२६ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण                 ८२५.०४  लाख 

 

िनगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ा 

९५१०लाभाथ  GOI+GOM=५७०.६०लाख 
      GOI = २०००/-व  

   GOM=४०००/- ह सा 

  
      ULB  =१९०.२०लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण             ७६०.८० लाख 
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         सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते आला. 

मा. नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल- ८१            ितकूल- ० 

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

        ----- 

(मा.महापौर- मा.राहुल जाधव सभागृहात आले व सभेचे अ य थान वकारले) 

मा.राज  गावडे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक – ४३६                                     वषय मांक – १० 

दनांक – ७/९/२०१९       वभाग- मा.नगरसिचव  
 

वधी सिमती 

अ) दनांक १५/०३/२०१९, ५/०४/२०१९ व  २०/०४/२०१९  चा सभावृ ांत कायम 
करणेत येत आहे. 

मा.तुषार हंगे -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल- ८१                  ितकूल- ०  

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

           ----- 
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मा.राज  गावडे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
 
 

ठराव मांक – ४३७                                     वषय मांक – ११ 
दनांक – ७/९/२०१९       वभाग- मा.नगरसिचव  

 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

     अ) दनांक ८/०३/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.                    

          ब) दनांक १४/०६/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.         

           मा.तुषार हंगे -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल- ८१                  ितकूल- ०  

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

           ----- 

मा.राज  गावडे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक – ४३८                                     वषय मांक – १२ 

दनांक – ७/९/२०१९       वभाग- मा.नगरसिचव  

मा.शहर सुधारणा सिमती 

       अ)  दनांक ०९/०१/२०१९, २३/०१/२०१९, १३/०२/२०१९  

           व २७/०२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.                    

       ब)   दनांक २३/०१/२०१९,  १३/०२/२०१९ व दनांक २७/०२/२०१९ चा  

            सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.   

क) दनांक २७/०२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   

ड)   दनांक १३/०३/२०१९, २७/३/२०१९, १०/४/२०१९,  

            २४/४/२०१९ व २६/६/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  

                         आहे.  
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 इ)   दनांक १४/०६/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

फ)  दनांक २६/०६/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

  

मा.तुषार हंगे -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

  अनुकूल-८१                  ितकूल- ०  

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

           ----- 

मा.राज  गावडे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक – ४३९                                     वषय मांक – १३ 

दनांक – ७/९/२०१९           वभाग- मा.नगरसिचव  
 
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 

         अ) दनांक ०८/०३/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

              ब) दनांक १४/०६/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.                       

मा.तुषार हंगे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

  अनुकूल-८१                  ितकूल- ०  

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

           ----- 
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मा. महापौर –  सवाचे आभार मानून आजची सभा संपली असे मी जा हर करतो.  
 
           ------   
 
 

   (राहुल गुलाब जाधव) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/का व/२०/२०२० 
दनांक - २४/१/२०२० 
 

                                                  
                                       (उ हास बबनराव जगताप)  
                                                   नगरसिचव 
                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                 पंपर -४११ ०१८.    
  
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या   

      कायवाह साठ  रवाना.    


