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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ७ 

सभावृ ांत 
दनांक – १९.०८.२०१७                         वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग -२०१७ ची मा.महापािलका सभा शिनवार 
द.१९.०८.२०१७ 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.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव सान े

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१४) मा.डोळस वकास ह र ं  

१५) मा.उंडे ल मण ध डू 

१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१९) मा.बारसे यांका वण 
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२०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे र व ल मण 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२९) मा.सावळे िसमा र वं  

३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३१) मा.लांडे व ांत वलास 

३२) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३३) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३५) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३६) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३७) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३८) मा.मंगला अशोक कदम 

३९) मा.तुषार रघुनाथ हंग े

४०) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४२) मा.संजय बबन नेवाळे 

४३) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४४) मा.भालेकर वण महादेव 

४५) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४६) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४७) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
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४८) मा.घोलप कमल अिनल 

४९) मा.उ म काश कदळे 

५०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
५१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५२) मा.यादव मीनल वशाल 

५३) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५४) मा. मोद कुटे 

५५) मा.राजू िमसाळ 

५६) मा.बाबर शिमला राजू 

५७) मा.अिमत राज  गावडे 

५८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५९) मा.खानोलकर ा महेश 

६०) मा.भ डवे संिगता राज  

६१) मा.मोरे र महादू भ डव े

६२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६३) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

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

६७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६८) मा.गावडे राज  तानाजी 
६९) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
७०) मा.जय ी वसंत गावडे 

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

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

७५) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
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७६) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७७) मा.कदम िनक ता अजुन 

७८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

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

८२) मा.पाडाळे िनता वलास 

८३) मा.काळे उषा दलीप 

८४) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८५) मा.पवार मिनषा मोद 

८६) मा.बारणे अचना तानाजी 
८७) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८९) मा.अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

९०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९१) मा.बारणे माया संतोष 

९२) मा.िनलेश हरामण बारण े

९३) मा.वाघमारे अ नी व म 

९४) मा.दशले रेखा राजेश 

९५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९६) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९७) मा.कामठे तुषार गजानन 

९८) मा.च धे आरती सुरेश 

९९) मा.क पटे सं दप अ ण 

१००) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१०१) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०२) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
१०३) मा.चं कांत बारकु नखाते 
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१०४) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०५) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०६) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०८) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०९) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१११) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११२) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११४) मा.राजापुरे माधवी राज  

११५) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११६) मा.संतोष बबन कांबळे 

११७) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११८) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११९) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२०) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२१) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२२) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२३) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१२४) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

  
यािशवाय मा. ावण हड कर- महापािलका आयु , मा.अ युत हांग-ेअित र  आयु ,   

मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता,  
मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य वै क य अिधकार , मा.गावडे-सहआयु , मा.दुधेकर, मा.पठाण-
सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.खोत, मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे, मा.आ ीकर, मा.लोणकर, 
मा.खोरटे, मा.राऊत- सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान 
अिध क, मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ),  मा.सवण,े मा.इंगळे, मा.तांब,े 
मा.लडकत, मा.बरशे ट , मा.कांबळे - 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. 

 अंदाजपञकात समावेश नसलेली परंतु करणे आव यक असलेली वकास आराखडयातील 
वकास कामे सन २०१७-२०१८ चे अंदाजपञकाम ये समा व  करणेबाबतचा मा.आयु  यांचा 
ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत 

आली असता - 
         अनुकूल - ८१             ितकूल – ० 

  अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 
अस याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 

     -------      
 

अ) मा.महापािलका सभा -६८ द. ९/०१/२०१७, द.२०/०१/२०१७ (द.ु१.३० वा.), द. 
२०/०२/२०१७ (द.ु१.३० वा.), द.२७/०२/२०१७ (द.ु१.३० वा.), द.२०/०४/२०१७ चा 
सभावृ ांत कायम  करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े  
 

ब) मा.महापािलका सभा -६९ द. २०/०१/२०१७ (द.ु२.०० वा.) , द. २०/०२/२०१७  

(द.ु१.४५ वा.), द.२७/०२/२०१७ (द.ु१.४५ वा.), द.२०/०४/२०१७ (द.ु२.१५ व ४.००  

वा.) चा सभावृ ांत कायम  करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े  
 

क) मा.महापािलका सभा -७० द. २०/०२/२०१७ (द.ु२.०० वा.), द.२७/०२/२०१७ 
(द.ु२.०० वा.), द.२०/०४/२०१७ (द.ु२.३० वा.)  चा सभावृ ातं कायम  करणते आ याचे 
मा.महापौर यांनी कट केल.े  

 

ड) मा.महापािलका सभा -२ द.२०/०४/२०१७ (द.ु१.४५ वा.), द.२५/०४/२०१७ चा  

सभावृ ांत कायम  करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े  
 

इ) मा.महापािलका सभा -३ द.१९/०५/२०१७ (द.ु२.०० व २.३५ वा.) चा सभावृ ांत  

कायम  करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
 

मा.राहुल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. बजेटची िमट ंग 
असताना आ ह  या सभागृहात न हतो. लोकशाह चा घात करत असताना आ हांला वाटले 
बजेटवर चचा झाली नाह  हणून आ ह  या सभागृहातून बाहेर िनघनू गेलो. आ ह  बाहेर 
गे यानंतर या सभागृहात प ने यानी भाषण केल े क , पळपुटे, िशवसेनेचे, रा वाद चे 
नगरसेवक बांगलादेशी. हा असं माग का बोलतो, समोर बोलना हणाव. बांगलादेशी कुणाला 
हणतो हा.  

(सभागृहात ग धळ) 
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मा.महापौर- राहूलजी कलाटे आता या वषयावर बोला बाक ची चचा नका क . 
मा.राहुल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, नगरसिचवांना वाचायला सांगा. वाचाना याच टेटमट. 
मा.महापौर-  आता तु ह  या वषयावर बोला व सभागृहात यव थत भाषा वापरा. 
मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, बांगलादेशी बोल यानंतर अशीच भाषा येणार. बांगलादेशी 
कोणाला हणता. समोर बोलाना, बाहेर गे यावर काय बोलता. 
(सभागृहात ग धळ)  

मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, अरेतूरेची भाषा सभागृहा या कामकाजाला ध न नाह . 
मा.महापौर-  हा वषय सभावृ ांत कायम कर यासाठ  आलेला आहे.  

मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, आपण यांना स  ताक द दयावी भाषा अरेतुरेची नको, 
अवाहना मक नको, दादागीर ची भाषा करायची नाह , सभागृहात संसद य भाषा वापरावी. 
(सभागृहात ग धळ)  

मा.महापौर- ते बांगलादेशी देशी असे बोलले असतीलतर ते श द मागे घेतील. राहूल कलाटे 
तु ह  सु दा श द मागे यावेत.  दोघानी जे श द वापरले ते मागे यावेत. 
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मी बागंलादेशी सारखे हणालो नाह  तो बांगलादेशी 
हणाला आहे. 

(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर- सगळयानी खाली बसाव.े दोघांचे श द सभाकामकाजातून वगळ यात येत आहेत. 
“बांगला देशी पळून” हे श द सभावृ ांतामधुन वगळून सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
फ) वशेष मा.महापािलका सभा -४ द.१५/०६/२०१७ म ये पान मांक १६१ वर ल ओळ 
मांक १८ मधील “बांगला देशी पळून” हे श द वगळून वशेष मा.महापािलका सभा -४ 
द.१५/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम  करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े            
ग) मा.महापािलका सभा -५ द.२०/०६/२०१७ (द.ु२.०० व २.३५ वा.) चा सभावृ ांत  
कायम  करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े  

ह) मा.महापािलका सभा -६ द.२०/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत करणेत 
आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े      
मा केशव घोळव े -  मा.महापौर साहेब, ज मु का मीरम ये झाले या चकमक म ये श हद 
झालेले २ जवान, उ र देशम ये ऑ सजन पुरव या अभावी ७२ बालकांचे िनधन, हमाचल 
देशात झाले या भु खलनाम ये ४६ जणांचे िनधन, तसेच ो.यु.आर.राव - इ ोचे माजी 

अ य ,भारत अवकाश काय माचे णेते, ो.यशपाल - ये  शा , प भुषण 
डॉ.ब नारायण रामुलाल बारवाल-े ये  वातं य सैिनक, उ ताद सईदउ न डागर- ये  धृपद 
गायक, सुभाष टकल-े पु यातील िगयारोहक यांचे कारिगल िशखरावर ल माउंट नून 
मा हमेदर यान िनधन, रघुनाथदादा सातकर - मावळचे माजी आमदार, मीणी झुंबर लांडग-े 
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सौ.िनमला गायकवाड नगरसे वका यां या मातो ी, भगवान आनंदराव ल ढे - सौ.न ता ल ढे 
नगरसे वका यांचे सासरे, ताराबाई रघुनाथ भोईर- सामा जक कायक या, रांगीबाई ध ड बा 
कांबळे - रहाटणी येथील सामा जक कायक या, दिलप कुदळे- प.ंिचं.म.न.पा.चे माजी 
कायकार  अिभयंता, अलका गणपत भालेकर, हराबाई गो वंद नखाते, कसन गणपत यनपुरे 
याचें द:ुखद िनधन झा याने यांना दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा. ानदेव थोरात  – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहाव.े 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)    
मा.नगरसिचव-  मा.भाऊसाहेब भोईर नगरसद य यांना वचारावयाचे .       
मा.महापौर-  मा.भाऊसाहेब भोईर नगरसद य यांना वचारावयाचे .                
मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी जो वषय 
या ठकाणी मांडलेला आहे यासंदभात या वषयावर बोल या अगोदर मागील वतमानपञ 
वाचल ेक , मागील सभेला मी उप थत न हतो तसे मी लेखी पञाने आप याला कळवले होते 
क  मी हजर राहणार नाह . परंतु काह  ा संदभात आपण या सभागृहाम ये चचा करावी 
अशी मागणी मी केलेली होती. आमचे ये  मागदशक आदरणीय एकनाथजी पवार साहेब 
यांनी व य केले क  भाऊसाहेब भोईर या ठकाणी हजर न हते. झाली असेल लहान 
कायक याची चुक आपण समजून घेतल पाह जे. आपण मोठे नेते आहात, या शहराचे ये  
नेते आहात तु ह  आता स े या मा यमातून शहराचे मायबाप आहात. आम यासार या 
कायक याचे वचार लोकांपयत पोहचव यासाठ  आपण सभेम ये तो वषय घेणं म ा  होतं.   
परंतु झालेली चुक जर  असलीतर  माझा वषय झा यानंतर आ ण सभे या वषयांच  
कामकाज संप यानंतर जो शहरामधील अ यंत वलंत आ ण भावना मक  िनमाण झालेला 
आहे, रंगरोड या संदभात यावर आपण चचा करावी अशी पु हा एकदा मागणी क न मा या 
मुळ वषयावर चचा करतो.  या ठकाणी पवना धरणा या मा यमातून कंबहूना या पा या या 
संदभातील  उप थत केलेले आहेत. खरेतर  वचार या पाठ मागचा एक उ ेश असतो. 
कमान एक मह यातून एकदा आपण सभागृहाम ये आ यानंतर प वरह त या शहराचे 
व त हणून आपली नेमक  बांधीलक  काय आहे, या शहरा या वकासाबरोबर आथ क 
संतुलन आहे का कंबहूना या मुलभूत सोयी आहेत यासंदभात आपल िनयोजन  
काटेकोरपणाचे आहे का. या संदभात वचार वनीमय कर यासाठ    उप थत केलेला होता. 
आप या जीवनातील एक अ वभा य घटक हणून पा याकड पाह ल जातं. महानगरपािलके या 
मुलभूत सोईम ये पाणी हे अ यंत आव यक बाब समजली जाते. या ठकाणी  िनमाण 
के यानंतर, खरेतर ा या अनुषंगान े अनेक उप  तयार झालेले आहेत आ ण मजेशीर 
देखील उ र िमळालेली आहेत. वा त वक मा.महापौर साहेब आपण सभेचे अ य  हणून 
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आ ण या शहरातील सव व तांचे मुख हणून भ व यकाळाम ये अ यंत गांभीयाने या 
वषयाकडे पाहणे गरजेचे आहे. या ठकाणी संपुण शहराम य े पा या या ट या कती आहेत.   
काह  दवसानंतर हे शहर पा या या टाक चे शहर असं सबंोधल जाईल कंबहुना याची िगनीज 
वड रेकॉडम ये न द होती क  काय अशी प र थती िनमाण झाली. आयु  साहेब आ या 
मुंबई पासून वसई- वरार पयत, नवी मुंबई पयत जेवढया पा या या टा या नाह त तेवढया 
पा या या टा या पंपर  िचंचवड शहराम ये आपण बांधले या आहेत याचे िनयोजन 
यव थीत आहे का. आपण ४५० ते ५०० एमएलड  पाणी उचलतो यानुसार या टा यांच 
िनयोजन आहे का. यानुसार संपुण शहराम ये पा याच यव थत िनयोजन होतं का. या 
संदभात संतुलन आहे का. आजह  कोण याह  पाणीपुरवठया या अिधका-याकडे गेलोतर तुमचा 
भाग उंचवटयाचा आहे तीथं एकच तास पाणी येईल असे सांगीतले जाते. साधारणत: िनगड  
पासुन, बजलीनगरपासून, वा हेकरवाड  पासून  िनगड पयत हा प रसर उंचवटयाचा समजला 
जातो. पंपळेसौदागर, पंपळेिनलख कंवा भोसर तील काह  भाग असू दया आहे तो खालचा 
भाग समजला जातो नेहमी हे उ र गेली पंचवीस वष सभागृहात ऐकतो. पा या या संदभात जे 
काह  वषय असतील या या संदभात अतीशय से सट ह भाग असतो कंबहूना मतां या 
राजकारणाचाह  तो काह  भाग असतो हणून आपण कोण याह  प ाचा सद य यावर 
गांभीयाने बोलत नाह त कारण दैनं दन जीवनाम ये या सम याला सामोरे जावे लागते.   
या ठकाणी संपुण शहराम ये नळकने शन कती हा  वचारलेला आहे यांनी सांगीतले आहे 
क  १ लाख ४५ हजार नळकने शन आहेत.  असा आहे क  २०१२ पयतचे नळकने शनला 
आपण परवानगी दली. मा.महापौर साहेब, २०१२ ते २०१७ पयत याचा अथ शहरात एकह  
बांधकाम झालेले नाह  का, याचा अथ एकह  नळकने शन घेतललेे नाह  का. आ ण जर 
घेतलेले असेल आ ण याची जर न द नसेलतर आप या उ प नाम ये िन तपणे घट झालेली 
आहे हे कागदोपञी पु हा एकदा िस द होत. वाईट एका गो ीच वाटत, कंबहुना या ठकाणी 
आपण बारकाईन,े गांभीयाने कधी पाहणार आहोत. आथ क या स म हो या या मागातून  
अडथळे िनमाण होतात. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण ये या या अगोदर काह  
कालखंड जकाती या मा यमातून ह  महानगरपािलका चालत होती. ९०० ते १००० कोट च 
उ प न आप याला िमळत होतं. नंतर या कालखंडाम ये एलबीट  आली व यात ४०० ते  
४५० कोट ची तूट दरवष  होऊ लागली. आता जीएसट  आलेली आहे. क ा या मा यमातून 
िनधी जमा करणार यानंतर आप याला वकासा या कोनातून जे िनयोजन केल जाईल 
यानंतर तो िनधी आप याला िमळणार आहे. या प र थतीम ये उ प नाचे सगळे ञोत बंद 

झालेले असताना आप याला सवई माञ मोठया लागले या आहेत. ३ कोट चे टडर ३०० 
कोट वर, १०० कोट चे टडर २५० कोट वर आ ण ह  जर परंपरा अशीच चालत राह लीतर, सात 
आठ वषापुव  आिशष शमा आयु  होते यावेळेस माञ कज घे याची वेळ आप या शहरावर 



10 
 
आलेली होती. या ठकाणी सांगीतले पाणीप ट या व पातून उ प नाचे साधन नाह  हे मी 
मानतो. ह  अ यंत जीवनाव यक बाब आहे हे देखील मी मानतो. रा यशासनाचे िनयम सवाना 
सारखेच आहेत आप यालातर वेगळे असू शकत नाह त. ना नफा ना तोटा या तंञावर चालाव 
असा आदेश संदेश महानगरपािलके या मा यमातून रा यशासनाने यांना दलेला आहे. आज 
सव सभागृहाला मी न पणे सांगू इ छतो क , ३१ कोट  आप याला उ प न िमळतय आ ण 
८० कोट  . आपला खच आहे.  मा.महापौर साहेब, तु ह  वदभाम ये जावुन आलेला आहात. 
अमरावती, अकोला महानगरपािलका, सांगली-मीरज-कुपवड महानगरपािलका या प रसरातील 
अशी प र थती आहे क  तीन तीन मह ने कमचा-यांचा पगार िमळत नाह  आ ण आपण ८० 
कोट पयाकडे दुल  करतो. पाच वषात पाच लाख ते सहा लाख लोकसं या वाढलेली आहे. 
पाच ते सहा लाख लोकसं येनी नळकने शन घेतल नाह  का असा तुमचा शासनाचा दावा 
असेलतर तो मला िस द क न दाखवा. २०१२ नंतर एकह  घर झालेले नाह  असे शासनाच 
मत असेलतर तो फार मोठा वनोदाचा भाग होईल. थाप य वभागाने फौजदार  गु हा 
कोणावर दाखल केलेला आहे का. पा याचे कने शन कोणाचे तोडलेले आहेत का. आप याला 
उ प नाचे ञोत उपल ध अस या कारणान ८०-८० कोट ची तूट जर वषाला येत असेलतर 
भ व य आपल ेआथ क या काय असणार आहे हे सवानी यानात घेतल पाह जे. हा वषय 
एकटया कोणाचा नाह . हा वषय शहराचा आहे आ ण या शहराचे व त हणून आपली ती 
नैतीक जबाबदार  आहे आ ण या जबाबदार ला आप याला टाळता येणार नाह . मा.महापौर 
साहेब, मा.आयु  साहेब मी आठ वषापुव  याच सभागृहाम ये २००७-०८ साली भाषण केलेल 
होतं. आजह  माझा बंद नळ योजनेला वरोध नाह . बंद नळ योजने या िनयोजनाला माझा 
वरोध होता. ७० क.मी. पैक  ९ क.मी. आप या ता यात जागा असताना यावेळेस सरकार 
आमच जर  असलतर  यावेळेस जाह रपणे मी सांगीतल होतं ह  योजना चांगली आहे पण 
िनयोजन शु य आहे आ ण ते िनयोजन करत असताना ४०० कोट चा हा भ व यातील क प 
आज १२०० कोट वर जाईल आज ते स य होत आहे. आजह  तो क प रखडलेला आहे. 
मावळ या भाजप या आमदारांनी सांगीतल ंहा क प आ ह  होऊ देणार नाह त. साहजीकच 
आहे तेथील शेतक-यां या माग या असतील ते यां या प दतीने लढा देणार. यां या जागी 
आ ह  असतोतर तोह  लढा आ ह  दला असता.  असा येतो क  हे िनयोजन होत नसेलतर  
जवळ जवळ ३५ ए करचे पाईप येवून पडलेले आहेत आ ण ते गंज खातात याचा सु दा खच 
आपण दलेला आहे. आप या ितजोर तून ११२ कोट पये एकाच दवशी काढलेली ती र कम 
आहे. या संदभात आपण काय करणार आहोत. आयु  साहेब आप याला खुप गांभीयान ेल  
देणे आव यक आहे. बंड साहेबांनी सागंीतले आहे तु हांला ७० क.मी. बंद लाईन करता येत 
नसेलतर, शेतक-यांना तु हांला जर समजवता येत नसेलतर, यां या जर सम या असतीलतर 
यांचा माग कोटात िनघेपयत बेबेडो हाळ या ठकाणी बंधारा आहे या ठकाणी आप याला 
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उंचावर पा याची टाक  बांधुन तीथ पाणी टोअर क न एक ट एमसी पाणी वाचेल. तेथून तु ह  
पा याची लाईन या. यावर देखील चचा नाह . चचा होतात या आंदोलन झाली क  मोठया 
गांभीयाने चचा होते. यातून कोणी दगावलतर डबल चचा होती. परंतु जो वषय आहे कारण 
आपण आथ क या अतीशय स म आहोत असा अ वभाव आपण आणतो. आजपयत 
आप याला चणचण जाणवली नाह . आपण बाहेर देशाचे दौरे करतो, शहराम ये जातो चांगली 
गो  आहे.  जगातील चांग या गो ी आप या शहराम य ेयेत असतीलतर, या याह  पलीकडे 
जावुन आपले काह  सभासद अमरावती महानगरपािलका, अकोला महानगरपािलका, सांगली-
िमरज-कुपवड महानगरपािलका या महानगरपािलकेत गे यानंतर नेमक आपल अ त व कुठय, 
आपली आथ क प र थती कशी आहे आ ण आपण कती गांभीयाने या आथ क कोनातून 
यावर आप याला आ मिचंतन कर याची संधी िमळेल. या ठकाणी पंपर  िचंचवड शहरातील 

लोकसं या २२ लाखाहून जा त आहे. २०१२ पासून ४५० एमएलड  पाणी घेतो. पण २०१२  
नंतर ३३ ट के लोकसं या वाढली कारण या ठकाणी कोणती पाणी वाढ व यासाठ  
उपाययोजना केलेली आहे. ३० ते ४० ट के पाणी गळती होती. ाधा याने आपण २४X७ 
कर यासाठ  जु या लाईन टाकले या आहेत या सगळया बदलून, कारण कुठे पाईप गंजलेले 
आहेत कुठे िलकेज आहेत यामुळे या प दतीने पाणी वाया जाते. या पा याला यो य दशा 
हणून व राज कोणीतर  कंपनी आहे, माझा कंपनीम ये इ े ट नाह , कोण याच कंपनीम ये 

मला कधीच इ े ट नसतो पण या ठकाणी ाधा यान ेआपण ६० ट के पाणी कर यासाठ  
शासनाने जे धोरण केलेले होते ते जवळ जवळ ६० ट के हणजे २०१६ पासून व राज 

इ ा. कंपनीन हे काम केलेल आहे. २०१६ पासून आस कोणत जागतीक ले हलवरच यांनी 
काम घेतलेल आहे का येथे समु  आहे आ ण समु ा या खालून पाईपलाईन यायची आहे. 
यांचे आरामशीर काम चाललेले आहे. याकडे कोणी ल  देत नाह त. या ठकाणी जवळ जवळ 

१० हजार कने शन अनिधकृतपणे घेतलेल ेआहेत आ ण याचा महसुल आपला बुडत आहे. 
याचा अथ पाणीपुरवठयावर मी बोलत असताना आपले अिधकार  स म नाह त अशी माझी 
मुळ च धारणा नाह . पण जे काह  अिधकार  आहेत यानंा मनु यबळ तेवढ आहेच ना.ं हा जो 
हॉ वमन असतोना तो जेवढ  हवा करतो तेवढ कायकार  अिभयं यांना मा हती नसते. एका 
हॉ वमनला मी बोलून घेतलं यावेळेस तो हणाला मी ठरवतो कोण या भागात कती पाणी 
सोडायचे ते. अशी जर प र थती असेलतर काय. स म मनु याचा आपण यां याकडे 
पाठपुरवा करतो का. जे चालल आहे ते चालू राहू दया. आम या सार या नगरसेवकांकडे कोणी 
त ार केलीतर आ ह  एकच सांगतो कारे पाणी येत नाह . तो बीचारा येतो ता पुरत काह तर  
करतो परत मागचे दवस पुढं. पंचवीस वषा या इितहासाम ये या या शहराम ये सोसायट त 
जन हत दाखल कर यासाठ  थमच जाताय. पाणी उपल ध असताना पा याच िनयोजन कुठं 
आहे. या पा याच िनयोजन कर यासाठ  १२ लाख लोकसं या होती यावेळेलाह  ४५० 
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एमएलड  व २२ लाख लोकसं या झालेली आहे यावेळेस ५०० एमएलड  पाणी वाढवले आहे 
आ ण यातह  ३० ट के पा याची चोर . दहा हजार नळ कने शन बेकायदा. या शहराम ये 
व त हणून आपण काम करत आहोत. आथ क या काय करणार आहात. या ठकाणी 
२०१२ पयतचे जे काह  असेल नळ कने शन अिधकृत मा यता दे याचे अिधकृत कर याचे 
धोरण असेलतर मी हणतो २०१७ पयत यां या घराला आपण टॅ स पावती फाडत असताना 
या यावर िलह तो क  हे घर अनिधकृत आहे. सगळे सुरळ त चाल यामुळे १० ते ५ कोट चे 

काह  वाटत नाह . ८० कोट पये आपली तुट होत आहे. आयु  साहेब तु ह  वदभाम ये काम 
केलेले आहे यामुळे ८० कोट ची हॅ यू तु हांला मा हती आहे. आज या ठकाणी आपण दरवष  
ते दंड लावून िनयमीत कराव.े या ठकाणी पवना धरणातील साठा ६.५ ट एमसी आहे. ब-याच 
जणाला वाटत पाऊस खुप चांगला झालेला आहे. वतमानपञाम ये हेड ंग येत क  पवना धरण 
१०० ट के भरलेल आहे. आप याला वाटत क  आता दोन वष काळजी नाह . धरण कती जर  
भरलतर  आप याला जेवढा कोठा मंजूर आहे तेवढाच िमळतो या या पलीकडे आप याला 
कोठा िमळत नाह . याचे िनयोजन आहे या या ३० ते ४० ट के गळती आहे. अिधकृत 
माणसाला देखील या पा याच िनयोजन करता येत नाह  आ ण चोर चे माण चंड वाढलेले 
आहे. याबाबत आपण अजीबात काह ह  करत नाह त. या ठकाणी दहा ते पंधरा वषात ५०० 
एमएलड  पाणी वाढलेले आहे. यासाठ  भामा-आसखेड मधुन १६७ एमएलड  आ ण आं ामधुन 
१०० एमएलड  पाणी असे िमळून २६७ एमएलड  पाणी ये याचा कोठा पाटबंधारे कायालयातून 
मंजूर पण आहे. पण आपण याला गतीमान करणार कधी. तु ह  सांगायच तुम या काळात 
केलं नाह  आ ह  सांगायच आम या काळात केलं नाह  मग तो गतीमान कर या या 

कोनातून ह च बंद नळ योजना आता आपण या प दतीने ते करण हाताळत आहोत 
याची कमंत ८०० ते ९०० कोट चा आप याला भूदड भरावा लागत आहे. आज आं , भामा-

आसखेड क प कर यासाठ  तीन वषापासून मंजूर झालेला आहे. भ व याम ये यावेळेला 
आपण काम सु  क  तो सु दा भ व यकाळात १२०० कोट वर जाईल आ ण आप याला काह  
िमळणार नाह . २००७ पासून आपण पंपर  िचंचवडला मीटर दारे पाणी देतो. पाणी देखील 
मोजूनच दल पाह जे ते पण बरोबर आहे. ३० हजार ली. ला २.५० ., ३० ते ५० हजार ली. 
ला ५.३० पै., ५० ते ७५ हजार ली. ला १० . असे दर आहेत. आ ण ७५ हजार ली. या पुढे 
१५ . शासनाचे धोरण आहे पाणीपुरवठा योजना ना नफा ना तोटा या धरतीवर चालव या 
पाह जेत. भ व याचे वधे घेवून आथ क संतुलन राह यासाठ  या शहराचा वकास मंदाऊ नय,े ह  
थकबाक  वसुल करणे अ यंत गरजेच आहे. मला वाटत मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
गे या दहा वषात आपण दर सु दा िन त केलेले नाह त. टाटा कायचे केबलचे आपण 
२५०/- .मह ना पैसे भरत असूतर, रचाज आपण शंभर शंभर पयाला तीन ते आठ 
दवसाला करत असुतर आपण पा याच बील वगवार  करण गरजेच नाह  का. या याम ये 
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वगवार  करा. झोपडप ट  पुनवसन संदभात असेलतर फारतर यांना माफ करा. पण जे स म 
आहेत यांचेकडून कमान याव.े भारताम ये सवात व त पाणी कुठ असेलतर ते पंपर  
िचंचवडम ये आहे. ती ीमंती आता राह लेली नाह . कारण तु हांला कळलं कारण आता 
जीएसट या मा यमातून यावेळेस आप याला िनधी िमळणार आहे या िनधी या आधारे 
आपल बजेट होणार आहे. व या बजेट या आधारे वकासाची काम होणार आहेत. यावेळेस 
आप याला कळल क  आप याला िनधीसाठ  कती मारामार  होणार आहे. आ ण हणून या 
गो ीच भान राखून जी काह  गळती आहे या गळती या कोनातून आपण सवानी य  
केले पाह जे. सव नगरसेवकांनी एकञ येवून आप या शहराचे व त हणून अडचणीला 
सामोरे जायच, नाह तर पुढची पढ  माफ करणार नाह . या ठकाणी आथ क या स म 
हो या या कोनातून आपण पाऊल टाकल पाह जेत. आता पाऊस चांगला झालेला आहे, 
आप याला काळजी नाह . या ठकाणी िनयोजन होण गरजेच आहे. मी अिधक वेळ घेणार नाह . 
व तारपुवक, मु ेसुद मी वषयापुरत बोललो आहे. मुळ उ ेश माझा तु हांला समजला असेल 
आ ण याला गांभीयाने याव. जशी सा रता मोह म आपण राबवतो तशी जल सा रता मो हम 
आपण राब वणे गरजेच आहे. पुण ेमहारा  जीवन ािधकरणाचे लोक आले होते क  जे या 
प रसराम ये रटायडच शहर हणूनह  ओळखले जाते. अनेक त  माणस या ठकाणी राहतात. 
मा.महापौर साहेब, मी आप याला वनंती करतो क  सव प ाची एक सिमती तयार करा आ ण 
ती जल सिमती असु दया. या याम ये  सगळया प ाचे गटनतेे या. या प दतीने आयु  
साहेब आपण एक मोह म करा. या ठकाणी कोण स य आहे क  पा या या संदभात िनयोजन 
कर यासाठ . ८०-८० कोट  जर आपण वनाकारण जर घालवत असूतर आप याला जनता 
कधीह  भ व या म ये माफ करणार नाह  आ ण हणून याच िनयोजन करणे अ यंत गरजेच 
आहे. आजह  पाणीपुरवठयावर येकजण बोलायला सांगीतलेतर येकजण वीस वीस िमनीट 
बोलेल. कारण आजची प र थती अशीच आहे. मुंबई सार या ठकाणी मा हत असतं. एवढया 
मोठया मुंबई शहराम ये एकह  पा याची टाक  नसताना पा याचे िनयोजन कशा प दतीने 
असतं. यांना मा हती आहे सकाळ  सहा वाजता पाणी येणार आहे आ ण बरोबर सात वाजता 
बंद होणार आहे. बारा बारा मज यावर सु दा एकटया एक तासाम ये संपुण आठरा तासाच 
िनयोजन करतात. आप याकडे आज पाणी आलतर याची वेळह  माह त नसते यामुळे ते 
साठवणूक करतो व दुस-या दवशी पाणी आले क  हे कालच पाणी िशळे हणून ओतून देतो. 
आप याकड पा याची नासाड  पण होते आ ण दुसर कडे पा याच िनयोजन कर याम ये 
कमकुवत ठरलेलो आहोत. कदािचत मनु यबळ कमी असेल यासाठ  कमकुवत ठरलो आस.ु 
हणून आयु  साहेब तुमचे नाव हड कर साहेब आहे. पुव  सज कल ाईक झाले होते आता 

हाड कर ाईक करा आ ण काह तर  ठरवा. तु ह  दबावाम ये आ ण ग धळले या अव थेत 
काम क  नका. तु ह  धाडसी आहाततर धाडसी प दतीनेच काम करा. ीकर परदेशी साहेब 
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होते ते कोण याह  वकासा या कामाला डगमगले नाह त अशी आठवण तुमची राह ली पाह जे. 
तुमचा कालखंड तीन वषाचा आहे आमचा आयु यभराचा आहे. या शहरात आ हांला येथेच 
रहायच आहे तु ह  िनघून जाताल. पण िनघुन गे यानंतर आपण काय केल,ं काय िनयोजन 
केल.ं िनयोजना या बाबतीत या शहराला आथ क या कस स म केलं हे तु ह  गे यानंतर 
सु दा या सभागृहात तुम या वषयी बोलल गेल पाह जे ह  अपे ा आप याकडून य  करतो. 
मा.महापौर साहेब, गांभीयाने वषय या.  मांडला समाधान झाल, आपण ऐकलं यावर हा 
वषय  िसमीत ठेवू नका. ८० कोट  . आपण वषाला घालवतो हे सव नगरसेवकांनी ल ात 
ठेवा. हेच ८० कोट  आपण आप या वॉडाम ये खच क  शकतो. याच िनयोजन आपण कराव 
आ ण जल सिमती िनमाण करावी अशी भावना य  करतो आ ण माझे दोन श द संपवतो.            
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. भाऊसाहेब भोईर यांचे 
मनापासून अिभनंदन करेल. शहरा या जीवना वषयी पा यावर  मांडलेले आहेत. मला 
वनंती करायची आहे क , शहराम ये २०१२ नंतर आपण नळकने शन देणे बंद केलेले आहेत.  
अिधकृतपण ेमागीतलेतर कने शन देत नाह त. असे होत असताना कुठलाह  नागर क व यांनी 
घर बांधले आहे तो पा यापासून वंिचत राहूच शकत नाह त. असे अ य नागर क आहेत यांनी 
अनऑथोराईज कने शन घवेुन आप या पंपर  िचंचवड शहरा या पाणीपुरवठा या मा यमातून 
आप याला जो आथ क उ प नाचा सोस िमळणार आहे तो या नागर काकडन फुकट पाणी 
वापरायच काम करत असतो. माझी आप याला अशी वनंती आहे क  आपण जर  ते कने शन 
दले नाह तर  तो नागर क घेणार आहे. मग जर कने शन आपण न देवून तो कने शन घेत 
असेलतर याला आपण दंड आका न कंवा अ य काह  िलगली कने शन दलेतर आपली जी  

गळती होणार आहे, चो न पाणी वापरणार आहेत. आतापयत कती एमएलड  पाणी घेतो असे 
वचारल.े ५०० एमएलड  पाणी पवना धरणामधुन घेतो. या काळात बंद पाईपलाईनचा वषय 
आलेला होता या बंद पाईपलाईनम ये या शहराचे आ ह  या काळात स ाधार  होतो. या 
काळाम ये अनावधानान े आम याकडुन काह  चुका झाले या असतीलतर, आम याकडून तो 
क प रखडला. आता स ाधार  भाजप आहे, यांनी वरोध केला तेह  भाजपचे आमदार 

आहेत. या काळाम ये या घटना घड या या लोकांना वत:चा जीव गमवावा लागला या 
लोकां या भावनेचा आदर क न या योजनेला भाजपने वेग दलातर या शेतक-यां या भावना, 
यां या या काह  अड अडचणी असतील या सोड व याचा शंभर ट के य  क न जर बंद 

पाईपलाईन पंपर  िचंचवड शहरासाठ  केलीतर बरे होईल. रावेत पंपाच आप याला मा हती 
आहे, पवना नद ला पाणी आहे यामुळे तु हाला तेथे जाणवलं नाह . माच, ए ल, मे दर यान 
आपण जर या ठकाणी जातालतर या ठकाणाहून आपण पाणी घेतो या ठकाणची 
प र थती पाह लीतर, कंवा शहरातील नागर कांनी प र थती जर पाह लीतर मला वाटत नाह  
आप या शहरातील नागर कांना चांगले आ ण शु द पाणी देतो. नागर क या ठकाणी 
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बघ यासाठ  गेलातर मला वाटत नाह  तो पाणी पील हणून. अशी प र थती असताना  
या ठकाणची घाण आ ह  डोळयानी पाह लेली आहे. या ने बंद पाईपलाईन होणे गरजेच 

आहे.  या मा यमातून स ाधार  प ानी ल  घालावे अशी मी वनंती करतो. चचा करताना 
कोणाची अडचण असेल या या ठकाणी कोणी कोणी अडवल ेअसेल, कंवा अ य काह  
असेल, कालतर आ ह  पेपरला बातमी वाचली आ ह  मेलोतर  पंपर  िचंचवड शहराला बंद 
पाईपलाईनमधुन पाणी देणार नाह  पण माझी या भागातील नागर कांना वनंती आहे क  
मावळ असेल, मुळशी असेल कंवा अ य या भागातन काह  नागर क या शहराम ये राहणारे 
आहेत कंवा रोज अपडाऊन करणारे लोक आहेत. ते आप या भागाम ये पाणी पणार आहेत. 
दुसरा आपला क प भामा-आसखेड आड च टएमसी पाणी आपण िचखली भागाम ये 
आणणार आहेत. तो सु दा क प आप याला असाच कुठ याह  वादात न आडकता, अशा 
कुठ याह  कायदेिशर बाबीत न आडकता तो क प सु दा यव थतर या हाताळावा. तो 
क प आप या भागात आलातर आप या  िचखली, मोशी, च-होली हा भाग आहे कंवा दोन 

ट यातून ते पाणी दलंतर पंपर  िचंचवड शहराचा दो ह  भाग हे पा यामधुन  मु  होतील. 
आम या भागाम ये पा याचा गंभीर  आहे. अनेकवेळा या सभागृहाम ये पा या या संदभात 
चचा झालेली आहे. आयु  साहेब, आप याला वनंती आहे क  जे अनऑथोराईज २०१२ नंतर 
जे जे नळकने शन आहेत यानंा कुठ याह  प दतीन ंआप याला जर आपला इ काम सोस 
वाढवायचा असेलतर आपण याना यांचे कने शन िलगल कसे देता येईल हे बघाव.े या 
लोकांकडून १०० घेत असालतर यां याकडून ५०० पये जा त घेवून यांन पाणी दलेतर 
आपले उ प न वाढेल. भाऊसाहेब भोईर यांनी  वचार याब ल मी ध यवाद देतो. दोन-तीन 

 मी सांगीतलेले आहेत. २४ X ७ या क पा बाबत सु दा या ठकाणी खोट उ र दलेल ं
आहे. ४० ट के २४ X ७ पाणी देतो असे सांगीतलेले आहे. मला अिधका-यांनी सांगीतले या या 
भागाम ये २४ X ७ देतो. उ र देताना बीनधा त देतात क  जस काह  आ ह  बाहेर या 
भागातून आलो. शहरातली आ हांला मा हती नाह  अशा प दतीने अिधकार  उ र देत 
असतीलतर याम ये सु दा गांभीयाने ल  देणे गरजेचे आहे. ४० ट के २४ X ७ पाणी असेलतर 
यांनी ऐर यावाईज सांगाव.े कुठे कुठे तु ह  २४ X ७ दलेले आहे. ठरावीक भागाम ये हे २४ X 

७ चालू आहे. आम या भागाम ये अधा तास सु दा पाणी िमळणे मु कल आहे अशा 
प र थतीम ये आपण हे बेधडक खोट उ र दलं  खरतर या अिधका-यानी हे उ र दल   
याचंा मी जाह र िनषेध करतो. हे चुक चे उ र दले गेले मी िनषेध करतो. अशी मा हती 

दयायची असेलतर याची स यता आप या सभागृहापुढे, शहरापुढे यावी. येथून पुढे कुठलेह   
असतीलतर चुक ची मा हती देवू नये असे सागंून थांबतो. 
मा.केशव घोळव े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच जो वषय 
घेतलेला आहे पाणीपुरवठया संदभात भाऊसाहेब भोईर यांनी आ ण द ा काका आता बोलल.े 
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माग या मह याम ये आयु  साहेबांना पञ दलेले होते. २४ X ७ हा पाणीपुरवठा या शहरात 
पायलट ोजे ट हणून भाग मांक १० यावा आ ण आज हा वषय या ठकाणी घेतलेला 
आहे. हा शहराचा अ यंत वलंत असा  आहे. या यावर आप या जीबीम यचे हा वषय 
यायचा आ ण येथेच हा सोडायचा इथपयतचा हा वषय नसावा. माझी न पुवक वनंती राह ल 

आदरणीय देव जी फडणवीस साहेबांनी संपुण महारा ात जलयु  िशवार ह  योजना हाती 
घेतली आ ण ती राबवली अितशय भावशाली प दतीन राबवली. तसच शहराम ये सु दा 
जलयु  शहर २४ X ७ या योजने या मा यमातून आप याला राब वता येवू शकते आ ण या 
अनुषंगाने आपण जर पाह लतर गलेे दोन मह ने मी वत: पाणीपुरवठाचा अ यास पवना 
धरणापासून ते शहरापयतचा केला गेलेला आहे. आप या शहराम ये अितशय अ यासू आ ण 
काय म अिधकार  ी.लडकत साहेब आहेत चंड यांचा यात गाढा अनुभव आहे. आजह  ती 
योजना अतीशय चांग या प दतीने भावशाली प दतीने अंमलात आणु शकतो. सवात 
मह वाचे क  आप या सवाची इ छाश . हा  फ  राजक य कोनातून न पाहता 
या याकडे सवप ीय व र ानी आ ण पदािधकार , अिधकार  यांनी एकञीत बसून कसे सोडवता 
येईल हे पाहण ंमह वाचे आहे. मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती राह ल क  ख-या अथाने 
सव नगरसेवकांची एक कायशाळा जलशु द करण क  या ठकाणी यावी आ ण ख-या अथाने 
पवनेमधुन पाणी कसे आणले जाते हे दाखवाव.े जवळपास ३५ क.मी.पाणी हे आप याला 
पवने या मा यमातून येत आहे. साधारणत: आपण जर पाह लतर पंपींगने पाणी आणण ं 
आ ण ॅ ह ट न ेपाणी आणणं.ं आजह  आपण पंपींगने पाणी आणतो. मुंबई शहराला ॅ ह ट ने 
पाणी आणले जाते. पंपींगने आण यामुळे खच वाढतो. वॉटर लॉसेस वाढतात. आपण पाहतो 
उस आ ण बापदेव प रसराम य ेमोठ  इ ड ज िनमाण झाली आहे. एसट पी आ ण ईट पी 
लॅ टस या ठकाणी नाह त. संपुण मैला पा याम ये येतो. वॉटर लॉसेस वाढतात. या यामुळे 
खच वाढत असतो. रावेत या ठकाणी पंपींग क न दररोज ४२८ एमएलड  पाणी जलशु द करण 
क ाम ये शु द केले जाते आ ण संपुण शहराम ये ८५ टा यामधून ते देतो. आजह  आपण 
पाहतो पाणीपुरवठा आपण पाह लातर जीआय पाईपलाईनमधुन आप याला पाईपलाईन टाकलेली 
आहे. आठ ते दहा वषाम ये जिमनीखाली जीआय पाईप अस यामुळे तो गंजतो, याचा 
डायमीटर कमी होतो आ ण िलकेजेस वाढलेले असतात. परंतु आपण जर पाह लतर गत 
रा ामं य े ५० वष तर  एक पाईपलाईन टकते. शंभर वषापयत सु दा टकते. मी वत: 
िसंगापूरम य ेजाऊन पाईपलाईन पाह लेली आहे. ख-या अथान े२४ X ७  ह  योजना आप या 
शहरात राबवायची असेलतर याचे एक मॉडेल आप या पाणीपुरवठा वभागान ेतयार केलेले 
आहे. मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती करतो क  या वषयावर कायशाळा आयोजीत 
करावी, या ठकाणी ेझे टेशन पहावी, समजून याव आ ण ख-या अथान ेमला खाञी वाटते 
या शहराम ये अगद  चौ या मज यापयत पाणी जाऊ शकतं ते या पुव  अनेक सोसायटयाला 
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िमळायचं. यातून जे पंपींगन वरती पाणी घेतल जातं १८०० ते ३००० पयत येक 
सोसायट ला मह याला वीजबील येते ते सु दा बंद होऊ शकते आ ण आज जे पाणी आपण 
वापरतो या याम य ेसाधारणत: २५ ट यांनी कपात आ ण बचत होवू शकते. जर आपण 
२४ X ७  ह  योजना पुणपणे काया वत केलीतर. यासाठ  ख-या अथान ेपाईपलाईनचे चर 
याच आरेखन याचा लॅन ख-या अथाने या शहराम ये या नगराम ये कतीची कपॅिसट  
या ठकाणी लागते, कती पाणी या ठकाणी लागते, जशी लोकसं या वाढते यानुसार आपण 

जर याच िनयोजन केलेतर आ ण याला ेशर दलेतर ख-या अथाने हे शहर जलयु  शहर 
झा यािशवाय राहणार नाह  आ ण तो आ म व ास मलातर  या ठकाणी वाटतो. परंतु सव 
नगरसेवकांम ये जो आणायचा असेलतर आपण लवकरात लवकर ह  कायशाळा आयोजीत 
करावी आ ण या ठकाणी जलशु द करण क ाम ये जावुन ती पाहणी के यानंतर आप याला 
सवा या ल ात येईल क  ख-या अथाने आपल शहर जलयु  शहर हणून आ ण २४ X ७ 
म ये बसू शकते. आपण काह  मह या या जीबीम ये भामा-आसखेड आ ण आं  धरणामधुन 
१६८ एमएलड चा पाणी आप या शहराला िमळावे असा ठराव मंजूर केलेला आहे. या ठकाणची 
जी योजना आहे ती योजना आप या शहराला आणताना ती बंद नलीकेमधुन आप याला कशी 
आणता येईल आ ण याच बरोबर या धरणाची समु सपाट  पासूनची उंची आ ण शहराची 
उंची याचा अ यास क न आप या शहराला ॅ ह ट न ेपाणी आणता आलेतर पुढ ल काळात ते 
जे पाणी आप या शहराला िमळणार आहे या याम ये सु दा खुप चांग या प दतीची आथ क 

कोनातून बचत होवू शकते असं मला वाटत. पवनेचा बंद जलवाह नी क प दवस दवस 
असाच जर रगाळत गेलातर या ोजे टची कॉ ट भ व याम ये आणखीन वाढत जाणार आहे. 
जेवढ ते लेट होईल तेवढ ती कॉ ट वाढत जाणार आहे. या अनुषंगान ेसंबंिधत जो वषय 
थांबलेला आहे तो कोण या कारणामंुळे वषय थांबलेला आहे, आ ण संबंधीत जे शेतकर  बाधीत 
असतील यां या माग या काय आहेत ते वचारात घेवून या शहराला सु दा बंद नलीकेमधुन  

पाणी कसे आणता येईल हे पहाव.े डायरे ट धरणामधुन बंद नलीकेमधुन पाणी आणलेतर या 
शहराला अतीशय कमीत कमी खचाम य ेआ ण अतीशय व छ आ ण २४ तास पाणी चालु 
राह ल, के हाह  टॅप सु  केलातर पाणी आले पाह जे हे यावेळेस घडेल यावेळेस पाणी ओतून 
देणे ह  याच थांबू शकते. आपण ब-याच वेळा पाहतो क  अनेकांचा असा समज आहे क  
आजच पाणी िशळ आहे ते उदया मग फेकून दल जातं. धरणाम य े पाणी ३६५ दवस 
या ठकाणी असतं ते िशळ कधीच नसतं. यामुळ या सगळया वषयावर आपण हे गांभीयाने 

घेऊन ख-या अथान े२४ X ७ ह  योजना सव थम संपुण शहर घेत असताना सव थम सवात 
जा त जो . .१० चा जो गंभीर  आहे या ठकाणी सवात थम काया वत करावी अशी 
मी आप याला न  वनंती करतो. 
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मा. वनल हेञे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आम या 
भागांतगत मोरे व ती, हेञे व ती, ता हाणे व ती या वभागाम ये कृ णानगरमधील 

उभारले या २५ द.ल.ली. या टाक मधुन ॅ ह ट दारे पाणीपुरवठा कर यात येत आहे.      
सदय थतीम ये आम या वभागात अतीशय कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे अशा 
नागर कां या त ार  आहेत. अनेकवेळा अिधका-यांना सांगीतले जाते परंतु अिधकार  असे उ र 
देतात क  या वभागात लोकसं या मोठया माणात वाढलेली आहे यामुळे पाणीपुरवठा कमी 
होत आहे तर  या ठकाणी अशी वाढ व लोकसं या आहे या ठकाणी जर पुरेशा दाबाने 
पाणीपुरवठा जर होत नसेलतर या या ठकाणी या या वभागाची वभागणी क न 
पाणीपुरवठा कर यात यावा. हणजे मा या वभागातील मोरे व ती, हेञे व ती, ता हाणे 
व ती या वभागातील आ या भागात स या होणा-या ३ ते ४ तास पाणीपुरवठया ऐवजी दोन 
वभागात वभागणी क न जर दोन ते तीन तास पाणीपुरवठा केलातर पुरेशा दाबान े पाणी 
नागर कांना िमळेल आ ण त ार ह  कमी होतील. तसेच शहराम ये वाढ या लोकसं येनुसार 
शहरात स य थतीम य े पवना धरणामधुन होणारा ४६० एमएलड  पाणीपुरवठा कमी पडत 
आहे. यासाठ  आं  धरणातून आप या शहरासाठ  जो अितर  पाणीपुरवठा िमळणार आहे तो 
क प लवकरात लवकर काया वत करावा हणजे शहराम ये भ व याम ये पाणी टंचाईला 

सामोरे जाता येईल.ध यवाद.  

मा.अजीत ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज या ठकाणी 
भाऊसाहेब भोईर यांनी हे  सभागृहात वचारलेल े आहेत या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
शहराचा आपण एकूण वचार केलातर ब-याच नगरसेवकां या बोल यात येते क , आम या 
भागात पाणीपुरवठा कमी आहे. यातील मुख कारण असे क  मुळात पंपर  िचंचवड शहरात 
जो पाणीपुरवठा केला जातो ते सगळ कडे सम माणात पाणी दल े जात नाह . असमतोल 
अस यामुळे वशेषत: ामीण भागात खुप कमी पाणीपुरवठा केला जातो. पुव या गावात 
जा त पाणीपुरवठा केला जातो यामुळे ामीण प टयाम य ेपा याचा तुटवडा जा त माणात 
होतो. यामुळे आयु  साहेब याचे िनयोजन कराव लागणार आहे. पुढ या काळाम य ेसंपुण 
शहराला पाणीपुरवठा होत असताना सगळया वभागाला समान माणात पाणी दले गेले पाह जे 
या ने िनयोजन केले पाह जे. आपण ५०० एमएलड  पवना धरणातून पाणी उचलतो परंतु 

आपण या याह  पे ा अिधकच पाणी एमआयड सीकडून सु दा घेतो यामुळे आता असले या 
लोकसं येला काह  माणात ते पाणी पुरतय. परंतु भ व यकाळाचा वचार केलातर ये या  
वषभराम ये आप याला खुप मोठ  पा याची सम या िनमाण होणार आहे. भामा-आसखेड 
आ ण आं ाचा जो पाणीपुरवठा आहे तो लवकरात लवकर आण या या कोनातून आप याला 
य  कराव े लागतील. शासनान े नेमके या या बाबतीत काय धोरण ठेवलेले आहे, आता 

कुठ या टेजला आपण आहोत. या ठकाणी अजून य  काम चालू झाले का नाह . पवना 
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धरणामधुन बंद पाईपलाईनमधुन पाणी आणताना जो ञास झाला तो ञास या ठकाणी होऊ नये 
या कोनातून आपण काय उपाययोजना आखले या आहेत याबाबतीत सु दा खुलासा 
शासनाने केला पाह जे. पवना धरणातून पाणी आणतो ते बंद पाईपलाईनमधुन पाणी थांबलेल 

आहे. या यामुळे कुठेतर  तेथ या लोकांची दशाभूल झालेली आहे याना नेमके काय पाह जे हे 
महापािलके या ल ात आलेले नाह  आ ण या या संदभात या बैठका यव थतर या न 
झा यामुळे तो क प थांबलेला आहे. खर हणजे तेथून बंद पाईपलाईनमधुन आप या 
शहराला पाणी आलं असतंतर िन तपणे चांगल आ ण व छ पाणी आप या शहराला िमळाल 
असतं आ ण पा याची गळती पण कमी झाली असती. शासनाचे धोरण आहे क  सगळया 
ठकाणी पाणीपुरवठा करताना ते बंद पाईपलाईन मधुन करावा अस े शासनाच धोरण आहे. 
माग या शासनाच पण तेच धोरण होत आता या शासनाच पण तेच धोरण आहे. सगळया 
शहराला बंद पाईपलाईनचे पाणी दले गेले पाह जे या ने आप याला आगामी काळात पवना 
धरणामधुन पाणी आणताना कंवा इतर ठकाणाहून भामा-आसखडे, आं ा मधुन जे पाणी 
आणणार आहोत ते आणताना वचारपुवक व िनयोजनब द काम करावे लागेल. काह  गो ी 
राजक य हेतून ेआडव या जातात परंतु या कोनातून  येथील सभागृहातील सव प ातील 
लोकांना याम ये सहभागी क न घेतले पाह जे. मग उदया खेडमधुन, मावळामधुन पाणी आणत 
असताना तेथील लोक ितनीधीची या संदभातील बैठका, तेथील थािनक लोक ितनीधी 
असतील, तेथील थािनक शेतकर  असतील यां याबरोबर चचा केली पाह जे जेणेक न यां या 
मनामधील शंका आहेत या शंका दुर झा या पाह जेत. आम या शहराला पाणीपुरवठा करत 
असताना तेथील शेतक-यांवरती कंवा तेथील नागर कांवर कुठ याह  कारचा अ याय झाला  
नाह  पाह जे अशा कारची आमचीह  भूमीका आहे. पण हे करत असताना आप याला एकदम 
िनयोजनब द काम करावे लागेल. या पंपर  िचंचवड शहराम ये सु दा माग या काळात अनेक 
क पासाठ  शासनान,े क शासनाने जिमनी भूसंपादन केले या आहेत आ ण ते करत असताना 

अितशय शांतपण े पंपर  िचंचवडकरानी क शासनास, रा यशासनास या जिमनी दले या  
आहेत. या पंपर  िचंचवड शहराम ये अनेक मोठमोठे शासनाने, क शासनाने अनेक जागा 
िमलीटर , एमआयड सी, ािधकरण यां या ता यात घेतले या आहेत परंतु येथील शेतक-यांनी 
चांगली आ ण सहकायाची भुिमका ठेव यामुळे येथील पंपर  िचंचवड शहराचा अतीशय चांगला   
वकास झालेला आहे. या यामुळे उदया या काळाम ये पाणी आणण गरजेच आहे. ये या 
वषभरात िन तपणे आप या शहराची वाढती लोकसं या ल ात घेतलीतर खुप मोठया 
माणात आप या शहराची लोकसं या वाढते आहे. महारा ातील न हेतर देशा या कानाकोप-

यातून लोक पंपर  िचंचवड शहराम य ेया ठकाणी राह यासाठ  येतात. येणा-या लोकसं येला 
आप याला यव थत पाणीपुरवठा दे यासाठ  िनयोजन करावे लागणार आहे आ ण 
तशा कारची कारवाई आपण आगामी काळाम ये करावी. आम या एका सहकायानी या ठकाणी  
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कायशाळा यावी अशी वनंती केली. िन तच अशा कारची कायशाळा झाली पाह जे. याम ये 
भामा-आसखेड, आं ा बाबतीत शासक य पातळ वरती काय काम चाल ूआहे हे समजले पाह जे. 
आम याकडे लोक रोज सकाळ  पा या या त ार  घेवून येतात. आ ह  सांगतो क  आप या 
शहराची लोकसं या खुप वाढ यामुळे, घर वाढ यामुळे आप या येथे पाणीपुरवठा कमी पडतो 
आहे. लवकरात लवकर भामा-आसखडे, आं ाच पाणी आ ह  आणणार आहेत यानंतर आप या 
शहराला सगळयानंा चांगल पाणी िमळेल अशा कारे आ ह  सगळे नगरसेवक सांगत असतो. 
आ हाला याबाबतीत नेमक  मा हती ये या काह  दवसात आप याकडून िमळेल अशी अपे ा 
आहे. हा  अनिधकृत कने शन बाबतीत आहे शहराम ये खुप मोठया माणात अनिधकृत  
कने शन लोकांनी घेतलेल े आहेत यामुळे अनेक लोकांवर अ याय होतो कारण जे लोक 
अिधकृत कने शन घेतात यां यावर यामुळे अ याय होतो. अनिधकृत कने शन घेत असताना 
अनेक ठकाणी रायझींग मेनला सु दा कने शन घेतल ेगेलेले आहेत यामुळे पा याची टाक  
भरताना अनेकवेळा अडचणी आले या आहेत. अिधका-यांना सु दा िन तपणे याबाबतीत 
मा हती आहे. परंतु अिधका-यांवरती कारवाई करताना कुठेतर  यां यावरह  दबाव येतो यामुळे 
अशा कारची कारवाई यांना करता येत नाह . माझी आप याला वनंती आहे क ,   
अशा कारचे अनिधकृत कने शन रायझींग मेनवरती दले गेलेले आहेत ते ताबडतोब काढल े
पाह जेत जेणेक न शहरातील सगळया नागर कांना यव थत पाणीपुरवठा िमळेल आ ण शंभर 
ट के जी जी अनिधकृत कने शन आहेत ती अिधकृत कर या या कोनातून आपण 
या ठकाणी सुरवात केली पाह जे जेणेक न आप या महापािलकेस यातून काह  माणात 

उ प न िमळेल. पाणीपुरवठा वभागातून फायदा नाह  पाह ला पाह जे. परंतु कमान नो ॉफ ट, 
नो लॉस या कोनातून पाणीपुरवठा जर शहराम ये आपण दलातर भ व यकाळाम ये 
आप याला िन तपणे उपयोग होईल. आज आपण पाहतो क  आपला खच वाढत चालला आहे 
आ ण उ प नाची बाजू कमी होत चालली आहे. यामुळे आप या या सगळया गो ीम ये 
आप याला बारकाईने भ व याकाळाम ये वचार करावा लागणार आहे. या बाबतीत ल  
घालाव.े आप या शहरात अनेक ठकाणी जु या लाई स टाकले या आहेत. या ठकाणी खुप 
मोठया माणात पा याची गळती होते. पा याची लाई सचे सव ण झालले आहे याचे पु हा 
एकदा सव ण क न आशा या लाई स पुव  शहराम ये पडले या आहेत या लाई स आपण 
काढून टाक या पाह जेत कंवा या लाईनला पाणीपुरवठा केला जातो तो थांबवला पाह जे 
जेणक न पा याची गळती या ठकाणी थांबेल. आप याला जेवढ जा तीत जा त पा याची 
गळती थाबंवता येईल या कोनातून आप याकड आगामी काळाम ये उपाययोजना 
आखा यात अशा कारची अपे ा य  करतो आ ण या ठकाणी थांबतो.  

मा.अिभषेक बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या सभागृहाम ये 
पाणी या वषयावर बोल यासाठ  संधी िमळते. दोन मह यापुव  मा.आयु  साहेबांना पञ 
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पाठवलेले होते. आम या भागामधील नागर कांना नळकने शन या अडचण अस यामुळे ते 
घे यासाठ  जातात यावेळेस यांना २०१२ पुव या पुरावे सादर करावेत तरच नळकने शन  
िमळेल अशी अडचण यायला लागली आहे. यानंतर तुम या पाठपुरा यामुळे तु ह  २०१५ पयत 
कुठला पुरावा असेलतर अनिधकृत कने शन अिधकृत कर यात येईल असे आपण सांगीतले 
याब ल तु हांला थमत: मी ध यवाद देतो. तसेच आप याला वनंती करतो क  हयात 

असलेली बांधकामाला जे पाणी वापरतात हणजे जवळ जवळ २०१५-१६-१७ कधीची जर  
असलीतर  या पा या या टॅ सपावतीवरती एक शेरा दया क  हे घर अनिधकृत आहे. हे 
पा याच कने शन ईलीगल आहे. पण या नागर काला ते कने शन दया. काह  ठकाणी 
पा या या कने शनला मोटर लावली जाते यामुळे यां याकडे पाणी जा त जात आ ण 
इतरांना पाणी िमळत नाह . यामुळे काय होईल क  याच मीटर जा त पळल आ ण याला 
तेथे जा त पैसे भरायला लागतील या यामुळे तु हांला कारवाई करायला सोप जाईल. हे 
सगळ लवकरात लवकर कर यासाठ  तु ह  ाधा य दया यामुळे  ब-याचशा अडचणी आम या 
भागातील सुटतील. वरोधकांना एवढच सांगतो क  आम या शहरातील जो वलंत  आहे 
रंगरोडचा तो मा या भागाम ये जा त आहे यामुळ आज कृपया क न ग धळ घालू नका. 
चचा हो यापुव  सभा तहकूब होऊ देऊ नका. या यावर चचा हावी अशी वनंती करतो आ ण 
थांबतो. 
मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. भाऊसाहेबांनी जे 

 वचारले यावर सगळयांनी चचा के यानंतर आयु  साहेब तु ह  खुलासा करावा. याच 
कारणच असं आहे क  पवना जलवाह नीवर आपण इतका खच करतो क  ते पाईप ठेवले या 
जागेचे भाडे सु दा कतीतर  पयाम य ेआपण मोजतो. काय करायचे याचा िनणय कुठेतर  
झाला पाह जे. आयु  साहेब, तु ह  पाठपुरावा करावा कारण क  लाईन ह  हायलाच पाह जे.  
ती लाईन जिमनी या खाली पाच ते सात फुट टाका खालून आपण कुठूनह  लाईन टाकू 
शकतो. लाईन ह  करण गरजेच आहे. परंतु या यावर आयु  साहेब तुमचा खुलासा पण झाला 
पाह जे. नाह तर आजचे ो र घेतलेतर याचा काह  उपयोग होणार नाह . नुसते  झाले 
क  वषय संपला असे होईल. याच माण ेकेशव घोळवे यांचे मी अिभनंदन करते यानंी खुप 
सुंदरपणे पा याचा वषय मांडलेला आहे. २४ X ७ िस ट म या या ठकाणी चालू आहे 
या ठकाणी परंतु तेथे तेथे ते कने शन आ ण मीटर आता नवीन २४ X ७ च कारण सांगून      

दोन वेळेस टॅप मार याची प दत चालू झालेली आहे, हणजे मीटर यांचे आहे. जथून 
तु हांला कने शन दलय या या पुढे लाईन टाक यानंतर जथे मीटर बसवल आहे ितथं.     
आता यांचे हणणे अस आहे क  गेट या तीन ते सहा फुट आतम ये मीटर बसले पाह जे.  
पाईप कट गं के यानंतर १०० ट के िलकेजेस होतात. आज शहरामधल पा याच िलकेजेस 
बघीतलतर ४० ट के िलकेजेस पा याम ये आहे. आज आपण उचललेले पाणी १०० 
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ट यामधुन ४० ट के िलकेजेस होत हे केवढया मोठया माणावर िलकेजेस आहे. हणजे हे 
कुठेतर  थांबले पाह जे. आज २४ X ७ साठ  परत मीटर एक कडचे काढा आ ण परत याच 
लाईनमधुन दुसर कडे करा. गेट या बाहेर कंवा समोर या बाजून,े गाडया र हस घेताना गाडया 
जाताना दरवेळेला या मीटर चोर चे माण सु दा फार मोठया माणावर आहे. िमट ंग लावली 
होती ती यावेळेस कॅ सल झाली. मीटर या ठकाणी लावलेले आहे याच ठकाणी राहू देत.  
असं आ ह  कुठेच हणणार नाह  क  बीगर मीटरच २४ X ७ ला पाणी दया कंवा ऑलरेड  
आता कोणाकड बीगर मीटर पाणी आहे, तर नाह , मीटर माणेच दया. परंतु आहे ते परत परत 
चार वेळा ते पाईप तोडून परत या पा याची गळती हो यापे ा जथ मीटर आहे याच 
प दतीन मीटर असाव अशी मी अपे ा य  करते. िलकेजेस या बाबतीत आजपयत सगळया 
सभागृहात तोच  आला क  ४० ट के िलकेजेस आपण कसे शोधून काढायचे आ ण मीटणार 
कस.े पण हे बंद पाईपलाईनमधून यावेळेला पाणी येणार आहे कंवा नवीन यावेळेला आपण 
२४ X ७ ची पाईपलाईन वापरणार आहोत तर या पाईपलाईनची वॉलीट  आपण तशा 
प दतीने घेतली पाह जे. येथून पुढे तर  कमीत कमी आप याकडे पाणी िलकेजेसच माण कमी 
झाले पाह जे. याच मॉडेल कुठेह  आप याकडे नाह . क  पा याची लाईन टाक यानंतर पा याची 
लाईन गेली कुठून. आज ह बाहेर अनिधकृत कने शन कती आहेत, ह बाहेर अनिधकृत 
कने शन कती आहेत हे बघा, आप या अिधका-यांना पण मा हती आहे. पा याची बील भरत 
नाह त व ह मधील लोकांना पाणी िमळत नाह . ह या बाहेर ल लोकांम य ेजा तीत जा त 
कने शन घेतली गेलेली आहेत. ती लोक सु दा पाणी बील भरत नाह त. एखाद कने शन 
घेतात ती लाईन तेथून तेथपयत टाकून घेतात. मी सांगू शकते. माग या वेळेस सु दा ह  
बाहेरचा वषय आलेला होता आ ह  प  सांगीतल होत क  आ ह  पाणी कने शन देणार 
नाह त ह बाहेर. नाह  हण यानतंर अनिधकृत कने शन ह  बाहेर सरास चालू आहेत. 
पुनरवापराबाबत रेनवॉटर हव ट ंग करणा-या सोसायटयांना सबिसड  दली पाह जे. जु या        

सोसायटया असतील, मोठमोठे हॉ पटल असतील, शाळा असतील काह  मोठमोठया सं था 
आहेत कंवा मोठमोठया सोसायटया आहेत यांनी पुनरवापर कर यासाठ  रेनवॉटर हव ट ंगचा 
ोजे ट राब व यासाठ  महापािलकेनी सबिसड  दली पाह जे. आप या शहरात बोअर ंग भरपूर 

आहेत. मागे सु दा सांगीतले होते या या ठकाणी बोअर आहेत तेथे पाणी आतम ये परत 
गेले पाह जे याची यव था पाह जे परंतु ते झालेले नाह . येथून पुढे शहरात पा याची 
प र थती फार वाईट होणार आहे आ ण यासाठ  आपण सु दा चांगला लॅन केला पाह जे. 
पाणीपुरवठयाचे लोक ञासाम ये काम करतात.  आज शहरात नागर कांना काह  ल ात येत 
नाह . नागर क हणतात पाऊस पडला १०० ट के धरण भरले आ हांला पाणी पाह जे.  काल 
सकाळ  आ ह  सहा वाजता फोन अिधका-यांना केल.े काह  भागात पाणी नाह  अिधकार  सहा 
वा. फोन उचलतात. जे.ई. उचलत नाह त पण अिधकार  फोन उचलतात. पाणी न 
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पुर यासारखी प र थतीच नाह . शहराम ये पाणी चांगल आहे चांगल पाणी पुरल पाह जे. आज 
प र थती अशी आहे क  मोरवाड  कोट या ठकाणचा भाग या, पाणीपुरवठयाचा ॉ लेम आहे, 
लालटोपी नगर या, पाणीपुरवठयाचा ॉ लेम आहे, अजठानगर या तेथे पा याचा ॉ लेम 
आहे. सगळ कडे पा याचा  आहे. अनिधकृत कने शन अिधकृत केली गेली पाह जेत. वसूली 
३१.१६ आहे. खच कती आहे तो बघुन यावा. मला वाटत खच जा त आ ण वसुली कमी 
आहे. वसुली कर यासाठ  खच जा त आहे ते सु दा बघीतले पाह जे.  पुव  असे न हतेच, आता 
मह याला, नंतर सहा मह याने एकदा बील देतो, नंतर वषानी एकदा बील आता मह याला 
देतो. या याम ये पण फार मोठया माणात तफावत आहे. वदाऊट मीटर बील देत होतो तर 
नागर क या प दतीने बील भरत होती. यावेळेला जेवढ  वसुली आहे तेवढ च वसुली आता 
सु दा आहे. या प दतीने पण आपण बघीतल पाह जे. शहरात बांधकाम इतक  झालेली 
आहेत. आज अशी प र थती आहे क  मोरवाड  भागातील जी पुव चे जुने घर आहेत यांना 
पाणी िमळत नाह . आज नागर क भयभीत झालेले आहेत. मह ं ान,े हाडाने मोठमोठया 
इमारती बांधले या आहेत. दड दड हजार लॅट म हं चे आहेत. जर यांना पाणी देणार 
असालतर पुढे आ हांला पाणी िमळणार का. लोकांम ये भयभीत वातावरण आहे. मोरवाड म ये 
बघा महापािलके या माग या बाजूला क  या लोकांना पाणी दलेतर आ हांला पाणीच नाह . 
यांना र ते वापरायला दलेतर आ हांला एवढूसाच र ता आहे. सगळयांनी  वचारलेले 

आहेत आता खुलासा दयायला पाह जे. खुलासा केला नाह तर भामा करा, आं ा करा काह ह  
करा काह च उपयोग होणार नाह . येक ोजे टम ये कुठेना कुठेतर  काह नां काह  गो ी 
येतच असतात. आमची पालकमं यांना वनंती असेल, आमची मु यमं यांना वनंती असेल क  
पा याची पाईपलाईन ह  खालून जाणार  पाईपलाईन आहे. यांनी सांगीतले या सव अट  आ ह  
मा य करत आलेलो आहोत. कोणा याह  घराम ये दुघटना घडू नये यां याशी, आ ह  शेतक-
यांशी सहमत आहोत. परंतु शेवट  पा याचा सु दा हा  आहे आ ण हा  सोड वलातर 
आप याकडचे बराचस े  सुटणार आहेत. या कोनातून सगळयांनी य  केले पाह जेत.  
पालकमं यांनी य  केले पाह जेत, मु यमं यांनी य  केले पाह जेत, महापौरांनी य  केले 
पाह जेत, सवानी य  केले पाह जेत. हा  तुम या कलने कसा करता येईल या 
प दतीन ेकरावा व या यावर आयु  साहेबांनी खुलासा करावा, ध यवाद. 
मा.तुषार हंगे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ये  नेते भाऊसाहेब 
भोईर जे बोलले ते खुप छान होते. जलसिमती, जलसा रता ह  झालीच पाह जे. ती काळाची 
गरज आहे. आयु  साहेब, आज पंपर  िचंचवड शहरात पाणीपुरवठयाचा  गंभीर होत 
चाललेला आहे. याची काळजी घेत असताना पह यादंा आपण जेवढा खच करतो तेवढे आपण 
शहरात ड ट केले नाह त. आपण जसं नागपूर महापािलकेम ये ड टची यव था केलेली आहे    
तशी पुण शहरात थम ड टची यव था करावी. जेणेक न यातून एमएनजीएल, पाणीपुरवठा, 
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ेनेज, ॉम वॉटर  हे सगळेच एका ठकाणाव न गेलेत यामुळे मे टेन स या वेळेस परत ते 

िलकेज होतं आ ण सगळ दुषण िनमाण होतं. नागपूर महानगरपािलकेत या प दतीने ड ट 
केले आहेत या प दतीने रोड कराय या अगोदर पह ल इ ा चर तयार केलं यामुळ 
आपण येथे पह यांदा पाणीपुरवठया या ा बरोबर पह यादंा आपण ड ट बनवावेत. 
जेणेक न मे टेने ससाठ  भ व यात काह  होणार नाह . याच माणे आज ११२ कोट  . पवना 
बंद पाईपलाईन या वेळेस आपण खच केला असं सांगीतल. जर जागा आप या ता यात न हती 
तर तेथून पाईपलाईन का घेतली हा मह वाचा  आहे. जोपयत जागा ता यात न हती 
तोपयत ते पाईप यायचेच न हते. याच टडर पण आपण काढल आहे. याच माणे पा याची 
पाईपलाईनचे आताच स माननीयांनी सांगीतले क  ह  पाच फुट खालून घेतली पाह जे यामुळे 
पाणीपुरवठा चांगला होईल. माझा जो . .१० आहे तो मॉडेल वॉड हणून माग या वष  होता. 
मॉडेल वॉड होत असताना रोडचे काम झाली पण पा याची पाईपलाईनचे काम नाह त, ेनेजचे 
काम झालेले नाह त. रोडचे काम झालेले असताना मला शासनाने पञ दल े आहे, 
पाणीपुरवठयाचे सांगीतल.े . . ९ मॉडेल वॉड हा वकसीत करत आसताना 
पाणीपुरवठयासाठ चे काम केलेले नाह त व सदरचे कामात पाणीपुरवठयाचा समावेश नाह . मग 
पह यांदा मॉडेल वॉड करताना आरो य आ ण पाणीपुरवठा हा सगळयात मह वाचा  आहे 
तो सोड वला पाह जे होता, ेनेजचा  मह वाचा आहे तो सोड वला पाह जे होता. आता तेथे 
पाणीपुरवठा हणलेतर आता तेथे िसमटवक केलेले आहे ते पुण तोडावे लागतील अशी 
प र थती आहे. आ ण समजा न तोडता फुटपाथ या शेजार  करायच हणलतर एकाच 
ठकाणी सगळया लाईन येणार आहेत. यामुळे तो  भेडसावतो. तर  मा.आयु  साहेब 
आप याला वनंती आहे क , पाणीपुरवठयाचा  सोडवत असताना आपण सवात मह वाचे 
ड ट करावा एवढ बोलून थांबतो. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पह यांदा मी आपले 
मनापासून अिभनंदन करतो. क  आज खर पाहता महापौर हणून तु ह  काम करता. आज 
सभागृह चालवताना, आमची ह च अपे ा आहे क  सवाना सादकबादक चचा क  दयावी, 
चांग या प दतीन े काम कराव आ ण अशाच प दतीने आपण सभागृह चालवाव याब ल 
आप याला ध यवाद. भाऊसाहेब भोईर यांनी अतीशय चांगले  मांडलेले आहेत. यांनी जी 
सिमती गठ त करायची सांगीतले याला मी मनापासून अनुमोदन देतो. जे वषय झाले आहेत 
यावर मी अिधक बोलणार नाह . मा. आयु  साहेब दोन तीन सुचना कराय या आहेत. 

आप याला ४७० एमएलड  पा याचा उपसा कर याची परवानगी आहे. ५०० एमएलड  पयत 
आपण पाणी दंड भ न वगैरे उचलतो. या यितर  २५ ते ३० एमएलड  पाणी आपण 
एमआयड सीकडून घेतो. जे पाणी आपण एमआयड सी कडून घेतो या पा यापोट  साधारणत: 
साडेनऊ कोट  . आपण वषाला एमआयड सीला देतो. मगाशी भाऊसाहेब भोईर यांनी दलेले 
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आकडे आ ण येथे शासनाने दलेली मा हती आहे या माणे १०९ कोट  वषभरात खच करतो. 
३१.१६ कोट  २०१६-१७ ला वसुली हणलेल ंआहे. साधारणत: ७७.८४ कोट  . जादाचा खच 
हणजे यांनी सांगीत या माण े८० कोट  . आपण जा तीचे खच करतो. कारण आपण पाणी 

देताना आड च पयानी देतो आ ण कमिशअल पाणी देतांना आपण २५/- . ने देतो.  
प लक कने शन ९२ आहेत, कमिशअल कने शन ४३५५ शहरात आहेत. कमिशअल पुण 
शहराम य े ४३५५ आहेत. याचाच अथ आपला स ह ॉपर नाह  आ ण कमिशअल मोठया 
माणाम ये आहे याची न द आप याकडे ॉपर नाह  आ ण हणून आपला हेवी लॉस होतो. 
यामुळे संबंध शहराम ये ४३५५ कमिशअल कने शन आहेत. रेिसडे शअल         

कने शन  १ लाख २२ हजार ४३० आहेत. याला आपण आड च . पर हजार ली. ला आपण 
चाज करतो. सोसायटयाम ये ११७८४ कने शन आहेत. संपुण शहराम ये १४५५३० कने शनची 
आप याकडे न द आहे. याम य ेआप याला कमिशअल कने शन आ ण आता जो सवानी  
ऊहापोह केलेला आहे क  २०१२ नंतर या न द  नाह त अशा कारचे पाह लेतर साधारणत: १० 
हजार कने शन िनघतील. हे लोक पाणी वना कुठ याह  परवानगीने वापरत आहेत.     
यांनी अिधकृत कने शन घेतले आहेत या लोकांची चुक झाली क  काय असं हणायच का. 

मग आता सांगीत या माणे यांना दंड करायचा यांना नोट स दयायची. माञ यांनी 
कोण याच कारची परवानगी न घेता कने शन घेतललेे आहे यांना आपण बील सु दा मागत 
नाह त. साधारणत: दहा हजार कने शन हणलतर आपण एका कने शनला ७ हजार घेतो 
या माणे ७ कोट  . आप याला याम ये भुदड आहे. अशा प दतीने हेह  पैस े वसुली 
हावेत. हे कने शन आपण रे यूलर केलेतर वषाला आपल े उ प नह  वाढणार आहे. जसे 
आपण ॉपट ला अनऑथोराईज हणून टॅ प मारतो. याच माणे यांना या यावरती 
अनऑथोराईज कने शन हणाल जोपयत रे यूलराईज िनयमा माणे करता येत नाह , आता 
सु दा महारा  शासनाने अनिधकृत बांधकामाची िनयमावली केलेली आहे. ती २०१५ पयत 
केलेली आहे. लोक आज सु दा अनिधकृत बांधकाम करतात, आज सु दा अनिधकृत कने शन 
घेतात. या यावर आपले लॅिनंग शु य आहे, आपण असमथ आहोत आपण काम क  शकत 
नाह त आ ण आजह  आपण ते बांधकाम थांबवू शकत नाह त. मग अशा प र थतीम य ेअशा 
कने शनला या लोकांना दंड हायला पाह जे. यां याकडून वसुली हायला पाह जे. कोण या 
प दतीने करायचे कोण या िनयमात बसवायची हे काम मा.आयु  साहेब आपल आहे. 
यावेळेला लोक ितनीधी हणून सभागृहात बोलतात क  या लोकांची वसुली हायला पाह जे. 
यां याकडून पैसे घेतले गेले पाह जेत यांना िनयमाम ये बसून िन त माग काढला पाह जे. 
याच माणे आयु  साहेब सोसायट म य े मीटर आहेत, इ ड वल पण मीटस आहेत. 

सोसायट या मीटस म ये पण असं आहे क  मीटर बंद असलेतर आपल ेमहाशय याला बील 
देत नाह त. यावेळेला इ ड वल असेल कंवा सोसायट  असेल, याच जर मीटर बंद पडलेल 
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असेलतर ए हरेज बील दले गेले पाह जे. या येक लॅटला आपल ऍ हरेज बील जायलाच 
पाह जेत. रे यूलर मगच काळजीपुवक तो मीटर दु त क न घईेल आ ण महापािलकेचा लॉस 
होणार नाह  ह  द ता आपण यायला पाह जे. जे लोक केअरलेस राहतात मीटर दु त करत 
नाह त अशा लोकांना सु दा यातन आप याला वचक देता येईल. आपण तो सु दा य  
या ठकाणी करणे खुप गरजेच आहे. याचबरोबर ए हरेज बील देत असताना मग इ ड यूल 
असू दयात, सोसायट  असू दयात कमिशअल कने शन जे आहे याच स ह ण क न अजून 
सु दा आपले कमिशअल कने शन कसे वाढवता येईल याकडे आपण ल  दले पाह जे. 
मा.आयु  साहेब, ३० एमएलड  पाणी घेतो याचा रेट दहा ते सतरा . पयत आहे. आपण 
एमआयड सीकडून जे पाणी घेतो याचा रेट दहा पये ते सतरा पयापयत आहे. आपण वत: 
५०० एमएलड  पाणी उचलतो यां याकडून १० . नी पाणी यायच आ ण आपण आड च 
पयानी दयायच. यां याकडन १७ .नी पाणी यायचे आ ण आड च .नी दयायच हे कतपत 

आपण चांगल गणीत करतो, कोणत गणीत करतो, कोणत लॅिनंग आहे. िनयोजनशु य 
लॅिनंग आहे यामुळे आपल े ॉ लमे आहेत. या ठकाणी आपली टाक  नाह  कंवा पंपींग होत 
नाह  घोळवेनी सांगीतल या प दतीने आप याला सव गो ीचे लॅिनंग करावे लागेल. आपण 
माट िसट  करत आहोत, काल सु दा ती िमट ंग झाली या िमट ंगम य ेपा याचे िनयोजन हे 

पह यांदा हायला पाह जे. शहरामधले सावजिनक टॉयलेटस जे आहेत ते हायला पाह जेत. 
हॉकस झोनची िनम ती हायला पाह जे. मगाशी सांगीतल क  हे अमूक करत असताना या  
मुलभूत गो ी राह ले या आहेत. या मुलभूत गो ी राहता कामा नय.े याला आपण ाधा य 
दयाव, ाधा य म दयाव आ ण मग आं ा असेल कंवा भामा-आसखेड असेल येथील जे पाणी 
आणायच आहे या पा या या ब लच सु दा िनयोजन पाह जे. याचबरोबर या सभागृहाचे नेते 
एकनाथ पवार असतील, मा.महापौर आपण असाल, बाक चे पदािधकार  असतील, आमदार, 
महापौर असतील, पालकमंञी असतील. माझी आप याला पंपर  िचंचवड शहरवासीयां या वतीने 
वनंती आहे क  आज द ली पासून महापािलकेपयत भाजपची स ा आहे. आज तळेगाव या 
आमदारांनी यांची बाजू मांडलेली आहे. परंतु पंपर  िचंचवड शहरवासीयांना सु दा व छ पाणी 
िमळाल पाह जे, चांगले पाणी िमळाले पाह जे आ ण २४ X ७ चे आपल व न पुण हायला 
पाह जेत. यासाठ  या सव पदािधका-यांनी मावळ या आमदाराबरोबर बसून यां या या अड -
अडचणी असतील या जाणुन घेवून या सोड व याचा य  केला पाह जे, आ ण बंद 
पाईपलाईन योजना जी आहे ती कशी काया वत करता येईल, पु हा कशी सु  करता येईल, 
हेवेदावे बाजूला ठेवनू, यांच हणणं काय असेल ते ऐकूण घेवून यातून म य माग कसा 
काढता येईल हे सव ितनीधीनी य  करावेत अशा कारच मी न  आवाहन शहरवासीयां या 
वतीने करतो आ ण थांबतो. ध यवाद, जय ह द जय महारा . 
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मा.िनता पाडाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या ठकाणी पा याचा 

 उप थत केलेला आहे. मला एवढच सांगायच आहे क  आपण पवना धरणातून ५०० 
एमएलड  पाणी घेतो आ ण आप याकड साठव याची मता १९४.७० एमएलड  आहे. 
मा.आयु  साहेब आप याला वनंती करायची आहे क  काळेवाड  . . २२ साठ  गेल ेसात ते 
आठ मह यापुव  जे पा या या टाक चे भुमीपुजन केले याचे काम अजून का चालू झालेले 
नाह . तर  आपण आप या ए झ यूट ह, डे युट  जनीयरला वचाराव क  आपण ते काम 
चालू का केलेल नाह . याचबरोबर या ठकाणी अनिधकृत नळकने शनची सं याच आपण 
दलेली नाह  परंतु माझी आप याला वनंती आहे क  अिधकृत नळकने शन पे ा अनिधकृत 
नळकने शन जा त आहेत या यात आप या महापािलकेचे कतीतर  उ प न जातय. आयु  
साहेब, आपले जे अिधकार  आहेत यांना मा हती असते. मजुरांना मा हती असते क  कोण 
नळ कने शन घेतय कोण काय करतय परंतु या यावरती यांचा अजीबात अंकुश नाह . जे 
चाललय ते चाललय परंतु आयु  साहेब जी लोक रे युलर पाणी बील भरतात यां यासाठ   
आपण काय करणार आहोत. याना आपण पुरेशा माणात ेशर देत नाह त. काळेवाड  भागात  
गेली दोन मह ने लो ेशर पाणी येते, पवना धरण शंभर ट के भरलेल आहे. दोन मह ने रोज 
सकाळ  आपले अिधकार  येतात पाहतात परंतु काह च करत नाह त. आम या भागाचे जे 
डे युट  जनीअर आहेत ते तर नागर कांना इत या उ दट भाषेत बोलतात जिमनी या 
ले हलचा जो ख डयातला नळ आहे तो चेक करतात आ ण काय रे, तुझ आहे नां पाणी 
बरोबर, अजून तुला कती पाणी पाह जे. हे पाणी तुला स फसीए ट आहे, रेड ंग या रे याच. 
अ रश: लोकांना एवढ उ दट भाषेत आम या समोर बोलतात. का तर यांना सहा वाजता 
वॉडात याव लागत हणून. तीन दवसापुव ची गो  आहे असे ते बोलत होते. परवा दवशी मी 
दुधेकर साहेबांना फोन केला यानंा ह  प र थती सांगीतली पाणीच येत नाह  हणून, मी 
दुधेकर साहेबांचे खरच आभार मानते क  यांनी काम चालू केलतर परवा दवशी आप या 
हॉ व म ये मोठा बॉल सापडला. या बॉलचे तुकडे तुकडे क न काढले आहेत तर  पण काह  
तुकडे आत गे यामुळे अजूनह  काह  ेशरन काळेवाड त पाणी येत नाह . अशी प र थती 
असेलतर आप या डे यूट  जनीअरवरती बोलल पाह जे. ए झ युट ह जनीअरना सु दा मी 
बराचवेळा सांगीतले ते फ  िलहून घेतात फॉलोअप काह च नाह . दोन मह यांनी आपले 
अिधकार  काम करणार असतीलतर ह  खेदाची गो  आहे. मी अशा अिधका-यांचा िनषेध करते. 
जेणेक न काम सांगून सु दा काम होत नाह त आ ण मा या नागर कांना उ दट भाषेत 
बोलतात. याच माण ेआपण जे पा याचे बील आहे ते काढ यासाठ  कंवा रड ंग घे यासाठ  
जी एज सी नेमलेली आहे या एज सीचे काम यव थत चाललेल े आहे का नाह . या 
एज सीचे मीटरची रड ंग यायला लोक येतात ते यव थत रड ंग घेत नाह त. जेणेक न  
म येच एखादयाला जर बील दोन हजार यते असेलतर याचें बील डायरे ट तीस हजारावरती 
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जातय. या यानंतर आ हांला दु ती क न यावी लागते. मह याची मह याला बील येत 
नाह  कधीतर  यतेय. येक बीला मागे यांना कती पैसे खच करतो  या माणात यांचे 
काम चालते का, अजीबात चालत नाह . फ  आपण एज सीच पोट भर यासाठ  यांना ते 
काम दलेले आहे असं मला वाटत. आयु  साहेब, २४ X ७ म ये आपण कोणती गाव घेतलेली  
आहेत कोणती नाह  याची नगरसेवकानंा कोणालाच क पना नाह . नगरसेवकांना व ासात 
घेवून हे कराव.े आ हांला वचारात घेवून करायला पाह जे होते. कमान काळेवाड , थेरगावचा 
समावेश करायला पाह जे होता, तोह  समावेश केलेला नाह . येक गो ीत नगरसेवकांना 
व ासात घेवूनच काम झाले पाह जे. याच माणे अनिधकृत बांधकामा वषयी आताच 
अिभषेक बारणे बोलल ेआहेत. ते सांगतात क  माच २०१२ या अगोदरचा पुरावा आणावा तरच 
नळकने शन देऊ. आयु  साहेब, आम या काळेवाड  भागात अशा चार ते पाच कॉलनी आहेत 
क  याचंी घर पुव चेच आहेत. लाईट बील पुव चे आहेत. परंतु यांनी न द न के यामुळे  
टॅ सपावतीवर अनिधकृत शेरा येतो यामुळे नळकने शन हे मंजूर होत नाह . लोक पैसे भ न 
तयार आहेत. जे.ई.ना याब ल मा हती आहे परंतु यांना सु दा अडचण येते क  आपला 
जीआरच तसा असेल. तर  लवकरात लवकर आपण २०१५ पयत नळकने शन मंजूर कर यात 
याव ेअशी मी वनंती करते व बोलू द या ब ल मा.महापौरांचे सु दा आभार मानते व थांबते, 
ध यवाद.   

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज खरतर 
भाऊसाहेब भोईर यांचे ध यवाद मानायला पाह जे. कारण ब-याच मह यापासून आम या 
मनाम ये ख ख होती क  पा या वषय जो काह   आहे तो सभागृहात मांडायचा आहे. 
नवीन जे सभासद आहेत मग ते केशव घोळव ेअसतील, नेहल असेल यांनी अतीशय सुंदर 
प दतीने पा याचा वषय मांडलेला आहे. तूषार हंगे यांनी चांगला वषय मांडला आहे. क  
नागपूरम ये आयु  साहेबांनी हा वषय केलेला आहे. आता खरोखरच पंपर  िचंचवड माट 
िसट म ये येत असेलतर ड ट हे झालेच पाह जे. आ ह  पाहतो यावेळेस पा याचा वषय येतो 
कारण आम याकडै पंचवीस-पंचवीस, तीस-तीस वषापुव या या पाईपलाईन गंजले या आहेत 
या पाईपलाईन जे हा काढाय या असतात यावेळेला कुठ जर आ ह  खोदलतर कुठेतर  

इले कची वायर लागते, कुठेतर  ेनेज असतं यामुळे ॉ लेमस एट होतात. या यासाठ  
पाणीपुरवठया या अिधका-यांना वनंती आहे क  यांनी ड ट िस ट म लवकरात लवकर चालू 
करावी. जलसिमतीची थापना केली पाह जे अशी एक सूचना केशव घोळवे यांनी केली चांगली 
सूचना आहे. आज १३५ ली. पर माणसी पाणी दयायचे आप याकडे िनयम आहे पण आपण 
पीसीएमसी जवळ जवळ १५० ते १६० ली. पाणी पर हेड माणे आपण देतो याब ल यांचे 
ध यवादच माणयला पाह जे. आज माझा भाग . २० संत तुकारामनगर. आता केशव घोळव े
यांनी हणाले क  कुठे ॅ हेट  िस ट म आहे, कुठे कुठे पंपींग िसं ट म आहे. पण आमचे बारा 
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भाग हे ॅ ह ट  िस ट मवर आहेत. यावेळेला पाणी येत यावेळेला सगळया टा या  भर या 

जातात आ ण शेवट  नेह नगरची टाक  आ ण संत तुकारामनगरची टाक  भरते. मा.आयु ांना 
एक वनंती करायची आहे क  मासुळकर कॉलनीम ये आपण दोन टा या वेगवेगळया 
बांधले या आहेत तर  सु दा नेह नगर टाक व न जो बायपास मासुळकर कॉलनीला जातो तो 
अजूनह  बंद कर यात आलेला नाह . याच कारण काय हे खरोखर आयु ांनी आ हांला 
सांगाव. कारण तेथे काह  अिधकार  आप या कॉप रेशनचे राहत होते हणून यांना जा त 
पाणी दल जातं आ ण संततुकारामनगर पासून या पुढ या १२ भागाना पाणी का दले जात 
नाह  याच उ र आ हांला आयु ांकडून हवय. आम याकडे बर चशी गाडन आहेत या 
गाडनम ये आपण पाईपलाईन द या आहेत या गाडनमधुन सु दा ब-याचशा घराम ये 
अनिधकृत पाईपलाईन दले या आहेत याची गाडन वभागाला तु ह  वचारणा करणार आहात 
का. कारण जर ती वचारणा केली नाह तर जे लोक अिधकृत पैसे भरतात यांनी पैसे का 
भराव.े आ ण अनिधकृत या लोकांनी कने शन घेतले यांनी पैसे का भ  नय ेयाचे उ र दले 
पाह जे. ४३३५ कमिशअल बांधकाम पीसीएमसीम ये आहेत का. कारण ४३३५ कमिशअल 
बांधकाम पीसीएमसीम ये असतीलतर आपण जो टॅ स घेतला जातो यां याकडून कमिशअल 
टॅ स का घेतला जात नाह . आज कॅनबेर  ह  सं था कुठ या प दतीने काम करते हे आज 
बघ याची वेळ आली आहे. आज मा या संततुकारामनगरम य,े महेशनगरम ये एक फॅमीली 
राहते या फॅमीलीम ये फ  दोन जण राहतात पण तेथे ५३ हजाराच बील येतं. आ ण जथ 
दहा दहा, वीस वीस जण आहेत तेथे मीटर माणे माञ पाच ते सहा हजार बील येतं. मग हे 
कुठ या प दतीने या सं थेच कामकाज होतं. आज बील देताना याचा फोटो काढतो आ ण 
फोटो काढताना सु दा ते हणतात आम या हाताम ये आहे तु हांला बील कती देण.ं अस जर 
असेलतर ह  कॅनबेर  सं था कोणाची आहे. कुठ या प दतीने हे काम चालत याच उ र 
आ हांला हवय. आज बंद पाईपलाईन योजना आपली बंद पडली आहे. पण बंद पाईपलाईन 
योजना बंद पडताना आम या खासदारांची भुिमका सु दा आता तेवढ च मह वाची असणार 
आहे, या नगरसेवकांनी मागणी केली यांच सु दा मी अिभनंदन करते. आज खासदारां या 
भुमीकेव न आम या पालकमं यांची, आम या मु यमंञ यांची आ ण आम या शासनाची 
न क च तेथे मेहरनजर राह ल आ ण मला वाटत सवा या प दतीने या ठकाणी आ ह  
न क च काम क . आज नवीन नवीन  सोसायट ला पा याचे कने शन दे याचे काम केल.े 
मला वाटत गे यावेळेस या प दतीने जे झाले ते यापुढे भाजपकडून होणार नाह  या याम ये 
न क च सुधारणा होईल. हणून पह यांदा र हवाशाना पाणी िमळेल आ ण या यानंतर जे 
क शन करतील यांना पाणी िमळेल अशी शासनाकडून न क च वाह  दे याचा य  
करते आ ण मा.महापौरांनी या यावर न क च काम कराव ह  यांना वनंती करते आ ण येथेच 
थांबते, जय ह द, जय महारा . 
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मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आजचा 
पाणीपुरवठयाचा वषय, यातून केलेल े  आ ण शासनान े दलेली उ र. या ठकाणी जे उ र 
दलेली आहेत मला वाटत ती व तु थतीला ध न आहेत. बंद पाईपलाईन योजना बंद का 
पडली ती आता चालू करा यात काय राजकारण झाल, कोण कोण होतं कसे कसे होते हे 
काह  मी न याने वेगळ सांग याची गरज नाह . बंद पाईपलाईन योजनेला भाऊसाहेब हणाले 
क  आपले २०० कोट  . गेले. ११२ कोट  . आपण मोबीलायझेशन ऍड हा स दलेला आहे. 
आप या ऍड हा समधुन ठेकेदारांनी घेतलेले पाईप आहेत आ ण ते सडतात हे िञवार स य 
आहे. पाणी कसं असल पाह जे नळ चालू के यानंतर नळातन जर का पा याबरोबर र  येणार 
असेलतर मला वाटतं आता जे पाणी िमळत या यावर समाधान मानायला हरकत नाह .  
कंबहूना तेच पाणी आपण गे या अनेक वषापासून वापरतो. हणून इतर पा याचा अ ह 
धरायचा नाह  का. तर धरला पाह जे परंतु या भागातील शेतक-यांना व ासात घेतले असते, 
जागा ता यात नसताना टडर काढायची घाई केली नसतीतर आज या योजनेला कोणतीह  खीळ 
बसली नसती. मग महापौरांनी ल  घातल पाह जे, प ने यांनी ल  घातल पाह जे, 
पालकमं यांनी घातल पाह जे ग ली पासून द लीपयत आमचीच स ा आहे का, तर आहेना.ं 
या या अगोदर तु ह  सतरा वष त कालीन स ाधार  स ेवरच होते ग ली पासून द ली पयत.    
यांना कोणी थांबवलय, आ ह तर न हतं थांबवल. आ ह  शेतक-यां या बाजूने होतो का, तर 

हो आहेत आ ण उदयाह  राहणार आहोत. का, तर मला मा या शेतकर  बांधवाला याय 
िमळाला पाह जे यासाठ  क टब द आहे. स ेत आलो कोणाचे घर भर यासाठ  िन तच स ेत  
आलो नाह त. आज जे काह  सभागृहात बोलल े यांची भाषा यावेळेसची वेगळ  होती आ ण 
आजची वेगळ  आहे. भामा-आसखेड, आं  यासाठ  आपण ५० कोट ची तरतूद केलेली आहे.   
२४ X ७ यमुनानगरम ये ायोगीक त वावर या ठकाणी काम माग या पंचवाष कला झालेल 
आहे. नवीन आता काम चालू आहे. २०१६ ला याची वकऑडर दलेली आहे. ड बू आसवाणी          
टॅ ड ंग चेअरमन असताना. अजून दोन वष याच काम चालणार आहे. घाई नको, मला असं 

वाटतय क  सगळया गो ीम ये घाई, घाई, घाई घाई. आता काय झाल, आता काय झाल, 
इतकच का झाल तीतकच का झाल. सहा मह याच बारस धरणार पोर या याकडून काय 
काय अपे ा करणार आहेत. मा.महापौर साहेब, या िमळकती या संदभात आता      
अिभषेक बारणे यानंी वषय केला, आयु  साहेब या यावरती आपण िसर एसली वचार केला 
पाह जे. अिभषेकनी पण चांगली सूचना केलेली आहे. बांधकाम अनिधकृत आहेत पण पाणीतर 
सगळयानाच लागतय ना.ं बरं, तु ह  पाणी दले नाह तर ते चो न वापरले जाते, वनापरवाना 
वापरले जाते. कंवा मा या शेजार  नळ असेलतर मी सु दा माणुसक  हणून या ठकाणी 
पाणी देणारच आहे. तर  तशा लोकांना सु दा आपण दंड मा न कंबहूना कमिशअल देताना   
आपण अट -शत वरती देवू शकतो का याचा सु दा शासनाकडे पाठपुरावा करण फार गरजेच  
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आहे. कारण जे पाणी आपण धरणातून उचलतो ते जर का अिधकृत घराम ये राहणा-या 
लोकांसाठ  देत असू कंवा अनिधकृत नळजोड घेणारे जर या ठकाणी पाणी वापरत असतीलतर 
मला वाटत साहेब, शहराम ये पा याची गरज सवानांच आहे. आ ण पा यासाठ  कुठला िनयम 
कुठला कायदा हा नसावा. कारण पाणी अ यंत जीवनाव यक व तू आहे. काह  लोकां या 
सांग यात पण असं येत होत मला जाणवत होत क  यांना अस ं सांगायचे आहे का क  
अनिधकृत बांधकामाचे पाणी बंद करा. पण डेअर ंग होत न हतं. मग असा जो बांध मारायचा 
कार होत होता, तर इतके दुतखुळे आ ह  िन तच नाह त. तेवढ िन तपणे आ हांला कळत 

होतं. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब जे अनिधकृत बांधकाम आहेत या या संदभात 
आता आपण बांधकाम काढू शकत नाह त का तर ती खरतर फार मोठया माणावर मोह म 
राबवली गेली पाह जे. राबवताना आता यांनी यांनी भाषण केल,े आम या सगळया 
सभासदांचे जे भाषण होतील ते भाषण सु दा या ठकाणी दाखवा आ ण सांगा लोकांना हे 
तुमचे बांधकाम अिधकृत नाह त आ ण हणून मला यावर कारवाई करावी लागते. मलाह  
वाटत, कायदयाच पालन हे झाल पाह जे, तर िन तपणे झाल पाह जे. का होऊ नय,े जनते या 
पुढे जाऊन जर वेगळ  भाषा करणार असालतर आ ण सभागृहात वेगळ  भाषा करणार 
असालतर ते खपवनू घेतले जाणार नाह , हे सु दा तीतकच ठणकावून या ठकाणी सांगते 
मा.महापौर साहेब.  आपण आता वॉटर रयुजवरती मोठया माणात  काम चालू केलेल आहे. 
रेनवॉटर हव ट ंगवर सु दा आपण काम करतो. या सगळयावरती काम करत असताना आयु  
साहेब, नवीन नवीन योजना, नवीन नवीन संक पना घेवून या शहराम य ेकामाला सुरवात 
केलेली आहे. मला असं वाटत क  आयु  साहेब तु ह  खुप चांगले काम करता. तु हांला जी 
काह  या शहराब लची तळमळ आहे ती लगेच आ ह  तराजूत तोलतो क  काय. याची घाई 
होती क  काय असं मला वाटतं. आ ण तु ह  चांगल काम करणार आहात कमान तीन वष, 
आ ह तर हणतो जा तीत जा त चार वष तु ह  या शहराम ये काम कराल या वषयी मा या 
मनाम ये काह  शंका नाह . भाऊसाहेब मगाशी बोलताना हणाले क  हे शहर पा या या टाक चे 
शहर हणून ओळखले जाते क  काय. मुंबईच उदाहरण दल गेलतर मुंबईला वत:चे धरण 
आहे तसे धरण या शहराच नाह  हे दुदवान मला या ठकाणी नमुद करावस वाटत. आ ण 
हणून टा या बांधा या लागतात. अनेक ठकाणी टाक चे बांधकाम अधवट थतीम ये आहे, 

काह  ठकाणी सहा सहा मह ने झाले काम करतो. जी काम चालू केलेली नाह  ती काम आ ह  
र  कर यासाठ  सांगीतललेे आहेत. जेणेक न या कॉ ॅ टरला भीती वाटेल आ ण तो 
लकवरात लवकर काम चालू करेल आ ण या भागातील नागर कांचा  सोडऊ शकू ह  
यातन अपे ा आहे. हणून या ठकाणी काम कर यासाठ  आ ह  दबावतंञ वापरतो.  

मा.महापौर साहेब, आपण तशा शासनाला सु दा सूचना करा यात क  जे अनिधकृत बांधकाम 
असतील या संदभातील िनणय तु हांला एकदा यावाच लागेल पाणी सोड या या संदभातला 
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आ ण तो जर का िनणय लवकरात लवकर झालातर मला वाटते आपले उ प न सु दा 
चांग या प दतीने वाढणार आहे. आता ८० कोट  खच करायचे आ ण ४० कोट  वसुल करायचे 
तर यातून असे सुचवायचे आहे का तु ह  पाणीप ट  वाढवा. तशी सूचना असेलतर मा.महापौर 
साहेब, सव नगरसेवकांची एक जाह र बैठक यावी. कोणा या काय सुचना आहेत, महापािलकेचे 
उ प न वाढ व यासाठ  जर काय सव सद य य  करणार असतीलतर िन तपण े या 
य ाचं वागत सु दा करायला हरकत नाह . मा.आयु  साहेबानंा सांगायच आहे क , ीकर 

परदेशी साहेबांची टाईल वेगळ  होती. ते कमी हसायचे, कमी बोलायचे, काम करायचे. आपण 
हासता पण आपण तेवढेच स रे युलेशन फॉलोप क न टली काम करता, फ  आप या 
चेह-यावरच जे हा य आहे ते सद यांना बुचकळयात टाकणार असतं. ते अजून काह  काह  
लोकांना कळत नाह . यांना असं वाटत क  आपण दबावाखाली काम करता. जे लोक तु हांला 
हणाले यांना मला असं सांगावस वाटत क  तु ह  दबावाखाली काम करता का तर यांनी 

मा.मु यमं यां या शहराम ये काम केले ते कोणा या दबावाखाली काम क  शकतात का याचा 
वचार सगळयांनी करावा एवढच या ठकाणी सांगेल. मा.महापौर साहेब, आपण जे अनिधकृत 
बांधकाम आहेत या ठकाणची एक बैठक आपण लावावी. अिभषेक बारणे यांनी या ठकाणी 
चांगली सूचना केलेली आहे क  यां ठकाणी यांना आपण नळजोडसाठ  काय रेट लावू शकतो 
या या बाबतीत आपण िन तपणे पाणीपुरवठा  वभागाला अ यास कर यासाठ  सांगाव.े 
याच माणे पाणीपुरवठया या या या त ार  आहेत अिधका-यां या संदभातील आता पाडाळे 

ताईनी मांडले या, वनल हेञेनी मांडले या असतील तर मला असं वाटत क  या त ार च 
सु दा िनवारण चांग या कारे आप या शासनाकडून आपण क न याव.े महापौर हणून 
आपण या ठकाणची बैठक लावावी. बांधकामा या पा यासाठ  आपण काय रेट लावू शकतो तो 
सु दा अिधकृतपणे रेट लावून पाणीप ट  वसुल होईल का याच सु दा आपण िनयोजन कराव, 
ध यवाद.  

मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पा याचा वषय 
सवानी काढला याब ल मी अिभनंदन करतो. रावेत पासून पाणी सव भागाला दले जाते. 
आ हांला जुनी सांगवी, नवी सांगवी, दापोड , गुरव पंपळे हे पाणी येताना काळेवाड म ये येते 
व नंतर सौदागरला येते. शेवटचे ठकाणी जूनी सांगवी, नवी सांगवी आहे आम या टा या पुण 
भर या जात नाह त. गे या मह यात हे पाणी रावेतम ये एका तेथील थानीक माणसाने 
हॉल बंद केलेला होता. द ीत हणून आमचे अिधकार  आहेत यांना आ ह  वचारल या 
टा या का भर या गे या नाह तर वरच हॉल बंद केला जातो आमचे शेवटचे टोक अस यामुळे 
शेवट  पाणी दले जाते. आ हांला नवीन पाईपलाईन टाकून आ हांला चार ठकाणी दापोड , 
नवी सांगवी, जुनी सांगवी आ ण गुरव पंपळ हे पाणी आ हांला आम या प दतीन ेसेपरेट 
दयावे एवढ च वनंती आहे, ध यवाद. 



33 
 
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. भाऊसाहेबांनी अ यंत 
चांगला वषय मांडला आहे. सहा मह यात सवात चांगली चचा आज मनमोकळेपणानी सव 
पदािधकार , नगरसेवक करतात यासाठ  महापौरांना ध यवाद देतो. अशी पारदशकता, 
लोकशाह  आप या सभागृहात असावी. आज शहराम ये पा याचा अ यंत वलंत  आहे. 
दुधेकर साहेब मागे बसलेले आहेत. आयु  साहेबांनी शहराचा आढावा घेतला असेल, तेच तेच 
न बोलता मी या संदभातील सूचना सुचवतो. आता मला वाटत स मा.ताईनी सांगीतले क  १५ 
वषापासून हे काम झालेले नाह . घाई केली आ हाला कुठ याह  शेतक-याचा गळा दाबून पाणी 
नको. परंतु कुठ याह  शेतक-याचा गळा दाबत असताना या शहराला पा याची कती 
आव यकता आहे, या शहरात २२ लाख लोक राहतात. मला वाटत मावळामधील देखील बरेचसे 
लोक थेरगाव, वाकड या ठकाणी राहतात. झाल गेल, आता यांनी यां याकड बोट क  नका, 
यांनी यां याकड बोट क  नका. पा याचा अ यंत जीवंत  आहे. सव सभागृह आप या 

बरोबर आहे. शहरातील सव नागर कांना पाणी दयायच आहे. पाणी पट युलर कुठ या प ाला 
दयायचे नाह  कंवा पट युलर कोणी ठरवलेली लोक घेणार नाह त. पा याच िनयोजन करत 
असताना आपण सव भागालाच सम माणात पाणी कसं िमळेल याची काळजी आयु  साहेब 
आपण या. आपण या ठकाणी सांगीतल क  १०९ कोट  खच होतो आ ण ३१ कोट च महसुल 
जमा होतो. मला वाटत टाटा इ टटयूट सारखी कॅ सर हॉ पट स आहेत या माणे पाणी 
देत असताना पा याचा महापािलकेला कती नफा तोटा होईल ह  गो  या ठकाणी कोणालाच 
अिभ ेत नाह . पा यातून महापािलकेच कुठतर  उ प न वाढाव अशी अपे ा न करता या 
शहरातील येक नागर काला पाणी कसं िमळेल मग तो अिधकृत घरातला असु दया कंवा  
अनिधकृत घरातला असू दयात. तु ह  पा यावर कारवाई करताना तु ह  शा तीकर असताना   
देखील काह  लोकांची कने श स तु ह  देत नाह त. तु ह  हणता शा तीकर भर आ ण मग 
पा याच कने शन घ.े आज ताथवडयासार या प रसरात तु ह  सांगता तुमची २०१२ या 
अगोदरची न द आहे तु हांला पाणी िमळणार नाह . या ठकाणी या नागर कांची असणार  
तळमळ जर आपण पाह लीतर पा यासाठ  ते लोक आजह  महापािलकेत राहून हांडयानी पाणी 
भरतात. मला वाटत 24x7 ची लाईन टाक यासाठ  दुधेकर साहेबांनी एक र ता खोदला आहे 
या र यात दोन माणस आतापयत गेली. या गावातून ती लाईन जात असताना या 

गावातले पाणी कने शन आपण का थांबवता. शहरात राहणारा नागर क हा कशातह  असलातर  
मग तो अिधकृत म ये असू दयात कंवा अनिधकृतम ये असू दयात याला पाणी दे याची 
जबाबदार  ह  आपली आहे. ती देत असताना कुठलाह  दुजाभाव न करता ते कने शन तु ह  
कसे रे यूलराईज करणार ते करत असताना तु ह  यांना माह ती दया. कंवा या लोकांना 
पाणी कस िमळेल याची काळजी सु दा आपण घेतली पाह जे. आज शहराची लोकसं या २२ 
लाख आहे. पुढ या दहा ते पंधरा वषात शहराची लोकसं या कती असेल हा जर आपण 
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दुर कोन ठेवलातर िन तच पा याची सम या आप याला कमी माणात भेडसावेल. मला 
वाटत आमचे िमञ केशव घोळवे यांनी सांगीतल क  आ ह  िसंगापूरचे दौरे केल.े  हे दौरे करत 
असताना यांना पाणी कसे िमळते हे माण यापे ा तो देश या देशानी पावसा या पा याच 
पाणी आडवून वत:च धरण केल ंआ ण या धरणाच पाणी संपुण देशाला देतात. अशी देखील 
उदाहरण आहेत या ठकाणी गो वंदरावानी  घेतल हणून मी या िसंगापूरचा उ लेख या ठकाणी 
करतो. क  जो देश दुस-या देशातून पाणी घेत होता यानी वत: या देशात पावसाच पाणी 
पडणार आडवून लोकांना पाणी दलं यातून धरण बांधल अशी असं य उदाहरण आप याला 
बघायला िमळतील. ताईन सांगीतल क  महापौर आमचे, पालकमंञी आमचे माग या लोकांचा 

कोन न हता. ताई आता तुमचा कोन ठेवा. झाल गेल वस न जा. या शेतक-यांना 
या आमदारांना, मु यमंञी यांना एकदा व ासात या. या शहराला पाणी पाह जे. प वरह त 

प  वस न आ ह  सवजण आप या बरोबर आहोत.  हा  िनणय घेत असताना अस क  नका 
क  तीन वष झाल.े बरेचसे  अजूनह  लंबीत आहेत. या ठकाणी शा तीकराचा  लंबीत 
आहे, या ठकाणी अनिधकृत बांधकामाचा  लंबीत आहे, रेडझोनचा  लंबीत आहे. तर  
याच या यावर व याच या यावर न ढकलता पा याचा गंभीर  जेणेक न पुढ या दहा 
वीस वष तो  कसा सूटेल याकडे आयु  साहेब आपण ल  दयाव.े आपण मत हा य 
केले ताईनी सांगीतल े तु ह  कुठला दबाव घेत नाह त आ ण आपण मु यमं यांबरोबर काम 
केल पण आपण गालात या गालात हस याबरोबर आ हांला मा.शरद पवार यांची आठवण येते. 
क  गालात या गालात हासणे हणजे न क  काय, ताई बोलत असताना आपण मत हा य 
केल.ं तर  आपण मत हा य के यानंतर संपुण शहरातील नागर कांना हावस कसे वाटेल हे 
आपण पाणी देत असताना पहाव. मी आज एक छोटस उदाहारण आम या भागातील देतो. 
आपण पोलीस लाईन या बाजूला टाक  गेले दहा वषापासून बांधताय. ािधकरणाने दली परत 
याचा तु हांला लोप नाह  आवडला परत ती कॅ सल केली आज याची प र थती काय 

आहे. आज तु हांला वचारलेतर तु ह  हणता कारवाई झाली. ािधकरणाला वचार यावर 
सांगतात या ठकाणी शाळा आहे. आ ह  कारवाई क न परत ती पा याची टाक  ता यात घेऊ. 
आमचा भाग जर  ामीण भाग असलातर  या भागातून येणारा ब ड ंग परमीशनचा २५ 
ट के िनधी आ ह  देतो. कालच तु ह  पेपरला बातमी वाचली असेल क  बालेवाड  माणे 
यांनीह  कोटात जायची तयार  ठेवली आहे. आ ण जर बालेवाड माणे तेह  कोटात गेल ेआ ण 
या ठकाण या नवीन बांधकामाला जर थिगती िमळाली तर ते आपल दुदव असेल. यां या 

एवढ  वाईट प र थती आज आपली नाह . परंतु आज तु ह  गणेशनगर, ल मणनगर, 
क पटेव ती, द मंद र एवढया सगळया ऐर याला . .२५ ला आपण फ  ६० एमएलड  पाणी 
देतो. हे देत असताना एका एका सोसायट या टँकरच बील स र-स र, तीस-तीस लाख . 
वषभराच बील या ठकाणी आहे. आपली जबाबदार  आहे यांना पण पाणी दयायची. पाणी देत 
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असताना आपण एक कडे 24x7 करत असताना आपण शहरातील सव भागाचंा जो ामीण भाग 
शहरात आलेला आहे या भागाचा देखील वचार करावा. या ठकाणाहून आप याला चांगले 
उ प न देखील िमळतय. रेनवॉटर हव ट ंगब ल जर आपण टॅ सम य े यांना सबिसड सारखा 
कार केलातर िन तपणे लोक रेनवॉटर हव ट ंग भावीपणे राबवतील. आज रसायकलीगं 
लॅन येक सोसायट चे आहेत. मी आजच सकाळ  फोटो काढले पाऊस पडत होता आ ण 
ड हायडरला आप या महापािलकेचा टँकर झाडांना पाणी घालत होता, हा काय कार आहे. 
व न पाऊस पडतो आ ण आपला टँकर झाडाना पाणी घालतो. हा कुठेतर  आपला आप या 
कमचा-यांवर, या शहरात या टँकर लॉबीवर देखील अंकुश पाह जे परंतु तो टँकर महापािलकेचा 
होता. आता महापािलकाचा देखील टँकर लॉबीत समावेश आहे का. असे असं य  या 
शहरातील नागर कांना देखील भेडसावतात. आयु  साहेब, आपण नागपूरला चांगले काम केले 
आहे. या ठकाणी सु दा चांगले काम करताल. जाता जाता चांगला ठसा उमटवताल यात 
आ हांलाह  शंका नाह . या शहरा या पा या या टाक चे रझ हशन आप या ता यात दल,े 
पा या या टाक चे रझ हशन ता यात घेत असताना जर ते भूसंपादनाला गेलतर व तो मालक 
तयार नसेलतर ती या दोन दोन तीन तीन वष आडकून पडते. ह  सोडवणूक कर यासाठ  
आपण काय करणार आहोत. वाकड म ये मेन चौकात एक लाईन फुटली, लाईन फुटली 
असताना दुधेकर साहेब, आ ह  शोधत होतो. यावेळेस कळल क  ती १९८६ ची लाईन आहे. 
आ ण यावेळेस तु ह  अ टरनेट डे पाणी दलं यावेळसे या लाईनचे ेशर वाढल े हणून 
ती लाईन फुटली. मागे पंचवीस-तीस वषापुव  झालेले काम याचा लॅन या सगळयाची 
उ सुकता, याच कोऑड नेशन हे आप या सवाचे आपआपसात आहे क  नाह . आज काह  
काह  ठकाणी हवेवर मीटर पळतो मग तो मालक येतो आ ण सांगतो, साहेब हे बघा अगोदरची 
जी हवा येते यानी माझा मीटर पळतो आ ण बील वाढतं. अशावेळेस आप या अिधका-यांनी 
देखील या माणसकडे याय भूमीकेतून पाह ले पाह जे. या शहरात येक गर ब लोक आहेत, 
चांगली लोक आहेत यांची यावेळेस पा यासाठ  हेळसांड होते ती पाहत असताना लोकांनाह  
पाणी देण ं आपल कत य आहे. मा.महापौर साहेब, खरंतर भाऊसाहेबांनी सवाना एक धडा 
घालून दला आहे यांनी अतीशय चांगला  वचा न या यावर या ठकाणी चचा घडवून 
आणली. ती घडवत असताना महापौरांनी देखील लगेच कोणालाह  न वचारता ती मा य केली. 
याब ल मा.महापौरांना ध यवाद देतो. पवना धरणा या पाईपलाईनम य े देखील आपण ल  

घालाव.े  संपुण शहरा या पा याचा , भ व यात वाढणार  लोकसं या, भामा-आसखेडचे 
देखील पाणी मंजूर झालेले आहे. मुंबई महानगरपािलकेच वत:चे धरण आहे. या ठकाणी 
यां या पा या या टा या कमी आहेत. ६ कोट  लोकसं या असताना देखील संपुण महारा ाला 

पाणी दे याची जबाबदार  ह  रा याची देखील आहे याच माणे आप या महापािलकेची देखील 
जबाबदार  याच माणात आहे. आ ह  सव वरोधात जर  असलोतर  अशा वलंत ी आपण 
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सव एकञ महापौरां बरोबर आहोत. महापौरांना हे सांगायच गांभीय कमी आहे कारण बोलायला 
कोणी नाह . यां या घरात वैनी आ या, वैनी हण या घरात पाणी नाह  आल क  महापौरांना 
लगेच कळेल. यामुळ मा.महापौरांनी मा.आयु ांनी गांभीयाने या ाकडे पहाव, ध यवाद. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माझे परममीञ 
भाऊसाहेब भोईर यांनी खरच सांगीतले क  आज सभागृह मा या प दतीन ेचालवणार आहे, खर 
आहे भाऊसाहेब, तुमचे अिभनंदन करतो क  या वषयाची चचा या सभागृहात झाली, मला 
असं वाटतय क  पह या सभेपासून तु ह  असतातर मला अजून अिधक आनंदह  झाला 
असता. आ ण हे सभागृह आ ण खरतर भाऊसाहेबांनी माझ ऐकलं असततर मा या जागेवरती 
या सभागृहाचे नेते भाऊसाहेब भोईर शंभर ट के राह ले असते. ठक आहे, भाऊसाहेब कधी 
कधी माणसाचे िनणय चुकत असतात. मी अस हणणार नाह  क  राजकारणाम ये तु ह  खुप 
मुर बी आहात. मा या सारखा कायकता तुम या ब ल बोलणे बरोबर नाह . अिभमानह  वाटला 
क  आज तु ह  पह यांदा सभागृहाम ये आलात, पा या या संदभाम ये चचा घडऊन आणली 
आ ण दोन तास आपण या पा या या वषयावर बोलतोय. खरतर मा या अगोदर सगळया 
व यांनी आपले मत य  केल.े मी तर या सभागृहाला एवढच सांगेल, भाऊसाहेब भोईर, द ा 
काका सान े बोलल,े माझे िमञ अजीत ग हाणनी खुप चांगल सांगीतल, मंगलाताई यांनी 
चांग या प दती या सुचना के या क  िनयोजन झाल नाह . खरतर िसमाताईनं सांगीतल क   
सहा मह यापुव  महापािलकेम य ेभाजपची स ा आलेली आहे. ताई खरं आहे, मंगलाताई मी 
तु हांला योगशेभाईना वनंती करतो तु ह  पंधरा ते वीस वष या महापािलकेम ये स ेम ये 
होता. थोडस लॅिनंग केल असतेतर माला असं वाटतय पा याची अशी प र थती मा या 
सगळया भगीनी सांगत हो या क  आम याकड पा याची सम या आहे. काका तुम या वॉडात 
खुप कमी पाणी येतय तु ह  थोडस चांगल लॅिनंग जर केल असततर पा याची सम या आली 
नसती. तु ह  चुकह  कबुल केली मी तुमचे अिभनंदनह  करतो. सगळेजण एक गो  सांगत 
होते, पवना जल वाह नी या संदभात सगळयां या मनाम ये शंका होती. मी या या 
लॅिनंगम ये जाणार नाह  मा या अगोदर या सगळया व यानंी पवना जलवाह नी, कृञीम 
पाणी टंचाई िनमाण करणे या शहरातील लोकां या ब लची आ था िनमाण करण मला असं 
वाटत क  ते तुमचे काम आहे. आ ह  मा णकपणाने लोकांना सेवा दे यासाठ  येथे आलो.  
आ ह  स ेवर बसलो हणजे फार काह  िमळव यासाठ  आलेलो नाह त. या शहरातील 
नागर कांना पाणी चांग या प दतीच िमळाल पाह जे वेळेवर िमळाल पाह जे. पुरेसे पाणी 
िमळाले पाह जे हा ामा णकपणा घेवून आ ह  या पुढ या काळाम ये काम करणार आहोत.  
पवना बंद जल वाह या या संदभात मा या अगोदर या सगळया व यांनी सांगीतल े क  
मावळाम ये भाजपचे आमचे आमदार आहेत. यांचा वरोध आहे, हे साहजीकच आहे, ताईह  
बोलता बोलता बोल या. या ाचे राजकारण आ ह  कधीच केलेले नाह . पह या दवसापासून 
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आ ह  एकच गो  सांगतो कुठ याह  शेतक-यां या र ाने माखलेले पाणी पंपर  िचंचवड या 
लोकांना नको. यावेळेला गोळ बार झाला, या दवशी कसली प र थती होती. ९ ऑग ला 
गोळ बार झाला. दुदवी घटना होती आ ण साहजीकच आहे क  दोन-तीन माणस ेमावळामधली 
गोळ बाराम य े दुदवाने गे यानंतर आपण यांची मन थती तयार करणे हे सगळयात मोठे 
काम आहे. आ ण हणून सगळयांनी मनापासून सांगीतल आहे. भाऊसाहेब मावळाम य ेतुमचे 
नातेवाईक आहेत, तसे माझे मीञ तेथे आहेत, तसे तुमचेह  सगळया प ात आहेत, योगेश 
बहल यांचे पण आहेत. मी या िनमी ान एवढच सांगतो क  पा या या ाम ये आ ह  
राजकारण कधीच करणार नाह त. माझी तु हांला सगळयांना वनंती आहे. मा.पालकमं याना, 
मा.मु यमं यांनाह  आ ह  सांगीतले आहे. तेथील शेतक-यांचे समाधान करणे आपले पह ल 
कत य आहे. हणजे शेतक-यांना काय पाह जे. को हापूर टाईपचे काह  बंधारे बांधुन देऊन या 
शेतक-याचें समाधान करता येईल का, तीथ या गावागावातला पाणीपुरवठा चांगला क न देवून 
यांच समाधान करता येईल का. मला असं वाटतय क  काह  गो ी बोलाय या नाह तर या 

झा यानंतर िन तच पवना जलवाह नीचे काम काह  दवसाम ये पुण वाकडे नणेार आहोत. 
जशा तु ह  चुका के या परंतु या शहराला पवना जनवाह नीतून पाणी दे यासाठ  मावळ या 
जनतेला आ ह  दहा वेळा नाह तर शंभरवेळा यां या पाया पडलोतर  चालेल परंतु पंपर  
िचंचवडला पाणी आण यासाठ  य  क . भामा-आसखेडची तीच प र थती आहे. मला असं 
वाटतय क  भामा-आसखडे या संदभाम ये माग या मह नाभरापुव  मा.पालकमं यांची 
यासंदभात बैठक झाली आ ण पुढ या पंचवीस-तीस वषाचा या शहराचा पाणीपुरवठा, खरंतर हे 

आज आपण पवना जलवाह नीतून पाणी आणल,ं भामा-आसखेड मधुन पाणी आणल,ं पुढ या 
काळाम य ेआं ा मधुन पाणी आण याची वेळ आलीतर मला असं वाटतय क  हे पा याच 
िनयोजन फ  पुढ या येणा-या २५-३० वषानंतरचे असणार आहे. हणजे पुढ या २५-३० 
वषा या नंतरच जर आप याला लॅिनंग करायचे असेलतर मला वाटतय क  ताईन सांगीतल 
क  मुंबई सारखे वत:चे धरण िनमाण कर याची वेळ या पंपर  िचंचवडला येणार आहे. 
आप याला वनंती आहे क  पा यासाठ  प  वगैरे सोडून दया शहराचे यव थत लॅिनंग 
करायचे असेलतर पंचवीस, तीस, प नास वषाच. खरतर र या या संदभाम ये आपण शंभर 
ट के चचा करणार आहोत. मला वाटतय क  शहरा या वकासाम ये पाणी असेल, अनिधकृत 
नळा संदभात सांगीतले क  पा यापासून आप याला कती इ कम होते. इ कम हा मह वाचा 
मु ा नाह . महापािलकेत स ेम ये आ यापासून आ ह  मनापासून हे ठरवल हे खरं आहे क  
शहराम य ेअनेक लोक असे राहतात क  ते पा याचे कने शन टॅप मा न वापरतात. आयु  
साहेबांना माग या पंधरा दवसापुव  आ ह  वनंती केली क  यांना आपण एक संधी दयायला 
पाह जे तु पा याच बील तर  भर. हणजे कमान लाखभर पा याची कने शन असतील. आ ण 
ताई आ ह तर फ  पाणी आळंद ला दलेले आहे. मला वाटतय क  शहरा मध या कुठ याह  
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जवळपास या भागाला आ ह  पाणी नाह  दल.ं कारण आळंद  हा आप या सगळया या 
भावनेचा, देचा  आहे. पुढ या काळाम ये आळंद  असले, हंजवड  असेल कंवा 
बालेवाड लाह  पा याचा  तुम या सगळया या काळाम ये केला आ ण माझी या सभागृहाला 
एवढ च वनंती आहे क  या शहरात पा याचे चांगले िनयोजन कर यासाठ  आपण सगळयांनी 
पुढ या काळाम ये य  क . भामा-आसखेडचा  माग  लाव या या संदभामधला, पवना 
जलवाह नीचा माग  लाव या या संदभामधला  असेल. आपण सगळयांनी य  केले आ ण 
अशीच साथ दया. मला वाटते आमचे आमदार आहेत, पालकमंञी आहेत, मा.मु यमंञी आहेत  
या पंपर  िचंचवडकडे खरतर यांच अिधक ल  आहे. पंपर  िचंचवडची तहान भारतीय जनता 
पाट चे नेते शंभर ट के भागवतील आ ण पुढ या काळाम य ेहे दोन-तीन वषय आपण माग  
लाऊन या शहराचा पाणीपुरवठा पुण कर याचा िन तच य  क . मला असं वाटतय क     
या एका वलंत ाला मा या सगळया सहकायानी आज वाट िनमाण क न दली. मी  
आपले सवाचे मनापासून अिभनंदन करतो आ ण हा  सोड व यासाठ  आपण सवानी य  
क यात एवढच या िनमी ान सांगतो आ ण थांबतो, ध यवाद. 
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक – ५८       वषय मांक – १ 
दनांक- १९/८/२०१७       वभाग- मा.आयु  

 
    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३८१/२०१७,  

                   द.१५/०६/२०१७ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक १७ द.२१/०७/२०१७  
 

      “कान-नाक-घसा त ” अिभनामाचे पद सरळसेवा वेशान ेभर याकामी कमचार  िनवड 
सिमतीने िशफारस केले या ित ा याद वर ल डॉ.च हाण परमानंद देवदास यांची खु या 
( व.जा.(अ)) वगातून वेतन ेणी र. . १५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये “कान-नाक-घसा 
त ”  अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता देणेत येत आहे.    

मा.योगीता नागरगोजे-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.आ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वैदयक य 
वभागातील कान-नाक-घसा त  सरळसेवेने भरणेकामी या वषयास अनुस न  मी सभागृहाचे 
ल  वेधु इ छते क  त कालीन आयु  डॉ. ीकर परदेशी यांनी येक णालयात 
फजीिशयन, ञीरोग त , बालरोगत  तसेच आव यक ते सव वभागासाठ  वैदयक य 
अिधकार  यांची कायम व पी टम नेमणार असे सांगून कायवाह  सु  केली परंतु आजरोजी 
महापािलके या सव णालयाम ये दुदवाने डॉ.नस याचे फलक झळकत असतात. आजच 
सकाळ  मी तालेरा णालयात एका पेशंटला भेट यासाठ  गेले होते.  या ठकाणी वैदयक य 
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सेवेसाठ  असणारा टाफ हणजेच बालरोगत  फजीशीयन नाह . जे वॉडबॉय असतात, मावशा 
असतात यांची कमतरता आहे अशी मा हती मला तेथे िमळाली. तसेच सोनो ाफ साठ  जे 
डॉ टर होते ते वैय क कारणामुळे यांनी राजीनामा दलेला आहे आ ण आता तेथे 
सोनो ाफ ह  केली जात नाह . मागील वषापासून डोळयाचें मोतीबींदु चे ऑपरेश स होतात. 
यासाठ  तालेरा णालय हे खास मान या जायचं. तालरेा णालय हे पंपर  िचंचवडम ये 

म यवत  ठकाण आहे. तसेच वेताळनगर, बजलीनगर, वा हेकरवाड , ताथवडे, पुनावळे, 
रहाटणी, काळेवाड  येथील नागर काना ते सोई कर होतं. या ने तेथे या श ञ या 
हाय या तर तो श ञ या वभागच पुणपण े बंद केलेला आहे. नवीन सा वञीबाई फुले हे 
हॉ पटल झाललेे आहे. जर आप याला तालेरा हॉ पटलच र यूएशन करायचेतर नवीन 

णालयात आपण श ञ या वभाग हलवायला पाह जे होता. तो वभाग बंद के यामुळे 
तेथील सगळे ण आता वायसीएमला पाठ वले जातात. परंतु वायसीएमलाह  डॉ टस उपल ध 
नस यामुळे अ रशा णांची हेळसांड होते. तर  या गो ीकडे आपण ल  दयाव. नवीन 
इमारत बांध या या उ ेशानचे डॉ टर आ ण कमचा-याचंी भरती होत नाह  क  काय अशी शंका 
येते. नवीन हॉ पटल बांधा परंतु याला पयायी जु या हॉ पटलम ये आव यक डॉ टर, 
कमचार  यांचीह  उपल धता क न दयावी अशी मी शासनाला वनंती करते.  पंपर  िचंचवड 
शहराची वाढती लोकसं या वचारात घेता शहराम ये दोन र पेढयाचंी गरज होती. काह  
दवसापुव  तालेरा णालयात ांतीवीर चाफेकर बंधु नावाची र पेढ  चालू होती. परंतु ती 
वायसीएमम ये िश ट केली. तालेराम ये येणारे गर ब ण आता र ासाठ  वणवण फरतात. 
वायसीएमला गेले क  तेथे र ाचा तुटवडा आहे हणून सांगतात. गर ब लोकांना पु यापयत 
पोहचाव लागतं. तर ह  र  िमळतं, नाह  िमळत अशी अव था आहे. ह  र पेढ  चालू 
कर यासाठ  मी माग या पंचवाष कम ये पाठपुरावा केला होता. शहर सुधारणा सिमती, थायी 
सिमती, सवसाधारण सभाम ये ठराव मंजुर होवुनह  आजपयत शासनान े र पेढ  चालू 
कर यासाठ  कुठलीह  यंञणा राबवली नाह . शहरातील फर या दवाखा यालाह  ेक लागलेला 
आहे. तसेच कमचार  सं या अपुर  आहे. वायसीएमम ये शव व छेदन वभागात अपुरे डॉ टर 
आहेत व कमचार  सं याह  कमी आहे. यामुळे मृत पावले या य या नातेवाईकांना ितथं 
ताटकळत रहावं लागत. कधी कधी या याव न तेथे हाणामा-या होतात तर  साहेब, आपण या 
गो ीकडेह  ल  दयाव.े त कालीन आयु  डॉ. ीकर परदेशी यांनी वैदयक य सेवेम ये चांग या 
प दतीन े ल  घातले होते यामुळे परदेशी यांचे काळातील वैदयक य सेवेबाबतचे आदेश, 
पञ यवहार तपासावेत व आजरोजी सु  असलेले सव महापािलका णालयातील कामकाजाची 
तपासणी व ऑड ट कराव ेआ ण या काह  ञुट , दोष िनमाण झाले असतील  यात सुधारणा 
होणेकामी दघकालीन योजना तयार करावी अशी वनंती करते आ ण माझे दोन श द थांबवते. 
ध यवाद, जय ह द, जय महारा .  
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 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 केल.े 
           ------  

मा.शिमला बाबर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.             
                                                                                                 
ठराव मांक – ५९                 वषय मांक – २ 

दनांक – १९/८/२०१७        वभाग- मा.आयु  

 
      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४९१/२०१७,  

                द.१९/०७/२०१७ 

             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक १८ द.०४/०८/२०१७  
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ' शासन अिधकार ' अिभनामाची पदे 

र. .९३००-३४८०० ेड पे ५४०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. जा हरात 
.९३/२०१३ नुसार आदेश . शा/१/का व/१४९२/१३, द.२०/११/२०१३ अ वये ी.खोत 

सं दप दादासाहेब यांना खुला (भ.ज.(क)) आ ण ी.बहुरे िसताराम देवचंद यांना व.जा.(अ) 
या वगातून सरळसेवा वेशाने शासन अिधकार  या पदावर िनयु  दे यात आलेली आहे. 

तुत या िनयु  आदेशाम य े आपण जर द.०१/११/२००५ पूव  शासक य/िनमशासक य 
सेवेत दाखल झाला असाल तर  आपण पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर जू 
झा यापासून तीन म ह या या कालावधीत, संबंिधत शासक य/िनमाशासक य कायालयाने 
आपल े सेवािनवृ ी वेतन अंशदान (Pension Contribution) व रजा वेतन अंशदान (Leave 

Salary Contribution) ची र कम पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे वग के यास आपणांस 
महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन)  िनयम १९८२ नुसार िनवृ ीवेतन योजना लागू राह ल. 
तसेच संबंिधत शासक य/िनमशासक य कायालयाकडे जमा असणार  भ व य िनवाह िनधीची 
याजासह र कम पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे वग के यास आपणांस सवसाधारण 
भ व य िनवाह िनधी िनयम १९९८ माणे भ व य िनवाह िनधी योजना  लागू राह ल.  अ यथा 
आपणांस द.३१ ऑ ट बर २००५ नुसार नवीन अंशदान िनवृ ीवेतन योजना हणजेच 

'प रभा षत अंशदान िनवृ ीवेतन योजना' (Defined Contribution Pension system)  लागू 
राह ल', या माणे अट नमूद कर यात आलेली आहे. 
      ी.खोत सं दप दादासाहेब हे द.११/१२/२०१३ रोजी शासन अिधकार  पदावर 
महापािलका सेवेत जू झाले आहेत. त पूव  ी.खोत सं दप हे द.१४/१०/२००५ पासून 
ज हा प रषद अहमदनगर या आ थापनेवर ामसेवक पदावर कायरत होते. ी.बहुरे 
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िसताराम देवचंद हे द.१७/१२/२०१३ रोजी शासन अिधकार  पदावर महापािलका सेवेत जू 
झाले आहेत. त पूव  ी.बहुरे िसताराम हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा व ापीठ 
औरंगाबाद या आ थापनेवर द.२२/०६/२००५ पासून टाय प ट या पदावर कायरत होते. 
संबंिधत कायालयाम ये सदर या अिधका-यानंा महारा  नागर  सेवा (िनयम) १९८२ नुसार 
िनवृ ीवेतन योजना लागू होती. उ  अिधका-यानंी शासन अिधकार  पदाकर ता अज करताना 
द.१२/०१/२००७ या शासन प रप कामधील अट  व शत ची पूतता केलेली आहे. 
      िनयु  आदेशातील अट  व शत नुसार संबंिधतांचे पूव या कायालयाकडे रजा वेतन 
अंशदान व सेवािनवृ ी वेतन अंशदान रकमेची मागणी केली असता, ी.खोत यां यासंदभात 
अहमदनगर ज हा प रषद यांनी ज हाप रषद सेवेतून एखादा कमचार  महामंडळे/ 
नगरपािलका/महानगरपािलकेकडे सेवेत हजर झा यास संबंिधत सं थांना सेवािनवृ ी वेतन 
अंशदान व रजा वेतन अंशदान वग कर यासंदभात िनयम अ त वात अस याचे दसून येत 
नसलेबाबत मा.उपमु य कायकार  अिधकार , ( ा.पं.) ज हा प रषद अहमदनगर यांनी 
जा. .सा व२/ ामपंचायत८/६८/१६, द.२७/०४/२०१६ अ वय ेकळ वले आहे. तर ी.बहुरे 
यां याबाबत महारा  शासन िश ण वभागाकड ल द.२१/०७/१९८३ या शासन िनणया वये 
महारा ातील व ापीठे तसेच संल नत अनुदािनत महा व ालयातील िश क व िश केतर  
वगाला िनवृ ीवेतन अनुदान योजना द.०१/१०/१९८२ पासून लागू कर यात आली आहे. ी. 
बहुरे यांची नेमणूक द.०१/१०/१९८२ नंतर झाली अस यामुळे सेवािनवृ ी अंशदान भर याचा 

 उ वत नसलेबाबत मा.कुलसिचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा व ापीठ, औरंगाबाद 
यांनी द.१८/०२/२०१६ चे प ा वये कळ वल े आहे. यामुळे ी.खोत व ी.बहुरे यांनी 
द.२०/०८/२०१६ या अजा वये िनयु  आदेशातील अट  व शत नुसार अट . ६ ची पूतता  
न झा याने सदरची र कम वत: भर यास तयार अस याबाबत कळ वले असून पूव ची सेवा 
सलग ध न महारा  नागर  सेवा िनवृ ी वेतन िनयम १९८२ नुसार सेवािनवृ ी वतेन, भ व य 
िनवाह िनधी, रजा वेतना या लाभासाठ  वचार कर याबाबत वनंती केली आहे. 
 यानुसार मा.मु यलेखाप र क यांचेकड ल .मुलेप/१/का व/४८६/१७, 

द.१९/०१/२०१७ अ वये करणी ी.खोत व ी. बहुरे, शा. अिधकार  यांचे िनयु  आदेश 
. शा/१/का व/ १४९२/१३, द.२०/११/२०१३ मधील अट .६ िशिथल करावी लागेल आ ण 

शासक य/िनमशासक य कायालयातील कमचार  यांची मनपा सेवेत येणेपूव ची सेवा 
सेवािनवृ ी वेतनासाठ  व सवसाधारण  भ व य िनवाह िनधी  िनयम १९९८ माणे भ व य 

िनवाह िनधी योजनासाठ  धरणेबाबत मनपाचे धोरण िन त नसलेने याबाबत मा.महापािलका 
सभेची मा यता यावी लागेल या माणे अिभ ाय दल ेआहेत.           
 सबब, ी.खोत सं दप  व ी.बहुरे िसताराम यां या मागील सेवेला संर ण देणे करणी  
िनयु  आदेश द.२०/११/२०१३ मधील अट . ६ िशिथल करण,े ी.खोत याचंी ज हा 
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प रषद अहमदनगर या आ थापनेवर द.१४/१०/२००५ ते द.१०/१२/२०१३  या 
कालावधीकर ता केलेली सेवा याच माण े ी.बहुरे यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 
व ापीठ, औरंगाबाद या आ थापनेवर द. २२/०६/२००५ ते द.१६/१२/२०१३ या 
कालावधीकर ता केलेली सेवा पंपर  िचंचवड महापािलकेकडे सलग सेवा धरण,े उ  
कालावधीकर ता सदर या कायालयाकडे जमा असले या सेवािनवृ ी वेतन, भ व य िनवाह िनधी 
आ ण रजा वेतना या रकमा लेखा वभागामाफत िन त क न संबंिधत अिधका-यामंाफत 

भ न घेणे आ ण सदर या रकमा भ न घेत यानंतर यानंा महारा  नागर  सेवा 
(िनवृ ीवेतन)  िनयम १९८२ नुसार िनवृ ीवेतन योजना आ ण सवसाधारण भ व य िनवाह 
िनधी िनयम १९९८ माणे भ व य िनवाह िनधी योजना लाग ूकरणे या बाबीस मा यता देणेत 
येत आहे. 
मा.अनुराधा गोरखे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.भाऊसाहेब भोईर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या वषया या 
अनुषंगाने वषय मंजूर करायचा तर करा परंतु आपण माग या गेली वीस वष साधारणत: 
आपली महानगरपािलका   क वगात होती आता ब वगात पांतर झालेल आहे. आपण 
अकृतीबंध गेली वीस वष केला नाह . महापािलके या मा यमातून तो शासनाकडे पाठवलेला 
आहे तो लवकरात लवकर आणावा व कोण याह  पदावर गदा येऊ नय.े आपण आप या 
प दतीचे असे वषय जर करत बसलोतर,  आकृतीबंध पाठपुरावा क न ताबडतोब आणावा. 
आयु  साहेब आपण गांभीयाने याची दखल यावी कारण तो आपण शासनाकडे मंजूर साठ  
पाठवलेला आहे. तर  तो शासनाकडून मंजूर क न यावा.  

मा.संद प वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज या सभेतला 
वषय ी. संद प खोत व ी.बहुरे साहेब यांचा अंशदान पे शनचा वषय आहे या 
वषयावरती भ व य िनवाह िनधी, रजावतेन अंशदान वषय वधी सिमती माफत मु य 
महापािलका सभेला आलेला आहे. मा.महापौर साहेब, दोन अिधकार  शासनाकडून आलेले 
आहेत. यांना आपण आप या महापािलका सेवेत कायम करणार आहोत का आ ण करणार 
असालतर कोण या िनयमानुसार. आजपयत कती शासन अिधकार  शासनाकडून आलेले 
आहेत. अशा शासन अिधका-यांना आपण महापािलकेत कोण या अ ट व शत वर कायम 
करणार आहेत. आप या मनपातून सरळ सेवेतून मोशन न देता सहा.आयु  पदाचे 
अिधकार  ठक आहे पण आपण अस ेबाहेर ल अिधकार  घेऊ शकतो का. ी.बहुरे यांना मी 
. . २१ मधील महापािलके या िमळकतीचा तपशील मागीतला होता. या माणे यांनी 

तपशील दला  याम ये . .२१ मधील िमळकतीची थकबाक  १ कोट  ९१ हजार ४०० . 
हणजे एका भागाची आतापयत १ कोट  ९१ हजार. असे ३२ भाग आहेत. यानंी आता 

पयत कती वसुली केली याची ी.बहुरे साहेब यांनी मा हती दयावी. र कम वसुल झा यावर 
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काय कारवाई केली व न झा यावर काय कारवाई केली याचीह  मा हती दयावी. असे 
कामचुकार अिधका-यांना आपण सेवेत कायम करणार आहोत का. तसेच भूमी आ ण 
जंदगीचा यां याकडे चाज होता, ड भागातील शासन अिधका-याचा यां याकडे चाज 
होता. यानंी ितथ जो पंपर तला एक क डवाडा आहे, भुिम आ ण जंदगीत या ता यातला 
याला २९/७/२०१७ ची मुदत होती तर तो या मुदती या आतम ये यांनी ता यात घेतलेला 

नाह . तो क डवाडा आपण दर महा २३४/- पयानी ाय हेट सं थेला दला. ितथ जे आता 
पशुवैदयक य अिधकार  आहेत, मी वारंवार  वचारल,े पञ दल,े डॉ. गोरेना मा हती 
मागीतली या गायांच तु ह  काय करता. आम याकडे पंपर  भागाम ये गाया, कुञी, डु े  
एवढ  झालेली आहेत क  माणस कमी आ ण हेच जा त झालेल ेआहेत. आ ण जो क डवाडा 
आहे तो पर पर भाडयाने दलेला आहे. आ ण जे काह  गाया पकड याच कॉ ॅ ट दलय ते 
आतापयत पुण चार मह यात पंपर  िचंचवड मधुन ७३ जनावर पकडलेली आहेत. एकटया 
पंपर म ये ४०० ते ५०० गाया अशा मोकाट फरतात. आ ण जो ७३ गायाना उचल याच 
टडर दल आहे ते शुभमंला दलेले आहे आ ण जो क डवाडा भाडयान दला तो पण शुंभमला 
दलेला आहे. हणजे काह  साटलोट आहे का. का शेटलमट आहे आपआपसाम य.े डॉ.गोरे 
यांना िनलंबीत केले पाह जे. मी पञ दल,े बाक या स मानीयांनी पञ दल क  तु ह  अशा 
अशा कायवाया करातर ते मला मा या सारखेच पञ देतात. ठक आहे आमच ािसजर चालू 
आहे. समोर या य न पञ दल क  यांना हणतात मुदतवाढ दया क डवडयाची आ हांला 
गरज नाह . पंपर  िचंचवड महापािलकेत आज चार क डवडे आहेत. चारह  आपण ९६ ला बंद 
केले आहेत. ९२ नंतर चार वषात कुठला जावाईशोध लावला क  स लाईज प दतीने आपण 
क डवाडा, मी पण शेतकर  आहे. मा या घर  सु दा गाई, हशी आहेत. महापौर साहेब, 
तु ह ह  शेतकर  आहेत, तु हांलाह  मा हती आहे क  प र थती काय असते.           
ी.बहुरे यांना कायम व पी घेणार असालतर कोण या िनयमाने घेणार याचे उ र दयाव,े 

थांबतो जय ह द जय महारा . 
               
 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 केल.े 
        ------  

 

मा.माधुर  कुलकण  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.      
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ठराव मांक – ६०                 वषय मांक – ३ 

दनांक – १९/८/२०१७        वभाग- मा.आयु  
  

         संदभ : १) मा.शिशकांत कदम, मा. वकास डोळस यांचा ताव – 

                २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .११ द.११/०७/२०१७ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील मौजे दापोड  येथील 
आ. . ३/१४ इं जिनअर ंग टोअस (ES) या आर त जागेवर पा याची टाक  (ESR) साठ  
होणा-या बदलास म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार मा.महापािलका सभेची 
मा यता घेणे आव यक आहे.  मौजे दापोड  येथे स थतीत आ. .३/३ उंच पा याची 
टाक साठ  ४००० चौ.मी. े  आर त केलेले आहे. या ठकाणी एकच पा याची टाक  
बांध यात आलेली आहे.  या ठकाणी दुसर  पा याची टाक  बांधणे श य होणार नाह .  दापोड  
येथील लोकसं या पाहता एकच पा याची टाक  अस यामुळे पा याची खुपच टंचाई िनमाण 
झालेली आहे. यामुळे दुस-या पा या या टाक साठ  िनयोजन करणे गरजेचे आहे. दापोड  
येथील स.नं.१३ पैक  आ. .३/१४ इं जिनअर ंग टोअससाठ  आर त असलेली १००० चौ.मी. 
जागा महानगरपािलके या ता यात आलेली आहे. मौजे दापोड  येथील आ. .३/१४ इं जिनअर ंग 
टोअस या आर त जागेवर म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार उंच 

पा याची टाक  (ESR) साठ  आर ण फेरबदल ता वत करणेस मा यता देणेस व सदर 
म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार आर ण फेर बदलाची संपुण कायवाह  
करणचेे हणजेच जाह र नोट स करणेकामीचे, हरकती व सुचनांवर सुनावणी घेऊन ताव 
शासनास सादर करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा.सार का स ते-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  

 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता—  

      अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
       ------  
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मा.उषा ढोरे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                            
                                                                                                                                                    
                   वषय मांक – ४ 

दनांक – १९/८/२०१७         वभाग- मा.आयु  
 

       संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प     

                  .नर व/का व/३६/ पं.गुरव/२६२/२०१७, द.१९/०७/२०१७ 

          २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१२ द.२५/०७/२०१७ 
 

       मौजे पंपळे गुरव, पंपळे सौदागर, मौजे सांगवी पयत संर ण वभागा या ह लगत 
असले या मंजूर वकास योजनेतील १२ मी./१८ मी. ं द र यालगत संर ण वभागा या 
ह तून आणखी १२ मी. ं द र ता करणे व या यित र  मौजे सांगवी स.नं. ६८ पासुन 
(बी.आर.घोलप कॉलेजची उ रेकड ल बाजू) ते नवी सांगवी बस टाँप पयत अित र  २४ मी. 
र ता तसेच यापूव या संर ण वभागाने मंजूर  दले या H to I (R3) र याकर ता अित र  १२ 
मी. ं द र ता  करणे आव यक आहे.   सदरचा अित र  र ता के याने, सदर र ता हा दोन 
बीआरट  र यानंा जोडणार अस याने वाहतुक साठ  फ डर ट हणून उपयोगात येणार आहे. 
तसेच सदर भागाचा वकास मो या माणावर झालेला अस याने वाहतुक सुरळ त व सुर त 

हो या या ीने सदरचा र ता होणे गरजेचे आहे.   सदर िनयो जत र यांची लांबी सुमारे ४९३० 
मी. इतक  असणार आहे. सदरची जागा सुमारे ६३९६० चौ.मी. व वकास योजनेतील १२ मी. व 
१८ मी. ं द र यामधील उव रत े ासह एकुण े  संर ण वभागाचे अस याने सदरचे े  
संर ण वभागाकडून मनपास ह तांतर त करावे लागणार आहे. यासाठ  महापािलकेने संर ण 
वभागास सदर जागचेे िनयमानुसार मु य अदा करावे लागणार आहे.   तर  सदरची जागा 
संर ण वभागाकडुन मनपास ह तांतर क न घेऊन संर ण वभागास सदर जागेचे मु य अदा 
करणे व यासाठ  आव यक स ह ण, मोजणी करण ेइ याद  अनुषंिगक मंजुर सह येणा-या सव 
खचाबाबत  मा.आयु सो यांना संपुण अिधकार देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा. वनल हेञे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.शञु न काटे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मौजे पंपळे सौदागर 
येथील स.नं. १२१ मधील संर ण वभागा या ह तील औंध-रावेत ४५.० मी.र ता व कोकणे 
चौक ते िशवार चौक ते साई चौक ४५.० मी.र ता या दो ह  र यां या (स.न.ं १२१ मधील) 
गोलाईने बािधत होणार  (औंध बाजुकड ल) १५० चौ.मी.जागा पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ता यात घेणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.अॅड.िनतीन लांडग े– मा.महापौर साहेब, उपसूचनसे मी अनुमोदन देतो. 
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मा.आशा धायगुडे-शडगे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मौजे सांगवी 
येथील बा.रा.घोलप कॉलेज या प मेकड ल बाजु येथून ते महा मा फुले पुला या लँड ग पयत 
असले या शासना या जागेतून २४ मी.चा र ता भूसंपादन करणेस मा यता देणेत यावी तसेच 
पंपर  वािघरे येथील डेअर  फॉमलगत रे वे फाटक पासून कासारवाड  येथील शंकरवाड  शंकर 
मंद रापयतचा भुयार  मागापयतचा भाग संर ण वभागा या मालक चा आहे. रे वे लाईनलगत 
या भागातून १२ मीटर ं द चा र ता करणे अ याव यक आहे. कारण या भागाचा वकास 
मोठया माणावर झा याने वाहतूक चंड वाढलेली आहे. यामुळे वारंवार वाहतुक ची क ड  होत 
असते यामुळे वाहतूक सुरळ त व सुर त हो या या ने सदरचा र ता होणे गरजेचे आहे. 
सदर र याचे ेञ संर ण वभागाचे अस याने सदरचे ेञ संर ण वभागाकडून मनपास 
भूसंपादन करावे लागणार आहे. यासाठ  महापािलकेने संर ण वभागास सदर जागेचे 
िनयमानुसार मु य अदा करावे लागणार आहे. तर  सदरची जागा संर ण वभागाकडून मनपास 
ह तांतर क न घेऊन संर ण वभागास सदर जागेचे मु य अदा करणे व यासाठ  आव यक 
स ह ण, मोजणी करणे आद  अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचाबाबत मा.आयु  सो. 
यांना संपुण अिधकार देणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.शारदा सोनवणे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा.उषा ढोरे -  मा.महापौर साहेब, दो ह  उपसूचनां वकार या आहेत. 
 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ६१                                          वषय मांक – ४ 

दनांक – १९/८/२०१७         वभाग- मा.आयु  
 

       संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प     

                  .नर व/का व/३६/ पं.गुरव/२६२/२०१७, द.१९/०७/२०१७ 

          २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१२ द.२५/०७/२०१७ 
 

मौजे पंपळे गुरव, पंपळे सौदागर, मौजे सांगवी पयत संर ण वभागा या ह लगत 
असले या मंजूर वकास योजनेतील १२ मी./१८ मी. ं द र यालगत संर ण वभागा या 
ह तून आणखी १२ मी. ं द र ता करणे व या यित र  मौजे सांगवी स.नं. ६८ पासुन 
(बी.आर.घोलप कॉलेजची उ रेकड ल बाजू) ते नवी सांगवी बस टाँप पयत अित र  २४ मी. 
र ता तसेच यापूव या संर ण वभागाने मंजूर  दले या H to I (R3) र याकर ता अित र  १२ 
मी. ं द र ता  करणे आव यक आहे.   सदरचा अित र  र ता के याने, सदर र ता हा दोन 
बीआरट  र यांना जोडणार अस याने वाहतुक साठ  फ डर ट हणून उपयोगात येणार आहे. 
तसेच सदर भागाचा वकास मो या माणावर झालेला अस याने वाहतुक सुरळ त व सुर त 

हो या या ीने सदरचा र ता होणे गरजेचे आहे.   सदर िनयो जत र यांची लांबी सुमारे ४९३० 
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मी. इतक  असणार आहे. सदरची जागा सुमारे ६३९६० चौ.मी. व वकास योजनेतील १२ मी. व 
१८ मी. ं द र यामधील उव रत े ासह एकुण े  संर ण वभागाचे अस याने सदरचे े  
संर ण वभागाकडून मनपास ह तांतर त करावे लागणार आहे. यासाठ  महापािलकेने संर ण 
वभागास सदर जागेचे िनयमानुसार मु य अदा करावे लागणार आहे.   तर  सदरची जागा 
संर ण वभागाकडुन मनपास ह तांतर क न घेऊन संर ण वभागास सदर जागेचे मु य अदा 
करणे व यासाठ  आव यक स ह ण, मोजणी करण ेइ याद  अनुषंिगक मंजुर सह येणा-या सव 
खचाबाबत  मा. आयु सो यांना संपुण अिधकार देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे 
पंपळे सौदागर येथील स.न.ं १२१ मधील संर ण वभागा या ह तील औंध-रावेत ४५.० 
मी.र ता व कोकणे चौक ते िशवार चौक ते साई चौक ४५.० मी.र ता या दो ह  र यां या 
(स.न.ं १२१ मधील) गोलाईने बािधत होणार  (औंध बाजुकड ल) १५० चौ.मी.जागा पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ता यात घेणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच मौजे सांगवी 
येथील बा.रा.घोलप कॉलेज या प मेकड ल बाजु येथून ते महा मा फुले पुला या लँड ग पयत 
असले या शासना या जागेतून २४ मी.चा र ता भूसंपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे 
तसेच पंपर  वािघरे येथील डेअर  फॉमलगत रे वे फाटक पासून कासारवाड  येथील शंकरवाड  
शंकर मंद रापयतचा भुयार  मागापयतचा भाग संर ण वभागा या मालक चा आहे. रे वे 
लाईनलगत या भागातून १२ मीटर ं द चा र ता करणे अ याव यक आहे. कारण या भागाचा 
वकास मोठया माणावर झा याने वाहतूक चंड वाढलेली आहे. यामुळे वारंवार वाहतुक ची 
क ड  होत असते यामुळे वाहतूक सुरळ त व सुर त हो या या ने सदरचा र ता होणे 
गरजेचे आहे. सदर र याचे ेञ संर ण वभागाचे  अस याने सदरचे ेञ संर ण 
वभागाकडून मनपास भूसंपादन करावे लागणार आहे. यासाठ  महापािलकेने संर ण वभागास 
सदर जागेचे िनयमानुसार मु य अदा करावे लागणार आहे. तर  सदरची जागा संर ण 
वभागाकडून मनपास ह तांतर क न घेऊन संर ण वभागास सदर जागेचे मु य अदा करणे 
व यासाठ  आव यक स ह ण, मोजणी करणे आद  अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव 
खचाबाबत मा.आयु  सो. यांना संपुण अिधकार देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
अनुकूल- ८१      ितकूल – ० 

 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------ 
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मा.मिनषा पवार -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   

ठराव मांक – ६२                                          वषय मांक – ५ 

दनांक – १९/८/२०१७         वभाग- मा.आयु  

       संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प      

                       .नर व/का व/१२/१३१/२०१७, द.१७/०७/२०१७ 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१३ द.८/०८/२०१७ 

                             
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . पीसीसी 
।३०९६।१८०१।सीआर-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, 

अिधसुचना . टमपीएस- १८०५/१०५०/सीआर- ७९५/०७/न व-१३, द. ३०/०५/२००८ 
अ वये मंजुर आहे. तसेच द. १८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये पुन: िस  केलेला भाग 
वगळता उवर त वकास योजना मंजुर असुन शासन िनणय . 
ट पीएस१८१२/१६०/ ५८/१२/पुनबाधनी .२७/१२/ईपी मजुंर / न व-१३ द.०२/०३/२०१५ 
अ वये उवर त भाग या वकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. मौजे बोपखेल येथील 
पपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील खालील त यात दश वले या 
ता वत आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 

 

अ. . आ. . आर णाचे 

 योजन 
स.न ं

बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे 

े  चौ.मी. 

१. आर ण . २/१६९ ाथिमक शाळा स.नं १५२ 
पैक  

४०००.०० चौ.मी. 

२. आर ण . २/१५२ उ ान १५६ पैक  उ ान – ५०००.० चौ.मी. 

३ 

१८.० मी. र ता 
उ ानालगतचा पुव- 

प म र ता 
-- १५६ पैक  अंदाजे ३६०० चौ.मी. 

         
 उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 

व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन 
ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 

आव यक आहे. तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण 
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पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
तातड ने संपादन करणसे  मा यता देणेत येत आहे. 
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
अनुकूल- ८१      ितकूल – ० 

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

मा.राज  गावडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
   
ठराव मांक – ६३                                          वषय मांक – ६ 

दनांक – १९/८/२०१७         वभाग- मा.आयु  
 
       संदभ : १) मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

              २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१४ द.८/०८/२०१७ 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील भाग .१८ म ये व वध आर णे येतात. 
परंतु स थतीत बहुतांश अ वकिसत आर णे ह  नद  व िनळया पुररेषेत येत आहेत. यामुळे 
अशा िनळया पुररेषेने बाधीत आर णांचा अ त वातील योजनासाठ  वकास करणे श य होत 
नाह  कंवा बांधकाम करता येत नाह . हणजेच सदर जागेत मनपा या िनयमानुसार 
कोण याह  कारचे बांधकाम करता येत नस यामुळे सदर आर त भूखंडामधील अ त वातील 
योजन बदलून सदर ठकाणी भूखंडाची जागा ह  गाडन, खेळाचे मैदान कंवा पुररेषेने 
ितबंधीत े ात अनु ेय होणार  योजनासाठ  आर त करणे आव यक वाटते. कारण 

िचंचवड प रसरात लाखापे ा जा त लोकसं या आहे. सदर प रसरात सुमारे २५,००० इतक  
लॅटची सं या आहे.  सदर भागात दाट लोकव ती, भाजीमंडई, शाळा, हॉ पटल, मशानभूमी, 

झोपडप ट , नाल,े दोन मैला शु द करण क प, काह  ठकाणी छोटे र ते, मोरया गोसावी 
मं दर, असे ऐितहािसक वारसा लाभलेले शहर आहे. तसेच मोठमोठया सोसायटया असून सदर 
सोसायटयांना गाडन व खेळाची मैदाने नाह त. यामुळे येथील लहान मुलांना खेळ यासाठ  
मैदाने तसेच जे  नाग रकांना बस यासाठ  गाडन यव था नाह . मुलांना मोकळा ास 
घे यासह  खुली हवेची जागा नस याने तसेच प रसरातील नाग रकां या सोयीसाठ  सदर 
जागेचा गाडनसाठ  व मैदानांचा वचार होणे आव यक आहे. यामुळे सदर आर त जागेचा 
यो य वापर होईल व नाग रकांना याचा उपभोग घेता येईल. तर  सदर जागेवर ल आर णे 
खालील माणे बदलणे कामी या सदर या ठरावास मा.महापािलका सभेची मा यता देणेत येत 
आहे. 
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अ.
. 

आर ण 

मांक 

स याचे योजन स.नं./िस.स.
नं. 

एकूण े  

(चौ.मी.) 
अपे त योजन 

०१ २१९ मा यिमक शाळा २९६ पै ७००० खेळाचे मैदान 

०२ २०९ पोह याचा तलाव १७४ पै ४५०० यापार  क  व 
सुतीगृह 

      
०३ २३० क सुतीगृह व दवाखाना २८४ पै ४००० उ ान 

 
 

उपरो  पैक  अ. .१ व ३ ह  आर णे पुररेषेत येत अस याने मनपा िनयमानुसार कोण याह  
कारचे बांधकाम करता येणार नाह .  तसेच िचंचवड गावात आ. .२१८ म ये पोह याचा 

तलाव यापूव च बांधणेत आलेने न याने अ. .२ नुसार आ. .२०९ म ये पु हा न याने 
पोह याचा तलाव वकिसत कर याची आव यकता नाह .  याऐवजी दाटव ती भागातील 
आर ण अस याने यापार  क  (शॉ पंग सटर) व सुतीगृह असा फेरबदल करणे यो य वाटते. 
२३०अ व केशवनगर म ये शाळा यापूव च बांधणेत आ याने न याने अ. .१ नुसार आ. .२१९ 
म ये पु हा न याने शाळा वकिसत करणेची आव यकता नाह . याऐवजी खेळाचे मैदान असा 
फेरबदल करणे यो य वाटते.  तसेच अ. .३ नुसार आ. .२३०क म ये सुतीगृह व दवाखाना 
वकिसत करणे ऐवजी उ ान असा फेरबदल करणे यो य वाटते.  तर  वर ल आर णांचे 
बाबतीत महारा  ादेिशक अिधिनयम १९६६ या कलम ३७ अ वये बदल कर यास तसेच 
मा.आयु  यांनी हरकती सुचना मागवून अंितम िनणय घेऊन सदर वषय पुढ ल कायवाह  
कर ता शासनास ताव सादर कर यास मा.आयु  यांना अिधकार दान कर यास मा यता 
देणेत येत आहे.   

मा.बाबासाहेब िञभुवन  – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी 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 केल.े 
        ------ 
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मा.सार का स ते -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 
                                             वषय मांक – ७ 

दनांक – १९/८/२०१७         वभाग- मा.आयु  
 

  संदभ : १) मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

              २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१५ द.८/०८/२०१७ 
 

       मौजे चो वसावाड  व वडमुखवाड  येथील खालील नमुद मंजूर वकास योजनतेील र ते 
भूसंपादन करणे आव यक आहे. १) मौजे चो वसावाड  येथील स.नं.१०२ ते स.न.ं९२ पासून 
स.नं. ९१ पयत चो वसावाड  ह पयत मंजूर वकास योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करण.े 
२) मौजे चो वसावाड  येथील स.नं.१८६ पासून स.नं.१९५ चो वसावाड  ह पयत मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करण.े ३) मौजे वडमुखवाड  येथील स.नं.२५ पासून ते 
स.नं.५५ पयत वडमुखवाड  ह पयत मंजूर वकास योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करण.े 
४) मौजे वडमुखवाड  मधील स.नं.२१७ पासून ते स.नं.१८८ पयत वडमुखवाड  ह पयत मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करण.े ५) मौजे चो वसावाड  मधील स.नं.३० पासून 
स.नं.३९ पयत मंजूर वकास योजनेतील २४ मी. व तेथुन पुढे स.न.ं३९ पयत वकास 
योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा. वनल हेञे -  मा.महापौर साहेब ठरावास अनमुोदन देते. 
मा. वकास डोळस -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आ. . २/१४८ उदयान या आर णातील ेञ 
वगळून िनवासी वभागात समा व  करणेकर ता म. ा.व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये मा.महापािलका सभेची मा यता देणेत यावी.  

        मौजे- दघी येथील स.नं. ३ प.ै मधील आ. . २/१४८ उदयान आर ण टाकणेत 
आलेले हे. सदर स. नंबरम ये घरे अ त वात आहेत. सदर घरे ह  दघी महानगरपािलके या 
ह त समा व  हो याचे आधी ामपंचायत काळापासून आहे. या ठकाणी यांची अ य 
ठकाणी कोठेह  जमीन/जागा नाह . सदर आर ण वकसीत करावयाचे झालेस सदर कुटंूब 
बेघर होणार आहेत यामुळे सदर ठकाणचे आर ण र  करणेस मा यता देणेत यावी.  

        ता वत स.न.ं३ पै. मधील आ. . २/१४८ उदयान या आर णामधील 
अ त वातील घरांचे एकुण अंदाजे १५ आर ेञ (दोन १५ मी.लगत) आर णातून वगळून 
िनवासी वभागात समा व  करणेकर ता म. ा.न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  
करणे व िनवासी वभागात समा व  करणेस मा यता देणेत यावी.  

मा.ल मण उंडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
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मा.सार का स ते -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ६४          वषय मांक – ७ 

दनांक – १९/८/२०१७         वभाग- मा.आयु  
 

  संदभ : १) मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे याचंा ताव – 

              २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१५ द.८/०८/२०१७       
मौजे चो वसावाड  व वडमुखवाड  येथील खालील नमुद मंजूर वकास योजनेतील र ते भूसंपादन 
करणे आव यक आहे. १) मौजे चो वसावाड  येथील स.नं.१०२ ते स.नं.९२ पासून स.न.ं ९१ 
पयत चो वसावाड  ह पयत मंजूर वकास योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करण.े २) मौजे 
चो वसावाड  येथील स.नं.१८६ पासून स.न.ं१९५ चो वसावाड  ह पयत मंजूर वकास योजनेतील 
१८ मी.र ता भूसंपादन करण.े ३) मौजे वडमुखवाड  येथील स.न.ं२५ पासून ते स.नं.५५ पयत 
वडमुखवाड  ह पयत मंजूर वकास योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करण.े ४) मौजे 
वडमुखवाड  मधील स.न.ं२१७ पासून ते स.न.ं१८८ पयत वडमुखवाड  ह पयत मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करण.े ५) मौजे चो वसावाड  मधील स.नं.३० पासून 
स.नं.३९ पयत मंजूर वकास योजनेतील २४ मी. व तेथुन पुढे स.न.ं३९ पयत वकास 
योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आ. . २/१४८ उदयान या आर णातील ेञ 
वगळून िनवासी वभागात समा व  करणेकर ता म. ा.व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये मा.महापािलका सभेची मा यता देणेत येत आहे   

        मौजे- दघी येथील स.नं. ३ प.ै मधील आ. . २/१४८ उदयान आर ण टाकणेत 
आलेले हे. सदर स. नंबरम ये घरे अ त वात आहेत. सदर घरे ह  दघी महानगरपािलके या 
ह त समा व  हो याचे आधी ामपंचायत काळापासून आहे. या ठकाणी यांची अ य 
ठकाणी कोठेह  जमीन/जागा नाह . सदर आर ण वकसीत करावयाचे झालेस सदर कुटंूब 
बेघर होणार आहेत यामुळे सदर ठकाणचे आर ण र  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

  ता वत स.न.ं३ पै. मधील आ. . २/१४८ उदयान या आर णामधील 
अ त वातील घरांचे एकुण अंदाजे १५ आर ेञ (दोन १५ मी.लगत) आर णातून वगळून 
िनवासी वभागात समा व  करणेकर ता म. ा.न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  
करणे व िनवासी वभागात समा व  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 केल.े 
        ------ 
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मा.आ नी जाधव -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

                                             वषय मांक – ८ 

दनांक – १९/८/२०१७         वभाग- मा.आयु  
 
        संदभ : १) मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१६ द.८/०८/२०१७ 

 मौजे च-होली येथील खालील नमुद मंजूर वकास योजनेतील र यांचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे. १) मौजे च-होली स.नं.२२७ ते स.न.ं१९८ पयत २४ मी. मंजूर वकास 
योजनेतील र ता भूसंपादन करण.े २) मौजे च-होली स.नं.१९२ ते स.नं.८७ पयत १८ मी. मंजूर 
वकास योजनेतील र ता भूसंपादन करण.े ३) मौजे च-होली, कोतवालवाड  स.नं.४६१ ते 
ड .वाय.पाट ल शाळा च-होली ह पयत (स.नं.१३४) ३० मी. वकास योजनेतील र ता भूसंपादन 
करण.े ४) मौजे च-होली, ताजणेमळा स.न.ं४३० च-होली गावापयत १८ मी. वकास योजनेतील 
र ता भूसंपादन करण.े ५) मौजे च-होली स.नं.१०१३ ते मशानभूमी पासून जाणारा १८ 
मी. वकास योजनेतील र ता स.न.ं८ पयत भूसंपादन करण.े ६) मौजे च-होली स.नं.१०२७ ते 
१०१० पयत ३० मी. व पुढे १२ मी. वकास योजनेतील र याचे भूसंपादन करण.े ७) मौजे च-
होली हसोबा मं दर स.नं.५१९ ते स.न.ं४७५ कोतवालवाड  पयत  वकास योजनेतील ३० मी. 
र ता भूसंपादन करण.े ८) मौजे च-होली हरामाता मं दर स.न.ं४३ ते स.नं.१०९ पयत वकास 
योजनेतील ३० मी. र ता  भूसंपादन  करण.े  ९) मौजे च-होली मंजूर वकास योजनेतील 
आ. .२/६४ उ ानाची जागा भूसंपादन करण.े १०) मौजे डूडूळगांव येथील स.नं.१८९ पासून 
स.नं.१९१ पयत २४ मी. र ता भूसंपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.माधुर  कुलकण  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.तुषार कामठे- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-- १. मौजे च-होली 
स.नं. १७७ पासुन बुड व तीकडे जाणा-या १८ मी. वकास योजनेतील र याचे (स.न.ं 
१७२,१७३,१७४,१७५,१७६,१७७) भूसंपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. २. मौजे च-होली 
हसोबा मंद र ते इं ायणी नद कडे जाणारा ४५ मी. र यासाठ  स.न.ं ५३५ (जुना स.नं. 

१००४) व स.नं. ५३६ (जुना स.न.ं १००५) मधील ेञाचे भूसंपादन करणेस मा यता देणेत 
यावी.मा.आशा धायगुडे-शडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजूर वकास योजने यितर - मौजे-िचखली येथील ग.नं. ६८० लगतचा 
अ त वातील र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १२.०० 
मी. र ता घोषीत करणेस मा यता देणेत यावी. 
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 मौजे-िचखली येथील ग.न.ं६८० म ये मंजूर वकास योजनेत १२ मी. र ता ता वत 
केलेला आहे. ग.नं. ६८० लगत द णेस अंदाजे ९.०० मी. अ त वातील र ता आहे. यामुळे 
या ठकाणी दोन र ते तयार होणार आहेत. तसेच ग.न.ं ६८० मधील १२ मी. र यावर 

कंपनीचे मोठे शेड आहेत. यामुळे वकास योजनेतील र ता वकिसत करणेस अडचणी िनमाण 
होणार यामुळे वकास योजनेतील १२ मी. र ता र  क न अ त वातील र यास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १२.०० मी. र ता घो षत करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
 ता वत मौजे-िचखली येथील ग.नं. ६८० लगतचा अ त वातील र ता महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १२.०० मी. र ता घो षत करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
मा.सागर गवळ  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.आ नी जाधव –  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार या आहेत. 
 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 

ठराव मांक- ६५                                           वषय मांक – ८ 

दनांक – १९/८/२०१७         वभाग- मा.आयु  
 
        संदभ : १) मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१६ द.८/०८/२०१७ 
 

 मौजे च-होली येथील खालील नमुद मंजूर वकास योजनेतील र यांचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे. १) मौजे च-होली स.नं.२२७ ते स.न.ं१९८ पयत २४ मी. मंजूर वकास 
योजनेतील र ता भूसंपादन करण.े २) मौजे च-होली स.नं.१९२ ते स.नं.८७ पयत १८ मी. मंजूर 
वकास योजनेतील र ता भूसंपादन करण.े ३) मौजे च-होली, कोतवालवाड  स.नं.४६१ ते 
ड .वाय.पाट ल शाळा च-होली ह पयत (स.नं.१३४) ३० मी. वकास योजनेतील र ता भूसंपादन 
करण.े ४) मौजे च-होली, ताजणेमळा स.न.ं४३० च-होली गावापयत १८ मी. वकास योजनेतील 
र ता भूसंपादन करण.े ५) मौजे च-होली स.नं.१०१३ ते मशानभूमी पासून जाणारा १८ 
मी. वकास योजनेतील र ता स.न.ं८ पयत भूसंपादन करण.े ६) मौजे च-होली स.नं.१०२७ ते 
१०१० पयत ३० मी. व पुढे १२ मी. वकास योजनेतील र याचे भूसंपादन करण.े ७) मौजे च-
होली हसोबा मं दर स.नं.५१९ ते स.न.ं४७५ कोतवालवाड  पयत  वकास योजनेतील ३० मी. 
र ता भूसंपादन करण.े ८) मौजे च-होली हरामाता मं दर स.न.ं४३ ते स.नं.१०९ पयत वकास 
योजनेतील ३० मी. र ता  भूसंपादन  करण.े ९) मौजे च-होली मंजूर वकास योजनेतील 
आ. .२/६४ उ ानाची जागा भूसंपादन करण.े १०) मौजे डूडूळगांव येथील स.नं.१८९ पासून 
स.नं.१९१ पयत २४ मी. र ता भूसंपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच १.मौजे च-
होली स.न.ं १७७ पासुन बुड व तीकडे जाणा-या १८ मी. वकास योजनेतील र याचे (स.नं. 
१७२,१७३,१७४,१७५,१७६,१७७) भूसंपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. २. मौजे च-होली 
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हसोबा मंद र ते इं ायणी नद कडे जाणारा ४५ मी. र यासाठ  स.न.ं ५३५ (जुना स.नं. 

१००४) व स.नं. ५३६ (जुना स.नं. १००५) मधील ेञाचे भूसंपादन करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजने यितर - मौजे-िचखली 
येथील ग.नं. ६८० लगतचा अ त वातील र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
कलम २०५ अ वये १२.०० मी. र ता घोषीत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 मौजे-िचखली येथील ग.न.ं६८० म ये मंजूर वकास योजनेत १२ मी. र ता ता वत 
केलेला आहे. ग.नं. ६८० लगत द णेस अंदाजे ९.०० मी. अ त वातील र ता आहे. यामुळे 
या ठकाणी दोन र ते तयार होणार आहेत. तसेच ग.न.ं ६८० मधील १२ मी. र यावर 

कंपनीचे मोठे शेड आहेत. यामुळे वकास योजनेतील र ता वकिसत करणेस अडचणी िनमाण 
होणार यामुळे वकास योजनेतील १२ मी. र ता र  क न अ त वातील र यास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १२.०० मी. र ता घो षत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
 ता वत मौजे-िचखली येथील ग.नं. ६८० लगतचा अ त वातील र ता महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १२.०० मी. र ता घो षत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

मा.सा रका स ते – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   

ठराव मांक- ६६                                           वषय मांक – ९ 

दनांक – १९/८/२०१७         वभाग- मा.आयु  
 
        संदभ : १) मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१७ द.८/०८/२०१७ 
 

  मौजे बो-होडेवाड  येथील गट न.ं१८९ ( मोशी जुना ग.नं.१३०७) वर 
महानगरपािलके या वकास आराखडयात आ. .१/१६५ बेघरांसाठ  घरे आर ण टाकणेत आलेले 
आहे. सदर गटाम ये ी.बाळू कसन बोराटे व इतर यांचे राहते घर आहे. सदर घर बो-हाडेवाड  
महानगरपािलके या ह त समा व  हो याचे आधी ामपंचायत काळापासून आहे. या ठकाणी 
बोराटे यांची अ य ठकाणी कोठेह  जमीन नाह . सदर आर ण वकिसत करावयाचे झा यास 
सदर कुटंूब बेघर होणार आहे. यामुळे सदर ठकाणचे आर ण र  करणेत याव.े ता वत या 
आर णातील ग.नं.१८९ मधील आ. .१/१६५ बेघरांसाठ  घरे म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ 
चे कलम ३७ अ वये र  करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

मा. वनल हेञे -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वा त वक पाहता 
कोणाच घर जर वाचत असेलतर याब ल आमच काह च दुमत नाह . परंतु पंपर  िचचवड 
शहराम ये स या रंगरोडचा जो वषय आहे या अनुषंगाने अनेक गोरगर बाचें घर 
या याम ये जात आहेत, बाधीत होत आहेत. माझी आप याला वनंती आहे क  हा वषय 

अनेकवेळा चचला आला माग या वेळेस चचा होणार होती.  माझी आप याला वनंती आहे क  
याच पुण सव ण क न रंगरोड जर करायचा असेल आ ण रंगरोड होणार असेलतर याला 

पयायी यव था असेलतर ती आपण पहावी. सव ण कराव, अ यत: जे बेघर होणार आहेत 
या बेघर लोकांची काह तर  यव था आप याला जर संबंिधत ािधकरण असलेतर 
ािधकरणाकडून महापािलका असलेतर महापािलकेकडून जी लोक या रंगरोडम ये बाधीत 

होणार आहेत या लोकांची यव था शासनाने करावी, महापािलकेनी करावी अ यत: 
ािधकरणाने करावी. यांची फसवणूक झालेली आहे, शेतक-यांनी ती जागा वकलेली आहे. 

याम ये अनेक भूसंपादनाचे वषय आहेत. माझी आप याला वनंती आहे क  आपण 
शासनाला अशा कारचे आदेश दयावेत क  या शहराम ये जेवढे ड पी रोड आहेत ते सगळे 

ड पी रोड लवकरात लवकर कसे भूसंपाद त होतील असा आप या महापािलकेचा य  असला 
पाह जे. अ यत: लोक आर णाची जागा वकून टाकतात. भूसंपादन लवकर होत नाह  मग तो 
शेतकर  आपली जागा गुंठा गुंठा क न वकतो आ ण याम ये गोरगर ब फसले जातात. 
अथात रे हे यू डपाटमटला या याशी काह  घेण े देणे नाह . लोक अधा गुंठा एक गुंठा अशी 
जागा घेतात आ ण कालांतराने याला कळत क  माझ घर हे हॉ पटलम ये आहे, गाडनम ये 
आहे, र याम ये आहे. अशा प दतीने गोरगर बां या घरावर बुलढोझर फरव याची वेळ येते. 
माझी आयु  साहेब आप याला वनंती आहे क  हे वषय यावेच यावे परंतु शहरामधील जे 
जे आर ण आहेत ते लवकरात लवकर ता यात कसे येतील हे बघाव.े वा त वक पाहता 
रा यशासनाची योजना असेल, क शासनाची योजना असेल कंवा आता नवीन शासनाने 
टड आरमु  केला, २.२ जे लवकर देतील यांना नंतर २.१५ आ ण २.१० हे लवकर भूसंपादन 
कस करता येईल यासाठ  आहे. मा.आयु  साहेब माझी आप याला वनंती आहे क , आपण 
अशा कारचे जे र ते असतील, अशा कारच जे आर ण असले याला ता यात घे यासाठ  
आपण जर एक वेगळ डपाटमट िनयु  केलतर हे भूसंपादन करता येईल अशा कारची अडचण 
भ व याम ये होणार नाह . आता आपण माट िसट म ये या सगळया गो ी बघणार आहेत 
यासाठ  आपल िनयोजन कराव आ ण रंगरोड या या सव बाधीत लोकांना कशी मदत करता 
येईल या प दतीने सवच प ातील लोकांनी य  करावेत आ ण या लोकांना कसा आ य देता 
येईल हे बघावे यासंबंधीतील आप याला वनंती करतो आ ण थांबतो.  

मा. हराबाई घुले -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. बोपखेलला सातवी 
पयत शाळा आहे. आता आठवी, नववी, दहावी ती केलेली आहे.  १५२ म ये आर ण आहे. ते 
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ता यात याव. तसेच गणेशनगरला १५६ म ये आर णची जागा आहे ती जागाह  ता यात 
यावी ह  माझी वनंती आहे. दघीला बी.य.ूभंडार या ितथ एक वह र आहे या ठकाणी 
ेनेजच पाणी या वह र त जातय ते वापरायच नाह  तेवढ िनयोजन कराव.जय ह द, जय 

महारा . 

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरंतर योगेशभाई 
तु ह  या संदभाम ये कोणाची घरं सुटली पाह जे कंवा वाचली पाह जे तर आ हांला सगळयांची 
घर वाचली पाह जेत. हा वषय कंवा ह  सभा झा या यानंतर आपण ठरवलय रंगरोड या 
संदभाम ये सभागृहाने दोन, तीन, चार तास जेवढे लागतील तेवढे तास जेवढया 
स मा.सद यांना बोलायच यांना बोलाता येणार आहे यावर आपण चचा करणार आहोत. 
मा.महापौरांना वनंती करतो क  हा वषय मंजूर क न १ के चा वषय झा यानंतर रंगरोड या 
संदभाम ये आप याला चचसाठ  थांबायच आहे.                

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

 

मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.   

ठराव मांक- ६७                                           वषय मांक – १० 

दनांक – १९/८/२०१७         वभाग- मा.आयु  
 
      संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

               जा. . अक/३/का व/२६४/२०१७ द.५/०७/२०१७  

       २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५३ द.२०/७/२०१७ अ वय.े    

   महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 

महानगरपािलकेने लगतपूववत  शासक य वषासंबंिधचा पयावरण स थती अहवाल शासनाकडून 
वेळोवेळ  वह त कर यात येईल, अशा प दतीने दरवष  ३१ जुल ैपूव  मा.महापािलका सभेकडे 
सादर करणे आव यक आहे. 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१६-१७ चा पयावरण थतीदशक अहवाल 

महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने दले या ड .पी.एस.आय.आर. या मागदशक त वानुसार सव 
आव यक मा हती संबंिधत व वध वभागाकडून संकिलत क न यानुसार तयार कर यात आला 
आहे. सदर ा प अहवाल मा.महापािलका सभेस सादर करावयाचा आहे. 
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               सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१६-१७ चा पयावरण स थती 
अहवाल मा.महापािलका सभेसमोर ठेवणेत येत आहे. 

मा.बाबू नायर -  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 केल.े 
          ------  

 

मा.जय ी गावडे  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   

ठराव मांक- ६८                                           वषय मांक – ११ 
दनांक – १९/८/२०१७         वभाग- मा.आयु  

 
         संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                 जा. . वभाअक/३/का व/१८०/२०१७ द.४/०८/२०१७  

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

         सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  २८७,०३,०००/-  व ५,०३,९१,०००/-  असे एकुण र.  
७,९०,९४,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

   ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून यके 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 ३१/७/२०१७ 
अखेर  केले या कायवाह ची मा हतीखालील माण े
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                                      प  “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  शेरा 
ज हा पुण े   

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या 

कुटंुबांची सं या 
११००४   

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची सं या  

९९१४   

मंजूर अजाची एकूण सं या ६३०९   

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुतीशौचालय ५६०१   

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

५०६७   

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस   

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक शौचालय १७५सीटस 

म हला – ९४ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष – ८१ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला 

ह ा 
५६०१लाभाथ  

GOI+GOM=३३६.०६ 

                  लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

ULB =११२.०२ लाख 
ULB =२०००/- 

ह सा 
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते आला.  

मा.अ नी बोबडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा. अॅड.सिचन भोसले -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. व छ भारत 
अिभयान या वषयाला ध न मी काह  सूचना क  इ छतो. ग ली ते द ली अस सगळ कडे 
कमळ फुललेल आहे. परंतु या शहराम ये कच-याचे ढग ग लोग ली साठलेले आहेत. व छ 
भारत अिभयान या वषयातंगत मी बोलतो. मा या भागाम ये कमान सात ते आठ ठकाणी 
कचरा साठतो या संदभात मी ७/४/२०१७ ला पञ दलेल होत आ ण ते पञ देत असताना 
मी या ठकाणी सूचवल होत. आमचे जे आरो य िनर क आहेत यांना वचारल क  कच-
याची सम या आप याला का भेडसावते तर यांनी मला सांगीतल क  आप याकडे घंटागाड  
कमी आहेत. मी या पञा दारे स मा.आयु  आप याला एक पञ दलेल आहे. या ठकाणी 
लवकरात लवकर घंटा गाडयाची सं या वाढवावी. भाग मोठा झालेला आहे यामुळे सवञ 
कचरा होतो व घंटागाड  वेळेत जात नाह  यामुळे कचरा साठतो. परंतु ते िनवेदन देवून देखील 
आजतागायत या यावर कुठलीह  ठोस कारवाई कर यात आलेली नाह . यामुळे मी वनंती 
करतो क  लवकरात लवकर हे व छ भारत अिभयानाअंतगत आपल शहर व छ हवय अस 
हणत असूतर यासाठ  आप याला कच-याची व हेवाट लावणे हे देखील तीतकच गरजेच 

आहे. शौचालयाचा जो वषय आहे तो ब- भागाअंतगत महा मानगर झोपडप ट  आहे गे या 
अनेक दवसापासून मी आरो य िनर कांना मागणी करतो, वचारणा करतो क  या 
भागाम य,े महा मानगर झोपडप ट म ये कती लोकांचे अज आले होते आ ण कती लोकांनी 

या शौचालयाचा लाभ घेतला आहे. या याम ये मला पह यांदा सांग यात आल क  २३ 
लोकांनी याचा लाभ घेतला आहे. या यानंतर कुठलीह  मला मा हती न देता हॉ सप वरती 
कळव यात आल क  फ  ७ नागर कांना या ठकाणी या योजनेचा लाभ घेता आला. उवर त 
यांनी जे कारण सांगीतल जवळ जवळ २३८ अज आले होते आ ण या २३८ अजापैक  फ  

  एकुण          ४४८.०८लाख   

िनगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ा 
४२४८लाभाथ  

GOI+GOM=२५४.८८ 

                लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

    ULB =८४.९६ लाख 
ULB =२०००/- 

ह सा 
  एकुण ३३९.८४ लाख   
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एवढेच अज मंजूर झाले आहेत आ ण बाक चे अज नामंजुर झाले याच कारण असं सांग यात 
आल होतं क  यांना ेनेज लाईन नाह  व इतर काह  अनेक ञुट  याम ये आहेत. मी या 
सभागृहा या मा यमातून वचा  इ छतो क  सवसामा य नागर क या व तीम ये  राहतो 
या ठकाणी सावजिनक शौचालय देखील आहे परंतु याची देखील देखभाल आप या 
शासना या वतीने यव थत होत नाह . उवर त अज जे नामंजुर झाले याम ये कुठ या ञुट  

आहेत ते मला सांगाव.ं आता ताबडतोब या ठकाणी आपण हा जो काह  आकडा दलेला आहे. 
य ात हे कागदावरती आलेलं आहे. पण य ात या ठकाणी तसं झालेल नाह . तर  

याची आपण खाञी क न यावी अशी माझी आप याला सवाना वनंती आहे. एवढ बोलून 
या ठकाणी थांबतो, जय हंद, जय महारा . 

मा.सिचन िचखले -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. क शासन भारत 
व छ अिभयानांतगत आपण या वषयावर चचा करत आहोत. खरतर माझा भाग पाह लातर 

अधा रेडझोनम ये आहे, से.२२ हा. पण याची लोकसं या पाह लीतर कमीत कमी दोन ते 
आड च लाख लहान मुलांना ध न आहे. या प रसराम ये वसाहत असेल, पीसीएमसी कॉलनी 
असेल, याच माणे जेएनएनयुआरएम या ब ड ंग असतील जुने इं दरागांधी योजनेअंतगत 
िमळालेली जी घर आहेत या घराम ये जे वेगवेगळया ठकाणी जे शौचालय उभी केलेली 
आहेत. काह  झोपडप टयाह  या प रसराम ये आहेत. भ -श  चौक ते िञवेणीनगर 
चौकापयत आजह  उघडयावर लोक शौचालयाला जातात. कोण याह  कारची सु वधा या 
प रसराम ये  नाह . गेले पाच ते दहा वषात या प रसराम ये शौचालया वषयी यावेळेस 
आ ह  अिधका-यांना सांगीतल क  याची डागडूजी करा परंतु ती केली जात नाह  कारण ते 
अिधकार  आ हांला सांगतात क  हा संबंध प रसर रेडझोनम ये आहे. परंतु मा.महापौर साहेब, 
आपण जर या प रसराम ये पाहणी केलीतर काह  शौचालय अशी आहेत क  याला दरवाजे 
नाह त आ ण ते तशाच प दतीने लेड ज असतील, जे टस असतील ते वापरतात. अ रश: छोट  
छोट  मुल, मह ला आहेत. तशा प दतीचे शौचालय वापरले जातात. अ यंत घाणेरडया 
प दती या मुता-या असतील, बाथ म असतील एकदम अयो य प दतीने ते पडले या अव थेत 
आहेत आ ण तसेच ते वापरले जातात. आयु  साहेब आप याला माझी न  वनंती आहे क  
से.२२ म ये जेवढे शौचालय असतील, जेवढे टॉयलेट असतील ते तु ह  ायोर ट  बेसवर घेऊन 
लवकरात लवकर ती दु त करावीत आ ण तेथील लोकांना एक चांगली सु वधा उपल ध क न 
दयावी अशी मी तु हांला न  वनंती करतो, ध यवाद.            

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा शौचालयाचा 
वषय आप याकडे आला. कचरा उचलला जात नाह , या यासाठ  गाड  अ हेलेबल नाह त 
असा वषय मांडला. मला वाटत या पाच मह याम ये कुठ या प दतीचे कामकाज कराव े हे 
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भारतीय जनता पाट ने ठरवलेले आहे. मला कौतूक करावेस ेवाटते क  थायी सिमती अ य ा 
िसमाताई वरोधी प ाम ये असताना सु दा यांनी बालाजीनगरम ये १९७२ टॉयलेटची 
यव था केली मला वाटत यांच आपण अिभनंदन केल पाह जे. कारण स ा ढ प ाम ये 
असताना  काम करणे सोप जात पण वरोधीम ये असताना काम करण कठ ण जातं हे मला 
मा हती आहे.  मी िनवडून आ यानंतर पाच मह याम ये सु दा १७२ सीट केलेले आहेत. मला 
नवीन सद यांना सांगावस वाटतय क , काय राह ल आहे यापे ा कुठ या प दतीने काम क न 
यायचे हे तु हांला िशकावे लागेल. तरच आपण पुढे तर  काम क  शकतो. ेनेज या      

ब-याचशा लाईन झोपडप ट म ये राह ले या आहेत. ते काम अिधका-यांकडून क न यावे 
लागेल. आप याकड तशा प दतीच मला वाटत बजेट पण अ हेलेबल आहे. यापुढे शौचालयाची 
काळजी जा तीत जा त कशी घेता येईल, जा तीत सावजिनक शौचालय कसे देता येतील, 
आ ण याची व छता कशी करता यईेल हे सु दा आयु  साहेब तु हांलाह  बघावे लागेल. 
ाय हेट लोकांना जे काह  िसट दलेत यांना आपण पैसे घेवूनच टॉयलेट देतो. २५०/- . 

एका िसट माग े दल ेजातात. मला वाटत ते सु दा आता वाढ व याची गरज आहे एवढेच 
बोलून  थांबतो. जय हंद जय महारा . 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा.महापौर साहेबांना 
मी वनंती करणार आहे क  या सभागृहात रंगरोड या संदभात चचा केली जाणार आहे 
यामुळे सभागृहाम ये सव सद यांना वनंती आहे क  बाक या वषयावर कमी बोललेतर  

चालेल. बरेचसे नागर क या वषयासाठ  या ठकाणी उप थत राह लेले आहेत. तर  या 
वषयाला थोडासा जा तीचा वेळ िमळेल हणून मी वनंती करतो. 

मा.महापौर -  वषय मांक ११ वर मा.आयु  साहेब खुलासा करतील. 

मा.महापािलका आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. या वषयासंदभात एक गो  मला 
सभागृहा या िनदशनास आणायची आहे. आपले शहर हे ओड एफ हणजे खुला वग शौचालयास 
जा यासाठ  मु  अशा व पा या सव णाकडे माग मणा करते आहे आ ण आपण 
क शासनाकडून आप याकडे तपासणी लवकरच होणार आहे. तथा प आपण या गे या पाच ते 
सहा मह याम ये येथे स ह क न घेतलेला आहे आ ण ओड एफ या पलीकडचा ट पा 
आप याला गाठायचा आहे तो आहे ओड एफ लस. ओड एफ लस हणजे या या पलीकडे 
जाऊन आप याला एक मह वाचा ट पा जो गाठायचा तो असा आहे क  आज या थतीम ये 
या नागर कांकडे वत:च वैय क शौचालय नाह  यांना आज आपण क यिुनट  टॉयलेट 

सामूदायीक शौचालय वापर कर यासाठ  आपण यांना सु वधा देतो. पण सामुदायीक 
शौचालयाची सं या पया  नस याने हणा, या ठकाणी नागर कांना अनेकवेळा अडचण होत 



63 
 
असते. अशा प र थतीम ये आप या अनेक ल सम ये आप या येथे ेनेज लाईनची 
यव था नस यामुळे कंवा या ठकाणी पया  सु वधा ेनेज लाईनची नस याने आप याकडे 
आतापयत वैय क शौचालय देवू शकलो न हतो. पण शासना या वतीने नजीक या 
कालावधीम ये आपण एक मिॅस ह  काय म या याम ये घेतोय क  या याम ये सवच लम 
ऐर याम ये आपण ेनेज लाईनची यव था करतो आहोत. जथे ेनेज लाईन नसते ितथे घर 
ितथे शौचालय या भूिमकेवरती आपण राहणार आहोत आ ण यासाठ  सुमारे पुढ ल          
तीन ते चार मह याम ये जर आपण टागटेट प दतीन पंधरा ते सोळा हजार घराम ये जर 
शौचालय देवू शकलो, िनधीची कमतरता नाह  माञ येक स माननीय सद यांना माझी 
वनंती राह ल क  आपला वॉड हा नागर  व छतेसाठ  आ ण आरो यासाठ  ओड एफ या 
पलीकडे जाऊन ओड एफ लस होईल. या या म येजर वैय कर या ल  दल ंतर िन तपणे 
आपल शहर ओड एफ लस होईल आ ण व छते या, आरो या या ने आपले शहर चांगले 
होऊ शकेल. क युिनट  टॉयलेटची देखील आप याकडे अिधक सु वधा आप याला करायची आहे 
या याम ये काह  पॉलीसी डसीझन आपण घेतो आहोत. पण हे करत असताना नवीन 

क युिनट  टॉयलेटस ्  आ ण प लक टॉयलेटसची िन ती ह  नागर कां या मदतीन जागा थळ 
िन ती जर झाली, या याम य ेलोक ितधीनी जर नागर कांना सोबत घेवून थळ िन ती 
केलीतर आप याला कुठ याह  कारचे हेवेदावे भांडण या िनमी ान होणार नाह त आ ण 
चांग या र तीन आपण प लक टॉयलेटस बांधु शकू. एक अ यंत मह वाचा उप म आप याला 
व छ सव णा या अनुषंगाने देखील आव यक आहे. व छ भारतम ये ओड एफ लस 

आप याला करायच आहे. सव स मा.नगरसेवकांना माझी वनंती आहे क  या काय माम ये 
आपआप या वॉडच उ रदािय व आ ण पालक व आपण घेतलतर िन तपण े चांगल े काम 
या याम ये होऊ शकेल. 

मा.भाऊसाहेब भोईर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आपण मैला 
शु द करण क प राब वलेला आहे.  या ठकाणी अंडर ाऊंड ेनेज या र वाह या माणे या 
वाह या आहेत. मैला शु द करण डायरे ट ना यात सोडलेले आहे याचे फ ेशन नाह . काह  
पवनानद म ये सोडल जेवढया नदया आहेत या नद त सोडलेल आहे. याचा डायरे ट संपुण 
प रणाम या पा यावर होतो.  आ ण ते अतीशय अ व छ पाणी झालेले आहे. अतीशय चांगला 
उप म आहे याला दोन सूचना करतो क  आपण याच सव ण कराव आ ण ते मैला 
शु द करणपयत पोहचते का नाह  यासाठ  अतीशय गाभंीयान ल  दयाव ह  वनंती. 

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. येका या घर  
शौचालय असाव या यावर चचा करत असताना स मा.आयु  साहेब आता पुण सभेम य े
पाणीपुरवठयावर बोलल,े आपण व छतेवर बोलतोय. परंतु एक खंत वाटते क  पाणीपुरवठा 
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वषयाब ल आज एका सद यांनी सांगीतल ेक  १९८५ ची ती पाईपलाईन होती, हणजे अशा 
काह तर  घटना घडतात यावेळेस ेनेजचा वषय आ ह  काढलातर ेनेजवाह या या आहेत 
या खराब झाले या आहेत अशा अनेक सम या आम या सगळयां या भागाम ये कमी 

जा त माणात आहेतच. पा याच ४० ट के आपण िलकेज हणतो, याच कारण असे आहे 
क  आप याकड या ते पाणी नेणा-या वाह या या आहेत या गंजले या वाह या आहेत, 
असे अनेक कारण आहेत. तसेच ेनेज या बाबतीम ये सु दा आहे. यामुळे या सभागृहा या 
मा यमातून तु हालंा एक वनंती आहे क   आप याकडे शहराचा युट लीट  लॅन तयार असला 
पाह जे. आज आपल े अनेक अिधकार  रटायडमट या जवळ आलेले आहेत, आ ण बोलता 
बोलता एक सद य बोलून गेले क  आज आम याकडे ए झ यूट ह जनीअर पे ा, डे युट  
जनीअर पे ा, युिनअर जनीअरपे ा आमचा लंबर ितथ मा टर आहे अशी कंड शन 

कुठेतर  आहे. आम या लंबरला मा हती आहे क  कुठे कती आटया आहेत, कुठे काय आहे, 
कुठे कने शन दल,े कुठे नवीन लाईन टाकली, कुठे जुनी लाईन टाकली आहे आ ण याच एकच 
मुलभूत कारण आहे क  आप याकडे याचा युट लीट  लॅन तयार नाह . जर एखादया अिधका-
यांनी जर सांगीतल क  आपला ेनेज वभाग असेल कंवा पाणीपुरवठा वभाग दो ह  
जीवनाव यक हणजे सगळयांना गरजे या गो ी आहेत. या यामळेु जर आपल कमांड 
आलतंर िन तपणे शहराम ये काम करत असताना या ेनेजलाईनची डे थ कती आहे, जो 
काय चबर आहे तो कती खोल आहे  याची सगळ  मा हती जर आप याकडे ॉपर असेलतर 
अ यंत चांग या कारच काम आपण आप या शहराम ये क  शकू यामुळे आपण आप या 
असणा-या सगळया लंबर लोकांना, पाणीपुरवठा, ेनेज वभागाला आदेश दयावेत क  आपण 
या ठकाणी या या भागात काम करतात या ठकाणचा युट लीट  लॅन आप या 
मा यमातून तयार झाला पाह जे, ध यवाद. 

 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 केल.े 
          -------                   

मा. यंका बारसे   – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   

ठराव मांक- ६९                                           वषय मांक – १२ 

दनांक – १९/८/२०१७         वभाग- मा.आयु  

           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  याचेंकड ल  

                    जा. .न वयो/५/का व/२८५/२०१७ द.०८/०८/२०१७  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
राब व यात येणा-या मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत  १) इय ा ५ वी ते १० वी मधील 
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मागासवग य व ा यासाठ  िश यवृ ी.  २) १२ वी नंतरचे वै कय (MBBS, BAMS, BDS, 
BUMS, BHMS), MBA आ ण अिभयां क  पदवी पर ा यासारखे उ च िश ण घेणा-या 
व ा याना अथसहा य देण.े   ३) मागासवग य युवकांना परदेशातील उ च िश णासाठ  
अथसहा य देण.े ४) इय ा ८ वी ते १२ वी म ये िशकत असले या मागासवग य व ा याना 
मोफत सायकल वाटप. या चार  योजना काया वत आहेत. या योजनेत काह  दु ती करणे 
आव यक अस याने या बाबत सुधार त योजना ताव तयार करणेत आला आहे. तर  तावा 
सोबतचे प  अ, ब, क आ ण प  ड नुसार या सुधार त योजनेला मा यता देणते येत आहे. 

मा.शैलजा मोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.राहूल कलाटे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या याम ये दु या 
काय आहेत या सभागृहाला कळा यात.  

मा.सुिनता तापक र- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागातफ राब व यात येणा-या योजना या 
सुधार त मागासवग य क याणकार  योजनेची मी आपणास मा हती देते. पञ अ,ब,क,ड म ये 
दलेले आहे ते वाचून दाख वते..... 

मा.महापौर-  हे पञ सगळयांना दलेले आहेत. हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

              -------             

मा.माधवी राजापुरे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   

ठराव मांक- ७०                                         वषय मांक – १३ 

दनांक – १९/८/२०१७       वभाग- मा.आयु  
 
         संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                 जा. .न वयो/०६/का व/७९६/२०१७ द.०९/०८/२०१७  
  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 

राब व यात येणा-या इतर क याणकार  योजने अंतगत इयता १ली ते पद यु र पयत िश ण 
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घेणा-या महापािलका ह तील  अनाथ / िनराधार व ा याना िश यवृ ी देण.े  तसेच 
एच.आय. ह ./ए स बािधत मुलांचा सांभाळ करणा-या  पालकांना / सं थाना अथसहा य देण.े 
या दोन योजना काय वत आहेत. या दोन योजने म ये काह  दु या करणे आव यक 
अस याने या बाबत सुधा रत योजना, ताव तयार करणेत आला आहे. तर  तावा सोबतचे 
प  ‘अ’ आ ण  प  ‘ब’ नुसार या दोन सुधा रत योजनाना मा यता  देणेत येत आहे.  

मा.सीमा चौगूले -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.िनता पाडाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. याम ये या अ ट 
शत  आहेत यात शेवटची जी अट आहे अ यास म सु  झा यानंतर बोनाफाईड माणपञ 
सादर करणे आव यक राह ल. मा.आयु  साहेब, मा या वॉडामधले काह  वदयाथ  आहेत 
जमनीम ये ते अ यास मासाठ  गेले आहेत. परंतु फॉम भरताना बोनाफाईड या वदयापीठाच 
मागीतल गेल आहे. तर  या वदयापीठान सागंीतल क  अस या काह  कारच आम याकडे 
नाह . तु हांला ऍडमीशन घे यासाठ  जे डॉ यूमटेशन आहे तेवढेच फ  मग अशावेळेस काय 
करायच.  

मा.महापौर -  मी मा.आयु ांना िनदश देतो क  हे सव तपासून याचे िनणय याव.े   

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. यावेळेला आपण 
कागदपञ सबमीट करतो आ ण बोनाफाईड मागीतल जात. जी योजना आहे या योजने या 
संदभात एखादया जर कागदपञाम ये कुठेतर  थोडाफार फरक झालातर  सु दा आप या येथे 
अनुदान दल जात नाह . आता व. .१२,१३,१४ हे ती ह  वषय सारखेच आहेत. या वषयाला 
वरोध नाह , वाढ केली यात याब लह  दुमत नाह. आज आयु  साहेब फाईल तुम याकडेच 
आहे अस आ हांला कळाल.ं काह  ठकाणी वाढ करणार आहेत परंतु अजुन पुत वात आलेल 
नाह . आज परत फॉम सोडलेले आहेत. मागील वषाच सगळ वाटप झाल का. दहावी बारावीचे 
वदयाथ  आहेत यांना आजपयत चेक वाटप चालू आहे. मी आ ीकर साहेबांना माग या 
मह यात सु दा फोन केला क  या या मुलाला दहावी बारावीचा चेक िमळाला नाह . पालकांचा 
गैरसमज होतो. योजना ह  कागदावरच राहणार आहे का. काह  लोकांच काह  कारण नसताना 
अपाञ केलेल आहे. दहावी बारावीम ये इतके इतके ट के माक िमळाली क  यांना िमळाल 
पाह जे. परंतु एखाद याम ये कागदपञ अपुण असेलतर आप या लोकांनी या फॉमवर या 
ईमेलवर कंवा फोन नंबरवर कळवल पाह जे.  आज अशी प र थती आहे क  माग या या 
योजना आहेत या योजनांच आजपयत नागर कांना बनेी फट िमळाल का. आता या ठकाणी 
दलेल आहे ए सबाधीत लोकांना सु दा आमच काह ह  हणण नाह , बीचारे गर ब असतील 
काह  झोपडप ट तील असतील, कोणीह  असूदेत यांना सु दा ह  सेवा दया. याब ल आमच 
दुमत नाह . मागचे फॉम वाटलेले आहेत या सं थानी जर कागदपञाची पुतता केलेली 
असेलतर तु ह  या या गो ी दलेले आहेत या लोकांना देणे गरजेचे आहे. सायकलीम ये 
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सु दा असच झालेल आहे माग याच जु या सायकली आहेत, काह  दवसापुव  आणले या या 
सायकली आहेत आ ण या जर गंज या असतील याचे काह  पाटस खराब झाले असतीलतर 
या सायकलीची दु ती झाली पाह जे. शेवट  काय होत आपण दलेली व तु ते लोक बाहेर 

जाऊन व  करतात. मग आप याला पण द:ुख होत कंवा एखादा व  करताना सापडलातर 
तो काय हणणार मला या गो ीचा उपयोगच नाह  मग मी ती भंगार म ये देईल नाह तर 
काह ह  कर न. म ये पेपरला यते होत क  सायकल वाटप, या सगळया गो ीम ये सायकलचे 
काह  पाट खराब पण झाले आहेत वष दड वषापुवी या या गो ी आहेत. तु ह  यांना ते 
दु ती क न दया हे बघीतल पाह जे. पोटसम ये एक मुलगी ताय व दोसाठ  जाणार होती 
या मलीला ७२ हजार पये दले गेल.े ती मुलगी नॅशनल खेळासाठ  जाणार होती. मी ते 
दले यासाठ  आभार मानते, हणजे डा सिमतीने वषय केला, थायी सिमतीने वषय 
केला. या मुलीला जाय या अगोदर चेक िमळाला या ब ल आ ह  आभार  आहोत परंतु 
तीला खच ९५ हजार . येणार होता व दले ७२ हजार. इत या गर ब घरातली मुलगी होती 
क  ती या वड लाकडे बघीतलतर अ रश: द:ुख वाटत होतं. हणतातना “ जथ पकतं, तीथं 
वकत नाह ” कंवा “ जथं दात आहेत, ितथं चणे नाह त” तशी अ रश: प र थती होती. या 
माणसान आ हांला येवून सांगीतल क  िसमाताईनी सु दा सांगीतल क  अरे, तु ह  संपुण पैसे 
दया तीला.  पण आप याकड या अिधका-यांनी तसं केल नाह . तीला ७२ हजाराचा चेक दला. 
मग या योजनेचे पैसे आप याकडे तसेच पडून असतात. या मुलीला तीचा संपुण खच जर 
दला असतातर, एका गर ब घरातील मुलगी इ टरनॅशनल ले हलला खेळ यासाठ  ती जाणार 
आहे. तर  या दु या कुठेतर  झा या पाह जेत. आप या अिधका-यांना सूचना के या गे या 
पाह जेत. ७२ हजार दले २३ हजाराचाच  होता. ९५ हजारचा खच होता तो दला असतातर 
काय झाले असते. काह  पालकांकडे २५ ट के र कम भर या इतके पण पैसे नाह त अशी 
प र थती आहे आ ण ते यां या चेह-याव न सु दा दसतं क  खरच यांची प र थती तशी 
नाह  मग या याम ये पण दु ती केली गेली पाह जे. आज आपण हणतो क  खेळाडू तयार 
झाले पाह जेत. खेळाडू कसे तयार होणार, तयार होणारच नाह त. या माणसाने १५ हजार 
पये याजाने काढल.े शेवट  आ ह  काह  लोकांनी यांना मदत केली आ ण उरलेले पैसे 

दे याचा बंदोब त केला. आप याकडे डा धोरणाम ये जर पैसे देत असूतर पुण पैसे दले गेले 
पाह जे होते. अिधका-यांना सूचना द या गे या पाह जेत क  हे पैसे दले पाह जेत. आपण जर 
यांचे अज घेतो या प दतीने यानंा जर डा िश यवृ ी देणार असूतर पुणपणे दले पाह जे. 

आ ण यात या काह  योजना बंद कराय या असतीलतर फॉम काढू नका बंद करा. कडू कर 
साहेबतर कधीच िमट ंगला नसतात. फोन उचलत नाह त, ह  कुठली  प दत. जर ते िमट ंगला 
येणार नसतीलतर यांनी डा चेअरमनला, डा सिमतीला तशी क पना दली पाह जे क  मी 
िमट ंगला येवू शकणार नाह . तसं यांनी संबंिधत माणसाला सांगीतल पाह जे. फोन केलातर 
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उचलत  नाह त, याचा र लाय देत नाह त. आयु  साहेब तु हांला आ ह  फोन केलातर तु ह  
िमसकॉल बघुन फोन करतात कंवा मॅसेज टाकतात मी आता िमट ंगम ये आहे तु हांला नंतर 
फोन करेल. एवढ  काम कडु कर यां याकडे असतीलतर यां या कामाचा लोड कमी करा. 
यांना डा वभाग नकोतर यांनी घेवू नय.े िमट ंगला सभागृह िमळत नाह  का. िमट ंगला 

सभागृह िमळत नाह तर वषय कसे होणार. अ रश: तळमळ न या दवशी सभासद बोलत 
होते तर  िमट ंगसाठ  सभागृह सु दा िमळाल नाह . हे एवढे एंग आहे मी खुप चांगल काम 
करतो, चांग या प दतीन काम करतो. यात सु दा मह ला व बालक याण या सगळया योजना 
आहेत. आता तापक रताई सु दा सगळया प दतीचा खुलासा करत हो या. शु लक कागदासाठ  
या माणसाला जर मह नोनमह ने फराव लागत असेलतर ते बरोबर नाह . या मह ला व 

बालक याण वभागाम ये तीन चार लोक आहेत यां या बद या करा तेथे चांगला नवीन 
टाफ टाका. यांना वाटतय क  आ ह  आम या पगारातून पैसे देतो क  काय अशी प र थती 
या मह ला बालक याण वभागाम ये आहे. कोणीह  तेथे यव थत माह ती देणार नाह  

कोणीह  तेथे नागर क आलेतर यांना अटड करणार नाह . दहावी बारावीचे चेक आतापयत 
चाललेत. आ ेकर साहेब हणाले ताई तु ह  काळजी क  नका मी तो बरोबर काढून देतो. 
यांनी ते काम केलं पण आ ेकर साहेबांना सांग यापे ा आ द का या लोकांना पञ गेल नाह  

हे पण बघीतल पाह जे. व. . १२,१३,१४ हे सगळे वषय या यात आहेत. अिधका-यांना 
सुचना करा यात जर फॉम काढले असतीलतर, एखादा कागदपञ या यात कमी असेलतर या 
नागर कांना कळवल गेलं पाह जे. यांचे ई-मेल आहेत, फोन नंबर आहेत. तेवढ कराव आ ण 
या प दतीने िनयोजन कराव.ं एवढ च अपे ा आहे, ध यवाद. 

मा.आशा धायगुडे-शडगे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर आता 
नागरव ती वभागाचे वषय मग या याम ये मागासवग यां या योजना असतील, मह ला 
बालक याण या योजना असतील, मला वाटतय आम या १२८ अिधक ५ या सगळयाच 
नगरसेवकां या अ यंत ज हाळयाचा वषय आहे. का तर आ ह  काह तर  नागर कां या 
घरापयत या योजना पुरवतो कंवा पोहचवतो. माग या पाच वषात आ ेकर साहेबांना 
नागरव तीच वचारलतर मला वाटतय शहरामधले शंभर चेक पैक  पंचवीस ते तीस चेक 
मा या वॉडातले असतात आ ण शंभर ट के पाठपुरावा क न ते चेक काढले जातात. आता 
काह  सद यांनी सभागृहात सांगीतल क  असं होत, तसं होत, तसं होतं. आपण एखाद  योजना 
लागू करतो यात  अ ट–शत  टाकतो, अ ट–शत चा अथच असा आहे क  या समोर या 
य ने कागदपञ घेवून आले पाह जे. आ ेकर साहेब तेथे बसले असतीलतर  मा या 
शहरवासीयांना काय लागतं, यांना सम या काय येतात याचा वचार क न आपण 
या याम ये दु या के या आ ण मग यांनी या यावर शासन हणून यो य ती कायवाह  

केली. परंतु योजना आहेत कागदपञ देणं लागतो. एखादा कागद नसला असलातर  हरकत 
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नाह . मा.महापौर साहेब मी अनेक वेळा पाह ल क  नागर क रेशनकाड जोडतात आ ण या 
रेशनकाडवरती उ प नच िलह लेल नसतं. मग अशा वेळेला मी मा या अिधका-याला ेशर 
क न ती योजना, तो चेक काढण े श य नाह  कारण मला मा हती आहे उदया यावेळेस 
ऑड टम ये वषय िनघतो यावेळेस माझा अिधकार  आडचणीत येतो यामुळे सव 
नगरसेवकांना वनंती आहे क  जे जे नगरसेवक आप या भागाम ये या या वेळेला योजना 
राबवतात या या वेळेला अ यंत काय म प दतीने योजना राबवा. कारण थेट आपण 
नागर कां या घरापयत पोहचतो. परंतु ते करत असताना आप या ऑ फसम येच फॉम चेक 
झाला पाह जे आ ण तेथून तो सीएफसी क ावर गेला पाह जे. येथून मागची प दत अशी होती 
क  येथून फॉम आपण उचलतो आ ण सीएफसी क ावर देतो. २० . हा काह  फार मोठा भाग 
नाह . परंतु सीएफसी क ात दे याची प दत पाडली. यांना सु दा उ प न िमळाल पाह जे 
हणून सीएफसी क  चालू असतात. या सीएफसी क ाम ये ॉपल  फॉम दले जात नाह त. 

मा याकडे या य ने फॉम भर याची पावती आहे पण फॉम पोहचलेच नाह त सांगतात. 
अशावेळेला आ ह  पु हा फॉम जमा करतो, आ ण ते भ न घेतो थोडासा नागर कांना ञास देतो 
परंतु तो चेक ती योजना कंवा तो फॉम यां या घरापयत पोहच व याची यव था केली जाते.  
यामुळे आपण या माणे सीएफसीला चुक चा पायंडा पाडला आहे यांची घर, पु हा जे 

कायकत ए स, वाय, झेड असतील यानंा जप याची जी या केली आहे ती कुठेतर  
थांब व याचा ाय  केला पाह जे. यावष  आप याला ती चालु ठेवावी लागेल परंतु येथून पुढे 
माञ आप याला यो य तो वचार करावा लागेल. हेच नागर काने आप या महापािलकेत आणून 
दलेतर आप या अिधका-याना चेकली ट करता येते. आता ए स वाय झेड कोणतर  सीएफसी 
क ाचा कमचार  असतो कोणीह  मालक तेथे बसत नाह  यांचा कमचार  असतो. यां या 
हाताखालची माणस तेथे बसतात. फॉम गहाळ झा यानंतर जबाबदार कोणाला धरायचं. आपला 
अिधकार  हणणार फॉम आले नाह त सीएफसी हणणार इथे फॉम दलत. मग या 
सगळयाम ये या फॉमची गळती होते. या ञुट  राहतात या यावरती कुठेतर  
महानगरपािलकेचा आंकुश असण ंगरजेच आहे. सीएफसी क ात आपण यावेळेस फॉम जमा 
करतो याचवेळ  आपण चेकली ट दली पाह जे. यांनी खरतर आप याला जे कागदपञ 
जोडायचे आहेत या यावर टक टक क न दलं पाह जेत. हणजे हा कागद तु ह  दला तो 
दला नाह . महानगरपािलका आम या नगरसेवका मधला जो दवुा आहे तो सीएफसी आहे. 
एकतर यांना आपण चांगल काम कर याचे आदेश दयावेत. अ यत: यां यावरती आपण 
यो य तो वचार करावा. आज मह ला व बालक याण सिमती या अ य ा तापक रता च 
मनापासून कौतूक करते. या गोरगर ब नागर कां यासाठ  आपण योजना राबवतो या याम ये 
यानंी केलेली यो य कारची वाढ असेल, नागर कांना यो य कारचे मानधन िश यवृ ी या 

प दतीने असेल, योजने या मा यमातून असेल यात यांनी वाढ केली याब ल मह ला व 
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बालक याण सिमतीच मनापासून अिभनंदन.  मगाशी वषय झाला क  आप याकडून एका 
मुलीला ती नॅशनल ले हला खेळ यासाठ  गेली तीला आपण ७५ हजार . दल.े ख-या अथाने 

डा सिमतीचे अ य  कंवा थायी या िसमाताई असतील या सगळयांच मनापासून कौतूक. 
ती तीन ते चार दवसाम ये फची फा ट ोसेस केली. करण सामा य गर ब नागर कांची 
कुठेतर  कळकळ नुसती बोल यात नाह तर ती कृतीत असते आ ण हणून मला मा.ल मण 
स ते असतील, िसमाताई तु ह  फा ट ोसेस केली मनातून कळकळ होती क  या य ला 
पैशाची गरज आहे.  या र कमेची गरज आहे ती र कम दली गेली पाह जे. परंतु पु हा 

डाधोरण आल.ं पुव पासून  जे डा धोरण तयार केल,ं हणजे नुसत हणणं फार सोप 
आहे. डाधोरणाम ये अट आहे क  या नागर कांची जी काह  मागणी असेल एक लाखाची 
मागणी असेलतर पं याह र ट के अम ट दली गेली पाह जे. ह  डा धोरणातली अट अस या 
कारणाने या संबंिधत अिधका-याला या प दतीने चेक काढायला लागला. आ ण हणून 
आपण याना ७२ हजार पये दल.े यांना िन तपणे एक लाख दले गेल पाह जेत 
नागर कां याच सेवेसाठ  आपण आहोत यां या पैशावरतीच आपली महानगरपािलका रण होते. 
परंतु जर धोरणात तसे केले असेलतर दुदवाने आ हांला या माणे अंमलबजावणी करावी 
लागते. येथून पढु या काळाम ये आप याला जे यो य बदल करावे वाटतील ते िन तपणे 
क , ध यवाद. 
मा.राहूल कलाटे -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. िन तच या सव 
क याणकार  योजना राबवत असताना आपण या दु या सुचव या कुठे एक लाखाचे दड 
लाख कुठे दोनचे चार हे यांना खरच गरज आहे अशा लोकांना आपण ह  मदत करतो. 
िन तच हे पैसे तुम या आम या खशातले नसून शहरात या सव नागर कांचे आहेत, 
शासनाचे आहेत. यामुळे या पैशा मुळे जर या गोरगर बांना मदत होत असेलतर, आताच 
शडगेताईनी सांगीतल क  िसमाताईनी लगेच पैसे दयायला लावल.े या माणसाला बाहेर जायच 
आहे या माणसाला याची कळकळ असते. ती वेळ िनघून गे यानंतर यालाह  नंतर कोणी 
वचारत नाह . मा.आयु  साहेब मला या ठकाणी एक गो  नमुद करायची आहे. शहरातील सव 
गर ब मग ते कुठ याह  जाती-धमाचे असू याला खरच गरज असेल याला जर आपल 
सभागृह मदत क  शकलतेर िन तच या देशात चमाक होईल, या रा यात चमाक होईल 
आपण या कोनातून देखील वचार करावा. हे करत असताना मी पु हा एकदा सांगतो क  
मागासवग य कंवा दुस-या कोणाला दे यास कोणाचाह  वरोध नाह . गर ब कुठ याह  जाती 
धमाचा असलातर  यालाह  आप या महापािलकेची मदत होईल, ध यवाद. 
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आमच हणण हेच 
आहे क  खाली कागदपञ गहाळ झाली, सीएफसीकडे कागदपञ दलेतर ते कागद गहाळ झाले 
तर आप या लोकांनी यांना सांगीतल पाह जे. आमचह  हणणं हेच आहे आ ण जर माग या 
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सभागृहाने काह  ता वीक मु े मांडले असतील यांना यावेळेला ते यो य वाटले असतील 
हणून यांनी केल.ं तु ह  यात दु या क  शकतात, आज सहा मह ने होवुन गेल,े तु हांला 

जर बदल करायचा असेलतर कराना.ं मागच, मागच, मागच कतीवेळा काढणार मागच. इ छा 
असेलतर माग न क च िनघतो. ई छे माण,े मागा माणे काम करा. मागे असे झाल हणून 
आता असं झाल, मागे तसं झाल हणुन आता असं झाल हे हण यापे ा दु ती करा. 
बजेटम ये जर यव थत केल असतंतर आता वषय आला नसता. आ ण हणून माग यानी 
काय केल आहे हे सांगत बस यापे ा तु ह  दु या कराना.ं तु हांला कोणी दु या करायला 
नको हणलय का.  

मा.महापौर-  ठक आहे, आयु ांनी या याम ये दु ती करावी असे िनदश दे यात येत आहे. 
मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गोरगर बां या हताचा 
आ ण चांगला  आज सभागृहाम ये आलेला आहे. परंतु हा वषय आपण आणताना संबंिधत 
नागरव ती वकास योजना हा जो वभाग आहे या वभागाला मा.महापौर साहेब, आपण आदेश 
दयावेत. आपण हा वषय सभागृहाम ये आणला या वषयावर सद य पोटतीडक ने बोललेल े
आहेत. कारण क  हा असा वभाग आहे क  या वभागामुळे नगरसद य कंवा जे कायकत 
असतात ते अगद  घरापयत पोहचतात असा हा वषय आहे. परंतु या वषया या योजनेचा 
लाभ सवसामा य नागर कांना िमळाला पाह जे. मा.महापौर साहेब, आज तु हांला एक गो  मी 
आवजून या सभागहाम ये सांगतो आज जर  आपण या वषयाचा जर  खुलासा मागत 
नसलोतर  ५० ट के अनुदानाचे चेक हे नागरव ती वकास योजनेम ये पे ड ग आहेत. 
आ ीकर साहेबांचा खुलासा घे यापे ा ऐवले साहेबां या कडून खुलासा या संपुण मा हती 
तु हांला या ठकाणी िमळेल. आपण तर  दुस-यादंा िनवडून आलेलो आहोत पण नवीन सद य 
गेलेनां तर अजीबात या वभागात कमंत िमळत नाह . यावेळ  आ ह  नवीन नगरसेवक 
झालो यावेळेस जगताप साहेब या ठकाणी होते. जगताप साहेबांचे यावेळेसचे वा य आहेत 
क  जर तु ह  या वभागाला ध न राह लाततर तु ह  पु हा पु हा िनवडून याल. तर  आपण 
या ठकाण या संबंिधत अिधका-यांना आदेश दयावेत क  या ठकाणी जे जे अनुदान िमळतय 

ते अनुदान सवसामा य लोकांपयत पोहचल पाह जे, ध यवाद.    

मा.एकनाथ पवार-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. म हला बालक याण 
सिमती या या वषयावर खरंच खुप गांभीयाने चचा झाली मला खुप आनंदह  झाला. पण 
याह पे ा काह  े क या सभागृहा या अवतीभोवती बसलेत. मला अस वाटतय क  यावेळेस 

मंगलाताई दोनदोन वेळा बोलायला लाग या पु हा एकदा रंगरोडची चचा बारगळते क  काय. 
या रोड या चचसाठ  आ ह  सगळेजण येथे बसलो आहोत. ताई तु ह  माझा एखादा सद य 

बोलायला लागला क  तु हांला आनंद वाटतो, राहूलदादांनी सांगीतल, खरय. पंधरा,वीस,पंचवीस 
वषाम ये जी, पु हा पु हा तु ह  हणताय क  सहा मह ने झाल तु ह  काय करता. सहा 
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मह याम ये आ ह  चांगलच काम कर याचा य  करतो. या प दतीने या अिधका-यांना 
एवढे वषानुवष तु ह  पाठ शी घातल यांना वटणीवर आणायच हणलतर शंभर ट के थोडासा 
वेळ जाणारच. ते जर नाह  वाटणीवर आलतेर, आयु  साहेबांना या प दतीने आ ह  सांगीतल 
आहे जे अिधकार  मा णकपणाने काम करतील या अिधका-यां या पाठ शी खंबीरपणे उभा 
राह ल पाह जे आ ण जे अिधकार  चुक या प दतीने वागतील यांना वटणीवर आणायच सु दा 
काम केल पाह जे.  मला वाटत क  तु ह  खुप लाड केलेत, काह  अिधका-यांचे. या िनमी ान 
मी एवढच सांगेल क   मह ला बाल क याण सिमती खुप चांग या प दतीने काम करतेय. 
मह लांसाठ  कळकळ आहे. या शहरामध या गोरगर ब, दलीत, समाजातील वंिचतासाठ  
माणीकपणे काम करतेय. मनापासून राहूलदादा सांगत होते क  मह ला बालक याण 

सिमती या मा यमातून नगरसेवक चांगल काम करतील, अिधकार  चांगल काम करतील. 
योगेशभाई तु ह तर प तीस वषापासून नगरसेवक आहेत. मला वाटत क  या सभागृहाम ये 
आमचे सगळे नगरसेवक चांगल काम कर याचा य  करत आहेत. मा.महापौरांना वनंती 
करतो क  हा वषय मंजूर करावा.  

 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 केल.े 

              -------  

मा. वनल हेञे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 
ठराव मांक- ७१                                         वषय मांक – १४ 

दनांक – १९/८/२०१७       वभाग- मा.आयु  
 
          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                  जा. .न वयो/०६/का व/७९७/२०१७ द.०९/०८/२०१७  
 

नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध कार या क याणकार  योजना 
राब व यात येतात. इतर क याणकार  योजने अंतगत एच.आय. ह ./ ए स बािधत य ंसाठ  
पी.एम.पी.एम.एल. बस चे पासेस मोफत देणेकामी नवीन क याणकार  योजना राब वणेत  यावी 
अशी महारा  टेट ए स कं ोल सोसायट ,  महारा  शासन मुंबई यांचे कडून लेखी मागणी 
करणेत  आली आहे. यास अनुस न एच.आय. ह ./ ए स बािधत य ंसाठ  पी.एम.पी.एम.एल. 
बस चे पासेस मोफत देणेकामी नवीन क याणकार  योजना सु  करणेकामी तावा सोबतचे 
प  “क” नुसार या योजनेला मा यता  देणेत येत आहे.  
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मा.आ नी जाधव – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, मी पढु ल माणे उपसूचना मांडते- मला एकच वनंती 
करायची आहे क , शहरातील सव आिथक या दुबल घटकातील जे काह  ओपन कॅटेगर तील 
मुल आहेत या सव मुलांना संधी दयावी.  कारण या मागासवग य िनधीला काह ह  ध का न 
लागता यांना हा िनधी उपल ध क न दयावा. या यासाठ  आप याला जर  एक हेड ओपन 
कराव लागलतर  काह  हरकत नाह . 
मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देते.     

मा.सुिनता तापक र -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. म हला 
बालक याण सिमती आ ण नागरव ती वकास योजना हे खरतर तळागाळा पयत पोहच याच 
एक साधन आहे. नगरसद य आ ण नगरसद यांमधला हा एक दुवा आहे.  मी आम या 
पह या िमट ंगम येच सांगत आलेली आहे क  या योजनांची मा हती तळागाळापयत पोहचत 
नाह . याची जाह रात ह  कमी माणात होते. तर  मी आप याला वनंती करते क  याची 
जाह रात ह  मोठया माणात हावी. जेणेक न हा िनधी पुणपणे वापरला जाईल.  दुसरे हणजे 
मी आयु  साहेबांना एक पञ दलेल होतं क  नागरव ती वभागाम ये समुहसंघटक आ ण 
कमचार  कमी आहेत याची न द यावी आ ण नागरव ती वभागाम ये ी.जगदाळे अिधकार  
आहेत यां याकडे कामगार क याण वभाग आ ण नागरव ती वभाग हे दोन वभाग 
यां याकडे आहेत यांना या कामाचा ञास होतो. यामुळे यां याकडे नागरव ती हा एकच 
वभाग ठेवावा ह  वनंती, ध यवाद. 
मा.महापौर-  लेखी उपसूचना दलेली नाह  यामुळे मुळ वषय मांक १४ मंजूर करणेत येत  

आहे. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

      अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

             -------  

 
मा.क णा िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   
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                                            वषय मांक – १५ 
 

दनांक – १९/८/२०१७        वभाग- मा.आयु  
 
             संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                     जा. .न वयो/९/का व/१२३/२०१७ द.१०/०८/२०१७  
 
    शासन िनणय .एनयुएल.२०१४/ . .१०४/न व-३३, द.२८ ऑग ट २०१४ अ वय े

रा यातील ५३ शहराम ये दअयो-रा ीय नागर  उप ज वका अिभयानाची अंमलबजावणी करणेत 
येत आहे. सदर अिभयानाम ये शहर  बेघरांना िनवारा हा एक घटक आहे. तसेच शासन 
नगर वकास िनणय .सं कण २०१०/ . .४५/न व-२०, द.१४ जुलै २०११ अ वये रा िनवारा 
काया वत करणे व यांचे संचलन व देखभाल वषयी मागदशक त वे िन त करणेत आलेली 
आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प र े ाम ये द.१०/३/२०१७ रोजी भागिनहाय शहर  

बेघरांचे सव ण केले असता १०५ बेघर आढळून आलेले आहेत. यासाठ  पंपर  भाजीमंडई 
येथील महापािलकेमाफत चाल व यात येत असलेला रा िनवारा हा नूतनीकरण क न वर ल १०५ 
बेघरांना िनवा-याची सु वधा उपल ध क न देणेबाबत ताव तयार केला आहे. सदर 

तावाम ये थाप य व व ुत वषयक सव आव यक काम करण,े सुर सेाठ  सी.सी.ट . ह . 
कॅमेरे बस वणे इ. बाबींचा समावेश आहे. याक रता एकूण खच र. .५०,२७,९७५/- इतका 
अंदा जत खच अपे त आहे.  सदर ल खच हा क शासन पुर कृत दअयो-रा ीय नागर  

उप ज वका अिभयान अंतगत शहर  बेघरांना िनवारा या उपांगाअंतगत करणेत येणार आहे. 
सदरचा ताव मा.आयु  तथा संचालक, नगर प रषद शासन संचालनालय, वरळ , मुंबई यांचे 
अंितम मा यतेसाठ  पाठ वणकेामी मा यता देणेत येत आहे.    

मा.सार का स ते -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.उषा ढोरे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- सांगवी वॉड ं .३२ मधील 
मधुबन सोसायट  मधील छञपती िशवाजी महाराज उदयानाम ये राञीचे वेळ  गैर कार होऊ 
नये हणून हया उदयानात ठक ठकाणी CCTV कॅमेरे बस वणेत यावेत. सदर कामासाठ  
अंदाजे र. . ५०,००,०००/- खच अपे त असुन सदर कामासाठ  वदयुत वभागामाफत 
आव यक तरतूद वग करण करणेस आ ण सदर खचास व कामास शासक य मा यता देणेत 
यावी.        

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.राहूल जाधव- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- भाग . १२ तळवडे हा 
भाग दाट नागर  लोकव तीचा भाग आहे. सदर भागाम य े अनेक क कर  कामगार रहात आहेत. 

आपली महानगरपािलका ह  देशाम य ेनागर  सुख सु वधा देणेबाबत अ णी गणली जाते. तसा नाव 
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लौक क म.न.पा.ने िमळवलेला आहे. आज मनपाम य े मोठमोठे क प आहेत. अनेक क प 

ता वत आहेत. या अनषुंगानेच सव नागर क हे मनपाचे करदाते असलेमुळे, नागर कांना 
अ याव यक नागर  सु वधा मनपास बंधनकारक आहे. याम य ेर ते, फुटपाथ, ेनेज, पाणीपुरवठा, 
मशानभुमी व इतर नागर कां या जीवनाशी िनगड त दैनं दन गो ींचा समावेश आहे.  भाग मांक 

१२ हा रेड झोनह  म य ेयेत आहे. जर  आमचा भाग रेड झोनम य ेअसलातर  सु दा या भागात 

अ याव यक नागर  सु वधा करदाते नागर कांना देण ेअ याव यक व मनपास बंधनकारक आहे. तसेच 

तळवडे येथील मशानभुमी अ थी वसजन घाट या नागर  सु वधा पुर वणेस मा यता देणेत यावी. 
या माण े भाग . १२ मधील वर ल सव नागर  सु वधेची काम ेकरणेस मा यता देणेत यावी.  

मा.राज  लांडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन देतो.  

मा.क णा िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, दो ह  उपसूचना वकार या आहेत.   

मा.वैशाली घोडेकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हे जे नाईट शे टर 
आहे याला ५० लाखाचा खच करणार. या याम ये १०५ जण तु ह  बेघर शाबीत केली आहेत. 
या बेघरा या सं येवर काह  िलमीटेश स ठेवणार आहात क  नाह . आपण यांना फॅिसलीट  देत 
जाणार आ ण बाहेर या शहरातला ल ढा हा आप या शहरात जा त येत जाणार. तर  या यावर 
कोणते िलमीटेशन असणार आहेत का. आ ण या यावर कोण या अट , शत  तु ह  ठेवणार 
आहात का. क  याच लोकांना ते युज करायला दले जातील. कंवा याम ये कोण या कार या 
फॉिसलीट ज यांना द या जाणार आहेत. आजजर १०५ हा आकडा डोळयासमोर ठेवलातर 
एका माणसाला ५० हजार . खच येतो. मग ती दु ती असेल, पुढे मे टेन स असेलतर या 
१०५ चे उदया २०५ होतील, ५०० होतील, ६०० होतील याबाबतीत आपण काय तरतूद ठेवलेली 
आहे. हे नाईट सटर आपण देणं यो य आहे का. या यावर मा.आयु  साहेबांनी मा हती दयावी 
एवढ च मा.महापौरांना वनंती करते, ध यवाद. 

मा.पंकज भालेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच आमचे 
स मा.नगरसेवक राहूलदादा जाधव यांनी या ठकाणी उपसूचना मांडलेली आहे. आप या शहरात 
संपुण भागात रेडझोनचा जो ऐर या येतो या ठकाणी अ याव यक सेवा सु वधा दे याबाबतची 
उपसूचना मांडली ती मंजूर करावी. आमचा . . १२ असेल, िनगड चा काह  भाग असेल. 
भोसर चा, दघीचा काह  भाग असेल हा ब-याच माणात रेडझोन या ह म ये येतो. आमचा 
. .१२ हा संपुण रेडझोनम ये येत अस याने या ठकाणी नागर  सु वधा दे याक रता काह  

अडचणी येतात. काह  अिधका-यांकडून सांग यात येत क  सु वधा दे यासाठ  रेडझोनची 
अडचण आहे. पण आम या भागाला गेली वीस वष झाल,े १९९७ साली आ ह  
महानगरपािलकेम ये आलो पण वीस वषात अ याव यक सेवासु वधेचा वणवा आहे. साधे र ते, 
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ेनेज कर यासाठ  सु दा आ हालंा अडचणी येतात. आज मशानभूमीचा  असेल या 

अ याव यक सोईसु वधाम ये  येतात या याम ये अडचणी  िनमाण होतात.  आम याकडे 
एवढ  दाट नागर व ती आस यामुळे सव नागर कांना सोईसु वधा देणं बंधनकारक आहे.  
मा.आदरणीय महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आपण या याम ये ल  घालून अिधका-यांना 
तशा सुचना देवून या उपसूना मंजूर करा यात.     

मा.महापौर- मा.आयु ांना असे िनदश दे यात येत आहेत क  या वषयी सव मा हती दे यात 
यावी. 

मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, १०५ कुठून आकडा काढला. पंपर या पुलाखाली जा 
कती तु हांला दसतील ते बघा. पंपर या पुलाखाली लोकांनी संसार थाटलेले आहेत. 

मा.महापािलका आयु  – स मा.महापौर, स मा.सभागृह. वषय मांक १५ या संदभात मला 
मा हती अशी दयावयाची आहे क  हा जो वषय ठेव यात आलेला आहे हा क  पुर कृत योजना 
एनयुएलएम या या अंतगत शहर  बेघरांसाठ  िनवारा बांध याची योजना क  पुर कृत आहे 
या या अंतगत आप याकडे जो अ त वातील िनवारा आहे याची डागडुजी आ ण या या 

अनुषंगाने हा वषय ठेवलेला आहे. या याम ये क ाकडन आप याला िनधी िमळणार असून 
याची सुधारणा देखभाल दु तीसाठ  सहकाय क शासनाकडून िमळणार आहे.  या योजनेम ये 

रा य तरावर ल डायरे टर ऑफ युिनसीपल ऍडिमिन ेशन यां या मा यमातून या क पाची 
छाननी कर यात येते. आज आप याकडून या तावाला शासक य मा यता देवून पुढ ल 
छाननी क न अंमलबजावणी करणार आहोत. माच मह याम ये बेघरांच सव ण यावेळेला 
कर यात आलेल होतं. यावेळेला जो बेघराचा आकडा आढळून आलेला आहे या आकडया या 
अनुषंगाने याच िनयोजन कर यात आलेल आहे. स मा.नगरसद या यांनी यापुव  जो  
वचारला क  आपण या यावरती काह  िनयंञण ठेवणार आहोत का, याबाबतीत आपण काह  
कं ोल आणणार आहोत का. मला स मा.सभागृहा या समोर एक बाब मांडायची आहे क  
शहर करणाची या ह  िनरंतरपणे चालत असते. या याम ये आज रा यघटनेनुसार 
कुठ याह  कारचे बंधन आज आपणतर  घालू शकत नाह . यामुळे जर नागर क या शहरात 
येत असतीलतर ते वत:ची संधी पाहून या शहराम ये येत आहेत. कामा या शोधात येत 
असतील, िनवा-या या शोधात येत असतील. यावेळेला हे नागर क आप या शहरात वेश 
करतात जर गर बीमुळे यांना ता काळ कुठलेह  रे टल कंवा अ य कारच ऍकोमोडेशन कंवा 
नातेवाईक कोणी नसतीलतर अशा नागर कांची गैरसोय होवू नये आ ण यांची यो य कारे 
काळजी घेतली जावी ह  संपुण समाजाची आप या महानगरपािलकेची जबाबदार  आहे आ ण 
या या अनुषंगाने एक चांगली योजना हणून ह  पुर कृत योजना आपण घेतलेली आहे. 
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यापुव  महानगरपािलके या मा यमातून राञिनवारे आपण चालवत होतो. या यात सुधारणा 
क न आता दवसभराचे िनवारे ठेव याची ह  सुचना सुधार कर यात आलेली आहे. 
स मा.सद यां या िनदशनास एक गो  आणायची आहे क , याबाबतीत याच संचलन कसं 
कराव याबाबतीत माञ आपण काह  वचार वमष क  शकतो.            
एनयुएलएम ह  योजना सवकष दा र य िनमुलनाची योजना असून एखादा य  जर िनवा-
याम ये आला तर या िनवा-यात आले या य ला अ य बाबींचा देखील आपण पुरवठा 
करतो. यांना आपण कौश य वकासा या संधी देखील उपल ध क न देऊ. कौश य 
वकासा या संधी या मा यमातून यांना नौक-यांची उपल धता कंवा रोजगारांची उपल धता 
देखील या योजनेअंतगत अिभ ेत आहे. आ ण या या मा यमातून नवीन नागर कांना कंवा 
या शहरातील बेघर असले या नागर कांना या काह  पुनवसनासाठ  आव यक मदतीची 
आव यकता असेल ती कर याची तरतूद या योजनेम ये आहे. आ ण असे अनेक उपांग या 
योजनेम ये ठेवणेत आलेली आहेत. आताच जो स मा.नगरसद य यांनी मु ा मांडला क  
िनगड या पुलाखाली जर काह  बेघर िनवासीत तेथे राहत असतीलतर यांचा देखील 
िन तपणे समावेश, मा यामते यात समावेशन झालेल असेल, नसेल तर आपण काह  हा 
आकडा लोज केलेला नाह . जर ह  सं या कमी जा त होत असेलतर यां या अनुषंगाने 
आपण भ व यात अिधक राञिनवारे, दवसिनवा-यांची सोय देखील क  शकतो. आ ण तशी 
तरतूद या योजनेम ये आहे. यामुळे बेघरांच सव ण करत राहण,ं यांची मा हती घेणं ह  
िनरंतर या राहणार आहे. आ ण या प दतीन काम कर याची तजवीज शासना या वतीने 
ठेव यात येत आहे. 

 यानंतर उपसुचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ७२                                        वषय मांक – १५ 

 
दनांक – १९/८/२०१७        वभाग- मा.आयु  

 
             संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                     जा. .न वयो/९/का व/१२३/२०१७ द.१०/०८/२०१७  

 शासन िनणय .एनयुएल.२०१४/ . .१०४/न व-३३, द.२८ ऑग ट २०१४ अ वय े

रा यातील ५३ शहराम ये दअयो-रा ीय नागर  उप ज वका अिभयानाची अंमलबजावणी करणेत 
येत आहे. सदर अिभयानाम ये शहर  बेघरांना िनवारा हा एक घटक आहे. तसेच शासन 
नगर वकास िनणय .सं कण २०१०/ . .४५/न व-२०, द.१४ जुलै २०११ अ वये रा िनवारा 
काया वत करणे व यांचे संचलन व देखभाल वषयी मागदशक त वे िन त करणेत आलेली 
आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प र े ाम ये द.१०/३/२०१७ रोजी भागिनहाय शहर  
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बेघरांचे सव ण केले असता १०५ बेघर आढळून आलेले आहेत. यासाठ  पंपर  भाजीमंडई 
येथील महापािलकेमाफत चाल व यात येत असलेला रा िनवारा हा नूतनीकरण क न वर ल १०५ 
बेघरांना िनवा-याची सु वधा उपल ध क न देणेबाबत ताव तयार केला आहे. सदर 

तावाम ये थाप य व व ुत वषयक सव आव यक काम करण,े सुर सेाठ  सी.सी.ट . ह . 
कॅमेरे बस वणे इ. बाबींचा समावेश आहे. याक रता एकूण खच र. .५०,२७,९७५/- इतका 
अंदा जत खच अपे त आहे.  सदर ल खच हा क शासन पुर कृत दअयो-रा ीय नागर  

उप ज वका अिभयान अंतगत शहर  बेघरांना िनवारा या उपांगाअंतगत करणेत येणार आहे. 
सदरचा ताव मा.आयु  तथा संचालक, नगर प रषद शासन संचालनालय, वरळ , मुंबई यांचे 
अंितम मा यतेसाठ  पाठ वणकेामी मा यता देणेत येत आहे. तसेच सांगवी वॉड ं .३२ मधील 
मधुबन सोसायट  मधील छञपती िशवाजी महाराज उदयानाम ये राञीचे वेळ  गैर कार होऊ 
नये हणून हया उदयानात ठक ठकाणी CCTV कॅमेरे बस वणेत यावेत. सदर कामासाठ  
अंदाजे र. . ५०,००,०००/- खच अपे त असुन सदर कामासाठ  वदयुत वभागामाफत 
आव यक तरतूद वग करण करणेस आ ण सदर खचास व कामास शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच भाग . १२ तळवडे हा भाग दाट नागर  लोकव तीचा भाग आहे. सदर भागाम य े

अनेक क कर  कामगार रहात आहेत. आपली महानगरपािलका ह  देशाम य े नागर  सुख सु वधा 
देणेबाबत अ णी गणली जाते. तसा नाव लौक क म.न.पा.न े िमळवलेला आहे. आज मनपाम य े

मोठमोठे क प आहेत. अनेक क प ता वत आहेत. या अनुषंगानेच सव नागर क हे मनपाचे 

करदाते असलेमुळे, नागर कांना अ याव यक नागर  सु वधा मनपास बंधनकारक आहे. याम य ेर ते, 

फुटपाथ, ेनेज, पाणीपुरवठा, मशानभुमी व इतर नागर कां या जीवनाशी िनगड त दैनं दन गो ींचा 
समावेश आहे.  भाग मांक १२ हा रेड झोनह  म य ेयेत आहे. जर  आमचा भाग रेड झोनम य े

असलातर  सु दा या भागात अ याव यक नागर  सु वधा करदाते नागर कांना देण ेअ याव यक व 

मनपास बंधनकारक आहे. तसेच तळवडे येथील मशानभुमी अ थी वसजन घाट या नागर  सु वधा 
पुर वणेस मा यता देणेत येत आहे. या माण े भाग . १२ मधील वर ल सव नागर  सु वधेची काम े

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 केल.े 

             -------  

 
मा.सागर गवळ   -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
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ठराव मांक - ७३                                       वषय मांक – १६ 

 
दनांक – १९/८/२०१७           वभाग- मा.नगरसिचव  
  

सिम यांचे अहवाल 
 

 

वधी सिमती   
 

          अ) द.७/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
          ब) द.२१/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
 
मा.राज  लांडग े – 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 केल.े 

             -------  

मा.सागर गवळ   -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
  
ठराव मांक - ७४                                       वषय मांक – १७ 

 
दनांक – १९/८/२०१७           वभाग- मा.नगरसिचव  

 
मा.म हला व बालक याण सिमती   
           

       अ) द.४/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
       ब) द.१८/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
मा.राज  लांडगे  – 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 केल.े 

             -------  

मा.सागर गवळ   -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
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ठराव मांक - ७५                                       वषय मांक – १८ 

 
दनांक – १९/८/२०१७           वभाग- मा.नगरसिचव  

 
मा.शहर सुधारणा सिमती  

 
         अ) द.११/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
         ब) द.२५/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
 
मा.राज  लांडगे   – 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 केल.े 

             -------  

 

मा.सागर गवळ   -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
 
ठराव मांक - ७६                                       वषय मांक – १९ 

 
दनांक – १९/८/२०१७           वभाग- मा.नगरसिचव  
                           

मा. डा, कला, डा कला सा ह य व सां कृितक सिमती   
                                                     

                 अ) द.२३/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
 
मा.राज  लांडगे  – 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 केल.े 

             -------  

 
मा.उ म कदळे  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
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                                          वषय मांक – २० 
 

दनांक – १९/८/२०१७           वभाग- मा.आयु  
 
            

             संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ . 
                      था/लेखा/७/१९५/२०१७ द.१९/०८/२०१७    
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराख यातील र ते व आर णे वकिसत 
कर याबाबत मा. थायी सिमती सभे या सूचना आहेत. सबब सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात 
समावेश नसललेी, परंतु करणे आव यक असले या कामांची याद  खालील माणे आहे.  सदर 
कामाचंा थमत: अंदाजप काम ये समावेश करणे आव यक आहे. सदरची कामे सव 
भागांतगत करावयाची आहेत.  सन २०१७-१८ चे भांडवली  अंदाजप क .३, भाग - २ पान 
. ३७६, ३७७, अ. . ४ वर शहर वकास आराखडा या लेखािशषाखाली एकूण र. . २०५ 

कोट   तरतूद करणेत आलेली आहे. यामधून खाली नमूद केले या कामां या नावासमोर, 
दश वले या रकमा वग करता येणे श य आहे. यासाठ  या कामांचा २०१७-१८ या भांडवली 
अंदाजप कातील वशेष योजना अंदाजप कात पान . ८२ वर अ. . ३० वर  न याने 
समावेश क न यासमोर दश वले या अंदाजप क य रकमेस शासक य मा यता व तरतूद वग 
कर यास मा यता देणेत येत आहे.   
 

अ. ं . कामाचे नाव अंदाजप क य र कम सन २०१७-१८ तरतूद 
ब े ीय कायालय थाप य 

१ 
थेरगाव येथील ातंीवीरनगर 
वधमान वाट का सोसायट   
समोर ल र ता वकसीत  करणे 

२८०००००० १५०००००० 

२ 
भाग ं . २५ वाकड आर ण 
ं . ४/१५ ाथिमक शाळेचे 

जागेसाठ  िसमािभतं घालण.े 
२००००००० ५०००००० 

३ 
भाग ं . २५ वाकड आर ण 
ं . ४/११ जकात नाकाचे 

जागेसाठ  िसमािभत घालण.े 
५००००००० १५०००००० 

४ 
भाग ं . २५ वाकड आर ण 
ं . ४/२३ मा यिमक शाळा 
वकसीत करण.े 

१५००००००० १५०००००० 

  एकूण २४८०००००० ५००००००० 
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क े ीय कायालय थाप य 

५ 
भाग .५८ मधील सांगवी 

प रसर मु य र ते वकिसत 
करण.े 

१०००००००० १५०००००० 

६ मौजे भोसर  कासारवाड  येथील 
आर ण .१३ वकिसत करण.े २०००००००० ३००००००० 

७ 

यशवंतनगर चौकापासून पिथक 
हॉटेल समो न मटे रयल गेट ते 
पाईन रोड पयतचा र ता 
वकिसत करण.े 

३०००००००० २००००००० 

८ 

भाग .८ मधील 
इं ायणीनगर चौकापासून 
एम.आय.ड .सी. र याचे 
डायनोमेक कंपनी पयतचा 
र ता वकिसत करण.े   

३०००००००० २००००००० 

९ 

भाग .८ येथील गवळ माथा 
चौक (PCMC गोडाऊन) पासून 
पाईन रोड पयत र ता 
ं द करण क न डांबर करण 
करण.े  

३०००००००० ३६००००० 

१० 

भाग .४०,४१ मु य 
र या या कडेने फुटपाथ व 
आर सी सी कॉ ट प तीने 
काम ेकरण.े  

४५००००० ३०००००० 

११ 

मनपा या ता यात आलेले व 
येणा-या जागांना िसमािभंत 
बांधणे व अनुषंिगक कामे 
करण.े ( क व ह भाग ) 

२००००००० ५०००००० 

१२ 

भाग . ८ मधील 
ािधकरणाकडून ता यात 

आले या जागा वकिसत करण.े 
( क भाग ) 

५००००००० ५०००००० 

१३ 

भाग .८ इं ायणीनगर म ये 
ठक ठकाणी चौकाम ये 
युर स बस वणे व 

सुशोिभकरणाची कामे करण.े 

५००००००० १०००००० 

१४ कासारवाड  व कंुदननगर १५०००००० २०००००० 
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प रसर वकिसत करण.े( वकास 
आराख यातील ९ मी. ं द 
र ता व इतर र ते) 

१५ कासारवाड  आर ण .22 येथे 
मैदानावर े क गॅलर  करण.े १५०००००० ४०००००० 

  एकूण १३५४५००००० १०८६००००० 
ड े ीय कायालय थाप य 

१६ 

न वन  
भाग . २६ म य े  ता यात 

येणारे ड . पी. र ते वकिसत 
करण.े 

८५०००००० ४०००००० 

  एकूण ८५०००००० ४०००००० 
इ े ीय कायालय थाप य 

१७ 

भाग . ७ च-होली - 
पठारेमळा- ड .वाय. पाट ल 
कॉलेज वकास आराख यातील 
३० मी. ं द या र याचे 
उवर त थाप य वषयक कामे 
करण.े 

४०००००००० ३००००००० 

१८ 

भाग . ७ च-होली येथील 
स ह न.ं१०१३ ते ८ पयतचा १८ 
मी. र ता वकसीत करण.े 
( मशानभुमीकड ल र ता) 

१०००००००० ५०००००० 

१९ 

भाग .२ बो-हाडेवाड  येथील 
ता यात येणा-या गायरान 
जागेतील आर णावर शाळा 
इमारत बांधण.े 

५००००००० २५००००० 

२० 

भाग .६ मोशी येथील 
मोशी-आळंद  र ता ते इं ायणी 
नद  ( केळगांव पुल ) पयतचा 
१८ मी. ड .पी. र ता वकिसत 
करण.े 

१०००००००० ५०००००० 

२१ 
भाग .६ मोशी येथील गट 
.५७ ते ६१ पयतचा १८ मी. 

ड .पी. र ता वकिसत करण.े 
५००००००० ५०००००० 
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  एकूण ७०००००००० ४७५००००० 
फ े ीय कायालय थाप य 

२२ 

भाग  ३ िचखली येथील देहु 
आळंद  र ता ते 
धमराजनगरकडे जाणारा १८.०० 
मी ड पी र ता वकसीत करण े

१०००००००० २००००००० 

२३ 
भाग  १ तळवडे िचखली 

तळवडे ह वर ल िशवेचा र ता 
वकसीत करण े 

१०००००००० १००००००० 

२४ 

भाग  ९ शाहुनगर येथील 
ब हरवाडे मैदानाभोवती 
िसमािभंत बांधणे व इतर 
अनुषंगीक काम ेकरण े 

९०००००० ३०००००० 

२५ 

भाग  ११ यमुनानगर येथे 
ी छ पती संभाजीराजे 
डांगण येथे म ट  पोटस 
ाऊंड वकसीत करण े 

३५०००००० ४०००००० 

२६ 

भाग . 9 मधील यशवंतराव 
चौकापासून पतीक हॉटेल टे को 
मटे रअल गेट रोड, पाईन रोड 
माग पुणानगर उ डाणपुल 
पयत मु य DP र ता पणुपणे 
वकसीत आधुिनक करण करणे 

२५००००००० २५००००० 

२७ 

भाग . 2 जाधववाड  
कुदळवाड  स.े . 16 मधील 
सावतामाळ  उ ानातील 
मोक या जागेत मह ला व 
पु षांसाठ  वतं य अ ायावत  
यायामशाळा इमारत व सुस य 
सभागृह बांधण े  
 

३००००००० ५०००००० 

२८ 

भाग . 2   मधील देहू 
आळंद  मु य र यालगतचे  
पर सरातील ता यात आलेल ेड . 
पी. र ते वकसीत करण े 

१०००००००० ५०००००० 

२९ भाग . 2 मधील वडाचामळा 
प रसरातील ता यात आलेले ड  १०००००००० ५०००००० 
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पी र ते वकसीत करण े 

३० 

भाग . 2 बो-हाडेवाड  
बनकरव ती मधील ता यात 
आलेले ड  पी र ते वकसीत 
करणे 

१०००००००० ५०००००० 

  एकूण ८२४०००००० ५९५००००० 
उ ान वभाग ( थाप य ) 

३१ कवळे येथील आर णा या 
जागेत उ ान वकिसत करण े ५००००००० १००००००० 

३२ रावेत येथे मनपा या आर त 
जागेत उ ान वकिसत करण े ३००००००० ७५००००० 

३३ 
बोपखेल येथे मनपा या 
आर त जागेत उ ान 
वकिसत करण े 

४००००००० १००००००० 

३४ दापोड  आ. . ३/१ येथे उ ान 
वकिसत करण े १५०००००० १००००००० 

३५ 

फ भागातील स.े . १८ 
मधील सी.ड .सी. लॉट . ४ 
व शरदनगर येथील मोक या 
जागेवर आव यक थाप य 
वषयक कामे करण.े 

४००००००० २००००००० 

३६ वाकड येथे मनपा या आर त 
जागेत उ ान वकिसत करण.े ३००००००० १००००००० 

३७ पंपळे सौदागर आर ण .३६१ 
अ येथे उ ान वकिसत करण.े ४००००००० १००००००० 

  एकूण २४५०००००० ७७५००००० 
  म.न.पा. एकूण ३४५६५००००० ३४७१००००० 
            

 
      सबब महारा  महानगरपािलका अिधिनयम, कलम १०३, अनुसूची ड मधील करण ७ 
(२) अनुसार कायवाह  कर यास तसेच सदर कामांचा भाडंवली अंदाजप क सन २०१७-१८ म य े
समावेश क न, यासमोर दश व या माणे अंदाजप क य रकमेस  शासक य मा यता व 
तरतूद वग करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
मा.चं कांत नखाते -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
मा.कैलास बारण-े मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- तसेच खालील नवीन 
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कामे अंदाजपञकात समा व  करणेस व सदर कामां या य  अंदाजपञक य र कमेस 
शासक य मा यता तसचे सदर कामांसाठ  येक   र कम . ५ लाख इतक  तरतूद करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सदर तरतूद शहर वकास आराखडा या लेखािशषामधुन करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

१) देहू आळंद  रोड ते गट  न.ं४०२ पयत १८ मी. ड पी र ते वकसीत करण े
२) सावतामाळ  मं दर ते वसावा हॉटेल पयत १८ मी. व ३० मी.ड .पी.र ते वकसीत 

करण.े 
३) िचखली गट न.ं५०७ ते गट न.ं ६८८ पयत ३० मी. ड .पी र ते वकसीत करण.े 
४) गट नं.५२४ ते ६७५ पयत कुदळवाड  ते पाणनरोड  पयत १८ मी. ड .पी.र ते वकसीत 

करणे 
५) गट नं.६५० ते ७०३ पयत १२ मी.ड पी र ते वकसीत करणे   

    ६) गट नं. ७२ (१) आर ण न.ं १/१३७ खेळाचे मैदान वकसीत करण.े 

७) गट नं. ४१४ मधील आर ण न.ं १/१४३ खेळाचे मैदान वकसीत करण.े  

८) गट नं.६५३ ते गट न.ं ६५८ आर ण न.ं १/१४७ उदयान वकसीत करण.े 

९) गट नं. २० ते २२ आर ण न.ं १/१२८ िचखली टाऊन हॉल बांधण.े 

१०) गट नं. १३८८ मोशी आर ण न.ं १/१६६ उदयान वकसीत करण.े 

११) गट नं. १२७३ बो-हाडेवाड  आर ण न.ं १/१५५ उदयान वकसीत करण.े     

तसेच खालील न वन कामे अंदाजपञकात समा व  करणेस व कामास शासक य मा यता व 
आव यक तरतूद शहर वकास आराखडा या लेखािशषामधून करणेस मा यता देणेत यावी.  

 

अ. . कामाचे नाव शासक य र. . तरतूद र. . 

१ भाग . ८ म ये से टर . ६ 
येथील पा याची उंच टाक  
बांधणे. 

२००००००० ५०००००० 

२ भाग . ३ मधील वडमुखवाड  
थोर या पादुका मं दराजवळ 
पा याची उंच टाक  बांधणे.  

२००००००० ५०००००० 

३ भाग . ३ येथील आदशनगर १०००००००० १००००००० 
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मधील ड .पी.र ते वकसीत 
करणे.  

४ भाग . ३ साईमं दर 
कोतवालवाड , च-होली गावठाण 
इ. भागातील र ते वकसीत 
करणे.   

७००००००० २००००००० 

५ भाग . ३ येथील स ह ५१९ 
ते ४७५ पयतचा ३० 
मी.ड .पी.र ता वकसीत करणे.  

१०००००००० १०००००००  

६ भाग . ३ मधील चो वसावाड  
येथील आ. .२/१९ म ये उदयान 
वकसीत करणे.   

२००००००० ५०००००० 

 एकूण ३३००००००० ५५०००००० 

      बीआरट एस वभागागाकड ल वकास योजनेमधील र ते वकसीत करणेकामी, 
सुधार त अंदाजपञक य तरतूद करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ. . कामाचे नाव पानांक
/अ. .  

कामाची 
अंदाजप
ञक य 
र कम 

सन 
२०१७-
१८ चा 
अंदाज 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

सुधार त मुळ 
अंदाज 

१ सांगवी कवळे 
र यावर ल सांगवी 
फाटा येथील ढोरे पाट ल 
सबवे ते प रहार चौक, 
औंधकडे जाणा-या 
पुलापयतचा र ता 
वकास आराखडया माणे 
वकसीत करणे.     

- ० ० १०००००००० ५००००००० 

२ देहू कमान ते झडेमळा 
र याचे ं द करण 
मजबुतीकरण करणे. 

- ० ० ३५००००००० १०००००००० 

    

मा.तुषार कामठे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषय दाखल करताना 
सु दा पुण वषय वाचला नाह . ऐनवेळचा वषय आपण समा व  केला. ऐनवेळचा जो वषय 
दाखल केलेला आहे तो पुण वषय वाचावा. कारण तो अजे डयावर नाह . ऐनवेळचा वषय आहे 
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तो संपुण वषय स व तर वाचावा. आ हांला कळू दया काय करताय ते आ ण मग आ हांला 
बोलायला दयाव.    

मा.महापौर-  वषय वाचला आहे.  तु हांला बोल यास देतो. यावेळेस तुमच काय हणण 
आहे ते मांडा. 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, जो वषय अजे डयावर असेल या या दोन ओळ  
वाच यातर  चालते परंतु हा वषय अजे डयावर नाह  हणून वाचावा. 

मा.महापौर-  ठक आहे, कदळे तु ह  परत वषय वाचावा. 
(मा.उ म कदळे यांनी वषय मांक २० चे वाचन केल)े 
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी आप याला वनंती 
केलेली होती क , वषय ऐनवेळचा आहे, वषय अजे डयावर नाह . माझी वनंती आहे क  जो 
वषय अजे डयावर नाह , जो वषय आपण ऐनवेळेला घेतो या वषयाच हेड ओपन नाह . या 
वषयाचा बजेटम ये समावेश नाह . ते बजेट आपण घाईघाईन मंजुर केल. या यावर आपण 
अ यास न करता मंजूर केल.ं आता या चुका तुम या ल ात यायला लागले या आहेत. आता 
तु ह  या वषयाच हेड ओपन करता. २०५ कोट च वग करण करता. माझी वनंती आहे संपुण 
वषय वाचायला सांगा. 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर एवढ  चांगली 
तीन ते चार तास झाले आपण सभा घेतली अजून तीन ते चार तास या सभागृहात बसायच 
आहे. ह  उपसूचना आ हांला एवढयासाठ  यावी लागली क  समा व  गाव या महापािलकेम ये 
१७ ते १८ वषापुव  आलेले आहेत व या भागात या वकासापासून वंिचत असलेली ती गाव 
आहेत. प र थती अशी आहे क  वषय फ  लेखािशष ओपन कर या या संदभाम ये होता. 
तुम या काळाम ये या भागातील वकासकाम जर केली असती, तु ह  बजेट या संदभात 
बोलता, बजेट चुक या प दतीने केलं हणतातर या सभागृहाम ये योगेशभाई तु ह  पंचवीस 
वष आहेत. मला असं वाटतय क  अ यंत पारदश पणे या सभागृहाम य ेआ ह  काम करतो. 
या शहराचा वकास जर तु ह  चांग या प दतीने केला असता, द ा काकानी सांगाव क  
समा व  गावचा वकास झाला का. तळवडे या नगरसेवकांनी मनापासून सांगावे क  समा व  
गावचा वकास केला का. अनेक गो ी या ठकाण या राह या असतील या कर याचा आ ह  
या ठकाणी य  करतो. मा.महापौर साहेब, मी तु हांला वनंती करतो क  या वषया या 
मंजूर या नंतर आप याला रंगरोड यावरती चचा करायची आहे. ते लोक बीचारे सगळया 
प ाच मत काय असणार आहे, कुठला प  हा आम या बरोबर आहे, कुठला प  काय करणार 
आहे हेह  लोकांना समजणार आहे. क येक लोकांच पतळ उघड या रंगरोड या मा यमातून 
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पडणार आहे. मा.महापौरांना वनंती करतो क  हा वषय आपण मंजूर करावा व रंगरोड या 
संदभाम ये लगेचच चचा करावी.  
मा.महापौर-   हा वषय मंजूर कर यात येत आहे व यानंतर रंगरोड या संदभात चचा चालू 
करावी. 
(सभागृहात ग धळ) 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ७७                                        वषय मांक – २० 

दनांक – १९/८/२०१७             वभाग- मा.आयु  

            
       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ . 
                 था/लेखा/७/१९५/२०१७ द.१९/०८/२०१७    
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराख यातील र ते व आर णे 
वकिसत कर याबाबत मा. थायी सिमती सभे या सूचना आहेत. सबब  सन 
२०१७-१८ चे अंदाजप कात समावेश नसलेली, परंतु करणे आव यक असले या 
कामाचंी याद  खालील माणे आहे.  सदर कामाचंा थमत: अंदाजप काम ये 
समावेश करणे आव यक आहे. सदरची कामे सव भागांतगत करावयाची आहेत.  
सन २०१७-१८ चे भांडवली  अंदाजप क .३, भाग - २ पान . ३७६, ३७७, अ. 
. ४ वर शहर वकास आराखडा या लेखािशषाखाली एकूण र. . २०५ कोट   

तरतूद करणेत आलेली आहे. यामधून खाली नमूद केले या कामां या नावासमोर, 
दश वले या रकमा वग करता येणे श य आहे. यासाठ  या कामांचा २०१७-१८ या 
भांडवली अंदाजप कातील वशेष योजना अंदाजप कात पान . ८२ वर अ. . ३० 
वर  न याने समावेश क न यासमोर दश वले या अंदाजप क य रकमेस 
शासक य मा यता व तरतूद वग कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

 
. ं . कामाचे नाव अंदाजप क य र कम सन २०१७-१८ तरतूद 
ब े ीय कायालय थाप य 

१ 
थेरगाव येथील ांतीवीरनगर 
वधमान वाट का सोसायट   
समोर ल र ता वकसीत  करणे 

२८०००००० १५०००००० 

२ 
भाग ं . २५ वाकड आर ण 
ं . ४/१५ ाथिमक शाळेचे 

जागेसाठ  िसमािभतं घालण.े 
२००००००० ५०००००० 

३ 
भाग ं . २५ वाकड आर ण 
ं . ४/११ जकात नाकाचे 

जागेसाठ  िसमािभत घालण.े 
५००००००० १५०००००० 
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४ 
भाग ं . २५ वाकड आर ण 
ं . ४/२३ मा यिमक शाळा 
वकसीत करण.े 

१५००००००० १५०००००० 

  एकूण २४८०००००० ५००००००० 
 

क े ीय कायालय थाप य 

५ 
भाग .५८ मधील सांगवी 

प रसर मु य र ते वकिसत 
करण.े 

१०००००००० १५०००००० 

६ मौजे भोसर  कासारवाड  येथील 
आर ण .१३ वकिसत करण.े २०००००००० ३००००००० 

७ 

यशवंतनगर चौकापासून पिथक 
हॉटेल समो न मटे रयल गेट ते 
पाईन रोड पयतचा र ता 
वकिसत करण.े 

३०००००००० २००००००० 

८ 

भाग .८ मधील 
इं ायणीनगर चौकापासून 
एम.आय.ड .सी. र याचे 
डायनोमेक कंपनी पयतचा 
र ता वकिसत करण.े   

३०००००००० २००००००० 

९ 

भाग .८ येथील गवळ माथा 
चौक (PCMC गोडाऊन) पासून 
पाईन रोड पयत र ता 
ं द करण क न डांबर करण 
करण.े  

३०००००००० ३६००००० 

१० 

भाग .४०,४१ मु य 
र या या कडेने फुटपाथ व 
आर सी सी कॉ ट प तीने 
काम ेकरण.े  

४५००००० ३०००००० 

११ 

मनपा या ता यात आलेले व 
येणा-या जागांना िसमािभंत 
बांधणे व अनुषंिगक कामे 
करण.े ( क व ह भाग ) 

२००००००० ५०००००० 

१२ 

भाग . ८ मधील 
ािधकरणाकडून ता यात 

आले या जागा वकिसत करण.े 
( क भाग ) 

५००००००० ५०००००० 
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१३ 

भाग .८ इं ायणीनगर म ये 
ठक ठकाणी चौकाम ये 
युर स बस वणे व 

सुशोिभकरणाची कामे करण.े 

५००००००० १०००००० 

१४ 

कासारवाड  व कंुदननगर 
प रसर वकिसत करण.े( वकास 
आराख यातील ९ मी. ं द 
र ता व इतर र ते) 

१५०००००० २०००००० 

१५ कासारवाड  आर ण .22 येथे 
मैदानावर े क गॅलर  करण.े १५०००००० ४०००००० 

  एकूण १३५४५००००० १०८६००००० 
ड े ीय कायालय थाप य 

१६ 

न वन  
भाग . २६ म य े  ता यात 

येणारे ड . पी. र ते वकिसत 
करण.े 

८५०००००० ४०००००० 

  एकूण ८५०००००० ४०००००० 
इ े ीय कायालय थाप य 

१७ 

भाग . ७ च-होली - 
पठारेमळा- ड .वाय. पाट ल 
कॉलेज वकास आराख यातील 
३० मी. ं द या र याचे 
उवर त थाप य वषयक कामे 
करण.े 

४०००००००० ३००००००० 

१८ 

भाग . ७ च-होली येथील 
स ह न.ं१०१३ ते ८ पयतचा १८ 
मी. र ता वकसीत करण.े 
( मशानभुमीकड ल र ता) 

१०००००००० ५०००००० 

१९ 

भाग .२ बो-हाडेवाड  येथील 
ता यात येणा-या गायरान 
जागेतील आर णावर शाळा 
इमारत बांधण.े 

५००००००० २५००००० 

२० 

भाग .६ मोशी येथील 
मोशी-आळंद  र ता ते इं ायणी 
नद  ( केळगांव पुल ) पयतचा 
१८ मी. ड .पी. र ता वकिसत 
करण.े 

१०००००००० ५०००००० 
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२१ 
भाग .६ मोशी येथील गट 
.५७ ते ६१ पयतचा १८ मी. 

ड .पी. र ता वकिसत करण.े 
५००००००० ५०००००० 

        
  एकूण ७०००००००० ४७५००००० 
फ े ीय कायालय थाप य 

२२ 

भाग  ३ िचखली येथील देहु 
आळंद  र ता ते 
धमराजनगरकडे जाणारा १८.०० 
मी ड पी र ता वकसीत करण े

१०००००००० २००००००० 

२३ 
भाग  १ तळवडे िचखली 

तळवडे ह वर ल िशवेचा र ता 
वकसीत करण े 

१०००००००० १००००००० 

२४ 

भाग  ९ शाहुनगर येथील 
ब हरवाडे मैदानाभोवती 
िसमािभंत बांधणे व इतर 
अनुषंगीक काम ेकरण े 

९०००००० ३०००००० 

२५ 

भाग  ११ यमुनानगर येथे 
ी छ पती संभाजीराजे 
डांगण येथे म ट  पोटस 
ाऊंड वकसीत करण े 

३५०००००० ४०००००० 

२६ 

भाग . 9 मधील यशवंतराव 
चौकापासून पतीक हॉटेल टे को 
मटे रअल गेट रोड, पाईन रोड 
माग पुणानगर उ डाणपुल 
पयत मु य DP र ता पुणपणे 
वकसीत आधुिनक करण करणे 

२५००००००० २५००००० 

२७ 

भाग . 2 जाधववाड  
कुदळवाड  स.े . 16 मधील 
सावतामाळ  उ ानातील 
मोक या जागेत मह ला व 
पु षांसाठ  वतं य अ ायावत  
यायामशाळा इमारत व सुस य 
सभागृह बांधण े  
 

३००००००० ५०००००० 

२८ भाग . 2   मधील देहू 
आळंद  मु य र यालगतचे  १०००००००० ५०००००० 
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पर सरातील ता यात आलेल ेड . 
पी. र ते वकसीत करण े 

२९ 
भाग . 2 मधील वडाचामळा 

प रसरातील ता यात आलेले ड  
पी र ते वकसीत करण े 

१०००००००० ५०००००० 

३० 

भाग . 2 बो-हाडेवाड  
बनकरव ती मधील ता यात 
आलेले ड  पी र ते वकसीत 
करणे 

१०००००००० ५०००००० 

  एकूण ८२४०००००० ५९५००००० 
उ ान वभाग ( थाप य ) 

३१ कवळे येथील आर णा या 
जागेत उ ान वकिसत करण े ५००००००० १००००००० 

३२ रावेत येथे मनपा या आर त 
जागेत उ ान वकिसत करण े ३००००००० ७५००००० 

३३ 
बोपखेल येथे मनपा या 
आर त जागेत उ ान 
वकिसत करण े 

४००००००० १००००००० 

३४ दापोड  आ. . ३/१ येथे उ ान 
वकिसत करण े १५०००००० १००००००० 

३५ 

फ भागातील स.े . १८ 
मधील सी.ड .सी. लॉट . ४ 
व शरदनगर येथील मोक या 
जागेवर आव यक थाप य 
वषयक कामे करण.े 

४००००००० २००००००० 

३६ वाकड येथे मनपा या आर त 
जागेत उ ान वकिसत करण.े ३००००००० १००००००० 

३७ पंपळे सौदागर आर ण .३६१ 
अ येथे उ ान वकिसत करण.े ४००००००० १००००००० 

  एकूण २४५०००००० ७७५००००० 
  म.न.पा. एकूण ३४५६५००००० ३४७१००००० 
            

      सबब महारा  महानगरपािलका अिधिनयम, कलम १०३, अनुसूची ड मधील 
करण ७ (२) अनुसार कायवाह  कर यास तसेच सदर कामांचा भाडंवली 

अंदाजप क सन २०१७-१८ म य े समावेश क न, यासमोर दश व या माणे 
अंदाजप क य रकमेस  शासक य मा यता व तरतूद वग करणसे मा यता देणेत 
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येत आहे.  तसेच खालील नवीन कामे अंदाजपञकात समा व  करणेस व सदर 
कामां या य  अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता तसेच सदर 
कामांसाठ  येक   र कम . ५ लाख इतक  तरतूद करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सदर तरतूद शहर वकास आराखडा या लेखािशषामधुन करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 

१) देहू आळंद  रोड ते गट  न.ं४०२ पयत १८ मी. ड पी र ते वकसीत करण े
२) सावतामाळ  मं दर ते वसावा हॉटेल पयत १८ मी. व ३० मी.ड .पी.र ते 

वकसीत करण.े 
३) िचखली गट न.ं५०७ ते गट न.ं ६८८ पयत ३० मी. ड .पी र ते वकसीत 

करण.े 
४) गट नं.५२४ ते ६७५ पयत कुदळवाड  ते पाणनरोड  पयत १८ मी. 

ड .पी.र ते वकसीत करण े
५) गट नं.६५० ते ७०३ पयत १२ मी.ड पी र ते वकसीत करणे   

    ६) गट नं. ७२ (१) आर ण न.ं १/१३७ खेळाचे मैदान वकसीत करण.े 

७) गट नं. ४१४ मधील आर ण न.ं १/१४३ खेळाचे मैदान वकसीत करण.े  

८) गट नं.६५३ ते गट न.ं ६५८ आर ण न.ं १/१४७ उदयान वकसीत करण.े 

९) गट नं. २० ते २२ आर ण न.ं १/१२८ िचखली टाऊन हॉल बांधण.े 

१०) गट नं. १३८८ मोशी आर ण न.ं १/१६६ उदयान वकसीत करण.े 

११) गट नं. १२७३ बो-हाडेवाड  आर ण न.ं १/१५५ उदयान वकसीत करण.े     

तसेच खालील न वन कामे अंदाजपञकात समा व  करणेस व कामास शासकय 
मा यता व आव यक तरतूद शहर वकास आराखडा या लेखािशषामधून करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

अ. . कामाचे नाव शासक य र. . तरतूद र. . 

१ भाग . ८ म ये से टर 
. ६ येथील पा याची उंच 

टाक  बांधण.े 

२००००००० ५०००००० 

२ भाग . ३ मधील 
वडमुखवाड  थोर या पादुका 

२००००००० ५०००००० 
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मं दराजवळ पा याची उंच 
टाक  बांधण.े  

३ भाग . ३ येथील 
आदशनगर मधील 
ड .पी.र ते वकसीत करण.े  

१०००००००० १००००००० 

४ भाग . ३ साईमं दर 
कोतवालवाड , च-होली 
गावठाण इ. भागातील र ते 
वकसीत करण.े   

७००००००० २००००००० 

५ भाग . ३ येथील स ह 
५१९ ते ४७५ पयतचा ३० 
मी.ड .पी.र ता वकसीत 
करण.े  

१०००००००० १०००००००  

६ भाग . ३ मधील 
चो वसावाड  येथील 
आ. .२/१९ म ये उदयान 
वकसीत करण.े   

२००००००० ५०००००० 

 एकूण ३३००००००० ५५०००००० 

      बीआरट एस वभागागाकड ल वकास योजनेमधील र ते वकसीत करणेकामी, 
सुधार त अंदाजपञक य तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव पानांक/
अ. .  

कामाची 
अंदाजप
ञक य 
र कम 

सन 
२०१७-
१८ चा 
अंदाज 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

सुधार त मुळ 
अंदाज 

१ सांगवी कवळे 
र यावर ल सांगवी 
फाटा येथील ढोरे 
पाट ल सबवे ते 
प रहार चौक, 
औंधकडे जाणा-या 
पुलापयतचा र ता 
वकास 

- ० ० १०००००००० ५००००००० 



96 
 

आराखडया माणे 
वकसीत करण.े     

२ देहू कमान ते 
झडेमळा र याचे 
ं द करण 
मजबुतीकरण करण.े 

- ० ० ३५००००००० १०००००००० 

    
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनकूुल- ८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
         -------- 
मा.महापौर – रंगरोड या वषयावर चचा कर यात यावी. 
मा.अिभषेक बारण-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मी सवाना हात 
जोडून वनंती करतो क , आम या भागातील घरांचा  आहे. या- या नगरसेवकां या 
भागातील हा  आहे या सग यांना वनंती करतो.  

 (सभागृहात ग धळ) 
मा.अिभषेक बारण-े सग यांना हात जोडून वनंती आहे, माझे बोलून झा यावर बोला. माझे 
बोलून झा यावर बोला. माझे बोलून झा यावर बोला.  

मा.महापौर – मा.राहूल कलाटे तु हाला बोलायला सांगीत यावर तु ह  बोला. तु ह  खाली बसा.  

मा.अिभषेक बारण-े आज यावेळ  रंगरोडचा  शहरा या समोर आला आहे. . .२३ या 
भागाचा मी नगरसेवक झालो आहे. या भागाचा नगरसेवक हो यापूव  काय ा या भाषेने 

कोणी मत मागत नाह . ने या या भाषेन,े या भावने या भाषेने मत मागतो. मी या लोकांना 
आ ासन दले होते क , तु ह  मला िनवडून ा. आम या ने यांनी आ ासन दले होते क , 
ािधकरणाचा  शंभर ट के िमटव.ू येणा-या काळात आमदार मा.महेशदादा लांडगे असतील, 

मा.ल मणभाऊ जगताप असतील, आम या प ाचे सव नेते असतील यांनी मा.मु यमं ी 
महोदयांकडे पाठपूरावा क न अनिधकृत बांधकामे िनयिमत कर यासाठ  एक जी.आर. काढला 
आहे. मा.मु यमं ी यांनी अनिधकृत बांधकामे िनयिमत करत असताना ािधकरणाचा उ लखे 
केला. मी मा.मु यमं ी महोदयांचे प हले आभार मानतो क , यांनी आम या भागाचा उ लेख 
केला परंतू तु ह  येकाने हा जी.आर. वाचला का. हा सव नगरसद यांना  असेल, सव 
अिधका-यांना  असेल, आयु ांना  असल,े महापौर साहेबांना  असेल. मु यमं यांची 
सिमती असेल यांनी सवानी िमळून हा जी.आर. तयार केला आहे. हा जी.आर. तयार करत 
असताना याला काह  उपसूचनांची आव यकता आहे. यात येक बांधकाम िनयिमत करायचे 
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असेलतर बांधकामासमोर २० फूट  रोड असावा असे या िनयमात िलह लेले आहे. परंतू ितथे 
खराच २० फूट  रोड आहे का. तसेच येक बांधकामा या बाजूला .७५ मी. जागा, ३ फूट 
जागा सोडली पाह जे. तेवढ  जागा सोडलेली आहे का. तेवढ  जागा सोडली नसेलतर ह  
सग यांची जबाबदार  आहे. ह  उपसूचना ायची आहे. परंतू आम या भागातील, 
ािधकरणातील ये  नागर क जा त जाग क आहेत.  सग यांचा आहे. पण आम या 

इथले नागर क जा त जाग क आहेत. मी तु हाला लेखी देतो. आमचे काह  िम  यांची मी 
इथे नावे घेतो. ी.पवार असतील, ी.येळकर असतील, ी.सपकाळ असतील, ी.ऊबाळे असतील, 
या सव सामा जक कायक यामुळे, यांनी एक या थेरगावामधून १२८० हरकती घेतले या आहेत. 
या १२८० हरकती न दवले या आहेत. कती नगरसद यांनी आपाप या भागातून अनिधकृत 

बांधकामांबाबत हरकती न दवले या आहेत, मला मा हत नाह . माझी सग यांना वनंती आहे 
क , फ  शाईिनंग क न भाषणं क  नका. इथून मागील काळात काय झाले क , खूप 
डाय हजन झाल.े बांधकामे िनयिमत झाली नाह त. डाय हजन होऊन बांधकामे िनयिमत होत 
नसतात. यासाठ  स माननीय मु यमं ी हे गर बांचे नेते आहेत, क क-यांचे नेते आहेत. यांनी 
हे जाणले आहे. अिधकृत ठकाणी राहणा-या काह  लोकांचे असे हणणे असेल क , आ ह  
अिधकृतपणे इथे राहतोय. आ ण हे अनिधकृतपणे इथे राहत आहेत. तर यां यावर कारवाई 
झाली पा हजे. थेरगाव असेल, पंपर  असेल, रहाटणी असेल, काळेवाड  असेल हा बराचसा जुना 
भाग डे हलप झालेला आहे. इथे ८० ट के बांधकामे अनिधकृत आहेत. या बांधकामांमधून जो 
कर वसूल केला, या बांधकामां या जीवावर या भागात र ते झाल,ेपूल झाल,ेसगळ  वकास 
कामे झाली. यामुळे नवीन नवीन इमारती होत चाल या आहेत. या भागातील यांचे 
सं याबळ वाढत चालले आहे. हणून असे नाह  क , यांनी मूळ तयार केल,े यांना काढून 
टाकायचे. या सग या गो ींचे हत जाणून घेऊन मा.मु यमं ी यांनी एकदम चांगला िनणय 
घेतला आहे. चांगला जी.आर. तयार केला आहे. यात खूप उपसूचनांची गरज आहे. या 
उपसूचना होत नाह त, तोपयत मला वाटत नाह  क  ह  बांधकामे िनयिमत होतील. आ ण 
खरेच सग यांची अशी मानिसकता असेल क , ह  सगळ  बांधकामे िनयिमत करायची आहेततर 
सवाना एकच वनंती करतो क , सवानी हा जी.आर. पु हा एकदा वाचावा. या जी.आर.ला काय 
उपसूचना कराय या आहेत हे परत एकदा तयार कराव.े येकाने आपला प  बाजूला ठेवून 
नागर कांसाठ  काय करता येईल ते पहाव.े मी मा.महापौर यांना वनंती करतो क , यासाठ  
काय करता येईल यासाठ  य  करावा. 
मा. मोद कुटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, रंगरोडसंदभात आपण 
सवजण चचा करतोय. सव थम बजलीनगरम ये राहणारे जे रंगरोडबािधत नागर क आहेत, ते 
रंगरोडबािधत हो यापूव  ितथे ािधकरणाची ती जागा होती. १९७२ व १९७८ साली 
ािधकरणाने या जागांवर मूळ मालकाचे नाव काढून ािधकरणाचे नाव आणल.े ािधकरणाने 
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नाव आण यानंतर या रका या असले या जागा सवसामा य, गोरगर बांना वक यात आ या. 
या का आ या या केवळ शासना या चुक या धोरणामुळे वक यात आ या. १९७२ व १९७८ 

साली जे शेतकर  होते, यांना आजपयत साडेबारा ट याने मोबदला दला गेलेला नाह . शेवट  
वैतागून या लोकांनी या ठकाण या जागा सामा य कामगारांना द या. यामुळे या ठकाणी 
लोकांनी कुठ याह  कारे काह ह  न पाहता या जागा घेत या. १९९६ साली पंपर  िचंचवड 
शहराचा जु या गावांचा ड.पी. तयार कर यात आला. या ठकाणी हा ६१ मी. रोड टाक यात 
आला. या ठकाणी ह  झालेली घरे आहेत ह  शासना या चुक या धोरणांमुळे झालेली आहेत. 
यामुळे आपण या िनणयात ल  घालून सदर या रंगरोडची अलाईनमट आहे ती पाईन 

रोडला लागून आहे. आपण ह  अलाईनमट बदलावी. आ ण सवसामा यां या घरांवर बुलडोजर 
चालव याचा वचार काह  मंडळ  करत आहेत. मा.महापौर, आपण ह  अलाईनमट बदलावी. 
आ ण या घरांम ये राहणा-या सवसामा य लोकांना याय ावा. एवढेच बोलतो आ ण माझे 
दोन श द संपवतो.  

मा.सिचन िचखल-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कारबंधू, खरेतर खूप 
मह वाचा व गंभीर वषय आज चचसाठ  घेत याब ल मी मा.महापौर साहेबांचे मनापासून 
हा दक अिभनंदन करतो. वा हेकरवाड  असेल, या भागात ािधकरणाने रंगरोडचा लॅन १९७६ 
साली बनव यात आला होता. यावेळ  हा लॅन बनव यात आला होता, यावेळ  हे गाव 
हणजे पंपर  िचंचवड शहरातील सग यात शेवटचे गाव होते. यावेळ  हे गाव नगरपािलकेत 

सु ा न हते तर ते नगरप रषदेत होते. यावेळ  हा लॅन आखला गेला. यानंतर रावेत असेल, 
कवळे असेल, ताथवडे असेल, मामुड  असेल, ह  सगळ  गावे कालांतराने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेत समा व  करणेत आली. यावेळ  १९७६ साली हा लॅन आखला गेला, 
यावेळ  वा हेकरवाड  प रसरातील जो शेतकर  वग होता, या शेतकर  वगा या सातबारा  

उता-यावर कोणताह  उ लेख कर यात आला न हता. खरेतर पपंर  िचंचवड शहर हे कामगार 
नगर चे शहर आहे. जे हा हळूहळू बाहे न लोक शहरात यायला लागल,े या- या वेळ  या 
शेतक-यांकडून एक गुंठा असेल, दोन गुंठा असेल, पै-पै जमवून, दवसरा ं काम क न हा एक 
गुंठा/दोन गुंठा वकत घेतला गेला. १९७६ साली यावेळ  या जागा वकत घते या गे या, 
यावेळ  ािधकरणाकडून कोणताह  कारचा चाट लाव यात आला न हता क  ह  जागा रंगरोड 

बािधत आहे. कोण याह  कार या सूचना द या गे या नाह त. कोण याह  कार या हरकती 
दाखल के या नाह त. वचारपूस केली गेली नाह . यावेळ  ािधकरण पूणपण े झोपले या 
अव थेत होते. १९७६ नंतर आज तीस वष उलटून गेली आहेत. आ ण आज पु हा याप तीने 
या गोरगर ब लोकांनी पै-पै गोळा क न ह  घरे बांधली होती. ह  घरे बांध यानंतर आज तीस 

वषानंतर आपण या पर सरातून रंगरोड करत आहोत आ ण करणार आहोत. मा.महापौर 
साहेब, आमचा वकास कामे कर याला वरोध नाह . वकास कामे ह  झाली पाह जेत. परंतू 
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जर गोरगर बां या घरांव न बुलडोजर जाणार असेल, जर ते घरांतून बेघर होणार असतीलतर 
अ या वकासकामांना आमचा ब कूल सु ा पा ठंबा नसणार आहे. आ ह  संपूणपणे या रंगरोड 
बािधत नागर कांबरोबर आहोत. खरे पा हलेतर या शहराम ये गेले दहा ते पंधरा वषापासून 
अनिधकृत बांधकाम असेल, शा तीकर असेल, शहरातील येक नागर कावर ह  एक टांगती 
तलवार आहे क , कधी आमची घरे पाडली जातील आ ण कधी आ हाला बेघर केले जाईल. 
आज तु ह  पाहाल क , गेले एक ते दोन म ह यांपासून वा हेकरवाड  असेल, काळेवाड  असेल, 
या प रसरातील लहान लहान मुलगादेखील नीट यव थत झोपला गेलेला नाह . घरांतील 

बाईमाणसे असतील, गड माणसे असतील, वय कर लोक असतील, ते मनात िचंता य  करत 
दवसभर इकडे-ितकडे फरत आहेत. मला वाटते, काह  लोकं तर कधी ऑडर होईल आ ण कधी 
आ हाला बेघर करतील अशा प तीने वावरत आहेत. मा.महापौर साहेब मी आप याला न  
वनंती करतो क , हा रंगरोड ता काळ र  क न याला शहरात पयायी काय करता येईल या 
वषयावर आपण चचा करावी. या वषयावर कोण याह  प ाने राजकारण न करता पंपर  
िचंचवड शहरातील नागर कांचा वचार क न सवानी या वषयावर चचा करायला हवी. यातून 
माग काढायला हवा. एवढे बोलतो. ध यवाद.  

मा.क णा िचंचवडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, पंपर  िचंचवड 
शहरात दो ह  रोड ता वत आहेत. माझा भाग .१७ तील काह  भाग या बािधत होणा-या 
भागातून जातो आहे. यातून अनेक गोरगर बांची घरे बािधत होणार आहेत. म यमवग य, 
मोलमजूर  करणा-या नागर कांचा, कामगारांचा यात समावेश आहे. रंगरोडम ये यां या 
ह कांची घरे बािधत होत आहेत, यामुळे यांना वतःची घरे वाचव याचा खूप मोठा  उभा 
राह ला आहे. गेले दोन म ह यांपासून वतमानप ांतून, सारमा यमांतून येणा-या वेगवेग या 
बात यांमधून नागर कांम ये िभतीचे वातावरण आहे. गोरगर बां या घरांचा वचार क न 
रंगरोडम ये बािधत होणा-या नागर कांना याय िमळावा ह  वनंती. जय हंद, जयमहारा . 
मा.माया बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प कार बंधू, खरेतर 
रंगरोड हा संपूण सभागृहाचा, नागर कांचा अितशय ज हा याचा  आहे. या रंगरोडम ये 
ता वत रंगरोडम ये िचंचवड, वा हेकरवाड , गु ारा हा भाग येतो. खरेतर या रंगरोडमुळे 

या भागातील बरेचसे नागर क बेघर होणार आहेत. १९७२ साली ािधकरणाची थापना झाली. 
ािधकरणाची थापना कर यामागे उ े य हाच होता क , सवसामा य नागर कांना परवडतील 

अशा कारची घरे देण.े परंतू ािधकरणाने आ ापयत अशी कुठलीह  घरे बांधलेली नाह त. हा 
अितशय संशोधनाचाच वषय आहे. यावेळ  ािधकरणाची थापना झाली होती, ते हा वाकड 
असेल, वा हेकरवाड  असेल, थेरगाव असेल, या भागातील जे भूसंपादन केल,े या शेतक-यां या 
जागा घेत या, या शेतक-यांना काह ंना आजह  शासक य िनयमानुसार मोबदला िमळालेला 
नाह  कंवा १२.५ ट यांनी परतावा िमळालेला नाह . या कारणासाठ , वकासासाठ  या जागा 
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घेत या हो या. परंतू या ठकाणी हा वकास झालेला दसत नाह . १९७२ म ये हणजे 
ािधकरणाची थापना होऊन जवळजवळ आज पंचेचाळ स वष झाली आहेत. यावेळ  कुठलाह  
वकास आराखडा मंजूर होतो, ते हा ३० वषा या कालावधीत मंजूर वकास आराख यातील 
आर णे वकिसत करायची असतात. आज पंचेचाळ स वषानंतर ािधकरणाला जाग आली. 
आ ण रंगरोडचा खूप मो ठा ड गर आप यावर ठेवलेला आहे. या रंगरोडला माझा वैय क 
वरोध राह ल. मला वाटते, इथे जे स माननीय नगरसद य बसलेले आहेत. यांचा सग यांचा 
या वषयाला वरोध राह ल. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब माझी आप याला वनंती 
राह ल क , संपूण सभागृहा या वतीने मा.मु यमं ी यांना िनवेदन ावे आ ण हा रंगरोड र  
कर यात यावा. ध यवाद.  

मा.झामाबाई बारण-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू,गॅलर त 
जे उप थत आहेत, यां या मनांत जी िचंता आहे, ते सव बंधू आ ण भिगनी. खरेतर हा  
ज हा याचा आहे. एकंदर त थेरगाव पर सरात ािधकरण व अनिधकृत बांधकामाची सतत 
टांगती तलवार नागर कां या डो यावर होती. आ ा सु ा आहे. खरेतर या पर सरात 
िचंचवडेनगर, वा हेकरवाड , वाकडचा काह  भाग आहे. या ठकाणी मला एवढेच सांगायचे आहे 
क , या पर सरात जे ािधकरण पोचलेले आहे. या प रसरात बाहे न आलेले नागर क आहेत. 
जे नागर क पोटाची खळगी भर यासाठ , नोकर या िनिम ाने इथे येतात. यांनी यां या 
ऐपतीने गुंठा/अधा गुंठा जागा घेऊन घरे बांधलेली आहेत. यांनी छोट -छोट  घरकुले उभी 
केली आहेत. यांनी काय पाप केले होते का. हे सभागृहात सांगावेसे वाटते. खरेतर या 
लोकांची अशी प र थती क , ए ककडे ािधकरण. बांधकाम काढल,े थोडसं केलंनाह  तर                
लगेच आले ािधकरणाचे लोकं पाडापाड  करायला. नंतर कुठे काय करायचे असेलतर 
नागर कांना सु वधा सु ा पुरव या जात न ह या. पाडापाड  करायची. महापािलका व ािधकरण 
या दो ह ं या कचा यात या नागर कांचे हाल होत होते. याचें खरेतर जगणे मु कल झाले 
होते. आ ा सु ा यां यावर हच वेळ आलेली आहे. यांना नागर  सु वधा ायचे हटले तर  
नागर  सु वधा दे याचा ठराव केला. यावेळ  पवार साहेबांनी जो वषय मंजूर केला. 
ी. ीिनवास पाट ल साहेब हे यावेळ  आयु  होते आ ण ते ािधकरणाचे सु ा अ य  होते. 
यांनी नागर  सु वधा दे याचा वषय मंजूर केला. खरेतर या ठकाणी नागर क राहतात. या 

लोकांना ािधकरणाने सु वधा द या पाह जेत. याचा यांनी उ लेख केला होता. ािधकरण व 
महापािलका दो ह ं याम ये लोक रहात आहेत. या वषयावर वषय झाला. यावेळ  पालकमं ी 
ी.अनंतराव थोपटे साहेब होते. खासदार नानासाहेब  होते, आमदार ाने र लांडगे होते,  

आ ण अशोक मोहोळ होते. यावेळ  पुणे स कट हाऊसला िमट ंगम ये हा वषय मंजूर झाला. 
काह तर  कारण देत कंवा दंड भ न कंवा कुठ या ना कुठ या कारणाने                  
यां याकडून महापािलकेला उ प न िमळावे अशा प तीने यांनी तो वषय केला होता. या 
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लोकांना .४/- ित व.ेफूट असा डे हलपमट चाज भरावा लागला. असा डे हलपमट चाज 
भ न या लोकांना ितथे नागर  सु वधा द या गे या. पा याची लाईन असेल, सावजिनक नळ 
असेल, घरगुती नळ असेल, लाईट असेल अशा या मुलभूत गरजा हो या. महापािलका व 
ािधकरण यां याकडून या लोकांना या सु वधा पुरव या गे या. यानंतर अनिधकृत बांधकामे 

वाढत गेली. अिधकृत बांधकाम, अनिधकृत बांधकाम अशा अनेक अडचणींना या लोकानंा 
सामोरे जावे लागल.े ािधकरणाचा िश का अस यामुळे कुठली बँक यांना कज ायला तयार 
न हती. हणजे या लोकांनी खूप सहन केले आहे. आ ण आता हा रंगरोडचा  आहे. 
अनेक लोकांची घरे यात जाणार आहेत. अनेक लोकां या घरांवर बुलडोजर फरणार आहे. 
मला एवढेच दु ःख वाटते क , हा वषय पु हा यां यापुढे आलेला आहे. अनेक ठकाणी अनेक 
शेतक-यां या जिमनी आहेत. आ ह ह  शेतकर  आहोत. आम या पण ब-याच या जिमनी 
रंगरोडम ये गे या आहेत. आ ा रंगरोडम ये जाणार आहेत. पवना नद पाशी आल,ं पदमजीचं 
गेट संपलं क  आमचा बंगला आहे. आमचा बंगलासु ा याम ये जाणार आहे. मी 
आम यासाठ  काह  हणतच नाह . सवसाधारण जे गोरगर ब आहेत, नागर क आहेत, 
यां यासाठ  आपण या ठकाणी वचार करावा. मा.मु यमं यांनी वषय केला आहे. मा.आमदार 

ल मणभाऊ जगताप यांनी सु ा यां या आमदारक या काळात यावेळ  रा जनामा दला 
होता. शा तीकर र  करावा हणून यांनी सु ा यां या पदाचा याग केलेला आहे. दो ह  
आमदार मा.महेशदादा लांडगे व मा.ल मणभाऊ जगताप हे सु ा महापािलके या कारभारात 
ल  घालतात. लोकांचे  सोडव यासाठ  मा.पालकमं यांनी ल  घातलेले आहे. 
मा.मु यमं यांनी ल  घातलेले आहे. खरेतर या गर बांवर संकट आलेले आहे. या गर बां या 
अडचणी जाणणारा कोणीतर  नेता पाह जे. या रंगरोड या वषयात यांची बांधकामे पाडली 
जातील यांना पयायी जागा देणार आहात का. यांचे काय करणार आहात. कती लोकांची 
पयायी यव था करणार आहात. आ ापयत जेवढ  जेवढ  बांधकामे केली आहेत, काह ंची 
रोडम ये गेली आहेत, काह ंची घरे आर णात गेली आहेत. कुठ या कुठ या लोकांना पयायी 
जागा देणार आहात. रंग रोड हा पयायी बाजूने झाला पा हजे. एवढ च या ठकाणी वनंती करते 
व थांबते.  

मा.िनलेश बारण-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, खरेतर 
गे या द ड/दोन म ह यांपासून आपण या सभेसाठ  वाट बघत होतो. मी आयु  साहेबांचे 
ध यवाद करतो. खरेतर पंपर  िचंचवड ािधकरण व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका १९७२ 
साली ािधकरणाने या सव भागावर आर ण टाकल.े खरेतर शेतक-यांना तु ह  जर मोबदला 
दला असतातर ह  गो च उ वली नसती. तु ह  शेतक-यांना मोबदला दला नाह . यां या 
कुठ याह  सोयी के या नाह त. लोकांनी गुंठा, अधा गुंठा क न जागा वक या. आ ण बांधकामे 
झाली. १९९५ साली वकास आराखडा मंजूर झाला. थेरगाव,वा हेकरवाड  हा ३० मी. रोड 
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दश वला आहे. हा रंगरोड कधीच ता यात घेतला नाह . या भागात द ड ते दोन हजार बािधत 
लोक आहेत. खरेतर करसंकलन वभाग आहे. लाईट, पाणी, टॅ स ए ककडे तु ह  सगळा 
मोबदला देताय. यां याकडून टॅ स गोळा करताय. आ ण इकडे नोट स सु ा बजावताय. 
खरेतर मी मा.आयूब पठाण साहेबांना वचारतो. यांनी खुलासा करावा. साधारणपणे शासना या 
िनयमानुसार तु ह  २० वषात जागा ता यात घेतली नाह तर या जागेचा मालक हा शेतकर  
असतो. रंगरोडबाबत ािधकरणाकडे आपण खुलासा मािगतला होता, ािधकरणाकडून मा हती 
माग व यात आली होती क , आजपयत कुठलीह  जाह रात, नोट स अिभले खत नस याचे उ र 
यांनी दले आहे. यामुळे ािधकरणा या मागील ३५ वषात कंपाऊंड, मा जन, सूचना, 

जाह राती असे कुठलेह  ािधकरणाने केले नस याचे सूिचत केले आहे. या प रसरातील गु ारा, 
बजलीनगर, वा हेकरवाड , रहाटणी, पंपळेगुरव, पंपळेसौदागर हा भाग बािधत होतो आहे. 
खरेतर या भागात गर ब लोक आहेत. यांनी वतःचे दािगने वकून, गावाकड ल जिमनी 
वकून घरे बांधली आहेत. थेरगाव सव .११,४,२२ इथे कोणी मारवाड  नाह , कोणी िसंधी 
नाह , सगळ  गर ब जनता इथे आली आहे. मा.आयु  साहेब, शंभर-शंभर एकरांचे, दहा-दहा 
एकरांचे ब डरांचे जे लॉट होते ते आज आर झोन कर यात आल,े का कर यात आले याचा 
खुलासा आजपयत कोणी दला नाह . मा.आयु  साहेब, गर बांची घरे पाडायला िनघाले आहेत, 
हे कुठेतर  थांबले पा हजे. खरेतर मी मा.द ाकाका साने यांचे आभार मानतो. मा.एकनाथ पवार 
यांना पण सांगतो. सभागृहाने ठरवले तर वषय होऊ शकतो. याचे जीवंत उदाहरण द ा काका 
साने हे आहेत. २००५ साली िचखलीम ये मा.द ा काका साने यांनी आंदोलन चालू केले होते ते 
२०१० साली संपल.े तेथील सग या रंगरोड बािधतांना ािधकरणाकडून लॉट दले आहेत. 
आप याला असे काह  करता येईल का. खरेतर यांना बाजूला घरे दे यात आली. एका 
माणसाला १५०० व.े फूटाचे घर दले आहे. खरेतर मा.एकनाथ पवार व सव सभागृहाने 
ठरवलेतर देता ये यासारखे आहे. मी आयु  साहेबांना वनंती करतो क , वा हेकरवाड पासून 
होणारा हा रंगरोड जवळजवळ ४५ मी. र ता आहे. वा हेकरवाड पासून थेरगाव पूलापयत  
बला हॉ पटल माग मंगल कायालय चौकापयत जातो. नंतर थेरगावपासून डांगे चौक, डांगे 
चौकापासून डायरे ट जगताप डेअर पयत जाऊ शकतो. जर हा र ता केलातर ह  बािधत घरे 
वाचतील. मा.आयु  साहेब, आपण यावर गांिभयाने वचार करावा. मा.आयूब पठाण साहेबांना 
मी एकच  वचारतो क , २० वषापासून शेतकर  जिमनमालक आहेत. ती जागा ता यात 
घेतली नाह तर तो जिमन मालक होतो का याचा आपण फ  खुलासा करावा. जय हंद, 
जयमहारा . 
मा.राज  लांडग े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,आज जो वषय 
चचसाठ  घेतला आहे, तो गोरगर बां या खूपच ज हा याचा  आहे. आज आपण वचार 
करतो क , रंगरोड बािधत लोकांचे काय. तसाच  ािधकरणातील भूसंपादन झाले या 
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जागांचा आहे. भोसर  असेल, काळेवाड  असेल, रहाटणी असेल, थेरगाव असेल, वा हेकरवाड  
असेल, इथ या लोकां या डो यावर टांगती तलवार आहे. रंगरोडमुळे या लोकांना  िनमाण 
झाला आहे क , आमची घरे जातील का राहतील. तसेच उ ा ािधकरण ह  जागा देईल का. 
यावेळ  ािधकरणाने आम या भोसर तली जागा घेतली, १९८२ साली ितथे भूसंपादन केल.े 

आजतागायत या जागेवर कुठलाह  वकास केलेला नाह . कंवा आ ापयत ितथे काह  केले 
नाह . मग ितथे जी गोरगर ब लोकं होती, यांनी घरे बांधली. अधा गुंठा, एक गुंठा. या 
जागेवर आप या महापािलकेने बराचसा वकास केलेला आहे. महापािलका टॅ स वसूल करते 
आहे. परंतू आजपयत या बांधकामांचे प े फूटले आ ण बदलायचे हटलेतर  ािधकरणाची 
गाड  येते आ ण हणते क  इथे बांधकाम क  नका. खरेतर यांना ितथे काह च करायचे नाह . 
वकास तर केलाच नाह . कुठले आर ण नाह . ब-याच ठकाणी अशा जागा आहेत, 
ािधकरणाला यांची गरज पण नाह . जर गोरगर बांसाठ  ािधकरण अ त वात आल.े यांनी 

ितथे कुठलाह  वकास केला नाह . ितथे गोरगर बच राहतात तर ह  घरे अिधकृत हायला 
पा हजेत. आज जसा रंगरोडचा  उ वला आहे. तसे उ ा ािधकरण हणेल क , ितथे दूसरे 
काह तर  आर ण टाकून ती जागा ता यात घेऊ. अशा कारे या गोरगर बांचा  उप थत 
होणार आहे. असा बराच प रसर आहे जथे ािधकरण ऍ वायड अस यामुळे लोकांना ब-याचशा 
सोयीसु वधा देता येत नाह . माझा . .६ हा पूणपणे अनिधकृत बांधकामांचा भाग आहे. 
एका बाजूला रेडझोन आहे, एका बाजूला ािधकरण आहे. ितथे कोण याह  कारचा वकास 
करता येत नाह . २५ वषापूव  झाले या वकासावर सगळे चालू आहे. आज ेनेज लाईन 
करायचे हटलेतर  अिधकार  सांगतात क  ितथे वकास करता येत नाह . ब-याच अ या 
अडचणी आहेत. काह  ठकाणी तर पा याची लाईन पण नाह . लोकांना इतका ास होतो आहे 
क , आजसु ा या ठकाणी टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो आहे. लोक टॅ स भरतात, सगळं 
करतात. तर  आपण यांना पाणी सु ा देऊ शकत नाह  ह  शोकांितका आहे. हणून 
मा.महापौर साहेब, मला तु हाला एवढेच सांगायचे आहे क , लोकांवर ह  जी टांगती तलवार 
आहे, यासाठ  जे नगरसद य आहेत, यां या सग यां या उप थतीत अ यंत चांगला वषय 
मांडून कंवा चांगली चचा क न मा.मु यमं ी असतील, मा.पालकमं ी असतील यांना आपण 
चांगले िनवेदन देऊन या सम या उ प न होणार आहेत, या सोडव यासाठ  मा.मु यमं ी 
यांना आपलेमाफत सभा लावून हा  मांडावा, अशी मी इ छा य  करतो. ध यवाद. 
मा.भाऊसाहेब भोईर-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प कार बंधू, 
या ठकाणी सव सभागृहाला न  वनंती करतो क , हा वषय कोण स ेवर आहे. कोण 
सभागृहात बहुमतात आहे. याह पे ा हे शहरावर ल फार मोठे संकट आहे. हणून राजक य 
भांडवल न करता गांिभयाने वषय घेऊन, या ठकाणी सवानी आपले मत य  क न िनणायक 
भूिमका घेऊन रा य शासनाची मनधरणी करावी. कारण मा.महापौर साहेब, मी प यवहार 
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क न या वषयासंदभात चचा करावी असे प ह यांदा नमूद केले होते. पंचवीस वष राजक य 
जीवनात काम करत असताना कोण याह  चुक या आंदोलनात मी आजपयत भाग घेतलेला 
नाह . आ ह  महापािलकेत स ेवर न हतो. पण रा यात आम या प ाचा मु यमं ी असताना 
यावेळ  देखील मला अनेक वेळा सांग यात आले क , अनिधकृत घरांसंदभात वातावरण खूप 

ती  आहे. तु ह  या आंदोलनात भाग या. यावेळ  पण मी सांिगतले होते क , ह  याय व  
बाब अस याकारणाने मी या आंदोलनात येणार नाह . याचे प रणाम आ हाला भोगावे लागल.े 
आम यावर अनंत टका झाली. नंतर या कालखंडात अनेकांनी अनेक प तीने कायभाग 
साधला. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी २००१ ते २००४ पयत ािधकरणात सद य 
होतो. ािधकरणात ड.पी. नसतो, ािधकरणाचा लेआऊट असतो. आ ण िनयोजन आराखडा हा 
महानगरपािलकेचा असतो. आ ह  शालेय जीवनात अस यापासून १९८६ पासून रंगरोड, रंगरोड 
या श दाचा योग करतोय. जंगलाम ये कंवा शासनाची पे ोलची लाईन जाते, ितथे सु ा 
जनावरे पोहोचत नाह त. ितथे लाल रेष िनमाण केलेली असते. या भागात गुरे सु ा जात 
नाह त. रंगरोड संदभात वारंवार या प तीने वातावरण िनमाण झाले आहे, तो आजचा वषय 
आहे का. तु हाला रंगरोड करायचा आहे. १९८६ पासून ते आजतागायत या ठकाणी कमान 
या प रसरात कोणतीह  घटना होऊ नय.े ितथे कोण याह  प तीने अित मण होऊ नय.े अशा 

प ती या शासनाने कोण या उपाययोजना के या. मला एकाने वचारले क , तु ह  
रंगरोडम ये काम करताय, तु हाला कळत नाह  का. आ ह  गाढव आहोत. आ हाला कळत 
नाह . आ ह  आहोत, आ ह  नागर क आहोत हणून आ ह  अ ानी आहोत. आ ह  
या ठकाणी काम केल.े आमची चूक झाली, नाह  झाली. तु ह  या खुच वर बसलेला आहात, 
या खुच चा तु हाला पगार िमळतो, या मा यमातून या प रसरात पाच/सहा वषात रतसर 

खरेद खते झाली आहेत. २००१ म ये जे हा मी ािधकरणाचा सद य झालो, यावेळ  २००२ 
साली मा याकडे वा हेकरवाड , गु ाराचा प रसर होता. या भागाचा मी नगरसेवक झालो 
आ ण मला फायदा कोण या गो ीचा झाला. या ठकाणी मला कोणतीह  वकासाची कामे 
करता येत न हती. मी हे प ह यांदा बोलतोय असे नाह . याचे सगळे पूरावे ोिसड ंगम य,े 
महानगरपािलके या द र  दाखल आहेत. प हले उमेशचं  सारंगी साहेब होते, िनमल देशमुख 
साहेब होते. सव .२९ या ड .वाय.पाट ल पर सरात लेआऊटचे काम चालू होते. ते मा या 
पा ठमागे आल.े कोणतेह  काम करायला गेलोतर , गटस करायचे होते, अंडर ाऊट ंग न हते, 
काह ह  करायला गेलोतर  एनओसी नाह . ािधकरणाची ह , नगरसेवक ितथला. वकासाची 
कामे करायची तर ािधकरणाचा संबंध नाह . लेआऊट या मा यमातून जे लॉट व धारक 
आहेत या यावर लोड क न ते वकास जाह र करायचे. माझी पंचाईत झाली. मी देखील या 
अिधका-याचे जाह रपणे नाव सांगतो. िनमलकुमार देखमुख या अिधका-यांनी या ठकाणी मला 
ािधकरणाची ह  महापािलकेची वकास कामे कर यासाठ  जाह र एनओसी दली. याची 
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हायकोटात देखील न द आहे. यावेळ  सु ा एनओसी देताना यांनी अशी ायला पा हजे होती 
क , या ठकाणी ता वत रंगरोड आहे. रंगरोडम ये कोणतीह  बांधकाम,े वकास कामे करता 
येणार नाह त. या यित र  तु हाला काय वकास करायचा असेल तो तु ह  करा. साधी बाब 
होती. आ ह  शंभर ट के चूकत आहोत. शासन देखील चूकतेय. झाले या चुक चे ाय  
फ  जनतेनेच करायचे का. शासन शंभर ट के चूकलेले आहे. याच ठकाणी रंगरोडवर 
खरेद खते झाली आहेत. हणजे महसूल वभागाने महसूलातून उ प न िनमाण केले. वीज 
दली गेली हणजे ितथे एमएसईबी आली. महापािलकेचे करसंकलन आले हणजे ितथे 
महापािलका आली. पाणीपुरव याचे रतसर कने शन दल.े हणजे पाणीपुरवठा खाते आल.े 
मग िश लक कोणते राह ल.े मी वतः अंडर ाऊंड ेनेज ितथे केलय.ं पा या या लाईन 
टाक या आहेत. मी सु ा यावेळ  अ ानी होतो. मला सु ा अ कल न हती. जर मला 
यावेळ  असे समजून सांिगतले असते क  या ठकाणी रंगरोड होणार आहे. या नागर कांना 

सावध करा. मूळ मालक ासलेला असतो. मा.आयु  साहेब, १९८५ अगोदर शेतक-यांनी जादा 
द या आहेत. जे सुशोिभत, सुंदर बंगल े बघायला आपण ािधकरणात जातो. ह  १९८५ या 
अगोदरची घरे आहेत. १९८५ अगोदर या शेतक-यांनी मोकाट ताबे दल.े यामुळे ािधकरणाचा 
नावलौ कक झाला. शेतक-यांना मोबदला दला नाह . यांना साडेबारा ट के दले नाह त. १९८५ 
नंतर या लोकांना साडेबारा ट के दल.े ते लोक तो लढा आजह  लढताहेत. आमचे द ा काका 
आहेत, मोद कुटे आहेत. मु ा असा येतो क , मी या सभागृहात न  आवाहन करतो क , 
चूक चे ाय  करायचे असेलतर केवळ जनतेनीच क न नाह  चालणार. या जनते या 
जीवावर आपण सभागृहात ितिनिध व करतोय. शासन आहे यां या चूकांचे ाय  कोणी 
करायचे तर ते पण यांनीच करायचे का. भावना व वकास या दोन वेग या गो ी आहेत. 
भावना व कायदा या दोन वेग या गो ी आहेत. एवढे मला समजते. मु ा असा आहे क , 
केवळ एकाने भावना दाखवत असताना आपण कोण या कायदेशीर मागाने यांना जागे केल े
होते. कोण या कायदेशीर मागाने आपण आजपयत यांना रंगरोडसंदभात नोट सा द या 
आहेत. एकाह  अित मण वभागाने एकदातर  नोट स दली असेल, कारवाई केली असेलतर 
आज आ ह  यांची इथे बाजू घेणार नाह . एमएसईबीने यांना कधी प  पाठवले नाह . 
करसंकलन वभागाने यानंा कधी प  पाठवले नाह . नळ कने शन लगेच देऊन टाकतात. या 
वॉलमनला कंवा या लंबरला एवढा मान आहे, तेवढा आ हाला सु ा नाह . कोणी नळ 
कने शन यायला गेला क , याला सांगतात, रेट वाढलाय. आ ा घ.े तुला एव या रेटने नळ 
कने शन देतो. अशा प तीने रंगरोड बािधत लोकांना नळ कने शनसु ा दले आहेत. यावर 
काय फायदा होणार आहे. काय राजक य सिमकरणे चालणार आहेत. याह  पिलकडे जाऊन हा 
वषय गाजणार आहे. एक म हला आली होती. ितला सांगतानासु ा ित या अ ूंचा बांध फूटला. 
ितला सांगता सु ा येत न हते क  आमचे घर वाचवा. मी भावना मक भाषण करणार नाह . 
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तु ह  हणाल रंगरोड करणे आव यक आहे. आव यक आहे पण रंगरोड करत असताना 
याचे ाय  फ  जनतेने क न चालणार नाह . रंगरोडला पयाय देखील आहेत. तु ह  ितथे 

जागा चज क  शकता. संपूण सभागृहान,े तु ह  असा ताव तयार करा. रंगरोड झाला 
पाह जे असे कोणी वचारलेतर मी हणेन हो रंगरोड झाला पाह जे. रंगरोड करत असताना 
पंचवीस लोकांचे बळ  देऊन ितथे रोड कर यात आ हाला कोणताह  इंटरे ट नाह . ितथे रंगरोड 
आहे हणून शहर चालेल अशातला भाग नाह . रंगरोड झाला पाह जे. फ  दोन अड च 
कलोमीटरचा  आहे. या ठकाणी हरकती/सूचना करायचा उ ाचा शेवटचा दवस आहे. 
महापािलके या वतीने हरकती/सूचना, त ार  न दवून यावर बंधन घालून, तु हाला काय 
करता येईल का. यां या भावनेला, कंवा यां या वचारांना कोणी मानायचेच नाह . मग 
यांचा उदय होतो. मग कोणीतर  सांगायचे तु ह  राजक य भाषण करता. मी यां या एकाह  

सभेला गेलो नाह . प ीय वातावरण होईल कंवा राजक य वळण लागेल असा मी कधी फायदा 
केला नाह , करणार नाह . हा आमचा धंदा नाह . हणून सदसद ववेकबु  जागृत ठेवून या 
सभागृहाने कोण कोणा या काळात काय झाल ेसारखे तु ह  व हळत बसू नका. पूव  काह तर  
झाले हणून तु ह  आज इथे आहात. मु ा असा आहे क , या सग या प तीने आ ह  चूकलो 
ना. तु ह  चुकत असताना आ ह  हणत नाह , तु ह  चूका करताय. हे सगळे करत असताना 
तुझ-ेमाझे कर यासाठ  हे सभागृह नाह . मी या प ाचा, मी या प ाचा याह  पिलकडे जाऊन 
आपण एक माणूसक या ना यान,े मानवते या ना याने कुठेतर  आ ह  तुमचे कोणीतर  
लागतो. या एका-एका मतासाठ , पराभव होतो, जंकतो, याह पे ा घरोघर  जाऊन यांचे 
पाय धरलेले आहेत. हणून याची जा णव ठेवून आपण हा िनणय घेतला. हणून मला वाटते, 
मा.महापौर साहेब, हा वषय फार ताणत ठेवलातर अशी हण आहे क , नंगे को तो खुदा भी 
डरता है। ते बचारे पार र यावर आलेले आहेत. ते कोण याह  थराला जातील. काह ंचे तर 
हणणे आहे क , माझे काय राह ले आहे आता माझे घरच राह लेले नाह . येकाचे व न 

असते क , माझे घर असावे हणून. यात कोणी पर पर घाला घालत असेलतर तो हणेनस 
मी आ मह या केलीतर  काय फरक पडणार आहे. हॉटस ्  अपवर कोण काय बोलतो, ते पटापट 
पटापट पोचाय या आत बोलाय या आत पाठ होते. यात कोणतेह  राजकारण होऊ नये अशी 
माझी भावना आहे. माझी सभागृहाला न  वनंती आहे, मा.एकनाथ पवार आपण प ाचे नेते 
आहात, या सभागृहाचे नेते आहात. पयायाने आमचे नेते आहात. अनुभव कती वषाचा यापे ा 
पदाने मो या असणा-या माणसाला आपण मान देणे हा आपला सं कार आहे. हणून मला 
असे वाटतेय क , यावर फार ऊहापोह कर यापे ा जु या लोकांनी काय केल,े परवा यांनी काय 
केल,े तेरवा लोकांनी काय केल.े ािधकरणासार या अिधका-यानंी लूट केली आहे. काह जण 
रटायड झाल.े काह जण मेल.े या लोकांना परवानगी दली. मूळ मालकाने जागा वकली. 
यांची दुसर ,ितसर  पढ  यांना नोक-या नाह त. आम यासार या काह  मंडळ  यांनी यात 
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दलाली केली. जागा गे या. ते तर मोकाट सूटले आहेत. या सग या प र थतीचा भार घेऊन 
गांिभयाने वचार करा. मी आज बोलायला पाह जे, मी बोललो, माझी जबाबदार  संपली, 
इथपयत सभागृहात हा वषय होणार असेलतर आप याला परमे र देखील सोडणार नाह . 
कारण यां या जीवनाचा  आहे. हणून मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती आहे क , 
आपण वतः मा.मु यमं यांना भेटून, कमान मी असे हणणार नाह  क , तु ह  तो रोड र  
करावा. मी तु हाला सांगत नाह . मी तु हाला खाजगीम ये सांगेन क  र ता कुठून यायचा 
आहे. मी आ या ािधकरणाचा िन मा लेआऊट आधी केला आहे. आ हाला मा हत आहे, 
र ते कसे करायचे. गु ाराची ८० ते ९० घरे, याकाळ  लेआऊट चज केला. आ ादेखील याचा 
पुरावा आहे. लेआऊट चज करता येतो. फ  तो चज करायची मानिसकता असावी लागते. 
कारण आपले नगररचनाचे ऑफ स काय दूबईला नाह , इथे मुंबईतच आहे. यामुळे आपण या 
प तीने पाऊले टाकावीत. या या भावनेशी तु ह  कोणीच खेळू नका. मा.महापौर साहेब, 
आपण या भागाचा दौरा करा आ ण यांची अव था काय आहे ते बघा. यांना जेवणसु ा जात 
नाह . अशी भावना य  करत असताना सभागृहाने सदसद ववेकबु  जाग क ठेवत असताना 
सवप ीय एका वा यात ठराव क न आपण या वषयाला कलाटणी ावी अशी मी वनंती 
करतो.  

मा. ॲड.सिचन भोसल-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मा.अिधकार  व 
प कार बंधू,अितशय मह वाचा आ ण नागर कां या अितशय ज हा याचा  आहे. आपण 
आज या वषयावर इथे चचा करतोय. आपण खरोखर मनापासून चचा करायला परवानगी 
द याब ल मी मा.महापौर यांचे अिभनंदन करतो. यांना ध यवाद देतो. आपण पा हलेतर गेले 
तीस/ प तीस वषापासूनचे रंगरोडचे आर ण आहे. ख-या अथाने पा हलेतर यावेळ  
वकासा मक आर ण टाकले जाते, याचवेळ  ािधकरणाचे यावेळचे काम होते क , यांनी 
यावेळ  रंगरोडचे आर ण टाकल,े यानंतर ताबडतोब रंगरोड बािधत े  होते ते ता यात 
यायचे होते. ते शासनाला जमले नाह . वा त वक पाहता, गेले ३०/३६ वषात आपण 

पा हलेतर रंगरोडचा जो प टा आहे, या प टयावर क  क न, पै-पै जमवून लोकांनी 
या ठकाणी घरे बांधली आहेत. ह  घरे बांधत असताना शासनान,े पािलकेने या लोकांना सव 

नागर  सु वधा पुर व या आहेत. हणजे एकंदर ता यावेळ  ते सुर त आहेत, अशी भावना 
यां या मनात तयार केली गेली. यामुळे ितथे बांधकामे झाली. तु ह  यां याकडून करोडो 
पये टॅ स या पान,े पाणीप ट या पाने जमा केल.े आ ाच ये  नेते मा.भाऊसाहेब भोईर 

यांनी सांिगतले क , ितथे खरेद खते झाली, डॉ युमट झाल.े यातून सरकारला खूप मो या 
माणात महसूल ा  झाला आहे. असे असताना या सग या गो ींचा वचार करता, जर 
शासन आप या कामाम ये कमी पडले आहे तर यात नागर कांना जबाबदार धरणे कतपत 

यो य आहे. याचा सु ा वचार होणे गरजेचे आहे. कारण येकाला आप या ह काचे घर राईट 
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टू ॉपट , कॉ ट युशनल राईट, रा यघटनेने सवाना दलेला हा अिधकार आहे. परंतू या 
अिधकारांचा कोण गैरवापर करत असतील तर ह  जनता यांनी वतः या क ांवर घर बांधले 
असेल, ती हे कधीच सहन करणार नाह . आपण पाहतोय, गेले दोन म ह यांपासून 
रंगरोडसंदभात आंदोलन चालू आहे. काह  दवसांपूव  मा.मु यमं ी इथे आले होते. अितशय 
दुःखाची बाब आहे क , जे नागर क स मा.मु यमं यांना रंगरोड या वषयासंदभात यांना 
भेट यासाठ  जमले होते, यां यावरती लाठ मार कर यात आला. ह  अितशय दूदवाची बाब 
आहे. ख-या अथाने मा.मु यमं ी या लोकांना भेटले नाह त. ह  दु ःखाची बाब आहे क , 
या ठकाणी मु यमं यांना र ता बदलून जावे लागल.े  

मा.महापौर -  तु ह  वषयावर बोला. बाक चं काह  बोलू नका.  

मा. ॲड.सिचन भोसल-ेमा.महापौर साहेब, आपण या ठकाणी पाहतोय क , इथे नागर कांची 
आिथक पळवणूक झालेली आहे. ह  गो  सरळ सरळ ल ात येते आहे. ािधकरणात आ ण 

ता वत रंगरोड संदभात आपण पा हले तर, िनवडणूक  अगोदर हेच मु यमं ी महोदय 
शहरात आले होते. आ ण यांनी सांिगतले होते क , कुणा या एकाह  वटेला हात लागू देणार 
नाह . आता िनवडणूक होऊन सात म हने पण झाले नाह तर लोकां या घरांवर बुलडोजर 
फरायला लागला आहे. मला माझे हणणे मांडू ा. तु हाला काय ऍ शन यायची ती या.   

(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर – कोणी काय केले हे बोल यापे ा तु ह  काय केले ते बोला.  

मा. ॲड.सिचन भोसल-ेमा.महापौर साहेब, जर तु हाला जनते या ांचा एवढा कळवळा 
असेलतर आ ण याअगोदर काह जण बोलले क , ने यांनी राजीनामा दला. तु हाला खरोखर 
तळमळ असेलतर या सभागृहात एक ताव मंजूर करा. आ ण वषय संपवा. आ ह  काह च 
बोलत नाह . पण जो श द दलाय तो तु ह  पाळला पाह जे. आज रंगरोडबािधतांचा कमीत 
कमी ८०० लोकांचा  आहे. माझे सहकार  िम  आहेत, ते सु ा याच भागातले आहेत. 
यांना सु ा आ मयतेन,े मनापासून तळमळ आहे. एकमताने ताव मंजूर करा.  

मा.महापौर – मा.सिचन भोसले सवाना या वषयाब ल तळमळ आहे. आपण या वषयावर 
चचा क . कोणी काय केले ते नका बोल.ू  

मा. ॲड.सिचन भोसल-ेमा.महापौर साहेब, माझी सभागृहाला वनंती आहे क , वकास करायचा 
असेलतर वकासाला सवानुमते कोणीह  वरोध करणार नाह . परंतू या नागर कां या घरांवर, 
यां यावर अ याय होणार नाह  अशी तरतूद क न याऐवजी दुसरा पयायी रोड उपल ध क न 

ितथे वकास करावा, अशी माझी मनापासून वनंती आहे. इथे सांग यात येते क , रंगरोड 
बािधतांचे पंत धान आवास योजना कंवा अ य योजनेत या नागर कांचे पुनवसन होणार आहे. 
पंत धान आवास योजना ह  क  शासनाची योजना असताना तु हाला, या सभागृहाला 
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या ठकाणी या नागर काचें पुनवसन कर याचा अिधकार आहे का असे मी तु हाला या ठकाणी 
वचारतो. तो अिधकार आप याला आहे का, तो अिधकार आप याला नाह .  

मा.महापौर – तु ह  तुमचे सांगा. तुमचे हणणे मांडा.  

मा. ॲड.सिचन भोसल-ेमा.महापौर साहेब, या प तीने लोकांना चूक सांिगतली जाते आहे. 
लोकांची दशाभूल क  नका. जी स य प र थती आहे ती स य प र थती लोकांना सांगा. 
यातून चांगला माग काढा. जेणेक न कुठ याह  नागर कांना ास होणार नाह . आिथक भूदड 

सहन करावा लागणार नाह . याप तीचा या ठकाणी िनयम करावा.  

मा.महापौर – तुमची मागणी ऐकून आपण आयु  साहेबांना सांगू क  आपण यावर माग 
काढावा. मा.द ा साने तु ह  बोला. तु ह  यात राजकारण आणताय. नाह तर कोणाला तर  
बोलायला सांिगतले जाईल. तु ह  भाषणाचे कशाला सांगताय.  

मा. ॲड.सिचन भोसल-ेमा.महापौर साहेब, या सभागृहात एकमताने रंगरोडचा  मंजूर क न 
नागर कांना याचे उ र ावे एवढ च मी वनंती करतो. 
मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मी मा.महापौर 
यांचे मनापासून आभार मानतो. आज शहरात अितशय गंभीर मोठा  चालू आहे. रंगरोड या 
मा यमातून गेले दोन/तीन म हने आम या भागातील नागर क अ व थ आहेत क  यां या 
डो यावर टांगती तलवार आहे. चचा घेत याब ल मनापासून आभार मानतो. मला खरोखर 
दोन/तीन  वचारायचे आहेत क , या वषयाला अिधकार  कोण आहेत. मला एक मा हती 
या सभागृहा या िनदशनास आणून ायची आहे क , हा रंग रोड कती कलोमीटरचा आहे. 
कती कलोमीटर रोड ता यात आला आहे. यातून सगळा खुलासा होईल. आ ा न क  कती 
कलोमीटरम ये अडचण आलेली आहे. कंवा न क  कुठले नागर क बािधत आहे. मला पाच 

ांची उ रे पठाण साहेबांनी दलीतर  कोणाकोणा या डो यात काय काय चालू आहे हे 
लअरली मा हती होईल. या वषयी मला पाच ांची उ रे पा हजे आहेत.  संपूण रंगरोडम ये 

बािधत घरे कती आहेत?  काह  ठकाणी रंगरोड झालातर  एका भागात रंगरोड आहे आ ण 
एका भागात रंगरोड लस र ता आहे. या भागात कती ता यात आ ण कती ता यात आलेला 
नाह ? हा रंगरोड कुठ या साली या शहरात ािधकरणाने आणला आहे? याची मा हती ावी.  
या वषयात माझे अ ान असू शकते. कती वषात एखादे आर ण ता यात घेतले नाह तर ते 
आर ण पु हा या शेतक-या या ता यात जाते, असा एक कायदा आहे, िनयम आहे. 
याबाबतीत उ र दलेतर मला वाटते, रंगरोड या ांब ल चचा चालू आहे. या ांची उ रे 
दलीतर मला वाटते हे नागर कां या मा यमातून होतील. मला परत बोलू ाव.े  

मा.महापौर- यांना बोलायचे आहे या सवानी बोलून याव.े नंतर ांची उ रे दली जातील. 
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मा.द ाञय सान े -मा.महापौर साहेब,मी वनंती करतो क , माझा प रसर सु ा या संगातून 
गेला आहे. ह  टांगती तलवार वा हेकरवाड  या प रसरात चालू आहे. या भागात िनगड या 
जवळपास कुदळवाड , मोशीचा प टा आहे. या भागात हा संग यापूव  होऊन गेला आहे. यात            
सदसद ववेकबु  हणून याकाळात २००५ या काळात शरदनगर प रसर असेल, अंकुश चौक 
असेल, तळवडे प रसर असेल, कृ णानगर या भागात हा वषय आला होता. यात सवाना ात 
आहे, मा हत आहे. आदरणीय प नेते, थायी सिमती सभापती, महापौर, आयु , संपूण 
सभागृह यांना मी याकाळातला काह  इितहास सांगू इ छतो. यावेळ  शरदनगर प रसरात 
असा संग आला या काळात जे कोणी बािधत होते. जसे आ ा मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी 
सांिगतले कंवा दोघाितघांनी सांिगतले क , या मूळ शेतक-यांना आजह , वतः माझी 
ािधकरणात दहा एकर चौस  आर जिमन गेलेली असताना आजह  साडेबारा ट याने मोबदला 

िमळालेला नाह . १९७२ पासून आजपयत मला मोबदला िमळालेला नसतानाह  अशा काळात 
या प रसरातील या शेतक-यांनी अिधकृत र या सातबारा सव करत असताना यांची जागा 
दली होती. या काळात २००५ पासून २०१० म ये आ ह  नको ती आंदोलने केलेली आहेत. 
आ ा जसे हे लोक आंदोलन करत आहेत, यावेळ  आ ह  स ेत असताना आंदोलने केली 
आहेत. या ठकाणी या बािधतांची घरे जात होती, याच जागे या बाजूला यांना जागा 
दे याबाबत जो िनणय झाला होता, तसा िनणय याबाबतीत हावा, अशी आमची अ जबात 
अपे ा नाह . याचंी घरे गेली, या याच बाजूला १५० मीटरवर से टर .१९ म ये जवळपास 
६५ लोकांना ािधकरणाने घर व जागा बांधून दे याचा ऐितहािसक िनणय केला होता. याला 
मी जवंत उदाहरण आहे. आ ह  काह  ठकाणी र ता वळवला, काह  घरे वाचवली. काह  घरे 
िश ट केली, काह  टन होता. हे सगळे केल.े यांची यांची घरे वाचवता आली यांची घरे 
वाचवायचा य  केला आहे. माझी आप याला अशीच वनंती राह ल क , या ठकाणी 
वा हेकरवाड पासून पुढे जॉ ट र ता आहे. या र याची गरज नसेल आ ण या ठकाणी 
एखादा गोरगर ब कंवा एखादे घर कंवा ितथे जाणार  जी काह  घरे आहेत ती िश ट ंगमधून 
वाचत असतील, कारण आ ह  शरदनगरम ये काह  ठकाणी िश ट ंग केले होते. काह  ठकाणी 
ािधकरणा या बाजूला तो र ता दाबला गेलेला आहे. मी सभागृहाला हे सांगू इ छतो क , हा 

पूण र ता होत असताना वा हेकरवाड  कंवा अ य वषय घे यापे ा महानगरपािलका व 
ािधकरणाने जो शहाणपणा केलेला आहे. सदबु  वापरलेली आहे. ािधकरणा या ड .पी. 
लॅनमधील र ता व महापािलकेचा र ता यांत ९.५ मी. चे अंतर आहे. ितथे र ता जॉ ट होत 
नाह . गेले सात वषापासून आ ह  हेच ब बलत होतो. ितथे ये याजा यासाठ  अडचण होते. तो 
एन.ए. झालेला लॉट आहे. या लोकांनी पूव  कले टर एन.ए. क न ितथे घरे बांधली आहेत. 
या ठकाणी अलाईनमट जॉ ट होत नाह . एका बाजूने गेलेतर ािधकरणा या ब ड ंग जातात. 

दुस-या बाजूने गेलो क  नको ती घरे जातात. हे करत असताना जर आपली काह  चूक 
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नसताना शासनाची चूक, आप या अिधका-यांची केलेली चूक जर गोरगर ब नागर कां या 
मा यावर मारत असालतर तो शंभर ट के अ याय आहे. माझी आप याला आ हाची वनंती 
आहे. या संगात आ ह ह  बिघतले आहे. या संगात कोण काय करत होते. लोकांना झोपा 
येत हो या का नाह . आजह  शंभर ट के हच प र थती असणार आहे. माणसाचा मुलभूत 
अिधकार आहे, अ न, व  व िनवारा. यासाठ  माणूस या या पंचाचा गाडा हणजे 
कुठपासून कुठपयत जाणार आहे. यासाठ च तो लढत असतो. आपली मूलंबाळं असतील, 
आपलं घर असेल, अ न, व , िनवारा असले यासाठ च तु ह  आ ह  सवजण पंच करतोय. 
जर या संगाला तु ह  असे चूक या मा यमातून काह  करत असालतर या वषयाला माझा 
वतःचा शंभर ट के वरोध राहणार आहे. मा.आयु  साहेब, मी वनंती क  इ छतो क , 

आम या भागात ािधकरणाची घरे गेली आहेत. काह  ठकाणी ७५ मी. र ता आहे, काह  
ठकाणी ४५ मी. चा र ता आहे. हा जॉ ट करत असताना या लाईनमट या चूका आहेत. या 
मा यमातून या नागर कांना ास होत असेल, आम या भागात चूक या अलाईनमट झा या 
असतील तर यात माझी आप याला वनंती राह ल. आपण अजून एक िनयम काढलाय क , 
३१ माच २०१२ या अगोदरची घरे िनयमानुसार िलगल केलेली आहेत. आपणच असा वषय 
सभागृहात आणला होता कंवा मंजूर झाला होता. जर ३१ माच २००८ कंवा २०१२ या 
अगोदरची घरे िलगल असतील तर ह  घरे यापूव ची आहेत का नाह त हे देखील आपण 
तपासले पाह जे. मा.आयु  साहेब, मला आजह  एक इितहास कळालेला नाह . या काळातला 
१९७२/७६ दर यानचा र ता अजूनह  ता यात घेतला नसेल, ितथे डमाकशन नसेल, ितथे 
कुठलाह  बोड ािधकरण, महापािलका कंवा अ य बोड नसेल, या ठकाणी खरेद  झा या 
असतील तर ह  घरे अनिधकृत कशी. सग यांना हा  पड यािशवाय राहणार नाह . माझी 
आप याला वनंती आहे क , जर ह  घरे र यांत असतील तर पूव  जो  होता. 
ािधकरणात घरे बांधताना या वेळचे अिधकार  काय करत होते हे मला चांगले मा हत आहे. 

आजसु ा जे हा ािधकरणांत घरे बांधली जातात. ते हा हेच अिधकार  हणतात, तु ह  घरे 
बांधा, आ ह  पा ठमागे आहोत. यांचे या काळातले पैस,ेठरलेले रेट. मला वाटते,आजह  तोच 
धंदा चालू आहे. जर एखा ा आर णा या लॉटवर कंवा अ य कुठे घर बांधत असताना, 
आपले शासन,अिधकार  काय करत असतात. या काळात कंवा आज याह  काळात असे 
अनेक सगं आप यापुढे येणार आहेत. नवीन भागात आज नाह तर उ ातर  असे संग येणार 
आहेत. आर णाचे लॉट वकले जाणार आहेत. कारण आपले शासन सु त आहे. अनेक वेळ  
मी सांिगतले आहे. महापािलकेची जी जी आर णे आहेत, ितथे साधा कंपाऊंडचा रॉड लावा 
आ ण बोड लावा. हणजे कोणी येणारा गोरगर ब फसणार नाह . हे मा.महापौर यांना पण 
मा हत आहे. मी हे अनेक ठकाणी बोललो आहे. हे लोक या प तीने आप याकडे आले 
आहेत. या प तीने घरे बांधली आहेत. आज घरे बांधत असताना याचे जळतं, यालाच 
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कळत असेल. ह  कोणी मौ यवान घरांत राहणार  लोक असणार नाह त. ह  सवसामा य लोक 
आहेत. यांना वाचवायचे काम आपण करावे असे मी या िनिम ाने सांगतो. या काळात जी-जी 
जा तीची घरे होती यांचा अ यास केला, कंवा आ ह  जसा शरदनगरचा अ यास केला कंवा 
या काळात आ ह  या- या डॉ युमट सादर के या हो या. ािधकरणाचा जी.आर. आणला 

होता याचा अ यास केला. तर शंभर ट के यात तु हाला नागर कांचा व तुमचा संवाद 
यव थत साधून यातून यो य माग िनघत असेल, नागर कांची घरे वाचत असतील कंवा 
कोणाची घरे पडणार नसतील, कंवा या रोडची आव यकता नसेल. कारण मला अजूनह  
कळाले नाह  रंग ट व रंगरोड हे दो ह  वेगळे आहेत. ७५ मी.म ये २२ मी. चे दोन रोड, व 
म ये २० मी. चा रंग ट हणजे रंग रे वे असे आहे. या प तीने रोड व ट आहे. हणून 
मला वाटते, या वषयाची गरज नाह , या वषयात आपण लोकां या भावनेशी न खेळता जो 
काह  िनणय होईल, जो काह  चांगला माग िनघेल, संवाद साधून कंवा लोकांवर अ याय होणार 
नाह  अशा मा यमातून काह तर  माग काढावा. मी जसे शरदनगरचे उदाहरण दल.े 
या ठकाणी मी माझे आयु य काढले असेल आ ण या ठकाणी मला उचलून एखा ा बॉडरवर 
यायचा य  केला असेल तर शंभर ट के मला वाटते कोणीह  जाणार नाह . हे माझे वतःचे 

उदाहरण आहे. या ठकाणी महापािलका कंवा हा खरोखर लोकां या जवनाचा  आहे. या 
लोकांना हात न लावता, यांची घरे उ व त न करता या लोकांना पयायी यव था दे याचा 
वचार न करता जर हा र ता िश ट होत असेल. अ यथा ितथे राजक य काह  होऊ नय.े 
लोकां या भावनांशी खेळू नय.े ािधकरणाचे अ य लॉट आहेत ितथे महापािलकेने कंवा याचे 
घर जेवढे आहे, तेवढ  घरे यांना बांधून ावीत. मी वतःचे मत मांडतोय. लोकांना न 
वचारता बोलतोय. ािधकरणाचे ितथे पाच/सहा चांगले लॉट आहेत. यांनी आता ितथे 
कंपाऊंड मारले आहे. मला या भागातला असा संग आठवतोय, यावेळ  िससपे सील होती.           
याकाळात जे हापासून ािधकरणाने जागा ता यात घेतली.या शेतक-यां या वा हेकरवाड त या 

जागा ािधकरणाने ता यात घेत या, ते हा ितथे ािधकरणाचा िश का असला असता. पण 
मला आठवतेय, ितथे सातबा-यावर पे सीलचा िश का होता. आजह  काह  पूरावे मी तु हाला 
दाखवतो. जर तुम या जागा ता यातच नाह त, जर तु ह  जागा ता यात घेतलीच नसेल, 
शेतक-यांना मोबदला दला नसेलतर मला वाटत नाह  ह  जागा आपण ता यात यावी. 
यापूव चा सव इितहास पाहता, या लोकां या बाबतीत आपण यो य िनणय यावा. या लोकांना 
हात न लावता र ता वळवता येत असेलतर वळवावा. जे-जे नागर क बािधत होणार आहेत, 
यां याबरोबर आ ह  आहोत हे सांगतो व थांबतो. 

मा.अपणा डोके-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव सहकार  नगरसेवक,गेले क येक म हने  

सव लोक ितिनधी असतील, जनता असेल यांना रंगरोडचा वषय भेडसावतोय. ािधकरण, 
एमआयड सी, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आज वीस लाख लोकसं ये या आप या शहरात 
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काम करत असताना िन तच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यमातून व वध 
आर ण,े आज जी सवसाधारण सभा झाली, यात आपण सव नगरसद यां या मागणी माणे 
या- या भागातली आर णे बदलली. भूसंपादन, ड.पी.र ते यासाठ  येक लोक ितिनधी 

इतका झटत असतो. ह  आर णे ता यात घे यासाठ  शासन देखील कुठेतर  कमी पडत 
असते. रंगरोड र ता खूप वषापूव  मंजूर झाला. शासनाने आपला रोल काटेकोरपण,े 
ामा णकपणे केला असतातर, आज या नागर कांनी या भागांत घरे बांधली आहेत. शेवट  
येक नागर क जो शहरात राहतो, याचे घर हे मोठे व न असते. आज ब-याच लोकांचे 

आयु य घर कर यात जाते. आज रंगरोड या मा यमातून या बािधत लोकां या घरांची 
खरोखरच रांगोळ  होते आहे. असे आप या शहरात होणे अयो य आहे. यातून िन तच माग 
काढ यासाठ  सग यांनी य  केला पाह जे. िन तच यात प ीय राजकारण न आणता 
शहराला खरोखरच रंगरोडची आव यकता आहे का. आ ह  जी आर ण,ेर ता मागतो, ते 
िमळत नाह त. आ ण जे मागत नाह त ते िमळते आहे. हा वरोधाभास कुठेतर  होतो आहे. 
िन तच झोपडप ट  पुनवसन, घरकुल, पंत धान आवास योजने या मा यमातून क  सरकार, 
रा य सरकार, महापािलका बेघरांना घरे देतोय. आ ण दुसर कडे वरोधाभास असा आहे क , 
शहरात जे लोक रहात आहेत, यांना आज बेघर करायची वेळ येते आहे. कुठेतर  हा 
यां यावर अ याय होतो आहे असे मला ामा णकपणे वाटते आहे. मी मा.महापौर साहेब व 

मा.आयु  साहेब यांना वनंती करेन क , िन तच या शहरा या ीने नागर कांची घरे कशी 
वाचवता येतील, या ीने काह  बदल करता येतील का, र  करता येतील, शहरातील लोकांचे 
नुकसान टाळता येईल असा ल करावा. पूररेषा बािधतांची घरे, अनिधकृत घरे अिधकृत 
कर यासाठ , नागर क बािधत आहेत. रंगरोडचा मह वाचा  शहराला भेडसावतो आहे. 
यां या डो यावर टांगती तलवार आहे. हणून लवकरात लवकर चांगला िनणय घेऊन या 

नागर कांची घरे कशी वाचतील, सभागृहा या मा यमातून आपले हणणे मा.मु यमं यांना कसे 
मांडता येईल, यासाठ  िन त य  करावा. आपण मला बोलायला संधी दलीत याब ल 
आपले मनापासून ध यवाद.  

मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,माझे सव सहकार , आज रंगरोड 
संदभात जी सभा चालू आहे, या सभेत आज बिघतले तर ािधकरणाने कारवाई करताना 
कोण याह  गो ीचा वचार केला नाह . काह  ठकाणी सकाळ  सहा वाजता कारवाई केलेली 
आहे. कोणी नागर क फ ट िश टम ये कामाला गे यावर हे लोक घरांत नसताना यां या 
घरावर कारवाई केली आहे. जे दूकानदार लोक होते, यांनी ािधकरणा या अिधका-यांशी थोडेसे 
गोड बोलून सहकाय केल.े यांना भेटव तू दली. यामुळे यांचे दूकान कंवा यांचा माल 
काढायचे थांबल.े परंतू काह  दुकानदार असे काह  क  शकले नाह त. काह  ेनाईट या 
दुकानांम ये यांची बरोबर ऍडज टमट झाली आहे. आ ण दूकानांवर मा  अ जबात ऍडज टमट 
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झालेली नाह . अशा मा यमातून भरपूर माणात ितथे कारवाई झाली. एक म हला भिगनी 
आहेत, मी यांचे नाव देखील सांगेन गायकवाड ताई आहेत. यां या िम टरांचे नुकतेच िनधन 
झाले होते. या दुसर कडे बाहेर गे या हो या. मुलगा आजार  होता. दवाखा यात होता. आ ण 
अ रशः या सांगत हो या क , मला सामान बाहेर काढू ात. हे सांगे तोवर यां या घरावर 
पूण कारवाई केली गेली. सगळं सामान खराब झाल.ं या घरातला कता माणूस नाह , मुलगा 
दवाखा यात आहे. अशा प र थतीत सु ा ितथे कारवाई केली गेली. मा.आयु  साहेब, 
प र थती अशीच आहे. रेडझोन संदभात सु ा अशीच प र थती आहे. २००२ साली 
आप याकडे गावे आली. यावेळ  रेडझोन संदभात िनवडणूक घेत या अस या. रेडझोन म ये 
ड लेरेशन केले असते तर आपण हा भाग घेतला नसता. सगळा खच केला, संपूण डे हलमट 
होत आली आ ण आता यांनी सांिगतले क  हा भाग रेड झोन आहे. भेळचौकापयत रेडझोन 
आहे. दघीची गाव भरपूर माणात यात जाताहेत. हणजे सगळं होऊन गे यावर सांगतात. 
आ ण आ ा खरेद  खते करायची बंद झाली आहेत. अ या मा यमातून काय होते. जे हा 
सवसामा य नागर क असतो. याला वाटते चार खो यांचे घर बांधाव.े कमी माणात, कमी 
खचात जागा िमळाली तर नागर क शंभर ट के ती जागा घेतात. यां या ल ात येत नाह  
क , चला बाबा, मला कमी पैशांत जागा का िमळाली. कशासाठ  हे झाल.े ितथे बोड िलह ला 
असतातर खरेद खत झालं नसत. तर शंभर ट के या रंगरोडम ये लोकांनी जागा घेतली 
नसती. तु ह  पाच दहा वषापूव  काळेवाड तली प र थती बिघतली असतीतर ितथे नागर क 
खूप कमी माणात वा त यास होते. हणून आजचा हा जो रंगरोड आहे. आ ा इथे मा.द ा 
काका साने यांनी सांिगतले क , पाईन रोड झाला. अगद  मु यमं यांपयत सगळ  करणे 
गेली. सगळे केल.े मी हे परत सांगणार नाह . आज या यासाठ  भांडणे झाली. आ ह  
नागर कांना ितथेच शेजार  पिलकड या बाजूला जागा घेऊन द या. आ ण या लोकांना जागा 
देता येणार न हती यावेळ  आ ह  असा सु ा ताव केला होता क , यांची घरे या रोडम ये 
जात आहेत. ते महापािलकेतील नागर क आहेत. ािधकरणाने यां या जागा घेऊन 
महापािलकेने या नागर कांना पैसे ावेत. हणजे या नागर कांना घरे िमळतील. परंतू 
मा.आयु  साहेब, आज या रंगरोडमधील बािधत लोकांची इतक  भयाण अव था आहे. लोकांनी 
इतक  वष ितथे रा ह यानंतर आजची प र थती बिघतली तर आप याकडे मे ो आहे, 
आप याकडे बससाठ  जागा केली आहे. र ते भ य आहेत. पिलकड या बाजूला उ डाणपूल 
आहे. सग या गो ी आहेत. आ ह  असे हणत नाह  क  रंगरोड झालाच पा हजे. असे आ ह  
हणणार नाह . मघाशी पवना बंद पाईपब ल काय वषय झाला. जर नागर कां या र ाचे 

पाणी पंपर  िचंचवडला येणार असेलतर आ हाला हे पाणी नको. या नागर कांची घरे पाडणार 
असतील, या नागर कांना जर आपण मारत असूतर, आ हाला हा रंगरोडच नको आहे. 
मा.आयु  साहेब, सभागृहात ठराव करा. मंगला कदम बोलली हणून मुळ च ठराव नका क . 
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तु ह  स ाधार  हणून ठराव करा. रंगरोड होऊ नये असा तु ह  सग यांनी ठराव करा. 
आ हाला जा त बोलायचे पण नाह . एकतर तु हाला हे करावे लागेल. अ यथा ािधकरणाने 
जतक  जागा दली होती, तशा प तीने ह  जागा ावी. महापािलके या हातात जी जागा आहे. 
ािधकरण जी जागा देऊ शकत नाह . एकच सांिगतल,ं तु ह  रंगरोड क  नका असचं 

सांिगतल.ं मा.सिचन भोसले बोल यानंतर जर तु हाला राग आला असेलतर ते स य आहे. 
सग यांनी पेपरम ये वाचले आहे. लाठ  खा लेले नागर क मागे बसले आहेत. सगळ  सभागृहे 
बघा. लोकसभेचे सभागृह बघा, वधानसभेचे सभागृह बघा. एक माणूस बोलत असताना दुसरा 
माणूस बोलतो का ते पण बघा. जे झालं झाल.ं यात बोल यासारखं दुसर काय आहे. 
पेपरम ये वाचल.े मा.सिचन भोसले बोलले असतील. या नागर कांना लाठ चाज झाला ते 
नागर क बोलणार. मी एकच सांगते, एकच बोलते, आमचा रंगरोड हो याला वरोध आहे. 
आ हाला दूसरं काह  बोलायचं नाह . आ ण आ हाला पयाय पण नको, जागा नको. ध यवाद 
महापौर. आ ह  श द बदलणार नाह . यांनी सांिगतले एकच बोला. पुढचा पयाय सु ा सांगत 
नाह . रंगरोड होऊ देऊ नका ह  सभागृहाला न तेची आ ण कळकळ ची वनंती आहे.  

मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, अिधकार  व 
प कारबंधू, संपूण शहरात गेले दोन म ह यांपासून एकच चचा आहे. रंगरोड, रंगरोड, रंगरोड. 
१९७६ साली या माणे मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी सांिगतले क , ािधकरणाचा डपी नसतो, 
लेआऊट असतो. मला वाटते आपण ािधकरणाने जागा ता यात यायची, ती महापािलकेकडे 
हँडओ हर करायची. बर चशी जागा महापािलके या ता यात आली आहे. पंपळे सौदागरम य े
गाडनचे बरेच मोठे काम देखील चालू आहे. हे सगळे करत असताना आपण पा हले असेल क  
हे शहर कामगारांची नगर  आहे. शहरातील गोरगर बांनी गुंठा गुंठा क न ािधकरण ह तील 
जागा घेत या. याला जबाबदार कोण, या माणे नागर क याला जबाबदार आहेत, या माणे 
सव यं णा सु ा याला जबाबदार आहे. मी परत परत हे सांगणार नाह . हे सांगत असताना 
मा.महापौर साहेब, मला एका गो ीची आठवण क न ायची आहे क , आपण अनिधकृत 
बांधकामांसाठ  ािधकरणासह त मोच काढल.े नागपूरला मोच काढल.े मुंबईला मोच काढल.े 
मुंबई या मोचा या वेळ  मा.सुधीर मुणगुंट वार कंवा मा. वनोद तावडे, मा.िनलमताई  गो-हे, 
मा.िगर श महाजन,मा.सुभाष देसाई होते. मुंबई व नागपूर दो ह  ठकाणी आम याबरोबर िश  
मंडळ होते. ते मा.मु यमं ी यांना भेटल.े याकाळ  ह  कारवाई थांबवली. िन तच 
सवयी माणे स ाधार  देखील आल.े यानंतर या भागात या नागर कांनी खासदार िनवडून दल,े 
या भागात या नागर कांनी या भागातल.े आमदार िनवडून दल.े तर सु ा  तसाच आहे. 
मघाशी मा.अिभषेक बारणे यांनी सांिगतले क , ािधकरणासह त जी.आर. बनवा. या 
जी.आर.म ये काय हटले आहे, २० फूटांचा र ता, साईडला ९० मी. असे सोडू शकतो का. हा 
जी.आर बनवत असताना या लहान लहान गो ींचा देखील उ लेख करायला पाह जे होता. माझी 
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मा.आयु  साहेबांना वनंती आहे क , उ ा शेवटचा दवस आहे २० ऑग ट. या दवशी तु ह  
सव नगरसेवकां या वतीने हरकती या. ािधकरणा या ह तील लोकांची अनिधकृत घरे खरेच 
रे युलराईज होणार का. यावेळ  गुंठेवार  कायदा झाला यावेळ  कती बांधकामे रे युलराईज 
झाली. ९० ट के बांधकामांना दलासा िमळाला नाह . १० ते १५ ट के बांधकामांना दलासा 
िमळाला. आ ण आपण आ ा जी.आर. वाचलातर या जी.आर.म ये ुट  आहेत. हणून मो या 
सं येने लोकांनी हरकती घेत या. या हरकती घेत असताना मला आप या महापािलके या हे 
िनदशनास आणून ायचे आहे क , ािधकरण जागा ता यात घेऊन आप याकडे हँडओ हर 
करणार आहेत. जसे मा.मंगलाताई कदम यांनी सांिगतल.े मा.िसमाताई सावळे यांनी पण 
सांिगतल ेक , आ हाला र ाने रंगलेले पवनाचे पाणी नको आहे. तसाच या ग रबां या घरांना 
ध का लावून, यांना बेघर क न आपण या रंगरोडने वास करणार आहोत का? यातून वास 
करायची कोणाची मानिसकता आहे. मला एक गो  आप या िनदशनास आणून ायची आहे. 
िनगड  ते दापोड  बीआरट  या मागाव न, मे ो याच मागाव न, ६ मी.चा रोड याच 
मागाव न. तुम या लॅिनंगम ये कती कोऑड नेशन आहे. याच मागाव न बीआरट , याच 
मागाव न मे ो, याच मागाव न ६ मी. चा ड पी रोड. ितथे पयाय उपल ध असताना सु ा 
शासनाने असा ह ट धरणे यो य नाह . मु यमं ी साहेबांनी देखील या शहरात सभा घेत या. 

या शहरात या गोरगर बां या बांधकामांना ध का लागू देणार नाह  असे वधानसभा, 
लोकसभे या िनवडणूकां या वेळ  मु यमं यांनी देखील सांिगतले होते. मला वाटते, आपण 
सवानी िमळून,सव पदािधका-यानंी देखील िमळून यांची भेट यावी. संघष सिमतीने देखील 
आ हाला खूप वेळा बोलवल.े पण आ हाला यां यात प ीय राजकारण करायचे न हते. आ ह  
तुम या बरोबर आहोत, एवढेच आ ह  यावेळ  यांना सांिगतल.े आप याला िनवडणूकां या 
वेळ  यांची मते चालतात ना मग याचंी घरे पण चालवून या. या माणे एक मत दलेतर  
आपण या माणसा या कधी कामाला येऊ अशी आपली भावना होते. या लोकांची आज हजारो 
घरे जात आहेत. यांची कुठलीह  मानिसकता नाह . यांना पयाय नको आहे. यांना 
याच ठकाणी घरे पाह जेत. जी यांनी यां या ह का या पैशांतून बांधली आहेत. जिमनजुमला 
वकून बांधली आहेत. यां या भावना यात आहेत. यां या पूवजांची पू याई यात असेल. 
यांची मानिसकता नाह  क  आ हाला ितथून िश ट करा. उलट या लोकांची अशी 

मानिसकता असतीतर यावरह  आप याला काह  करता आले असते. परंतू २००० साला अगोदर 
या भागात खरेद  खते होत होती. नंतर एक चांगला शासक आला आ ण याने ह  खरेद खते 

बंद केली. या माणे ते नागर क यास जबाबदार आहेत, याच माणे महापािलकेसह त                              
सव सरकार  यं णा यास जबाबदार आहे. िशवसेना हणून आ ह  या लोकांबरोबर आहोत. 
आम या रंगरोड कर याला वरोध आहे. तु ह  रंगरोड िश ट क  शकता. या ठकाणी पयाय 
देखील आहेत. आप याकडे मोठमोठे रोड आहेत. यामुळे माझी सभागृहाला, महापौर साहेबांना 
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व आयु  साहेबांना वनंती आहे क , एकमताने ठराव करा. तुम या अिधकारातं हा रोड िश ट 
क न या. सवप ीय ठराव क न शासनाकडे पाठवावा. परंतू कुठेतर  या गोरगर बांवर अ याय 
होणार नाह , ते बेघर होणार नाह त या भावने या मा यमातून या गो ीकडे पा हलेतर िन तच 
या लोकांचे आिशवाद आप याला भ व यात िमळतील. रोगापे ा इलाज मोठा होणार नाह  याची 
आपण काळजी या. हणजे आपण लोकांना हजार हजार व.ेफूटांची घरे देताना कुठेतर  दहा 
वीस क.मी. लांब घरे दलीत असा कुठलातर  पयाय न देता लोकां या हताचा पयाय, यातून 
लोकांना कसा दलासा िमळेल याचा सभागृहाने वचार करावा. मला वाटते, सव सभासदांची 
हच इ छा आहे. मा.भाऊसाहेब भोईर आमचे ये  आहेत. यांनी खूप वषापासून अ यासू 
प तीने या वषयाची मागणी केली आहे. मागणी करत असताना मला पु हा एकदा 
सभागृहाला, सव प ां या सव ने यांना वनंती करायची आहे क , सभागृहात एकमुखान,े 
एकमताने हा ठराव या. या जागेव न रंगरोड िश ट करा. जेणेक न या गोरगर बांची घरे 
हलणार नाह त, यांना याय िमळेल. ध यवाद.  

मा.अिभषेक बारण-ेमा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, सवाचे मनःपूवक 
आभार. यां या भागातून रंगरोड जात नाह , यांनीदेखील या ाला वाचा फोडली 
यांचेदेखील आभार. सवच प ांचे नेते आज प  सोडून वैय क नागर हता या िनणयासाठ  

एकमुखाने बोलत आहेत. याब ल सवाचे मनःपूवक आभार. संपूण शहरात रंगरोड बािधतां या 
घरांचा  आहे. या आ ापयत बोलले या सव नगरसद यांचे एकच मत आहे क , जर 
पयायी र याम ये कोणाचे घरे जात नसेलतर, पयायी र ता ा. आ ण जर एखा ाचे घर 
तोडून र ता होणार असेलतर तो र  करावा. हेच सव नगरसेवकांचे,स माननीयांचे हणणे आहे. 
याचबरोबर इथून मागील काळातला आमचा कुठ याह  ने याब ल,कोणाब ल आरोप नाह . मी 

पु हा एकदा तेच सांगतो क , स मा.मु यमं ी शहराचा यव थत र या वकास हो यासाठ  
बांधकामे िनयिमत करणार आहेत. जी आर णे वगळता येतात. हा जो जी.आर काढलाय. तो 
सव नगरसद यांनी पु हा एकदा वाचावा. आप याकडे उ ापयत मुदत आहे. यासंदभात काय 
सूचना करता येतात ते पहाव.े मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप, मा.आमदार महेशदारा लांडग,े 
प नेते मा.एकनाथ पवार व सव सद यांनी मा.मु यमं याकडे पाठपुरावा के यामुळे यांनी 
िनणय दला आहे. हा जी.आर. काढला आहे. यात २०१५ पयतची बांधकामे िनयिमत होणार 
आहेत. पण मा.आयु  साहेब, मी तुम याशी चचा के यावर ल ात आले क , या 
बांधकामां या न द  नाह त, यांची आ ा न द करायला गेलोतर आप याला सहा वष मागे जावे 
लागते. शा तीकर भरावा लागतोय तरच बांधकामाची न द होईल. असे जर असेलतर नागर क 
यांची बांधकामे या अट तून रे युलराईज क न घेऊ शकत नाह त. यासाठ  हा जी.आर. परत 

परत िनघत नाह . याला वेळ लागतोय. आप याला शासना या पा ठमागे पळायचे तर आ ाच 
आप याला संधी आहे. सग यांचे हेच हणणे असेल क  या नागर कांनी पाच सहा लाख 
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शा तीकर भरलाच पाह जे. तरच आ ह  बांधकामे िनयिमत क . असे असेलतर ग प बसा. 
पण जर सवाना वाटत असेल क  या माणसाचे घर िनयिमत झाले पा हजे तर सग यांनी 
आ ा य  करायची गरज आहे. या या २०१५ या आधी या बांधकामाची न द झाली 
पाह जे. मा या मा हती माणे मला वाटतेय हणून मी सागंतोय क , ७० ट के बांधकामांची 
न द नसेल. आम या भागात तर नाह च आहे. हे सगळे आप याला क न यावे लागणार आहे. 
मी परत एकदा सांगतो क , मी मा.मु यमं ी यांचे आभार मानतो क  ते सकारा मक आहेत. 
आपण सवानी या गो ीकडे पाऊले वळवली पाह जेत. आप या वॉडात या लोकांना बरोबर घेऊन 
जसे जमेल तशा सूचना करा यात. कागदोप ी बोलले पाह जे. नुसते इथे बोलून उपयोग होणार 
नाह . हा  महापािलकेचा नसून आप याला रा य शासनाकडे जावे लागणार आहे. इथे 
एकमताने ठराव के यानंतर तो ताव शासनाकडे पाठवतोय. पण सव वी िनणय शासन 
घेणार आहे. यासाठ  ताव झाला पाह जे. उ ा र ववार आहे. एक म ह याची मुदत दली 
आहे. ह  मुदत वाढवता येते का यासाठ  मा.महापौर साहेब व मा.आयु  साहेबांकडून य  
झाले पाह जेत. आपण सवानी यासाठ  सूचना ावी एवढ च वनंती करतो व थांबतो. जय हंद, 
जयमहारा . 
मा.अ जत ग हाण-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम  आ ण 
यां यासाठ  हा वषय इथे घेतला आहे. ते रंगरोडमधील बािधत नागर क इथे आवजून 

उप थत आहेत. थमतः मी महापौरांचे आभार मानतो क , आपण हा वषय सभागृहात 
घेतला. गेले अनेक दवस हा वषय सभागृहात होता. सभागृहाबाहेर यासंदभात नागर कांम ये 
गेले म हना दोन म ह यांत अनेक आंदोलने झाली. वतमानप ांतून बात या वाच या. इथे 
बसले या येक नगरसेवक मग तो कुठ याह  प ाचा असो याची हच भूिमका आहे क , 
आप या इथ या नागर कांची घरे पडू नयेत. शेवट  नगरसेवक होत असताना या ठकाणी जर  
मा.अिभषेक बारणे यांचा भाग असलातर  ह  यथा सग यांच भागांत वेगवेग या प तीने 
आहे. यामुळे येकजण नगरसेवक होत असताना लोकांना हे सांगून आलेला आहे क , मी 
तुम यासाठ  भांडणार आहे. उ ा मी नगरसेवक झालोतर आप या भागातील घरे वाचवेल 
अशी भूिमका येक नगरसेवकाने मांडली. हणूनच नगरसेवक हणून काम करायची संधी 
लोकांनी सवाना दलेली आहे. हणून लोकां या अपे ा पूण कर या या कोणातून येक 
नगरसेवकाची हच भावना आहे. मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी सांिगतले क , आपण या वषयाचे 
राजकारण केले नाह  पाह जे. माझेह  हेच मत आहे. या वषयाचे राजकारण न करता हा वषय 
आप या सग यांसाठ  अितशय मह वाचा आहे. कारण या लोकांनी आयु यभर क  क न,पै-पै 
क न या ठकाणी घरे उभी केली आहेत. आ ण कुठेतर  शासनाकडून, लोक ितिनधींकडून चूक 
झाली आहे. आज ितथे घरे झाली आहेत. अचानकपणे यांची घरे पाडायची झालीतर ती कुटंूबे 
उ व त होतील. यामुळे आपली येकाचीच ती मानिसकता आहे. अनेक जणांनी हा मु ा 
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मांडला क , रंगरोडची अलाईनमट चज करता येते का. खरेच तशी करता येत असेलतर 
िन तपणे ािधकरण व आपण शासनाने एक  बसून अलाईनमट चज क न ह  घरे वाचवता 
आलीतर िन तपणे तसा य  झाला पा हजे. मा.द ा काका साने यांनी उदाहरण दले क , 
यां याकड ल शरदनगर हा भाग आहे, इथे देखील अशीच प र थती िनमाण झाली होती. 

आ ण मी बिघतले क , मा.द ा काका साने असतील, आमदार वलासराव लांडे पाट ल असतील, 
यांनी या काळात मा.अ जतदादा पवार साहेबां या मा यमातून यां या पा ठमागे लागून या 
भागात या लोकांना पयायी घरे दली आ ण यांची घरे वाचवता येतील यांची घरे वाचवायचे 
काम या काळात केले आहे. याप तीने आप याला तसा य  करता येईल. कुठ याह  
कारचे राजकारण न करता, सव प ांचे लोक आज जर  तु ह  स ेत असलात, आ ह  वरोधी 

प  हणून तुम या बरोबर आहोत. नागर कां या हता या कोणातून हा िनणय यायचा 
आहे. आ ण मला वाटते ते शंभर ट के श य आहे. या कोणातून आपण सकारा मक 
भूिमका घेतली तर मला वाटते, आपले काम िन तपणे होईल. हे करत असताना कदािचत हे 
काम पुढे ढकलता येईल का हेह  पाहता येईल. ािधकरण कंवा महापािलका लगेचच कारवाई 
करत असेलतर यातह  थांबता येईल. कारण लगेचच कारवाई करण ेगरजेचे नाह . यात एक 
मह वाचा मु ा असा आहे क , वाहतूक ला अडथळा होत होता हणून इथून मागील काळात 
र ते मोठे केल.े ितथे आज काय प र थती आहे. येक फूटपाथवर अित मण झाले आहे. 
लोकांना चालायला जागा नाह . भोसर  पर सरात कोणीपण येते आ ण उ डाणपूलाखाली टप-या, 
हातगा या लावतात अशी प र थती आहे. काह  लोकांची बांधकामे पाडली,काह  लोकांची दूकाने 
पाडली, काह  लोकांची घरे पाडली. ते कशासाठ  तर र ता कर यासाठ . ॅ फक जाम होऊ नय,े 
फूटपाथव न माणसांना चालता यावे अशी यामागील भूिमका आहे. परंतू आज प र थती 
काय आहे. आज प र थती अशी आहे क , नुसतेच भोसर त नाह तर पंपर  शहरात तु ह  
कुठेह  गेलात तर सग याच ठकाणी अशा प तीने आप या शहरात अनािधकृतपणे प र थती 
िनमाण झाली आहे. नगरसेवक हणून येकजण आप याकडे शासनाकडे मागणी करतो. 
उदाहरणाथ आम या इ भागाला जे अिधकार  आहेत. यांना ऍ शन यायला सांिगतले तर  
यां याकडून कारवाई होत नाह . कारण यां याकडे असणारा टाफ अ यंत कमी आहे. ितथे 

कारवाई करताना यांना अडथळा िनमाण होतो. अशा प र थतीत यावेळ  आ ह  वारंवार 
अशीच मागणी केली होती क , हा अित मणाचा भाग महापािलका तरावर घेतला पाह जे. 
जेणेक न आज रंगरोड करायची गरज का िनमाण होते. र ते मोठे करायची गरज का िनमाण 
होते. असलेले र ते कमी पडतात. असलेले र ते कमी का पडतात. यामुळे वाहतुक ला 
अडथळा होतो. वाहतुक ला अडथळा का होतो. अनिधकृतपणे अशा कारची ॅ फकची क ड  
होते. हा सगळा बेिश तपणा शहरात चालला आहे तो थांबव या या कोणातून य  केलेतर 
कदािचत रंगरोड करायची आव यकता आप या शहराला भासणार नाह . मघाशी मा.अिभषेक 
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बारणे यांनी मु ा मांडला. आ ाह  यांनी तो मु ा मांडला क , मा.मु यमं यांनी सकारा मक 
भूिमका घेऊन, मागील सरकार या काळातह  तशीच सकारा मक भूिमका इथ या आमदार, 
खासदारांची होती. यावेळ  यांनी मागणी केली. यानंतर िसताराम कंुटे यांची सिमती थापन 
झाली. यांनी इथली अनिधकृत बांधकामे िनयिमत य  केल.े परंतू याला यश आले नाह . 
या मु यमं यांनी या कोणातून य  केल.े आ ण आज जी.आर. आप यापुढे आला आहे. 
मा.अिभषेक बारणे यांनी याचा चांगला अ यास केला आहे. यात शासनाला िन त मा हती 
आहे. मी शासना या अिधका-यांशी बोललो. आज नागर कांना जो दंड भरावा लागणार आहे, 
जे डे हलपमट चाजस भरावे लागणार आहेत, ते यांना भरणे श य होणार नाह . याला हरकत 
घेतली गेली आहे. अनेक लोकांनी हरकती घेत या आहेत. मा.महापौर साहेब, जर श य 
असेलतर शासनाकडून जो जी.आर. आला आहे, तो सभागृहापुढे मांडला कंवा नगरसेवकांना 
सांिगतला गेलातर िन तपणे यकेजण आपापले मत मांडू शकतो. आपण सभागृहा या 
वतीने एखाद  सूचना शासनाला दलीतर नागर कां या कोणातून हा चांगला िनणय होऊ 
शकतो. भ व यकाळात अनिधकृत बांधकामे िनयिमत कर या या कोणातून फायदा होऊ 
शकतो. आपण या कोणातून वचार करावा. या ठकाणी मा.एकनाथ पवार यांना वनंती आहे 
क , सवच प ांची लोकं इथे आहेत. सवाचा िमळून एक चांगला ठराव करावा. जेणेक न 
इथ या नागर कांची घरे पडणार नाह त. या लोकांवर अ याय होणार नाह  असा ठराव 
सभागृहात एकमुखाने करावा. आ ापयत सहा म हने सभागृहात पाहतोय, मा.आयु  साहेब 
तु ह ह  पाहत असाल क  हे सभागृह कशा प तीने चालले आहे. येक वेळ  आम या बाजूने 
भांडणे होत आहेत, इकडूनह  भांडणे होत आहेत. खरेतर आम या बाजू या लोकांना आपण 
वरोधी प ात आहोत हे समजत नाह  आ ण स ाधा-यांना ते स ाधार  आहेत हे समजत नाह . 
दो ह  बाजंूनी अशी प र थती िनमाण झाली आहे. यामुळे येकाने आपली भूिमका बदलली 
पा हजे याची भावना मनात असावी. स ाधा-यांनाह  माझे हणणे आहे क , आपण आता स ेत 
आला आहात. आता मागचे काढू नका. तु ह  स ाधार  झालाततर आता स ाधा-यांसारखे वागा. 
पारदशन कारभार याच मु ावर मा.एकनाथ पवार तु ह  िनवडणूक जंकलात. यामुळे भाजपला 
चंड बहुमत िमळाल.े पारदशक कारभार करावा अशी तुम याकडून लोकांची अपे ा आहे. 

आमची वनंती आहे, मघाशी मा.योगेश बहल आप याला हणत होते क , यांच या वषयाला 
वरोध न हता. तु ह  जी.आर. वाचून दाखवा. नवीन नगरसेवक आहेत. मा.एकनाथ पवार, 
जवळपास ८० ट के नगरसेवक नवीन आहेत. यांना हे सभागृह कसे चालते ते मा हत नाह . 
यांना सु ा मा हती झाले पाह जे. कुठला वषय आला, यात काय िल हले गेलेय, यांचा 

अ यास कधी होणार. नुसताच चार दोन लोकांना वरोध करायचा अशी भूिमका तु ह  ठेवू 
नका. नवीन नगरसेवकांना हे सभागृह कसे चालते हे कळले पाह जे. वषय होत असताना तो 
यां या भागातला वषय आहे का हे कळले पाह जे. बजेट मंजूर करत असताना तु ह  ते 
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सभागृहात चचा क न मंजूर करायला पाह जे होते. तसे तु ह  केले नाह . हरकत नाह . इथून 
पुढे हा पायंडा बदला. सभागृहात येताना प भेद बाजूला ठेवून काम केले पाह जे. सवानी 
एकमताने काम केले पाह जे. राजकारण बाजूला ठेवले पाह जे. नगरसेवक हणून लोकांनी 
आप याला िनवडून दले आहे. आपण सग यांनी लोकां या हतासाठ  काम केले पा हजे अशा 
कारची अपे ा इथे य  क न मी इथे थांबतो.  

मा.नामदेव ढाके-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, खरेतर मी 
गे या दोन तीन तासांपासून या वषयावर स माननीय सद य चचा करत आहेत. परंतू 
त पूव  या अनिधकृत घरांसंदभात गे या बारा/तेरा वषापासून या शहरात वशेष क न 
ािधकरणात बािधत असणा-या नागर कांसाठ  सात याने या प ा या मा यमातून भारतीय 

जनता पाट या मा यमातून आ ह  आंदोलने केली. त कािलन देशाचे अ य  व आ ाचे 
मु यमं ी मा.देव जी फडणवीस सु ा या मोचात सहभागी झाले होते. आ ण मला असे वाटते 
क , हे गर बांचे सरकार आहे. सवसामा यांसाठ  काम करणारे सरकार आहे. पंधरा वषापासून 
जो िभजत पडलेला  सवसामा यां या घरावर टांगती तलवार होती. तो कायदा रा या या 
अिधवेशनाम ये माच म ह यात मा.मु यमं ी देव जी फडणवीस यांनी दो ह  सभागृहांम ये 
घेतला. काह  कायदेशीर ुट  यात राहू नयेत हणून द.२१ जूलै रोजी या संदभात अिधसूचना 
/जी.आर. काढला गेला. मला असे वाटते क , अनेक वषापासून लं बत असलेला  यावेळ  
या घरांसाठ  सवसामा य नागर कांसाठ  आंदोलन करत होतो. या मा यमातून कंवा 

बाजारा या मा यमातून या घराला झरो हॅ यू होती. परंतू आज शासनाने जी.आर काढला. 
कुठेतर  अनिधकृत घरे अिधकृत कर यासाठ , कायदेशीर र या ते घर अिधकृत कर यासाठ  
प हले पाऊल शासना या मा यमातून, सरकार या मा यमातून कंवा या ठकाणचे आमदार 
मा.ल मणभाऊ जगताप असतील, मा.महेशदादा लांडगे असतील यां या मा यमातून सात याने 
पाठपुरावा केला. याला ख-या अथाने मुहूतमेढ हणजे जी.आर. या मा यमातून िमळाली. 
आज शहरातील लाखो घरे अिधकृत कर यासंदभात प हले पाऊल ठेवले गेल.े हणून मी या 
सभागृहा या िनिम ाने अिभनंदन करेन क , रा याचे मु यमं ी मा.देव जी फडणवीस असतील 
कंवा आमदार मा.ल मणभाऊ जगताप असतील, मा.महेशदादा लांडगे असतील क , ख-या 
अथाने सवसामा यां यासाठ  यांनी या आंदोलनात भाग घेतला. या ठकाणी ये  सद य 
आहेत. आंदोलन करत असताना हा सवसामा य नागर कांचा वषय आहे. हणूनच यावेळ  
आंदोलनांत जे होते, यांनी ओळखले क  हा खरोखरच क कर  कामगारांचा वषय आहे. 
अनिधकृत घरांबाबतचा वषय आहे. हणून कुठेतर  शा ती लाव याचा वषय असेल कंवा 
अनिधकृत घरांचा वषय असेल, हा  माग  लाव यासाठ  अिधसूचना जा हर क न हरकती व 
सूचना मागव या. या वषयासंदभात गे या दोन तीन तासांपासून चचा होते आहे. आम या 
भाग .१७ मधून एसएमट आर र ता हणजे रंगरोड जाणार आहे. खरे हणजे या ठकाणी 
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चचा झाली, सव सद यांनी सांिगतल,े राजकारण करायचे नाह . सिमती या मा यमातून गेले 
दोन म ह यांपासून सात याने सांिगतले जाते आहे. मा.द ा साने यांनी सांिगतले क , यां या 
भागात २००५ म ये याच एसएमट आर र या या संदभात लोकांची घरे बािधत झाली होती. 
यावेळ  यांनी या ठकाण या नागर कांना दलासा दे याचा य  केला. मला शासना या 

अिधका-यांना व त कािलन यावेळ  जी काह  मंडळ  असतील यांना मा.द ा काका साने 
यां या मा यमातून २००५ म ये जर का यावेळ  एसएमट आर र ता जातो. तसा 
ािधकरणातून जातो. आम या िचंचवडेनगर मधून जातो. थेरगावमधून जातो. यावळे  या 

भागातले नागर क बािधत होणार आहेत. मा.द ा काका साने यां या मा यमातून यावेळ  या 
र याची पाहणी केली गेली. आ ण यावेळ या नागर कांना दलासा दे याचा य  केला. मी 
या या खोलात जाणार नाह . १९८८ ला कधी झाला, १९९२ ला कधी आला, २०१४ ला कधी प  
दले यात आप याला जायचे नाह . राजकारण करायचे नाह . बहुतेक आ ह सु ा राजकारण 
कराय या मानिसकतेत नाह . कारण याचे जळते यालाच कळते. कारण मा या भागात या 
जनतेला आज मी बघतोय. प ह यापासून या भागातले नागर क रडून रडून सांगत होते. 
खरेतर ती लोकं आंदोलनात होते. हा र ता इथे आहे हे यांना मा हत न हते. गेले ३० 
वषाम ये ािधकरणाकडून एखादे ठकाणचे आर ण कंवा एखा ा ठकाणचा र ता ता यात 
घेतला गेला नाह . हणून दूदवाने इथे दलालां या मा यमातून या जागा वक या गे या. 
सवसामा य नागर कांनी यांचे घरकुलाचे व न ितथे साकार केल.े एका बाजूला असे होत 
असताना दुस-या बाजूला ािधकरणाची थापना झाली. या शहराचे वाढते नागर करण ल ात 
घेऊन ािधकरणाची थापना झाली. खरेतर या मा यमातून भूखंड कंवा अशा प तीची घरे 
लॅट यावेळ  शासना या मा यमातून उपल ध क न दले असतेतर कदािचत यावेळ  

सवसामा य नागर कांनी ह  घरे घेतली नसती. यां यावर ह  टांगती तलवार आली आहे. एका 
बाजूला अनिधकृत घरे अिधकृत करायचा वषय आहे. दूसर कडे आम या भागात या ८०० ते 
१००० िमळकती एससीएमआर र ता कंवा रंगरोड या मा यमातून जाणार आहेत. माझी 
आप याला वनंती आहे क , जसे सांिगतले गेल.े खरे हणजे मा.द ा काका साने यांचे मी 
अिभनंदन करेन. यावेळ  यांनी लोकांना तशा प ती या सूचना द या. या लोकांनी कुठेतर  
रोड बाजूला ठेवायला सांिगतल.े यावेळ  आम या भागातह  अशा प तीने सािंगतले गेले 
असतेतर आज या बचा-या गर ब लोकांनी ितथे दोन तीन मजली इमारती बांध या नस या. 
यात शासनाची कोणाची चूक याची चचा करायची नाह . आज यात अडकलेले नागर क हे 
सवसामा य नागर क आहेत. हणून यां यासाठ  आमचे काम आहे. कारण आमचा प  हा 
सवसामा यासंाठ  काम करणारा प  आहे. परवा द. १२ तारखेला आदरणीय मु यमं ी देव जी 
फडणवीस हे शहरात आ यानंतर आ ह  या भागाचे नगरसेवक व ितिनधी या ना याने 
मा.मु यमं ी यांना साकडे घातल.े आ ण यांना वनंती केली क , आम या भागातले अनेक 
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नागर क त आहेत. कोण आंदोलन करतोय, कोणी अनिधकृत घरांसंदभात यािचक दाखल 
केली,याब ल सु ा आ ह  बोलणार नाह . कारण भाऊसाहेबांनी सांिगतलंय, यात राजकारण 
करायचे नाह . आ ण हणून याच भूिमकेतून मी आज बोलतोय. मागील सहा म ह यां या 
काळात कोणी काय केल.ं आज आपण बिघतले तर ताथवडे गावाचा डपी सात सात वष झाला 
नाह . हा र ता गे या पंधरा वीस वषापासून कागदावर लांबत राह ला. यावर कुठ याह  
अिधका-यांनी कुठ याह  आयु ांनी कुठ याह  मु य कायकार  अिधकार  यांनी आम यासार या 
लोकांनी याकडे कदािचत दूल  केल.े ािधकरणा या ह त मा  तो येऊन ठेपला. परंतू आज 
यात हे लोक अडकले आहेत. हणून आ हाला वनंती करायची आहे क , यात बािधत होणा-या 
नागर कांनी आम या डो यासमोर घरे बांधली आहेत. वीस वीस वष आम यासमोर 
आम याबरोबर राह ले आहेत. अशा प तीने यां या घरांवर संकट येत असेलतर ते िनवारण 
करायची जबाबदार  सु ा थािनक लोक ितिनधी हणून आमची आहे. हणून मु यमं ी 
साहेबांना वनंती करणार आहे. कारण हे गर बांचे सरकार आहे. आ ह  यां याकडे सात याने 
आ ह ध , सात याने सांगू क , हे लोक या ठकाणी दलालां या मा यमातून दूदवाने अडकले 
गेले आहेत. यांना फसवले गेले आहे. हणून यात कुठेतर  पयायी र याचा वचार क न  
यांना धोका न देता कोण याह  कारचा वकास करता येईल का. ता नी सांिगतले क  हा 
रंगरोड कॅ सल झाला पाह जे. परंतू ताई मागील काळात शहरात असे अनेक कारचे रोड 
झाल.े या रोडचे ं द करण होत असताना या ठकाणी काय काय झाले ते आम यासार या 
कायक याला, नागर कांना मा हत आहे. परंतू आज जो रंगरोडचा  आहे, तो रोड मा या 
भागातून जात अस यामुळे ती आमची जबाबदार  बनते. हणून मी या िनिम ाने वनंती 

करणार आहे क , आ ह  सु ा या भूिमकेबरोबर आहोत क , सवसामा य नागर कांना कोणतीह  
अडचण न येता रोड होत असेलतर पयायी र याचा वापर करावा. आज आ हाला मा हती 
िमळाली आहे क , ितथे ८० ट के र ता ता यात आहे आ ण २० ट के भागात ािधकरण 
आहे. हणून २० ट के र यासाठ  आ खा र ता कॅ सल कर याऐवजी आम या भागात या 
बािधत लोकां या घरांव न जाणारा र ता या ठकाणी पयाय हणून वापर केलातर 
एसएमट आर र ता जो काह  आहे तो शहरा या वकासा या ीने नवी दशा असणारा होईल. 
परंतू तो कुठ या दशेने असणार आहे हे आम यासार या सवसामा य नागर कां या घरांना 
कुठलीह  इजा न होता होत असेलतर याचे आ ह  वागत क . आम या या रंगरोडम ये 
कंवा एसएमट आरम ये बािधत नागर क, सवसामा य नागर क आमचे आहेत. यांनी आ हाला 
मतदान केले आहे. यां यासाठ  काम करणे ह  आमची जबाबदार  आहे. या ठकाणी मी वनंती 
करणार आहे क , पयायी र याचा वापर  करावा असा या सभागृहाने इथे ठराव मंजूर करावा. 
आ ह  सु ा या भूिमकेत आहोत क , आम या लोकांचे कुठलेह  नुकसान होऊ नय.े ध यवाद. 
जय हंद, जयमहारा . 
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मा.वैशाली घोडेकर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,उप थत सव 
स माननीय नागर क, आज या ठकाणी मी तीन चारच मु े मांडणार आहे. मी जा त वेळ 
घेणार नाह . पंपर  िचंचवड शहराची ओळख ह  मोठमोठे उ डाणपूल, र ते, ेडसेपरेटर हणून 
आहे. रंगरोडची खरच गरज आहे का याचा वचार शासनाने न क च केला पाह जे. पण 
याचबरोबर मी असेह  सांगेन क  रंगरोड र  करा असा ताव वर शासनाकडे पाठवला तर 

तो न क च मंजूर होणार आहे का. याचा सु ा साधकबाधक वचार आपण सग यांनी 
िनयमा माणे सग यांनी केला पाह जे. नाह तर या लोकांना नुसते आशेवर बसवायचे. आ ण 
आपण चचा क न मोकळे हायचे. हे सभागृहाने या ठकाणी क  नय.े  एक पयाय सग यांनी 
सांिगतले आहे क  पयायी जागेचा वचार हणजे पयायी जागेतून तो रंगरोड केला पाह जे. हा 

ताव ितथे न क च मंजूर होऊ शकतो. हे सभागृहाला मा हत आहे. तर या पयायाचा वचार 
न क च इथे करावा. आ ण या रंगरोडवर जी दाट लोकव ती झाली आहे ती सवतो शासनाची 
चूक आहे. आज या ठकाणी डमाकशन असतेतर ितथे असे झाले नसते. इथून पुढे या 
रंगरोडसारखी प र थती इतर ठकाणी उ वू नये हणून मी मा.आयु  साहेबांना वनंती करेन 
क , आपण जसे एमआयड सीचे शेरे असतात, जसे ािधकरणाचे शेरे असतात, तसा 
महापािलकेचाह  एक पे सल शेरा केला पाह जे क  जेणेक न लोकांना कळाले पाह जे क  या 
सव नंबरमधून असे असे आर ण येते आहे कंवा असा असा र ता जातो आहे. मा.आयु  
साहेबांनी याचा गांिभयाने वचार करावा एवढे सांगते. ध यवाद. 
मा.आशा धायगुडे-शडग-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, पंपर  िचंचवड 
वािसयां या घरांव न जाणारा रंगरोड याब ल मागील मा.महापािलका सभेत चचा करायची खूप 
इ छा होती. आज आमचे नगरसेवक असतील, मा.अिभषेक बारणे हे सांगताहेत क  उ ा ला ट 
डेट आहे. यावेळ च आ हाला चचा करायला संिध िमळाली असतीतर आज ह  वेळ आली 
नसती. मा या,आम या शहरातील नागर कांना आ हा नगरसेवकांना एक म ह याचा कालावधी 
िमळाला असता. आ ह  हरकती गोळा क न शासनाकडे आण या अस या. पण 
स मा.महापौर साहेब, मी एका विश  गो ीकडे ल  वेधते क , खरेतर रंगरोड असेल, 
अनिधकृत बांधकामाचा वषय असेल हे सगळे आप या शहरावरती आलेच कस?े याचा वचार 
केलातर आजह  आठवतेय क , शहरात मोहननगर प रसरात मुथा नावा या गृह थाचे र यात 
घर होते. आ ण ते घर पाडलेच पा हजे असे चालले होते. आ ा सवसामा य नागर क जे 
रंगरोडबािधत नागर क आहेत यांचा कळवळा अस याचा य  करतोय. या य ची बायको 
ितथे ट शनर आहे. स मा.महापौर साहेब, या ठकाणी राजकारण हा वषय कधीच नाह . 
कालह  न हता, आजह  नाह . परंतू आ ह  सभागृहात बोलत असताना खूप काळजी घेत 
असतो. नागर कांना मा हत नसते क  माझे घर अनिधकृत आहे, रंगरोडबािधत आहे. माझे घर 
रोडम ये जाणार आहे. जाणार नाह  हे सवसामा य नागर कांना कधीच कळत नाह . 
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सवसामा य नागर कांना दोन वेळचे जेवण िमळ यासाठ  वणवण भटकावे लागते. यातून चार 
पैसे कमवून कुटंूब भागवले जाते. यातून कोण हणाले क , इथे जागा िमळते आहे. इतर 
ठकाणी तीन पयांत िमळतेय मी दोन पयांत देतो. असे कोणी हटले क  माझा नागर क 
ितथे जातो. परंतू िसट सव बघायचा असतो, लॅन बघायचा असतो, या कचकट बाबी आ हाला 
नगरसेवक असूनसु ा कदािचत कळत नाह त. आमचे अ ान असेल कदािचत. परंतू आ हाला 
कळत नसेलतर या सवसामा य नागर कांना कधी कळणार. आ ण जे हा यांची घरे घालवायचा 
य  करतोय, यां या डो यावर टांगती तलवार ठेवतोय, यांची झोप उडवतोय. या गोरगर ब 

नागर कांचे मुलांसह त र यावर उतर याचे फोटो पेपरम ये पाह ले तर मन भ न आले होते.     
आज मोठ  माणसेच नाह ततर यांची मुले सु ा र यावर थांबले होती क , काका, बघा आमचं 
घरं. शासनाने आमची घरे वाचावीत अशी या छो या िचमुर यांची मागणी होती. न क च या 
सग या गो ींना कोण जबाबदार आहे, याचा सु ा वचार करायची गरज या सभागृहाला आहे. 
कुठेतर  हणायचे, मु यमं यांनी ला ठमार केला. अहो ला ठमार केला नाह . आ ह सु ा 
अनिधकृत बांधकामांबाबतीत मा.शरद पवार असतील, स मा.अ जतदादा पवार असतील 
यां याकडे प  घेऊन जायचो. यावेळ  अदबीचीच भाषा काय असायची. बोलता आले नाह तर  
प  घे याची र वे ट असायची. याचंी भेट घे यासाठ  आ ह  जायचो. आज मला हेच 
सांगायचे आहे क , न क च आ ह  या नागर कांबरोबर आहोत, कालह  होतो, आजह  आहोत. 
हणून आमदार मा.ल मणभाऊ जगताप यांनी रा जनामा सु ा दला. भाऊंनी अनिधकृत 

बांधकामांना याय िमळवून दे याचा य  या ठकाणी केला. परंतू आज पु हा एक नवीन 
वषय. आ ह  नागर कांसमोर मत मागायला जातो. ते हा यांना वा टेल तेवढ           
आ ासने पण देतो. मला सग यांना हेच सांगायचे आहे क , आपण आ ासन दलेतर ते पूण 
करणे लागतो. मग ते शासना या मा यमातून असेल, शासना या मा यमातून असेल. आमचे 
संपूण सभागृह भारतीय जनता पाट  याक रता कट ब  आहे क , तुम यावर होणारा अ याय 
हणतोय, आ ह  तसा कसलाह  अ याय होऊ देणार नाह . कासारवाड  असो कोण याह  

प रसरासाठ  बोलत नाह तर आ ह  संपूण शहरासाठ  बोलतोय. नागर क आ हाला सकाळ  सहा 
वाजता दारं ठोकठोकून सांगतात, रडतात. ताई, आमचं घर बघा. या बचा-यांचे इमोश स            
इतके सो पे नाह त क , आ ह  तु हाला या सभागृहात सांगू शकू. परंतू मा.आयु  साहेब, 
आपण जे हा नागर क याला जबाबदार असे हणतो. ते हा यांना कळायला पा हजे होते. 
यावेळ  तुमचे शासन झोप काढत होते का हा सु ा िततकाच मह वाचा मु ा आहे. ते 

अिश त आहेत, अनपढ आहेत असे हण.ू यावेळ  आमचे जे आजी आजोबा होते, यांना 
कळत न हत, यांना ान न हत हे आ ह  यावेळ  सभागृहात सु ा मा य करतो. परंतू 
शासन जे वतःला हुशार समजते. ते िशकलेले आहेत हणून यांना इथे नोकर  िमळाली 

आहे. ते कुठे गेले होते. जशी यांची आज झोप उडाली, तसाच यांचा आता फतवा िनघाला 
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पाह जे. या या वेळ  त कािलन जे जे अिधकार  असतील,आयु  असतील, पर सराची पाहणी 
करणारे िनर क असतील, यां याह  खशाला चाट बसली पाह जे. यानंा सु ा ध का बसला 
पाह जे. यांचेह  दोन मोश स थांबवले गेले पाह जेत. हे मी स मा. आयु  साहेबांना सांगतेय. 
सवात मह वाचा भाग हणजे, आज अनिधकृत बांधकामे झाली. याचबरोबर आज रंगरोडचा 
वषय आहे. पाईनरोडचा वषय झाला. तु हालाह  मा हती आहे क , शहराचा १९९५ चा जो 
जुना ड.पी. आहे, तो आजपयत ५ ट के सु ा वकिसत झालेला नाह . हा अ यंत दूदवी भाग 
आहे. जागा रकामी दसली क  सांगतात जागा रकामी आहे. मोकळा लॉट आहे वकत या. 
सामा य नागर काला जागेची गरज असते. याला घर बांधायचे असते. आयु यात एकच व न 
असते क , आपले घर असाव.े दोन मुले असावीत. यांचे ल न कराव.े या व नातून तो 
नागर क चाललेला असतो. या मोहापायी तो घर घेतो. आज जेवढ  आर णे आहेत, या 
आर णांत आपण कंपाऊंड घातले आहे का. आजह  यां याबरोबर आपण कती नागर कांचा 
बळ  देणार आहोत. याचा वचार करायची वेळ आली आहे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  
साहेब, आज मी वनंती करते क , या वषयाबाबतीत आजह  नागर कांबरोबर भारतीय जनता 
पाट  असणार आहे. यात शंका अस याचे कारण नाह . याच प तीने सो यूशन आ ह  रंगरोड 
बािधत लोकां या बाबतीत शोधणार. हा श द मी या सभागहृात भारतीय जनता पाट या वतीने 
देते आहे. याचबरोबर स मा.महापौर साहेब व मा.आयु  साहेब, आप याला वनंती आहे क , 
आपले जे काह  बजेट असेल या तरतूद  आपण सांगा. या डपीत या जागा आहेत, ता यात 
आले या आहेत, आ या नाह त. परंतू ती आर णातली जागा आहे. हणून संबंिधत जागेला 
आपण त कािलन, व रत, अ यंत अजट वषय, मह वाचा वषय हणून सग या जागांना 
कंपाऊंड घालाव.े यासाठ  जी र कम लागेल ती सांगावी. नंतर अ प , ब प  होईल ते हा 
होईल. परंतू माझा सामा य नागर क, कमान एवढ  खा ी आहे क , आमचे आजी आजोबा 
फार िशकलेले नसलेतर एखा ा ठकाणी काळा बोड लागला कंवा प क लागले आहे. ते हा ते 
िन तपणे वचारतात, यांना समजते क , इथे काह तर  िलह ले आहे मला वाचून दाखव. मग 
या सामा य य ला याची जा णव होते क  इथे काह तर  आर ण आहे. हणून मी या 

सभागृहाला न क  सांगते क , या सभागृहाला पु हा एकदा रंगरोड नको, पु हा एकदा नवीन 
अनिधकृत बांधकामे नकोत. पु हा एकदा पाईन रोड बािधत लोक नकोत. अशा नागर कांना 
ास झा यानंतर यां या वेदना आ ह  िन तपणे जाणतोच. यां याच मतांवर आ ह  इथपयत 

सभागृहात आलो आहोत. याची जाण ठेवून सांगते क , आपण व रत जेवढ  आर णे असतील, 
यांना कंपाऊंड टाकायची यव था करावी. रंगरोड बािधत लोकांसाठ  जे काह  करता येईल 

यातील चांग या बाबींचा वचार क न, सभागृहात ठराव क न  सुटणार नाह . हे फ  
बोलून सोडवायचे  नाह त. तु ह  जनतेला वचन दल.े अशा श दांवर, वचनांवर घरे राहत 
नाह त. हे आम यासार यांना न क  कळते. नुसते भाषण क न श द थांबणार नाह त. 



127 
 
शासक य भाषेत नागर कांची घरे वाच यासाठ  जो काह  ठराव करता येईल, जो काह  िनणय 

घेता येईल तो करावा. या ठरावाला आ ह  सगळेजण तुम या बरोबर असू असे सभागृहा या 
वतीने सांगते व थांबते. जय हंद, जयमहारा .  

मा.उषा ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह,अिधकार  वग, प कार 
बंधू, आज अितशय मह वाचा  या ठकाणी होणार आहे. यांची घरे जातात, असे सवच या 
भागातील नागर क यांचे मी मनःपूवक वागत करते. ह  िमट ंग अितशय यव थत झाली. 
परंतू हा बेघर होणा-या नागर कांचा मह वाचा वषय आहे. यासाठ  चचा कर यासाठ  बराचसा 
वेळ दला आहे. पाऊणेआठ वाजलेले आहेत. खूप वेळ गेला आहे. स ाधार  असो कंवी 
वरोधक असो. साह जकच आहे. नागर क मतदान क न नगरसेवक िनवडून आणत असतात, 
यावेळ  या नागर कां या या काह  अडचणी असतात, यांना आ ासन दलेले असते. या 
रंगरोडम ये जो जो भाग येत असतो. मा.अिभषेक बारणे यांनी अितशय सुंदरपणे हा  
जा हर क न सांिगतला आहे. यांनी याचा अ यास देखील केला आहे. खरेतर मी यांचे 
कौतुक करते. रंगरोडचा वषय एवढा अवघड आहे तर सु ा यांनी याब ल खूप छान संभाषण 
केल.े आ ण सभागृहाला पटेल अशी यांनी याची बाजू मांडली आहे. याला अनुस न 
सग याच प ांतील नगरसेवक बोलल.े मा.मंगलाताई कदम बोल या. मा.वैशालीताई घोडेकर 
बोल या. मा.अ जत ग हाणे बोलल.े मा.द ा काका साने यांनी यावर छानपैक  भाषण केल.े 
यातून हेच दसतेय क , सवाचा या वषयाला वरोध आहे. आपलादेखील वरोध आहे. 
मा.पंत धान यांनी आवास योजना कशासाठ  राबवली आहे, तर बेघरांना घरे दे यासाठ , जे या 
शहरात रोजगारासाठ  आले आहेत. अ या लोकांना पंत धान आवास योजनेतून घरे दे यासाठ  
फॉम भ न घेतले गेले आहेत. आपण बेघर लोकांना, झोपडप ट  वािसयांना घरे दली आहेत. 
ह  घरे देत असताना रंगरोडम ये येणा-या नागर कांची घरे वाचवायचे काम देखील आपण 
करायचे आहे. चूकतेय कुठे, शासनाचे. मा.आयु  साहेब, यावेळ  आपण एखादा वॉड कंवा 
गाव समा व  करत असतो, यावेळ  आपण या वॉडाचा कंवा या गावाचा पूणपणे आराखडा 
तयार करत असतो. गाव घेत यानंतर ितथे रोड पाह जे, गाडन पाह जे, असा टाऊन 
लॅिनंगकडून आराखडा तयार करत असतो. गावे समा व  क न घेत यानंतर महापािलके या 
अनेक कार या सु वधा या ठकाणी द या गे या पाह जेत. याक रता पूवतयार  हणून या 
भागाचा वकास कर यासाठ  हे अितशय गरजेचे असते. मा.आयु  साहेब, ितथे शासनाचे 
चूकते. गाव घेत असताना कोणी ल  देत नाह . शेतकर  वग असतो, यां या हे ल ात येत 
नाह . ितथे शेतकर  वग अस यामुळे, यां या ल ात न आ यामुळे गोरगर बांनी या ठकाणी 
कमी पैशांत जागा घेत या आहेत. आ ण घरे बांधली आहेत. खरेतर मला शासनाची सु ा 
बाजू यावीशी वाटते क , जे हा भूसंपादना या जागा असतात. ब-याच नगरसेवकांनी सांिगतल,े 
मा.आशा धायगुडे-शडगे यांनी सु ा सांिगतले क , तु ह  महापािलके या आर त जागांना 
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कंपाऊंड करा. मा.आयु  साहेब, मा.महापौर साहेब, मी जा त बोलणार नाह . या जागा 
आर त करतो याला कंपाऊंड घातले गेले पाह जे. कारण ड .पी. जाह र करताना तु ह  
गायरानात भूसंपादन केले आहे. परंतू जोपयत भूसंपादन होत नाह , तुम या ता यात ती जागा 
येत नाह . तोपयत तु हाला सु ा अडचणी येतात. यावेळ  गावे समा व  करायची आहेत, 
याचवेळ  लॅन करा. याची योजना केली गेली पाह जे. वेगवेग या भागांत लाईटचे भरपूर 

बोड लागले आहेत. महापािलका या शहराची नस आहे. शासनाने या भागात या लोकांना 
४/५ दवसांक रता जाह रातींचे बोड वतः  म ये देऊन ह  योजना राबवली गेली पाह जे. 
वॉडची प र थती कशी आहे हे दाखवले गेले पाह जे. अशा कारे अ याव यक  समोर येत 
असेल. आज पेपरम ये पा हल,े मोचात पाह ल,े मा.नामदेव ढाके ितथे होते. असे नाह  क  
वरोधासाठ  वरोध करायचा. ितथे दंडेलशाह  दाखवायची. वकास न क  करायचा पण वकास 
करत असताना कोणालाह  बेघर करायचे नाह . हा पंपर  िचंचवड या माणूसक चा  
आप याला जाग क ठेवायचा आहे. हणून रंगरोड करतात. हणून भाजपला कुठेतर  वरोध 
करायचा. कुठेतर  ग धळ करायचा. आपण या ठकाणी प चरम ये यायचे. आ ण आ ह  
तुम याकर ता काह तर  करतोय हे दाखवायचे. याला अथ नाह . या ावर अितशय मह वाचे 
िनणय झाले पाह जेत, चचा झाली पाह जे. मा.मु यमं ी असो, मा.आमदार असोत, आपले 
मा.ल मणभाऊ जगताप असोत, मा.महेशदादा लांडगे असोत. या भागातले सगळे ित त 
लोक एक त आले पाह जेत. महापौरांनी सग यांनी यावर अ यास केला पाह जे आ ण िनणय 
घेतला पाह जे. पयायी यव था करत असताना, या ठकाणी रंगरोड करत असताना 
मा.महापौर आपण वतः या ठकाणी ह जट ा. लोकांना बेघर कर यापे ा पयायी यव था 
क न वाक या वळणाने तु हाला जाता येत असेलतर फ  र ता होणे मह वाचे आहे. तु हाला 
वाक या वळणाने रंगरोड करता येत असेलतर आव य या ठकाणी हा रंगरोड करावा. लोकांना 
बेघर करायचे काम आपले नाह . शासन लोकांना घरे देते. आ ाच आपण एक वषय पास 
केला. या लोकांना सु वधा देत असताना आपण यांचे संर ण सु ा करणार आहोत. 
रंगरोडचा वषय मह वाचा आहे. सगळे तुमचे आमचेच आहे. आपले पाहुणे आहेत, आपले 
नागर क आहेत, आपले मतदार आहेत. या लोकांची घरे रंगरोडम ये जाणार आहेत, यांना 
आपण याय ावा. सगळे एक  आहोत असे शहराला दाखवून ा. आपण अ यास केलातर 
शहराचा वकास झा यािशवाय राहणार नाह . बोल यासारखे खूप आहे. आपण मला बोलायची 
संधी दलीत. आपली खूप आभार  आहे. ध यवाद.         

मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, वशेषतः एवढे उशीरा 
बसलेले अिधकार  व प कार, मी महापौर साहेबांचे व प ने यांचे वशेषतः आभार मानतो क , 
हा वलंत वषय आहे, जीवाभावाचा वषय आहे. यासाठ  चचला हा वषय दला आहे. 
यासाठ  वेळ दला आहे. थमतः जी कारवाई चालू आहे ती थांबवावी. कालबा  झालेला 
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डे हलपमट लॅन हा अंमलात आणू नय.े रंगरोड र  करावा. अशा कारची मागणी करतोय. 
आज आपण सवानी चचा केली आहे. या चच या मा यमातून सवानी पॉ झट ह चचा केलेली 
आहे. सवजण पॉ झट ह आहेत आ ण सवाना असे वाटते क , यांची घरे पडू नयेत. ह  कारवाई 
थांबवावी. असेह  सवाना जर  वाटत असले तर  आज या सवा या भाषणातून कदािचत चांगले 
प रणाम िनघतील. मी मा.महापौरांचे, मा.प ने यांचे, सव स माननीयांचे या ठकाणी आभार 
मानलेले आहे. परंतू माझी आप याला वनंती आहे क , आप याबरोबर आप या प ाचे 
अिभनंदन करावे अशी वेळ आपण आणा. क  जेणेक न यांना संर ण िमळाव.े आज जो 
डे हलपमट लॅन कालबा  झालेला आहे. वा त वक पाहता, कोणताह  डे हलपमट लॅन याचे 
२० वषानतंर र हजन हायला पाह जे आ ण एमआरट पी ऍ ट १२७ माणे आपण पा हलेतर 
कोण याह  जिमनीचे १० वषा या आज ऍ व झशन झाले नाह तर आ ण यानंतर जर या 
मालकाने कंवा या इंटरे टेड पाट ने जर पचस नोट स दली, १२ म ह यां या आत शासनाने 
यावर कारवाई केली नाह तर reservation is being to be lapsed.  एमआरट पी ऍ ट १२७ 

से शन माणे िनयमा माणे ते रझवशन लॅ स होते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा आ ण 
ािधकरणाचा डे हलपमट लॅन अंमलात आला आहे. १९८५ ला ड पी मंजूर झाला आहे. आपण 

२०१७ म ये याची अंमलबजावणी करतो. वा त वक पाहता, २० वषात हा ड पी र यू हायला 
पाह जे होता. से शन १२७ माणे दहा वषात ऍ व झशन केलेले नाह तर याची नोट स 
ायला पाह जे होती. परंतू मालकाने पचस नोट स न देता ती जागा दुस-याला वकून बसला. 

आर णाची जागा वकून बसला हणून याने पचस नोट स दली नाह . शासनाने या यावर 
कारवाई केली नाह , ऍ व झशन केले नाह  ह  शासनाची चूक आहे. तो शेतकर  अ ानी 
असेल यामुळे यांनी ती जागा वकून टाकली असेल हणून याने पचस नोट स दली नाह . 
प ह यांदा शासनाची चूक, दुस-यांदा या ओनरची चूक, भरडला गेला मा  तो याने ती 
जागा पचस केली. याने बांधकामह  यावर केले आ ण अनेक वषापासून तो ितथे वा त य 
करतोय. आज याची मुले दहा बारा वषाची झाली आ ण आज या या घरावर बुलडोजर 
फरतोय. मघाशी मा.एकनाथ पवार मा याशेजार  बसून आ ह  ह च चचा करत होतो. कुणी 
अधा गुंठा घेतला कुणी एक गुंठा घेतला या अ या एक गुं यात कोणी एक मजली बांधले 
कोणी दोन मजली बांधल.े याने याने या या ऐपती माणे बांधकाम केलेले आहे. आपण 
सगळे चचा करतो आहोत. हा वषय फ  पंपर  िचंचवड शहरापुरता मयाद त नाह . यात 
पंपर  िचंचवड ािधकरण पण आहे. यात सग या गो ींना संर ण ायचे असेलतर यात मु य 
भूिमका य.ूड . डपाटमटची आहे. आ ण य.ूड  डपाटमट हे मा.मु यमं ी यां या अख यार तले 
डपाटमट आहे. यामुळे आप या सभागृहात जी चचा झाली आहे. या चच वये आपले जे मत 
आहे, ते आज या िमट ंग या अनुषंगाने मा.महापौर आपण यव थत र या मा.मु यमं ी यांना 
ाव.े यात सव राजक य प ांची अशी भावना आहे क , सवानी एकमताने हे ठरवले आहे. 
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आम या सवाचे मत असे आहे क , िनयमा माणे शासन चूकले आहे, िनयमा माणे तो 
मालक सु ा चूकला आहे. परंतू येकवेळ  भरडला जातोय तो गर ब. रझवशन करतो, हजारो 
गो ी करतोय. लोकांना घरे दे यासाठ  य  करतोय. बेघरांना घरे दे यासाठ  रा य शासन 
य  करतेय. आ ण दूस-या बाजूला अशा कारचा िनयम. डे हलपमट लॅन कालबा  झाला 

आहे. आपण एज सी नेमणार आहोत. नंतर आप याला ा ट डे हलपमट लॅन बनवावा 
लागणार आहे. हणून माझी आप याला वनंती आहे क , आपण मा.मु यमं यांना असे 
कळवावे क , २० वषापूव  डे हलपमट लॅन केला आहे. २० वषात शासन असमथ ठरलेले 
आहे. हणून या लोकां या घरांवर बुलडोजर फरवायची आम या कोण याह  राजक य प ाची 
इ छा नाह . इथून मागे काय झाल,ेकोणी काय केल,ेकोण स ेवर होतं,ह च कॅसेट परत 
वाजव याऐवजी आपण सवानी िमळून मा.मु यमं यांना िनवेदन ाव.े हा रंगरोड र  क न या 
लोकांना आहे तसं राह यासाठ  सवानी य  करावा अशी मी वनंती मा.महापौर साहेबांना व 
मा.प ने यांनाह  करतो. आ ण आज या चच या अनुषंगाने हा ठराव आपण मा.मु यमं यांना 
पाठवावा. जेणेक न यातून माग िनघतोय का. कारण शेवट  महापािलकेत झालेली ह  चचा 
अथात यात मा.महापौरांना अिधकार नाह . आयु ांना अिधकार नाह . कंवा सभासदांना 
अिधकार  नाह . परंतू लोक ितिनधी हणून या नागर कांचा आप यावर ह क आहे. मग 
कोणीह  कुठ याह  प ाचा असो. या ह का या अनुषंगान,े माणूसक या धमा या अनुषंगाने 
आपण हा ठराव करावा. आपण मा.मु यमं यांना वनंती क  क , तु ह  यात ल  घालून 
लोकांना या ठकाणी आ य ावा. यांना या कारवाईतून मु  करावे अशी मी वनंतीवजा 
सूचना करतो. मी मा.महापौर यांचे पु हा एकदा अिभनंदन करतो, सभागृहात आपण चांगली 
चचा करायला वेळ दला आहे. मा.मु यमं याचें कौतुक हाव,े भारतीय जनता प ाचे कौतुक 
हावे अशी वेळ परमे र कृपेने यावी, आ ण या लोकांचा िनवारा याच जागेवर रहावा, मी 
अशी अपे ा य  करतो. आ ण थांबतो. ध यवाद.  

 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,आज तीन तास 
एसएमट आरवर चचा घडवून आणलीत, याब ल मी मा.महापौरांचे मनापासून अिभनंदन करते. 
सव ये  नगरसेवक असतील यांनी सभागृहात वीस वीस पंचवीस वष काढली. यांना 
िनयमांची चांगली मा हती आहे. अशा सव ये ांनी इथे आपले मत मांडले आहे. याचबरोबर 
नवोद तांनी सु ा यांची मते मांडली आहेत. मतं मांडत असताना एकह  नगरसेवक असे 
बोलला नाह  क  यांची घरे पाडा. खरेतर अनिधकृत घरे असतील कंवा याला ािधकरणातील 
अिनयिमत घरे हणता येतील. यातली जी घरे होती या या मो याची सु वातच मुळात 
मा.नामदेव ढाके यांनी केली आहे. मा.नामदेव ढाके असतील, प नेते मा.एकनाथ पवार 
असतील, आजचे खासदार असतील, आ ह  सग यांनी इथून ते नागपूरपयत मोच काढलेले 
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आहेत. नाह  यश आले या मो याना, नाह  त कािलन सरकारने याची दखल घेतली. हणून 
काम थांबलंय का. सग यांचे इथे हणणे ल ात घेता टा या वाजव यासाठ  जी काह  भाषणे 
होतात, ती कृतीम ये कती उतरतात. टा या वाजवून घरे वाचणार असतीलतर शंभर ट के 
टा या वाजवा. आ ण आम या नावाने िश या ा. आमचे काह  हणणे नाह . आ हाला िश या 
देऊन तुमची घरे जर वाचणार असतील तर आ हाला िश या ा. परंतू स ाधार  प ाचे 
नगरसेवक आहेत. मु यमं यांचे कुठेतर  अिभनंदन करत आहेत. हणून कोणा या पोटात 
पोटशूळ उठत असेलतर यांनी यांचे नेतृ व तपासायलाच पाह जे. कती दवस लोकांना 
मुखात काढणार आहात हे तु ह  ठरवा. आता हे ठरवायची वेळ आलेली आहे. रोज उठून 
जाऊन ितथे पेटवायचे, वझवायचे कुणी. एखा ाची बायको उघ यावर पडली, मुलं उघ यावर 
पडली, सांभाळणार कोण. तुमचे राजकारण होतेय, समोर याचा जीव जातोय हे ल ात ठेवा. 
हणून टा या वाज यासाठ  इथे कोणी भाषणे केली असतीलतर या सग यांना माझे सांगणे 

आहे क , हो ह  घरे आ ह  िनयिमत करणार. आ ण ते आ ह च करणार आमचचं ग हनमट 
करणार. स मा.मु यमं ीच करणार कारण तेच य.ूड .चे अ य  आहेत. यां याकडेच य.ूड . 
वभाग आहे. आ ाच मा.योगेश बहल हणाले क  तुमचा अिभनंदनाचा ठराव येऊ ात. 
मा.योगेश बहल तु ह  आ ाच अिभनंदनाचा ठराव क न टाका. कारण या शहरातला गेले 
अनेक वषापासूनचा अनिधकृत बांधकामांचा वषय माग  लाव यासाठ  स मा.मु यमं ी यांनी 
य  केल.े याचबरोबर शा ती ६०० व.े फूटा या वर ल बांधकामावर लाव यासाठ  
या ठकाणी अ यादेश काढला. मागील कुठ याह  सरकारने असा अ यादेश काढला नाह . का 

काढला नाह  स ा न हती, हुकूमशाह  न हती का. परंतू यासंदभातले कुठलेह  काम न करता 
त कािलन सरकारम ये सवसामा यां या वरोधातले काम झाले होते. हणून मी हणते, 
या ठकाणी मा.मु यमं यांनी हा जी.आर. काढला तो संपूण महारा ाला लागू आहे. मा.अिभषेक 
बारणे यांना माझे सांगणे आहे क , आपण नवीन आहात. काह  गो ींसाठ  या ठकाणी 
िनयमांत दंड भरावा लागलातर  हरकत नसावी. आपण दंड सोडून एखादा वषय करायला 
गेलोतर ते घरह  राहणार नाह  आ ण तो दंडह  राहणार नाह . काह  गो ींसाठ  दोन पाऊले मागे 
जायची सु ा तयार  ठेवा. तु ह  खूप ामा णक आहात. से सट ह आहात. तु हाला हे सहन 
होत नाह . प ने यां या िमट ंगम ये तु ह  भांडून भांडून सग यांना जेर स आणले क , या 
वषयावर चचा या. परंतू तु ह  यावेळेस पोटितडक ने बोलत होता, ते हा पाठ मागून ए ए ए 
चालले होते. बाक चे भाषण करत होते ते हा टा या पडत हो या. दुःख याचे होते. मा.नामदेव 
ढाके यांनी, मा.एकनाथ पवार यांनी तर ला याका या खा या आहेत. जसं चार माणसे मड 
घेऊन जातात, तसे मा.एकनाथ पवार यांना पोिलसांनी फरफटत नेले होते. मा.एकनाथ पवार 
यांना मानायला पाह जे. काह च वाटत नाह . ते तुमचे कोणीच लागत नाह त. या शहराचे 
आ ह  कुणीच नाह  आहोत. मु यमं ी तुमचे कोणी लागत नाह त. यांनी कोणासाठ  हा 
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जी.आर काढला आहे. या शहराचा होल वकास आ ह च केला हणून मोठमोठे बोड लागले 
होते. त कालीन स ाधा-यांनी शहराचा वकास असाच केला का. कुणाचेच घर पाडले नाह . 
एकाचीह  जागा घेतली नाह  का. काय सांगताय तु ह . कोणाला सांगताय. आ हाला. आ हाला 
नका सांग.ू मी शहरात १९९२ पासून राहतेय. अनेक लोकांना मी बेघर होताना पाह लेले आहे. 
अनेक लोकांना मी बेघर होताना पाह लेले आहे. आ ण यावेळ  इथे चचा सु ा होत न हती. 
कारण आ ह  यावेळ  नग य होतो. हणून चचा होत न हती. आज इथे चचा करायला 
िमळतेय. स मा.महापौर, आ ाच मा.योगेश बहल यांनी सांिगतल.े हा आपला अिधकार 
नसताना मा.अिभषेक बारण या, मा.नामदेव ढाक या, मा.प ने यां या सांग याव न आपण 
इतका वेळ दलात. खरेतर दो ह  आमदार आप याकडे बैठक क न गेले आ ण दो ह  
आमदारांनी सांिगतल.े शहरा य  मा.ल मणराव जगताप असतील, मा.महेशदादा लांडगे 
असतील यांनी सांिगतलेच होते क , उ ा काह  झालेतर  चचा ह  हायलाच पाह जे. हा 
नागर कां या हताचा वषय आहे. हणून इथे आपण चचा घेतली आहे. कारण आ ह  
नगरसेवक आहोत हणून चचा होते आहे. मी मा.एकनाथ पवार यांना बोलले क , आयु  
साहेबांनाच ािधकरणाचे अ य  केले पाह जे. लवकरात लवकर हालचाली के या पाह जेत. 
आ ह  सगळे हे बोललो यावर अंमलबजावणी कर यासाठ , हणजे तु ह  आमचे हणणे काय 
ते घेऊन जाल. आ ण आज जर  ािधकरणावर आपली िनयु  नसलीतर  न जक या काळात 
आपली ितथे िनयु  होणार आहे. यामुळे आपण या वषयाकडे अ यंत गांिभयाने पा हले 
पा हजे. गोरगर ब बांधव २०० फूटांचे ४०० फूटांचे बांधकाम क न ितथे राहत आहेत. अशा 
कती नगरसेवकांना पूररेषेत या जागा वक या आहेत आ ण ते नागर क देशोधड ला लागले 
आहेत. कोणीच यां या पाठ शी येत नाह . आ ह  नगरसेवक आहोत. आ हाला मा हत आहे. 
ितथे पूररेषा आली आहे. एका नगरसेवकाने तर १० एकर जागा घेऊन याचे पंधरा वीस 
लाखांना लॉट वकल.े इकडे आपला डपी पास झाला आ ण आपण ितथे पूररेषा आखली. आज 
ितथे बांधकाम करायला कोणीह  परवानगी देत नाह . यांचे हणणे सु ा पुढे आप यापुढेच 
येणार आहे. या ठकाणी माझा सव सभागृहाला  आहे क , या जागा मालकांनी 
ािधकरणात जागा गे यानंतर डबल फायदा घेतला असेल तर यालासु ा नागर कांनी चाबकाने 

फोडले पाह जे. या याकडून सु ा पैसे वसूल केले पाह जेत. याला का सोडायचे. या संबंिधत 
जागा मालकाला मा हत होते क  माझी जागा ऍ वायड केलेली जागा आहे. मला याचा 
मोबदला िमळालेला आहे. आ ण जसे मा.आशा धायगुडे-शडग ेयांनी सांिगतले क ,  सवसामा य 
नागर क माझी जी ऐपत असले या ऐपती माणे जागा खरेद  करतोय. या जागे या 
मोहापायी,मा या घरा या मोहापायी, मा या व नां या मोहापायी, मा या मुलां या व नां या 
मोहापायी, ह  जी जागा घेतली आहे. या ठकाणी मी घर बांधले आहे. मला आ ा कळतेय क , 
मा या घराव न बुलडोजर जाणार आहे. तो जागामालक तर सह सलामत सुटलाय. 
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मोहननगरला मुथा नावा या य चे बांधकाम र यात होते हणून यांनी पट शन दाखल 
केल,े याचे बांधकाम पाडावे हणून. ते या मोचाचे नेतृ व करताहेत. अरे, लाजा आहेत का 
नाह . पार वकून खा लीय. कोण आहे तो याने मुथाचे बांधकाम पाडा हणून पट शन 
दाखल केल.े आ ण आज ते इथे ह  बांधकामं वाचवा हणून नेतृ व करत आहेत. यांना लाज 
वाटली पाह जे. बेगड  आव आणताय तु ह . तु हाला काय वाटते लोकांना कळत नाह . लोकांना 
बरोबर कळतेय. मा.महापौर साहेब, वेळ संगी याला मी उघडा पाडणार आहे. जाह र सभेत 
उघडा पाडणार आहे. रोज मला िश या ा, मला काह  फरक पडणार नाह . पण जे लोकांब ल 
बेगड  ेम दाखवत आहेत, यांचा माझा हशोब चूकता करणार आहे. अनिधकृत बांधकामे 
अिधकृत कर यासाठ , बािधत बांधकामे वाचव यासाठ  मी सव कारे य  करणार आहे. 
सभागृहात सव प ीय नगरसेवक स ा करतील, आ ह  मा.मु यमं यांना साकडे घालणार 
आहोत. मा.मु यमं यांनी जी.आर काढला आहे, यात या या ठकाणी गरज असेल 
या ठकाणची बांधकामे अिधकृत होऊ शकतात. अशी िनयमांत तरतूद आहे. मग का करायची 

नाह त. का फायदा यायचा नाह . माझे शहर क क-यांचे, गोरगर बांचे शहर आहे. माझे हे 
शहर फार मो या धडांचे शहर नाह . चारशे फूटांचे, पाचशे फूटांचे, सहाशे व.े फूटांचे 
बांधकाम केलेले आहे. काल एक िश क आले होते. यांना मोजणीसाठ  साडे तीन लाख 
लागतील असे सांिगतल.े साहेब, वाईट वाटल.े या िनयमांत आपण कुठेतर  बदल करणे गरजेचे 
आहे. आपण छो या घरांसाठ  जी कम आणली आहे, याचअनुषंगाने सांगते. या ठकाणी 
तु ह  आ कटे ट लावला, याला तीन साडेतीन लाख मोजावे लागले तर परवानगी घेऊन 
कोणीच घर बांधणार नाह . छोटा लॉट असेल, कमी े फळ असेलतर या ठकाणी आप या 
बांधकाम परवानगी या लोकांना तो ठराव मंजूर केला पाह जे. अशा कार या जाचक अट  
असतील तर हे शहर दवस दवस अनिधकृत बांधकामांकडे वाटचाल करणार आहे. सग यांची 
ओरड चालू आहे. बांधकामे वाढलीत, बांधकामे वाढलीत, बांधकामे वाढलीत. ए ककडे सांगायचे. 
पाणी देऊन दुसर कडे सांगायचे, नागर कांची अनिधकृत बांधकामे िनयिमत होणार आहेत. काह  
कळत नाह . एकदा काह तर  ठोस िनणय या. माझी मा.महापौर साहेबांना न  वनंती आहे 
क , आपण वतः, यात वरोधी प नेते या, या ठकाणचे थािनक नगरसेवकांना या. 
वेगवेग या भागांतले यात असू ा. यांची एक किमट  तयार करा. या किमट या 
मा यमातून मा.मु यमं यांना भेटा. यात फ  आ ण फ  मा.मु यमं ीच याय देऊ शकतील. 
कोणीच देऊ शकणार नाह . टा या घेणारे तर अ जबातच याय देणार नाह त. यामुळे 
मा.महापौर साहेब, एक किमट  जाह र क न उ ा या सग या जी.आर. संदभातील हरकती 
/सूचना घेताना ामा णकपणे यांनी यांनी यां या भाषणांवर टा या वाजव या, यांनी 
सांगावे क , यांनी पाच लोकांना कायदेशीर भाषेत या ठकाणी हरकती न दवायला 
सांिगत यात. नाह  ना केल.ं आ ह  करतो ते काम. आम याकडून चालू आहे हे काम. 
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आम याकडून चालू आहे हे काम. आम याकडून चालू आहे हे काम. आ ह  करतोय ते काम. 
योगेशभाई आम याकडून ते काम चालू आहे. आ ह  करतोय ते काम. आ ह  करतोय ते काम. 
भारतीय जनता पाट ने संपूण या ठकाणी वक ल नेमला आहे. कायदेशीर भाषेत ितथे हरकती 
न दवायचे काम चालू आहे. मा.अिभषेक बारणे काम करतोय. मा.नामदेव ढाके काम करतोय. 
या भागातले नगरसेवक काम करत आहेत. कारण आ हाला तुमची काळजी आहे. आ हाला 

वाटते, तुमची घरे वाचली पाह जेत. तु ह  या शहरातच राह ले पाह जेत. तुमची बायकापोरं 
रडताना बघताना आमचं सु ा काळ ज तुटतं. आ ह  उल या काळजाचे नाह  आहोत. आ ह  
उल या काळजाचे अ जबात नाह  आहोत. मा.महापौर साहेब, मी या ठकाणी वनंती करेन क , 
प ने यांना वनंती करेन क ,या ठकाणी सव प ांची एक किमट  क न मा.मु यमं ी यांची वेळ 
घेऊन या बािधतांना लवकरात लवकर याय कसा देता येईल. यासंदभात इथे िथटे साहेब 
आहेत, यांचा सहभाग क न घेणे फार गरजेचे आहे. कारण या र याचे संपूण रेखांकन 
यां यावतीनेच होते आहे. यांचे हणण,े सूचना घेणे फार गरजेचे आहे. पयायी र ता देत 

असालतर ते बघा. नाह  करता आलातर काय आमचं सात प यांचं वाया जाणार नाह . 
यामुळे र ता केला नाह  केला काह  फरक पडणार नाह . आ ह  वकास कसा केला हे 

सांगायची वेळ येणार नाह . चार लोकांत नजर देऊ शकू. आजपयत चूक चे काम केलं नाह , 
क  देणार नाह . चूक चे होऊ देणार नाह . याचबरोबर काय ा या चौकट त राहून भावनेवर 
कायदा चालत नाह . यासाठ  काय ाला काय ाचीच भाषा लागते. हणून मा.महापौर साहेब, 
आप याला वनंती करते क , आपण किमट  क न, व वध त  असतील यांना बरोबर घेऊन, 
दोन आमदारांना सु ा िनमं त कराव.े सग या प ां या ने यांना बरोबर याव.े यासंदभात या 
वषयाचा लवकरात लवकर पाठपुरावा करावा. एवढेच सांगते व थांबते. ध यवाद.  

 
मा.एकनाथ पवार-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,गे या दोन तीन 
तासांपासून जमलेले माझे बाधीत सव बंधू, वशेषतः या ाला खरेच तळमळ ने वाटले असे 
उप थत माझे सव नगरसेवक बंधू व भिगनींनो,मा या अगोदर या सग या व यांनी रंगरोड 
संदभातील भूिमका प  केली. माझे िम  मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी मनापासून सांिगतले क , 
या वषयात राजकारण झाले नाह  पाह जे. आ ाची प र थती अशी आहे क , काह  लोकांना 
असे वाटतेय क , रंगरोड संदभात भारतीय जनता पाट  हलन आहे. आम या घरांना 
बुलडोजर लाव याचे काम भारतीय जनता पाट  करतेय. दूदवान,े अशा कारचे िच  काह  
राजक य प ांचे नेते शहरात रंगवत आहेत. मला वाटतेय, येकाने आपला इितहास बिघतला 
पाह जे. या शहरातील रंगरोडचा  दोन म ह यांपूव  आला. जे हा मा. ीकर परदेशी या 
शहरात महापािलकेचे आयु  होते. मला वाटते, मा.हड कर साहेबांसारखे त  न हते. अनेकां या 
घरांवर बुलडोजर लावायचे काम यावेळ  केले गेल.े तुमचा इितहास आठवा. यावेळ  तु ह  
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कुठे होता. आ ह  यावेळ  लोकांबरोबर होतो. ताई सांगत हो या. अनिधकृत बांधकामे 
िनयिमत कर यासाठ  मी जेलम ये जाणारा कायकता आहे. मा.नामदेव ढाके याचा सा ीदार 
आहे. मा.मा ती भापकर या लोकांचे नेतृ व करत आहेत, ते याचा सा ीदार आहेत. या 
सभागृहात पूतना मावशीचे ेम आणू नका. पंचवीस पंचवीस तीस वषापासून नगरसेवक हणून 
तु ह  काम करताय. महापािलके या सभेत या वषयातला ठराव क न घे याचा अिधकार 
मा.योगेशभाई बहल तु ह  सांिगतलात, मा.भाऊसाहेब भोईर तु ह  सांिगतलात. मा.द ा काका 
तु ह  सांिगतल.े मला वाटतेय, आप या हातात असतेतर या सभेत आप याला चचा करायची 
गरज राह ली नसती. आपण या सभेत ठराव केला नसता. िनवडणूकांना खूप वेळ आहे. याची 
िचंता क  नका. जे लोक बेघर होणार आहेत यांची िचंता करा. यात राजकारण क  नका. 
खरेतर आम या ने या बोल या, आ ह  कधीच राजकारण केले नाह . एखादा उमेदवार 
पड यानंतर लोकां या घरांवर बुलडोजर लावणा-यांची आमची सं कृती नाह . लोकांना घरे 
िमळवून दे याची आमची सं कृती आहे. अशा प तीने आ ह  आमचे काम ामा णकपणे 
करतो. सभागृहाला मा हत आहे, जे जे नेते पोटितडक ने बोलतात. कुणीतर  सांिगतले क , 
मु यमं ी साहेबांचा िनषेध करायला पाह जे. खरेतर मला खूप वाईट वाटल.े मा.मु यमं यांनी 
गेले अनेक दवसांपासूनचा जो  आहे,इथे अनिधकृत बांधकामे िनयिमत कर यासंदभातला 
एकदा नाह  ल ात ठेवा. वधीमंडळात कायदा केला. तो कायदा क न कोटापढेु सादर केला. 
कोटाने पु हा सांिगतले क , कोटात केस दाखल असताना वधी मंडळात कायदा क  शकत 
नाह . या ठकाणी आम या बरोबर सरकारम ये असलेले िशवसेनेचे आमदार ितथे आहेत. 
िशवसेनेचे खासदारह  रा यांत आहेत. ते आम याबरोबर होते का न हते. यावेळ  यांनी 
हणायला पाह जे होते क , या ठकाणी आ ह  सरकार बरोबर नाह . दूदवाने यावेळ  सग या 

प ां या ने यांनी िशवसेना असेल, रा वाद  काँ ेस असेल,काँ ेस असेल, सग यांनी बांधकामे 
िनयिमत कर यासाठ  मु यमं यांना पा ठंबा दला. आ ण दो ह  सभागृहांम ये वधायक मजूंर 
झाल.े आ ण या ठकाणचे नोट फ केशन आल.े या मु यमं यांनी रा यात या सवसामा य 
माणसाला आधार दला पा हजे, याला याय दला पाह जे. यासाठ  ामा णक य  करत 
असताना मु यमं यांब ल शंका उ प न करणारे, यां याब ल बोलायला आपण कोण आहोत. 
आपण काय आहोत, या मु यमं यांचा िनषेध करतोय. आ ण िनवेदन काय दले मला मा हत 
नाह . आ ह  काह  जणांचे िश मंडळ सभागृहात आणायचा य  करत होतो. दूदवाने 
मु यमं यां या शे यूलम ये ते आले नाह . याच ठकाणी राहणा-या अनेक माणसांनी 
मु यमं यांना िनवेदन देऊन आपली यथा मांडली. खरेच हा  सोडवायचा आहे का 
राजकारण करायचे आहे. माझा सभागृहाला  आहे. खरेच  सोडवायचा असेलतर राजक य 
जोडे कृपा क न बाजूला ठेवा. कुणाला नग य नका बघ.ू कोणाला नायक बनवाय या, हरो 
बनवाय या भानगड त नका पडू. आ ह  तुम याबरोबर आहोत हे ल ात ठेवा. आ ह  जर 
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तुम याबरोबर नसतोतर, मागचा काळ आठवा. सात/आठ म ह यांपूव चा वषभरापूव चा काळ 
आठवा. या लोकांनी आप या घरांना काय केले ते आपण आठवा. याह  काळात आ ह  
स वशील आहोत हे ल ात ठेवा. काह  मंडळ  वनाकारण अशा प तीने लोकां या मनात 
भासव याचा य  करत आहेत क , भाजपचे नगरसेवक तुम या वरोधात आहेत, भाजपचे 
आमदार तुम या वरोधात आहेत. भाजपचे पदािधकार  तुम या वरोधात आहेत. का खोटा चार 
करताय. भाजपचे सगळे या सगळे नगरसेवक लोकां याबरोबर आहेत. हे ल ात ठेवा, यांना 
राजकारण करायचे नाह तर यांना लोकांचा  सोडवायचा आहे. मी यािनिम ाने सग यांना 
सांगणार आहे, कृपा क न जनाची नाह तर लोकांची तर  लाज राखा. या सभागृहात 
मा.वैशालीताई घोडेकर तु ह  बोललात ते खरे आहे. तु ह  प हला  वचारला, या सभागृहात 
ठराव क न हा  सटुणार आहे का. मला वाटतेय, नोट फ केशन आल.े मा या काह  
बांधवांनी सांिगतले क , उ ा शेवटचा दवस आहे. मा.मु यमं यांनी सांिगतले क , जी आर णे 
आप याला पयायी जागा देऊन बदलता येत असतील, काह  चांगला पयाय दला. दला आहे 
का नाह  मा हती नाह . पण दला असेलतर आनंदच आहे. आ ह  शोधतोय हे ल ात ठेवा. 
मला वाटतेय क  ह  वेळ आली आहे. या वषयावर मला सभागृहाला वनंती करायची आहे क , 
मा.मु यमं ी जे  सोडवणार आहेत. मा.मु यमं ी या ाला याय देणार आहेत. या 

ाचे नेतृ व करायचे आहे, सग यांना सोबत घेऊन जायचे आहे. अनेक नगरसेवकांनी इथे 
सांिगतल.े सवप ीय नगरसेवकांचे िश मंडळ मा.मु यमं यांना भेटवू शकतो. हे ताई, खरे आहे. 
या लोकां या चूक मुळे सवसामा य माणसावर ह  वेळ आली ते कोण होते. १९९५ ला, २००१ 

ला मा.भाऊसाहेब भोईर हे ािधकरणाचे सद य होते. याकाळ  आ ह  स ेतह  न हतो. काह च 
न हतो. आंदोलनकत हणून र यावर आंदोलन करणे एवढाच आमचा ३० वषाचा धम होता. 
यांना मा हत होते यांनी जर लोकांना जागे केले असतेतर या लोकांवर ह  वेळ आली नसती. 
यावेळ ह  स ेत तु ह च, सगळं करणारे तु ह च. अलाईनमट करताना तु ह च. आ ण आज 

आलेलं भूत आपण बघतोय, खरेतर कती लोक बािधत होत आहेत याची क पना नाह . अजून 
कुठ या गो ीचा सव झालेला नाह . कुठ या भागातून र ता जातोय, कती लोकांची घरे 
जाताहेत, कती बांधकाम जाते आहे, कती व.े फूटांची घरे जाताहेत, ह  प र थती नाह . 
काह  मंडळ ंना चा स िमळाला आहे. वशेषतः भारतीय जनता पाट या वरोधकांना चा स 
िमळाला आहे. संधी िमळाली आहे चला, लोक आप याबरोबर आहेत. फूकटचे नेतृ व करायला 
िमळते आहे. बंधंूनो, ल ात ठेवा, मराठा समाजाचे नेतृ व तु ह  बिघतले आहे. मराठा 
समाजाचे नेतृ व करायला जे जे राजक य प ांचे नेते गेले यांना हकलून लावायचे काम केले 
गेले. कारण या राजक य प ां या लोकांनी जे हा जे हा मी मराठा समाजाला आर ण 
िमळूवन दे याची भूिमका केली. अशीच प र थती इथून पुढ ल काळात या भागातील राजक य 
ने यांची होणार आहे. ढ ग आणतात क  आ ह  तुम याबरोबर आहोत. अरे, ढ ग नाह  कृित 
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करा. खरेच सवसामा य माणसाचा कळवळा असेलतर तु ह  याच प तीने लोकां या बरोबर 
अस याची गरज आहे. या सभागृहा या मा यमातून एवढेच सांगेन. आजह  या रंगरोड 
बािधतांबरोबर भारतीय जनता पाट  शंभर ट के आहे हे ल ात ठेवा. भारतीय जनता पाट  
वषयापासून पळून जाणार  पाट  नाह . ह  सवसामा य माणसांची पाट  आहे हे ल ात ठेवा. 
सवसामा यांना याय िमळवून देणार  पाट  आहे. या शहरात या बािधत होणा-या लोकां या 
बरोबर शंभर ट के आहोत. पयाय िनघत असलेतर शंभर ट के पयाय िनघाला पाह जे. आ ह  
मा.मु यमं यांकडे जाऊ, मा.पालकमं यांकडे जाऊ आ ण लोकां या मागे ठाम उभे राहू. परंतू 
खोटा आव आणून भारतीय जनता पाट ला मॅनेज करायचे काम काह  मंडळ  करत असतीलतर 
यांना उघडे पाडायचे काम आ ह  क . हे ल ात ठेवा. मा.द ाकाका साने सांगत होते. 

एकेकाळ  तु ह ह  या भागाचे नेतृ व करत होता. तु हाला आठवतेय, ितथ या लोकांना आपण 
याय िमळवून दलात. आ ह  कोणालाह  बेघर होऊ देणार नाह . या लोकां या मागे ठामपणे 

उभे राहू. पयाय िनघत नसेल तर ह  यां यामागे ठामपणे उभ े राहू.  माझी या िनिम ाने 
सभागृहा या मा यमातून कळकळ ची वनंती आहे, कृपा क न या वषयात राजकारण नका 
क . राजकारण करणार असेलतर सग यांची कंुडली आम याकडे हे ल ात ठेवा, कोणी काय 
केल,े कती लोकांची घरे पाडलीत, कती लोकांना फसवलेय कृपा क न या या खोलात जाऊ 
नका. मा.महापौर साहेब,या सभागृहा या मा यमातून मी तुमचे अिभनंदन करतो. या ठकाणी 
तीन चार तास लागलेतर  चचा घडवून आणायची आपली प ह या दवसापासूनची मानिसकता 
होती. आ ह  शंभर ट के लोकांबरोबर आहोत. लोकां या ांसाठ  सभागृहापासून कुठेह  पळून 
जाणार नाह  अशी आमची भावना होती. मागील मा.महापािलका सभेत हेच सांिगतले होते, 
आजह  तेच मनापासून सांगतोय क , भारतीय जनता पाट  लोकांना याय िमळवून दे यासाठ  
आ ह  सवजण तुम याबरोबर अस.ू पुढ ल काळात अशीच प र थती िनमाण झालीतर 
मा.भाऊसाहेब भोईर आपण नेतृ व केलेतर  आ हाला वाईट वाटणार नाह . मा.योगेशभाई बहल 
तु ह  नेतृ व केलेतर  आ हाला वाईट वाटणार नाह . परंतू मा.महापौरां या नेतृ वाम ये जे जे 
या वषयात दद  आहेत यांना ामा णकपणे वाटतेय क  शहरात या लोकांचा हा  सुटला 
पाह जे. मा.मु यमं यांबरोबर या लोकानंा घेऊन बैठक घेऊ. ते यातून तोडगा काढतील. लोकांना 
बेघर होऊ देणार नाह  असे आ ासन मा.मु यमं ी शंभर ट के देतील. आ ण या पुढ ल 
काळात हे राजक य जोडे बाजूला ठेवून हा लोकांचा  आहे, माझा  आहे. या लोकां या 

ांसाठ  मला काम करायचे आहे आ ण या लोकानंा याय िमळवून ायचा आहे. यासाठ  
आपण मा.मु यमं यांची भेट करवून घेऊन आप याला या सवसामा य बािधतां याबरोबर पुढ ल 
काळात रहायचे आहे. कोणतीह  चमकेिगर  न करता आपण जर लोकां याबरोबर ामा णकपणे 
राह लोतर मा हत आहे क  आज ना उ ा लोकां या शंभर ट के ल ात येते क  आ ह  खरेच 
लोकांसाठ  भांडतोय. काह  मंडळ ंना असे वाटतेय क , भारतीय जनता पाट ची स ा आहे. 
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एखा ा ा या संदभात बोलले क  आमचे नाव छापून आल.े लोक तु हाला आयु यभर ल ात 
ठेवतील. तु ह  पेपरम ये नाव ये यासाठ  बोलू नका. लोकां या ांसाठ  लढा. लोक तु हाला 
आयु यभर ल ात ठेवतील. या मा.महापािलका सभे या िनिम ाने मी एवढेच आ ासन देतो 
क , बािधत लोकांसाठ  जे जे करता येईल, ते ते कर यासाठ  आ ह  कट ब  आहोत. भारतीय 
जनता पाट चे आमचे अ य , आमदार मा.ल मण जगतात असतील,आमचे आमदार 
मा.महेशदादा लांडगे असतील,आमचे खासदार मा.अमर साबळे असतील, आमची ामा णक 
भूिमका आहे, या लोकां याबरोबर राहणार आहोत. आमचे असे नाह  क  लोकांना सांगायचे एक 
आ ण करायचे एक. आ ह  जे बोलतो ते करतो हे ल ात ठेवा. जे बोलतो ते कर यासाठ  या 
बािधतांबरोबर शेवट या णापयत राह याचे काम फ  भारतीय जनता पाट च आ ण फ  
भारतीय जनता पाट च असणार आहे. एवढेच या िनिम ाने मी सांगतो. मा.अ जत ग हाणे 
यांनी सांिगतले क , पुढ ल काळात सवप ीय सिमती घेऊन या सग या लोकांना बरोबर घेऊन 
एक िश  मंडळ मा.मु यमं यांकडे नऊे. यांना आपले हणणे समजून सांग.ू आ ण आप या 

ासाठ  यांना फॉलोअप करायला सांग.ू एवढेच या संगी सांगतो. मी मा.महापौरांना वनंती 
करतो क , या ठकाणी मा.मु यमं यांना िश मंडळ भेटावयाचे असेलतर मा.महापौर, मा. वरोधी 
प नेते, सव प ांचे गटनेते, मा. थायी सिमती अ य ा असतील यांचे सात/आठ जणांची टम 
घो षत करा. आ ण न जक या काळात मा.मु यमं यांना भेटून यासंदभात आपले िनवेदन देऊन 
आपली भूिमका सांग.ू यातून सकारा मक माग काढ यासाठ  आपण सग यांनी राजक य जोडे 
बाजूला ठेवून काम करावे अशी अपे ा य  करतो. मा.महापौर साहेब, आपण ह  किमट  
जाह र करा. ध यवाद.  

 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, पंपर  िचंचवडमधील वशेषतः बािधत होणा-या सव 
नागर कां या वतीने मी भारतीय जनता प ाचे मा.िसमाताई सावळे, मा.एकनाथ पवार यांनी 
सांिगत या माणे ऍड हा सम ये अिभनदंन करतोय. यांनी ह  जबाबदार  वकारली आहे. 
तु ह  ह  जबाबदार  वकारली आहे. तु ह  ह  जबाबदार  पार पाडा. तुमचे अिभनंदन व 
कौतुक करतो.   

 
मा.महापौर – रंगरोडसंदभात किमट  जाह र करणेत येते आहे. या किमट म ये मा.महापौर, 
मा.सभागृहनेता, मा. वरोधी प नेता, मा. थायी सिमती अ य , मा.गटनेते िशवसेना, 
मा.गटनेते मनस,े मा.गटनेते अप  आघाड  यांची सिमती क न मा.आयु  यांना आदेश देणेत 
येतो आहे क , याची सव पाहणी क न, यावर चचा क न, मा.मु यमं ी यांना भेटून यावर 
माग काढावा. 
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  सव नगरसेवक, नगरसे वका, पदािधकार , प कार, नागर क या सवाचे आभार य  
क न ह  सभा संप याचे जाह र करतो. 
                                                          -------- 
 
 
 

(िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.    
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 

नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/१०/का व/३६६/२०१७ 
दनांक - ७/९/२०१७       

                                                                                                
                                       नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

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

      कायवाह साठ  रवाना.    
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