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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

वशेष मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४५ 

सभावृ ांत 
दनांक – ०१.०६.२०२०                        वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा. महापािलका सभा सोमवार 
दनांक ०१.०६.२०२० रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते.  
       

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.द ा य बाबूराव सान े

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

११) मा.बुड सुवणा वकास 

१२) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

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

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२७) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

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.अ नी िभमा बोबडे 
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४०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४१) मा.संजय बबन नेवाळे 

४२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४३) मा.भालेकर वण महादेव 

४४) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४७) मा.घोलप कमल अिनल 

४८) मा.उ म काश कदळे 

४९) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

५०) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५१) मा.यादव मीनल वशाल 

५२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५३) मा. मोद कुटे 

५४) मा.राजू िमसाळ 

५५) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

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 
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६५) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

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

६८) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

७१) मा.कोमल दपक मेवानी 
७२) मा.सुल णा राजू धर 

७३) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७५) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७६) मा.कदम िनक ता अजुन 

७७) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

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

८१) मा.पाडाळे िनता वलास 

८२) मा.काळे उषा दलीप 

८३) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८४) मा.पवार मिनषा मोद 

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

८७) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८८) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

८९) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
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९०) मा.बारणे माया संतोष 

९१) मा.िनलेश हरामण बारण े

९२) मा.वाघमारे अ नी व म 

९३) मा.दशले रेखा राजेश 

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

९६) मा.कामठे तुषार गजानन 

९७) मा.च धे आरती सुरेश 

९८) मा.क पटे सं दप अ ण 

९९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१००) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०२) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०३) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०४) मा.कुटे िनमला संजय 

१०५) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०६) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०८) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०९) मा.कदम शिशकांत गणपत 

११०) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१११) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११२) मा.आशा धायगुडे-शडग े

११३) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११४) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 
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११५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११६) मा.राजापुरे माधवी राज  

११७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११८) मा.नवनाथ द  ूजगताप 

११९) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२०) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२१) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२२) मा.संजय म हारराव वाबळे 

१२३) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१२६) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

 

     यािशवाय मा. ावण ह डकर - आयु ,मा.संतोष पाट ल- अित र  आयु  (१), 
मा.पवार- अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव हे अिधकार  सभेस  
उप थत  होते.    

                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे. 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, सभागृहात कोरम नाह  कोरम मोजावा अशी मी 
मागणी करतो, नाह तर आ ह  कोटात जाणार. 
मा.महापौर-  कोरम मोजावा. 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, आजची सभा गु वार दनांक ४/६/२०२० रोजी 
दुपार  २.०० पयत तहकुब करणेत यावी. अशी सूचना मी मांडतो. 
मा. केशव घोळव े– मा.महापौर साहेब, तहकुबी सूचनेस अनुमोदन देतो. 
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मा.महापौर  - उप थत स मा.सद यां या भावना वचारात घेवुन गु वार द.४/६/२०२० 
रोजी दुपार २.०० पयत सभा तहकुब करणेत येत आहे. 
                ----  

                                           (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
                                                    महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
वशेष मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४५ 

( द. १/०६/२०२० ची तहकुब सभा )  
सभावृ ांत 

दनांक – ०४/०६/२०२०                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द. ०१/०६/२०२० ची तहकुब वशेष मा. 
महापािलका सभा गु वार दनांक ०४/०६/२०२० 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.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा. वीनल क पल हे  े

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.द ा य बाबूराव सान े

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.राहुल गुलाब जाधव 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.डोळस वकास ह र ं  

१०) मा.उंडे ल मण ध डू 

११) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१२) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१३) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१४) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१५) मा.बारसे यांका वण 



9 
 

१६) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१७) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

१८) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१९) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२०) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२१) मा.सावळे िसमा र वं  

२२) मा.लांडे व ांत वलास 

२३) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२५) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२६) मा.केशव हनुमंत घोळव े

२७) मा.मंगला अशोक कदम 

२८) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२९) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३०) मा.संजय बबन नेवाळे 

३१) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३२) मा.भालेकर वण महादेव 

३३) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३४) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३५) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३६) मा.घोलप कमल अिनल 

३७) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

३८) मा.यादव मीनल वशाल 

३९) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४०) मा. मोद कुटे 
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४१) मा.राजू िमसाळ 

४२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४३) मा.बाबर शिमला राजू 

४४) मा.अिमत राज  गावडे 

४५) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४६) मा.खानोलकर ा महेश 

४७) मा.भ डवे संिगता राज  

४८) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४९) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५०) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५१) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५२) मा.अपणा िनलेश डोके 

५३) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५४) मा.गावडे राज  तानाजी 
५५) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
५६) मा.जय ी वसंत गावडे 

५७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५८) मा.सुल णा राजू धर 

५९) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६०) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६१) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६२) मा.कदम िनक ता अजुन 

६३) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६४) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६५) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
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६६) मा.पाडाळे िनता वलास 

६७) मा.काळे उषा दलीप 

६८) मा.पवार मिनषा मोद 

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

७१) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७२) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७३) मा.बारणे माया संतोष 

७४) मा.िनलेश हरामण बारण े

७५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७६) मा.ममता वनायक गायकवाड 

७७) मा.कामठे तुषार गजानन 

७८) मा.च धे आरती सुरेश 

७९) मा.क पटे सं दप अ ण 

८०) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८२) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८३) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८४) मा.कुटे िनमला संजय 

८५) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८६) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८८) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८९) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९०) मा.लोखंडे चंदा राजू 



12 
 

९१) मा.आशा धायगुडे-शडग े

९२) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९४) मा.राजापुरे माधवी राज  

९५) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९६) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९७) मा.संतोष बबन कांबळे 

९८) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

९९) मा.हषल म छं  ढोरे  

१००) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१०१) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१०२) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०३) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१०४) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

 
     यािशवाय मा. ावण ह डकर - आयु ,मा.संतोष पाट ल- अित र  आयु  (१), 
मा.पवार- अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव हे अिधकार  सभेस  
उप थत  होते.    

                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब,  पंपळेगुरव येथील माजी नगरसेवक 
मा.राज  राजापुरे यां या मातो ी सुिशला राजापुरे यांचे िनधन झाले आहे यांना 

दांजली अपण करणेत यावी.  
मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर – दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  
( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 
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मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका हणजे लोकशाह चं मंद र आहे आ ण या मंद राम ये आपण 
गु यागो वंदाने काम करणं अिभ ेत असतं मतभेद असावेत परंतु मनभेद असु नयेत. 
परवा जी घटना घडली ती या शहराला गालबोट लागणार  घडलेली आहे. आ ण कुठे 
तर  मानवीय ीकोन कमी होत चालला आहे का हा ह   या ठकाणी िनमाण होतो. 
जी घटना घडली ती चांगली घडलेली नाह . हणुन या घटनेचा आ ह  या ठकाणी 
िनषेध य  करतो. आ ण पु हा अशी घटना घडू नये याबाबत सभागृहातील सव 
सद यांनी या ठकाणी सभागृहाचं पा व य राखावे आ ण पु हा जर अशी घटना घडलीच 
तर संबंिधत नगरसेवकांवर कारवाई करावी. अशी मी सुचना मांडतो आ ण आप याला 
वनंती करतो.  

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, स मा.सद य केशव घोळवे यांनी मांडले या 
सूचनेला अनुमोदन देतो. 

मा.द ा य सान े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह खरं तर 
केशवरावांनी जो वषय मांडला आहे याब ल मी ह  जी घटना घडलेली आहे. ठक 
आहे,  काय झालं,कसं झालं कोणाची चुक होती, कोण बरोबर होतं जे काह  घडलेलं 
आहे ते बंद कॅबीनम ये घडलेलं आहे. परंतु अशी घटना घडू नये या मताशी आ ह  
सहमत आहोत. या दवशी ह  घटना घडलेली आहे याची शहािनशा  चारह  प ाचे 
गटनेते कंवा अजुन काह  नगरसेवक याम ये घेऊन जे काह  घडलेलं असेल, 
सभागृहाचा गैरसमज असेल  कंवा पेपर या मा यमातून बात या आले या आहेत 
याची मा.महापौर आपण आ ण गटनेते यांनी एक त बसुन िनणय घे याचा य  क  
जेणेक न पुढं महानगरपािलके या मा यमातून अशा घटना घडु नये असे आमचे पण 
हणणं आहे.येथून पुढे अशा घटना घडणार असतील तर महापौर साहेब आपण एक 

किमट  तयार करावी याम ये जे काह  घडले  असेल याबाबतीत आपण यो य तो 
िनणय यावा अशी वनंती करतो.  

मा.भाऊसाहेब भोईर  -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आता 
केशवराव घोळवनी या ठकाणी आप या भावना य  केले या आहेत. अशा घटनेचं 
कोणीह  समथन करणार नाह . सभागृह हे प व  मंद र आहे हा जो श द योग केला  
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पण तो  या घटनेपुरतं मयाद त नसावं. कोणतीह  घटना घडते यावेळेस आपण 
याचा सा ीदार या ठकाणी नसतो. आ ण टँड ंगम ये अनेक वेळा चांगलं असतं पण  

अंडर टँड ग झालेलं दसत नाह . परंतु हे अंडर टँड ंग हावं हणुन पाच जणांची 
कमीट  तयार करावी. मी या सभागृहात नेहमी सांगत असतो क , या कमीट म ये एक 
िशवसेनेचा असावा,रा वाद चे गटनेते असावेत,प नेते असावेत आ ण कोणाचा तर  
कोणावर अंकुश असावा. सभागृह हे प व  मंद र आहे असे हणता मग या मं दराचे 
पा व य राख याची जबाबदार  येकाची आहे. ह  घटना का घडली,कशासाठ  घडली 
यासाठ  एक किमट  बसवा नां जे चुक चे असेल याचा या किमट तील पाच जणांनी 
िनणय यावा. हे काह  कु यात गुंड वगैरे नाह त, भारता या िसमेव न पकडुन 
आणलेत हे का घडतंय आ ण हे घडु नये यासाठ  य  करणं हे मा.महापौर साहेब, ह  
आपली जबाबदार  आहे.अशा या घटना घडतात याचा कोणाला आनंद वाटेल. 
कोणताह  वाद न होता गु यागो वंदाने अिधकार  राहतात आ ण झाला तर ते 
आप याला सांगत नाह त. आपण मा  या गो ी मं दरातून आंगणात आणतो. मी 
सभागृहाला न  वनंती करतो क , यापुढे अशा घडू नये आ ण घडलं असेल,नसेल 
आ ण ती घटना का घडली याची शहािनशा या पाच जणां या किमट तील सद यांनी 
करावी आ ण यांना समज दे यात यावी. सगळे समजदार नगरसेवक आहेत,म डगेर  
सु दा समजदार आहेत राहुल कलाटे हे हे एका प ा या गटने याची जबाबदार  
वकारतात अशा काह  घटना घडत असतील तर यावर माग काढू नां या ठकाणी 

आ ह  बोलायचं, यांनी बोलायचं हे कसे यो य होते आ ण हे कसे अयो य आहेत यावर 
बोलायचं. या मं दराचं पा व य राखायचं का, मं दराची वकृती क न टाकायची हणुन 
मी मा.महापौर आ ण सभागृहातील सव सभासदांना  वनंती करतो क , सभागृहाम ये 
कोण या वषयावर कती वेळ बोलावे याची एक िमट ंग घेत जावा यावेळेस आपण 
या शहराचे व त हणुन कोणती जबाबदार  वकारतो. आता आ ह  यावष या 
बजेटवर अ यास क न िश लक  अंदाजप क पुढ या वष  कसे करतो, यासंदभात मी 
आप याला एक प  पण दलेलं आहे यावर पण चचा हावी. आ ण मी प ने यांना 
वनंती करतो क , याम ये कोणाचं चुकलं, का चुकलं आ ण चुकलं असलं तर 
या ठकाणी समज दे यासाठ  कायकत आहेत नां आपण यामधुन एक माग  काढा 
आ ण कोणीह  आकसाने कंवा सुडबु द ने काह  क  नका नाह  तर ह च परंपरा पडेल 
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आ ण ह  परंपरा इथंच खंड त करावी आ ण हा वषय इथंच संपुन टाकावा अशी भावना 
य  करतो आ ण थांबतो.  

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आताच 
भाऊसाहेबांनी जी सूचना मांडली याला माझे अनुमोदन आहे. मा.महापौर साहेब, माझं 
एका वषयावर ल  वेधायचं आहे आप याकडे िनसग वादळ येणार आहे हे आप याला 
मा हत होतं तर शासनाची यासाठ  तयार  का न हती. माई मी फ  मा या 
वॉडापुरतंच बोलणार आहे. मा या वॉडाम ये जवळपास २५ ठकाणी झाडे कोसळली 
आहेत आ ण ती झाडे काढ यासाठ  एक झाड ५०० . नी काढली आहेत आ ण ती 
वत: या खचानी काढली आहेत र यावरची ह  सगळ  झाडं काढ यासाठ  आमचे 

कायकत होते आ ण आप या उदयान वभागाचे अिधका-यांचे फोन बंद होते आ ण 
फोन का बंद होते. िनसग वादळ येणार हे मा हत असताना सु दा आपले शासन 
जाग क का न हते. हा आ हांला सवात मोठा  आहे. येक नगरसेवक र यावर 
आलेला आहे. आम या कायक यानी झाडं काढलेली आहेत परंतु शासनाने आ हांला 
मदत केलेली नाह . शासन या गो ीवर का झोपलेलं आहे. एका घरावरती झाडं 
कोसळंल यांच निशब क  याम ये जवीत हानी झालेली नाह . पण या लोकां या 
मदतीसाठ  सु दा महापािलकेचे कमचार  कोणी आलेले नाह . माझे खोत साहेबांशी 
आ ण ड एन गायकवाड यां याशी बोलून झालं आज सगळया र यावर पा हलं तर 
फ  झाडंच झाडं आहेत पण ती अजुनह  उचलली जात नाह त शासन आ हांला मदत 
का कर त नाह  मोठमोठ  झाडं कोसळली आहेत आ ह  वत:  झाडं काढलेली आहेत 
मी अ नशामक दलाचे आभार मानते यांनी आ हांला थोडया माणात का होईना 
मदत केलेली आहे. पण उदयान वभागाचा एकह  अिधकार  या ठकाणी आलेला नाह . 
मा.आयु  साहेब,तु हांला याचं उ र ावं लागेल  कारण या यापुढे अशीच आप ी येत 
असेल तर तु ह  आ हांला सांगा आ ह  आम या प दतीने तयार आहोत आ हांला 
जसं वाटेल तसं करतो. तुमचं अिभनंदन करताना मंगलाताई बोल या शासन कशा 
प दतीने चालतं आम या भागात २/२ दवस लाईट नाह   ठक आहे एमएसईबीची 
लाईट गेली असेल पण उदयान वभागाकडुन आ हांला मदत का िमळाली नाह  आ ण 
अजुनह  र यावर कोसळलेली झाडे तशीच आहेत आज सकाळपासून मी फोन कर त 
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आहे तर  पण उदयान वभागाचे लोक आलेली नाह त. याचं उ र मा.आयु  साहेबांनी 
ावं अशी वनंती करते. 

मा.हषल ढोरे -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आताच सुजाताता नी 
जो वषय घेतला आहे िनसग वादळ येणार आहे हे आप याला ४/५ दवस आगोदर 
सगळयांना ात होतं. मी भाग मांक ३२ म ये याचं नेतृ व मा.महापौर माई 
करतात आ ह  सवजण नगरसद य हणुन काम करतो. मा.आयु  साहेब, आपले 
कोरोना वषयी केले या उपाययोजने या संदभात आपले सव सद यांनी कौतूक केलं 
आहे. खरोखरचं चांग या कामासाठ  कौतुक केलं आहे. पण लगेचच हे वादळ आलं 
आ ण याम ये भाग मांक ३२ म ये जवळ जवळ १७ ते १८ ठकाणी आप या इथं 
झाडं कोसळली वत: माई सव अिधका-यां या संपकात हो या. परंतु उदयान वभागाचे 
जे कमचार  आहेत या सवानी आपआपले फोन वीच ऑफ क न ठेवलेले होते. 
अ रशा आ ह  रा ी पावसाम ये १२ ते १२.३० पयत या या लोकव तीम ये झाडं 
कोसळली होती ितथं जाऊन आ ह  ाय हेट े न घेऊन जेवढ  झाडं हटवता येईल 
तेवढ  हटवली आहेत वत: माई आम या संपकात हो या कोणाचंह  नुकसान झालं 
नाह  पा हजे. महापौर या ना यांनी यांनी भागातील बर च झाडे काढ याचं काम 
यांनी केलेलं आहे. तर ह  शासन आतापयत या ठकाणी पोहचलेलं नाह . मी पाट ल 

साहेबांकडे याबाबतीत खंत य  केली. मी पवार साहेबांना देखील फोन केला होता 
परंतु ते िमट ंगम ये य त होते. नंतर मी पाट ल साहेबांना फोन केला यांना 
सांिगतलं क , आम या भागाम ये खुप वाईट अव था आहे, मोठमोठ  झाडे कोसळली 
आहेत र ते बंद झालेले आहेत  याचं उ र मा.महापौर साहेब, आयु ांनी ावं ह  माझी 
वनंती. ध यवाद. 

मा.राजु िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  स मा.सद या 
सुजाताता नी जो वषय मांडला आहे. मा.आयु  साहेब, मा या भागाम ये 
जवळ,जवळ ५० झाडं वादळामुळे पडलेली आहेत. मी हणेन क , काह  भागाम ये 
उदयान वभागाचे कमचार  पोहचू शकली नसतील  कंवा शासनाचे याची काळजी 
यायला पा हजे होती. पण मी सांगु इ छतो क , अ नशामक दल हे सकाळ  ८ 

पासून  ते रा ी १२.३० पयत काम कर त होते. याम ये दो ह   गायकवाडची ट म 
असेल यातील  जागीर हणुन कमचार  होता याला जेवायला सु दा फुरसत न हती. 
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तो च कर येऊन पडला याची शुगर लो झाली आ ण तो हायटेक झाला  थाप य 
वभागाने आ हांला जेसीबी दले. मा.आयु  साहेब, या या पाठ मागचं गौडबंगाल सांगु 
का  काह  लोकांनी यापुव  झाडा या फांदया सु दा कट क    दले या न ह या 
आम याकडे ४०/४० वषापुव ची झाडं आहेत या झाडा या फांदयामुळे लाईटचा काश 
सु दा यव थत पडत नाह . लोकां या एवढया त ार  असताना सु दा यावेळेस   
कट ंग हायला पा हजे यावेळेला  होत नाह . फायर वभागाकड ल कटर आ ण 
ठेकेदाराकडे असलेला कटर या याम ये जमीन आसमानचा फरक आहे अ नशामक 
दलाम ये मानधनावर जी मुलं कामावर घतेलेली आहेत ती खरचं चांगली काम 
करतात, या मुलांच मी कौतुक करतो क , यांनी खुपच चांगल काम केलेलं आहे. िनसग 
वादळ येणार होतं हे आप याला मा हत होत परंतु प र थतीच अशी िनमाण झाली 
क . याला आव यक असणार  साधनसामु ी गोळा करणं गरजेचं होतं. आम याकडे 
४० वषाची झाडं झालेली आहेत. मुळासगट आजह  ५ झाडं उखडुन आलेली आहेत. 
काल ते खोडं कापून घेत होते. या िनसग वादळामुळे फार मोठ  हानी झालेली आहे. 
अजुन काह  झाडं हे लोकां या घरावर पडू शकतात  या कमचा-यांनी चांगली कामे 
केलेली आहेत आ ण जी झाडं अजुनह  धोकादायक आहेत ती काढणेत यावी अशी 
वनंती करतो.ध यवाद. 

मा. यंका बारसे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  खरं तर 
सुजाताता नी या ठकाणी चांगला वषय मांडलेला आहे. आप याला िनसग वादळ येणार 
आहे हे मा हत असुन सु दा आपण पुवतयार  केलेली नाह . ट ह  वर सांिगतलं होतं 
क , या वादळामुळे झाडं कोसळू शकतात, लाईचे खांब कोसळू शकतात अशा बात या 
आप याला दले या हो या. मी मा.आयु  साहेबांना फोन केलेला होता क , मा याकडे 
घरावर झाड पडलेलं आहे ते काढ यात यावं असं मी ट एन गायकवाड यांना सांिगतलं 
होतं परंतु यांनी मला सािंगतलं क , ते झाड तोड यासाठ  मला परवानगी काढावी 
लागेल असे सांिगतले होते याचे मा याकडे कॉल रेकाड ग आहे िशवाय मा याकडे 
कमचार  सु दा उपल ध नाह . या श दाम ये मला ट एन गायकवाड यांनी उ र दलेलं 
आहे. हे पुणपणे चुक चं आहे. झाडं तोड यासाठ  परवानगी लागते हे आ ह  सु दा 
मा य करतो परंतु झाड खुपच पसरलेलं असेल आ ण  फांदयाची छाटणी करावयाची 
असेल तर आप याला वृ  ािधकरण सिमतीम ये परवानगी घेऊन या फांदया कट 
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कराय या हा जो िनयम आहे या िनयमाम ये आपण बदल करावा. याच बरोबर 
भागाम ये ब-याच ठकाणी लाईट नाह  या वादळा या प रणामुळे झालेलं आहे हे 

आ ह  मा य करतो. भागाम ये ३/४ मजली इमारती आहेत या इमारतीम ये पाणी 
हे मोटरनीच जाते. आप याकडे अजुनह  दवसाआड पाणी येते या दवशी पाणी येते 
या दवशी जर लाईट नसेल तर या लोकांना दोन दवसांनी पाणी िमळते. आता 

पावसाळा सु  झालेला आहे तर  दवसाआड पाणी का येते यावर सु दा आपण ल  
ावे आ ण दररोज पाणी ावे तसेच ेनेजचे काम करायचे हणले तर कमचार  

सांगतात क , हे पावसाचे पाणी आहे ते थांब यािशवाय काम क  शकत नाह . आ ण 
मग या ेनेज या चबरमधील पाणी लोकां या घराम ये घुसलेले आहे. यावर आपण 
माग काढणं खुप गरजेचे आहे. दवसाआड जो पाणीपुरवठा चालू आहे याऐवजी दररोज 
करणेत यावा कारण पावसाळा हा आता दररोज सु  आहे आ ण आ ह  आम या 
भागातील केलेली कामे ह  फेसबुक या ारे हॉटसअप या  मा यमातुन ह ड ओ 

शुट ंग क न दाख वत असतो.आ ण आ ह  ितथं हतबल आहोत हे आ हांला 
या ठकाणी जाणवतं कारण मा या भागाम ये असे जर पाणी आलं तर मी सहन 

क  शकत नाह . ध यवाद. 

मा.िशतल िशंदे  -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह कालची 
नैसग क आप ी येणार होती हे आप याला मा हत होतं आ ण काल ती आली आ ण 
याचा एवढा मोठा फटका आप याला पंपर  िचंचवड शहराला बसेल आ ण झाडं 

उ मळुन पडतील हे कोणाला ात न हतं  सव सद यां या याच त ार  असतील परंतु 
माझं या ठकाणी एका गो ीकडे ल  वेधायचं आहे क , आप याकडे यं णा कमी 
अस यामुळे सगळ कडे कामे होऊ शकली नाह त. परंतु या कमचा-यांची अशी भावना 
न हती क , हे काम करायचं नाह  कंवा कुठ या सद यांना ास ायचा आहे हणुन 
काल ब-याच ठकाणी झाडं पडली होती मा.नामदेव लांडगे यां या वॉडात गेलो होतो 
अिधका-यांनी थम र यावर  वादळामुळे जी झाडं पडली होती ती काढ यासाठ   
ाधा य दलेले होते. या ठकाणी अपघात हो याची श यता होती या ठकाणची झाडं 

काढुन घेतली आ ण जी वैय क झाडं होती ती काढ यासाठ   आजचा आ ण उ ाचा 
दवस ठेवलेला आहे. मला शासनाला एवढंच सांगायचे आहे क , ह  नैसग क आप ी 
होती यामुळे या वषयावर जा त चचा न करता यावर एक उपाय काढणेत यावा 
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आ ण येक भाग तरावर मानधनावर काह  लोक घे यात यावे कारण पुढ ल ८/१० 
दवसाम ये आप याला या गो ीला सामोरे जायचे आहे. मॅनपॉवर कमी पडत 
अस यामुळे  कामे होत नाह त. यामुळे मानधनावर लोकांची नेमणुक करावी आ ण 
सद यां या भागातील  र यावर पडलेली झाडे काढ यात यावी अशी वनंती करतो. 
ध यवाद.   

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  मा.महापौर 
साहेब, आप याकडे पुव पासून था आहे क , पावसाळयापुव  आप ी यव थापनाची 
बैठक घेतो. िनसग वादळाचा वषय हा याम ये ऍड शनल झाला. मग आप याकडे 
पावसाळयापुव ची आप ी यव थापनाची िमट ंग झाली का, तु ह  या नगरसेवकांना 
कळवलं का, आप ी यव थापन जर तयार असतं तर याम ये कोण याह  गो ीला 
अडचण यायला नाह  पा हजे होती. उदयान अिध क हे पद तुम या कागदावर बदल 
झाला कंवा तु ह  यांना २ म ह यापुव  चाज दला असेल, तर इथ या क येक 
नगरसेवकांना मा हती आहे क , आपले उदयान अिध क कोण आहेत. ब-याच लोकांनी 
साळंुके साहेबांना फोन लावलेला आहे. मला मा हती आहे कती लोकांनी साळंुकेला फोन 
लावला आहे. मग आ हांला अजुन उदयान अिध क कोण आहेत हेच जर का 
आ हांला मा हत नसेल तर मग आ ह  कोणाला फोन करायचे पीएम ला करायचे का 
ट एन ला करायचे हाच मोठा  आहे इथे. मी अित.आयु ांना  काल दुपार  फोन 
केला होता शहराम ये   कॉप रेशन या ॉपट चं सु दा भरपुर नुकसान झालेलं आहे. मी 
ितथ या कमचा-याला पीकरवरती घेतलं आ ण किमशनरसाहेबांशी बोलणं क न दलं. 
हणजे इथे जबाबदार  फ  नगरसेवकांचीच आहे का? झाडं कुठे,कुठे पडली हे 

बघायचं,नगरसेवकांनीच या कट ंगवा याला बोलवायचं, झाडं कट ंगवा याला आ ह  
कुठून तर  ठेकेदारांकडुन उपल ध क न आणतो. पण खरंच अशी प र थती िनमाण 
झाली तर या दो ह  गायकवाडांनी जुने नवीन नाह  आज यां याकडे जर  चाज आला 
असला तर  सु दा या दो ह  य  जु या आहेत. यांना या शहरातील सगळया गो ी 
मा हती आहेत. यांनी राजुकडंच काम कसं काय केलं हे पण मला मा हती आहे. मग 
असेच काम सगळया भागात हायला पा हजे. राजु या भागात काम झालं पण 
या या जवळच असले या बाबरताई या भागात काम झालं नाह .बाबरताई 
या ठकाणी राहतात या दोन लाईनमधुन मी आले ितथं दोन झाडं पडलेली आहेत. 
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माझं पण ितथं घर आहे सकाळ/सं याकाळ मी ितथे जातेचं यामुळे ितथे दोन 
लेनमधील कती झाडं पडलेली आहेत ती झाडं उचलली नाह त. तेथुन पुढे आ यानंतर 
द प वीट माट या समोरचं झाडाचं सु दा  असं धारदार टोक पुढे आलेले आहे. ते 

सु दा अजुन काढलेले नाह . पावसाळा येणार आहे, धोकादायक झाडं पडणार 
आहेत,झाडा या फांदया तोडाय या असतील तर या तोडायला नको का ह  सगळ  
कामं हायला पा हजे. आज ४ तार ख आहे आम याकडे आज पाणी आलेलं आहे. 
किमशनर साहेब आपण याबाबतीत अपयशी ठरलेले आहात. संभाजीनगरम ये ३१ 
तारखेला पाणी आलेलं आहे. २ तारखेला मेसेज आला क , आज पाणी व कळ त 
आहे.से टर २३ चा फडर खराब झालेला आहे.  पाणीपुरवठा होईल क  नाह  हे सांगता 
येणार नाह . आज तर  आ हांला पाणी िमळेल क  नाह  हे सांगता येत नाह . माग या 
िमट ंगम ये ५ ट के वाढ व दर पाणी दे याचा वषय आणला होता. कोरोना या 
जाह रातीम य े सारखं दाखवतात हात असा धुवा, तसा धुवा परंतु या ठकाणी ४/४ 
दवस पाणीच येत नाह  कुठून धुवा १ तारखेला जर पाणी आले असेल आ ण आज ४ 
तार ख आहे कोठुन पाणी आणणार  लोकांना आंघोळ ला पाणी नाह ,बाथ मला पाणी 
नाह . आपलं धरण ४० ट के भरलेलं आहे या धरणांत पाणी साठवुन काय उपयोग 
होणार आहे साहेब,आप याला काय गो ड मेडल िमळणार आहे का, वचार करा 
आ मप र ण करा  आ ण आज आपण पंपर  िचंचवड शहरवािसयांना ५ ट के रेट 
वाढवलेला आहे आ ण यांना पुरेसे पाणी देवु शकत नाह . माग या जीबी म ये तु ह  
वषय केला ह  दुदवाची गो  आहे. मी दो ह  गायकवाडांना  फोन केले दो ह  
गायकवाड मला हो,हो हणले आ ण दो ह  गायकवाडांनी मला लोकं पाठवली नाह त. 
मी तु हांला संभाजीनगर, शाहुनगरचे कती झाडे काढली आहेत याचे ह ड ओ पाठवून 
देते आ ह  ५० मुलांची टम तयार केली होती यांनी संभाजीनगर,शाहूनगर मधील 
पडललेी झाडे काढली आहेत मी तुम याशी, अित.आयु  यां याशी बोलले आ ह  कामं 
तर  कशी करायची योगायोगाने मी अजुन एक सभागृहात सांगते, किमशनरसाहेब काल 
रा ी मी तुम याशी बोलले, िसमाताई हणा या तु ह  खरंच उ कृ  काम करता  
आ ण हणुन मी किमशनरसाहेब तु हांला सागंते क , मा या भागातील एक म हला 
आहे ितचा नवरा पॉ झट ह आहे आज तो वायसीएमएच म ये  ऍडमीट आहे दोन 
लहान मुलं आहेत ते िनगेट ह आलेले आहेत ते यां या घरात सोसायट म ये आहेत 
सोसायट वाले यांच जेवण,चहा सगळं करता पाहुणे,नातेवाईक यांना  आता या 
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प र थतीत येता येत नाह . आ ण या बाईला कॅ सर पण आहे आ ण ितला खुप ास 
होत होता आ ण ती एकट च आहे. आप या वायसीएमएच मध या डॉ.नी ितला 
बघीतलंच नाह  मी इंगळे साहेबांशी प ह यांदा बोलले आ ण नंतर हणले चला आपण 
किमशनरसाहेबांशी सु दा बघु या बोलू या कारण िसमाता नी किमशनरसाहेबांच एवढं 
चांगल कौतुक केलं आहे हे सभागृहातील सगळया लोकांना कळायला पा हजे. तु ह  
सांगा ना आ ह  सगळे पेशंट दवाखा याम ये पाठवतो. मी किमशनरसाहेबांना हणलं 
क , मला बलाचं रेफरिशट ा कारण यांनी बलाचीच रेफरिशट दली होती. साहेब 
हणले ठक आहे मी  डॉ.वाबळेशी बोलतो यांनी सांिगत यानंतर बलाची रेफरिशट 
दली तो पेशंट बलाम ये नेला यांनी सांिगतलं क , ४० हजार .भरा नाह  तर आ ह  
घेणार नाह . कॉप रेशनची रेफरिशट असेल तर यांनी ४० हजार . मागायला नाह  
पा हजे. यांनी प  सांिगतले दररोजचे ६ हजार . आ ण इतर बाक चा खच दला 
तरच आ ह  पेशंट आत म ये घेऊ अ यथा पेशंट आत म ये घेणार नाह . आ ण मग 
किमशनरसाहेबांना रा ी ११.०० वा.कसा फोन करायचा हणुन तेथून आ ह  डॉ.वाबळना 
फोन केला यांनी हणले क , मी बला हॉ पटल नाह , ड .वाय.पाट ल हॉ पटल ा. 
मला या ठकाणी सांगायच आहे क , जर आपण बलाला पेशंट रेफर के यानंतर बल 
भरायचं नाह  असं आपलं सभागृहात ठरलेलं आहे हणुन मी बला मागीतलं होतं जर 
आप याकडे पेशंट ठेवता येत नाह   ड वाय पाट ल म ये सु दा रा ी दोन वाजता साधा 
ासाचा ास होत असताना या बाईला परत ड वायमधनं परत  वायसीएमएच ला 

पाठवा. हणजे या या ॅ ट कली गो ी घडतात. पु हा अस हणायचं यासाठ  एक 
किमट  लावा कशा,कशासाठ   किमट  लावायची. स मता आहे क  नाह  या यात  
स मतेने कोणी काम करतं क  नाह , का येक गो ीत किमट  मग याला काह  अथ 
नाह  नां, आ ण शेवट  तो पेशंट रा ी १ ते १.३० वा. ड वायला  नेला आ ण ड वाय 
वा यांनी पण मला प  सांिगतलं आहे क , या पेशंट या बरोबर कोण तर  एकजण 
असलंच पा हजे. नाह  तर तु ह  ाय हेट बाई ठेवा. आता नातेवाईकांकडे पैसेच 
नसतील आ ण ाय हेट बाई ठेवायची हणले तर रोजचे तीन िश टचे  २००० . तर  
घेतील  कोठुन आणणार हे पैसे मग या यावर कुठं तर  उपाययोजना झाली पा हजे. 
मी तु हांला सांगते झाडं आपतकालीन यव था शु य, पा याचं िनयोजन शु य 
तु हांला लडकत, तांबे भेटलेत नां यांचा काह  उपयोग होत नाह . लोकांना फ  
होड तून फरवून आणतात ितथं कती घाण आहे आ ण मी हे करतो, ते करतो असं 
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सांगत असतात. या चार वषाम ये यांचा काह ह  उपयोग झालेला नाह . मी तु हांला 
सांिगतलं होतं क , जी रटायड मंडळ  आहे याम ये एमट  कांबळे असतील, साळवी 
असतील या सगळयांना बोलवा ते या शहराला कसे पाणी देत होते तर  सु दा आपली 
मानिसकता नाह . आ ण अशा ीकोनातून आपतकालीन यव थेम ये जसं 
सुजाताता नी सांिगतलं आ ह  आम या  क लवर कामे केली मग महापािलके या 
कमचा-यांनी पगार कशाला यायचे या कमचा-यांना ३०,४०,५०,१ लाख असे पगार 
आहेत ाय हर असेल तर ७० हजार .पगार आहे एवढा जर यांना पगार िमळत 
असेल तर या नगरसेवकांनी यांना मतं िमळ यासाठ  नागर क यां यावर नाराज होऊ 
नये  नागर क यांना हणायला नको क , काय झालं एमएसईबी या लोकांना ध न 
आणुन आ ह  लाईट चालू क न घेतले या आहेत ह  काय यो य गो  नाह . हणुन 

येक गो ीवर चचा झाली पा हजे. तु ह  चचाच होऊ देत नाह  तर तुमची 
आपतकालीन यव थापनाची चचा कशी होईल. यावर चचा झाली असती तर 
आप याला तयार  करता आली नसती का ४०/५० मुले मानधनावर घेतली असती 
आप याला फ  र ता मोकळा क न यायचा होता कोणा या घरावर झाडं पडलेली 
आहेत, लोक घाबरत होती. एवढं वादळ जोरात होतं यासाठ  आपली आपतकालीन 
यव था ह  कायम व पी स म असली पा हजे. जु या इमारतीचे आपण ऑड ट केलेलं 
आहे का या लोकांना आपण इमारत पाडणार आहे हणुन सांिगतले आहे का 
नािशकला जसा वाडा पडला तसे आप याकडे कती तर  जुने वाडे आहेत क  जे पडु 
शकतात या ठकाणची माणसे िनघत नाह त क येक  इमारतीह  अशा आहेत क  या 
पडू शकतात. तसेच ेनेजचं पाणी काह  लोकां या घराम ये येतं कोणाला सांगणार 
आ ण यावेळेला कोणाचेह  फोन चालू नसतात यंगेज टोन लावून ठेवतात अशा 
प र थतीत आपलं काम चालू आहे. २००४ साली ज हा पुर आला होता यावेळेस 
पासून आपण आपतकालीन यव थापन हा वभाग चालू केला होता आ ण तो स म 
आहे . येक पावसाळयाम ये वादळ येऊ अथवा ना येऊ पण यासाठ  आव यक 
तयार  केलीच पा हजे.नागर कां या त ार   येता कामा नये, आ ण नगरसेवकांना 
बोलायची कशाला संधी देता आ ण मग यावर चचा झा यािशवाय तु हांला कळणार 
आहे का आ ह  परवा या दवशी इत या चांग या भाषेत सांिगतलं क , माई आ ण 
तु ह  बाप आहात तर या आई-बापा पयत सम याच गे या नाह  तर तु हांला कळणार 
कुठून आज र यावर झाडांचा कचरा तसाच आहे कती वाईट प र थती आहे हे तु ह  
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जाऊन बघा आ ण माई तु ह  जाताना इकडून न जाता इकडून असं गोल,गोल फ न 
जात जा. महापौर या सगळया वॉडा या नगरसे वका आहात यामुळे तु ह  सगळ कडे 
बघीतलं गेलं पा हजे. तु हांला या ठकाणी काह  सम या  दसली तर या ठकाणाहून 
फोन केला पा हजे. या िनसग वादळामुळे शहराम ये कुठे,कुठे नुकसान झालेलं आहे 
याची मा हती मागवली आहे का, शहराम ये कती ठकाणी आप ी आली याचे 

िनयोजन केलं आहे का या जीबी या िमट ंगऐवजी मा.आयु  साहेब तु ह  आपतकालीन 
यव थापनाची िमट ंग घेणे गरजेचं होतं. आ ण याम ये आपतकालीन यव थापनाची 
अशी  तयार  केलेली आहे. नाह  तर शाळे माणे तु ह  एक तासाचा  ह ड ओ  कॉलींग 
सवाना करा. १५ िमनीटं सं याकाळ  दलं तर ते पीच हणुन पाठवायला पा हजे 
सगळयाला आप या सगळयांना महापािलकेम ये यायचं नसेल तर तेवढं तर  
आप याला करावेच लागेल. आता जसं माझं ऐकल तसच वषया या बाबतीत चचा 
करताना ऐकावे अशी वनंती करते आ ण थांबते.  

मा.वैशाली घोडेकर -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  मा.आयु  
साहेब, आ हांला कळतंय एक कडे कोरोनाची लढाई आ ण एका साईडला आलेली ह  
आप ी या याम ये तुमची न क च दमछाक होत आहे परंतु आम या सगळयाकडनं 
एवढ च अपे ा आहे क , शासनाला येणा-या न क  अडचणी काय आहेत कारण काल 
मी देखील गावडेसाहेबांशी बोलले,गायकवाडांशी बोलले यांना येणार   अडचण हणजे 
यानंा कमी पडणारं मनु यबळ हे तु ह  यांना देत नाह  यामुळे यांना अडचणी येत 

आहेत तु ह  यांना ठेकेदार प दतीने का होईना यांना मनु यबळ पुरवलं पा हजे. 
परंतु मंगलाता नी जी व तु थती आता सांिगतली आहे ती अितशय भयानक आहे 
परंतु मंगलाता ना सांगते क , शासनावर अंकुश ठेव याचं काम हे स ाधार  प ाचं 
आहे. मग स ाधार  असो क  शासन यांनी काय तयार  केली होती. यांनी आप ी 
यव थापनाची िमट ंग घेतली होती का  एक कडे आपण कोरोनाची लढाई लढतो आहे 
आ ण एक कडे च वादळाची लढाई  च वादळ येणार आहे हे सगळयांना मा हत होतं 
याब ल तुमची काय तयार  झाली आहे. शासनाकडे मनु यबळ आहे क  नाह  याची 
मा हती दे याचा कोणी य  केला आहे का तशी आ ह  आम या वॉडाम ये तयार  
ठेवली होती. मा याह  वॉडाम ये झाडं पडली होती ती आ ह  उचलली परंतु शासनाने 
ब-यापैक  आ हांला चांगली मदत केली. मी ख-या अथाने  अ नशामक आ ण उदयान 
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वभागाचे अिभनंदन करते. यांची  जेवढ  कॅपॅिसट  आहे तेवढ  यांनी आ हांला मदत 
केली आहे. परंतु यांना जे मनु यबळ कमी पडते आहे ते दे यासाठ  शासन आ ण 
स ाधा-यांनी केला का मंगलाताई तु ह  ज हा महापौर होता यावेळेस तु ह  अशी 
आप ी आली होती यावेळेस तु ह  वत: पा यात उतरलेले आहात.  जेथे 
पावसाळयात पाणी तंुबलेले आहे यावेळेस आ ह  पावसाळयाम ये काह  आप ी आली 
तर यासाठ  काय तयार  केलेली आहे यासंदभात आ ह  िमट ंग घेत होतो. यांना 
काय अडचणी येतात हे सगळं आ ह  बघत होतो. आ ण या ठकाणी तशी तजवीज 
क न ठेवत होतो. असं शासनाने केलं का, मग या ठकाणी स ाधा-याच कुठं तर  
अपयश आहे आ ण याबाबतीत ख-या अथानं िनषेध करायचा असेल तर या ठकाणी 
स ाधा-यांचा िनषेध करते. आजची जी प र थती आहे ती हाताळ यासाठ  शासन 
आ ण स ाधार  कमी पडलेले आहेत पीसीएमसी म ये सगळा भ गळ कारभार चालू 
आहे. कोणाचा ताळमेळ कोणाला नाह , कोणाला काह  कळत नाह  एकजण बोलतो 
दुस-याला मा हत नाह  स ाधार  प नेते, महापौर आ ण शासन यां याम ये ताळमेळ 
दसत नाह . मा.महापौर साहेब, आपला शासनावर वचक बस व यात आपण कुठं तर  
कमी पडत आहात ह  व तु थती आहे. कोरोनाची प र थती चांग यापैक  सुधारलेली 
आहे याब ल मी यांचे अिभनंदन करते. परंतु याम ये मला एक सुचना करावयाची 
आहे क ,वायसीएमम ये लाझमा थेरपी जी आहे ती सु दा आपण सु  केली तर जे 
गंभीर पेशंट आहेत या याम ये न क च उपयोगात येईल. ससुन म ये ह  लाझमा 
थेरपी चालू आहे. लाझमा थेरपी वायसीएम म ये सु  केली तर याचा न क च 
उपयोग होईल. किमशनरसाहेब आपण एक िमट ंग या, कारण आता पावसाळा सु  
होणार आहे यामुळे नाले तंुबणार आहेत, गटर तंुबणार आहेत सोसायटयाम ये पाणी 
जाणार आहे, झोपडप टयाम ये पाणी साचणार आहे याबाबतीत तु ह  एक िमट ंग 
घेवुन मनु यबळ वाढवलं पा हजे. स ाधा-यांकडनं आ हांला अपे ा नाह  परंतु 
किमशनरसाहेब आपण वत: िमट ंग घेवुन मनु यबळ वाढवावे अशी वनंती करते 
आप याला जी मदत पा हजे ती वरोधी प  हणुन न क   क  असे आ ासन मी 
आप याला देते. मंगलाताई हणा या पा या या बाबतीत आपण अपयशी ठरलेलो 
आहात आम या काळात नागर कांना भरपूर पाणी िमळत होतं आता धरणं भरलेली 
असताना सु दा लोकांना पाणी िमळत नाह . आ ण आता यां याच नगरसेवकां या 
वॉडात ४/५ दवस पाणी येत नाह .  किमशनर साहेब, पावसाळयात सु दा दवसाआड 
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पाणी कशासाठ  देत आहात आता लाईट गेली तर नागर कांना  २/२ दवस पाणी येत 
नाह .  पावसाळया या दवसाम ये लाईटचा खुप  िनमाण होणार आहे तर या 
म ये आप याला कसे िनयोजन करता येईल किमशनरसाहेब आमची तुम याकडनं 
अपे ा आहे मा.महापौर साहेब,आपण सु दा या पा या या ावर ल  घातलं पा हजे. 
एक म हला हणुन आपण या सम यांकडे बघीतलं पा हजे. आज दवसाआड पाणी 
येते याम ये लाईट  गेली क , ४/४ दवस पाणी येत नाह . अशा वेळेस आ हांला 
वॉडात टँकर पाठवावे लागतात. आम या वॉडातील लोकांनी आ हांला आम याकडे बघुन 
मतदान केलेले आहे यामुळे पाणी ा अथवा ना ा परंतु नागर कांना आ हांला पाणी 
ावं लागतं यामुळे तो वषय येत नाह . आपण या ठकाणी पा याचं िनयोजन केलं 

पा हजे एक म हला हणुन आपण या ठकाणी म हलांचे  घेतले पा हजेत. या ठकाणी 
दररोज तर  पाणी िमळालं पा हजे. मंगलाताई हणा या लडकतांना काह  कळत नाह  
तर मग लडकतांना कळत नसेल तर शासक य अिधका-याची नेमणुक करावी. 
जेणेक न ते आ हांला मदत करतील २४ तास पा या या योजनेचे अजुनह  काह  
िनणय झालेला नाह . हणजे असे  कती तर  ांचा आपण बोजा उडालेला आहे. या 
शहरातील पा याचा,कच-याचा  असेल ,आता आले या नैसग क आप ीचा  
असेल यावर स ाधा-यांनी शासनावर वचक ठेवलेला नाह   आ ण िनयोजन तर 
शु यच आहे हे मला या ठकाणी खेदाने सांगावे वाटते क , स ाधार  िन काम झालेले 
आहेत तर  मा. आयु  साहेब या शहरा या  खरंच तुम याकडनं अपे ा आहेत क , 
यावर काह  तर  पयाय काढावा आ ण या या ३/४ सम या आहेत यावर  एक 
िमट ंग यावी आ ण आप याला जर का मनु यबळ कमी पडत असेल तर मनु यबळ 
यावं एवढ च मी आप याला वनंती करते आ ण थांबते ध यवाद.  

मा.संद प वाघेरे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आताच 
वैशालीताई हणा या क ,स ाधार  िन काम आहेत ३ वष झाली स ा आलेली आहे. 
आ ण मलाह  ३ वष झाली िनवडुन आलेलो आहे. आ ण आयु ांना पण ३ वष झालेली 
आहेत. मग नेमकं स ाधार  अपयशी ठरले का आयु  साहेब अपयशी ठरले. दुसर  
गो  मा.आयु  साहेब मी आप याला आप ी यव थापनसाठ   पुव   १४ मे रोजी प  
दलेलं आहे. आपण जेई डे युट  इं ज. यांना आपण नागर कांना  धा य वगैरे 
पुर व याचे  आ ण इतर काम लावलं आहे मी आप याला क पना दलेली होती क , 
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िश क वग जर शाळेम ये काम कर त नसेल तर यांना  हे काम लावावे यानंतर 
आपण आप ी यव थापनाचे काम २० दवसापुव च करायला पा हजे होतं  आज 
सगळ कडे ॉम वॉटर तंुबलेले आहेत काल या पावसाम ये कैलासनगरमधील सगळया  
नागर कां या  घराम ये पाणी घुसलं आहे. पुढे गे यानंतर एक नाला येतो या 
ना याचं पाणी सगळया झोपडप ट त घुसलं आज ती लोकं गर ब आहेत ॉम वॉटर 
लाईन लीअर नस यामुळे पाणी तंुबलं यानंतर आ ह  कसं तर  क न ते  लीअर 
केलं सुषमा सोसायट म ये सु दा पाणी घुसलं अनेक ठकाणी झाडं पडली आहेत 
अ नशामकची गाड  आली यांनी सांिगतलं क , झाड जवंत आहे यामुळे ते पुण 
झाड काढलं नाह  ते हणले आ हांला हे झाड काढ याची परिमशन नाह . यानंतर 
उदयान वभागाचे लोक थेरगांवमधुन आली आ ण यां याकडनं झाड काढून घेतलं. 
मा.आयु  साहेब, कुठलंह  काम करताना िनयोजन पा हजे. आता मंगलाता नी 
सांिगतलं क , बाबरता या लाईनमधली झाडं काढलेली नाह त मा.आयु  साहेब, 
िनसग वादळ येणार आहे हे सवाना मा हत होतं आता परवा या दवशी तुमचं 
अिभनंदन कर यासाठ  या सभागृहाने ३ तास घालवले आहे. आ ण बाक चे वषय घाई 
गडबड त मंजुर केले. आप ी यव थापनावर ३ तास अथवा ६ तास चचा झाली तर  
चालेल असे िनयोजन करावे आ ण ते िनयोजन माग  लागलं पा हजे. आज तु ह  काम 
कर याचा य  कर त आहात परंतु तुम या हाताखालचे अिधकार  काम कर त 
नसतील तर  यामुळे प ाची बदनामी होत आहे. काल या िनसग वादळाची दशा 
बदलली नाह  तर ते मुंबई म ये घुसलं असतं तर काय झाल असतं आ ण मग असं 
हणायचं का देव पाठ शी आहे. ठक वादळ येथून पुढं गेलं आहे पावसाळा येथून 

१०/१५ दवस लेट होणार आहे हवामानाचे अंदाज ९० ट के चुकतंय १० ट केच बरोबर 
असतात याम ये आप ी यव थापनाची िमट ंग लावा याम ये तुम या कमचा-यांना 
थाप य, ेनेज, आ ण उदयान,पाणीपुरवठा  वभागा या कमचा-यांशी सम य साधुन 

कुठ या भागात अ याव यक कामे कोणकोणती आहेत ती करणेत यावी. आ ण ह  
िमट ंग आज,उ ाच लावून या आ ण हा वषय माग  लावणेत यावा. जेणेक न सगळे 

 सुटतील  आम या भागाम ये अनेक झोपडप टया आहेत आ ण येक 
झोपडप ट म ये  पंगळाची झाडे वाढलेली  आहेत हे दुस-या या जीवावर वाढतं 
मा.आयु  साहेब, तु ह  या गो ी उदयान वभागाकडनं लीअर क न या.  एवढं 
बोलून थांबतो. जय हंद जय महारा .     
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मा.द ा य साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  खरं तर एक 
चांगला वषय या सभागृहासमोर घेतलेला आहे. संपुण देशभराम ये गे या २/३ दवस 
आगोदर हवामान खा याने सतकतेचा इशारा दला होता परंतु आपली आपतकालीन 
यव था ह  कुचकामी ठरली असे सद यांनी सांिगतले आहे. मा.आयु  साहेब, येक 
वष  उ हाळा,पावसाळा आ ण हवाळा हे ऋतू येत असतात जात असतात वातावरणात 
काह  बदल होत असतात.पण यावेळेस आपण या शहराचे आयु  या ना याने आपण  
या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने  आपतकालीन  यव थापना या संदभात 
भूिमका मांड याचं काम करावं. मला वाटतं हवामान खा याने सांिगतलं होत क , 
िनसग वादळ येणार आहे १३२ क.मी.वेगाने येणार आहे हे सगळं सांिगतलं असताना 
सु दा आपली आपतकालीन यव था या माणे स ज झालेली नाह . असे आप या 
सगळयाच नगरसेवकांचा समज झालेला आहे. मा या भागाम ये अनेक ठकाणी 
पाणी घुसलेलं आहे. नाले सफाई, ेनेज सफाईचे काम असेल ह  कामे कुठ या 
भागाम ये झालेली आहेत का सगळयात वाईट हणजे या अमृत योजनेम ये या 

लाईन खोदले या आहेत, ेनेज लाईन खोदले या आहेत या तशाच आहेत यामुळे 
आप या या शहराची वाईट अव था झालेली आहे. संपुण शहराची चाळण झालेली आहे. 
आपण मे म ह याम ये कुठ याह  र याची खोदाईची कामे बंद करतो. कोणालाह  
खोदकाम क  देत नाह . दरवष   आपण आपतकालीन यव थापनाची कामे करतो 
याम ये ेनेजलाईन चोकअप काढणे, नाला सफाईचे काम असेल, यापैक  आपण 

कोणती कामे काढलेली आहेत कती वषाचे टडर काढलेले आहे. कती ना याची 
साफसफाई केलेली आहे. कती ेनेज लाईनचे चोकअप काढलेले आहे. येक 
भागामधील नागर क सांगतो क , आम या घराम ये ना याचे  पाणी आलेले आहे, 

कोणी हणतो ेनेजलाईनचे पाणी आलेले आहे. आ ण आज आप याकडे ७० ट के 
कामाची कपात केलेली आहे. काय कामं करायची आहेत आ ण काय कामं केलेली 
आहेत याचं िनयोजन शु य असेल तर या कामाला आपण १०० ट के अपयशी ठरलेले 
आहात असं मला वाटतं. साने चौक ते थरमॅ स चौक याम य े१२ झाडं पडलेली आहेत 
ठक आहे परंतु जे होणार आहे याचं िनयोजन करणं हे काय आम या नगरसद यांच 
काम नाह  नां या सगळयाची जबाबदार  शासनाची आहे. आयु  साहेब,तु ह  अिधका-
यांना जे आदेश देता या आदेशाला हे अिधकार  केराची टोपली दाखवतात आ ण या 
शासना या भ गळ कारभाराला तु ह  जबाबदार आहात. या या ठकाणी र ते 
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खोदलेले आहेत ती सु दा बुज वलेली नाह त. शासनाने चांग या प दतीने कामकाज 
करावे अशी वनंती करतो.आ ण थांबतो.  

मा.अिभषेक बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  सुजाताता नी 
जो वषय सभागहृात मांडला याब ल यांचे आभार मानतो. मा.आयु  साहेब, आपण 
आपतकालीन प र थतीवर काय उपाययोजना करायला पा हजे हो या. याच प ीकरण 
खरं तर सव थम तु ह  ायला पा हजे होतं. यानंतर नगरसेवकांनी यावर चचा 
करायला पा हजे होती. या ठकाणी येक नगरसवेक आपआप या वॉडातील सम या 
सांगत आहेत याम ये पाणी, ेनेज, उदयान येक भागातील नगरसेवक हा  
यु.अिभयंता यांना घेऊन  ेनेज लाईन कुठे चोकअप आहे,कुठे पा याची सम या आहे 

हे बघुन या या प रसरातील कामे होत असतात आज प ा या बाजुने यावेळेस 
योजना आख या जातात आम या प ा या वतीने अमृत योजने अंतगत काह  ठकाणी 
कामे झालेली आहेत येक नगरसेवक कसे फॉलोप घेतात,अिधकार  कसे घेतात. 
आम या इथं धनगरबाबा मंद राजवळ ल जो प रसर होता या प रसराम ये  
पावसाळयात खुप पाणी साचायचे  या ठकाणी मा.आयु  साहेबांची ह जीट  झाली 
यानंतर या ठकाण या टॉम वॉटर बदल या आहेत आता या ठकाणा पाणी साचत 

नाह . भागातील या सम या आहेत या या भागाम ये िमटवा यात आ ण 
या ठकाणी सॉल ह होत नसतील तर मग आपण मा.आयु  साहेबांशी, 

शासनाशी,प ने याशी बोलून हे  ितथ या ितथं सोडवले पा हजे. आपतकालीन 
प र थती ह  येणार आहे हे मा हती न हती पण आली आयु  साहेबांनी या प दतीने 
माग या वष  शासना या गाईडलाईननुसार आपण कोरोना या काळाम ये जी कामे 
केलेली आहेत ती आपतकालीन प र थतीनुसार  यासंदभात आपण प हलं प ीकरण 
ावे आ ण येथून पुढे काय उपाययोजना करणार आहे आ ण काय क  शकतो. तुमचे 
वचार ऐक यानंतर ते जर आ हांला पटले तर आ ह  हा हणु नाह  तर आम यापैक  
काह  नगरसेवक इथ या इथं चचा करतील. काह  नगरसेवकांनी बरोबर बोलले आहेत 
क , आयु  साहेबां या अिभनंदनावर ३/४ तास चचा झालेली होती आ ण आपतकालीन 
प र थतीवर काह च चचा झालेली नाह . यामुळे या वषयांवर चचा झाली पा हजे. 
एका भागामधील चार नगरसेवक धरले तर ३२ भाग आहेत या भागातील नांवे 
सांगायला काय जा त वेळ लागणार नाह .आपतकालीन  प र थतीम ये जर काह  
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सम या िनमाण झाली तर या अिधकार /कमचा-यांशी संपक साधावा ते लगेच हजर 
राहतील यां या सम यांच िनवारण होईल. या ठकाणी तातड ने काह  जेसीबी वगैरे 
लागले असते तर आ ह  ते उपल ध क न दले असते. परंतु आप याकडे या ठकाणी 
यायला माणसे सु दा नाह त हणुन माझं हणणं आहे क , प ह यांदा शासनाकडुन 
प ीकरण यावं क , आपतकालीन प र थतीम ये यांनी आतापयत काय उपाययोजना 

केले या आहेत आ ण येथून पुढे काय करणार आहेत आ ण यानंतर प नेते 
असतील,गटनेते असतील ते ठरवतील यामुळे ते सगळयांसाठ  फायदेिशर ठ  शकते. 
असं मला वाटतं ध यवाद.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह ख-या 
अथानी काल जे िनसग च  वादळ होतं याची िन तपणे सगळयांना क पना होती. 
काह  कारणा तव पुणे-मुंबई, नािशक  हायवेवर देखील मोठया माणावर झाडं पडलेली 
आप याला दसली आहेत. आप या शहराची अशी अव था झालेली होती क , काह  
र ते बंद क न डाय हट केलेली होती. यानंतर पाणीपुरवठा, ेनेजलाईन यावर एक ना 
अनेक वषयावर चचा होत आहेत. खरंतर आपतकालीन प र थती या वषयावर चचा 
केली पण यावर काय अंमलबजावणी केली हे िन तपणे सांिगतले पा हजे क , आपण 
हे,हे ठरवलं आहे आ ण या माणे काम करणार आहे. कालचं वादळ इतकं जोरात होतं 
क , यामुळे अनेक सम यांना सामोरं जावं लागल आ ण महानगरपािलकेला आम या 
वॉडाम ये चांग या कारे काम करता आलं नाह  याचं कारण खुप मोठया माणावर 
आलेलं च  वादळ होतं. अस मला वाटतयं खरं तर अिभषेकच मला कौतुक करावंस 
वाटतयं क , तो नवीन नगरसेवक असताना सु दा यांनी आपतकालीन प र थतीम ये 
काय करायला हवं होतं जर याल कळतंय तर या प व  सभागृहाचे भाऊसाहेब भोईर 
हे या जे  नगरसेवक आहेत ते या यावेळेस बोलतात या यावेळेस ते बॅलं स 
बोलतात. नगरसेवक हणुन आपण काय कामे केली पा हजेत. सभागृह हे मं दर आहे 
आ ण या ठकाणी चचा झाली पा हजे,चचला वाव द यानंतर टका हायला सु वात 
झाली क , िन तपणे वादाला सु वात होते. या शहराम ये स ाधार  हणुन आयु  
साहेब, आ ह  कोण या गो ीत कमी पडलो आहे. या यावेळेला  तु हांला हे फळ 
पा हजे हणुन सांगता यावेळेला आ ह  स ा ढ प ाचे नगरसेवक आ ण त सम 
किमट  मधुन तु हांला ते फळ उपल ध क न तु हांला तो वषय मंजुर क न तुमचा  
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माग मोकळा क न देणं इतक च आमची िन तपणे जबाबदार  आहे. आ ण आ ह  
आमची जबाबदार  या यावेळेला पार पाडतो आ ण हणुनच शासन आ ण महापौर 
हणुन रथाची जी दोन चाके आहेत ती सुरळ त चाल यासाठ  आ ह  य  कर त 

असतो. कोणी तर  सहज बोलून गेलं क , पाणी दलं नाह  हणुन तु ह  फेल आहात. 
अहो तु ह  पा याचे यव थत िनयोजन केलं असतं, कामं जर यव थत केली असती 
तर आज ह  प र थती उ वली नसती.आ ण तु हांला घरचा र ता दाखवला नसता  
काडा िस ट म ह फेल गेली हे आमचं पाप नाह . हे कोणाचं पाप आहे हे सवाना 

मा हती आहे. मला कोणावरह  टका करायची नाह . यामुळे आहे या प र थतीवर 
मात करणं,आ ण यातुन माग काढणं  आ ण आप याला या या भागातून 
नागर कांनी व ासानी पाठवलं आहे यांना सु वधा देणं एवढ च मला वाटते आप या 
सवाची गरज आ ण कत य आहे असे मला वाटते. आप या धरणांत पाणी साठा कती 
आहे आ ण पाणी देणं श य असेल तर आमचे महापौर आ ण प नेते असतील तर ते 
पाणी दे यास नकार देणार नाह त. परंतु रोज पाणी दे यापे ा तु ह च सांगायचं क , 
आपला जो पाणीपुरवठा व कळ त होत होता तो सुरळ त कर याम ये आपली मदत 
झाली होती. माग या तीन वषाम ये आपण ेनजेलाईनवरती कती खच केला आ ण 
कती चांग या कार या लाईन टाक यात आ या काम क न घे याची कुवत जर का 
आम याम ये असेल तर  िन तपणे आ ह  चांग या कारची कामे के यािशवाय 
रहात नाह . मा.महापौर साहेब, आज काह  अिधका-यांचे  फोनच लागत नाह त. मी 
आज सकाळ  १०.१४ िमिनटापासून फोन करतेय फोन कं ट यु एंगेज  लागत होते. 
मा.आयु   साहेब या अिधका-यांवर तुमचा वचक असणे गरजेचे आहे. खरंतर आम या 
ह भागाम ये मी ५.३० वा गे यानंतर ितथं कोणीह  न हतं असं होता कामा नये.  
शासन हणुन तुमचा या ठकाणी वचक असणं गरजेचं आहे. आ ह  सव नगरसेवक 

तुम या बरोबर असतो तर येथून पुढ या काळाम ये अशी आप ी येणार नाह  आ ण 
आले या आप ीला चांग या कारे त ड दे यासाठ  आपण कायम स म असलं पा हजे. 
इथचं थांबते जय हंद,जय महारा . 

मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  काल या 
च वादळामुळे सगळयां याच वॉडाम ये  उ वलेला आहे. च वादळ येणार आहे 
हणुन आप या सगळयांना मा हती होतं परंतु आप या शासनाचा या ठकाणी 
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हलगज पणा झालेला आहे कारण आपण तेवढे स म रहायला पा हजे होतं अचानक 
कुठं काय घडल आ ण यासाठ  आपले कमचार  असतील यांच या ठकाणी ल  
पा हजे होतं काह  ठकाणी र तेच बंद झालेले आहेत र यांम ये झाडं पड यामुळे 
लोकांना जाण-येणं मु कल झालं मा या भागाम ये सु दा झाडं पड यामुळे संपुण 
र ता बंद झाललेा होता आप याकडे जर  कमचार  कमी असले तर  मला एवढंच 
सांगायचे आहे क , आप या अिधका-यांनी फोन उचलला पा हजे. आ ण यांनी 
सांिगतलं पा हजे क , आम याकडे माणसं कमी आहेत आ ण आ ह  उ ा येऊ असं 
काह  तर  उ र दले पा हजे होते. परंतु काह  जणांचे फोनच लागत न हते. यानंतर 
आम या कायक यानी झाडां या फांदया कापून घेत या आ ण झाडं बाजु केली आ ण 
र ता मोकळा क न घेतला आम या भागातील आणखी काह  झाडं उचलली नाह त. 
आमची वत:ची दोन आं याची झाडं पडलेली आहेत आ ण ते आ ह  काढुन घेणार 
आहोत आ ह  वैय क कामे सांगत नाह त परंतु या ठकाणी र यावर पडले या 
झाडांमुळे नागर कांना अडचण होते आप याला या या भागाम ये काम करायला 
पा हजे. आता पावसाचे दवस आहेत ना यामुळे लोकां या घराम ये पाणी जाणार आहे. 

येक वष  आप याला ह  कामे करावीच लागतात हे मा हती आहे. ेनेजलाईन चोक 
झालं क , लोकां या घराम ये पाणी जाते. परंतु जेवढ  आव यक कामे भागाम ये 
करणे आव यक आहेत तेवढ  कामे झालेली नाह त कोरोना या महामार मुळे आप या 
शहरातील मजुर यां या गावी गेलेली आहेत आपली कामे जवळ जवळ ३ म हने झाले 
ठ प झालेली आहेत. डांबर करणाचे कामे थांबलेलीआहेत काह  ठकाणी र ते खचलेले 
आहेत आपण बला हॉ पटल या इथं पा याची नवीन लाईन टाकलेली आहे 
या ठकाणचा पूण र ता खचलेला आहे. ह  कामे आप याला पावसाळयापुव  क न 
यावी लागतील. आ ण ती चांग या प दतीने करावीत एवढंच मी सांगु इ छते आ ण 

थाबंते.  

मा. शिमला बाबर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आताच 
मंगलाता नी सांिगतलं क , मा या भागातील झाडं उचलली नाह त काल मी संतोष 
पाट ल साहेबांना फोन के यानंतर यांनी आ हांला खुप मदत केलेली आहे. गावडे 
साहेबांनी अ नशामक वभागाची गाड  पाठवली होती. रा ी १२ ते १२.३० पयत 
कामकाज कर त होतो. आ ण आज सु दा ते काम चालूच आहे. आ ण मा या येथील 



32 
 
झाड पडायलाच आलेलं आहे मी गायकवाडांना सकाळपासून फोन करते परंतु ते फोन 
उचलत नाह त. आ ण कामह  कर त नाह त आ ण दुसरं फांदया छाटणीचं काम सु दा 
कर त नाह त आज/उ ा क  हणुन सांगत असतात मा या भागात एक नारळाचं 
झाडं अध िभंतीवर पडलेलं आहे. यासाठ  मी फोन कर त होते ते जर झाडं पडलं तर 
पूण र ताच  ितथं लॉक होऊन जाईल. यामुळं मी सकाळपासून यांना फोन कर त 
आहे. आयु  साहेबांनी यांना मनु यबळ कमी असेल तर यांना मनु यबळ उपल ध 
क न ावं गायकवाड साहेबांनी फोन न उचल याचं कारण येक नगरसेवकांनी 
सांिगतलेलं आहे. यांनी फोन न उचल याचं कारण सांगावं एवढं मी सांगते.ध यवाद.  

मा.संतोष ल ढे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह काल या 
च वादळा या अनुषंगाने या ठकाणी आपतकालीन प र थती  िनमाण होत असताना 
या या सूचना शासनाला दे यात आले या हो या. याला कुठली स म सिमती दोषी 

नाह . ेनेज,पाणीपुरवठा,आरो य वभागाला आपण मदत कायासाठ  मनु यबळ उपल ध 
क न ावं कारण क , आजची व तु थती पाहता पावसाळा चालू झालेला आहे आ ण 
परवा आप यावर संकट येऊन गेलंल आहे या अनुषंगाने शहरातील जी मह वाचे र ते 
आहेत याम ये मु यता टे को रोड काल या थायी सिमतीम ये मी आप याला 
सूचना  दले या हो या क , िनसग वादळाची द ता घेऊन आपण कामाला लागावे. 
आपण चांग या प दतीने काम करता परंतु आपतकालीन प र थतीम ये आपण मॅन 
पॉवर वाढ वणे आव यक आहे. या अनुषंगाने आपण सव अिधकार  वग यांनी 
या ठकाणी सहकाय करणे गरजेचं आहे. हवामान खा याने अंदाज दलेला आहे 

क ,यावष  १०२ ट के होणार आहे. या अनुषंगानेआपण एक कायत परता दाखवून 
आप या सव वभागाला सूचना दे यात या यात. आ ण आयु  साहेब, आप याला 
वनंतीआहे क , या ठकाणी धरणाम ये पाणी साठा भरपूर आहे. आम या काह  
नगरसेवकांनी सांिगतलं आहे क , आप याला रे युलर पाणी देता येईल का कारण 
पावसाळयाम ये वारंवार लाईट जाते यासाठ  आपण एमएसईबी या संपकात राहून 
जबाबदार ने काम करायला हवं कारण आपण दवसाआड पाणी देतो यामुळं 
सोसायटयाम ये पा याची खुप मोठ  अडचण होते. एखादया दवशी लाईट गेली तर 
यांना ३/४ दवस पाणी िमळत नाह . तर अशा गो ीस अनुस न आपण यां या 

अड अडचणी म ये आप याला यांना मदत करायला पा हजे. याच बरोबर 
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भोसर मधील आ दनाथनगर मधील ना याचे जे काम करतात या ठकाणी परत कचरा 
साठलेला आहे आ ण पाठ मागे पा याचा फुगवटा झा यामुळे काल या पावसामुळं 
नागर कां या घरांम ये पाणी गेलं आहे. आ ण या ठकाण या महा मा फुले शाळेम ये 
आ ह  या  ५० ते ६० कुटंूबाना  रा ी या िनवा-यासाठ  यांना जागा उपल ध क न 
दलेली आहे. तर ते काम तातड ने हायला पा हजे. शहरातील जे अितमह वाचे र ते 
आहेत यासाठ  कमचा-यांची नेमणुक करावी. आ ण र याम ये जी झाडं पडतील या 
झाडाचं पुनरोपण हो यासाठ  आपण तशा यांना सूचना दे यात या यात.आ ण 
सालाबाद माणे याह  वष  वृषारोपण करणेत यावे अशा सूचना दे यात या यात अशी  
वनंती करतो जय हंद जय महारा .  

मा.उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  काल जे च वादळ 
झालं याम ये  कोणा या  वॉडात झाडं पडली, कोणा या वॉडात  काय,काय झालं हे 
स मा.सद यांनी सांिगतलेलं आहे यामुळे मी परत या वषयावर जा त बोलणार 
नाह . मा.आयु  साहेब,  झाडां या फांदया तोड यासाठ  वृ ािधकरण सिमतीला अज 
द यानंतर सु दा याला ५/५ म हने लागतात आ ण याची अंमलबजावणी वेळेवर 
होत नाह . आ ण ते झाड तोड यासाठ  परमीशन िमळत नाह . आता काल जे वादळ 
झालं या याम ये  मा या वॉडातील एक बकर  मेली, ३ गाडयांच नुकसान झालं याला 
जबाबदार कोण यावेळेस धोकादायक झाडं तोड यास परमीशनची आव यकता आहे 
आ ण वदाऊट परमीशन झाड तोडलं तर गु हे दाखल करता. धोकादायक झाड 
तोड यासाठ  अज देवुन सु दा ते तोडले नसेल आ ण या झाडामुळे जे नुकसान 
झालेले आहे याला जबाबदार कोण मा.आयु  साहेब., एक झाड असे आहे याचं नांव 
मी तु हांला सांगणार नाह  पण हे तु हालाह  मा हती आहे  या झाडाला िलंबुह  
येतात,आंबेह  येतात  असे तीन कारचे झाड आहे. ते झाड कतीह  तोडलं तर  ते 
वाढतचं राहत हणुन  ते झाड वाढूच देणार आहात का या झाडावर काह  तर  
िनयोजन क न ते झाड वाढणार नाह  यासाठ  आपण काह  तर  हलचाल केली पा हजे. 
या झाडामळेु मा या वॉडाम ये एक बकर  मेली नसती. आता पावसाळयाचे दवस 
आलेले आहेत यापुव  पावसाळयाम ये पुर येऊन कती तर  नागर कांचे हाल झालेले 
आहेत ह  वेळ येऊ नये यासाठ  मा या सव सहका-यांनी तु हांला मागदशन क न 
सांिगतलेलं आहे आ ण मी ह  वनंती करते क , तशी पु हा वेळ येऊ नये आ ण  
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वॉडाम ये  र यावर जी झाडं पडलेली आहेत ती काढून र ता मोकळा करावा आम या 
सार या नगरसेवकांनी आ ण कायक यानी येऊन ती झाडं काढलेली आहेत. यां यावर 
गु हे दाखल झालेली आहेत अशी प ं यायला नको आहे. तसेच भागाम ये पा याचा 
ॉ लेम झालेला आहे या कोरोना या प र थतीम ये आपण नागर कांना आवाहन 

करतो क , साबणाने हात धुवावेत परंतु नागर कांना पाणीच िमळत नाह  तर हात 
कशाने धुवायचे ४/४ दवस पाणी येत नाह   सुदशननगर भाग असा आहे क , 
या ठकाणी पाईपा या पा यािशवाय पयाय नाह . एक दवसाआड पाणी १ ते दड तास 

येते आ ण हे एक दवस पाणी नाह  आले तर या लोकांनी काय करायचं मा या 
सहका-यांनी सांिगतले आहे क , या सवाला स ाधार  प  जबाबदार आहे. माझी 
मा.आयु ांना वनंती आहे क , जे काह  करतंय ते शासन कर त आहे आ ण संबंिधत 
अिधका-यांकडुन याची मा हती घेणेत यावी. आ ण या माणे िनयोजन करावं.  

मा. वाती काटे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आता िनसग 
वादळामुळे झाडे पडलेली आहेत यावर खुप चचा झालेली आहे. पण मा या वॉडात 
असं झालेलं आहे क , काल मी उदयान वभागा या संपकात ९.०० वाज यापासून होते.  
खोत साहेबांना माझे कमान १०० फोन झालेले असतील माझा भाग झोपडप ट चा 
अस यामुळे िशवश या ठकाणी  दोन झाडं पडलेली होती.  आ ण याला संपुण 
वायर ंगने वेटोळं घातलेलं होतं. या ठकाणी लोकं खुप घाबरत होती. मी यांना 
सांिगतलं क , प हलं लाईट बंद करा लाईट बंद के यानंतर एक अ या तासाचं काम 
होतं. पण ते काम करायला रा ी १० ते १०.३० वाजले. यांना फोन के यानंतर ते 
हणले आम याकडे लोक नाह त मी यांना हणलं क , तुमचा फ  एक माणुस ा 
यां याबरोबर राहून आमची माणसं क न घेतील. आ हालंा एक माणुस सु दा 

िमळाला नाह . यामुळे या झाडा या फांदया तुटून या वायर वर पडले या हो या 
यामुळे लाईट आ ण लाईट बंद पड यामुळे पाणी बंद झालं तसेच आंबेडकर 

पुतळयासमोर अजुन झाडं पडलेली आहेत ते पण उचलल ं गेल ं नाह  काल या 
पावसामुळे संपुण झोपडप ट म य ेपाणी िशरल ंहोतं आ ण ओपन गटर आ ण ॉम 
वॉटरची लाईन यामधुन येणारं घाण  पाणी सगळयां या घराम ये िशरल ं होतं. मी 
आप या अिधका-यांना सांिगतल ंक , तु ह  लोक वाढवा पण लोक काय वाढव ूशकले 
नाह त दोन माणस ं कती काम करणार ितथं एक बाई आली आ ण हणाली मी आता 
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भागात जाऊन ग धळ घालते  मी या बाईला  समजुन सांिगतलं ती गाड  आली   

पण या ठकाणी मनु यबळच कमी अस यामुळे १०० ते १५० त ार  कशा सुटणार मी 
आयु साहेबांना प  दलं होतं क , चबर/गटर हे दु त क न या आयु  साहेबांकडे 
मी गे यानंतर ते संबंिधत अिधका-यांना ताबडतोब फोन क न काम क न घे यास 
सांगतात यावेळेस ते ऐकतात आ ण आ ह  अिधका-यांना फोन केला क ,आमचं 
कोणच ऐकत नाह . माझा भाग हा झोपडप ट तील अस यामुळे एका झोपड त 
अ रशा ५/६ माणसं असतात या या घरात पाणी िशर यामुळे ते पायावर उभे 
असतात  यासाठ  मी आप याला वारंवार फोन कर त असते  पण काम काह च होत 
नाह त. आयु  साहेब, आ ण मा.महापौर साहेब  आपण आणखी थोडं ल  दलं तर 
बरं होईल. ध यवाद. 

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  काल जे 
च वादळ आलं यामुळे झाडं पडली,लाईट बंद  पडली आ ण यामुळे पा याचा 
ॉ लेम सगळ कडे िनमाण झालेला आहे. येक नगरसेवकांनी पाणीपुरवठा,उदयान, 
ेनेजलाईन, वदयुत वभागा या अिधका-यांना फोन केले परंतु महापािलकेची आ ण 

एमएसईबीची यं णा  कमी पड यामुळे कालची घटना घडलेली आहे. आ ण येथून पुढे 
असाच  िनमाण होणार आहे. मला परवा या जनरल बॉड या संदभात  काह  
सूचना करावया या आहेत परवा जनरल बॉड  सु  हो या या आधी मला प ने यांनी 
फोन केला क , आ ह  किमशनर साहेबांकडे बसलो आहे आ ण तु ह  या आ ण मग 
मी आ ण भाऊसाहेब भोईर आयु  साहेबाकंडे गेलो यांनी सांिगतले क , कोरोनामुळे 
तु ह  सोशल ड टंगिशंग फॉलो करा हणजे सभागृह आप याला यव थत चालवता 
येईल. आ ण कमीत कमी लोक सभागृहात कसे उप थत रहाता येईल ते बघा 
प ने यांनी तशा सूचना के या आ ण आ ह  ते मा य केलं. परंतु आ ह  वनंती केली 
क , आ ह  सभागृहात आ यानंतर येक वषयावर आ हांला बोलू ा बजेट या 
वषयावर आ हांला बोलायचे होते मी प ने यांना सु दा सांिगतल होतं क , यावष  तर  
आ हांला बजेटवर बोलू देणार का तर यांनी सांिगतलं क , यावष  बजेटवर बोला. 
भाजपची स ा आ यापासून कुठ याह  बजेटवर चचा झालेली नाह . मा.महापौर साहेब, 
तु ह  या सभागृहात मा या आगोदर पासून आहात असं कधी झालेलं आहे का 
बजेटवर चचा न करता बजेट मंजुर झालेलं आहे २/३ दवस बजेटवर चचा होत होती 
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येक सभासद बजेटवर बोलायचा आ ण यानंतर तो शासनाला सुचना करायचा 
आ ण शासन यांना यो य वाटलं असे आंतरभाव करायचं तु ह  ३/४ वषापासून 
एकह  बजेटवर चचा क  दली नाह . हे काय चांगल ल ण नाह  महापौर साहेब, 
तुमची स ा आहे हणुन तुम या मेजॉ रट वर सगळे वषय पास क न घेत आहात 
परंतु तु ह  आ हांला बोलूच देत नाह  तर आ ह  या सभागृहात कशासाठ  यायचं मी 
नानांना वचारलं क , तु ह  स ा ढ प ने यांना वचारलं का माग या जनरल 
बॉड म ये बजेटवर चचा का  क  दली नाह  आ ण हे जर असंच चालणार असेल तर 
आ ह  जनरल बॉड म ये येणारचं नाह  लोकशाह  प दतीने जर जनरल बॉड  चालवली 
तर सगळे लोक ये यास तयार आहेत आ ह  वरोधाला वरोध कधीच केलेला नाह . 
सभागृहाम ये रा वाद  काँ ेस प ाची भूिमका ह  वरोधाला वरोध ह  कधीच न हती. 
स ा तु हांला िमळाली हणुन तु ह  स ेत आलेले आहात पण आपण या शहरा या 
वकासासाठ  एकमेकाला सहकाय क न शहराचा वकास केला पा हजे.  माग या 
जीबीम ये आ ह  कोरोनावर मात केली हणुन शासनाचं कौतुक केलं होतं परंतु 
दुसर  बाजु आहे ती हणजे काल या िनसग वादळा या बाबतीत शासन १०० ट के 
कमी पडलेलं आहे आ ण आयु  साहेब तु हांला सु दा काह  वेळेला यो य भूिमका घेणं 
गरजेचं आहे. यापुव चे जे आयु  हणुन येऊन गेले  ते या  सभागृहाम ये म य थी 
करायचे आ ण मा.महापौर यांना वषय समजुन सांगायचे माग या जीबीम ये 
ध वंतर चा वषय होता यावर आ हाला बोलायचं होतं आमचा याम ये वैय क 
वाथ काह च न हता आमची भूिमका ह च होती क , ध वंतर  योजना ह  यो य आहे. 

सव कामगारां या हताची आहे कोरोनामुळे आपण यावष  वैदयक य वभागावर सवात 
जा त खच केलेला आहे. कामगारांसाठ  ध वंतर  योजना आपण आणली होती. याची 
भूिमका ह च होती क , आज आप या इथं राहणा-या कामगाराला मोठा आजार झाला 
तर आपण यांना मदत करतो. महापौर साहेब, पंपर  िचंचवड शहराम ये असे अनेक 
नागर क आहेत क , यांना कॅ सर झाला, ेन टयुमर झाला असेल तर याला पैशा 
अभावी यां यावर उपचार होत नाह त  असे अनेक कुटंूब या सभागृहात तु हाला 
पहायला िमळतील. आ ण मग अशा ठकाणी जी ामा णकपणे काम करणार  लोक 
आहेत  यां यासाठ  आ ण यां या कुटंू बयासाठ  ह  योजना काढलेली आहे. आ ण 
तु ह  हणायला पा हजे होतं क , तुमचं हणणं चुक चं आहे ध वंतर म ये जा त पैसे 
जातात आ ण वमा योजनेम ये कमी पैसे जातात शासनाने सु दा यांनी याचंी 
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भूिमका मांडलेली नाह . तर ह  तसाच वषय रेटून नेऊन मंजुर क न घेतात ह  प दत 
बदला आता कसं या वषयावर सगळयांना  बोलायला संधी दली परवा सु दा 
वषयावर आ हांला बोलू दलं नाह  पण दुस-याच वषयावर ३ तास झालं चचा झालेली 
होती. जे मुळ वषय आहेत यावर बोलायला संधी िमळाली पा हजे. येक नगरसेवक 
हा या शहरातील नागर कांचे जे काह   आहेत यावर चचा कर त असतो. 
मा.महापौर साहेब, आपण या शहराचे थम नागर क असुन कोण या एका प ाचे 
नाह त त हा माझी आप याला न  वनंती आहे क , येथून पुढे आपण लोकशाह  
प दतीन ेसभागृह चालवावे यावेळेस आमचा  वरोध असेल यावेळेस वरोध न दवुन 
या यावेळेस आ ह  चार जण  मतदान घे याची वनंती करतो यावेळेस आपण 

मतदान यायला पा हजे. मतदान घेत यामुळे काय फरक पडतो. या ठकाणी योगेश 
बहल,मंगलाताई कदम आहेत यांनी महापौर पद भूष वलेलं आहे यावेळेस अशी 
प र थती न हती.  मा.महापौर साहेब,माझी आप याला न  वनंती आहे क , वरोधी 
प नेते आ ण ये  नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर, मंगलाताई कदम आपण िसिनयर 
नगरसेवक आहात आ ण िसमाताई तु हां सगळयांना क पना आहे क , पुव या 
काळाम ये या सभागृहाम ये िसमाताई तुम या सारखी भाषणं कोणीच केलेली नाह त. 
आ ण तु ह  प पणे वरोधात भूिमका यायचे वरोधात बोलायचं आहे परंतु तु हांला 
कोणी बोल यावाचुन कोणी अडवलं नाह . यािशवाय रा वाद  काँ ेसचे माजी महापौर 
आर.एस.कुमार होते हे नेहमी वरोधी भूिमका मांडायचे, भाऊसाहेब भोईर काँ ेसचे होते 
ते ह  वरोधी भूिमका मांडायचे परंतु या ठकाणी असं कधीच घडलेलं नाह . त हा माझी 
आप याला वनंती आहे क , यांना वषयावर चचा करायची आहे यांना चचा क  ा. 
आ ण मा.आयु  साहेब, तु हांला या ठकाणी येऊन ३ वष झालेली आहे, तुमचं काम 
चांगलं आहे परंतु याबाबतीत आपण चुकलेले  आहात. सभागृहात जे चुक चं कामकाज 
चालतं याला  बंद पाड याचं काम पण तुमचं आहे  आयु  साहेब, तु ह  फ  
ब याची भूिमका घेता हे आ हांला तुम याकडनं अपे ीत नाह . अनेक उदा.आ हांला 
मा हती आहेत क , ब-याचदा किमशनरानंी वत: ह त ेप क न स ाधा-यांना 
या ठकाणी सांग याचा य  केलेला आहे. आ ण या ठकाणी खेळ मेळ या 
वातावरणाम ये हे सभागृह चाललं पा हजे. आ ण आप याला ये या दड वषानी 
आप याला िनवडणुक ला सामोरे जायचं आहे. आ ण महापौर साहेब, तुम या प ांनी 
लोकांना जे काह  सांिगतलं आ ण ते लोकांना पटलं हणुन तुम या प ाची स ा 
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आलेलीआहे. आज आ ह  वरोधी प ा या भूिमकेम ये आहोत. आपण सगळे िमळुन 
एक  काम कर याचा य  क  नाह  तर महापौर साहेब, तु ह  आ हांला प पणे 
सांगा क , आ ह  आम या प दतीने सभागृह चालवणार आहे मग आ ह  पण आम या 
प दतीने वेगळा वचार करावा लागेल. या सभागृहात चुक चं काह  घडु नये हे जर 
अपे ीत असेल तर आपण लोकशाह  प दतीनं सभागृह चालवावं अशी मी आप याला 
न  वनंती करतो.  

मा. वकास डोळस - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आप ी 
यव थापन क  आहे क  नाह  हे मला मा हत नाह . कारण पाठ माग या वषाचं मी 
आप याला सांगतो क , आम या बोपखेल गावात रामनगर या लम ए रयाम ये पुलाचं 
पाणी आलं होतं यानंतर आयु  साहेब जी िमट ंग झालेली होती यानंतर  पािलकेचे 
कमचार  कोणी दसले नाह त आ ण ज हा,ज हा या आप ीचा वषय येतो यावेळेस 
आपले स मा.सद य यांचे कायकत यां या जवळ ह च मंडळ  काम करतात. आता 
कालचा  एक वषय सांगतो आम या इथं गजानन महाराज नगर आहे तालेरा या 
गोडावून संदभात दोन वषापुव  आ ह  चारह  नगरसेवकांनी आप याला फोटो काढून 
अज दलेला होता क , ह  ॉपट  जवळ जवळ ५० एकराम ये आहे आ ण या याम ये 
इंड यल शेड आहे आ ण या याम ये नैसग क नाला आहे आ ण हे शेडचं बांधकाम 
अनिधकृत आहे हणुन आ ह  हे फोटोसह आप याला दलं होतं आ ण मी बांधकाम 
परवानगी या ब-याच अिधका-यानंा बोललो क , तालेरा हा जरा मोठा माणुस आहे 
यामुळे थोड  गडबड होईल. आपली ह  ग हमटची सं था आहे आ ण एखाद  

आप यावर का करतो हा प हला  आहे. आ ण काल या वषयाचा अथ तु हांला 
समजुन सांगतो या तालेरा मायसेस या मधुन गजानन महाराज नगर आहे यामधुन 
तीन नाले सोडून दलेले आहेत परवा सं याकाळ   पाऊस चालू झाला आ ण जवळ 
जवळ १०० घराम ये आ ण ब ड ंगम ये जे मीटर आहेत या मीटर पयत हणजेच 
जवळपास ३ ते ३.५ फुटापयत पाणी होतं. यानंतर आप या अिधका-यांना कॉल केला 
तर ते जागेवरती आलेले नाह त शेवट  आ ह  आ ण आमचे कायकत, थािनक लोक 
यांनी थम लाईट बंद केली यानंतर चबर ओपन केले आ ण ितथं ॉम वॉटरची 
लाईन टाकायची हणुन गेली २ वषापासून सांगत आहे पण लाईन टाकलेली नाह .   
आ ण जी छोट ,छोट  कु ी होती ती पा यामधुन वाहून गेलेली आहे. ॉम वॉटरची 
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लाईन जर आगोदर टाकली असती आ ण या तालेरा या व द जर कारवाई केली 
असती तर या १०० घरांम ये पाणी गेल नसतं आ ण आता ब-याच लोकांनी सांिगतलं 
आहे क , आपले आप ी यव थापनाचे लोक नसतात. आप या उदयान वभागाचे 
गायकवाड साहेब आहेत, यांना मी कालपासून १० वेळेस फोन केला असेल, आजह  
फोन केले तर  सु दा यांचे फोन वेट ंगला येत आहेत.परंतु यांचा काह  कॉलबॅक 
आलेला नाह . शेवट  काल आमचे जे जेई आहेत यांना फोन कर यास सांिगतलं 
यांनी फोन के यानंतर यांना सांिगतले क , आम याकडे लोड जा त आहे तु ह  

फायर गेडला फोन करा आ ण गावडे साहेबांना फोन केला तर ते हणले क , 
आम याकडे जा त लोक नाह त तु ह  यांना कॉल करा शेवट  मी फोन घेतलाआ ण 
यांना सांिगतलं क , मा या भागातील कामं झाली पा हजेत. शेवट  उदयानची माणसं 

आली नाह  क , फायर गेडची माणसं आली नाह  आम याकडे जी ५ झाडं पडली 
होती ती आ ह  साईडला नेऊन टाकली आता  असा आहे क , जी झाडं पडलीत  
ती तर  आपण उचलणार आहात क  नाह  हे सांगा मुळात हे जे अिधकार  काम कर त 
नाह त यां यावर आपला वचक नाह  या अिधका-यांना मा हती आहे क , हे काय 
करणार आहेत फ  एक फोन करतील,सांगतील आ ण सोडून देतील. काह  गो ीम ये 
आपण बोलू पण शकत नाह  आ ण काम पण सांगू शकत नाह .  आ ह  क येक 
वेळा यां या व द कं पलेन केलेली आहे हे आमचं ऐकत ना  याचा अथ असा होतो 
क , या यावरती आपला वचक नाह . ज हा नागर कां या सम या िनमाण होतात 
यावेळेस एक तर स ाधार  तर  बोलणी खातात कंवा वरोधी प ाचे नगरसेवक तर  

बोलणी खातात शेवट  इथं आ यानंतर आपण सगळे नगरसेवक आहोत. आप ी 
यव थापनाम ये वदयुत, पाणीपुरवठा, उदयान, थाप य, ेनेज वभाग आहे. अहो 
सा या,सा या गो ी आहेत या यांना समजत नाह . यात आपला एक कायकार  
अिभयंता हणाले  काय करायला लागले साहेब, मी हणलं साहेब, तु ह  घर  जा 
जेवण करा आ ण झोपा आ ह  करतो हे काम या अिधका-यांना पा याची वाट कशी 
काढून ायची हे समजत नसेल तर हे कशासाठ  अिधकार  ठेवले आहेत बरं बाक ची 
कामे यांची  लोक बघतात. आयु  साहेब, मी तु हांला एक ह ड ओ दाखवतो  डे युट  
इं जिनयरला  घेवुन मी या लोकां या  घराम ये गेलो लोकांनी दवाणवरती एक खाट 
ठेवली आ ण या यावरती  एक खुच  ठेवली आ ण मग या यावरती बसला असा 
फोटो मा याकडे आहे. या डे युट ला मी घरात नेलो होतो आ ण दुस-या दवशी ते 
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दुपार  १२.०० वा. आले आ ण या यानंतर सांगतात क , सांगा आता करायचं साहेब, 
सं याकाळ  आ ह  आम या वत: या पैशाने एक जेसीबी लावून या ठकाणी 
असले या पा याला  वाट काढून दली यावेळेस ते पाणी गेले.  यानंतर ितथं घुबे 
साहेब आले आ ण यांनी आ हालंा सांिगतलं क , ॉमवॉटरची लाईन काढून देवु. 
गे या दोन वषापुव च तु ह  याबाबतीत िनणय घेतला असता तर कालचा ॉ लेम 
िनमाण झाला नसता. अनिधकृत बांधकामा या बाबतीत सांगायचं झालं तर आपण 
सामा य लोकांची बांधकाम पाडतो मग या ठकाणी जे इंड यल शेड २०/२० हजार 
केअरफुटाचे अनािधकृत शेड आहेत या ठकाणी आपण को ह ड या पेशंटना  
वारंटाईन करणार आहात या शेडवर यापुव च कारवाई करायला पा हजे होती. आपण 

सामा य लोकांची घरे पाडतो आ ण हे काय पािलकेचे जावई नाह त मुळात यां यावर 
आगोदर कारवाई हायला पा हजे होती. काल  िनसग वादळामुळे जी प र थती 
उ वली आहे आ ण याम ये वदयुत, थाप य, पाणीपुरवठा, ेनेज,उदयान, अ नशामक  
या वभागातील संबंिधत अिधका-यांवर कारवाई हायला पा हजे.  आ ण १०० ट के 
कारवाई हायला पा हजे.  आ ण एकमुखी सव सद यांनी मागणी केली पा हजे.   
आप ी यव थापन हे कोण या एका नगरसेवकाचं काम नाह . फ  आपतकालीन 
यव थापनाला कॉल करा ह  शासनाची हे पलाईन आहे.क पलेन फ  र ज टर होती 
परंतु काम कोणच कर त नाह . काम नगरसेवक  कंवा यांचे कायकत कर त 
असतात. या लोकांवर कारवाई क न उ ा जाह र करावे. ध यवाद. 

मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह मगाशी बाबरताई 
हणा या क , उदयान वभागाचे पीएम गायकवाड यांना बोलवून यावं  कारण गेली 

१० दवसापासून मी यांना सांगत आहे क , जी झाडं वाढलेली आहेत, फांदया 
वाढले या आहेत ती तोड यात यावे. असे सांगुनह  ते माझं ऐकत नाह त मग मी 
यांची तकार घेऊन पाट ल साहेबांकडे गेलो आ ण वचारलं क , शहराम ये अशी 

आपतकालीन प र थती उ वली तर यावर आपण काय उपाययोजना केलेली आहे. 
तर पाट ल सरांनी पीएम गायकवाडांना फोन लावला पण मला उ र काय िमळालंच 
नाह . याच माणे अ नशामक वभागाची गाड  मा याकडे आली यांना मी जी 
मेन,मेन र ते आहेत या ठकाणी झाडं पडलेली आहेत ती काढ यास सांिगतले पण ते 
पण तसेच िनघुन गेले. मा.महापौर साहेब, मी आप याला सांगु इ छतो क , असंच 
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एका नागर कांने साने चौक ते  थरमॅ स चौका या दर यान एक त ार उदयान 
वभागाकडे केली होती  या त ार वर आप या उदयान वभागाने कारवाई केली नाह  
आ ण या  माणसांचा मृ यु झाला. मृ यु झा यानंतर  मी या फाईलचा ४/५ 
दवसापासून फॉलोप घेत होतो परंतु शासनाकडुन याला मदत झाली क  नाह  हे 
मा हत नाह . आपण या शहरातील लोकां या मरणाची वाट बघणार आहोत का ? 
आ ण दुसर  गो  मी गायकवाड साहेब आ ण पाट ल साहेबांना सांगु इ छतो क , 
येथून पुढे एकह  माणुस दगावला तर मी तुम यावर ३०२ चा गु हा दाखल कर न 
आ ण मी हे वत: कर न दुसर  गो  मगाशी मंगलाता नी सांिगतलं क , आप या 
येथील एक पेशंट याला वायसीएम ला सु दा घेत न हता आ ण दुस-या हॉ पटलला 
पण घेत न हता यासाठ  मंगलाता नी आप याला फोन केला होता क , मी वत: 
या पेशंटबरोबर होतो मी यांना सांिगतलं क , आ ण इंगळे साहेबांना सांिगतलं क  

तु ह  ड  वाय पाट ल हॉ पटलची रेफरिशट ा. यांनी मला अस ं सांिगतलं क , 
मंगलाता नी या पेशंटला बला हॉ पटलची रेफर ा असे सांिगतले आहे. या पेशंटने 
ती रेफर घेऊन बला हॉ पटलला गेला या ठकाणी याला ४० हजार . डपॉ झट 
भर यास सांिगतले आहे हणुन यांनी मला दुपार  १२.०० वा.  फोन केला.  मी परत 
वाबळसाहेबांना फोन केला बला हॉ पटलवाले ४० हजार .भर यास सांगतात मी काय 
क  तर ते हणले मी तर  काय क  मी यांना हणले क , या पेशंटला या ठकाणी 
पैसे भरावे लागतील असं का सांिगतलं नाह  तर ते हणले क , मी यांना कस 
सांगणार मी कसं बोलू यां याशी नेमक  तु ह  फसवणुक कोणाची करताय आमची 
करताय का या पेशंटची करताय कुठ याह  नगरसेवकाचा फोन आला तर  यांना जी 
काह  स य प र थती आहे ती यांना सांगावी. कारण सव नागर क आम या 
संपकातील असतात आयु  साहेब, आमची तु हांला वनंती आहे क , सव वैदयक य 
अिधका-यांना याम ये डॉ.साळवी असो क , डॉ.वाबळे असो यांना सूचना दे यात 
या यात क , सव सद यांना जी स य प र थती आहे ती सांगणेत यावी आमचे ये  
नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर यांच आ हांला नेहमीच मागदशन होत असतं ते आ हांला 
नेहमीच सांगत असतात क , आपण या सभागृहात आ यानतंर प  हणुन येत नाह  
तर सद य हणुन एक  येत असतो.   आपण या शहरासाठ  काय क  शकतो हे सव 
नागर कांना समजलं पा हजे. स ा येते,जाते हे तु हांला /आ हांला मा हती आहे. या 
सभागृहात आपण एकमेकाला दोष दे यापे ा या शहरासाठ  कसं चांगल काम करता 
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येईल हे आपण केलं पा हजे हे आप याला सांगु इ छतो. आ ण मा.महापौर साहेब, 
आ हा सव सद यांना ध वंतर  योजनाच काय आहे हे आ हांला कळलेलं नाह . त हा 
मा.आयु  साहेबांना माझी वनंती आहे क , ध वंतर  योजना आ ण वमा योजना 
यापैक  कोणती योजना कामगारांसाठ   चांगली आहे याची मा हती देणेत यावी. अशी 
वनंती करतो. आ ण थांबतो.  

मा.आरती च धे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आप ी 
यव थापन वभागाने २ तारखेला मेसेज टाकला होता क , मुंबईला दुपार  च वादळ 
धडकणार आहे आ ण याचा भाव पुणे ज हा येत अस याने  सरकार  िनदशानुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आप ी यव थापन क  स ज आहे. नागर कांना 
आपण आवाहन केलं होतं क , िनसग वादळ येणार आहे, नागर कांनी घराबाहेर पडू 
नये, वदयुत पुरवठा खंड त होणार आहे, झाडं पडणार आहेत  यामुळे बॅटर  चाज 
क न ठेवावी अशा सूचना के या हो या. आप याला हे मा हती असताना सु दा आपण  
याबाबतीत कमी का पडलो आहोत मी पण भागातील नागर कांना मेसेज पाठ वले 
होते. आम या भागाम ये अनेक ठकाणी झाडं पडलेली होती. आ ह  उदयान 
वभागाला वारंवार फोन कर त होतो. सारखे फोन यंगेज येत होते. शासनाने जर 
आ हांला काह  मा हती दली असती तर आ ह  सु दा नागर कांना क पना दली 
असती. र यावर झाडं पडलेली अस यामुळे  आ ह  व आमचे कायकत िमळून ती 
झाडं र या या बाजुला केलेली आहेत. आज सकाळ  महापािलकेचे फ  ३ कमचार  
आलेले होते आ ण यांनी ती झाडं तोडून याच ठकाणी ठेवलेली आहेत.माझी 
मा.आयु  साहेबांना वनंती आहे क , आ ह  स ाधार  प ाचे नगरसेक हणुन 
आप याला जी,जी मदत लागेल ती न क  क  आ ण र यावर जी झाडे पडलेली 
आहेत ती उचल यासाठ  वेगळ  टम लावावी.  आ ण लवकरात लवकर ती झाडं 
उचलून यावीत. एवढं बोलनू थांबते.  

मा. सीमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आज दोन तास 
झाले चचा चालू आहे. परत हणताय क , महापौरांनी बोलू दलं नाह  वषयावर चचा 
कर यासाठ , काय होतंय क , परवा आपण शासनाचं अिभनंदन करताना आपण 
सगळेजण भारावून गेलो होतो आ ण ब-यापैक  सद य सभागृहा बाहेर गेले होते. त हा 
तु ह  स ाधार  असताना आ ण आ ह  वरोधी सद य असताना यावेळेस जसं तु ह  
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संधी साधत होता तशी संधी आ ह  पण साधली. मा.महापौर साहेब, आपण या ठकाणी 
चचला दोन तास वाव दलेला आहे,वेळ दलेला आहे येकाला आपण बोलू देता 
आपला वभाव फार भोळा आहे कधी चुकून माकुन एखादा श द गेला असेल तर माई 
हणुन आपण सगळयांना सांभाळून घेतोच परवाच किमशनर साहेब तु ह  या शहराला 

कोरोनापासून चांगल सांभाळलं हणुन आ ह  सगळेजण ताकद ने तुम या पाठ शी उभे 
रा हलो. आ ण इकडं प ापे ा सगळ  लोकं तुमचं अिभनंदन कर यासाठ  स ज झाली 
होती. या दवशी अिभनंदन झालं या या दुस-या दवशी आ ण आज चौथा दवस 
आज परत सगळे सद य वरोधी प ाचे असो,स ाधार  प ाचे असो सगळया 
सद यां या या त ार  आहेत या  िसर एसली घे यात या यात  आ ण िनसग वादळ 
येणार आहे हणुन तु हांला मा हत होतं आ ण आता आप या हाती काह  नाह . 
आयु  साहेब आपण जर का मेसेज टाकला असेल तर आपले अिधकार  कती चांगले 
काम करतात आपले संतोष पाट ल साहेब हे चांगलं काम करतात. तुम याकडे टम 
नाह  उदयान वभागाचे पी एम गायकवाड आ ण ड  एन गायकवाड या दोघांचेह  
रटायरमटला ६ म हने रा हलेले आहेत साळंुके गे यानंतर हे दोघेह  या ठकाणी 
आहेत.साळंुके साहेबांचा एकतफ  कारभार होते साहेबांचे मी बघतो  रटायर झा यानंतर 
याला वाईट समजत नाह  पण तो कॅपेबल असला पा हजे आ ण ते चांगल सांभाळत 

होते. आ ण आता यांना जबाबदार  दलेली आहे परंतु यांच भागाम ये ऐकत नाह त, 
साहेब आपण यांची काळजी यायला नको का? इथं काय होतं येकजण हणतो क , 
आयु ांना बोलवा  पण तुम याकडे या, या वभागाची जबाबदार  आहे  ती कतपत 
राबवली आहे. आपतकालीन प र थतीम ये  ८ भाग आहेत या ठकाणी २/३ 
कमचार  ठेवले पा हजेत व आणखी कं ाट  कामगार ठेवले पा हजेत का नाह  केलं असं 
िनसग वादळ येणार आहे हणुन तु हांला मा हती होतं यासाठ  आ ह  काय हणलो 
असतो का,मा.आयु  साहेब, आपण जर का या शहराचा फेरफटका मार यानंतर 
आप याला  समजेल क , सगळ कडे जागोजागी झाडा या फांदया आ ण झाडाचा 
पालापाचोळा पडलेला दसेल   माट िसट ची कामे पावसाळा येत आहे यामुळे ह  
कामे थांबवा  आपण काह  भागात कामं थांबवली काह  भागात काम चालू आहेत. 
ेनेज, २४ तास पाणी,अमृत योजना अशा वेगवेगळया योजनेम ये आपण र ते खोदले 

आहेत आ ण म ये कोरोना आला आ ण या कोरोनाम ये सोशल ड टनिसंग पाळायचे 
अस यामुळे लोक एक त आले नाह  पा हजे. हणुन आपण ती सगळे कामे थांबवली 



44 
 
आहेत  आ ण पयायाने ऊ हाळयाम ये जी कामे करायची होती ते सगळे दवस वाया 
गेलेली आहेत. पण ते दवस जात नाह  तोपयत िनसग वादळ आला  आता 
कशा,कशाला त ड ायचं  जु या काळ  आमची आजी खुप सांगायची पापं जा त झाले 
क , आ ण १०० वष झाली क , देव उलथा-पालथ करतो हणे. मलाह  तसंच होतं क  
काय ? मा.आयु  साहेब, या आपतकालीन प र थतीम ये आपण स म यं णा उभी 
करायला पा हजे होती. यासाठ  खुप कमी कालावधी होता. कमी कालावधीमुळे आपण 
फार काह  ऍ शन क  शकलेलो नाह .  आज या शहराम ये इकडे झाडं पडं,ितकडे 
झाडं पड अशी प र थती िनमाण झालेली आहे. पोलीस किमशनर ऑ फस या ठकाणी 
सु दा झाडं पडलेली होती. मी काल सं याकाळ  इकडं ितकड बघत होते तर सगळ कडे 
झाडे पडलेली होती. आप या गाडया,कमचार  होते. संतोष पाट ल साहेब, आपण एक 
अिधकार  हणुन  सांगते क , आपणाला या वषयाची ॅ ह ट  समजली पा हजे. 
माग या २०१२ ते २०१६ पयत पावसाचं पाणी नद म ये वाढतय  मगआपण काय 
करतो ऐनवेळ  बोट  घेतो  मग या बोट  या या याय या का या या याय या , 
जॅकेट आले नाह त ह  प र थती आज िनमाण होते अशातला भाग नाह . हे नेहमी 
होतं. यु द कधी होणार आहे हे मा हती आहे का, तर  सु दा आपले जवान िसमेवरती 
असतात ना  या जवानांकडे दा गोळा असतो पाऊस पडु दे, बफ पडु दे, ऊन पडू दे 
सगळया  ऋतू म ये ते तयार असतात मग आपली यं णा तशी का नाह . आप याकडे 
तहान लाग यावर वह र खोदायला सु वात करतो. मी दो ह  गायकवाडांना फोन 
लाव यानंतर ते हणले क ,ताई मी ३०० फोन घेतले आहेत यामुळे माझे डोकं बधीर 
झालेलं आहे आ ण यांची रटायरमट जवळ आ यामुळे ते काम क  शकत नाह त.  
पण सतंोष पाट ल साहेब,तु ह  ऍ ट ह आहात , त ण आहात तु हांला काय झालं, 
तु ह  या ठकाणी जा आ ण रझ ट सांगा आज ये  नगरसे वका मंगलाताई, अ जत 
ग हाणनी यांची भूिमका मांडली काह  नवीन नगरसेवक आहेत यांनी यांची भूिमका 
मांडली आ ण आमचे टँड ंग किमट चे चेअरमन आहेत आ ण चेअरमन तु ह  या 
सगळयाची जबाबदार  यायची आ ण तु ह  सांगायचे या संदभात िमट ंग बोलवतो 
आ ण याम ये झाले या िनणयाची  याची अंमलबजावणी करतो. वषय असा आहे 
क , आ हांला तुम यावर टका पण करायची आहे आ ण नागर कांचे पण  
सोडवायचे आहेत आ ह  शासन हाताळ यात कमी पडलो का? तर तसं अ जबात नाह  
,आ ण तसं असतं तर कोरोनाचे पेशंट खुप दसले असते. शासन, स ाधार  
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प ,भाजप जर ऍ ट ह नसतं तर कोरोनाचे कती पेशंट दसले असते. जे क  
पु याम ये पेशंट दसतात आजुबाजु या महानगरपािलकेम ये कती तर  पशेंट 
दसतात. औरंगाबाद,मुंबई म ये काय प र थती आहे. वेगवेगळया भागाम ये 
वेगवेगळ  प र थती आहे. परंतु आ ह  शासनाबरोबर आ ह  दो ती हणुन काम 
करायला िशकलेलो आहोत आ ण यामुळे आ ह  कोरोनावरती वजय िमळवलेला आहे. 
काल मी आनंदनगर येथील कोरोना या संदभात फोन केलेला होता आनंदननगरम ये 
पेशंटची सं या वाढत आहे यां यासाठ  काय करता येईल याच बरोबर घर  जे लोक 
ठेवलेले आहेत तु ह  यांना बाहेर िनघु देत नाह  यांची खा याची आबाळ होत आहे 
यां यासाठ  आपण काह  तर  िनणय घेतला पा हजे.  तु हांला या लोकांपयत जे 

काह  पोहचवायचं असेल ते पोहचवावं. परंतु मा.आयु ांवर टका कर याऐवजी आपण 
चांगल काय क  शकतो हे पा हले पा हजे. पा या या वषयावरती आपले लोक बोलले 
लडकत साहेब काम कर त नाह त हे ऐकायला बरं वाटलं कारण गे या १०/१५ 
वषापासून मी सात याने सांगत होते क , काडा योजना ह  फेल आहे. आ ण तु ह  
एखादया अिधका-याला वारंवार तेच,तेच  डपाटमट देता  तर याची काय मता कमी 
होते. यांना िश ट करा तुम याकडे पण आ ह  वनंती  केली होती. काह  लोकांची 
मोनोपोली आहे  आ ण यां या मोनोपोलीमुळे यातनं जे काह  घडतयं याचा कोणाला 
भुदड आहे स ाधार  प  हणुन आ हांलाच आज तु ह  एक दवसाआड पाणी देताय 
खरंतर या उ हाळयात आ हांला या संकटाला सामोरे जायचं होतं, या टकेला आ ह  
सामोरे जाणार होतो ती टका झाली नाह  याच कारण आहे क , कोरोनामुळे अनेक 
कंप या बंद हो या,सगळया बांधकामावरती बंद  होती, याच माणे लोक पण यां या 
गावी गेलेले आहेत. यामुळे पा याची कमतरता जाणवली नाह . परंतु आता जे होत 
आहे यासाठ  मी तांबे साहेबांना फोन केला  यांना सांिगतलं क , मा याकडे बुधवार  
पाणी येणार न हत पण मा याकडे आज पाणी आलं उ ा गु वार  शटडाऊन घेणार 
हण यानंतर शु वार  पाणी येणार का नाह  आ ण शिनवार  मा याकडे पा याचा 
दवसच नाह  मग मी काय करायचं र ववार  पाणी यायचं साहेब, हा जो पा याचा 
वषय आहे से टर २३ ला या ठकाणी पाणी उपसाक  आहे ितथं तु हांला एखादं वज 
उपक  िनमाण करता आलं तर बघा ह  आमची खुप दवसाची मागणी आहे. आ ण 
यािशवाय मोठे जनरेटर घेता येईल का ते बघा आ ह  यातले त  नाह त आ ह  
वरोधी प ात होतो त हाह  आ ह  तेच बोललो होतो आ ण आजह  तेच बोलत आहोत 
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जर का तु हांला ितथं चांगलं काह  करता येत असेल तर ितथे वदयुत म ये वारंवार 
बघाड होत असेल तर याची दु तीची जबाबदार  कोणाची आहे. या भागात आज 
पाणी आहे ितथं उ ा येणार नाह , आ ण जथं उ ा पाणी येणार होतं ितथं उ ा येणार 
नाह  हणजे यांना ४/५ दवस पाणी येणार नाह . आ ण यासाठ  स ाधार  प  
हणुन आ ह  नागर कां या िश या खाय या आ ण इथे ब-याच सद यांनी तुम यावर 
टका केलेली आहे. का, क  नये यांनी तुम यावरती टका  आम याकडे पयाय नाह .  
आ ण मग आ हांलाह  तुम यावरती टका करावी लागते. र याम ये जी ख डे आहेत 
ती बुजव यासाठ  तु हांला जशी उघड प िमळेल तसं  फ ट ायोर ट ने तु ह  ख डे 
बुज व यास सु वात केली पा हजे. आ ण तु ह  एकदाच ठरवुन टाकायचं 
क ,पावसाळयाम ये खोदकाम करायचं नाह  हणजे नाह  करायचं नाह  आयु  साहेब, 
आपण आपले अिधकार  वापरले पा हजेत.महारा  शासनाम ये वेगळं आहे आ ण 
महापािलकेत वेगळं आहे. आयु  साहेब, तु ह  चांगल काम करता आ ण चांगलं काम 
कर त राहणार आहात अशी मला आशा आहे. आ ण माझी सव सद यांना वनंती आहे 
क , या किमशनरसाहेबांनी या शहराला  कोरोनाम ये सांभाळलेले आहे यां यासाठ  
आपण चांगले श द वाप  या बद या या काय होत राहतात राजकारण तुमचं-आमचं 
होत राहत  पण चांगल काम करणा-या अिधका-यां या पाठ शी उभं रा हले पा हजे. 
याच बरोबर मंगलाता नी सांिगतलं क , आ द य बला हॉ पटलचा वषय काढला 
डले हर  पेशंटसाठ च या ठकाणी सकाळ  ८ ते रा ी ८ कंवा सं याकाळ  ८ ते 
सकाळ  ८  पेशंट मोफत घेतात हे तु ह  काल सांिगतलं आहे. मी तु हांला सांिगतले 
होते क , तु ह  छोटया-मोठया आजारासाठ   पाठवतो आपण आ ण समजा तो यांचा 
पेशंट नसेल तर एकच तर केस आहे, मोफत करा ,नाह  घेत पैसे  लोकांनी पैसे कोठून 
आणायचे. कुठ याह  कंपनीने कामगारांना उपकार न करता पगार दलेला नाह . 
कंप यांनी कामगारांची गळचेपी केलेली आहे. आपण वायसीएमएच म ये डायलेसीसची 
मिशन नाह  आप या कमचा-यांनी डायलेसीस करायला कुठं जायचं डायलेसीसची 
मिशन या नां ाय हेट हॉ पटलचं बील एका वेळेस सु दा परवडत नाह . आ द य 
बला हॉ पटल  हे धमदाय आयु ां या अंडरम ये येत आहे. यां याकडे पवळं 
रेशनकाड आहे  यांना तर फुकटच उपचार करावे लागतात. ३ लाखपे ा कमी उ प न 
असणार  लोक काय ढगा-यांनी येणार आहेत का, यांच माण कती असणार आहे.  
या लोकांना ितथं सु वधा उपल ध क न देवु शकत नाह  तर आपली यं णा काय 
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कामाची  आता अ जत ग हाणनी सांिगतलं आहे क , या प ने यांनी सांिगतलं नाह , 
या प ने यांनी सांिगतलं नाह  हणुन वरोधी प  हणुन यांच टका कर याचं 

काम आहे. कारण यांना मा हती नसतं हणुन टका होत असते. काल या एका 
वादळामुळे सु दा पुर थती िनमाण झालेली आहे. आम याकड ल  झोपडप ट म ये 
सगळया घराम ये ेनेजचं पाणी िशरले होते. महापािलकेचे कमचार  आलेले नाह त 
अशातला भाग नाह . पण साहेब, ेनेजची झाकणं ह  झोपडप ट या आतम ये आहेत 
या ठकाणी मोटर लावायची आ ण काम कसं करायचं सागंा आ ण मग आमचे 

कायकत या ठकाणी पाठवायचे या ठकाणी ट लू पंप यायचा आ ण चालू करायचा 
तेथून पाणी बाहेर काढायचं ना याचं पाणी घरात ,घरातलं पाणी परत ना यात ह  
स य प र थती आहे. हणुन यावर गांभ याने वचार केला पा हजे. कारण क  आजची 
प र थती नाह . नद म ये भराव  टाकला गेला कती वेळा या यावरती आशाताई 
आ ण तुमचे भांडणं झालेली आहेत. नद या कडेला भराव टाकतात यामुळे काय होतं 
पिलकडनं भराव टाकला क , अलीकडे पाणी घुसते आ ण अलीकडे भराव टाकला 
क ,पिलकडे पाणी घुसतं आज कासारवाड म ये, पंपर ,िचंचवड म ये   जाऊन बघा 
काय प र थती आहे. लोकां या घराम ये पाणी घुसतय या ठकाणी भराव भरणा-या 
लोकावरती आप या आिधका-यांनी कारवाई करायला पा हजे होती. माणुस कोणीह  असु 
ा,कायदा हा सगळयासाठ  आहे आ ण या काय ाची अंमलबजावणी झाली पा हजे.  

आ ण तुम याकडनं िन त  अपे ा आहे क , तु ह  कायदयाची अंमलबजावणी करावी 
हणुन याचबरोबर आता स याचा एकच  आहे क , एमएसईबीला आ ह  फोन 

केला क , तो फोन यां या कॉल सटरला जातो आ ण कॉल सटरवाले हणतात क , 
मागील बील कधी भरलं होतं ते आधी सांगा आ ण मग पुढची त ार न दवा एक कडे 
शासनाने जाह र केलेलं आहे क , येथून पुढे तीन म हने वीजबील भर याची स  क  
नका,ह े पाडून ा, लाईटची त ार सहसा एमएसईबी घेत नाह  मा या 
इं ायणीनगर या भागातील या अिधका-यांना फोन केला होता तर ते हणाले 
क ,िसमाताई  तुम याकडची लाईट जाते हणुन तुमचाच फोन येतो बाक या लोकांचा 
फोनच येत नाह . आ ण मग काल वॉडातील जतक  लोकं होती तेवढया लोकांना 
हॉटसअप ुपमधुन सांिगतले आ ण या अिधका-यांचा नंबर टाकुन दला. आ ण 
यांना सांिगतलं क , जे एमएसईबीचे अिधकार  आहेत  या अिधका-यांना तु ह  फोन 

करा कती बेजबाबदारपण ेउ रे दली जातात आ ण या यासाठ  तु ह  एक िमट ंग 
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या, या िमट ंगला पालकमं यांना बोलवा आ ण या अिधका-यांना सांगावे क , 

लोकांना २/३ दवसापासून लाईट आलेली नाह , यामुळे सोसायटयांम ये पाणी आलेले 
नाह . पा याची दु काळासारखी अस य प र थती िनमाण झालेली आहे. याला सु दा 
एमएसईबी जबाबदार आहे यां यावर आपण कारवाई केली पा हजे.  ेनेजलाईन,नाला 
साफसफाई ब-यापैक  झालेली आहे परंतु काह  ठकाणी साफसफाई हो याचं बाक  आहे. 
या ठकाण या ना याची साफसफाई झाली पा हजे. टँड ंग चेअरमन आ ण 

मा.महापौरांना वनतंी करते क , आपण एक पेशल िमट ंग बोलवावी सोशल ड ट ंग 
पाळून येक भागवाईज थायी सिमतीम ये िमंट ंग आयो जत करणेत यावी. आ ण 
ितथ या नगरसेवकांना बोलवून घेवुन यांचे काय  आहेत हे वचा न या आपण 
संवाद ठेवला तर आप याला खुप चांगलं काम करता येईल याचबरोबर अनेक लोकांनी 
आरोप केले क , महापािलका वकुन खा ली काय केले यां याकडे फार काह   ल  
दे याची आव यकता  नाह  यांनी वकुन खालली हणता ते कधी काळ  हे तुमचेच 
नेते होते तु ह  यां या सोबत होते यामुळे तुमचे आरोप तु हांला लखलाब पा या या 
बाबतीत हणले तर तुमचे नेते यांनी िनणय घेतला नाह  हणुन आ ह  हे भोगतोय 
कच-याची सम या तुम याचमुळे, अनािधकृत बांधकामे तुम याच मुळे झाली आ ण 
हणता आ ह  महापािलका वकुन खा ली असती तर आज कोरोनाचा कोप घडला 

नसता हणजे सगळयांनी वाटून घेतलेले आहे ह सदेार,पोट ह सेदार आ ण भागातील 
ह सेदार यांची एकदा याद  वाचायला मला खुप आवडेल. वषय भांडणाचा नाह  
हणुन आ ह  बोलत नाह  परंतु तु ह  आरोपच करणार असाल तर आमचे पण ऐकुण 
या आ ह  सु दा आरोप क  शकतो आ ण ते ह  कागदोप ी िस द केलेलं आहे 

आमचं काह च हणण ं नाह  आपण आरोप करताना कागदोप ी िस द करावेत 
हायकोटात जावं, मा हती अिधकारात महापािलकेकडुन मा हती यावी, याची सुनावणी 
यावी,सुनावणी झा यानंतर अ पलात जावं आ ण अ पलात नाह  ऐकलं तर हायकोटात 

नाह  झालं तर सु ीम कोटात जावं या सगळया ोसेस फॉलो करा यात आ ण मग 
आरोप करावेत. रोजच हे आरोप करणार याला काय अथ आहे. आरोप करताना 
खुलेआम करा,  तु हांला यातलं काय गांभीय आहे. तुमचा मु ा काय आहे. कुठ या 
मु ावरती तु ह  भारतीय जनता पाट ने मनपा वकुन खा ली तो मु ा पटवून ा.   
तु ह  एक बातमी ये यापुरतं तु ह  काम कर त आहात या टडरम ये ह  चुक होती 
याची बातमी उ ा या अिधका-याचं या कॉ ॅ टरचं या नगरसेवकाचं या आमदाराचं या 
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गटाचा हा पुरावा आहे. आ ण मग या यावर सुनावणी आ ण नाह  झालं तर कोटात 
दावा दाखल करा  आ ण मग आ ह  हणुन क  खरचं आ ह  दोषी आहोत. तु ह  
कोणतीच ोसेस फॉलो कर त नाह .आप याला लोकांनी स ा दलेली आहे आ ण आपण 
स ा खुप चांगली राबवतोय याच बरोबर या स ेचा  ख-या अथानं  या नागर कांसाठ  
उपयोग झाला पा हजे.  आ ण नागर कांसाठ  यावेळेस उपयोग करायचा असेल 
यावेळेस वरोधी प ाचे, स ाधार  प ाचे  यांनी मोठ  पदे उपभोगलेली आहेत. 

याम ये मंगलाताई असतील,योगेश बहल असतील ,अ जत ग हाणे असतील,भाऊसाहेब 
भोईर असतील, नाना काटे तर आता वरोधी प च असतील या सगळया लोकांना 
तु ह  ितथं बोलवा यांच या शहरा या वकासाम ये योगदान आहे या सगळया 
लोकांना बोलवून आपण यांची मतं वचारात घेतली तर मला वाटतं जा तीत जा त 
चांगली कामे आप याला करता येईल स ाधार  हणुन आप यावर आरोप होतात 
आ ण ते आरोप सहन कर याचं काम आपलं आहे. तसंच याला उ र दे याचं सु दा 
काम आपलंच आहे. या ठकाणी या या लोकांना आप या सम या मांडले या आहेत 
या सम या आपण आप या कागदांवरती िलहून घेतांना मी आप याला पा हलेलं आहे. 
आपण या सम यां या बाबतीत आपण या या भागातील नगरसेवकांना बोलवावं 
आ ण िमट ंग यावी आ ण हे च वादळ कती दवस राहणार आहे आ ण काय होणार 
आहे. माग या वष  सपंुण वषभर पाऊस होता याह  वष  पाऊस राह याची दाट श यता 
राहणार आहे. पाणीपुरवठयासाठ  आपण जाणीवपुवक ल  दलं पा हजे. या 
नगरसद यांनी हणजे या सभागृहात सगळयात जा त लडकतची बाजु कोण घेतली 
असेल तर मंगलाताईनी ते चांगल काम करतात हणुन बोलायचं आहे. पण यानंीच 
अशी त ार केली असेल तर हणजेच काह  तर   खरं आहे.  तर तु ह  िन तपणे 
यांची खांदेपालट करा नां आ ण खांदेपालट क न बघा आ ण बरेच अिधकार  रटायड 

होणार आहेत. आपण काय करतो जो बसतो ितथंच ठेवतो. ह  सगळ  माणसं ितथंच 
राहून,राहून  काम होत नाह  या सगळयानंा बदलावं फार फार तर काय होईल आता 
काय उ हाळा आहे का आ ह  पण पा यासाठ   रा वाद या काळात खुप मोच काढली 
आहेत. पण आता स ाधार  आहोत आता जबाबदार नं काम केले पा हजे. आ ण 
किमशनर साहेब, तुमचं कुठं चुकतयं तु हांला यां या आरोपांना त ड ाव लागतयं ना 
तर या लोकांना व ासात या आ ण यांना बोलवा, तु ह  बोलताय आ यानंतर यांचा 
मान स मान करताय हा अ जबात वषय नाह . परंतु तु ह  काय करताय ते या 
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लोकांना व ासात घेवुन करा.  आयु  साहेब, या लोकांनी खुप मोठ,मोठ  पदं 
उपभोगलेली आहेत तु ह  यांना मान तर  ा परंतु तु ह  यांना व ासात घेणारचं 
नसाल आ ण मग यां याकडनं तुम यावर आरोप होत असतील तर ते आप याला 
ऐकावंच लागेल. ध यवाद . 

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  खरंतर आप ी 
यव थापना या वषयावरती आपण गेली ३ तास चचा कर त आहोत.  मी सभागृहाचा 
अिधक वेळ घेणार नाह . परंतु या नगरसेवकांनी आपलं हणणं सांिगतलं क , मा या 
भागाम ये या च वादळांमुळे झाडं पडलेली आहेत ती उचल यासाठ  आपण कमी 

पडतो आहोत खरंतर काल ३ वाजेपयत अशी प र थती होती क , या शहराम ये एवढ  
मोठ  पडझड होईल हणुन  हे अचानक झालेलं च वादळ आहे एवढया मोठया 
माणाम ये झालेली पडझड ह  अचानक आहे. मी असं हणणार नाह  क , या वृ  
ािधकरणा या अिधका-याची १०० ट के चुक नाह . यांनी स मा.सद यांचे फोन हे 

घेतलेच पा हजेत. वचारले या ांची यांनी उ रे दली पा हजेत. या या 
भागाम ये एक वृ संवधनासाठ  एक अिधकार  आहे. कमचार  आहेत यांनी खरंतर 

हे काम केलं पा हजे. यासंदभात थोड शी चुकह  झाली असेल कदािचत आपण ड .एन. 
गायकवाड यांना मोशन दलेलं आहे पी.एम.ला आपण चांगला अिधकार  करतोय 
माझी खरंतर या सभागृहा या वतीने यांना वनंती आहे क , यांनी या पुढ या 
काळाम ये कालचा दवस झाला पण पुढ या काळाम ये अशा कारची घटना घडणार 
नाह  आ ण या यासाठ  आपण काय खबरदार  यावी लागेल अशा प दती या सूचना 
मा.आयु  साहेब आपण यांना दे यात या यात. मी मा.महापौरांच मी मनापासून 
अिभनंदन करतो क , यांनी गेली ३ तास स मा.सद यां या मनाम ये काय आहे यांनी 
यां या भागाम ये खरंच चांगल काम केलेलं आहे यांनी आप या भागाम ये 

पडलेली झाडं,फांदया  तुटलेली आहेत ती काढ याचं काम आजह  कर त आहेत.  पण 
कधी,कधी मी एखादया वषयाला सु वात केली आ ण मी कती चांगला आहे आ ण मी 
कसा आरोप क  शकतो खरं तर यासाठ  या सभेचा वषय न हता.  आ ण भाऊसाहेब 
इथं आहेत आ ण या वषयावर भाऊसाहेब चांग या रतीचं ते भाषण क  शकतात 
आ ण माजी स मा.पदािधका-यांनी सांिगतलं क , पाणीप ट म ये भारतीय जनता 
पाट ने वाढ केली. मला असं वाटत क , स मा.यांनी मोठया पदािधका-यांनी  आपण जे 
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बोलतोय, ते खरंच खरं आहे का ? क  फ  आपण एखादया गो ीचा आरोप करायचा 
हणजे वतमानप ाम ये कुठे तर  बातमी छापून आली हणजे झालं. खरंतर काल-

परवा या िमट ंगम ये आलेला हा वषय फेटाळून लावला आपण काय आरोप करतोय, 
कुठ या वषयावर कसं बोलतोय आ ण पा या या वषयावर ते ह  सांगतोय क , 
धरणांत एवढ पाणी आहे आ ण तु ह  का पाणी देत नाह . खरंतर सीमाता नी याच 
उ रह  दलेलं आहे. खरंतर आपण ५/१० वषापुव  या शहराला मुबलक पाणी दे याचं 
केल असतं तर ह  वेळच आली नसती. आ ण खरंतर आ हांला इथं येऊन ३ वष 
झालेली आहेत आ ण तु ह  हणत असाल क , आ हांला २४ तास पाणी ावं खरंतर 
अ जत ग हाणनी सांिगतलं आहे क , महापौरांनी सवाना बोलू दलं पा हजे. या ठकाणी 
मा.महापौर सगळयांना बोलू दे याचा य  कर त आहेत. पण बोलत असताना या 
सभागृहाचं पा व य राखून चांग या प दतीनं बोला नां ३ तास काय १० तास चचा क . 
द ा काका तु ह  आरोप के यानंतर याला आ ह  उ र देवु नां. आ ह  आम या 
प दतीने एखादया ाच प ीकरण देवु.  समजा आम या प ीकरणानंतर आपलं 
समाधान नाह च झालं तर सीमाता नी सांिगत या माणे ह  लोकशाह  आहे याम ये 
तु ह  बोलले कंवा आ ह  बोलले परवा या दवशी कोणी तर  सांिगतलं क , 
ध वंतर या वषयाम ये हे झालं,ते झालं आमचीह  मानिसकता होती नां, आयु ांनी 
ध वंतर या वषया या संदभात काह  तर  व य केलं असतं, सादर करण केलं असतं 
माझी या सभागृहाला वनंती आहे क , सभागृहात एखादया  वषयावर आरोप कर त 
असताना याचा वचार केला पा हजे क ,  खरंच हा वषय झाला आहे का? नाह  झाला 
,खरंच या वषयाम ये आणखी काह  लोक आहेत मी असं हणणार नाह  क , काल या 
वषयाम ये भारतीय जनता पाट  जबाबदार आहे असं हणायचं सु दा कारण नाह .  
च वादळामुळं झाडं पडली हणजे याला भारतीय जनता पाट  जबाबदार आहे का, 
एमएसईबीची लाईट येक भागाम ये  गेली दोन दवसापासून नाह  हणुन आ ह  
हणत नाह  क ,रा य शासन काह च कर त नाह . अशी तर प र थती नाह  नां. आज 

इथं आ ह  स ेत आहोत रा यात तु ह  स ेत आहोत आ ण माझी स मा.सद यांना 
वनंती आहे क , आपण खुप चांगले व े  आहात, खुप चांगली भाषणं करता बाक या 
लोकांनी ऐकावे असे वाटते पण आपण बोलत असताना खरं बोलावं खोटं बोलून रेटून 
बोलायची सवय बंद करा. आपण काय बोललो हे आपण दोन दवसानंतर सु दा सांगु 
शकत नाह . लोकांची एवढ  मरणश ह  नाह . लोक यावेळेस वचार करतात क , 
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तु ह  कशा प दतीने काम करताय क  नाह , चांगल दसतंय क  नाह  यावर खरंतर 
लोक आपण केले या कामाचं मु यांकन करतात आ ण आ हांला खा ी आहे क , या 
महापािलके या मा यमातुन जे ामा णकपणाने य  करतात यावेळेस तु ह  हणजे 
यावेळेस हे सभागृह चांग या प दतीने चाललं पा हजे. आमची मानिसकता आहे 

सगळयांना १ तास,२ तास बोलू दलेलं आहे नां.  मला वाटतं अशा प दतीचं कामकाज 
या पुढ या काळाम ये झालं तर याच सभागृहाचा स मान राखला तर चांग या 
प दतीचं काम होईल एवढंच मी या ठकाणी सांगतो आ ण थांबतो. ध यवाद. 

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आता आपण 
गे या २/३ तासापासून काल जे च वादळ आप या शहराम ये आलं आ ण यामुळे 

येक भागाम ये िमळून  जवळपास २०० ते ३०० झाडं पडली आहेत. परंतु काल 
रा ी काह  ठकाणी चांगल काम झालं काह  ठकाणी झालं नाह . जो तो नगरसेवक 
आपआप या पर ने अिधका-यांना मदत कर याचा य  करतो आहे. शासनह  
आपआप या प दतीने मदत कर त आहे. काल रा ी नािशक फाटा ते बीआरट  
र यावर झाड पडलं. झाड पड यानंतर मी ह  ितथं होतो गायकवाड साहेबह  रा ी 
१०.३० वाजता ितथं होते आ ण हे अचानक  सगळं झालं. एकच अिधकार  सगळ कडे 
फ न काम करत होते हणजे कुठे तर  हे अिधकार  काम करताना दसतात. येक 
नगरसेवक या ठकाणी पोटितडक ने त ार  कर त आहे. का कर त आहे तर येक 
नगरसेवक हा आपआप या भागातील सम या डोळयासमोर ठेवुन बोलत आहे.  
कारण नागर कच सद यांना फोन करतात ना इथं झाड पडलं आहे ितथं लाईट नाह . 
आता काल एमएसईबीने प ह यांदाच िनयोजन केलेलं आहे क , वादळ ये यापुव च 
लाईट बंद करतात आ ण वादळ गे यानंतर लाईट चालू करतात आ ण जशी,जशी 
या, या ठकाणी अडचण येईल  आ ण नंतर एक झाड एमएसईबी या या यावर पडलं. 

ट ह वर पण बातमी आलेली होती क , च वादळ येत आहे योगायोग असा आहे क , 
तो मुंबईला आला नाह  आ ण आला असता तर या ठकाणी काय प र थती झाली 
असती हे आप याला मा हती आहे. परंतु तो या वेगाने  कोकणात आला  या वेगाने 
जर तो आप याकडं आला असता तर काय झालं असतं हणजे आयु  साहेबांनी 
देखील नागर कांना याची पुवक पना दलेली होती. यामुळे लोकं घरा या बाहेर पडलीच 
नाह . यामुळे  जवीतहानी झालेली नाह . आयु  साहेब, आप याला मा हती होतं क , 
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हे च वादळ येत आहे असं असताना आपण आपली यं णा स ज ठेवायला पा हजे 
होती. आ ण याम ये झाडा या फांदया कुठे वाढले या आहेत का याची छाटणी करतो, 
धोकादायक झाडं आहेत ती काढतो कंवा आपण नाले व छ करतो. परंतु मगाशी 
सांिगतले क , सवाना व ासात या सांगा नां महापािलकेची माग या तीन वषाची 
ह   सांगा हणजे आ ह   उदघाटनाची प ं दली काह  नाह ,आ ह  या सभागृहात 
परवा जो कार झाला या महाशयांनी या प ाचा फॉ युला बदलला या यावर मी 
कोरोनाब ल दलं या यावर तु ह  जी.बी. या काह  नाह . हणजे कुठं तर  दुस-याला 
ान िशकवत असताना  आपण माग या २/३ वषापासून कसे वागलो हे बघा आ ण 

माग या १०/१५ वषाचं काय बघताय तेच तर तुमचे नेते आहेत. हणजे एका बाजुला 
हणायचे राजकारण बाजुला ठेवा आ ण दुस-या बाजुला आपण या यावरच  र  

ओढायची हणजे कुठे तर  आपण आपली जबाबदार  झटकायची सगळे नगरसेवक 
पोटितडक ने बोलले आहेत येकाला वाटतं क , मा या भागात या,या सु वधा झा या 
पा हजेत. मा या भागात घटना घडली वाकड ीज या खाली पाणी साचलं ते काम 
एनएच-४ कडे आहे. या ठकाणचं पाणी जवळ या सगळया झोपडप ट त आलं आ ण 
एक १८ वषाचा मयुर बाळु पवार हा मुलगा गेला. आता ह  जबाबदार  कोणाची आहे. 
क  सरकारकडे करायची का एमएसईबीकडे करायची या मुला या घरची काय अव था 
झाली असेल हणजे आपले अिधकार  यां या प दतीने काम करतात आ ण आपणह  
आप या प दतीने काम करतोय. परंतु हे कर त असताना नुकसान हे कसं कमीत कमी 
होईल हे बघ याची जबाबदार  सगळयांची आहे. आयु  साहेब, मला आठवत नाह  क , 
कुठ याह  गटने यांना चांग या वषयासाठ  बोलावलं असेल. मगाशी कोणीतर  
सांिगतलं क , सव गटने यांना बोलवा,सगळयांना व ासात या ते सगळं सुचवतील. 
मग आपण घेतो ना िमट ंग जी.बी.ला सोशल ड ट संग ठेवा ह  िमट ंग पण चांग या 
वषयावर कधी िमट ंग झाली असेल असं मला माग या तीन वषाम ये कधी आठवत 
नाह . त हा माग या १०/१५ वषापुव चा नेता कोणी असेल तर याब ल बोल याचा 
तु हांला काह ह  अिधकार नाह .  आज भारतीय जनता पाट चे लोक हे उ ा कोण या 
प ाचे असतील मा हती आहे का, उ ा महापौरांनी प ांतर केलं तर काह ह  घडू शकतं 
हणजे इथे असलेले नगरसेवक हे आपआप या भागाम ये ताकद ठेवुन आहेत. का 

ताकद ठेवुन आहे तर कोरोना असेल, येकजण फ डवर उतरतोय नां नागर कांची 
कामं कर यासाठ  उतरतोय. िनवडुन येणा-या माणसांची मोळ  बांधली क  बरोबर होतं. 
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तस ंया जगाचं आहे.   काह  नगरसेवक असे आहेत क , ते कुठूनह  उभे राह ले तर ते 
िनवडुन येणार आहेत येक जण आपआप या भागात काम कर त आहेत. परंतु 
आपण काय करतो क , राजकारण क  नका,क  नका  हणायचे आ ण याच मागानी 
चालायचं या सगळया गो ी चालूच राहतील मला एकच सागंायचं आहे क , आयु  
साहेब, आपली सु दा मागची ३ वषाची कारक द पा हली तर आता कुठं आयु  
ऐकायला लागलेत. परंतु कुठेह  काम करताना प र थतीत बदल हायला वेळ लागतो. 
आयु  साहेब, या ठकाणी सव नगरसेवकांनी यां या सम या मांडले या आहेत या 
आपण ऐका यात उदयान वभागाचे  साळंुके या जागी ड  एन गायकवाड आहेत हे 
सभागृहाला समजलं पा हजे होतं. या ठकाणी सभागृह चालवताना लोअर मॅनेजमट 
हणजे या ठकाणी आपण सगळे बसतोय या ठकाणी महापौर, उपमहापौर, 

प नेते,गटनेते  या ठकाणी काय चाललंय इथं सगळयांना व ासात कसं यायचं त हा 
माझी तु हांला वनंती आहे क , प ने यांना पण आहे, मा ना पण आहे पुढची बातमी 
राहूल जाधवांची आहे िचंचवडला जाऊन आले, पण िचंचवडला मला अडचण आहे. 
यानंतर मला वचारावं लागेल अ य ांना  मा या भागातील पा या या टाक या 

कामांची  उदघाटन करायची राह ली आहेत शेवट  मी वैतागून कामे पण चालू केलेली 
आहेत. आ ह  उ ाटन न करताच कामं चालू केली आहेत. मी परवा पण आयु ांसमोर 
नामदेवरावांना हणलं क , आयु  साहेब, सभा कशी चालवतात.  नाह  तर नगरसिचव 
आहेतच  पारंपार क  उदघाटन कर याचा अिधकार मा.महापौरांना आहे. लेखी प  आहे. 
आ ण आता तु ह  िशकवताय का परंपरा चालू आहे हणुन पाळा ना परंपरा तु ह  
काह  ठकाणी यांनी चांगली कामे केली आहेत यांना चांगल हणा शहरातील 
लोकसं या या प दतीने वाढलेली आहे या माणे पाणी नाह . स या लोक घर  आहेत 
हणजे पा याचा लोड आला ना पंपींग टेशनमधली घाण अशीच सोडून ायची 

फेडरेशन नंतर होईल. हणजे असे कार आ ह  डोळयांनी पा हलेली आहेत याचे 
आम याकडे फोटो पण आहेत. पुव चं १०/१२ वषापुव च वाकड आ ण आताचं वाकड 
याम ये फरक आहे नां. आ ह  काय काम सांिगतलं तर ते आपण पण 
िन प पातीपणाने केलं पा हजे. यांच काम केलं तर ते काय हणतील यांच काम केलं 
तर हे काय हणतील यामधनं तु ह  बाजुला हा. कुठं तर  राजकारण सोडून या या 
पुढचा वचार करावा. हे शहर आपण १० वष कोणालं दलं, ३ वष कोणाल दलं आपलं 
काम काय आहे नागर कांनी आप याला यांची कामे कर यासाठ  िनवडून दलेलं आहे. 
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शासन आ ण नागर क यांच यो य सम वय करणे आ ण ते काम तड स नेणे हे होय. 

पा याचा  येक भागात आहे आज आम या भागातील सोसायट चा  आहे 
यांनी प  दलेलं आहे. या सोसायट या चेअरमन यांनी काय केलं सोसायट या 

नांवाने पा याचे टँकर घेतले आ ण याचे बील ४ लाख . दले. हणजे या 
या ठकाणी टँकर जातात ितथं आपण ड प म ये जातो का , खरंच ितथले नैसग क 
वाह बंद आहेत का चालू आहेत हे आपण पाहतो का आज लोक गावाला गेलेली 

आहेत नाह  तर काय झालं असतं या उ हाळयातच लोकांचा मोचा आला असता ब-
याचशा सोसायटयाम ये १०० लोक असतील तर ितथं ५० च लोक आहेत बाक ची 
गावाला गेली आहेत. पुढे पावसाळा येईल यानंतर आपण दररोज पाणी देणार क  
नाह  यावर चचा केली पा हजे. कोरोना या या याम ये आपण सगळे बीझी आहात 
या यावर आपण परवा  ३ तास चचा पण केली आहे. भागात काम कर त असताना 
शासनाचा मुख हणुन येणा-या पुढ या आप ीला कसं सामोरं जायच आहे यासंबंधी 

आपण कोणाशी चचा केली का त हा सव नगरसेवकांनी आपआप या भागातील जी 
कामे सांिगतलेली आहेत याकडे ल  ा. उपमहापौर हणतात क , अिधकार  आमचं 
ऐकत नाह त बाक यांनी काय करायचं  उपमहापौरांना यां या भागातील सम या 
आहेत हणुन ते बोलतात माई माझी आप याला वनंती आहे क , आपण शासनाला 
आदेश ावे आ ण आयु  साहेब आपण येणा-या पावसाळा आ ण आता आपण 
कोरोनातुन आपण उठलोय आ ण आता वादळात अडकलोय कोरोनाचं संकट खुप मोठं 
आहे आजह  पेशंटची सं या वाढलेली आहे. यामुळे मुंबई, पुणे, पंपर  िचंचवड 
कोणा या ता यात आहे यामधनं प ह यांदा आपण बाहेर पडू आ ण खरं काम क . 
ध यवाद.  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  या शहराचं दुदव 
कती आहे हे पा हलं आहे का? आ ण यातुन भारतीय जनता पाट तील ठरा वक 
पदािधकार  सोड यानंतर या सगळया नगरसेवकांच पण दुदव आहे. या शहराचा 
उपमहापौर हणतो मला ध वंतर  योजना हणजे काय ते सांगा मला मा हत नाह . 
सभागृहात सांगा हणलं तर तुमची बेल बजावली जाते. या दवशी मी तु हांला 
ओरडून,ओरडून सांगत होतो क , महापौर ध वंतर  या वषयावर बोलू ा हणलं तर 
तु हांलाच काय घाई झालेली होती हे तु हांलाच मा हती आहे. तु हांला कोणाचे आदेश 
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होते हे मा हत नाह . वषय मांडला, अनुमोदन दलं क , वषय मंजुर महापौर साहेब, 
तु हांला सभागृह चाल व याचा अनभुव आहे. तु ह  थायी सिमतीचे चेअरमन होता 
अनेक वष नगरसेवक रा हले या आहात या दवशी आपण महापौर झालात या दवशी 
आ हांला आनंद झाला आ ह  हणलं आता माई सवाना बोलू देणार गडबड करणार 
नाह  पण इथं या कामगारांची मागणी आहे आ ण येक भागातील कमचार  हे 
आपले कमचार  नसतात ते आपले मतदार आहेत आ ण ह  योजना या कमचा-यांसाठ  
आहे. आ ण कमचा-यांनी िलहुन  दलेलं आहे क , आ हांला ध वंतर  योजनेम येच 
रहायचे आहे. आ हांला वमा कंप याबरोबर जॉईन हायचं नाह  यामुळे आ हांला 
भरपुर ास होणार आहे. यांनी तु हालंा प  पण दलेल आहे  दरवषाला १७ कोट  
.खच होत आहेत आ ण आपण वमा कंपनीचं २८ कोट  . देणार आहोत िशवाय ५ 

कोट चं बफर आहे तस यांना नको आहे नां. िशवाय ते हणतात क , ४ कोट  ८० 
लाख . यांचा व ह सा होता यानंतर यांना ७ वा वेतन आयोग लागु झाला 
यावेळेस ते हणले क , आमचे जा त पैसे गेले तर  चालेल याम ये कामगारांच हत 

बघायचं का थायी सिमतीचं हत बघायचं कामगारांना आपण नेहमी मदत कर त 
असतो याम ये प पात कर त नाह  मग आपण का चुक चं काम करायचं ह च 
आमची मागणी होती. आ ण आ ह  सांगत होतो क , हा वषय मंजुर क  नका तरतुद 
वग करणाचा वषय होता ितथंपयत ठक आहे पण खाली पुण पण िल हलं नाह  
अजडयावर चचा करायला िमळाली असती तर मग आयु ांनी खुलासा केला असता ना  
आता एकनाथराव हणले क , आयु ांनी सांिगतलं असतं तर गैरसमज दूर झाले 
असते. महापौर तु ह  पण बोलला असता, यावर चचा झाली असती आ ण यावर 
आयु ांनी खुलासा केला असता तर आपणा सवाना यो य वाटलं असतं आ ण आ ह  
कधी वरोध कर त नाह . कामगारांना पण यो य वाटलं पा हजे नां, का आप याकडे 
स ा आहे हणुन लादायचं का महापौर साहेब, मला तर या ठकाणी २९ वष होतील 
नगरसेवक हणुन पण आ ह  कधी चुक चं वागलो नाह . चुक या प दतीनं बोललो 
पण नाह  नेहमी आ ह  चांग याला चांगलचं हणलेलं आहे आ ण चांग या कामाला 
दाद दलेली आहे. तर माझीह  तुम याकडनं ह च अपे ा आहे क , आ ह  आम या 
टाईमाला जसं िसमाताईनी  हात वर केला क , आ हांला मा हती आहे क , या 
बोलणार आहेत, मा ती भापकरांनी हात वर केला क  यांना बोलू ायचं, सुलभाता नी 
हात वर केला क  यांना बोलू ायचं हे सगळे लोक बोलणार असतील तर यांना बोलू 
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ायचं नाह  का ठक आहे आ ह  यावेळेस उपसूचना खुप मांड या पण याला 

कोणाचा वरोध आहे का ? असं हणुन यांचा वरोध आहे यांचा वरोध न दवुन 
घेवुन वषय मंजुर केले जात होते. परंतु तुम याकडे वेगळ च प दत आहे एखादया 
नगरसेवकाला उपसूचना मांडायची असेल तर ती मांड यासाठ  सु दा तुमची दादािगर  
आहे. आपण िनयमा माणे सभेचे कामकाज चालवावे. आ ण नगरसिचवावर आपला 
चंड दबाव आहे. यांना तु ह  हा हणले क , यांना हाच हणावं लागतय.  पण हे 

असं चालणार नाह . सगळयांना बोलू ा कोटयावधी पयाचें वषय असतात यावर 
आपण चचा क  देत नाह . या शहरा या वकास कामासाठ चे एवढं मोठं बजेट 
असताना यावर चचा न करता ५ िमिनटांत मंजुर करता बाक या सद यांना तु ह  
काह च कळू देत नाह , यांना चचा क  देत नाह . पुणे महापािलकेचं बघा, वचारा 
िसमाता ना, भाऊसाहेबांना बजेटवर ३/३ दवस चचा चालू असते. आपण या बजेटवर 
तर कधीच चचा क  देत नाह . आज तु हालंा स ेत येऊन ३ वष झालेली आहेत 
यातुन काह  तर  िशका जे आम यासारखे अनुभवी सद य असतील यांना या 
वषयावर बोलू ा. इकडं वषय वाचला नाह  तोपयत तर ितकडं वषय धाडकनं मंजुर 
करता असे चालत नाह . इथं प कार बसलेले असतात. मी या सभागृहात यायचं कमी 
केलं, बोलायचं कमी केलं.  का? कमी केलं  कारण तु ह  कोणाला बोलूच देत नाह  
आ ण उलट तुमची दादागीर  आ ण चुक या प दतीनं काम करणं ह  जी प दत आहे 
ती ब कुल चांगली नाह  आ ण नागर कांम ये हा मेसेज चांगला जात नाह . तु ह  
या प दतीने सभागृह चालवता या प दतीनं नागर क, प कार िलह तात. इथं प कार 

बसतात  परवा या िमट ंगम ये आ ह  सांिगतलं क , सभागृहाम ये कोरम नाह , 
आ ह  कोरमची मागणी केली पण आपण ऐकलं नाह . या सभागृहाचं कामकाज 
चुक या प दतीनं करायचं नाह ,शहराचा वकास करायचा आहे. शहरातील नागर कांचे 

 सोडवायचे आहेत पण तुम याबरोबर आहोत नां, ठक आहे आ ह  वरोधी प ाचे 
आहोत . अहो, एकेकाळ  या सभागृहाम ये भारतीय जनता पाट चे फ  तीन 
नगरसेवक िनवडुन यायचे  मग यावेळ  आ ह  काय तीन लोकांना बोलू ायचे न हते 
का, आ ह  यांना येक वषयावर बोलू देत होतो. आ ण तु ह  यापुढे असेच वागणार 
असाल तर एकह  वरोधक या ठकाणी बसणार नाह . तर या प दतीनं सभागृह पु हा 
चालवू नका. मा.महापौर, माझी आप याला  दुसर  वनंती  आहे क , जसं आप या 
उपमहापौरांना वाईट अनुभव आला तसाच मला सु दा वाईट अनुभव आलेला आहे. 
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माजी िश ण मंडळ सभापती सोपान ल ढे हे वारले आहेत ते वायसीएमएच ला आले 
होते तेथुन यांची िमसेस यांनी यांना घेवुन मा याकडे आली मी यांना घेवुन 
ड .वाय.पाट ल हॉ पलला गेलो ितथं या ४/५ तास वनंती कर त होती  परंतु यांनी 
यांना ऍडिमट क न घेतलं नाह . मी शेवट  यांना फोन क न ठासुन सांिगत यानंतर 
यांनी ऍडिमट केलं. ितथं ऍडिमट के यानंतर ते हणाले क , प हलं पैसे ठेवा हणुन 

सांिगतले हणजे इतक  वाईट प र थती होती. मी यांना वत:पैसे खच क न यांना 
ऍडिमट केलं. पण यांचा उपचार झाला नाह  यांना ड चाज यायला लावला  आ ण 
या या दुस-याच दवशी यांच िनधन झालं. मला असं कळलं क , िसमाता नी 

सांिगतलं क , बला हॉ पटलचं असंच झालं. माझी आयु ांना वनंती आहे क ,  
आपण कोरोनाम ये सवानी चांगल काम केलेले आहे, याब ल आपलं आ ण 
मा.महापौराचं कौतुक केलेलं आहे. कोण याह  नगरसेवकानं यां या भागातील कोणी 
पेशंट असेल आ ण यांनी डॉ.ना फोन केला तर  या ठकाणी ताबडतोब उपचार 
हायला पा हजेत. परंतु तसं या ठकाणी होत  नाह . त हा माझी आप याला वनंती 
आहे क , आपण कोणकोण या हॉ पटलला अटॅच आहोत कंवा आदेश दलेले आहेत 
आ ण कुठे, कुठे आप याला  स ह स िमळणार आहे ते सु दा आप याला कळलं 
पा हजे. जेणेक न आ हांला पण नागर कांना सांगता येईल.ध यवाद.  

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  खरं हणजे 
गे या ३ तासापासून सव नगरसेवकांनी आपआप या भागाम ये काल जे वादळांमुळे 
नुकसान झालं आ ण झाडं  र यावर पड यामुळे र ते बंद झाले. या ठकाणी 

येकांनी आपआपली सम या मांडली. अनेक सद यांनी सांिगतले क , आपण 
सभागृहाम ये गे या ३ वषाम ये काह  िनणय यायला पा हजे होते. अनेक सद यांनी 
काल-परवा या िमट ंगमधील वषय काढले.स मा.आयु  साहेब, आपण मला वाटतं 
चेअरमनसाहेबां या  वॉडाम ये आ ण ब-याच ठकाणी आपण गे या म हनाभरापासून 
ह जीट कर त आहात मा याह  वॉडाम ये आज प र थती बघीतली तर मा या 
वॉडाम ये ॉमवॉटरची साफसफाई झालेली आहे. नाले साफसफाई झालेली आहे. 
आम या मा हतीनुसार, आप या वभागातील सव लोकांना नाले सफाई या संदभात 
आपण सूचना दले या आहेत. आ ण तशा संदभात कामे चालू झालेली आहेत  
भोसर या ना या या संदभात आपण वत: या ठकाणी दोन वेळा गेलेले आहात. 
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अशी प र थती असताना जर तु ह  या ठकाणी िमट गं करता, नाले सफाईची कामे 
चालू आहेत आ ण य ात या ठकाणी कामे होत नसतील असा काह ंचा आरोप 
आहे. परंतु मा या मा हतीनुसार, आयु ांनी नाले सफाईचे  आदेश गे या 
म ह याभरापासून दलेले आहेत. आ ण काल जी वादळामुळे घटना झालेली आहे खरं 
हणजे  दुपार  ३ वाजेपयत वादळ ये याची काह  प र थती न हती. सारथीवर आपण 

तशा कारचे िनदश दलेले होते. आ ण गे या बुधवार  आ हांला िमळाले या 
मा हतीनुसार, आपण गे या बुधवार  आप ी यव थापना या संदभात िनदश दलेले 
होते आ ण तशा कारे िनयोजन कर याचे आदेश दलेले होते. पण या ठकाणी वृ  
ािधकरण सिमती या वतीने उ लेख केला गेला क , आपआप या भागाम ये 
यां याकडे मनु यबळ कमी असेल, मिशन कमी असेल  तर याची मागणी 

आप याकडे करावी असे िनदश तुमचे असताना या अिधका-यांनी ते िनदशाची 
अंमलबजावणी केली नाह . मा.आयु  साहेब,आपण एक ८ दवसापुव  जर आपण या 
आप ी यव थापना या संदभात एक िमट ंग घेऊन आ हांला सूचना द या अस या 
आ ण संबंिधत अिधकार  हे या ठकाणी तशा कारचे काम करत नसतील तर यांना 
ताबडतोब यांना बोलवून समज दे यात यावी. काल काह  नगरसद यांनी सांिगतले 
आहे क , संबंिधत अिधका-यांनी यां याकडे असलेला मोबाईल जाणुन-बुजून जर का 
बंद कर याचा य  केला  असेल एवढया मोठया माणावर नागर कांचे नगरसेवकांना 
फोन येत असतील कंवा या ठकाण या सम या असतील  कंबहुना नगरसेवकांनी 
यां या कायक या या मा यमातुन र यावरची झाडं बाजुला केली असतील आ ण 

मग आपला अिधकार  या ठकाणी पोहचत नसेल तर  मग आपण जी िमट ंग घेतली 
याला काय अथ आहे. अशी वेळ आप या सव सद यांवरती येत असेल तर अिधका-

यांना आपण जे िनदश दलेले होते याचे पालन कर त नसेल तर यां यावर ताबडतोब 
शासक य कारवाई करावी. मगाशी ब-याच सद यां या मा यमातून सांिगतलं गेलं क , 

या ठकाणी स ाधार  प ाचं कोणी ऐकतच नाह . खरं हणजे या सभागृहाम ये 
या ठकाणी स ाधार  आ ण वरोधी प ा या वतीने मा.आयु  साहेब आ ण यां या 
संपुण टमचा कोरोना या संदभात जी काह  कायवाह  केलेली आहे  याबाबतीत आपण 
यांच आ ण यां या टमचं आपण अिभनंदन केलेलं आहे. आ ण आज याच 

आयु ांना आपण िमट ंग म ये सांगतोय. मला वाटते क , आयु  साहेब तु ह  आ ण 
मी िनदश द यानंतर संबंिधत अिधकार   काम कर त नसतील कंवा कामचुकार 
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असतील तर, नगरसेवकांचे फोन घेत नसतील कंवा फोन बंद करत असतील तर या 
अिधका-याची तातड ने चौकशी करावी आ ण याम ये जर का ते दोषी आढळत 
असतील तर यां यावर कारवाई  करावी. अशी सूचना मी मांडतो. आ ण तशा 
व पाचे आदेश मा.आयु  यांनी या ठकाणी ावेत. खरं हणजे या ठकाणी मगाशी 

उ लेख झाला आ ण मंगलाता नी यां या बोल यातून सांिगतल क , पाणीप ट  
दरवाढ चा वषय आपण फेटाळलेला आहे. पाणीप ट त वाढ केलेली आहे परंतु आज 
यां याकडुन यांनी अंमलबजावणी कर याचा य  केला परंतु एक राजक य उ लेख 

या ठकाणी केला जातो  परंतु ितथेच एक राजक य उ लेख केला जातो क , हे खरं 
हणजे आम या सार या लोकाचं दुदव आहे. आ ण ह  प र थती जर का आपण 

बघीतली  ३ वषापुव  भारतीय जनता पाट ची स ा या ठकाणी आलेली आहे आ ण हे 
खरं आहे क , २०१५ या आप याच  काळाम ये  टडर काढलं आ ण याची 
अंमलबजावणी आम या काळाम ये चालू केलं. यानंतर आं ा धरण असेल, भामा-
आसखेड धरण असेल या कामांना आपण गती दे याचं काम आ ह  करतोय. खरं 
हणजे शहराची लोकसं या वचारात घेता ये या काळाम ये या या योजना अंमलात 

आणणं कसं गरजेचं होतं आ ण ते आलं नस यामुळे आ ण या लोकसं यावाढ मुळे 
पा याचं िनयोजन आहे याम ये व कळ तपणा येत आहे. या कोरोना या 
पा भुमीम ये अनेक कंप या/मॉल बंद आहेत आ ण काह  लोक या शहरातून दुस-या 
रा याम ये गे यामुळे  पा याची कदािचत आप याला थोड सी झळ पोहचत नसेल परंतु 
आजह  बघीतले तर आपली रावेत बंधा-याची कंवा जलशु द करण क  या ठकाणी 
पाणी उचल याची जी कॅपॅिसट  आहे ख-या अथानं या पंपाम ये  बदल कर याची 
गरज होती.आ ण आपण आं  धरणा या मा यमातून करतोय येणा-या काळाम ये 
आपण ह  सम या लवकरच दूर करणार आहोत. परंतु या ठकाणी असं भासवलयं 
जातय ंक , स ाधार  मंडळ च याम ये अपयशी आहे. या ठकाणी मी आवजुन उ लेख 
कर न क , या जर का योजना माग या १०/१५ वषा या कालखंडाम ये जशी 
लोकसं या वाढत आहे या अनुषंगाने तशा योजना या कालखंडाम ये आणणे गरजेचं 
होत असं मला वाटते. खरं हणजे मगाशी योगेश बहल यानंी उ लेख केली क , मला 
वाटत ते सगळयापे ा िसिनयर नगरसेवक आहेत आ ण यांनी सांिगतले क , ध वंतर  
योजना कंवा वमा योजने या संदभात या ठकाणी फ  वमा योजने यावर तरतुद 
वग करणाचा वषय होता. २०१९ ला या वमा योजनेला मा यता िमळाली होती आ ण 
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कालचा वषय हा वमा योजना या लेखािशषावर ७ कोट  . तरतुद वग करणाचा 
वषय होता. मी वत: टाटा मोटस म ये कामगार हणुन काम करतो आ ण 
कामगारानंा या व यापासून कुठ याह  कारचा धोका होणार नाह  अशा प दतीचं 
काम आम याकडनं होणार नाह . अशा कारची सूचना आ ह  आयु ांना दलेली आहे. 
आ ण मा.आयु ांनी कामगार संघटनांना याबाबतीत वेळोवेळ  मा हती दलेली आहे. 
परंतु आ ह  या खोलात जात नाह . परंतु कुठ याह  कारे काह ह  नसताना ७ 
कोट चा ाचार झाला हणुन आरोप करतात. खरं हणजे अशा िसिनयर सद यांनी 
अशा कारे बेजबाबदारपण ेबोललं जात आहे. मगाशी िसमाता नी सांिगतलं क , ज हा 
आपण आरोप करतो ते आपण िस द क न दाखवू शकतो का? ह  भूिमका आपण 
तपासली पा हजे. आ ण या सभागृहाची दशाभूल कर याचं काम आप या मा यमातून 
होत असेल तर  याचा देखील मी ित  िनषेध करतो. आ ण ख-या अथानं 
स मा.महापौर साहेब, मी आप याला वनंती करतो क , ध वंतर  योजना कंवा वमा 
योजना मा.आयु ां या मा यमातून आणलेली आहे याम ये वमा योजने या संदभातील  
अिधकची मा हती या ठकाणी  कामगार संघटनेला दलेली आहे. परंतु आम या 
नगरसद यांना जर याबाबतीत काह  मा हत नसेल तर वमा योजने या संदभातील 
नेमक  काय भूिमका आहे हे आपण सांगावी या भूिमकेतून जर का कामगारांच जर 
का यातुन नुकसान होत असेल तर आमचं तर हणणं असं आहे क , ध वंतर  
योजना आण यानंतर या ठकाणी महानगरपािलकेचे ३० ते ४० कोट  .खच होत होते.  
मला तर असे वाटते क , काह  लोकांची दुकानदार  या ध वंतर  योजने या मा यमातुन 
बंद होत असेल यामुळे यांचे पोटसुळ उठलेलं असेल असे मला वाटते. आ ण 
मा.महापौर साहेब आपण मा.आयु  साहेबांना आदेश दे यात यावे क , ध वंतर  
योजने या मा यमातून होणारा खच आ ण  वमा योजने या मा यमातून होणारा खच 
याची मा हती दे यात यावी. या दो ह  योजने या मा यमातून महापािलकेची नेमक  
कती बचत होते क  नाह  आ ण कामगारांना सु दा ध वंतर  म ये जो फायदा होता 
तोच फायदा वमा योजने या मा यमातून िमळतो क  नाह  याची मा हती देणेत यावी. 
अ यथा आम यावर िचखलफेक कर याचं काम ह  मंडळ  आम यावर कर त आहेत 
असं मला या ठकाणी वाटतं. वमा योजने या मा यमातून आपण वायसीएमएच वर 
२०० कोट  .खच करतो तर मा या सार या कायक याला वाटतं क , वमा योजना 
कंवा ध वंतर  योजनेपे ा जर का आपण वायसीएमएच वर एवढा मोठा खच कर त 
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असाल तर या वायसीएमएच म ये जर का आप या कमचा-यांना चांगली सु वधा देता 
आली आ ण या यित र  जर का बाहेर  काह  उपचार करावे लागले तर करावे अशी 
आमची भूिमका आहे. आमचा ह ट नाह  क , या ठकाणी वमा योजना आणली पा हजे. 
परंतु दुदवाने या ठकाणी सांिगतलं जात आहे आ ण आम यावरती आरोप केले जात 
आहेत ते फार चुक चे आरोप आहेत. आ ण मा.महापौर साहेब, या वमा योजने या 
संदभात मा हती दे याचे आदेश देणेत यावेत. आ ण जर का वमा योजनेम ये जर का 
चुक चं काह  असेल तर या वमा योजनेपे ा आप या वायसीएम हॉ पटलम ये  
चांग या प दतीची टमट दे यात यावी अशा कारची भूिमका या ठकाणी मांडत 
आहोत. या सभागृहाम ये आपण येक वषयावर चचा केलेली आहे परंतु येक 
वेळेला या ठकाणी  राजकारणा या  भूिमकेतून  वरोधा या मा यमातून या ठकाणी 
आरोप केले जात आहेत. परंतु सात याने गे या ३ वषाम ये जर का आपण बघीतलं 
तर या महापािलके या ाचाराचा वषय काढला तर  दरवष चा जर का उ लेख केला 
तर दरवष  आपण कती से ह ंग क  शकतो याचाह  उ लेख करा आ ण गे या १५ 
वषापासून जी कामे झालेली आहेत याची तपासणी करावी. आ ण मा.महापौर आ ण 
मा.आयु ांना वनंती करतो क , ध वंतर  योजना आ ण वमा योजने या संदभात 
कामगार संघटनांना जी  मा हती दलेली आहे यासंदभात खुलासा करावा अशी वनंती 
करतो. आ ण मा.आयु  साहेबांनी अिधकार  / कमचार  यांना आदेश द यानंतर जे 
अिधकार  कामकाजाम ये कामचुकारपणा करतात, टाळाटाळ करतात, नगरसद यांच 
ऐकत नाह त यांना सूचना दे यात या यात आ ण यां यावर कारवाई करणेत यावी. 
अशी वनंती करतो आ ण थांबतो. ध यवाद.  

मा.आयु  - स मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य. आता अनेक वषयांवरती 
स व तर चचा झालेली आहे. अनेक मु े समोर आलेले आहेत एक एक मु यांचा मी 
थोड यात खुलासा कर न. सवात मह वाचा जो मु ा आहे तो िनसग च वादळ 
आप या शहरात धडकलं आ ण या याने जी हानी झालेली आहे ती िन तपणे गंभीर 
बाबी आप या िनदशनास आले या आहेत. शासनान याची गंभीर दखल घतेलेली 
आहे. या अनुषंगाने आप ी याव थापन आप याकडे स या आहे का ? आप ी 
याव थापनाचा आराखडा केला आहे का? याची बैठक झाली आहे का ? या या 
अनुषंगाने  कारवाई  काय  केली  आ ण अडचणी या आ या या या अनुषंगाने 
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पह या थम मी खुलासा करतो. आप या येथे दरवष  आप ी याव थपनाचा 
आराखडा तयार कर याची कारवाई शासना या वतीने होत असते. पुरिनयंञण 
कर यासाठ  ह  जी मह वाची आप ी आप या शहरात येते या या अंतगत पुर 
िनयंञण आराखडा महानगरपािलकेनी तयार केलेला आहे. महानगरपािलकेचा आराखडा 
तयार झा यानंतर महानगरपािलका तरावरती याचा आढावा झालेला आहे. यानंतर 
ज हािधकार  जे क  ज हयाचे ज हा आप ी याव थापक आहेत यां या तरावरती 
आ ण वभागीय तरावरती देखील याचा आढावा झालेला आहे. यांनतर 
रा य तरावरती स मा.मु यमंञी यांनी देखील आप या आप ी याव थापनाचा 
वभागवार आढावा घेतलेला आहे. परत एकदा २७ मे २०२० रोजी सव अिधका-यांची 
बैठक घेवून पुरिनयंञणा या संदभात या करावया या कारवाईचा पनुरिनयोजन आ ण 
यांना दे यात आलेला आढावा घेवून तशा सुचना दे यात आले या आहेत. यानुसार 
या या गो ी आता स माननीयांनी मांड या या या अनुषंगाने पुवतयार  कर यात 

आलेली होती. िनसग च वादळाची पुव सूचना ा  होताच आप ी याव थापन 
आराखडया या गरजेनुसार आपण नागर कांना पुवसूचना दे याची कायवाह  संपुण 
शहराम ये ववीध मा यमा या मा यमातून पुण केलेली आहे. या या अनुषंगाने 
शहराम ये सव नागर कांना पुवसूचना अस याने आप या शहराम ये कुठ याह  
कारची मनु यहानी या कारवाईम य े झालेली नाह . िन तपणे च वादळ जे 

आप याकडे आलं याची इ टे सट  कती असणार आहे, ते कुठ या दशेनी वळणार 
आहे याची ए झॅ ट आप याला िन त मा हती नसते. याची इ टे सट  आप याकडे 
येत असताना कती असणार आहे, याचा इ पॅ ट न क  कुठ या माणात आप या 
येथे जाणवणार आहे याची देखील आप याला मा हती नस याने संपुण शहराम ये 
सतकता बाळग याचे िनदश आपण संपुण शहरात या आप ी याव थापन यंञणेला 
दे यात आलेले होते. स मा. थायी सिमती सभापती यां याशी देखील या संदभाम ये 
थायी सिमती िमट ंग या दवशी होती यां याशी चचा झालेली होती क  संपुण 
भाग अिधकार , वभागाचे अिधकार  हे आता वादळ येणार अस यामुळे आप या 
भागात आ ह  यांना ठेवलेलं आहे. यांची तशी अनुमती घेवूनच यांना अनुप थत 

राह या या सूचना देवूनच आ ह  पुण बैठक यावेळेला घेणेत आलेली होती. जे 
मह वाचे अिधकार  जसं क , गाडन असेल, अ नशमन असेल, भाग अिधकार  
असतील, थाप य, बांधकाम परवाना वभाग असेल, संबंिधत अिधकार  असतील यांना 
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सूचना दे यात आले या हो या. आप या इकडे मह वाचा घटक याची आज कुठेह  
हानी झालेली नाह . याची देखील पाहणी सकाळपासून आप या वभागाकडन सु  होत 
होती ते हणजे ववीध ठकाणी असलेले होड ज आ ण टॉवस. जर होड ज कंवा 
टॉवस यांची जर कुठेतर  पडझड झाली असती, या याम ये कुठेतर  अडचण झाली 
असती, काह  खराब झाले या िभंती असतील याची कुठे पडझड झालेली असतीतर या 
संदभाम ये बांधकाम परवाना वभागाला सूचना दे यात आले या हो या व बीट 
िनर का या मा यमातून कुठ याह  ठकाणी होड ज कंवा अ य गो ींची पडझड 
होणार नाह  याची द ता घेतली आहे क  नाह  याची खबरदार  घे या या सूचना 
सकाळपासून दे यात आले या हो या आ ण आमची यंञणा फ डवरती ल  ठेवून 
होती. मह वाचा जो मु ा आहे क  यावेळेला ऍ यूअल आप ी आली, आप ी 
कालावधीम य े साधारणत: दुपार  चार ते पाच या कालावधीम ये वा-याचा वेग 
सवािधक होता. या कालावधीम ये आप याकडे मोठया माणात वृ  पडझड झालेली 
आहे. काह  ठकाणी पञे उडून जा याचे कार देखील िनदशनास आलेले आहेत. या 
अनुषंगाने आप या ववीध मागातून मोठया सं येनी कॉ स ा  झाले. एकूण २२४ 
त ार  या उदयान वभागाला ा  झा या आ ण साधारणत: १०७ त ार  या फायर 
वभागाला ा  झा या. या या यितर  अ य मौ खक व पा या त ार  ववीध 
अिधका-यांकडे ववीध फो स ारे, नगरसद यांमाफत देखील होत हो या. कारण अनेक 
नगरसद यांकडे देखील मोठया माणाम य े नागर कांकडन त ार  ा  होत हो या. 
जर  आम याकडे या २२४ + १०७ इत या त ार  ा  असतील तर  एकएका 
त ार या मागे या या प रसराम ये अनेक झाडे पडलेली अस याने यामुळे त ार 
जर  एक असलीतर  या ठकाणी तीन ते दहा इतक  सं या झाड पडल ेअस याची 
कंवा फांदया पड या अस याची ह  या याम ये या ी आहे. या या ीला वचारात 
घेता आप याकडे जेवढ  उपल ध मॅन पॉवर आहे या यासाठ  जी अितर  आपण 
मॅनपॉवर उपल ध क न दलेली होती या सगळयांचा एकञीत आढावा घेता पुढ ल ४८ 
तास आप याला अजूनह  या सगळया त ार  पुणपणे लअर कर यासाठ  लागणार 
असणार आहेत असा आमचा अंदाज आहे. याक रता आप याकडे जी मॅनपॉवर स या 
उपल ध आहे याम ये उदयान वभागाकडे दोन पथक आहेत. चार चार वॉडमधले एक 
एक पथक यां याकडे उपल ध आहेत. या या मा यमातून काम करत असताना 
याना देखील अितर  मॅनपॉवर दे या या सूचना दे यात आले या हो या आ ण 
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अितर  दहा दहा मजूर यां याकडून उपल ध क न घेणेत आलेले होते. थाप य 
वभागा या मा यमातून दोन जेसीबी उपल ध क न दे यात आलेले होते व तीन े न 
देखील उपल ध क न दे यात आलेले आहेत. माञ एखादया ठकाणी यावेळेला कॉल 
येतात यावेळेला या कॉल या सोबत मग तीकड या मागणीनुसार नागर कां या 
अपे ानुसार या ठकाणी एखाद पथक गे यानंतर या ठकाण या अ य छोटयामोठया 
या काह  त ार  असतात यादेखील ता काळ पुतता करा यात असा रोख या या 
ठकाणी आमची पथक गेली यां याकडे पाह यात आला. यामुळे जी मेन त ार 
समोर होती ती दुर करत असताना या भागातील इतरह  त ार  सॉ ह करताना एक 
एक भागात जा त कालावधी लागत होता, यामुळे अशा सुचना फायर वभागाला 
दे यात आ या. आप याकडे असले या फायर या गाडया, आप याकडे उपल ध असलेले 
देवदूत हेईक स क  या याम ये  खरता आहे या यितर  आप याकडे उदयान 
वभागा या या गाडया आहेत आ ण जथे जेसीबी पटकन उपल ध होवू शकतात 
या ठकाणी आपण र ता अिध उगळून घेणं या यासाठ  आपली मॅनपॉवर पाठवावी. 

मोठया माणात आपण जर  कॉ स पुण क  शकलेलो नसलोतर  काल पयत आपण 
साधारणत: उदयान वभागाकडन २२४ कॉ स पैक  १२७ कॉ स आ ण अ नशमन 
वभागाकडन १०७ त ार  पैक  ७४ कॉ स ऍ ेस केले गेलेले आहेत. िन तपणे काह  
भागात या त ार  अदयापपयत िनर त होणे बाक  आहे. क  जे काम आज 
दवसभराम ये आ ण आव यकते माणे उदया कंवा या या पुढ ल कालावधीम ये 
देखील सु  राहणार आहे. मी आता जीबी झा यानंतर अितर  मॅनपॉवर जी काह  
आप याला बांधकाम परवाना वभागाकडन कंवा अ य कुठ याह  वभागाकडून 
उपल ध क न घेता येईल ते उपल ध क न जा तीत जा त काम उदया या 
सं याकाळपयत पुण क न घे याचे िनदश मी आज आप ी याव थापन वभागाला 
देतो आहे. या यितर  मी सदर वभागाचे स याचे इ चाज ड .एन.गायकवाड यांना 
असेह  िनदश देतो आहे क  आप ी याव थापना या अनुषंगाने यावेळेला आप याकडे 
आप ी येते यावेळेला आप याकडे मोठया माणात नगरसद य फोन करतात. या 

येकाला आप याला र पॉ ंड करणं ता काळ जर  श य नसलतर  कॉलबगॅ करण ह  
यांची जबाबदार  आहे, यांनी याची ता काळ खबरदार  यावी भ व याम ये अशा 
व पा या तकार  कुठ याह  त ार  कुठ याह  अिधका-याकडन येणार नाह त याची 

न द आ ण द ता देखील यांनी यावी आ ण तशी लेखी समज दे या या सूचना मी 
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शासन वभागाला देतो आहे. आप याकडे जो पुर याव थापना आराखडा जो आहे तो 

आप याकडे तयार झालेला आहे या अनुषंगाने मी खुलासा क  इ छतो क  कोरोनाची 
जी साथ आप या येथे सु  झाली ती साधारणत: ११ माच नंतर आप या शहराम ये 
लागू झाली. ते हापासून अ य गो ी या आपण िनयमीतपणे या कालावधीम ये करतो 
या ट याट यान लॉकडावून नंतर बंद कर यात आ या. लॉकडावून तीन यानंतर हणजे 
साधारणत: मे मह यापासून आप याला पावसाळापुव काम कर याची अनुमती िमळाली 
आ ण या या अनुषंगाने िनयोजन आपण ए ल मह यापासून आप या तरावरती 
आरो य वभागा या मदतीन आपण सु  केलेलं होतं. तथा प मजूरांची उपल धतता, 
मिशनर ची उपल धतता आ ण कोरोनाच भयावह वाटणार असं वातावरण या गो ीमुळे 
या वष  थोडयाफार माणाम ये आपला जो कामाचा वेग असतो तो कमी राह लेला 
आहे ती बाब देखील तीतक च मा य करावी लागेल. माञ याह  प र थतीम ये 
आप या यंञणेनं अनेक मह वाचे जे नाले आहेत ते साफ क न घेतलेले आहेत यासाठ  
वशेष यंञणा देखील आपण यावेळेला लावलेली होती. जो वशेष कारचा जेसीबी आहे 
तो अडचणी या ना याम ये उत  शकतो. याची देखील मदत घेवून आपण अनेक 
ठकाणी या नाले सफाईच काम केलेल आहे. माञ पुढ ल सात दवसाम ये जे काह  
पाच ते दहा ट के काम उवर त अस याची श यता आहे ते पुण कर यात येणार आहे 
तशा व पा या सुचना मी वभागाला देत आहे. या यासाठ  काह  अितर  मिशनर  
जर आव यक असेलतर ती ता काळ उपल ध क न घेवून ते देखील काम पुण क न 
घे यात येणार आहे. मह वाची जी बाब आहे ती अनेक ल सम ये आप या येथे 

ॉ स, वॉटर िस हेज लाई स या दो ह  एकञ झाले या आहेत अ ण याचा प रणाम 
असा होतो क  लो-लाई स ऐर याम ये जर पा याची पातळ  वाढलीतर या ठकाणी 
अनेक घराम ये बॅक मार यात येतं आ ण यामुळे घराम ये पाणी साच याने कंवा 
टॉयलेटम ये पाणी बॅक आ याने मोठया माणात त ार  येतात. माई काटनी जो 
वषय मांडलेला होता यां या त ार ची ता काळ दखल घेवून ३० मे रोजी रामदास 
तांबे, जॉईट िसट  जनीअस व पयावरण, पाणीपुरवठा आ ण िस हेज जलिन सारण 
आहे यांना मी सुचना दलेली होती यांनी पाहणी क न अितर  मॅनपॉवर या 
भागाम ये उपल ध क न दलेली आहे. अशाच कारे जवळपास या या मह वा या 
ल सम य ेआप या इथे वॉटर लॉक ंग चचा होते जसं क  महा मा फुलेनगर असेल, 

लांडेवाड  असेल कंवा दापोड त या या चार मह वा या ल स आहेत, अ य अनेक 
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ल स आहेत क  या ठकाणी ेनेज िशर याच कंवा जा त पाऊस पडला तर आप या 

कडे पाणी िशर या या या अडचणी होतात या ठकाणचे सगळे जे ेनेज चबस आहेत 
ते साफ कर यासाठ  अितर  मॅनपॉवर लाव या या सूचना दले या आहेत. काह  
भागाम ये माञ स या क टे मट झोन अस याने या ठकाणच थोडस काम जर  लो 
झालेल असलतर  थािनक कामगार उपल ध क न ते देखील काम पुढ ल सात ते 
आठ दवसाम ये पुण कर या या सूचना संबंिधत वभागाला दे यात येत आहेत. 
यासोबतच ेनेज लाईनचे जे ट न मे टेनं स आहे जी आप याकडे मोठ  रसायकलर 
मिश स आहेत या मिशनस या ारे मेन ेनेज लाई सची तीकडन अडचण होवू शकते 
या लन कर या या सूचना यापुव  दले या आहेत. बराच भाग आपण लन करत 

आणलेला आहे जसं क  दोन वषापुव  धनगरबाबा मंद राचा भाग असेल क  या 
ठकाणी मोठया माणाम ये वॉटरलॉक ंग झाल होत कंवा खराळवाड चा भाग असेल 
क  या ठकाणी वॉटर लॉक ंग झालेलं होतं. अशा वेगवेगळया भागाम ये आप याकडे 
जे काह  वॉटर लॉक ंग होतं याची न द घेवून या ठकाणी वशेष उपाययोजना 
कर यात येत आहे. मोशी-जाधववाड  येथे गे यावष  मोठया माणात वॉटर लॉक ंग 
झालेल होतं या ठकाणी नाला जो काह  बुजव यात आलेला होता तो उघडा क न 
पा याला वाट क न दे यासाठ  जी काह  यव था करावी लागत आहे ती थाप य 
वभागामाफत कर यात येत आहे. अ दनाथनगर भोसर  या ठकाणीह  गे या वष  
मोठया माणात पाणी साठलेलं होतं आ ण या या अनुषंगाने तीथे अडचण झालेली 
होती याची मी वत: पाहणी केलेली आहे. या ठकाणी संपुण ना यावरचा र ता 
तोडून नाला जो चोकअप झालेला आहे तो पुण लीन कर याची या सु  आहे. 
पुढ ल सात दवसाम ये  वॉल फुट ंगवरती हे काम पुणपणे नाला मोकळा क न पुढ ल 
ती कारवाई आप याला र ता दु ती करा याची आहे. ते कर याच आप कालीन 
प र थती म ये िनयोजन कर यात येत आहे. िचखलीम ये देखील गे या वष  काह  
भागाम ये जस क  साने चौका या प रसराम ये पाणी साठलेल होतं या ठकाणी 
देखील अदयापपयत काम सु  आहे. पुढ ल सात दवसाम य ेउवर त तीकडच काम पुण 
क न घे यात येणार आहे. या काह  जागा आप या इकडे वेळोवेळ  वॉटरलॉक ंग 
होतात या आयडे ट फाईड आहेत आ ण या ठकाणी थाप य वभाग आ ण 
जलिन सारण वभाग यां या मा यमातून ते सगळे भाग पुढ ल सात दवसाम ये पुण 
क न घे या या सूचना दे यात आले या आहेत. एक मह वाचा जो भाग आहे तो 
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हणजे आप या इकडे अनेक काम आपण शहराम ये सु  केलेली होती. या याम ये 

मह वाच हणजे र याची डागडूजी, र याची दु ती असेल कंवा र याची 
पुनबांधणी असेल कंवा नवीन र याच काम असेल कंवा एखादया ीजच कंवा  
अंडरपासच काम असेल ह  काम आपण मोठया माणात सु  केलेली होती आ ण 
आपली अपे ा अशी होती क  पावसाळयापुव  मोठया माणाम ये आपला जो मेजर 
काम कर याचा पर एड असतो ते काम संपव याचा मनोदय आप या शासनाचा 
होता. अनफॉर यूनेटली माच मह यापासनू कोरोना आप या शहराम ये आ यामुळे हा 
सगळा जो मह वाचा आपला काम संपव याचा पर एड असतो तो आप या हातून 
गेलेला आहे. यामुळे अ यंत आव यक असणार  र टोरेशनची जर काम असतीलतर 
ती देखील आपण साधारणत: मे मह याम ये करतोत ह  आप याला पुण करता 
आलेली नाह त. यासोबतच आप या इकडे मे मह या या सुरवातीला आप याला काह  
अ यंत पावसाळया या पुव तयार  साठ ची काम जे अनु ेय कर यात आली या यात 
या कामाम ये मोठया माणात खोदकाम क न ठेवलेल होतं जस क  बेसमटसाठ  

खोदून ठेवलेलं आहे आ ण तो आता भराव करणं कंवा तीथे बांधकाम क न ल थ 
पयत काम आणण गरजेच आहे. अशा व पाची सुमारे १०५ काम आ ण अितर  
इतर मह वाची इतर वभागाची अशी काह  काम असे साधारणत: १२५ या आसपास 
कामानाच आपण फ  मंजूर  देवू शकलेलो आहोत. आता पुढ ल काह  दवसाम ये 
लॉकडावून अजून  िशथील झालेल आहे, उवर त या ठकाणी र ते कंवा िसमट र ते 
कर यासाठ  खोदकाम क न ठेवलेलं आहे या ठकाणी ता पुरती डागडूजी क न 
दे या या सूचना आजच सकाळ  वभागाला मी दले या आहेत. यां या माफत पुढ ल 
पंधरा दवसाम ये या ठकाणी वॉटरलॉक ंग होणार नाह  याची द ता संबंिधत थाप य 
वभागाकडन घे यात येणार आहे. या वष  काह  काम कर यासाठ  आप याला िन त 
अडसर झालेला आहे. या यासाठ  कोरोनामधील लॉकडाऊनची थती हा मह वपुण 
अडसर आप याला राह लेला आहे. माञ स या तस लॉकडाऊन उघडलेल आहे 
या माणाम ये आप याकडे मॅनपॉवर जशी िमळेल तशी उपल ध क न पुढ ल पंधरा 
दवसाम ये ये  मोठया माणाम ये मा सूनचा ादूभाव हो या या पुव  ह  काम 
पुण क न घे याचा य  शासनाचा राहणार आहे. यासाठ  जो काह   िनधी लागेल 
तो या अडचणी या थतीत देखील पुणपणे उपल ध क न दे यात येणार आहे. 
दघीमधील स मा.नगरसद य वकास डोळस यांनी जो मु ा मांडलेला आहे क  
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उपअिभयं यांना तांिञक ान यां याकडे दसून आलेल नाह . मी अ पर आयु  संतोष 
पाट ल यांना सुिचत करतो आहे क  यांनी संबंिधत उपअिभयं यां या तांिञक ानाची 
तांिञक जॉईट िसट  जनीअर या मा यमातून चौकशी क न यावी व पया  तांिञक 
ान यां याकडे उपल ध नसेलतर यांची यो य प दतीची वभागीय चौकशी सु  

करावी. अशाच कारे या ठकाणी कोण याह  वभागाकडन जर र पॉ ड कर याम ये 
दरंगाई होत असेलतर या दरंगाईला जो कोणी कमचार  अिधकार  जबाबदार असेल 
या यावरती वेळ च कारवाई कर याचे योजन या ठकाणी ठेवत आहे. कोरोना या 

संदभात आपण परवा या सवसाधारण सभेम ये सवच सद यांनी शासनाच कौतूक 
केलेलं आहे आ ण या ब ल मी पह या थम संपुण सभागृह, सव स मा.सद य, सव 
स मा.पदािधकार , सव लोक ितनीधी या सवाच आभार मानत आहे. कारण आप या 
सवा या आ ण पयायान या शहरातील सव नागर कां या, पञकारां या, वैदयक य आ ण 
आरो य वभागा या, पोलीसां या मदतीिशवाय आपण एवढ चांगल काम क  शकलो 
नसतो. माञ मला याच पा भूमीवर एक मह वाची गो  देखील आप याला सवा या 
िनदशनास आणून दयायची आहे ती हणजे आपण केवळ या पुण कोरोना 
महामार या केवळ सुरवाती या ट यावरती आहोत. ह  केवळ सुरवात आहे आपली 
सुरवात जर  चांगली झालेली असलीतर  ख-या अथाने जो काह  या महामार चा सार 
आहे तो आता आपण लॉकडावून या बाहेर पडत असताना मोठया माणाम ये 
आप याला सामोर जाव लागणार आहे. यामुळे असं समज याच कारण नाह  क  
पह या ट याम ये आप याकडे कमी सं या राह ली, केसेस कमी राह या याचा अथ 
आपण सुर ीत झालो आ ण आता आपण पुवपदावरती जीवनमान घेवून जाउ शकतो 
तर ह  गो  िन तपणे सवानी मनातून काढून टाकली पाह जे. याक रता आपण 
वेळोवेळ  महानगरपािलके या मा यमातून वेगवेगळया मा यमाचा यासाठ  वापर 
करतो आहोत. नागर कांना कोरोना सोबत जगणं, हे काय आहे, कशा प दतीन 
आप याला कोरोनाला सामोर जायच आहे या या संबंधाम ये आप या सवा या 
मा यमातून चार आ ण िस द  हो याची आव यकता आहे. कारण जसजसे आपण 
लॉकडावून उघडलेल आहे तस मोठया माणाम ये आप या येथे केसेसला पुन पणे 
यायला सुरवात झालेली आहे. दुसर  मह वाची गो  जी आहे ते आप या इकडचे जे 
डे स ऐर या जे आहेत, वशेष वान लम ऐर या आहेत कंवा जुनी गावठण आहेत 
कंवा या भागाम ये मोठया माणात डे सिसट  आहे या भागाम ये सार वाढताना 
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दसत आहे. अशा प र थतीम ये जे काह  बािधत नागर क आहेत यांच ता काळ 
कॉ टॅ ट ेिसंग करणं, कॉ टॅ ट ेिसंग क न यातील जे पॉ झट ह नागर क आहेत 
यांना वेळ च आयसोलेट करणं आ ण उवर त नागर कांना होम वॉरंटाईन करनं कंवा 
यानंा होम वॉ ं रंटाईन करनं श य नसेल जे क  लम म ये राहत असतील क  
यांना होम वॉरंटाईन करनं श य नाह  यांना ता काळ इ सट टयूशनल वॉरंटाईन 

करनं हे मोठ काम आप याला यापुढे देखील मोठया सं येनी करत रहाव लागणार 
आहे. याक रता सव भागातील स मा.सद यांची आ हांला मोठया माणाम य ेमदत 
लागणार आहे. कारण अनेकवेळेला आपण जानताच क  कोरोनाम ये साधारणत: ८० 
ट के नागर क पॉ झट ह जर  असलेतर  कुठ याह  कारची ल ण यां यात दसून 
येत नाह त. यामुळे एक कारच डनायल असतं क  आ हांला काह च होत नसताना 
तु ह  आ हांला का बाहेर काढत आहात कंवा तपासणी का क  इ छत आहात आ ण 
या कारच डनायल अनेक नागर कांम ये अस यामुळे कंवा यांना या कारची 
मा हती यो य कारची नस याने आप या नजीकचा व ासू आपला जो लोक ितनीधी 
आहे यांनी वनंती के यानंतरच अनेकवेळेला नागर क ऐकत आहेत यांच सहकाय 
घेवूनच आपण अनेकवेळेला घरातन तपासणीसाठ  बाहेर काढू शकत आहोत. यामुळे 
मला या सवसाधारण सभे समोर सांगायच आहे क  आपणा सवाची आतापयत जशी 
मदत िमळालेली आहे या यापे ा जा त मदत भ व यातील कालावधीम ये लागणार 
आहे. कारण आतापयत आप याकडे कोरोना बांिधतांची सं या मयाद त होती पण ह  
यापुढे वाढत जाणार आहे. स याचा जर कोरोनाचा डबलींगचा रेट गृह त धरलातर 
साधारण तो दहा ते बारा दवस इतका आहे. याचा अथ मह या या कालावधीम ये 
पाच ते सहा पट इतक  आपली सं या याच वेगाने जर आपली कोरोनाची थती वाढत 
राह लीतर ती मह ना अखेर पयत आज आप याकडे जेवढे आहेत या या पाच ते सहा 
पट आपली ण सं या हो याची श यता नाकारता येत नाह . पयायाने आप याकडे 
आड च ते तीन हजार इतके ण असू शकतील असा आपला अंदाज आहे. यावेळेला 
दोन ते तीन हजार ण आप याकडे येतात, साधारणत: दोन हजार इतक  णसं या 
आपण गृह त धरलीतर यापैक  िस टोमॅट क हणजे यां या म ये कुठ याह  
कारची ल ण आहेत क  यां यावर टमट दे याची आव यकता पडते अशा णांची 

सं या दोन हजार या पंधरा ट के इतक  असते हणजे साधारणत: तीनशे यामुळे 
आपण आपल जे को ह ड हॉ पटल यशवंतराव च हाण मेमोर अल हॉ पटल जे आहे 
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ते आपण पुणत: को ह ड णालय हणून घोषीत केलेलं आहे. आतापयत आपण 
खाजगी ेञातील आठ णालय फायनल केलेली असलीतर  काह  अंशी आ द य बला 

णालयामधले दाखल झालेले ण वगळता आतापयतचा सगळा भार हा 
महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मेमोर अल हॉ पटल यांनी ट कर याचे 
िस टोमॅट क पेशंट आहेत या सगळयांचा भार आप या णालयानी घेतलेला आहे. 
यापढेु देखील जसजशी िस टोमॅट क पेशंटची सं या वाढत जाणार आहे तसतस 
पुणाथानं वायसीएम णालय आप या कामाला येणार आहे. वायसीएमम ये एकूण 

णसं ये या साधारणत: पाच ट के ण हे आयसीयूम ये जावू शकतात. कारण 
यांना वशेष अशा अितद तेची गरज पडते. यामुळे आप याकडे एकाचवेळेला दोन 

हजार ण जर पॉ झट ह जर झालेतर या या साधारणत: पाच ट के हणजे 
साधारणत: शंभर णांना आप याला यावेळेला आयसीयूम ये ठेव याची गरज भासू 
शकते. एवढया सं ये या णांना आप याला जर आयसीयूम ये ठेवायची वेळ आली 
तर तेवढ  मोठया माणाम ये आप या इकडे आयसीयूची उपल धतता शहराम ये 
क ण घेणं हे आप या सगळयाच कत य आहे. या अनुषंगाने स या आप याकडे 
वायसीएमम ये  यानव बेडसची उपल धतता क न घेतलेली आहे. हे यानव बेडस 
कर यासाठ  आप याकडे वत: या ता यात असलेले काह  बडेस उपल ध होते. बी 
एलकेअर सं थेचा मगाशी वषय िनघाला होता, यां याकडे हाटचे जे काह  ण 
आप या शहरामधले टमट कर यासाठ  येत होते. इकडे ३२ बेडसची उपल धता होती 
यां याशी आपण ऍटकॉ ट बेसीसवरती करारनामा क न यांना आपण पुणपणे 

अप या को ह ड कामासाठ  आपण तो पुण आयसीयू ता यात घेतलेला आहे. माञ 
स या या थतीम ये अनेक शहरातील णालयाम ये यावेळेला सनसं थेचा गंभीर 
आजार असलेले ण जातात, अनेकाकडे आतापयत पीपीई क टची उपल धतता अथवा 
टे ट ंगची कमतरता या गो ीमुळे अनेकवेळेला पॉ झट ह नसलेले ण कंवा यांचे 
डटे शन झालेले नाह  असे अनेक ण अनेक हॉ पटलम ये दाखल होवू शकत 
न हते. यांची देखील सोय आपण आतापयत नॉन को ह ड िनगेट ह केसेस जे क  
सनसं थेचे गंभीर ण आहेत यांची देखील सोय आपण आतापयत वायसीएमम ये 

करत आललेो आहोत. या ३२ बेडस पैक  रऑगनाईज क न साधारणत: मॅ झीमम 
चोवीस बेड तीकडे आपण आयसीयूचे उपल ध क न देत आहोत. या यितर  
शहराम ये आता गरोदर मह लाम ये देखील कोरोना या ल णाचा ादुभाव हायला 
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लागलेला आहे. यामुळे या पॉ झट ह केसेस गरोदर मह ला असतील यांची डले हर  
कर यासाठ  आपण वायसीएममधला पुणपणे ८० बेडसचा गायनीक वॉड जो आहे तो 
पुणपणे आर ीत ठेवलेला आहे. यामुळे या लहान मुलां या या केसेस आहेत 
यां याम ये देखील आप याला पॉ झट ह केसेस सापडत आहेत. यां यासाठ  

वायसीएममधला लहान मलुांचा वॉड आपण सुस ज ठेवलेला आहे. या यितर  माई ड 
िस टोमॅट क केसेस कर ता नवीन भोसर  णालय आपण स ज ठेवलेल आहे. 
या यितर  ईजीएसआय हॉ पटल देखील आपण तयार ठेवलेल आहे, अदयापपयत 
याची गरज पडलेली नाह . पण भ व यात याची देखील गरज पड याची आव यकता 

पड यास आपण तीथे देखील सुरवात करणार आहोत. या यितर  जजामाता 
णालय आप याकडे तयार झालेल आहे ते देखील आपण सुस ज क न ठेवलेल 

असून १२० बेडस या ठकाणी देखील आपण तयार क न ठेवलेले आहेत. कोरोनाम ये 
एक मह वाची गो  जी लागते आहे ती हणजे सगळयांना आयसीय ू जर  लागत 
नसलातर  सु दा ऑ सजन स लाय अनेक ठकाणी लागतो आहे. यामुळे आप या 
इकडे असलेले दोन जे णालय आहेत भोसर  आ ण जजामाता या ठकाणी ऑ सजन 
स लायची देखील यव था आपण पुढ ल मह नाभराम ये क ण घे यासाठ  य शील 
आहोत. भोसर  हॉ पटल आ ण जजामाता हॉ पटल या दो ह  ठकाणी आपण २२ 
बेडसची आयसीयूची यव था देखील केलेली आहे. या यितर  आप या इकडे 
अित.वैदयक य अिधकार , अित.नसस, अित.वॉडबॉईज यांची देखील खबरदार  आपण 
घेत आहोत. स मा. सद यां मंगलाताई यांनी जो वषय मांडला होता यासंदभाम ये 
मी सांगू इ छतो क  यावेळेला आपण वायसीएमला को ह ड णालय हणून घोषीत 
केलं यावेळेला शहरातील नॉन को ह ड पेशंटसचा देखील आपण वचार केलेला आहे. 
पह या थम वायसीएम णालया या शेजार च असलेल आ ण १२०० बेडसनी सुस ज 
असलेल डॉ.ड .वाय.पाट ल हॉ पटल जे आहे यांना आपण वनंती केली होती क  ते 
आप याशी करारनामा क  इ छतात का? यां या सूचनेनुसार आपण यां याशी 
एमओयु क न घेतलेल आहे. या एमओयुचा आप या कडे िनयमीतपणे वायसीएमला 
येणारे जे ण आहेत ते ण आपण या पेमट टमवरती यांना टमट करतो 
याच पेमटस टमसवरती ड .वाय.पाट ल देखील यांना दाखल कर ल अशा व पाचा 

करारनामा आपण यां यासोबत केलेला आहे. या या अनुषंगाने काह  अडचणी 
िन तपणे येत हो या. कारण लोकांना कळल क  ड .वाय.पाट ल हे आता नॉन को ह ड 
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णालय आहे. लोकांनी पर पर तीथे केसेस पाठवायला सुरवात केली. माञ 
यां याकडे पर पर येणारा एक वेगळा समाज, वेगळ  लोक यां याकडचा रे यूलर 

पेशंट बेस होता यांना जे जे चाजस करत होते ते  यां याकडन डायरे ट आकारले 
जायला लागले होते यामुळे आपण रेफर केले या केसेस यो य प दतीने यां याकडे 
अक ट हा यात याक रता आपण वायसीएम या एका वंडोकडन रेफरचीट घे याची 
सूचना या याम ये केली. काह  दवसात लोकांना इकडेतीकडे जाव लागत अस यामुळे 
आता आपण वायसीएमला अशी देखील सूचना केलेली आहे क  ड .वाय.पाट ल 

णालयाम ये आपले काह  लोक, कायम व पी या ठकाणी आपला एक टेबल राह ल. 
जेणेक न आप या हॉ पट स मधून रेफर झाले या केसेस या ठकाणी यांनी घेवून 
यां या माफत तीथे टमट करता येवू शकेल. यासोबतच या काह  अडचणी 

ड .वाय.पाट ल सं थे बरोबर आप याला येत आहेत मी डॉ.वाबळे आ ण डॉ. साळवे 
यांना सूिचत करतो आहे क  या या सम वयात या काह  अडचणी आहेत क  
अनेकवेळेला राञी-अपराञी पेशंटस ड .वाय.पाट लला जातात, आय यावेळेला यांना 
रेफरचीट उपल ध होवू शकत नाह  या अिधक चांग या रतीने हॅ डल कर यासाठ  
आपला चोवीस तास िनयंञण क  ड .वाय.पाट ल हॉ पटलम य ेआपण िनमाण करावा 
आ ण लवकरात लवकर या कारची कुठलीह  अडचण या ठकाणी राहणार नाह  याची 
द ता घे या या सूचना मी डॉ.साळवे आ ण डॉ.वाबळे यांना देत आहे. यासोबतच 
आ द य बला मेमोर अल हॉ पटलम ये आपण केवळ गायनॅकलॉजी या तीस बेडसाठ  
रेफर कर याचा करारनामा आ द य बला मेमोर अल हॉ पटल बरोबर केलेला आहे. 
आ द य बला हॉ पटलने आप याकडे येणा-या या गायनॅक केसेस आहेत यांची  
ऑफ कॉ ट कर याची अनुमती दलेली असून या या अनुषंगाने केसेस आप या 
इकडन वायसीएमम ये येणा-या असतील कंवा भोसर  कंवा अ य कुठ याह  आप या 
या मॅटिनट  हॉ पट स आहेत या ठकाणाव न येणा-या आ ण रेफर करा या 

लागणा-या जोखमी या या डले हर  केसेस आहेत या आपण ३० तारखेपयत 
आ द य बला मेमोर अल हॉ पटलम ये रेफर करतो आहोत. अ य या केसेस 
असतील जसं क  ड .वाय.पाट ल म ये आपण कुठलीह  केस क  शकतो पण अ य जर 
केसेस या ड .वाय.पाट लम ये क  शकतो याच आप या आपण आ द य बला 
सोबत अजूनह  करारनामा कर यात आलेला नाह . याबाबतीम य ेमी आपणा सवा या 
िनदशनास एक गो  अणू इ छतो क  गे या मह यातच रा यशासनान एक आदेश 
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जार  केलेला आहे. या या अंतगत शहरात असणा-या सव खाजगी णालयामधील ८० 
ट के बेडस हे िनयंञीत बेडस कर यात आलेले आहेत. या ८० ट के बेडसला या 

णालयान काय र कम आकारायची या यावरती रा यशासनान िनयंञण आणलेल 
आहे. हे िनयंञीत केले गेलेले रेटस आपण सव हॉ पटलला आदेश केलेले आहेत, 
यां या बोडावर देखील यांना ड ले कर या या सूचना आहेत आ ण तशा आशयाच 

प रपञक सव स मा.नगरसद यांना वतर त कर या या सूचना मी डॉ.साळवे यांना 
करतो आहे. यापुढे गरजेनुसार आपण अिधक नॉन को ह ड केसेससाठ ह  आप याइकडे 
महा मा फुले जीवनदायी योजनेअंतगत जी न दणीकृत होणारे आहेत या सव 

णालयाशी करारनामा क न या सव हॉ पट स बरोबर आपण देखील नॉन को ह ड 
केसेस जे गर ब ण आप या शहरात आहेत यांना तेथे पाठव याची तजवीज 
ठेवलेली आहे आ ण तशी कायवाह  वैदयक य वभागामाफत आपण सु  केलेली आहे. 
ध वंतर  हा जो वषय आहे, या ध वंतर  वषया या संदभाम ये देखील चचा केली 
गेली. याअनुषंगाने परवा या जनरल बॉड  समोर जो वषय होता तो केवळ गे या 
वष या वमा योजने या पेमट क रता आप याकडे पैसे कमी उपल ध होते या पेमट 
कर ता आपण माच या जनरल बॉड समोर आणलेला तो वषय होता. केवळ माच 
संप यानंतर आपल यावेळेसच त कालीन बजेट संप यामुळे, असं पण या 
वषयाम ये कुठ याह  कारची इ लीमटेशनची गरज राह लेली न हती. कारण १ 
ए ल पासून आपल नवीन बजेट सु  झालेल आहे यामुळ कुठलह  वग करण जर 
करावयाच असेलतर १ ए लनंतर वग करणासाठ  न याने वषय आणणच अिभ ेत 
होतं. माञ ध वंतर  वषया या बाबतीम ये वेळोवेळ  या सभागृहाम ये जी चचा 
झालेली आहे, २२/२/२०१९ या सभागृहान मा यता द यानुसार आपण ध वंतर या 
आरएफट  काढून या यावरती कमचार  महासंघाशी आपण वेळोवेळ  चचा क न टमस 
ऍ ड कंड श स ठरवून आपण िनवीदा या केली. या या अनुषंगाने आपण थायी 
सिमतीसमोर वषय आणला होता. थायी सिमतीने याला अंतीम मा यता चचअंती 
दली होती. दर यान या कालावधीम ये कमचार  महासंघाम ये झाले या 
प रवतनानंतर यांनी देखील या याम ये काह  अडचणी ठेवले या आहेत. माञ यापुव  
देखील ध वंतर   सिमती असेल कंवा त कालीन कमचार  महासंघ असले कंवा हे 
सभागृह असेल संपुण चचअंती आपण हा वषय पुढे घेतलेला होता. आज देखील 
कमचा-यां या हताचा संपुण िनणय घेत या िशवाय आपण वमा योजना करणार नाह  
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या मताचच शासन देखील आहे. या काह  यां या अडचणी असतील या समजून 
उमजून यो य प दतीने या यावर माग काढून आपण एकंदर त महापािलका हताचा 
देखील वचार एकञीतपणे कर या या अनुषंगाने आपण वमा योजना आणलेली होती. 
यावरती पुण सादकबाधक चचा या सभागृहाने क नच ती मंजुर कर याचा िनणय 

यापुव  घेतलेला होता. यामुळे यापुढेह  कुठ याह  अडचणी असतीलतर कमचार  
महासंघाची वेळोवेळ  चचा शासना या वतीने केली जात आहे आ ण यो य तो तोडगा 
यां या समंतीने आपण काढत आहोत. पाणीपुरवठा वेळोवेळ  चच ला गेलेला वषय 

आहे. पाणीपुरवठया या अनुषंगाने आता मला जी अडचण शहराम ये होताना दसलेली 
आहे याचे मुळ कारण हे आप याकडे वदयूत वाह खंड त होनं हेच राह लेल आहे. 
२९ तारखेला आपण शटडावून घेतलेला होता क  पावसाळापुव कामाचाच भाग हणून 
आप या या इले कल मे टेन स या या ईसे शअल गो ी असतात या दरवष  
आपण मे मह याम ये करत असतो. या यासाठ  हा मे टेन सचा शटडावून घेतलेला 
होता. ह  दु ती के यानंतर िनसग च वादळ आ यामुळे माञ काल या दवसाम ये 
देखील लागोपाठ दोन दवस आप याला अनशेडयू ड ए टायर शटडावूनला सामोर जाव 
लागलं. परवा या दवशी साधारणत: आड च तास आ ण काल या दवशी साधारणत: 
पाच तास इत या कालावधीसाठ  आप याकड ल दो ह  ए स ेस फडर एकाच वेळेला 
खंड त झा यामुळे आप याला पाणीपुरवठया या रोषाला सामोर जाव लागलेल आहे, ह  
िन तपणे अडचणीची बाब आहे. या यावरती तोडगा काढ याचा देखील 
स मा.सद यां या, सभागृहा या इ छेनुसार आपण य  करतो आहोत. या अनषुंगाने 
मी ह  बाब िनदशनास आणून देतो क  आपण जनरेटरचा वापर कर या या सूचना 
वेळोवेळ  नगरसद यां कडन झाले या आहेत माञ आतापयत तांिञक या जनरेटरच 
कुठलह  यो य सो यूशन आप याकडे ा  झालेल नाह . या या बद यात एक 
अ टरनेट ह टे नॉलॉजीच सो यूशन आप याकडे िमळालेल आहे हे ए स लोअर 
कर यासाठ  एक अमेर कन कंपनी आहे यांच आपण ए स लोअर करत आहोत यांना 
आपण कॉ ॅ ट केलेला आहे. माञ यां याकडन काह  कालावधीम ये आप याला 
टे नॉलॉजीच इ टरमे शन ा  झालेल नाह  याचा आपण पाठपुरावा करतो आहोत. 
दर यान या कालावधीम ये आता स मा.सद यां िसमाताई सावळे यांनी जी सूचना 
मांडली क  आपण वत:च सब टेशन क  शकतो का. याचा देखील पयाय आपण 
पडताळणी क न िन तपणे घेवू शकतो आ ण तशा सूचना मी वदयूत वभागाला देतो 
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आहे क  यांनी या अनुषंगाने वशेष पडताळणी करावी. पारेषाण वभागाकडन 
परवानगी घेवून या अनुषंगाने जर आप याला पुढ ल काह  कारवाई करणं श य 
असेलतर याचा देखील आपण वचार करावा. माञ जे काह  वषय आपण वेळोवेळ  
सभागृहासमोर मांडलेले आहेत या याम ये जी काह  भूमीका शासनान मांडलेली आहे 
जस क  गे या सभागृहासमोर आणलेला जो वषय दरवाढ चा होता हा दरवाढ चा वषय 
देखील याच सभागृहाम ये झालेला आहे. एका दवसभरा या चचअंती, सगळया या 
चचमधन कंवा या या वरती मांडले या शासना या भूमीकेतनच आणलेला हा वषय 
होता क  समसमान पाणी वाटपासाठ  जे नागर क शहराम ये जा त माणाम ये पाणी 
वापर करतात यां यावरती िनयंञण आण यासाठ  आपण वाढ व पाणी वापरावरती 
िनबध कसे आणता येतील याक रता तो ताव आणलेला होता. या या मागे केवळ 
पाच ट के दरवाढ करणे हा हेतू या या मधला न हता. जो क  आपण िन तपणे या 
वष  रोखू शकलो असतो कंवा या यावरती यो य िनणय घेवू शकलो असतो. यामुळे 
वेळोवेळ  आप या सभागृहातील चचला अनुस नच शासना या वतीने वेगवेगळे 
इ टरमे शन केले जात आहेत आ ण या या अनुषंगानेच आपण हा ठ व ्    आणलेला 
होता. आ द झाले या पाणीपुरवठया या चचनुसार आपण आप या से टर २३ येथील 
आ ण रावेत येथील पंपींग मशनर या कपॅिसट  एनासमटची िनवीदा काढलेली होती. 
माञ लॉकडावून या कालावधीम ये या िनवीदा आडकले या आहेत. आपण याची पु हा 
कारवाई सु  केलेली आहे. या लवकरात लवकर काया वत कर याची तजवीज आपण 
ठेवलेली आहे. यासोबतच आं ा, भामा-आसखेड असेल कंवा देहू येथील बंधा-यातून 
पाणी उचल याची योजना असेल या देखील िनवीदा या आता गतीपथावर आहेत. 
माञ या सगळया कोरोना या संकटाम ये शासनाकडन जो जीआर ा  आहे 
या याम ये एकूण भांडवली खच हा केवळ ३३ ट याला कं ोल कर या या सूचना 
ा  आहेत. यासोबतच हा खच कंवा कुठ याह  िनवीदा या केवळ आरो य आ ण 

वैदयक य ेञ कंवा मदत व पुनवसन ेञासाठ  कं ोल कर या या सूचना आहेत. 
या या अनुषंगाने शासनाची वशेष परवानगी घेवून केवळ या अ यंत आव यक अशा 

पाणीपुरवठया या बाबी आहेत कंवा पा या या पुनरवापरा या बाबी आहेत या यासाठ  
आपण शासनाशी पाठपुरावा कर याची तजवीज ठेवत आहोत. या या अनुषंगाने 
जत या लवकरात लवकर आपण पाणीपुरवठया या योजना काया वत क  शकू 
तेवढया लवकर या शहरातील पा याचा  आपण सोडवणार आहोत. स मा.राहूल 



77 
 
कलाटे यांनी सांगीत या माणे शहरातील लोकसं या कमी झालेली आहे माञ 
शहरातील लोकसं या कती कमी झाली याचा कुठलाह  पेिसफ क अंदाज बांधणे आज 
आप याला श य नाह . आप याकडे जर  अंदाजीय अस कळत असेल क  
आप याकड ल काह  मजूर थलांतर त झाले, आज ऑ फिशअल फगर जर  
बघीतलीतर आप या शहरातून अदयापपयत काह  े समधुन आपण जे मजूर पाठवले 
यांची सं या साधारणत: ३० हजारा या घरात असेल या यापे ा जा त काह  मजूर 

यापुव च आप या शहरातून गेलेले असतील. माञ आज शहराम ये न क  कती लोक 
आहेत हा अंदाज आजतर  आप याला िन तपणे बांधणे श य नस याने आपण 
दवसागणीक पाणीपुरवठा कर याचा िनणय या थतीम ये घेवू शकलेलो नाह . माञ 
गे या दोन दवसाम ये झालेला वदयूतपुरवठा खंड त झाला या यामुळे काय ता काळ 
उपाययोजना कर यात येईल या या अनुषंगाने या भागाम ये कमान प नास प नास 
ट के तर  पाणीपुरवठा ता काळ कर या या सूचना मी पाणीपुरवठा वभागाला करतो 
आहे. जेणेक न पुढ ल दोन ते तीन दवसाम ये जो काह  पा याचा बॅकलॉग असेल तो 
यो य प दतीने भ न िनघेल. सव स मा.सद यांना माझी वनंती आहे क  थोड शी 
अडचण एखादा दवस आप याला या च वादळामुळे होणार आहे. या यासाठ  
आप याला जी काह  थािनक पातळ वरती मदत करावी लागेल, काह  ठकाणी टँकर 
पुरवावे लागतील तसे देखील िनदश मी पाणीपुरवठा वभागाला देतो आहे. या काह  
अिधका-यां या बाबतीम ये पेिसफ क त ार  आहेत या या बाबतीम ये मी स व तर 
िनणय शासक य ले हलवरती घेईल. तर  सव स मा.सद यांना एक वनंती आहे क  
या आप ी या कालावधीम य ेआप याकडे डबल आप ी यावेळेला आहे. कोरोना पुढ ल 
सहा मह ने तर  कमान आप या येथे राहणार आहे. यामुळे आप याला संपूण पाऊस 
कालावधी, मा सनू कालावधी हा आप याला कोरोना सोबत लढायच आहे. यामुळे 
कोरोना कशा प दतीने बी हेव करतो, आ ता वाढ यानंतर, पाऊस सु  झा यानंतर 
आप या इथ जनरल इतर आजार देखील बळावतात या सव आजारा या अनुषंगाने 
आपण सव भाग अिधकार  आ ण वैदयक य अिधकार  यांची एकञीत बैठक घेतलेली 
आहे. डगी असेल, िचकनगुनीया असेल कंवा अ य हायरल असतील, वाईन यू 
असेल या कारचे कुठलेह  आजार आप याकडे बळावू नयेत कंवा यांचा एकञीत 
संसग कोरोनासोबत आप याइकडे दसू नये आ ण कोरोनाला देखील आपण यो य 
प दतीने िनयंञणीत करता याव याचा देखील वचार आपण यासंबंधीत संपुण बैठक 
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घेवून केलेला आहे. एक वशेष बाब हणजे आपण यावेळेला दरवष  पुरिनयंञण 
आराखडा करतो आ ण जर पाणी एखादया लो-लाईन ऐर याम ये िशरलं आप याला 
इरॅ टेशन कराव लागत. यावेळेला इरॅ टेशन करताना या झोपडप ट म ये जर समजा 
क टे मट झोन असेलतर आप याला वशेष काळजी या ठकाणी लोकांना थलांतर त 
करताना यावी लागणार आहे. तर  याचा देखील अंतभाव आप या संपुण आप ी 
याव थापन पुरिनयंञण आराखडयाम ये कर या या सूचना मी वभागाला दले या 
आहेत. सदर बाबीची अंमलबजावणी पुढ ल दोन आठवडया या कालावधीम ये आपण 
क न घेणार आहोत. िन तपणे आपण सवा या सोबत पुन  एकदा सगळया 
वभाग तरावरती आ ह  बैठका घेवून या तयार चा आढावा पुढ ल पंधरा दवसाम ये 
आपणा सवा या मदतीन, उप थतीम ये क न घे याच मी इकडे सभागृहाला सांगत 
आहे. तर  जो काह  मी खुलासा केलेला आहे या या म ये काह  बाबी राह या 
असतीलतर या याम ये िन तपणे नंतर अंतभाव आप या सवा या सूचनेनुसार मी 
कर न असा मी खुलासा करतो, ध यवाद.  

मा.भाऊसाहेब भोईर -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. एकदा 
आयु  बोल यानंतर समाधान क न घे याची परंपरा या सभागृहाची आहे. यामुळ 
आ ह  आप या या सव गो ीवर समाधान मानतो. मी सभागृहाचा मुळ च वेळ घेणार 
नाह  कारण खुप वेळ झालेला आहे परंतु पाणी या एका वषया या संदभात आपण सव 
भूमीकेना पश केला आहे. आं ा, भामा-आसखेड कंवा देहूचा बंधारा असेल. मी दहा 
वषापुव  या सभागृहात बोललो होतो क  बंद योजने या संदभात योजना चांगली आहे. 
िनयोजन जोपयत होत नाह  तोपयत िनवीदा या राबवू नका. नाह तर हा 
साडेतीनशे कोट चा क प भ व याम ये बाराशे ते तेराशे कोट ला जाईल. यावेळेस ती 
दखल न घेत यान आज याची प रणामता काय झालेली आहे या संदभात देखील 
खुलासा करावा. याच कारण १२० कोट  पये आपण या ठेकेदाराला दलेले आहेत. 
तो ए सलेशन मागेल तो काय हणणार मी काम करायला तयार होतो तु ह  मला 
जागा दलेली नाह  हणजे या १२० कोट वरच याज आ ण आठशे नऊशे कोट चे 
वेगळे हणजे कमीत कमी सगळया महारा ा या महापािलकेच बजेट हे याला 
एकटयाला दयावा लागेल आ ण तो पैसा आप या जनतेचा आहे. पाणीपुरवठया 
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बाबतचा तु ह  खुलासा केला तेवढया एका गो ीचा उ लेख, याच नेमक काय झाल 
आ ण काय प र थती आहे. याचा एकदा खुलासा केला हणजे सभागृह िन ंत.  
मा.महापौर-  या वषयासंदभात लवकरच आपण सगळे पदािधकार  एकञ बसू. हे काम 
कशा कशा प दतीने झाले, कोणाला कती कती र कम दली, जागा ता यात आहे का 
नाह , या जागेच भाड कती झालं या सगळया वचार वनीमयासाठ  आपण एकञीत 
बसू. आता आयु ांनी खुलासा केलेला आहे. आता वषयावर बोलावे वषय मांक १ 
वाचावा. 
मा.तुषार हंगे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.               
                                                                                   
                         वषय मांक - १ 
दनांक -४/६/२०२०                                  वभाग- मा.आयु  
 
    संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१०६/२०२०,  
             द.०६/०५/२०२० 

  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .७०७८ द.१३/०५/२०२०  
     अ वये.   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या 
ट ारे दयरोग, कॅ सर, कडनी, मदुचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण 

दुधर आजारांनी ासले या णांना तसेच नैसिगक आप ी प डतांना अथ सहा य केले 
जाते. शासन िनणय .पीसीसी ३००६/१९९७ . .३९७/न व-२२ मं ालय, मुंबई 
४०००३२ द.१८/१२/२००७ अ वये दरवष  २५,००,०००/- एवढे अनुदान दे यास 
मा यता दलेली आहे. सन २०२०-२०२१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क 
सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  यांना  र.  २५,००,०००/- (अ र  र.  पंचवीस लाख 
फ ) अदा करणेस मा यता देणते यावी ह  वनंती. 

मा. नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
तसेच मी या वषयासंदभात बोलू इ छतो क , आयु  साहेबांनी अनेक वषयावर 
खुलासा दलेला आहे आ ण समाधानकारक उ र दलेले आहेत.  

मा.महापौर-  तु ह  अनुमोदन दलेले आहे, तु हाला बोलायचे असेलतर नंतर बोला.    
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मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा महापौर 
िनधीचा वषय आहे या महापौर िनधीम ये थोडे थोडे जसे खच वाढतात या प दतीनं 
आपण पह यांदा तीन हजार देत होतो नंतर पाच हजार देत होतो नंतर आता दहा 
हजार. मा.महापौर तुम याकडे एखादा पेशंट कंवा एखादा नातेवाईक याची प र थती 
नाह  तो येतो याची प र थती चांगली आहे तो कधी येणार नाह  तुम याकडे. 
वॉडातील जे नागर क गर ब आहेत तेच तुम याकडे अज करणार आहेत. मागे सु दा 
महापौर िनधीचा वषय आलेला होता. यावेळेस वैदयक य अिधकार  यां याशी मी 
बोलले होते. पुणे महानगरपािलकेम ये शहर  गर ब हणायच, एक लाखा या आत 
यांच उ प न आहे असे लोक. आता उदा. दयायच झालतर आता वायसीएम 

आप याला उपल ध करता येत नाह . पु याम ये सु दा देतात यांनी शहर  गर ब 
असा श द वापरलेला आहे. मी आप या वैदयक य अिधका-यांना पण यावेळेला 
सागंीतल होतं क  ह  योजना पुणे महानगरपािलका कशी राब वते याची तु ह  मा हती 
घेतली आहे का. पुणे महानगरपािलकेम ये एक लाख पये एका य ला िमळू 
शकतात. कोण याह  हॉ पटलम ये पेशंट जाऊ देत यांनी याचा लेखी पुरावा 
दयायचा आ ण याच एक लाखा या आत उ प न आहे यांना ते िमळतात. आपण 
पाच हजार पये देतो एखादयाला च-होलीमधुन यायच हणलतर एकदा अज दयायला 
यायला लागत, दुस-यावेळेस चेकसाठ  यायला लागतं. हणजे याचे पे ोलसाठ  तीनशे 
ते चारशे पये जातात. डुडूळगाव, मामुड , कवळे व न यायच हणलतर  तोच खच 
येणार. हणजे या येणा-या य ला असं वाटायला लागत क  या पाच हजारासाठ  
आपण कती वेळा यायच. आज या घड ला एक एक जे शन दहा ते पंधरा हजाराची 
आहेत. हणून महापौर िनधी हा वाढला गेला पाह जे. आपण नेहमी तुलना पुणे 
महानगरपािलकेची करत असतो. पु यानी असं केल मग आपण काय करतो. आपण 
काय केलतर पुणे काय करतं. आपण यां याशी तुलना करत नाह  पण जर कुणाच 
एकमेकांच जर चांगल असेलतर आपण शंभर ट के या महापौर िनधीसाठ  कंवा शहर  
गर ब जी लोक आहेत यां यासाठ  हे केल पाह जे. मागे डॉ.साळवे उभे आहेत यांना 
बोलवा मी यांना सहा मह यापुव  सांगीतल होतं. तु ह  ह  मा हती या आ ण तु ह  
आप या पदािधका-यांना सांगा क  आपण अशी अशी योजना राबवू शकतो. मग 
महापौर  िनधी कुठूनह  आपण गोळा क . आज या प र थतीम ये कॅ सर सारखे 
पेशंट शहराम ये ८० ट के पेशंट कॅ सरसारखे असतात आ ण यांना पाच हजार 
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पयानी काह च होत नाह . तर  महापािलकेला जा तीत जा त या पेशंटसाठ  कशी 

मदत करता येईल हे बघीतल गेल पाह जे. आपण नागर कांना चांग या प दतीने कशी 
मदत क  शकतो हे बघीतले गेले पाह जे. मी सहा मह यापुव  वैदयक य अिधकार  
यांना सांगीतलेल होतं. हा वषय मंजूर के यानंतर पु या माणे करता येणार आहे का 
नाह तर हा वषय पुढ या िमट ंगला मंजूर क . सीएसआर फंडस मधुन गर ब लोकांना 
एक लाख पये जर देता येत असतीलतर बघावे. पुणे महापािलकेनी मग शहर  
नागर क फंड कसा उपल ध केला आहे. तेथील जे डॉ टर आहेत यां याशी मी बोलले 
ते हणाले तुम याकडच कोणीह  पाठवा तो िनधी आम याकडे कसा वापरला जातो 
याच तु हांला सगळ डटे स देतो, एक लाख पये गर ब लोकांना आ ह  कसे देतो 
याचे डटे स देतो. या प दतीने आप याकडे देता आलतर चांगल आहे. कायदया या 

चौकट त बसून आप याला गर ब लोकांना कशी मदत करता येईल हे बघीतल पाह जे. 
महापौर हे तुम या कारक द म ये झालतर शेवट  आणखी एक मानाचा तुरा खोवला 
जाईल. मतीमंद मुलांना पंपर  िचंचवडम ये तीन हजार देतात कुठेह  दुसर कडे देत 
नाह त. हणजे आप याला एक वाभीमान आहे, अशा प दतीची जर योजना झालीतर 
तुम या कारक द म ये झालातर तुम यासाठ  तो लस पॉ ट असणार आहे. तो वषय 
आता होवू दयात नाह तर पुढ या जीबीला घेतला तर काय फरक पडतो. आपण पण 
मा हती यावी. नगरसिचव यां याकडे मह ला व बालक याणचा चाज आहे ते क येक 
भागात फ न आलेत. ते खुप मोठमोठया चांग या चांग या योजना बाहे न बघून 
आलेत. पण आप या शहराला या गो ीचा फायदा झाला का नाह  झाला. यांनी 
बघीतले या खुप चांग या योजना आहेत. मग आपण या योजना का नको लागू 
करायला. मा.महापौर तु ह  आढावा यावा क  कुठले अिधकार  कुठ या देशाम ये 
अ यास दौ-यासाठ  गेले. आता जाणार नाह त सहा मह ने. परंतु मागे कोण कोण 
जाऊन आले यां याकडन चांग या योजना जर येत असतीलतर आपण या यायला 
पाह जेत. शेजार  नगरसिचव बसले आहेत, हाळूच कानात सांगतात, मा याह  काळात 
नगरसिचव सांगायचे क  ताई असं नाह  असं. मग हे ते जर सांगतात तर यांनी 
सु दा खुप चांग या चांग या योजना बघीतले या आहेत. म हला व बालक याणच 
बजेट तसच पडून राहत. या योजना आप याला राबवता येणार नाह त का. हणून पुणे 
महापािलकेची मा हती या व महापौर िनधीमधुन एक लाख पये कसे देता येईल हे 
बघा. पुणे महापािलका देते मग आपण का देवू शकत नाह त. तर  याचा खुलासा 
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करावा मगच तुमचा वषय मंजूर करावा आ हांला आडवायचा नाह . मगाशी पा याचा 
वषय होता मा.महापौर तु ह  का बोलू देत नाह त, बोलू दयायच होतं. इकडे वषय 
वाचला क  महापौर मंजूर का ना मंजूर हणतात.  

मा.वैशाली घोडेकर- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मंगलाताईनी 
अतीशय चांगला वषय या ठकाणी मांडलेला आहे. पाच लाख बील आलतर  आपण 
पाच हजार देतो आ ण प नास हजार बील आलतर  आपण पाच हजार देतो. 
या याम ये कुठेतर  डफर शएट झाल पाह जे. आताच मंगलाताईनी सांगीतल क  एक 
लाख तु ह  देवू शकता. महापौर िनधीत २५ लाख दलेतर तु ह  फ  एक लाखा माणे 
२५ लोकांना देवू शकाल. तर  या ठकाणी २५ लाखा ऐवजी पाच ते दहा कोट तर  
महापौर िनधीला मा य झाले पाह जेत तरच आपण जा तीत जा त मदत 
शहरवासीयांना देवू शकू. मी मागे सु दा सुचवल होतं क  बजेटमधुन महापौर िनधीला 
दयानां, आप याला कुणा या परवानगीची गरज नाह . तु ह  महापौर िनधीम ये दयानां 
पाच कोट . तु ह  शासनाकडून एकदा याची िनयमावली मागवा क  पाच हजार देणंच 
बंधनकारक आहे का. मी एकदा वचारलतर सांगीतल क  शासनाने काह तर  िनबध 
टाकून दलेले आहेत क  महापौर िनधीमधुन पाच हजारा या वर तु ह  देवू शकत 
नाह त. तर  हा िनबध आहे का. या याम ये जर आप याला पाच हजारापे ा जा त 
दयायचे असतीलतर आप याला जीबीचा ठराव करावा लागणार आहे का. तो शासनाला 
पाठवावा लागणार आहे का. याची सु दा मा हती आपण घेतली पाह जे. आताच 
मंगलाताईनी सांगीतल सीएसआर फंडस देखील महापौर िनधीत आपण घेवू शकतो.  मी 
हणते आपण दहा कोट  घेवू पण पाच हजाराच बंधन शासनान टाकल असेलतर 
या ठकाणी आप याला न क  अडचण येणार आहे. तर  ते बंधन आहे क  नाह  याची 

माह ती या ठकाणी सांगीतली पाह जे. मंगलाताईनी जस सांगीतल सीएसआर फंडस 
असेल, पु याम ये कशा प दतीने दले जातात हे पहा. पण जोपयत फंडस वाढवत 
नाह त तोपयत आपण वाढवून र कम देवू शकत नाह त. तर  ह  र कम पाच ते दहा 
कोट  कशी करता येईल हे पहावे. आता नवीन टॅ ड ंग चेअरमन आलेल ेआहेत यांना 
पण मी वनंती करेन क  महापौर िनधीम ये आप याला पाच कोट  कसे घेता येईल 
याबाबतीतह  यांनी िनयोजन कराव, एवढ  मी वनंती कर न आ ण थांबेल, ध यवाद. 
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मा.सागर आंगोळकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज जो 
मंगलाताई कदम यांनी शहर  गर ब योजनेचा वषय मांडला खरे पाहता या वषयाचा 
पाठपुरावा गे या दोन वषापासून मी करतो. मी िनवडून आ यापासून आयु ांकडे शहर  
गर ब योजनाची अंमलबजावणी करा हणून तुम याकडे पाठपुरावा करतो. तस 
मा याकडे तु हांला इ वड केलेल पञ पण आहे. मी यावेळेस थायी सिमतीम ये 
होतो तीथे १९/६/२०१८ ला ठराव केलेला आहे क  आप या महापािलकेतह  शहर  गर ब 
योजना राबव यात यावी. पुणे महानगरपािलकेम ये या योजनेअंतगत या या 
नागर कांकडे एलो रेशनकाड आहे यांना एक लाखापयत जे आता आपण हजार 
पकडलेले आहेत. कुठ याह  ाय हेट हॉ पटलम ये गेलतर तीथ यांना एक काड 
भेटतं याची फस ते शंभर पये घेतात. गे या मह यात आपण मा.आमदार 
ल मणभाऊ जगताप यां या मा यमातून या वषयाला तरतूद ठेवावी हणून आपण 
बजेटला पाच कोट  तरतूद ठेवली होती पण आता डॉ.साळवी यां याशी बोलताना ते 
हणाले क  आ ह  कोरोनामुळे या वषयाला बजेट ठेवू शकलो नाह . 

मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका नागर क सावजिनक चॅ रटेबल ट पंपर  यांना र. . ५ कोट चे अनुदान 

देणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन देतो.  

मा. वकास डोळस -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता 
मंगलाताईनी जस सांगीतल आ ण सांगर भाऊने सांगीतल शहर  गर ब योजना ह  पुणे 
महापािलकेम ये चालू आहे आ ण खरतर २०१८ म ये आ ह  यावेळेला थायी 
सिमतीला होतो यावेळेला सागरनी हा ताव आप या थायी सिमतीम ये मांडला 
होता तो मंजूर पण केला होता. पण या यावर पुढ काह  झाल नाह . आज वषय 
िनघालाच आहेतर आप या पालीके या वतीने जसे पुणे पालीकेम ये शहर  गर ब 
योजना राबवली जाते. नागर कांकडून शंभर पये घेतले जातात आ ण यांना काड 
दलं जातं. याच प दतीने जे केशर  रेशनकाड धारक आहेत कंवा हाईट रेशनकाड 
धारक आहेत यांना बीलाम ये पंचवीस ट के, प नास ट के, पं याह र ट के अशा 
यां या कॅटेगर  आहेत या योजनाचा आपण अ यास करायला पाह जे. आज आपण 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम य े जे आपले तळागाळातील नागर क आहेत यांना 
दोन गो ी ामु याने आपण पुरव या पाह जेत आ ण ती आपली जबाबदार  आहे. एक 
हणजे आरो य सेवा आ ण दुसर हणजे िश ण. माझी मा.महापौरांना वनंती आहे 

क  आपण हा वषय या उपसूचनेसह न क  करावा. आपले जे ाय हेट हॉ पट स 
आहेत या यावरती आप याला काह  िनबध घालता येतील का या यावरती ल  
ठेवाव. परवाच एक मला उदाहरण दयायच आहे. आम या दघीम ये एक कोरोनाचा 
पेशंट होता आ ण तो बी हॉल लनीकला ऍडमीड होता. दहा दवस ऍडमीट 
झा यानंतर यांचा रपोट िनगेट ह िनघाला आ ण यां या ड चाजची वेळ आली. 
मुळात या पेशंटला डायलेिसससाठ  बी हॉलला नेल होतं आ ण डायलिेसस कराय या 
अगोदर यांनी कोरोनाची टे ट केली आ ण दोन दवसानंतर यां या मुलाला सांगीतल 
क  तु या वड लाना कोरोना पॉ झट ह आहे यांना ऍडमीट कराव लागेल. या मुलाची 
प र थती नस यामुळे या मुलांनी या हॉ पटलला सांगीतल क  मा या वड लांना 
मी येथे ठेव ूशकत नाह  मी सरकार  हॉ पटलम ये घेवून जातो. यावेळेस तेथील 
डॉ टर शासनाने यांना सांगीतल क  आ हांला जे िनदश आहेत यामुळे यांना इथेच 
फेस कराव लागेल आ ण बीलाची काळजी क  नका आ ण आठ दवसानंतर डायरे ट 
२ लाख ९७ हजाराच बील या या हातात दलं, एवढे तु हांला भरावे लागतील. या 
मुलांने ते पैसे भरले पण आ ण वड लांना घेवून आला. आ यानंतर ती गो  याने मला 
सांगीतली ती पो ट मी सोशल िमड यावर टाकली या यानंतर ३० तारखेला मला एक 
फोन आला कवनगर व न क  मी तुमची सोशल िमड याची पो ट बघीतली आ ण 
माझी सासू सहया  हॉ पटल येथे को हडसाठ  ऍडमीट आहे आ ण ३ लाख ९७ हजार 
दहा दवसासाठ च बील दलेलं आहे. यांना हे ट लेटरवरती ठेवलेल न हत कंवा 
कोणती लाईफ सपोट िस ट म लावली न हती तर  ३ लाख ९७ हजार बील दल होतं. 
मुळात अशा काळात ाय हेट हॉ पटलनी सामा य नागर कांना आधार देनं गरजेच 
आहे. जर सरकार  हॉ पटलम ये जागा नसतील, बेडस नसतील कंवा या नागर कांना 
ते हॉ पटल जवळच वाटल असेल हणून तेथे घेवून गेले असतील. अशा प दतीने 
नागर कांना पळायच काम ाय हेट हॉ पटलम ये चालू आहे. यानंतर या 
हॉ पटल या मॅनजेमटला मी फोन केला आ ण आप या भाषेत सांगीत यानंतर याने 
लगेचच िनणय घेतला क  बील माफ आ ण या पेशंटला सोडून दलं. हणजे या 
प र थतीम ये ाय हेट हॉ पटलकडून सामा य माणसाची पळवणूक होते. कंबहूना 
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कोणा या घरात जर मेड कल ईमज सी असेल, याची आथक प र थती असेल कंवा 
नसेल पण हे यावसायीक कोनातून हे हॉ पटल चालवतात या लोकांनी धंदा 
केलेला आहे. ते काह  बघत नाह त गर ब आहे का ीमंत आहे, आतम ये आला क  
या माणसा या खशाला काञी लाव या िशवाय राहत नाह त. आज कोरोनासार या 

रोगावरती कोणती लस नाह . तीथ जे पेशंट आहेत यांनाच फ  हट लेटर वापरतात. 
फ  रोग तीकारश या गोळया, तीन वेळेसच जेवण आ ण तीथ रहा याचे जर चार 
चार लाख बील घेत असेलतर याची आपण दखल घेतली पाह जे. ह  पुणे 
महापािलके या ेञातील घटना आहे. असे जे हॉ पट स आप याकडे असतीलतर 
अशा हॉ पटलवरती आपण काह  िनबध लादू शकतो का हा माझा  आहे. मला 

येक हॉ पटलला आप या पालीके या वतीने सांगायच क  कृपया या काळाम ये 
नागर कांना आपली गरज आहे आपण धंदया या कोनातून नागर कांकडे बघू नका. 
आपली जी सेवाभावी वृ ी आहे ती यावेळेस दाखवा. हे देशावरच संकट आहे आ ण या 
देशावर या संकटाम ये तु ह  तुमचे हात धुवून नका घेवू. मा.महापौर मॅडम, ह  शहर  
गर ब योजना आ ण पुणे महापािलके या या योजना आहेत यांचा अ यास क न या 
मंजुर क न कृपया याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर कशी होईल हे बघावे. 
हणजे आज मंजूर झाला आ ण याला अंमलबजावणी हो यासाठ  वषभर जर लागत 

असतीलतर उपयोग नाह . कमीत कमी कालावधीम ये याची अंमलबजावणी झाली 
पाह जे याकडे ल  दयाव, ध यवाद. 

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आपण 
दरवष च अशा कारे महापौर िनधीला बजेट वग क न महापौर िनधीतून आप या 
प रसरातील नागर कांना पाच हजाराची मदत करत असतो. मा.महापौर साहेब, 
मा.आयु  साहेब माझी आप याला वनंती आहे क  सवानीच या वषयाचा उ लेख 
केला. जसा कोरोना आप याकड आ यामुळे मोठया माणात या सव गो ीवरती 
आिथक ताण महापािलकेवर येऊ शकतो परंतु भ व यकाळाम ये आप याला वैदयकय 
सेवा, आरो य सेवा या यावरती जा त बजेट खच कराव लागणार आहे आ ण शहर  
गर बसाठ  जे काह  बजेट ठेवल ते मुळात बजेट ब-यापैक  िश लक रहात असतं. 
माग यावेळेला पण मी सभागृहात या वषयावर बोललो होतो क  आप या शहरात 
राहणा-या सवच नागर कांना जर आपण अशी फॅिसलीट  देवू शकलो, मे ड लेम सारखी 
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कंवा इ शूर स पॉलीसी हणता तर तशा प दतीची काह  फॅिसलीट  देवू शकलोतर 
आपण लोकांकडन घरप ट  वसूल करतो कंवा इतर कशाम ये नागर कांचा ह साजर 
यात ऍड केलातर आ ण आपला ह सा टाकलातर मला वाटत शहराम ये सगळयाच 

लोकांना सरसकट ह  मे ड लेम फॅिसलीट  िमळावी. आप या सगळयांना अनुभव आहे 
क  येकाकडे वॉडातील लोक येत असतात. लोकांना मोठे आजार झा यानंतर 
यां याकड पैसे नसतात. अशावेळेस या आजारावरती टमट सु दा करता येत नाह . 
या यामुळ हा जर वषय आपण क  शकलो क  आपण आप या पंपर  िचंचवड 

मधील सगळया नागर कांना ह  फॅिसलीट  देवू शकलोतर आ ण या यासाठ  काह  बजेट 
खच केलतर मला वाटत ते िन तपणे खुप चांगल होईल. इतर देशाम ये पुण मेड कल 
टमट  असते, ब-याच देशाम ये मेड कल टमट  असते. आपल क शासन, 
टेट ग हमट तशा प दतीचा वचार करत आहे. तर  पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेनी 

या याम ये पुढाकार घेतला आ ण संपुण देशाला दशा दलीतर मला वाटत हे खुप 
चांगल पु याचं काम होईल. आप या शहराम ये अनेक लोक अशा मोठया आजारावर 
टमट घेत नाह त यातून यांच िनधन होत, या यामुळे आपण हे केलतर भ व य 

काळासाठ  खपू चांगल काम होईल. या यामुळे मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे 
क  आप याला अशा कारच काह  करता आलतर याचा आपण अ यास करावा आ ण 
तशा कारचा ताव क न सगळयांची याला मंजूर  यावी अशा कारची वनंती 
करतो. 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. यासंदभात 
आता नगरसद यांनी शहर  गर ब योजनेबाबत पुणे महापािलकेत जी योजना आहे 
याबाबत सांगीतले आहे. मला असे वाटते क  आपण याबाबतीत सव गटने यांची 

बैठक घेवू आ ण या बैठक म ये  िनणय घेवून तो वषय आणू. जर याची मा हती 
आता देणार असालतर ती दे यात यावी. जर मा हती नसेलतर अधवट माह ती या 
आधारावर आपण िनणय घेता कामा नये अशी माझी सूचना आहे.  

मा.महापौर-  आता सागर अंगोळकरनी सूचना मांडलेली आहे या माणे आपण बजेट 
वाढवून घेवू हणजे आहे ते ट न चालू राह ल. कोणी गर ब आलातर याला माघार  
आप याला पाठवायचे नाह . शासनाकड आपण ती माह ती पाठवू.      
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मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता सागर 
अंगोळकरनीं बजेट वाढ व यासाठ  जी पाच कोट ची उपसूचना दली याला अनुमोदन 
देतो आ ण स व तर खुलासा करता आलातर करा नाह तर आपण याबाबत स व तर 
बैठक घेऊ हा वषय उपसूचनेसह मंजूर करावा. 

मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. डॉ.साळवी 
यांना पु याची मा हती असेलतर ती माह ती स व तर दयावी, याचा खुलासा दयावा. 
जर ती यो य असेलतर ठक आहे नाह तर नंतर तु ह  बैठक या पण चालू वषासाठ  
आता सव नगरसद यां या मागणीनुसार या पाच हजाराम ये आपण वाढ क  यात. 

मा.सं दप खोत (सहा.आयु ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
माझ नाव सं दप खोत, मा याकडे सहा.आयु  डा आ ण ह भाग आहे. सदरचा 
वषय हा डा वभागाकडून आलेला आहे. महारा  शासन िनणय २००७ या ारे दरवष  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये २५ लाख एवढे अनुदान या दुधर आजारासाठ  
आहे. दुधर आजार हणजे दयरोग, कॅ सर, कडनी आ ण मदूचे आजार या यासाठ  
पंपर  िचंचवड माहनगरपािलका नागर क सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  हा 
शासनाला २००७ साली उप म केलेला आहे. या ारे शासन दरवष  २५ लाख हे 
आपण चॅ रटेबल टला मा.महापौरां या नावे र कम अदा करतो. २०१८ चा शासन 
िनणय आहे या याम ये पाच हजार . परपेशंट र कम दयावी असं शासनान सुिचत 
केलेलं आहे.  

मा.महापौर-  आयु  साहेब खुलासा करतील.  

मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, तु हांला वनंती आहे क  आताच आम या  
ने यांनी सांगीतल क  साळवे साहेब याची मा हती घेवून आलेत. आयु  साहेब यांना 
खुलासा क  दयाना. तु हांला वनंती आहे क  डॉ.साळवे यांना खुलासा करायला लावा. 
मा.महापौर आ ह  तुमचा स मान ठेवू पण जो य  तीथे जावुन मा हती घेवून 
आलेला आहे यां याकडूनच आ हांला काह तर  कळू दया एवढ च वनंती होती.       

मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. आता जो वषय चालू आहे 
या याम ये दोन बाब आहेत. पह ला जो भाग आहे या याम ये िनयतकालीन 
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प दती माणे २००७ ला जी आप याकडे ट थापन झाली याचे मा.महापौर अ य  
आहेत. वैदयक य मदत तीथे थोडयाफार माणाम ये २५ लाख आहे ट यामाफत 
ित केस पाच हजार माणे आपण देतो. २०१८ म ये तो ५ हजार पयाला िन त 

केलेल आहे. या याम ये सुधारणा करायची झालीतर आप याला पुन  सभागृहाचा 
ठराव घेवून शासनाला पाठवावा लागेल. शासनाकडन पाच हजार ऐवजी दहा हजार, 
पंचवीस हजार दयायचे असतील जो काह  िनदश यायचा असेल तो आप याला 
शासनाकडन यावा लागेल. तशी सूधारणा क न आपण परत सभागृहाकडे येवू शकतो 
हा एक पयाय झाला. दुसरा पयाय तु ह  हणता क  पुणे महानगरपािलके या धरतीवर 
अंशदान योजना करणे. अंशदान योजनेची मागे आपण स व तर मा हती घेतलेली आहे. 
पण या बाबतीम ये माझ सभागृहाला एक िनवेदन आहे क  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह  एक गतीशील महानगरपािलका राह ली आहे आ ण या 
महानगरपािलकेन एक वेगळ धोरण या पुव पासून वकारलेल आहे आ ण ते दाखवत 
आलेलो आहोत. पुणे महानगरपािलकेची जर आपण तुलना केलीतर आप या 
महानगरपािलकेम ये आज वत: या मालक च ७५० बेडच हॉ पटल आपण 
वासीएमम ये तयार केलेल आहे. तीथे नुसत वायसीएम हॉ पटल नाह तर तीथे पीजी 
इ टटयूट थापन क न चांग या रा ीय दजाचे वैदयक य ा यापक, सहा. ा यापक, 
सहयोगी ा यापक आपण आज तीथे उपल ध केलेले आहेत. यामुळे आज पुणे 
महापािलकेची जर थती बघीतलीतर ड ट को ह ड हॉ पटल थापन कर यासाठ  
यांना ाय हेट णालयाची कंवा ससूणची मदत यावी लागते जे क  आपण पुणपणे 
वत: या सं थेवरती  ल  क त केलेलं आहे. दुसर  बाब हणजे गे या पाच 

वषाम ये या महानगरपािलकेनी पाच नवीन हॉ पटल बांध यावरती खच केलेला आहे 
जो क  आपण अंतीम ट याम ये येवून पोहचलेलो आहोत. या या मागील पुणत: 
भूमीका ह  शहरातील गर ब नागर कांना चांगली आरो य सु वधा िमळावी, वैदयक य 
सु वधा िमळावी या हेतूने हे पाच हॉ पटल आपण बांधलेले आहेत. या याम ये नवीन 
भोसर  णालय बांधुन पुण तयार आहे, नवीन जीजामाता णालय १२० बेडस बांधुन 
तयार आहे, बारा बेडचा या याम ये आयसीयू आहे व बारा बेडचा शटडावून आयसीयू 
आहे. हे देखील आज को ह ड संप यानंतर नागर कां या सेवेत उपल ध होणार आहे. 
या यितर  तालेरा णालयाच बांधकाम चालू आहे. थेरगाव णालयाच २०० बेडसच 
बांधकाम सु  आहे. आकुड च नवीन णालयाच बांधकाम सु  आहे. एकंदर त वचार 
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केलातर साधारणत: आपण ७०० नवीन बेडस  शहराम ये िनमाण करतो आहोत, 
महानगरपािलके या इ हेसमटमधुन. यामुळे ह  महानगरपािलका ऑलरेड  वैदयक य 
ेञाम ये जा त खच करत आलेली आहे. यावेळेला ह  पाचह  णालय काया वत 

होतील यावेळेला ऍड शनल सातशे बेडस काया वत कर यासाठ  जी काह मेड कल 
मॅनपॉवर लागेल, जी काह  पॅरामेड कल मॅनपॉवर लागेल, जे काह  इ वपमट लागेल ते 
सु दा आप याला उपल ध क न देता येवू शकेल. माञ ती कशी चालवायची कारण 
आतापयत आप याला या काह  अडचणी आहेत या अडचणी पाहता पी.जी.इ टटयूट 
थापन कर या या पुव ची वायसीएमची थती जर पाह लीतर आप याला डॉ टस 

केवळ आप या एमबीबीएस, एमड या पगारावरती उपल ध होत न हती. यावेळेला 
आपण पी.जी.इ टटयूट हणून केल यावेळेला डॉ टस उपल ध हायला सुरवात 
झाली. तशाच प दतीचा ड एमबीचा काह तर  उप म आणून आप याला ह  हॉ पटल 
काया वत करता येवू शकतील. अथवा पीपीपी त वावरती या वषयावरती सु दा या 
पुव  सवसाधारण सभेपुढे चचला हा वषय आपण आणलेला होता. पण या यावरती 
खरोखर चांगला िनणय या सभागृहाला यावा लागला कारण आपण एकदा त व 
ठरवल क  नागर कांना आकोडबल पण बे ट सु वधा आपण आप या वैदयक य 
दयायची हणली तर आपण या प दतीच वयंसंचलीत कंवा पीपीपी संचलीत आपण 

णालय यव था िन तपणे िनमाण क  शकतो. माञ यासाठ  जो काह  देय िनधी 
असेल तो आप याला दयावा लागेल. आपण केवळ त व ठरव याची आव यकता आहे, 
त व ठर यानंतर दो ह  अिधक चांग या प दतीनं पुणे शहरा या तुलनेन आपण 
चांग या रतीने हॉ पटल बांधुन ठेवलेले आहेत. मग एखाद यातल हॉ पटल आपण 
पुणपणे कॅ सरसाठ  डेड केट क  शकतो. एखाद णालय आपण पुणपणे हाट 
पेशंटसाठ  डेड केट क  शकतो आ ण बाक चे हॉ पटल आपण जनरल हॉ पटल ठेवू 
शकतो. या प दतीने देखील आप याला करणं श य आहे. माञ आता ह  सगळ  

णालय स यातर  को ह डसाठ  दोन णालय आपण घेतलेली आहेत. यारलल तीन 
णालय बनत आहेत. नेञ णालय आपल बांधुन तयार आहे ते देखील वापरता 

ये यासारख आहे. आ ह  वैदयक य वभागामाफत एक चांग या पी पॉलीसी त व 
आ ह  तयार करतो या याम ये आ ह  पु याची योजना देखील क पेअर क न या 
दो ह  योजनासकट आ ह  रतसर ताव पुढ ल दोन मह याम ये सभागृहासमोर 
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घेवून येतो. एकदा पॉलीसी िनणय झाला क  या या अनुषंगाने स व तर चचा क न 
आपण यो य तो माग भ व याम ये ठरवावा असं माझ सभागृहाला िनवेदन आहे.  

मा.तुषार हंगे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
मा.महापौर-  व. .१ उपसूचनेसह मंजूर. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

                                                                                                                                           
ठराव मांक- ५४९                                   वषय मांक –१ 
दनांक -४/६/२०२०                                  वभाग- मा.आयु  
 
    संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१०६/२०२०,  
             द.०६/०५/२०२० 

  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .७०७८ द.१३/०५/२०२०  
     अ वये.   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या 
ट ारे दयरोग, कॅ सर, कडनी, मदुचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण 

दुधर आजारांनी ासले या णांना तसेच नैसिगक आप ी प डतांना अथ सहा य केले 
जाते. शासन िनणय .पीसीसी ३००६/१९९७ . .३९७/न व-२२ मं ालय, मुंबई ४०००३२ 
द.१८/१२/२००७ अ वये दरवष  २५,००,०००/- एवढे अनुदान दे यास मा यता दलेली 
आहे. सन २०२०-२०२१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क सावजिनक चॅ रटेबल 

ट, पंपर  यांना  र.  २५,००,०००/- (अ र  र.  पंचवीस लाख फ ) अदा करणेस 
मा यता देणचेी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नागर क सावजिनक चॅ रटेबल ट पंपर  यांना र. . ५ कोट चे अनुदान 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 केले. 

          ---- 
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मा.संतोष ल ढे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

                                                             वषय मांक- २ 
दनांक -४/६/२०२०                                   वभाग- मा.आयु    

      संदभ-  १) मा.शिशकांत कदम व मा. िशतल िशंदे यांचा ताव.    
    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .७१२५ द.२७/०५/२०२० 
       अ वये. 
 

      पंपर  िचंचवड शहरात ान योती सा व ीबाई फुले यांचा पुणाकृती पुतळा 
स थतीत अ त वात नाह . ी िश णाची जननी हणून सा व ीबाईचे काय अनमोल 
आहे. पंपर  िचंचवड शहरात सा व ीबाई फुले यांचा पुणाकृती पुतळा उभार यास वशेषत: 
म हला वगास सतत ेरणादायी ठरेल व शहरा या नावलौक कात भर पडेल. तसेच समाज 
बांधवांना ेरणादायी ठरेल. तर  सदर या कामाचा सन २०२०-२१ या अंदाजप कात 
समावेश क न याक रता तरतूद करणे व शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. 
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थाप य वषयक कामे 

करणे. 

        वर ल कामाचा सन २०२०-२१ या अंदाजप कात समावेश क न शासक य 
मा यता व तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत  यावी. 

मा.राज  लांडगे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.आशा धायगुडे-शडगे –  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
खरतर टॅ ड ंगचे चेअरमन संतोष ल ढे यां यामुळे आम या वषयाला चालना िमळणार 
आहे. आयु  साहेब तु हांला अनेकदा पञ यवहार केलेला आहे क  आता आप या 
महानगरपािलके या ए स गेटला पु ोक अ ह यादेवी होळकर यांचा पुतळा 
या ठकाणी आहे. तीथ खरतर दर र ववार  पुजा कर याची था आम या समाज 

बांधवानी या ठकाणी केलेली आहे. परंतु मे ोच काम चालू अस यामुळे आ ण अगद  
पलर अ ह यादेवी या चेह-या समोर क  या ठकाणी अ ह यादेवीचा पुतळा आहे जो 
क  अप या सगळयासाठ च वंदनीय आहे. िन तपणे यामुळे चांग या कारची ेरणा 
आप याला िमळते अशा अ ह यादेवी या पुतळया समोर पलर येतात. मी परवा देखील 
आप या आयु ांना फोन केला आ ण सांगीत यानंतर मे ो काम करतात कमान या 
पुतळया या तेथे वरचा जो लॅब होता या यावर दोन वटा पडले या मला दस या. 
चुकूनजर  अनुचीत कार घडलातर अ यंत वाईट असं काह तर  उदभवू शकतं, 
य कोनातून आपण पाऊल उचलली पाह जेत हा पह ला भाग. दुसरा भाग यावेळेला 

पण पञ दलं होतं क  याच ठकाणी जी काह  मागची जागा आहे तीथली आपण 
थोड फार जागा घेवून तो पुतळा तेथे वकसीत केला पाह जे आ ण हे काम आपण 
मे ोकडन करतो. मे ोची जी लोक होती राम यां याशी चचा पण झालेली होती यांनी 
सांगीतल होत क  आ ह  आम या खचानी तो पुतळा डे हलप क न देवू. 
स मा.महापौर साहेब, मला वनंती आहे क  फ  ितथ जागा अ हेलेबल करनं एवढा 
एकच वषय होता आप याकडे आ ण मे ोला आपण आप या पािलके या अ यंत 
ाईम जागा देतो. आज सुजाताताई या वॉडातली एसट  टॅ डची तीथली जागा यांना 

देतो. ठक आहे मे ो आप या शहरासाठ  असली तर  आपले ाईम लोकेशन यांना 
देत असताना या अ यंत ािचन हणजे अ यंत पुव पासून आप या शहरात असलेले 
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भूषण आहेत हे पुतळे तर  यांची अवहेलना होती ती होवू नये कारण यां याच 
ेरणेने, यां याच पावलावर पाऊल ठेवून आपण पुढे चालतो, या वषयला मी 

उपसूचना मांडते.   

 मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते-  पु य ोक अ ह यादेवी 
होळकर यांचा पंपर  चौक म ये पुतळा आहे. स या शहराम ये मे ोचे काम जोरात 
चालू आहे. मे ो या कामामुळे यातील काह  पलस हे पु य ोक अ ह यादेवी होळकर 
यां या पुतळया या अगद  समोर आहेत. यामुळे पुतळयाचे पा व य, ेरणा यांपासून 
नागर क वंिचत होत आहेत. तर  सदर ठकाणी  १० गुंठे जागा उपल ध क न वर त 
मे ोला कळवावे व पु य ोक अ ह यादेवी होळकर यांचा पुतळयाचे सुशोभीकरण मे ो 
माफत पुव  झाले या चच माणे क न घेणेस मा यता देणेत यावी मे ोकडून न 
झा यास कंवा सम या आ यास प.ंिचं.मनपाने १० गुंठे जागेसह पुतळयाचे 
सुशोिभकरण देखील करावे यास येणा-या य  खचास मा यता देणेत यावी.  

मा.िसमा सावळे -   मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते.                            

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माझा एक 
 आहे क  आपण पंपर  िचंचवड मधील जेवढे पुतळे बांधले या पुतळयांकड आपल 

ल  आहे का. मी एक ते दड वषापासून लेटर दल आहे. मा या व लभनगरम ये 
आतम ये िशरताना यशवंतराव च हाणांचा पुणाकृती पुतळा आहे. पण आतापयत कती 
जणांना तो पुतळा कळतो. मी यावेळेला तु हांला िनवेदन दलं होतं िनदान तो पुतळा 
यशवंतराव च हाण णालया म ये तर  तु ह  तो था पत करा कंवा व लभनगर 
एसट  टॅ डची जागा जी मे ोला आपण दली याम ये एक साईडला एक कॉनर आहे 
क  तेथे एक ते दोन गुंठयाची जागा आपण यां याकडून डे हलप क न घेवू शकतो. 
माझी न  वनंती असेल क  यशवंराव च हाणांचा पुणाकृती जो पुतळा आहे 
या याखाली र ा टॅ ड आहे याला बॅनर लावतात आ ण तेथे प े खेळले जातात. 

तेथे कुठलीह  लाईट नाह . तर  माझी याला एक उपसूचना आहे. 

 मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- महारा ाचे िश पकार 
ी.यशवंतराव च हाण यांचा व लभनगर एस.ट . टँड जवळ ल पुतळा याची यव थीत 
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देखभाल होत नाह  तसेच सदर पुतळा दशनी भागात नस यामळे याचे थलांतर १) 
व लभनगर ए.ट . टँड म ये कंवा २) यशवंतराव च हाण हॉ पटलम ये क न यो य 
ते सुशोिभकरण करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.उषा मुंढे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 

मा.शैलजा मोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता 
पुतळयाचा वषय झाला या वषयी मी पण बोलते आहे. जे हा आ ह  िनवडून आलो 
या काळापासून टळकांचा पुतळा, हाड करजी आप याला सगळ मा हती आहे. यांच 

सु दा काय बघता तो जेवढया जागेत आहे आ ण जेवढया उंचीचा आहे तेवढ  यांची 
उंची नाह . यांची उंची हणजे आपण आज जे काह  सुर ीत बसलेलो आहोत. 
सावरकर आहेत, टळक आहेत, आगरकर आहेत, सा वञीबाई फुले आहेत, रमाई 
अंबेडकर आहेत, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आहेत यां यामुळे आपण सुर ीत बसलेलो 
आहोत. यांची उंची पाहता खरतर यांचा पुतळा तसा नाह . जे हा मी १९८५ पासून 
ािधकरणात राहायला आलोत ते हापासून वाटायच “जबतक िस ट म म आते नह , 

तबतक कुछ भी नह  कर सकते, बदलह  नह  कर सकते इनको” आता मी 
िस ट मम ये आलेले आहेतर मला बदलायच आहे. तीन वष झाले,  हाड करजी, 
आपणह  ब-याचशा बैठका घेत या सगळ आपल झालेल आहे. टळकांना आपण 
बोलवलं, यांचे आ कटे ट बघीतले. यां या आ कटे टनी जे सांगीतल ते आप याला 
जमत न हत तेवढे आपण पैसे देवू शकत न हतो. हे सगळ झा यानंतर मागची जागा 
यायची आहे याच काय झाल. हे पुतळे न क  होणार आहेत कारण यां यामुळे 

आ ह  आज आहोत. रमाबा चा पुतळा आहे, आह याबाई होळकरांचा आहे, जजाऊ 
आहे यां यामुळे आ ह  मह ला आज येथे आहोत, हा आ हांला अिभमान आहे. 
सिमती गठ त झाली पुढे काय झाले याचा खुलासा करावा. टळकांचा पुतळा लवकरात 
लवकर आहे या जागेत हावा. आ ह  चारह  नगरसेवक आहोत, सवाच सहकाय 
िमळत ते हाच आपण काम करतो. आयु  आ ण शासन आ ण माई आहेत हणून 
महापौर आहेत हणून आपण हणतो क  एकाच ना या या दोन बाजू आहोत. राजूच 
कायम हणण असंत, आ ह  दोघ, आ ह  दोघ, आ ह  दोघ. को ह डच पण झाल 
आनुप आ ण चौघेजण होते. तर  आ ह  दोघ, आ ह  दोघ असं न करता भागाचा 
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वचार करायचा असेलतर आ ह  सगळेजण असं हणलतर चांगल होईल. मागेह  मी 
सांगीतलेल आहे क  चौघ नगरसेवकां या मा यमातून आ ह  हे हलवणार आहेत. चौघ 
नगरसेवकां या मा यमातून आ ह  हे करणार आहेत. जर राजू आ ण अिमत असं 
हणत असतील आ ह  दोघ, आ ह  दोघ, आ ह  दोघतर आज पासून तुम या दोघांची 

आ ण आम या दोघींची लढाई क  यात. आमची सभागृहाला वनंती राह ल, हाड करजी 
आप याला पुण वषय माह त आहे तर  टळकांचा पुतळा लवकरात लवकर करावा ह  
वनंती मी पुढ ल उपसूचना देते- 

 मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- िनगड  ािधकरण येथील 
लोकमा य बाळ गंगाधर टळक यांचा सुमारे २० वष पुव चा अधाकृती पुतळा आहे. 

सदर पुतळयांचा आकार चौकाचे आकारमान ल ात घेता खुपच छोटा आहे. यामुळे 
लोकमा य बाळ गंगाधर टळक चौक येथील लोकमा य बाळगंगाधर टळकांचा पुतळा 
पं.िचं. महानगरपािलके या ‘फ’ ेञीय कायालय इमारती या आवारात थलांतर त 
क न लोकामा य बाळ गंगाधर टळक यांचा न याने सुधार त मोठया आकाराचा 
पुणाकृती पुतळा उभार यास मा यता देणेत यावी.   

मा.शिमला बाबर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 

मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गे या 
ऑ टोबर मह याम ये आठवले साहेब आले होते यावेळेस सव स माननीय होते 
आपणह  होतात. यावेळेस आपण घाईघाईने रमाई पुतळयाचे भूमीपुजन केलं होतं. या 
वषया या मा यमातून या पुतळयाचह  काम लवकरात हाव अशी मी वनंती करतो.  

मा.संतोष ल ढे -  सव उपसूचना वकार या आहेत.   

मा.वैशाला घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या ठकाणी 
ख-या अथान मी थायी सिमती चेअरमनच मनापासून अिभनंदन कर न आ ण आभार 
पण मानेल क  ब-याच दवसापासून मागणी असलेला हा  आहे तो यांनी माग  
लावला आहे. फ  मी अिभनंदनासाठ च उभी आहे यामुळ मी मनापासून यांच 
अिभनंदन करते आ ण आभारह  मानते.  
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मा.महापौर-    हा वषय उपसूचनेसह त मंजूर. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त  ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ५५०                                  वषय मांक- २ 
दनांक -४/६/२०२०                                   वभाग- मा.आयु    

      संदभ-  १) मा.शिशकांत कदम व मा. िशतल िशंदे यांचा ताव.    
    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .७१२५ द.२७/०५/२०२० 
       अ वये. 
 

        पंपर  िचंचवड शहरात ान योती सा व ीबाई फुले यांचा पुणाकृती पुतळा 
स थतीत अ त वात नाह . ी िश णाची जननी हणून सा व ीबाईचे काय अनमोल 
आहे. पंपर  िचंचवड शहरात सा व ीबाई फुले यांचा पुणाकृती पुतळा उभार यास वशेषत: 
म हला वगास सतत ेरणादायी ठरेल व शहरा या नावलौक कात भर पडेल. तसेच समाज 
बांधवांना ेरणादायी ठरेल. तर  सदर या कामाचा सन २०२०-२१ या अंदाजप कात 
समावेश क न याक रता तरतूद करणे व शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. 
 

अ. 
. 

उपलेखािशष / कामाचे 
नाव 

लेखािशष पान 
. 

अ. . 

अंदाजप क य 
र कम 

२०२०-२१ चे 
अंदाजप कातील 

तरतूद 

वाढ घट 

 १ णालये सुतीगृहे व 
औषधालये – 
भाग .१० मधील मनपा 

व दवाखाना इमारतींची 
देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

प–अंदाज 
प क 

६०४ 
(२)१ 

७०,००,००० २५,००,००० ० १०,००,००० 

 २ भाग .१० मधील 
महा मा योतीराव फुले 
पुतळयाशेजार  ान योती 
सा व ीबाई फुले यांचा 
पुणाकृती पुतळा उभारणे व 
याकामी वा तु वशारद 

नेमणे व मारकाचे 
सुशोिभकरण करणे क रता 

-- न वन 
काम 

१०,००,००,००० -- १०,००,००० ० 
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थाप य वषयक कामे 

करणे. 

        वर ल कामाचा सन २०२०-२१ या अंदाजप कात समावेश क न शासक य 
मा यता व तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पु य ोक 
अ ह यादेवी होळकर यांचा पंपर  चौक म ये पुतळा आहे. स या शहराम ये मे ोचे 
काम जोरात चालू आहे. मे ो या कामामुळे यातील काह  पलस हे पु य ोक 
अ ह यादेवी होळकर यां या पुतळया या अगद  समोर आहेत. यामुळे पुतळयाचे 
पा व य, ेरणा यांपासून नागर क वंिचत होत आहेत. तर  सदर ठकाणी  १० गुंठे 
जागाउपल ध क न वर त मे ोला कळवावे व पु य ोक अ ह यादेवी होळकर यां या 
पुतळयाचे सुशोभीकरण मे ो माफत पुव  झाले या चच माणे क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे मे ोकडून न झा यास कंवा सम या आ यास पं.िचं.मनपाने १० गुंठे 
जागेसह पुतळयाचे सुशोिभकरण देखील करावे यास येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच महारा ाचे िश पकार ी.यशवंतराव च हाण यांचा व लभनगर 
एस.ट . टँड जवळ ल पुतळा याची यव थीत देखभाल होत नाह  तसेच सदर पुतळा 
दशनी भागात नस यामळे याचे थलांतर १) व लभनगर ए.ट . टँड म ये कंवा २) 
यशवंतराव च हाण हॉ पटलम ये क न यो य ते सुशोिभकरण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच िनगड  ािधकरण येथील लोकमा य बाळ गंगाधर टळक यांचा सुमारे 
२० वष पुव चा अधाकृती पुतळा आहे. सदर पुतळयांचा आकार चौकाचे आकारमान 
ल ात घेता खुपच छोटा आहे. यामुळे लोकमा य बाळ गंगाधर टळक चौक येथील 
लोकमा य बाळगंगाधर टळकांचा पुतळा पं.िचं. महानगरपािलके या ‘फ’ ेञीय 
कायालय इमारती या आवारात थलांतर त क न लोकामा य बाळ गंगाधर टळक 
यांचा न याने सुधार त मोठया आकाराचा पुणाकृती पुतळा उभार यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

 अनुकूल- ८१               ितकूल – ० 

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

        ----- 
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मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 

                                                    वषय मांक- ३ 
दनांक -४/६/२०२०                                    वभाग- मा.आयु    

 
             १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ  

                .भू ज/०६/का व/४२४/२०१९ द.१८/११/२०१९ 
 

  पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. (PMPML) या ताफयात स या २१०० 
बसेस आहेत. तसेच ताफयाम ये पुढ ल वषभरात इले क व सीएनजी िमळून १००० 
नवीन बसेस दाखल होणार आहेत. या सव बसेस या पाक गसाठ  महामंडळास जागा 
कमी पडत आहे. यामुळे शेकडो बसेसची पाक ग महामंडळास र यावर करावी लागत 
आहे. या बसेस या पाक ग व देखभाल दु तीसाठ  महामंडळास जागेची आव यकता 
आहे. मौजे वाकड येथील स.नं. १०/१ पै.,  १०/२ पै., १०/३ पै., ११ पै. व १६०/४ पै. 
जागा मनपा या ता यात आहे. सदर जागा मंडळास िमळणेबाबत वनंती केलेली आहे.  
पुणे महानगर प रवहन महामंडळास (PMPML) जागा कमी पडत आहे. मौजे वाकड 
येथील स.नं. १०/१ पै.,  १०/२ पै., १०/३ पै., ११ पै. व १६०/४ पै. मधील आर ण 
. ४/११ जकात ना यासाठ  असलेली ४१८९.८० चौ.मी. व १२ मी. ं द र याने 

बािधत होणारे १३७९.०० चौ.मी. ेञ असे एकूण ५५६८.८० चौ.मी. ेञ जागा 
मनपा या ता यात अहे. सदर जागा पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िलिमटेड 
(PMPML)  यांना ०३ वषा या कालावधी क रता देणेस मा यता देणते यावी.            
मा.क णा िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  

मा.सं दप क पटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आयु  साहेब, 
दोन ते आड च वषापुव  या वषयावर आप याला एक पञ दलं होतं. संबंिधत ह  जकात 
ना याची जागा आहे या ठकाणी म ट मोडल हब कराव. जेणे क न या ठकाणी होणार  
वाहतूक मग ते मे ो टेशन असेल कंवा मुंबईला जाणा-या सहया या गाडया असतील 
आ ण पीएमपीएमएल या गाडया असतील हे सगळे एका ठकाणी बसवून याचा 
कमिशअल युज होऊन आप या महापािलकेला चांगल उ प न होईल. आ ण आता स या 
जी जकात ना याची जागा आहे ती संपुण ता यात नाह  या ठकाणी जवळ जवळ 
साडेचार ए करच रझ हशन आहे. हा स ह नं. १० आहे या या शेजार  १२ आ ण १५ 
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आहे. ती आम या क पटे प रवाराची जागा आहे रझ हशनम ये आहे. म ट मोडल हब 
होणार असेलतर ती जागा महापािलकेला पण दयायला आ ह  सवजण तयार आहोत.  

      मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- सदर जागा PMPML ला ३ 
वषासाठ  भाडयाने न देता Metro Station PMPML व मुंबईला जाणा-या सहया या गाडया 
यां यासाठ  म ट मोड हब कर यास मा यता देणेत यावी, जेणेक न महापािलकेला 
उ प नात वाढ होईल व ॅफ कचा ॉ लेम सुट यास मदत होऊन शहरा या वैभवात भर 
पडेल. 
मा.सागर अंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनसे मी अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मौजे बो-हाडेवाड  
मधील शेती वभागातील जिमन र हवास वभागात समा व  कर यासाठ  महारा  
ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव 

मंजुर साठ  शासनाकडे सादर करणेत आला होता. महापािलका ठराव . ४७२ 
द.२०/१०/२०१९ अ वये यापुव  ठराव . ११०२ द. १८/०२/२०११ अ वये मौजे बो-
हाडेवाड  येथील जिमनी शेती वभागातून वगळून र हवास वभागात समा व  कर या या 
फेरबदला या ताव र  कर यास मा यता दली आहे. तथा प बो-हाडेवाड  येथील 
जिमनीस असलेली वकसन मता व नगररचना योजना कर यास लागणारा कालावधी 
पाहता महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदल ताव र  कर याची आव यकता नाह  तसेच जिमनी र हवास वभागात 
समा व  के यास नगररचना योजना कर यास कोणतीह  अडचण नाह . यामुळे यापुव  
महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
पाठ वलेला मौजे    बो-हाडेवाड  मधील शेती वभागातील जिमन र हवास वभागात 
समा व  कर यासाठ चा फेरबदल ताव र  कर याची आव यकता नसुन सदर ताव 
वर त मंजुर कर याबाबत शासनास कळ व यास मा यता देणेत यावी. तसेच यापुव  

सदर तावातील H.S.466 C हे आर ण अंशत: स.नं. ३१ या जिमनीचे धारकांनी यांचे 
जागेत वकसीत कर याची तयार  दश वलेले यानुसार बदल करणेस मा यता देणेत 
यावी. तसेच ग. नं. ६९ पै. व ग.नं.६७ पै. मधुन १८.०० मी. र यापासून ग.नं.७२० 
पयत १२.०० मी. पुव-प म र ता या जिमनीचे धारकांनी यांचे जागेत वकसीत 
कर याची तयार  दश व याने यानुसार बदल करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच मौजे 
च-होली ता. हवेली येथील स.न. १०९/२/३, ११५/१, ११६/२, १२२/२ येथुन पाझर तलाव 



100 
 
ह तुन ३० मी. ड .पी. र ता जात असुन सदर र याचे काम करणेची मागणी थािनक 
शेतकर  व नाग रक कर त आहेत. सदर या र यामुळे च-होली व लोहगाव रहदार स 
फायदा होणार आहे. यामुळे मनपा ह तील पाझर तलावातुन िनयो जत ३० मी. र ता 
असुन पाझर तलावातील पा यास अडथळा न होता सदरचा र ता करणेस मा यता देणेत 

यावी. 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  साहेब या 
वषयावर आपली दोन तीन वेळा चचा झाली. आपल वत:च १११,११२ हे रझ हशन 
तुम या ता यात आहे. मी तु हांला पह या दवसापासून सांगतो क  एवढया ाईम 
लोकेशनची जागा आहे. या ठकाणी मे ो टेशन ता वत आहे. पुव  ना याच 
रझ हशन आहे. ो सपोट हब या ठकाणी करता येईल. तु ह  तुमची मालक  
पीएमपीएमएलला देवू नका. मी कतीतर  वेळा सांगीतल आहे तर  का अ ह करता याचा 
काह  अंदाज येत नाह . कारण क  तु ह  पण दोन तीन वष तीथे आहात. अशी काय 
पीएमपीएमएलनी तुम यावर जादू केली हे मला पण माह त नाह . प लक ा सपोट 
पाह जे ते आप याला गरजेच आहे. तु ह  यांना दुसर  पयायी जागा दयाना. ह  जागा 
एकदम ाईम लोकेशनची आहे. ती जागा दलीतर या ठकाणी सकाळ सं याकाळ एवढ  
ॅ फक होती. एकदा स हसरोड चालू झालेतर नको नको होईल आप याला, या बस आत 

बाहेर करता येणार नाह . माझी आप याला वनंती आहे क  तु ह  अ टरनेट ह इं दरा 
कॉलेज या तीथली ा सपोटरची जागा आहेना ती दयावी. तु हांला सीएनजीचा पंपच 
बसवायचा आहेतर तीथह  बसवानां. अस नाह  क  तीच जागा दली पाह जे. तु ह  परत 
वचार करावा एवढया चांग या लोकेशनची जागा तु ह  पीएमपीएमएलला देवू नका. 
चागंल ा सपोट हब होईल, मे ो टेशन आहे. आता शडगेताईनी सांगीतल क  बाहेर 
अ ह याबाई होळकरांचा पुतळा आहे तीथ मे ो टेशन होणार आहे. लोकमा य टळकांचा 
पुतळा िनगड लाह  मे ो टेशन होणार आहे. अशा ठकाणी जर हे नेलेतर या ठकाणी 
लोकांची रोजची ये-जा आहे. यावेळेस हे लॅिनंग करता याचवेळेस हे सु दा लॅिनंग 
करानां. पुतळे फ  जयंती, पु यतीथीला जायच आ ण हार घालायचे या यापे ा तो 
नागर कांना रोज दसलेतर यांचे आदश घेता येईल, यांची मा हती िमळेल. हा तर 
शहरातील वषय आहे पण तीकड साहेब, पाच ए कर जागा आहे चांगल ा सपोट हब 
होईल. तु ह  आता ती जागा पीएमपीएमएएलला देवू नका अशी माझी वंनती आहे. 
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या याऐवजी इं दरा कॉलेज या तीथ जी सात गुंठे जागा तुम या ता यात आहे तीथं 

तु ह  तो सीएनजी, पे ोल पंप बसवा. पयायी भरपूर जागा आहेत. पण ह  जागा 
पीएमपीएमएलला देवू नये अशी आप याला वनंती करतो.  

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
पीएमपीएमएलचा वषय आहे आ ण या ठकाणची तीन वषासाठ  जागा पाक गसाठ  देतो. 
तीन वषासाठ  कसे काय देतो आपण. आपण कायम व पी देणार का फ  तीन वषासाठ  
देणार. या ठकाणी जसं पुणे महानगरपािलकेनी केलेलं आहे तस कमिशअल कॉ ले स 
बांध याचा आपण ताव का नाह  ठेवत. तसा ताव ठेवलातर या जागेचा जो युज 
आहे तो सु दा चांग या कारे होईल, उ प न पण िमळेल आ ण पीएमपीएमएलला पाक ग 
पेस जे देणार आहोत याचा पण आप याला फायदा होईल. याह पे ा मह वाच हणजे 

पीएमपीएमएल या बदली कामगारांना अजून पयत आपण पगार दलेला नाह . आपण 
या संदभात काय केल मी या संदभात आप याला िनवेदन दलेल आहे. सीएमड  

मॅडमला सु दा दलेलं आहे. या यावरती अजूनपयत हालचाल झाली नाह . आपण वाट 
बघतो का काह  एखाद  दुघटना घडायची. आपण िनणय या. आपण या दवशी मला 
सांगीतल क  को ह डसाठ  आप याला अनेक कामगार लागणार आहेत. तसे आपण पञ 
दयावे. जे कामगार इकडचे असतील दोनश,े पाचशे, सातशे, आठशे जे काह  असतील ते 
आप याकडे या. आप याकडे यांना पह ला पगार तर  क न टाका. शेवट  यां या 
पगाराची  जबाबदार तर आपलीच आहेनां. कती दवस या लोकांना उपाशी ठेवणार 
आहेत. आपण एवढ जर करतो तर यां या बाबतीत आपण तेवढ संवेदनशील असणं 
गरजेचं आहे. मा.महापौर साहेब, आता जो वषय आलेला आहे या वषया या म ये 
आपण कमिशअल कॉ ले स कराव. तीनच वषासाठ  असं इथ पेशी फक िलह ल आहे. 
तर  तीन वषासाठ  न करता कायम व पी करायच असेलतर कमिशअल कॉ ले स कराव 
आ ण ते डे हलप क न जर तु ह  दलंतर जा त चांगल होईल. आपलाह  फायदा होईल 
व जागेवरती मालक  हा क पण आपलाच राह ल, ध यवाद. 
 

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. पीएमपीएमएलचा 
वषय आ यानंतर खरतर सगळेजण चांग या प दतीचा वचार क न आप याला कती 
ञास होतो हे सभागृहात नेहमी मांडत असतात. जस िसमाताईनी सांगीतल तस मी सु दा 
आप याला फोन केलेला होता क  या लोकांचा पगार झालेला नाह . कोरोना या 
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प र थतीम ये जाता जाता मी एका ठकाणी उभी होते आप याकडे िसल करणा-या 
ऐर याम ये. एक मुलगा आला आ ण तो हणाला क  ताई काह तर  मदत करता का, तर 
मी हणाले करते, तुझ नाव देवून जा तु या घर पोहच मदत येईल. मग तो हणाला 
तशी मदत नको मला. हणजे माणस वािभमानी पण असतात. याला हणाले मग 
काय पाह जे तुला तो हणाला आ हांला पगारच नाह . मी लगेच तीथूनच तु हांला फोन 
केलेला होता साहेब, क  असं असं झालेल आहे पीएमपीएमएलम ये स या पगार चालू 
नाह . एवढया लोकेशनला आपला हा लॉट आहे तो आपण पीएमपीएमएलला देणं उिचत 
अजीबात नाह . याच कारण असं सांगते क  आज जर तु ह  पु याला जायच ठरवलतर 
या वाकडेवाड या तीथे चौकाम ये आताच आप याला िस नल पास करायला कतीवेळ 

लागतो ते बघा, गद यावेळेला. सगळया एसट  ब-याचशा तीथ टॅ डला उ या असतात. 
परत आपण हा लॉट जर दलातर तसेच होईल. मग ते सांगतात तो लॉट दया. या 
लॉटवर चांगल कॉलजे कंवा इ टटयूट आप याला उभ ेकरता येईल. आपण नेहमी 
हणतो स ेत असतील यांनी वचार करावा, कमिशअल कॉ ले स बनवा आ ण तो 

सात गुंठयाचा लॉट यांना दया. पुव  वषय होता क  जकात ना याचे जे लॉट आहेत 
ते यांनी मागीतले होते. परंतु साहेब, आज पीएमपीएमएलचे कुठलेह  काम चांगल आजह  
नाह . आप या लोकांना बलकूल चागंली वागणूक देत नाह त. काह  लोक रटायमटला 
आलेली आहेत यांच वय वष ५२ ते ५५ झालेले आहेत अशा लोकांना यांनी पास 
क ातील लोक होती या लोकांना सांगीतल तु ह  एमएस-सीआयट  क न या नाह तर 
तु ह  या ठकाणी होता तीथे जा. आता कोरोना या काळाम ये हे सागंीतल ह  सु दा 
गो  आयु  साहेब तुम या कानावर टाकली आहे मी. आता ५२ वष, ५५ वषा या 
माणसाने एमएस-सीआयट  करायची का. आता लॉकडावून या काळाम ये यांना एमएस-
सीआयट  कुठे िमळणार. मी वत: वाघमारे साहेबांशी बोलले आहे. मी हणाले ठक आहे 
पण एमएस-सीआयट  करायला सांगीतल याला काळ वेळ तर  आहे का नाह . 
लॉकडावूनम ये एकतर  एमएस-सीआयट ची इ टटयूट चालू आहे का. मग हे लोक 
पंपर  िचंचवडचे आहेतना मग यांच काह तर  काढायच. यांचा काह तर  वकपॉ ं ट 
काढायचा आ ण यांना कुठेतर  नेऊन ग प बसवायच. साहेब, तु ह  तीकड िमट ंगला 
जाता या गो ी आ ह  तु हांला सांगतोना या तु ह  तीथ मांडा. ५२ आ ण ५५ वषा या 
कमचा-याला आता कोरोना आहे, लॉकडावून आहे तो कुठे एमएस-सीआयट चा कोस 
करणार आहे. चेअरमन तु ह  तीकडे िमट ंगला जातात तीथे गे यानंतर तु ह  हे ल ात 
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यावे. मला वाटत तुमची अटॅचमट पीएमपीएमएलला जा त आहे, तुम या घरातील 

सगळेच आहेत पीएमपीएमएलम ये. ५२ ते ५५ वषा या कमचा-याला सांगतात आता 
एमएस-सीआयट  क न ये नाह तर पास क ातून काढून टाक यात येईल. मग ह  
प र थती पंपर  िचंचवडम ये आहे, आपण यांना जे जे मागीतले ते देतो. आज सु दा 
वाकडचा लॉट असु देत कंवा जकात ना याचा लॉट असू देत आपण यांना दयायला 
तयार असतो, पैसे मागीतलेतर दयायला तयार होतो. मग ह  प र थती जे लोक वयाने 
मोठे झालेली आहेत आता रटायरमटला लोक आलेली आहेत यांना सांगतात क  तु ह  
एमएस-सीआयट  क न या नाह तर तु ह  या वकशॉपला होतात, कुठ या कुठ या 
पो टला होतात तीथ तु ह  जा. नवीन काह तर  यांनी तीथ आता भरलय. हे 
चेअरमन या सु दा कानावर आलय मग हे सभागृहाला पण मा हती हायला पाह जे. ५२ 
ते ५५ वषा या कमचा-यांना एमएस-सीआयट  करायला सांगतात ती पण पंपर  िचंचवड 
मधील कमचा-यांना याचा अथ कती सावञपणा करावा आ ण कुठ या काळाम ये हा 
लॉकडावूनचा काळ चालू आहे. हणून साहेब तु ह  याम ये ल  घातल पाह जे. वाकडचे 
लोक आहेत यांना जो संबंिधत लॉट दयायचा तो यांना दया. आप याला जे 
क फरटेबल आहे तेच आपण केल पाह जे. मी वत: वाघमारेशी तीनदा बोलले यावेळेला 
हो हणाले आ ण परत पंधरा दवसानी या लोकांना बोलायच ते बोलले. चेअरमन तु ह  
पण िमट ंगला जातात हणून पीसीएमट ला थोड झुकत माफ ठेवा आ ण घरातून समजून 
या क  पीसीएमट या लोकांना काय काय ञास आहे आ ण या प दतीन तीथ भांडा 

एवढ च वनंती करते. 
मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. PMPML कशा 
प दतीने मागते हे आप या सगळयांना मा हती आहे. मंगलाताईनी आताच तो वषय 
सांगीतला. महापौरताई याबाबतीत मी एवढ बोलणार नाह . परंतु आयु  साहेब मी 
आप याला एक सांगू इ छते क  आताच िसमाताईनी मु ा मांडला क  आप याकडे जागा 
आहेत याब ल आपण कमिशअल या बाबतीत वचार करायला सुरवात केली पाह जे. 
जेणेक न महापािलके या उ प नाम ये भर पडेल. आयु  साहेब, मा या वॉडा या शेजार  
सु दा हॉक  टेड अमला लागून एक डेपो आहे, अतीशय दयनीय अव था आहे याची. 
या ठकाणी जर काह  औदयोगीक गाळे झालेतर तीथ या लोकांना तीथे रोजगार िमळेल 

आ ण आप या महापािलकेला उ प न देखील िमळेल. माझी एवढ च वनंती होती क  
आप या जागा या डायरे ट ता यात न देता भाडे त वावर जर द या हणजे PMPML चे 
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बोलत नाह  पण तु ह  मे ोला पण देणार आहेत. मे ोम ये जेवढ कमिशअल होणार आहे 
तेवढे कुठेह  होणार नाह . तर  ते ता यात यां या न देता आप या महापािलकेला उ प न 
कस होईल या ने आपण या ठकाणी वचार केला पाह जे. मी सुजाताताईना पण 
वनंती कर न क  यां या वॉडातला तो डेपो आहे या ठकाणी जर आ हांला काह  
औदयोगीक गाळे िमळालेतर आम या भागातील पोरांचे उदयोग सु  होतील. हॉकस झोन 
कमी होतील, टप-यातर आहेतच या यामुळे तोह  ञास आहे. तोह  वषय आयु  
साहेबांनी यावा. आपण एकदा यांना ता यात दलीतर आपला अिधकार रहात नाह . पण 
ऍटली ट जे कमिशअल होणार आहे तो तर  अिधकार आपण आप याकडे घेतला पाह जे. 
आतादोन तीन जागा दयाय या आहेत तर तीथले नगरसद य आ ण आयु  यांचा  
आहे. याबाबतीत आ ह  एवढ बोलणार नाह त. माझ असे हणणे आहे क  हा लॉट 
डायरे ट ता यात न देता भाडे त वावर देवून याच कमिशअल पॉ ट ऑफ हव तो 
आप याकडे ठेवावा जेणेक न पािलके या उ प नात भर पडेल. येथून पुढे वॉडातील काम 
करायला पण खूप अडचण येणार आहे. वरतून यव थत पैसे आले नाह तर वॉडातील 
काम करायला सु दा आप याला अडचण येणार आहे. या ने उ प नात कशी भर 
पडेल याचा वचार आपण केला पाह जे. आ ण या ने लवकरच पावल उचलायला 
सुरवात केली पाह जे, ध यवाद. 
मा. ानदेव थोरात - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आता जो 
ताईनी मे ोचा वषय सांगीतला आहे. खरच पंपर  िचंचवड मधुन सगळया भागातून 
आप याच जागा आपण मे ोला दले या आहेत. सगळयात जा त . . २० ची जागा 
गेलेली आहे. माझ एकच हणण आहे क  यांचे जे मे ो टेशन आहेत क  जथे ते 
यावसाय चालू करणार आहेत ते यावसाय पंपर  िचंचवडम ये कमीत कमी पाच वष 
याच वा त य आहे याच लोकांना दयाव. नाह तर मे ोचे सगळे वषय मुंबईव न 

होतात. माझी वंनती आहे क  हे सगळे यावसायधारक आप या इथले असावे जेणेक न 
पंपर  िचंचवडचे भूिमपुञ कंवा थािनक लोक आहेत जे रह वासी आहेत कमीत कमी तो 
इथे पाच वष वा त याला आहे अशानाच ते दे यात यावे अशी माझी वनंती आहे. 
आम या ताईनी पुतळयाचा जो वषय घेतला तो सु दा यशवंतरावचा पुतळा हा ं ट 
बाजूला पाह जे आ ण ते यां याकडूनच क न यावे ह  वनंती. 
मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. इत या 
उपसूचना आ या परंतु उपसूचना आपण घेत असताना यावेळेस शासनाकडून हा वषय 
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येतो यावेळेस आयु ांनी याची पुण शहािनशा याची पुण पडताळणी, जागा ता यात 
असणं याचा संपुण लेआऊट, िसट  स ह या सव गो ीचा अ यास के या िशवाय आयु  
हे आप या समोर ठेवत नाह त. यांनी दले या उपसूचना या अतीशय यो य आहेत 
या याब ल काह  नाह . मग आता या उपसूचना घेवून या वषयाच नेमक काय करणार. 

एकतर हा वषय तु हांला तहकूब ठेवावा लागेल व आले या उपसूचना सारासर वचार 
क न ती जागा ता यात आहे का नाह  याचा वचार क न हणजे हा वषय साधारणत: 
अ यंत गरजेचा असेलतर तीन मह यावर तर  जाईल. तर  याचा वचार करावा कारण 
क  अ याव यक गरज आहे का. हा वषय तीन वषासाठ  आहे मा या माह ती माण े
पीएमपीएमएल या संदभात हा दुसरा पाट झाला पण पह ला पाट हा जागेचा आहे. कारण 
क  आयु  यावेळेस वषय आणतात याची संपुण या पुण झा यानंतरच आणतात. 
यामुळे या वषयाला जर उपसूचना वकारायची असेलतर परत याची शहािनशा क न 
याचा कालखंड लांबलातर तुम या मागणीवर काह  प रणाम होईल का याचा वचार 

क न िनणय यावा ह  वनंती. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. या वषयी मला 
असं वाटत क  शहराम ये आपण मोठया माणात बीआरट एस ट पुण केलेले आहेत. या 
शहराम ये पीएमपीएमएल या मा यमातून न याने बसेस येणार आहेत. या बसेस 
शहराम ये आ यानंतर यां या पाक गची यव था करणेकामी आयु ांनी हा वषय तीन 
वषाचा पीएमपीएमएल यासाठ  आणलेला आहे. मला अस वाटत क  मगाशी राहूल आ ण 
मंगलाताईनी सांगीतल क  एवढ  मोठ  चांगली जागा आपण पीएमपीएमएल या 
मा यमातून यांना तीन वषा या कालावधीसाठ  ऍ ीमट यांना क न देणार आहेत. 
पंपर  िचंचवडम ये वाहतूक या संदभात आज बीआरट चे ट आपण पुणपणे चालू 
करतो. बीआरट चे ट यावेळेला चालू करणार, नवीन बसेस शहराम ये येतील यां या 
पाक गची यव था या मोठया पटांगणाम ये कर या या संदभाम ये आपण हा वषय 
या ठकाणी आणलेला आहे. पीएमपीएमएलला आपण तीन वषा या कालावधीसाठ  हा 
भूखंड दयायचा असं या ठकाणी सांगीतलेल आहे. पीएमपीएमएलला आपण तीन वषासाठ  
देणार आ ण या याह  अगोदर जर का आपण एकदा यांना देवून झाल आ ण 
आप याला जर का मगाशी सागंीत या माणे ा पोट हब करायचा वचार केला आ ण 
यांना एकदा का ती जागा दलीतर यांना पु हा आप याला काढता येईल का. अशा 

संदभात यां या ऍ ीमटम ये आप याला काह  नमुद करता येईल का यासंदभात आपण 



106 
 
वचार करावा. आपण मगाशी उ लेख केला क  पंपर  िचंचवड शहराम ये बरेचसे आर ण 
आहेत अशा जागा आप याकडे खुप मोठया माणात ता यात आहेत. या जागा वकसीत 
झाले या नाह त परंतु वषानुवष या ठकाणी आपण याचा टड आर कंवा पुण मोबदला 
देवून या जागा आप याकडे ८० ट के, ९० ट के कंवा पुणपणे या जागा आप याकडे 
आर ीत झाले या आहेत. या वषयाला अनुस न मी एक वंनती करतो क  महापािलका 
ेञाम ये या या अ वकसीत असले या परंतु आप या ता याम ये आले या जागा 

असतील, मगाशी वैशालीताईनी जो वषय केला क  या या मोठया ामणात जागा आहेत 
या ठकाणी कोणीतर  य गत पाक गला गाडया लावतो आ ण तो या ठकाणी काह तर  

पेमंट आकारतो अशा व पां या सु दा अनेक जागावंरती आप या िनदशनास येतं क  
या ठकाणी कोणीतर  खाजगी पाक ग यव था चालू करतो. तो या ठकाणी याचे पैसे 

घेतो यापे ा जर महानगरपािलके या मा यमातून याच टडर काढून भाडेप टयावरती 
जर का देता आ यातर महानगरपािलके या उ प नाम ये भूिम आ ण जंदगी या 
मा यमातून हा सु दा आप याला य  करता येईल. आता राहूल आ ण मंगलाताईनी 
सांगीतल क  ह  मोठ  जागा आहे जवळपास पाच ते सहा एकर जागा आहे वाकड या 
तीथ. ह  जागा आपण यावेळेला तीन वषासाठ  देवू परंतु या ठकाणी आपण ा सपोट 
हब हा ोजे ट करायच हणलतर तर  यासाठ  आप याला वष ते दोन वष कदािचत 
जाऊ शकतील. आता या या वष चा कालावधी जर बघीतलातर शासनाकडून आप याला 
िनदश आहेत ३३ ट के आप या बजेटला काञी लागणार आहे हणजे हे वष आपल 
असंच जाणार आहे आ ण पुढच एक वष असे दोन वष िनघून जात असतीलतर 
या ठकाणी आप याला तीन वषा या ऐवजी दोन वष करता येईल का कंवा या याम ये 

आप याला ऍ ीमटम ये तस करता येईल का क  सहा मह या यानंतर दुसरा भूखंड 
आपण उपल ध के या या नंतर हा आमचा ोजे ट या ठकाणी असणार आहे. अशा 
व पाच क न जर आप याला पीएमपीएमएलला देता येत असेलतर हे करा. आप या 

शहराम ये या काह  आर ीत झाले या जागा आप या ता याम ये आहेत या 
संदभाम ये सु दा आपण लवकर भूमी जंदगी या मा यमातून आपल उ प न 
वाढव या या संदभात अशा जागा आप या ता यात जर असतीलतर या वर त 
आप याकडे घेवून या यावरती आपण टडर कराव. पे ऍ ड पाक या ठकाणी कराव. या 
आप या जागा पाच पाच वष वकसीत होवू शकणार नाह त अशा जागा आप या 
ता याम ये या यात अशी मी वनंती करतो आ ण हा वषय आयु ां या खुलाशानंतर 
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उपसूचनेसह मंजूर करावा अशी मी वनंती करतो. 
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनां वकार या आहेत. 
मा.आयु  -  मा.महापौर साहेब, स मा.  सभागृह.  आताचा जो  वषय  सभागृहाम ये 
आलेला आहे याचा मी खुलासा करतो. स मा.राहूल कलाटे यांनी जो वषय मांडलेला 
आहे तो अ यंत बरोबर आहे क  आप या वाकडम ये ४/३८ हे जे आर ण आहे क 
टम नस आ ण पीएमपीएमएल डेपो हे सुमारे ६.३० हे टर आर इतक मोठ आर ण 
आप याकडे आहे. माञ स या या थतीम ये यातल केवळ .६ हे टर हणजे 
साधारणत: दड ए करच आर ण आप या ता यात आलेलं आहे. सभागृहा या समोर मी 
हाच खुलासा क  इ छतो क  जस स मा.सद य कलाटे यांनी सांगीतल क  ह  जी जागा 
आहे ती अ यंत मो याची जागा आहे. या ठकाणी आपला म ट मोडल ा सपोट हब होऊ 
शकतो. स मा.सद य क पटे साहेबांनी देखील हाच वषय मांडलेला आहे. अनेक सद यांच 
तेच मत आहे आ ण टे नकल फजीट ट  यावेळेला मे ो ोजे ट बरोबर केलेली आहे 
यावेळेला देखील वाकड म ट मोडल ा सपोट हब तयार कर यासाठ  स याची 

जकातना याची जागा ह  अ यंत आयड अल आहे आ ण हे माझ देखील मत आहे आ ण 
तसाच ताव शासनाचा भ व यात राहणार आहे. तेथे आप याला कमिशअल 
म ट मोडल हब बांधता येवू शकेल. माञ याम ये या काह  तांिञक अडचणी आहेत 
स याच या जागेवरती जे आर ण आहे ते जकात नाका आहे. आपल जे आर ण आहे 
ते कटिमनस आ ण पीएमपीएमएल डेपो. या ठकाणची डे हलपमट हो यासाठ  थोड च 
जागा स या ता यात आहे अजून मोठया माणात जागा आप या ता यात येणं बाक  
आहे. यामुळे ह  जी या नगररचना मा यमातून आप याला आर ण बदलून घेणं, 
आर ण बदल यानंतर मे ोच बांधकाम सु  झा यानंतर या ठकाणी ऍ यूअल 
आप याला म ट मोडल ा सपोट हब बांध यासाठ ची िनवीदा या सु  करणं या 

येतून कमिशअल त वावरती म ट मोडल ा सपोट हब बांधणं आ ण ४/३८ हे जे 
आर ण आहे ते पुणत: ता यात घेवून ते वकसीत क न ते पीएमपीएमएलला वाहतूक 
कर यासाठ  ह तांतर त करणं या येला साधारणत: दड ते दोन वषाचा कालावधी तर  
कमान लागणार आहे. हणून दर यान या कालावधीम ये पीएमपीएमएलची अ यंत 
िनकड ल ात घेता केवळ आपण मॅ समम तीन वषासाठ  हा ताव ठेवलेला आहे. 
आपण यां याकडे हे परमनं ट ह तांतर त करणं अजीबात अिभ ेत नाह . ह  केवळ 
आप या ता यात बस दाखल या होत आहेत यासाठ  यांना ता काळ वापर करता 
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यावा आ ण अगद  यो य प दतीची संचलनाची जागा हणून या जागेकडे आपण पाहत 
अस यामुळे, जसं क  म ट मोडल ा सपोट हब झा यानंतर देखील ह च जागा 
आप याला याच ऍ ट ह ट साठ  वापरायची आहे. हणून केवळ ता पुर या 
कालावधीसाठ , जर हा कालावधी आपण एक वषात पुण क  शकलोतर एक वषात 
यां याकडन ह  जागा ता यात घेऊ. पीएमपीएमएलची दुसर  जागा जी डेपोची आहे 
या ठकाणी यांना ह तांतर त क न देवू शकतो. हणून केवळ आता आप या ता यात 

असले या अितर  गाडया तेथे ठेवता येतील याक रता आपण ह  जागा ता वत केलेली 
आहे तर  उिचत िनणय सभागृहाने यावा ह  वनंती. 
मा.महापौर-  वषय मांक ३ उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे. 
    यानतंर उपसूचनेसह दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता—                              
                      

ठराव मांक- ५५१       वषय मांक- ३ 
दनांक -४/६/२०२०                                      वभाग- मा.आयु    

 
             १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ  

                .भू ज/०६/का व/४२४/२०१९ द.१८/११/२०१९ 
 

  पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. (PMPML) या ताफयात स या २१०० 
बसेस आहेत. तसेच ताफयाम ये पुढ ल वषभरात इले क व सीएनजी िमळून १००० 
नवीन बसेस दाखल होणार आहेत. या सव बसेस या पाक गसाठ  महामंडळास जागा 
कमी पडत आहे. यामुळे शेकडो बसेसची पाक ग महामंडळास र यावर करावी लागत 
आहे. या बसेस या पाक ग व देखभाल दु तीसाठ  महामडंळास जागेची आव यकता 
आहे. मौजे वाकड येथील स.नं. १०/१ पै., १०/२ पै., १०/३ पै., ११ पै. व १६०/४ पै. 
जागा मनपा या ता यात आहे. सदर जागा मंडळास िमळणेबाबत वनंती केलेली आहे. 
पुणे महानगर प रवहन महामंडळास (PMPML) जागा कमी पडत आहे. मौजे वाकड 
येथील स.नं. १०/१ पै., १०/२ पै., १०/३ पै., ११ पै. व १६०/४ पै. मधील आर ण . 
४/११ जकात ना यासाठ  असलेली ४१८९.८० चौ.मी. व १२ मी. ं द र याने बािधत 
होणारे १३७९.०० चौ.मी. ेञ असे एकूण ५५६८.८० चौ.मी. ेञ जागा मनपा या 
ता यात अहे. सदर जागा पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िलिमटेड (PMPML) यांना 
०३ वषा या कालावधी क रता देणचेी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदर जागा 
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PMPML ला ३ वषासाठ  भाडयाने न देता Metro Station PMPML व मुंबईला जाणा-या 
सहया या गाडया यां यासाठ  म ट मोड हब कर यास मा यता देणेत येत आहे, 
जेणेक न महापािलकेला उ प नात वाढ होईल व ॅफ कचा ॉ लेम सुट यास मदत 
होऊन शहरा या वैभवात भर पडेल. तसेच मौजे बो-हाडेवाड  मधील शेती वभागातील 
जिमन र हवास वभागात समा व  कर यासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव मजुंर साठ  
शासनाकडे सादर करणेत आला होता. महापािलका ठराव . ४७२ द.२०/१०/२०१९ 
अ वये यापुव  ठराव . ११०२ द. १८/०२/२०११ अ वये मौजे बो-हाडेवाड  येथील 
जिमनी शेती वभागातून वगळून र हवास वभागात समा व  कर या या फेरबदला या 

ताव र  कर यास मा यता दली आहे. तथा प बो-हाडेवाड  येथील जिमनीस 
असलेली वकसन मता व नगररचना योजना कर यास लागणारा कालावधी पाहता 
महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदल ताव र  कर याची आव यकता नाह  तसेच जिमनी र हवास वभागात 
समा व  के यास नगररचना योजना कर यास कोणतीह  अडचण नाह . यामुळे यापुव  
महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
पाठ वलेला मौजे बो-हाडेवाड  मधील शेती वभागातील जिमन र हवास वभागात 
समा व  कर यासाठ चा फेरबदल ताव र  कर याची आव यकता नसुन सदर 

ताव वर त मंजुर कर याबाबत शासनास कळ व यास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच यापुव  सदर तावातील H.S.466 C हे आर ण अंशत: स.नं. ३१ या जिमनीचे 
धारकांनी यांचे जागेत वकसीत कर याची तयार  दश वलेले यानुसार बदल करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच ग. नं. ६९ पै. व ग.नं.६७ पै. मधुन १८.०० मी. 
र यापासून ग.नं.७२० पयत १२.०० मी. पुव-प म र ता या जिमनीचे धारकांनी 
यांचे जागेत वकसीत कर याची तयार  दश व याने यानुसार बदल करणेस मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच मौजे च-होली ता. हवेली यथेील स.न. १०९/२/३, ११५/१, 
११६/२, १२२/२ येथुन पाझर तलाव ह तुन ३० मी. ड .पी. र ता जात असुन सदर 
र याचे काम करणेची मागणी थािनक शेतकर  व नाग रक कर त आहेत. सदर या 
र यामुळे च-होली व लोहगाव रहदार स फायदा होणार आहे. यामुळे मनपा ह तील 
पाझर तलावातुन िनयो जत ३० मी. र ता असुन पाझर तलावातील पा यास अडथळा 
न होता सदरचा र ता करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

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

            ------  

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

ठराव मांक- ५५२        वषय मांक- ४ 
दनांक -४/६/२०२०                                  वभाग- मा.आयु    

 
           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ  

                   .मभां/०४/का व/४१९/२०२० द.१३/०५/२०२०  
 

                     मा.आमदार ी.सुिनल शेळके मावळ वधानसभा सद य यांनी द.02/05/2020 

या प ा वय देहुरोड येथे कोरोना ण आढळलेला असुन मा.नामदार अ जतदादा पवार 
(उपमु यमं ी तथा पालकमं ी पुणे ज हा) यांचे अ य तेखाली वधानभवन पुणे येथे 
कोरोना ादुभाव िनमुलन आढावा बैठ कत ी. े  देहु, देहुरोड, क हई, िचंचोली या 
भागातील नागर कांना अ याव यक सेवा महापािलकेमाफत पुरव याबाबत आ ासन 
दे यात आल ेआहे. देहुरोड भागात कोरोना वषाणुमुळे णा या संपकात आले या 53 

नागर कांमधील 23 नागर कांचे वॅब सॅ पल तपासणीसाठ  पाठ वले असुन 35 

नागर कांना नेह  मंगल कायालय देहुरोड येथे कॉरंटाईन केलेले आहे. सदर ी े  देहु, 
देहुरोड, क हई, िचंचोली या भागातील नागर कांना येक  2 नग या माणे 
साधारणपणे 2 लाख कापड  मा क उपल ध क न दे याबाबत कळ वल े आहे. यासाठ  
महापािलकेस र. .20,00,000/- इतका खच अपे त आहे. तर  महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 89 नुसार महापािलका हदद  बाहेर खच कर यासाठ  पािलका 
सद यापैक  िन याहुन कमी नसतील इत या सद यांनी पा ठंबा दलेला ठराव 
मा.महापािलका सभेने पा रत करणे आव यक आहे. यानुसार मा.आमदार ी.सुिनल 
शेळके मावळ वधानसभा यांनी मागणी केले माणे ी. े  देहु, देहुरोड, क हई, 
िचंचोली या भागातील नागर कांना कोरोना  वषाणुचा ादुभाव रोख यासाठ  2 लाख 
कापड  मा क (अंदा जत कंमत र. .20 लाख खरेद  क न) उपल ध क न देणसे 
मा यता देणेत येत आहे.                
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मा.केशव घोळव े -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. तु हांला असं 
वाटत असेल रा वाद चे आमदार आहेत, पु याम ये िमट ंग झाली हणजे आ ह  
बोलणार नाह , असं होणार नाह . आपण नेहमी आळंद  असेल, देहू असेल येथील 
लोकांना वार या वेळेला पाणी देणं, शेजार धम हणून लाईटचे पोल देणं हे आपण 
सगळ करतो. कर याब लच माझ दुमत नाह . परंतु आयु  साहेब माग यावेळेला 
तु ह  जे हे मा क वाटप केलेले आहेत, आता मी तु हांला दाखवणार आहे, मी तु हांला 
पह ले सँपल पाठ वले. या सँपलनंतरचा जो बदल झाला तो पण मी सभागृहाला आता 
दाखवते. मी तर असे हणेन क  आमदार सुिनल शेळके हे दर मह याला २५ लाख 
पये लोकांवर खच करतात. आपण हे २० लाखाचे मा क यांना देणार आहोत तु ह  

इथे आकडयासकट िलह लेल आहे आ ण पुढे श द िलह ला आहे कापड . आप याकडन 
तसा पुरवठा होतो का. पंपर  िचंचवड शहराम ये आज आपण जेवढा पुरवठा केला 
तु ह  या यावर परत किमट  नेमायची आहे. मग आपला जो भांडार वभाग असेल 
कंवा या या संबंधीत अिधकार  असतील, मी आयु  साहेबांना वचारल, पेपरम ये 
बातमी आली होती क  रा वाद  काँ ेस प ा या प ने या मग मी आयु ांना हणल 
क  नावाचा खुलासा करा. मी आयु  साहेबांना पञ दलं. मग ते हणाले आ ह  काह  
कुठ या रा वाद  काँ ेसचे कंवा भाजपचे कंवा दुस-या प ा या लोकांना नाह  दलेल 
बचत गटाना दलं आहे. मग इथ सभागृहाम ये सगळे नगरसेवक बसलेले आहेत 
यांनी सांगाव तुम या बचतगटाना िमळाल का हे काम. मग आयु  साहेबांना हणाले 

तु ह  फ  दहाच सं थेला दल.े िसमाताईना वाटल मंगलाताई आज पस घेवून 
कशाकाय आ या. महापािलकेम ये यायला मला आजपयत पस लागली नाह  आ ण 
जातानाह  लागली नाह . सभागृहाला, आयु ांना दाखव यासाठ  या याम ये हे मा क 
आणलेले आहेत. म ये जो सँपल दला तो हा सँपल दला (मा कचे सँपल दाखवले) 
या यानंतर या मा कचा सँपल आला. ये ात हे मा क दलेले आहेत. आयु ांनी 
या अट , िनयम, शत  घालून द या या माणे हे मा क असे चालणार आहेत का. 

मी आम या डॉ टरांना वचारल हा मा क चालणार का. ते हणाले मा कमधुन 
टयूबलाईट दसली नाह  पाह जे. मग मी हणाले असे मा क तु ह  का वाटता. तर ते 
हणाले आमचा काह  संबंध नाह  मी लोकांकडन घेतले. हणजे या याम ये डॉ टर 

लोक येत नाह  जो टाफ वाटायला जातो या वाटणा-या लोकांकडन मी हे गोळा केले. 
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मी डॉ टरांना हे सागंीतल, नाह तर या बीचा-यां या हशोबाम ये चुक येईल आ ण 
हणणार इतके मा क नेले होते आ ण इतके आणले कसे आ ण कती लोकांना दले. 

डॉ टर लोक हशोबतर ठेवणारच. आयु  साहेब तु ह  मला सांगावे हे सँपल यो य 
आहेत का. हे बचत गटानी बनवलेले आहेत का. याची िशलाई बघा, कापड बघा. आता 
सु दा या याम ये तेच आहे. आपण जर असले मा क दलेतर ते काय हणणार. 
आहो, व ठल मणी या मु या द या टडर न हतं काह  न हतं नंतर सगळा 
पडदाफास झाला. आ ण असे मा क पाठव यानंतर परत काय हणणार. पह ली ऑडर 
आहे पंधरा लाख मा कची, पंधरा लाख मा कची ऑडर पह ली केलेली आहे. मी आयु  
साहेबांना वचारल या ऑडर तु ह  बचत गटाला द या का कुणाला द या तर ते 
हणाले बचत गटाला द या. आयु ांना डायरे ट ऑडर दयायची परमीशन आहे, 
यांना आपण अिधकार दलेले आहेत. बाक या कती नगरसेवकांना वचारल तुम या 

बचत गटाला कंवा तुम या भागाम ये दले का. कारण म यंतर  मी एकदा 
महापािलकेत आले होते यावेळेला असं समजल क  येक भागाम ये पाच लाख 
पये खच करायचा. मी हणाले अस या भानगड तच पडायला नको. मला तु ह  सांगा 

क  हे नागर क तुम याकडे मागायला आलेत का हो. एका घराम ये आठ मा क. 
अ या अ या सॅिनटायझर या बॉटल मग अ या काढ या आ ण आ या ठेव या असं 
काह  झाल का. तु ह  मा क देणार तर दयाना तु ह  असे कॉटनचे मा क. ितथ 
िलह ल आहेना कॉटनचा कपडयाचे हणून मग तुम या लोकांनी का बघायला नको 
होतं क  तु हांला कॉटनचेच आले का. का इकडून वकत घेतले आ ण तीकडे दले, 
तीकडून वकत घेतले आ ण ईकडे दल ेअसं काह  केल का या याम य.े हे बघायला 
नको का. हे का बघीतल गेलं नाह . येक हॉ पटलम ये हा असाच टॉक आहे 
आ ण हा टॉक कुणा या नावाचा आहे हे मला पण मा हती आहे. कुठ या कुठ या 
ऐर याम ये मा क आलेना याच मटे रअल कुणाच आहे ते पण मला मा हती आहे. 
मला नाव यायची इ छा नाह . या माजी उपमहापौर आहेत, या भागा या अ य ा 
आहेत यां याकड बचतगट नाह त का. मी वचारल यां या िम टरांना तर ते हणाले 
आ हांलातर काह च माह त नाह . हणजे या ठकाणी इतके नगरसेवक बसलेत 
यां याकडे कुणाकडे बचतगट नाह  आ ण फ  तुम या जवळ जेवढे लोक आहेत 

तेवढयानाच तु ह  ते दलं आ ण या याम ये ह  अशी पेपरला बातमी झाली. मग ह  
जर अशी बातमी लागणार असेलतर मी शेळकेनां सागंेल क  आ ह  कॉ यूशन 
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काढून यांना मा क देवू, नको आप याला काप शनचे मा क. अशी जर बातमी 
लागणार असेलतर आ हांला हे शोभनीय नाह . आ हांला मा क देवू नका मी वत: 
बोलते शेळकशी. काय बातमी आहे कोरोना या संकाटतह  भाजप, रा वाद ला मा क या 
मा यमातून दड कोट ची खरापत. मग आ हांला अशी खरापत नको. यांना तु ह  
देऊ नका मा क, मी यांना सांगेन. याला इलॅ ट क आहे का बघा ताई, तु ह  
कुठ या कुठ या भाषेम ये बोलला असताना सभागृहाम ये तु ह  वत:च आ मप र ण 
करा. मी तर सांगीतल बाबा मी माझ आता वय जा त झालय यामुळ मी जा त 
कुठ या भाषेतन बोलत नाह  अगद  साधी साधीच बोलते. पण तु ह  कुठ या कुठ या 
भाषेतन बोलला असता वचार करा. तु ह  काय काय बोलला असता ते वचार करा. 
आयु  साहेब तु हांला अिधकार दलेला आहे. एका माणसाचा दवसभराचा खच  
४८०/- पये. िचंचवड गावामधले कोण नगरसेवक आता येथे आहेत यांनी बघा. मी 
आयु ांना या माणसाचा मोबाईल नंबर पाठवला, मुकेश नावाचा माणुस होता. या 
माणसानी मला फोन केला आ ण तीथ या सगळया पेशंटशी मला बोलणं क न दलं. 
ते हणाले चहा येतो, आ हालंा तो बाहेर खीडक त ठेवला जातो आ हांला तो मा हतह  
पडत नाह  क  चहा आलेला आहे हणून. गार चहा यायला घाण लागतो, काळा चहा 
दलातर  चालेल. आज आ ह  हाऊस हणून पॉ झट ह नाह  झालेलो. आ ह  
दवाखा यात ऍडमीट आहोत, वायसीएमम ये ऍडमीट हायची आ हांला काह  हाऊस 
नाह . पण जे काह  आ हांला दयाल ते नीटनेटक िमळाव एवढ च अपे ा आहे.  या 
माणसाने मला दवसातून दहा ते पंधरावेळा फोन केला मी शेवट  आयु ांना या 
माणसाचा नंबर पाठवला. मी शेवट  यांना हणले क  तुम या वॉडातील नगरसेवाकांना 
तु ह  का नाह  सांगत. ते हणाल ेमला मा हती आहे तु ह  या गो ीवर बोलू शकता 
हणून मी तु हांला सांगतो. या यात काह तर  बदल होईल मी तर चार दवसानी 

दुसर कडे जाणार आहे. मला आता यांनी सांगीतल क  तुला आता आ ह  बालेवाड ला 
टाकणार आहे. तो हणाला ठक आहे, मी तर पेशंटच आहे मला इकडून उचलून 
बालेवाड ला टाकलतर  काय माझा कोरोना जोपयत बरा होत नाह  तोपयत मी जथे 
सांगाल तीथे जाणार. आपण ताटा माणे एका माणसाचे दवसभरात ४८० पये देणार 
आहेत. शेवट  घरातूनह  डबा तीथे आणू देत नाह त. घरातला डबा आणताना तु ह  
बालेवाड ची लप बघीतली असेल. तीथे कोणालाह  जा याची तीथे परमीशन नाह . 
साहेब, तु ह  हणालात मी तीथ खावुन पण बघीतल आहे. ते पण मी तु हांला 
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सॉ टली सांगीतल, ठक आहे साहेब, कधीतर  एकोणीस-वीस होवू शकत या यामुळे 
मी त ार नाह  केली. पण सभागृहाला हे पण समजल पाह जे क  तीथे कधीह  घटना 
घडू शकते. अशा त ार  येवू शकतात. या यानंतरह  यांचा फोन मला आला, 
तुमचाह  फोन यांना गेला. मला यांनी फोन क न सांगीतल, ताई मी अधा बरा 
झालो मला आयु ांनी फोन क न वचारलं क  जेवणाब लच काय आहे. शेवट  असं 
असत क  डॉ टरनीं पेशंटला वचारल क  पेशंट अधा तीथेच बरा होतो. मला दहा वेळा 
फोन केला, मी दहा वेळा बोललेतर याला काह  फरक नाह  वाटला. पण तु ह  एकदा 
बोललात, दखल घेतली.  चांग या घरात या माणसाला शंभर ट के अस वाटणार मी 
त ार केलीनां तर मा या माग या लोकांना तर  चांगल िमळेल. साहेब, तु ह  दखल 
घेतली असेल, तु ह  खाल यांना सांगीतल असेल परंतु हे होणं गरजेच आहे. येक 
जण आपआप या घरात चटणीभाकर  खावून सुखी असतो पण हे होणं गरजेच आहे. 
या यावर तु ह  वचार करावा. मी आता सु दा सांगते हा वषय टाका तु ह  फेटाळून. 
यानी जर बदनामी आ हांला िमळणार असेलतर आ हांला अजीबात वषय नको. 
रा वाद  काँ ेस प  या मा या मताशी सहमत असेल. आ ह  आमचे कॉ यूशन 
काढून मा क घेऊ. कारण या जर व तु अशा आपण देणार असूतर काय प र थती 
होणार हे तु हांलाच माह ती असेल. तु हांला हा जो सँपल पाठवलेला आहेना याचे 
सहा हजार मा क वाटल ेआ ण हा मोठा पदािधकार  आहे यां याकडचे आलेले मा क. 
आता काय करायच, नागर क आ हांला परत पाठवतात. दुदवाची गो  हणजे 
या याम ये एक ओळ यूज रा वाद  प ाची आली होती हणून आ हांला दाखवल. 

तु ह  दयांना कॉटनचे मा क दया. मग आमच कशाला या यात िम संग करायच. 
दाखवताना कॉटनच दाखवायच, ऍ ीमटम य ेकॉटन िलहायच आ ण मग परत सगळ 
उलटसुलट करायच, हे चुक च आहे याला तु ह  आळा घाला. या याबरोबर आमची 
प ाची अजीबात बदनामी नको. हा वषय तु ह  फेटाळा, नको आ ह  अजीतदादांना 
सांगू या िमट ंगम ये जर वषय झाला असेलतर. कारण ते पञ मी यां या कडे 
जावुन दलेलं आहे. या याम ये ह  बातमी आ ण कागदासकट यांना मी दलेलं आहे. 
यांनीच सँपल घेवून मला बोलवल होतं. तु हांलाह  ते दलं पण या याम ये हे असं 

कुठह  होता कामा नये. मगाशी सांगीतल िसमाताईनी तु हांला जर कोरोनाम ये 
अिधकार आहेत, िनसग च वादळ आलं, या याम य े तु ह  लेबर वाढवला असता, 
लोकांना हजार पये, पाचशे पये पेमट दलं असततर लाख पये पेमट लोकांना गेलं 
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असतं काय फरक पडला असता. पाच लाख पये गेल असत पण नागर क तर सगळे 
समाधानी झाले असतेनां. सगळे नगरसेवकह  समाधानी झाले असते. परत तुमच एका 
गो ीच कौतूक करते या दवशी आपल सभागृहाम ये ठरलं, आ ह  मांडलेली सूचना क  
यावेळेला कोरोना बाधीत पेशंट या ब ड ंगम ये असेल, आता येथून पुढे खुप होणार 

आहेत. काल एका ब ड ंगम ये एक पेशंट िनघाला तु ह  सगळ  ब ड ंग िसल केली 
ते आ हांला मा य आहे. कारण ती एकच ब ड ंग िसल झाली. परंतु जो 
आनंदनगरमधला मेड कलवाला पेशंट होता तो घर  येवून सहा दवस झाले. मी पवार 
साहेबांना फोन केला होता अजूनह  तीथले पञे काढले नाह त. तो घर  येवून सहा 
दवस झाले. कतीवेळा फोन करायचा पवार साहेबांना. अध पञेतर परवा या वादळानी 
हाललेत, िनखळले आ ण ते पञे गंजल.े वा-यानी उडून जर कोणाला लागला असतातर 
केवढयात आप याला पडणार. तो माणुस घर  आलतर तु ह  ते काढून टाकानां. नाह  
अजून िनर तची ऑडरच आली नाह . मी आम या येथील डॉ टरांना वचारलतर ते 
हणाले आहो,  िनर तची ऑडर आलीतर आ ह  पोलीसांना नाह  बोलू शकत आ हांला 

कमीशनरची िनर तची ऑडर आलीतरच आ ह  काढणार. मग आता पेशंट घर  येवून 
सहा दवस झाले आहेत. या छोटया छोटया गो ी आहेत मी लगेच फोन करते पेशंट 
घर  आलेला आहे तु ह  पञे उदया काढायला सांगा. याला सु दा आप याला काह  
कमी खच नाह . आपण चार चार, पाच पाच ठकाणी पञे िसल करतो, मांडववा याचा 
खच काढलातर तुम या ल ात येईल क  तुमचा खच तो कती झाला हणून. 
कोरोना या नंतर आप याला सगळे हशोबच आहेत. माझ परखड मत सभागृहाम ये 
मांडलेले आहे. तु ह  असं हणत असालतर आमचा याला वरोध आहे. कुणी कमीटमट 
केली आ हांला माह त नाह , दयायचतर दया नाह तर नको, आ ह  काह  हणणार 
नाह  परंतु आमची बदनामी नको. आ ण असले मा कतर देवूच नका. एवढच मी 
बोलते आ ण थांबते, याची सगळ  चौकशी झाली पाह जे, ध यवाद. 
मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. कोरोना 
व द आपण या ठकाणी लढतो. ख-या अथाने मी मंगलाता च अिभनंदन करेल क  
यांनी हा वषय सभागृहापुढे मांडला. या ठकाणी अतीशय लाजीरवाणी गो  ह  जर 

अशी प र थती या सभागृहाम ये घडत असेल आ ण अशा कारचा ाचार चालत 
असेलतर ख-या अथाने दयनीय अव था या पंपर  िचंचवडम ये झालेली आहे. आयु  
साहेब माझी मागणी आहे क  हे जे यांनी पुरवलेले आहे यां यावर कडक कारवाई 
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हावी, यांना लॅकली टम ये टाकाव फ  या सं थेला नाह तर यांचे जे किमट  
मबस असेल यांना पण लॅकली टम ये टाकाव नाह तर उदया दुसर सं था काढतील 
आ ण परत एकदा घेतील. यामुळे यांचे मबस व ती सं था या सगळयाना 
लॅकली ट झाली पाह जे. आ ण हे चुक या प दतीने असेलतर याची वसूली करावी. 
वसुलीचे पण अिधकार आपण केले पाह जे. अशा प दतीने आपण कोरोना या लढाईत  
सगळेजण एकञ िमळून लढतोय आ ण अशा प दतीने जर होत असेलतर अतीशय 
लाजीरवाणी गो  ह  आप या समोर आलेली आहे. मी मागणी करते क  यांनी अशा 
प दतीचे मा क पुरवले, चुक या प दतीचे मा क पुरवलेत यांना लॅकली टम ये 
टाकाव आ ण यांची वसुली करावी. आताच मंगलाताई हणा या आ ह  सगळेजण 
यां या पाठ शी आहोत क  हा वषय खरच क  नका. अशा प दतीने जर ाचार 

होत असेलतर इत या खाल या तराचे जर तु ह  मा क देत असालतर आमची 
इ जत या ठकाणी घालू नका. हा वषय फेटाळून टाका आ ण आ हांला अस या 
मा कची तुम याकडन गरज नाह . आ ह  आमचे मंगलाताईनी जसे सांगीतले 
या माणे कॉ युशन काढून देवून टाकू एवढेच मी या ठकाणी सांगते, आयु  साहेब 

आ ह  तु हांला खरच वचारणार क  या यावर कारवाई झाली क  नाह  हे आ ह  
तु हांला परत वचारणार आहेत.  

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर ताई 
हणा या मा कची सुिनल शेळके रा वाद चे आहेत हणून यां यावर उपकार करतो 

क  काय अशी यांनीह  मागणी क  नये. सुिनलराव जेवढे तुम या पाट म ये 
वधानसभे या आगोदर आले. पंचवीस लाख नाह तर प नास लाख दर मह याला 
समाजासाठ  ते खच करतात हे गेले पंचवीस वष मला मा हती आहे. सुिनल शेळके 
आता रा वाद त आले वषानुवष भारतीय जनता पाट या मा यमातून गर बांसाठ  सेवा 
करणारे सुिनल शेळके काय कर त आहेत. आज आमदार रा वाद तून झाले आ ण 
आ ह  ितक ट दल असतंतर कदािचत ह  प र थती आली नसती. सुिनल शेळके 
रा वाद चे आहेत खरतर आपण तस सांगीतल क  आळंद ला पाणी देतोत, देहूला देतोत, 
देहू रोड आहे. यावेळेस या या प दतीची प र थती आली यावेळेस खरतर 
अजीतदादांनी सांगीतले हणून ते खरतर सुिनल शेळकेना दले गेल े यांनी काह  
मागीतले न हते आ ण यावेळेस यांनी वाटून पण टाकले. आ ण खरतर या 
वषयाम ये माग या आठवडयाम ये मा.आयु ांबरोबर आ ह  यावेळेस चचा करत 
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होतो. अशा प दतीचे कोरोना या संकटा या काळाम ये कुठ याह  वषया या 
खरेद म ये जे जे कोण ाचार करतील अशा सगळया सं थेचा जाह रपणे िनषेधच 
केला पाह जे. याच समथन आ ह  करतच नाह . मुळात अशा प दतीचे मा क कुठ या 
कुठ या मह ला बचत गटानी दले, िनकृ  दजाचे मा क या या बचत गटाने दले, 
खरतर मी आप या सगळयांना एवढच सांगेन क  अशा प दतीचे यांनी 
महापािलके या मा यमातून गर बाला जे चांगले मा क दयायचे होते ते दले नाह त 
अशा सगळया बचत गटातून, यांनी यांनी अशा प दतीने िनकृ  मा क दले आहेत 
यां याकडून वसुली केली पाह जे. आ ण या पुढ या काळाम ये अशा प दतीचे जे 

बचत गट या महापािलके या मा यमातून काम करतात, लोकांना फसवणं 
महापािलकेला फसवणं यां या टाळूवरच लोणी यांनी यांनी खा ल असेल अशा 
बचत गटाला यापुढ या काळाम ये कुठ याह  प दतीच महापािलके या मा यमातून 
अनुदान असेल, फॅिसलीट ज असेल, काम असेल देणार नाह  आ ण मा.महापौर साहेब 
मी आप याला वनंती करतो क  हे मा क वाटलेले आहेत, आता याब लची कारवाई 
झालेली आहे. मा.महापौर साहेब, आपण आयु ांना अशा प दतीचे आदेश दयावेत क  
या या बचत गटानी कोणीह  असूदयात कुठला पदािधकार  असू दयात कुठला 

अिधकार  असू दयात यांनी चुक या प दतीने टाळूवरच लोणी खा याच काम केलेलं 
आहे या याकडून वसुली करावी. अशा प दती या बचतगटावर फौजदार  प दतीची 
कारवाई करावी. मा.आयु  साहेब मी आप याला वनंती करतो यांनी चुक या 
प दतीने मा क दलेले आहेत मग ते कोणीह  असो, खरतर स ाधार  पाट या 
पदािधका-यांना मी या ठकाणी वनंती करतो क  अशा सगळया चुक या बचत गटावर 
फौजदार  प दतीचा गु हा दाखल करावा एवढ  वनंती करतो आ ण थांबतो, ध यवाद. 
मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर मी 
आपले माजी स ा ढ प नेते एकनाथ दादा पवार यांच सभागृहा या वतीने मनपुवक 
वागत करतो. एक चांगला िनणय यांनी यां या भाषणातून सांग याचा य  केला. 

मी पण मा क वगैरे सव घेवून आलो होतो. मी आयु  साहेबांना वनंती करतो क  
मा याकडे जो मा क आहे उ हास जगताप असतील, नाना काटे, भाऊसाहेब भोईर 
आ ह  पाच ते सहा जणांनी हे मा क २० तारखे या जनरल बॉड त इथे ठेवलेले मा क  
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होते यातला एक मा क यां याकडून घेवून फोटो काढून घेतला आहे. या मा क 
मधुन साहेब तु ह  मला लअर दसतात. तुम या पलीकडच सु दा या मा क मधुन 
दसतं. हा कपडा कुठला आहे हे मी मा या बायकोला वचारल तर ती मला हणाली 
साड ला पको फॉल करतोना आपण याचा हा कपडा आहे. दहा पयाला मा क असे 
दड कोट चे मा क पंधरा लाख मा क या पंपर  िचंचवड शहरासाठ  आपण खरेद  
केले. हे मा क कुठ गेले, कोणाला वाटले, कोणापयत पोहचले, गेले क  नाह  माह त 
नाह . मी मा या भागाम ये लम असताना सु दा मा या भागात एक सु दा 
मा क आला नाह . मा या झोपडप ट म ये जे लोक कोरोनाबाधीत झाले तीथ मा क 
वाटला गेलेला नाह . चौदा दवस झाले आज, कुठलाह  मा क नाह , सॅिनटायझर नाह , 
साबण नाह . हे जेवढया लोकांना मा कच टडर दलय आता हे कुल वामीनी म हला 
बचत गट, पंपळेगुरव यां याकडून काह तर  दड लाखाचे मा क खरेद  केलेत. मातो ी 
मह ला गट िचंचवड २० हजार, कृ णाई मह ला बचत गट २० हजार, मे.महावीर 
कॉप रेशन एकुण २० हजार असे वेगवेगळया ऐर यातील वेगवेगळया बचत गटाना असे 
तेरा जणांना मा कचे टडर दलेले आहेत. अशा प दतीन हे दड कोट च टडर या 
महापािलके या मा यमातून आयु ां या अिधकाराम ये हणजे यावेळेस एखाद संकट 
येतं, खरतर हे महामार च संकट आहे. या संकटाम ये मी वत: आयु ानंा फोन केला 
होता क  साहेब आ ह  आप या पाठ शी आहोत जी काह  चांगली वाईट तु हांला वेळ 
येईल आ ह  कोणीह  वरोधक आप याला कधीह  कुठले वाईट, चांगले आरोप करणार 
नाह  पण चांग या कामाला शंभर ट के तु हांला मदत क . तु हांला जे जे काह  
करायच आहे या या उपाययोजना ताबडतोब करा जेणेक न आप या पंपर  िचंचवड 
शहराम ये जो काह  पु याला संग आला तो आप याकडे येऊ नये. आता ह  थेट 
प दतीने जी खरेद  केली आदरनीय आयु  यां या पाठ मागे कोण टम आहे मला 
माह त नाह . फ  आयु ाची सह  आहे. पैसे देवू नका हणून मी आयु  साहेब 
आप याला एक पञ पण दलं आहे. या वषयाच कुठलह  बीलींग काढू नका. तु हांला 
वीस तारखेला पञ लीह ल आहे क  कोरोनाम ये जेवढे जेवढे आपण खरेद  केलेले आहे 
या यात जोपयत आ हांला शहा-िनशाह होत नाह  तोपयत यांचे बील काढू नका हे 

मी वीस तारखेला पञ दलं आहे. या यानंतर मला असंह  समजल आहे क  या 
बीलाच सगळ वाह क न टाकलेल आहे. ब-यापैक  लोकांची बील काढून दल ेआहेत. 
जर या वालीट चे मा क, दोन पये, तीन पयाला मा या भागात सु दा बचत गट 
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आहेत, मा या भागात मी साडेपाच ते सहा पयाला मा क घेतले आहेत आ ण ते 
मा या भागात वाटलेले आहेत. लॅक कलरचे व चांग या वालीट चे मा क हे मी 
साडेपाच ते सहा पयाला मा या भागातून मह ला बचत गटाकडून घेवून मी वाटले 
आहेत. इथ दहा पयाचा मा क घेतला आ ण थड वॉलीट चे मा क घेतल,े हे मा क 
बघीतलेना तर या मा कला काय हणाव. असे मा क जर तु ह  घेतले असतीलतर 
मग तु ह  आप याकड यांना हे घे याचे अिधकार दले, यांना तु ह  वॉ ट ट  
मोजून घे याचे अिधकार दले या लोकांनी डोळयाला प ट  बांधली होती का ते 
कुठ या धंुद त होते का याम ये तुमचा कोणाचा इ टररोल होता. एकतर कोणाचातर  
यात हे असणार आहे क  द ा सानेचे मा क आहेत व न फोन आलेला आहे आ ण हे 
घे असंह  तु हांला कुणाला ेशर आहे, शंभर ट के मला वाटत असं काह तर  घडलेलं 
असेल. तुम या सारखा अिधकार  कर टेटला ेशर करणार नाह  असे मला वाटत होतं. 
याम ये मेले या माणसा या टाळूवरच लोणी खायच काम या कोरोना या म येतर  
कोणी करणार नाह  असं आमच वत:च मत होतं. कारण इथ अ या शहराचा वषय 
होता येक माणसाचा वषय होता.  कुठला एखादा गर ब य , कुठला लम मधला 
य , एखादया झोपडप ट त शंभर लोकांनी हणलय क  आ हांला मा क दया. 
आपण हे करताना कुठ या वचारात होता, हे काय चालल आहे. आपला कमचार  काय 
करत होता. याच प दतीने मी साबणाची टोर  सांगतो हे चार साबण मी आणलेले 
आहेत. सीएसआर मधला हा तुमचा दहा ामचा साबण आहे आ ण हा १२५ ामचा 
साबण आहे मी करकोळ माकट मधुन आणला याच बील सु दा मा याकडे आहे. हा 
मला ८० पयाला दला. ८० पयाला हा साबण मला चार िमळाले आहेत. तु ह  या 
साबणाची कमंत दली ती एका साबणाचे २० . १७ पै. या याम ये काय इ े ट 
होता आपला. हा कंपनीकडून घेतला असतातर अजूल कमी कमंतीम ये पडला असता. 
हे तर आप याला कोणी मागायला आलेलं न हत. येका या घरात साबण आहे 
आ ण लाईफबॉय साबण लाव यानंतरच कोरोना जातो असं शा ञात कुठेह  िलह लेलं 
न हतं. मग ह  खरेद  ८० पयाला चार आ ण तु ह  खरेद  केली २० . १७ पै. एक 
साबण. यात सु दा मोठा ग धळ आहे. ३२ लाखाची साबण खरेद  आहे. १६ हजार नग 
घेतलेले आहेत याची मागणी आप याकड कोणी केली होती. मला हाच साबण 
माकटम ये २० ला िमळतो साबणाची साईज पण बघानां. या साबणा कुठ या कुठ या 
वॉडात वाट या हे मला माह त नाह . कोणाला दले हे माह त नाह . मा या 
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भागाम ये एकह  साबण आलेला नाह  आ ण एकह  मा क आलेला नाह . ह  

मा कची खरेद   केली कोणी ? या या पाठ मागचा गॉडफादर कोण ? याचा रंगमा टर 
कोण ? कोणी याची रंग फरवली ? मग ते आप या पयत आल याचा हेडमा तर 
कोण आहे ? याची पण शहािनशा होणे गरजेच आहे. ह  क पना का आली तुम या 
डो यात. औषध खरेद  ठक आहे, या यावर एक श द पण आ ह  बोलणार नाह त. 
या औषधाम ये सु दा आपण खरेद  करतो चार पयानी आ ण आप याकडन नऊ 
पयानी घेतो. या याम ये सु दा ग धळ आहे. आपला आथ क िनधी तुम या हातात 
दलेला असताना, आथ क चावी तुम या ता यात दलेली असताना याचा जो काह  
यो य उपाय करायचा होता तो आप याकडन झालेला नाह . शंभर ट के सगळयाच 
खरेद म ये औषधासकट मी सांगतो पण औषधावर बोलणार नाह  पण साबण आ ण 
मा क म ये शंभर ट के खुप मोठा ाचार झालेला आहे मग ह  सगळ  कॉ टेट  
आलेली आहे का नाह  याची सु दा खाञी नाह . यांनी मटेर अल कुठून घेतल आहे 
याची कुठ खातरजमा नाह . हे मटेर अल असं का वापरल यासाठ  तुम या वॉलीट  
मे टेन करणारा कंवा घेणारा कोण नाह . कोणाचा अिशवाद होता, कुणी तुम या मागे 
हे धुपटन लावलं. या या माग या रंगमा टरची आ हांला माह ती पाह जे. मी तु हांला 
पञ यासाठ  दलेलं आहे क  जोपयत आमची शहािनशा होत नाह , जोपयत आ हांला 
याची माह ती िमळत नाह  तोपयत आपण याचे बील काढायचे नाह . मला वाटत या 
तीन वषाम ये जेवढया काह  वषयाची कॉ ॅ टर असतील मला याच काह  घेणंदेणं 
नाह  पण ब-याच जणांची बील आडकलेली आहेत. मग ह  बील मा कची, साबणची 
एवढ  फा ट काढायचे कारण काय. हे मा क शंभर दले असतीलतर ते शंभर मा क 
मोजून घेतलेत का. ते वाटप करताना कोणाकोणाला वाटप केले आहेत. हे यां यासाठ  
घेतले आहेत यां यापयत गेले आहेत का. जे मा क आहेत याची खर  कमंत कती 
आहे याची आपण शहािनशा केली का. अजीबात केलेली नाह . आमचा जर  रा वाद चा 
कोण असेलतर याचा सु दा पडदा फास के यािशवाय रहायच नाह . पेपरम ये नाव 
आलेल आहे. ह  जी वेळ आहे ती वेळ वाईट आहे.  

मा.महापौर-   काका हे खुप अ याव यक होतं. या टाईमाला मी इथेच होते, लम 
ऐर याम ये मा क लवकर वाटायचे होते. मा क िशवून िमळत न हते, सगळ कड 
पाह ल. लॉकडावून अस यामुळ कुठ कापड िमळत न हतं. जस जस प दतीन घडल 
तस तस बचत गटानी दलं असेल.  
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मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, पण हे रेट, ह  वॉलीट  याच काय. कापडाच 
काय. साबणाच काय. लॉकडावून झा यानंतर कंपनी बंद झाली असेल पण यां याकड 
मटेर अलतर  असेलना. लाईफबॉयच साबण का ठरला, लाइफबॉयची कंपनी कुठून 
आली. जस सांगीतल क  आ हांला काह  कारणानी घर  बसाव लागल कंवा आमची 
स ा गेली याच प दतीने हा सु दा घोटाळा आहे. या मा कला कंवा या खरेद ला 
कोणी सपोट केला आहे हणजे कोणी पञ दल, कोणी िशफारस केली याची माह ती 
आ हांला िमळालेली नाह . या लोकांना बील दलेल आहे का नाह  हे पण आ हांला 
सांगाव िमळाल असेल आ ण हे मटेर अल घेतल असेलतर या यावर आपण काय 
करणार आहेत. यावर कायदेिशर कारवाई झा या िशवाय आ ह  शांत बसणार नाह त. 
उदया या येणा-या २० तारखे या जनरल बॉड ला परत हाच वाद आ ह  घालू आ हांला 
ये या २० तारखे या जनरल बॉड ला या सगळया वषयाचे लेअर दाखवाव,े लेअर 
सांगाव या याम ये कोण कोण आहेत आ ण यावर कारवाई काय केली याची माह ती 
आ हांला िमळावी. जर आपण कारवाई केली नाह तर आ ह  यो य या दशनेी 
कारवाई क , ध यवाद. 
मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गेला बराच 
वेळ झाल आपण मा क या वषयावर बोलतो. काका बोलले, मंगलाताई बोल या, मी 
तोच तो वषय बोलणार नाह . मला अजून एक गो  िनदशनास आणायची होती क  
यावेळेस ह  सगळ  या सु  झाली, तु ह  हणाले आता झोपडप ट वासीयांना 

मा क दयायचे यावेळेस आपण सांगीतल क  आपण बचत गटाकडून घेवू. यावेळेस 
तुमचेच एक अिधकार  मला भेटले ते हणाले ए स, वाय, झेड य  शोधली 
या याकडून आ ह  कापड घेवू. यानंतर मी आप याकड आलो, आपण हणाल ेबचत 

गटां या मह लांना काम िमळेल यांना देवू.  सुरवातीला आपण कापड घेवून िशवायला 
दलं. नंतर आ हांला समजल क  तु ह  डायरे ट दहा पयानी दले. हे मा क 
यावेळेस बाहेर आ ह  इकड तीकड वचारतो तर सहा पये, सात पये असे रेटस 

समोर आले. जर एखादा पया जा त गेला तर याची वॉलीट  चांगली असेल पण 
तसंह  नाह . वशेष महापािलकेचे जे ठेकेदार क  यांची आपण एका बाजूला केस 
लढतो, थेट खरेद  कर याचा तु हांला अिधकार होता. तु ह  या यात सरळ ठेकेदारांना 
दले, मग तु ह  ठेकेदारांना का दले. मग तु ह  सगळयाच मह ला बचत गटाला का 
नाह  दले. हणजे कुठेतर  शंकेला वाव आहे. काका साबण दाखवतात, आ हांला जे 
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बार क बार क नगरसेवकांना साबण द या या सांगीत या क  सीएसआर मध या 
हो या. खरेद तले कुठे पाह लेह  नाह  आ ण कुठे काह च नाह . हणजे तु ह  सांगताना 
क  आतापयत आ ह  एवढे लोक तपासले, आतातर तुमचे तीस लाखावर गेले िश क 
लोक तपासतात. आम या घरात वचारायला आले नाह त क  टे परेचर काय आहे ते. 
शहराची लोकसं या वीस ते बावीस लाख असेलना तर तुमचा आकडा तीस लाखा या 
पुढे गेला आहे. हणजे कुठेतर  प लसीट , लोकांकडून पाठ थोपटायची असे काम न 
करता कोरोना सार या कठ ण काळात आप याला हे असे उदयोग सुचत असतीलतर 
काल परवा आदरनीय खासदार कर ट सोम या यांनी टका केली पण मला वाटत 
आपला आ ण मुंबईचा रेट जवळ जवळ सुरवातीचा एकच आहे. मी परवा आप या 
इथेह  चौकशी केली सुरवातीला जेवणाचा रेट ४८० होता नंतर तो कमी कमी होत गेला. 
आता टडर लोट करता. आम या कडे कराणा माला या दुकानदारानी, भाजीवा यांनी 
लोकांकडन जा त पैसे घेतलेतर आ ह  यां या दुकानात गेलो यांना सांगीतल 
लोकां या त ार  आ या आहेत जा त रेट लोकांकडून यायचे नाह त लोकांना 
लॅकमेल करायच नाह . आ ण इकडे आपण काय केलं, साहेब आम याकडे एक 
अ णकुमार हणून आहेत मी तु हांला यावेळेस हणलो होतो आजह  सांगतो. या 
अ णकुमारांची वत:ची टे सटाई स आहे, फम आहे. यांचा वत:चा कापडाचा 
कारखाना आहे. यांनी यावेळेसह  हे मा क लोकांना दले कंवा काय, तु हांला एक 
साध उदाहरण  देतो मी. कॉ टेट -५०० रेट ११ . कॉ टेट - १००० रेट ११.९५ व ११.५०, 
कॉ टेट -२००० रेट-१०.५०, कॉ टेट -३००० रेट-९.९०, कॉ टेट -५००० रेट-९.५५, कॉ टेट -
८००० रेट-८.९५, कॉ टेट -१०००० रेट-८.००, िशवाय याची वॉलीट  बघा तु ह  पवर 
कॉटन माय ोसॉ ट हणजे याची जर तु ह  वॉलीट  पाह लीतर चांगली आहे. मी 
तु हांला हणल होतो क  याची माह ती या लोक तु हांला तयार क न देतील. मग 
तुमच इ टे शन असच होतं का. या या संबंिधत लोकांना पैसे िमळावेत. साहेब 
कोरोना या काळात आ हांला हणायच नाह  तु ह  पण कोरोनायो दा हणून काम 
करताय. तु ह  पण हाय र क कॉ टॅ टम ये सवजण आहात. पण अशावेळेस जर 
आप या हाताखालचा टाफ काह  उदयोग करत असेलतर िन त तु ह  यांना धडा 
िशकवला पाह जे. शाळेतले िश कानंा मा क नाह त. तु ह  एक एका झोपड त २५-२५ 
मा क देता. शहरातील येक माणसाला जर तु हांला मा क दयायचे असतील आ ण 
घरात जर दोन आ ण चार लोक असतीलतर मा क कती देणार. शहराची लोकसं या 
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२५ लाख आहे मग तु ह  ५० लाख मा क देणार का. काह  काह  ठकाणी २५-२५ 
मा क दले आहेत आ ण जथ नाह  तीथ काह च दलेले नाह त. आपले आरो य 
कमचार  असेच फरतात. तुमचे पण कामगार आता कामाला आलेले आहेत यां याकड 
कुठले मा क आहेत, असेच घर  िशवलेले मा क दसतात. यांची पण आपण एवढ  
काळजी घेत नाह त, आपण थेट खरेद  कर याला पण ाधा य दयायला पाह जे होतं. 
आहेत का तुम या झाडूवा यांकड, आरो य कमचा-यांकड कुठले साधने. तु ह  ते जेल 
वाटतात कशाला दयायचना साध आपल. तु हांला सॅिनटायझर दयायच तर जेलचच 
दया असं काह  नाह . तु ह  सुरवातीला एकदम चांगला िनणय घेतला होता क  मी 
काह  करणार नाह  आरोप होतील हणून साहेबांनी ब-यापैक  सीएसआर मधुन 
सगळया गो ी आ ण जेवढ करता येईल तेवढ केलं. परंतु या मा क व न मी 
यावेळेस पण रोज या रोज सांगत होतो या यापे ा चांग या वॉलीट चे मा क या. 

अ णकुमार यां या मा कची वॉलीट  मा याकडे आज आहे, याचे फोटो आज आहेत. 
दहा हजार वॉ टेट  घेतली तर ८/- . मा क देतात. तुम यातर लाखात वॉ टॅटया 
आहेत अजून रेट कमी झाले असते. परंतु तु ह  पह यांदा काय सांगीतल यामुळे 
मह लांना रोजगार िमळेल यावेळेस पण मी तु हांला हणालो होतो मह लांना जवळ 
जवळ आण यावर गद  होईल. तर  पण तु हांला माह त नाह  क  काय न क  झालं. 
हे जर तेरा पाह लेतर बचतगट कमी आ ण ठेकेदारच जा त आहेत. आनंद 
ए टर ाईजेस िचंचवडचा, साई ए टर ाइजेस. बरं याची वॉलीट तर  बघाना साहेब, 
आता काकानी जो मा क दाखवला याची काय वॉलीट  आहे. हणजे मी हे तु हांला 
फायबरचे मा क दाखवतो या यावर यांनी हणलय दोन आठवडयाची गॅरंट , 
माय ोफायबरची. हणजे तु ह  या लोकांना जो मा क दलाय याची एक ते दोन 
दवसाची पण गॅरंट  असेल असं मला वाटत नाह .  तु हांला गोरगर बांना दयायच तर 
चांगलतर  दयानां. असा मा क द यानंतर याची सुर ा होणार का अजून तो 
धो यात येणार. परवा साहेबांच कौतूक केल, साहेब तु ह  सगळे हाय र क म ये काम 
करता या याब ल मला आजह  काह  हणायच नाह  पण आपण हाय र क म ये 
काम करत असताना आप या खालचे काय दवे लावतात या यावर पण आपण ल  
ठेवल पाह जेनां. हणजे आपण एका बाजूला चांगल काम करायच आ ण कुणीतर  
खाली असं करायच हे कशासाठ . हणजे नागर कांचा एका बाजूला जीव वाचवायचा 
आ ण दुस-या बाजूला तोच जीव धो यात घालायचा. का तर या यात कुणालातर  



124 
 
इ े ट आहे. वतमानपञात बात या येतात, ते मा क पाह यानंतर साहेब, ते 
दसतय. मला वाटत याला कुठली इ वॉयर  किमट  लावायची गरज आहे. तु ह  
वत: याची सुनावणी या ते मा क तुम या समोर या. खरच जर असं कोणी केल 

असेलतर या यावर एफआयआर दाखल करा. ह  फसवणूक आहे, ह  िचट ंग आहे, ह  
महापािलकेची आ ण या शहरातील नागर कांची पण आहे. दुस-या बाजुला आपण 
िधंदोडा पेटवायचा, तुमची पण तेवढ च जबाबदार  होती. मी तर हणतो जर मापात 
पण पाप केल असेल. केल असेलना या लोकांनी जर कापडात पाप करतात तर मापात 
का नाह  करायचे. या यामुळे साहेब, माझी एकच वनंती आहे क  याची यव थत 
चौकशी करा आ ण या यात जो दोषी असेल याला सोडू नका याची एफआयआर 
दाखल करा, ध यवाद.  

मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच या 
वषयावरती एवढ  चचा रंगतेय, रंगलीय. रा वाद या माजी प ने या यांनी वरोध 
केला क  सुिनल शेळकेना ं मा क दयायची गरज नाह , वैशालीताईनी केला. 
सगळयां याच तोडंून एकच आहे. परंतु आपली पण भाषा तीथ िलह ताना चुकली आहे. 
यांचा गैरसमज होणं आ ण आपला जो वषय आहे तो काय र मा यतेसाठ  येतो तर 

आपण तस िलहायला पाह जे होतं क  काय र मा यतेसाठ  येत आहे. दुसर असं क  
आमदारांना खरच आपण काह  दयायची गरज नाह . आ या महारा ात या 
आमदारांना एक पया दयायची गरज नाह . ५० लाख पयाचा िनधी रा यशासनाने 
या या आमदारांना कोरोना या खरेद साठ  कंवा यासाठ  लागणा-या मदतीसाठ  

रा यशासनाने तो ऑलरेड  दलेला आहे, मग आपण का दला. आपण 
मा.पालकमं याना का नाह  सांगीतल. मा.पालकमं या या एखादयावेळेस ल ात नसेल 
आपण का नाह  सांगीतल क  ५० लाखाचा िनधी मा.आमदारांना दलेला आहे. या 
या आमदारांची ह  खरतर यांची जबाबदार  आहे. मग स ाधार  प ातील असतील, 
वरोधी प ातील असतील सगळया आमदारांनी याचा लेखाजोखा मांडला पाह जे, 
यांनी यांनी यां या मतदारसंघाम ये ५० लाखाचे काय केले. कशाला आपण हे पाप 

घेता. आ ह  जत यावेळा या कोरोना या लॉकडाऊनम ये तुम याकडे आलो 
तेवढयांदा एकच तु हांला सांगीतल साहेब, जे काह  कराल आ ह  तुम या बरोबर 
आहोत. ामा णकपणे आ ण मीच नाह तर या सभागृहात बसलेला येक नगरसेवक 
हा तुम या बरोबर होता, आहे. आता जे काह  मा क दाखवले ते दाखवताना ताईनी 
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उ लेख केला क  िसमाताई तु ह  असतातर तु ह  काय बोलला असता. िन तपणे 
व ठल  मणीची मुत  देताना याम ये आ ह  सांगत होतो क  एकाच माणसानी 
तीन लोकां या वेगवेगळया नावानी टडर भरलं. ऐकल नाह , सेम आयपी ऍ ेस होता. 
मग आ ह  यात पञ दलं, आ ह  माह ती या अिधकारात तुम याकडे आलो, तु ह  
आमची सुनावणी लावली, चौकशी सिमती बसली. चौकशी सिमती बस यानंतर 
या याम ये िस द झाल आ ण मग कुठे आपण कारवाई केली, ते हा तो रझ ट 

आला. दुसर होतं शवदाह नीच, एक शवदाह नी आपण घेतली १ कोट  ८० लाखाला मग 
ती वाढत वाढत आड च कोट , तीन कोट , सहा कोट , सात कोट  काय वा टेल या 
र कमा झा या. या याम ये सु दा परत तीच ोसेस. माह ती अिधकारात जायच, 
माह ती यायची, एक मह यानंतर माह ती दयायची या यावरती सुनावणी दयायची 
मग आ ह  अ पलात जायच, अ पलात गे यावर तु ह  सुनावणी यायची मग ते 
िस द झाल आ ण मग आता कुठे या यावरती कारवाई झाली. मी तर हणेन क  
या याम ये जर का तु हांला असे वाटत असेल, न हेतर तु हांला अस वाटतचतर 
चौकशी सिमती बसवा. पण हे सु दा तीतकच खर आहे क  याम ये जसे भाजपचे 
लोक होते कंवा स ाधार  प ाचे लोक सामील आहेत तसे रा वाद चे सु दा आहेत, 
छातीठोकपणे सांगतो. दोन मह लाबचत गट रा वाद चे आहेत. आम या अिधका-यांची 
सु दा उलटतपासणी झाली पाह जे. तुमच अिभनंदन ताई क  तु ह  या याम ये 
सािमल नाह त तु ह  सांगता क  ह  चौकशी झाली पाह जे. तसे आ ह  सु दा 
तीत याच ख-या मनाने सांगतो. आ ह  सगळयांची चौकशी करा हणतो. आ ह  काय 
सांगीतल आ ह  दोषीतर तु ह  पण दोषी. आ ण यांनी यांनी कोरोनाम ये टाळूवरच 
लोणी खा याचा य  केला मग तो कतीह  मोठा असूदयात समोर आला पाह जे या 
मताची मी पण आहे. पण या याम ये तु हांला सगळयांना ोसेसनी जाव लागेल. 
आज मंगलाता च अिभनंदन. मी आज यां याकडे पस पाह ल, मी यांना तेरा वष 
झाले या सभागृहात बघते, यां या हातात कागद यांचा मोबाईल आ ण पेन या 
पलीकड मी काह  पाह ल नाह . आज जशी मी यां या हातात पस पाह ली मी 
आशाताईना सांगीतल, आशाताई आज कुछ तो ह. मंगलाताई पस घेवून आ या मी 
यांना टोकलपण. वषयाची मांडणी सुंदर आहे. माग या जीबी या वेळेस आ ह  सु दा 

तु हांला सांगीतल क  पंचवीस एक मा क येथे ठेवलेले होते, याची वॉलीट  चांगली 
न हती. आ ह  सु दा टोकल वॉलीट  चांगली न हती हणून. आ ह  सु दा 



126 
 
तुम याकडे यावेळेस डायरे ट त ार करायला आलो. या या गो ी मला पटले या 
नाह त या या गो ीची मी तुम याकडे त ार केलेली आहे. मी जर  स ाधार  प ात 
असलेतर  सु दा मी कुठली गो ी कानािन-हाळ  टाकत नाह  आ ण कुठलीह  गो  मी 
लपवून ठेवत नाह , माझा वभाव नाह  यामुळे मी याबाबतीत खूप पो ो  आहे. 
आ ण हणून जर का अशा ठकाणी अशा कारच हे झाल असेलतर मग ते कसे 
आलेत, बचत गटाला कस बोलव या गेलं या यावर सु दा आ ेप असले पाह जे, का 
नसावा. आ ह  सगळे १३३ नगरसेवक या सभागृहाचे सद य आहोत. मला असे वाटते 
क  या सभागृहात बसले या कुठ याह  नगरसेवकाला जर तु ह  असे सांगीतल क  पाच 
हजार मा क तुम या कडून दया तर आम यात चढाओढ लागली असती तु भार  का 
मी भार . आ ह  फुकट दले असते, नाह  हणत नाह . आम यात चढाओढ लागली 
असती. मग माझा कोण ती पध  आहे. मग तो रा वाद चा आहे का िशवसेनेचा आहे, 
मग तो कसा बार क आहे तो कसा नालायक आहे हे ठरव यासाठ  आमची चढाओढ 
लागली असती आ ण तु हांला मा क मोजून मोजून दले असते आ ण कॉ टेट  
मोजतानी आ ह  तुम या जवळ थांबलो असतो. क  बघा साहेब माझे एवढे आले, मी 
कशी भार , हे पण आ ह  केलं असतं. यावेळेस गरज होती, दयायला पाह जे होते, 
दले, जे क  नये ते केलं पण आव यक होतं आ ण आव यक अस यामुळे केलं. पण 
या यात जर का तु ह  अनेक लोकानंा व ासात घेतल असतंतर मला वाटत हे मा क 
फुकट िमळाले असते, फुकट िमळाले असते. जेव या या संदभातील वषय आला, 
तीकडे कर ट सोम यानी हणले हणून इथे या यावरती पण कुणीतर  हणले 
या याकडे पाह ले पाह जे, साबण आहे काह  तु ह  सीएसआरम ये घेतले, काह  घेतले 
याम य े वजनाला कमी आहेत. आता मा.द ा काका साने यांनी सांगीतल क  ते 

वजनाला कमी आहेत तु ह  कसे घेतले, कुठ या कंपनीकडन घेतल.े मग 
सीएसआरम ये पण यांनी यांनी कंप या टाक या असतील, उघड पाडानां साहेब 
यांना आ ह  तुम या बरोबर आहोत, चौकशी लावा, चौकशी सिमती बसवा. कुठले 

मा क कुणाकडून आले, ते टे नकली यव थत आहेत का नाह त. यातन जर का 
माणुस दसत असले हणजे वषाणचूा मा यावरती भाव होवू शकतो. मग असे 
यांनी दले असतीलतर या यावर कारवाई नको का हायला. एक कडे आपण 

कोरोनाचे यु द इत या मोठया माणावरती लढत असूतर हे पण झालच पाह जेनां 
आ ण यांनी कमी दजाचे दले असतीलतर या यावर कारवाई करा. आ ण जे अजीत 
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पवार साहेबां या केबीनला घुसून घुसून बसतात, खास क न रा वाद चे, मी या 
दवशी तु हांल बोलले साहेब. कतीवेळा अिधका-या या ऍ ट चबरला बसाव याची 
मयादा मला असली पाह जे साहेब, मला असली पाह जे. उगीच आरोप करत नाह . 
आ ण रोज उठून काय काम करतो, आज हा कॉ ॅ टर, उदया तो कॉ ॅ टर बाई 
तु ह  पह यांदाच िनवडून आलात आप याला माह ती का. रोज उठून कॉ ॅ टरला 
कशाला घेवून जाता तीकडे. आमचे डोळे आंधळे नाह त, आ ह  बोलत नाह  हा वषय 
िन-हाळा आहे. आज तु ह च मला बोलायला भाग पाडल मी बोलले नसते हे. 
या याम ये आपण खबरदार  घेतली पाह जे. प नेते तु हांला पण तंबी आहे माझी जर 
येथून पुढे खरेद  होतांना जर का तु हांला माह ती असेलतर या या लोकांचे नाव 
उघड करा. आ ह  कशाला तुम या पापात भागीदार हायचं. यांनी केल तो भोगेल 
आ ह  भोगायला मोकळे नाह त आ ण तु हांला माह ती आहे कोण आहे ते. आयु  
साहेब याम ये कुठ याह  प र थतीत चौकशी सिमती नेमा. ख-याच खर आ ण 
खोटयाच खोट झाल पाह जे. लॉकडाऊनम ये या कारच काम तु ह  केलं ते उ कृ  
काम केल.ं मी िचतळे साहेबांना सु दा वारंवार सांगत होते क  तुमची वेळ येणार आहे, 
तुमची वेळ येणार आहे आ ण तुम यावरती खुप आरोप होणार आहेत. तु ह  यां या 
दबावात काम केल असेल, वेळ संग पडलातर तु हांला या सगळया चौकशीला सामोर 
जाव लागेल. अिधका-याची बाजू घेवून मी ठामपणे सांगते क   कारण क  मला 
माह ती आहे क  यावेळेस तु हांला जे यो य वाटल, लोकांचा जीव वाच व यासाठ  
तु हांला जे जे वाटल  ते ते तु ह  सगळ केलं आ ण आ ह  सगळयांनी सांगीतल क  
तु ह  ते करा. परंतु याम येह  जर अस काह  घडल असेलतर िन तपणे ते पाठ शी 
घाल या या यो य नाह . या यावरती कुठेतर  अंकुश बसला पाह जे. चौकशी सिमती           
नेमा या दवशी याचा िनकाल येईल या दवशी िसमा सावळेचा श द आहे मी 
नावािनशी बोलणार. मला वनाकारण कोणाची बदनामी करायला आवडत नाह . मी 
काह  गो ी पाळते पण माझी सगळया अिधका-यांना या ठकाणी वनंती आहे 
तुम याकडे मी येत असेलतर माझ नाव सांगा. जे कोण असेल याच नाव सांगून 
मोकळ हायच. आपण कशाला धुनं धुवायच. एक कडे कोरोनायो दा हणून आ या 
सभागृहात आ ह  टाळया वाजवून तुमच वागत केलं आ ण दुसर कड आज परत 
तुमच मनोबल आ ह  ख ची करतो. मला वाटत जर का आपण पुढ या वीस 
तारखेपयत सगळयांनी थांबला असता यांचा अिभमान वाटतो अस ेतुषार यांचा आजह  
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अिभमान आहे कारण क  तु ह  ाचारा या वरोधात बोललात हणून तुमचा 
अिभमान आहे, हणून तुमच अिभनंदन. फ  या यासाठ  जी ोसेस आहे जी मेथड 
आहे ती तु ह  आज यो य प दतीने वापरली याब ल पण तुमच अिभनंदन. देव करो, 
या यात सापडो. यांनी कोणी िनकृ  दजाचे मा क पुरवले असतील यां यावरती 
कारवाई होओ. तु ह  यांची यांची बील दलेली आहेत, आता काह तर  तीनच 
लोकांची बील देणं आपण बाक  आहेत. आ ह  बोललो तु हांला वाईट वाटल असेलतर 
एका काना ऐकल दुस-या कानांनी साडून दया. पण आमची या या मागची तळमळ 
आहे. आ हांला तुमच आजून असच मनोधैय वाढवायच आहे. तुम याकडन चांगल 
काम झाल पाह जे हणून आ हांला तुम या बरोबर थांबायच आहे. या संदभात 
मा.महापौर साहेब, आपण सु दा ल  घालून या या कुठ या बचत गटाकडून ह  
चुक झाली यांना पनीशमट झाली पाह जे. जस वैशालीताईनी सांगीतल तस 
लॅकली टम ये टाका. मीतर हणेन या या पाठ मागे पडदयामागचे कलाकार 
असतील, यां या कुठ या सं था असतील याह  शोधा याह  टाका. आमच काह ह  
हणण नाह . सद य असेल याचह  नाव उघड करा काह  फरक पडत नाह . जो करेल 

तो भरेल, जो नाह  करणार तो कशाला िभणार आहे यामुळ ते पण करा. चौकशी 
सिमती नेमा फ  आता तु हांला या संदभात वेळ नाह  एवढ च मंगलाताई तु हांला 
हात जोडून वनंती आहे. तु ह  ये  नगरसेवक आहेत काका, तु ह , वैशालीताई 
तु ह तर महापौर राह ले या आहेत. मंगलाताई महापौर राह ले या आहेत, प ने या 
राह ले या आहेत. यानी केले या आरोपांवरती मी आ ेप घेत नाह . फ  मंगलाताई 
एकच वनंती आहे मी वत: आप या बरोबर मागणी केली चौकशी सिमती नेम याची 
फ  कोरोनाचा हा जो पर एड आहे एवढयासाठ  आपण सगळया अिधका-यां या 
बरोबर थांबून पुढ ल काळात आप याला जी काह  कारवाई करता येईल ती िन तपणे 
मा.महापौर साहेब करावी, एवढ च आप याला वनंती आहे. पुढ या जीबीला कोरोना 
लगेच जाणार नाह  वैशालीताई, तु ह  डॉ टर आहात. अिधका-यांकडून आप याला 
काम क न यायच आहे, असं क  नका वनंती आहे तु हांला. मा.महापौर साहेब, जो 
काह  वषय आहे तो आप याला मंजूर करायचा असेलतर मंजूर करावा आ ण जर 
फेटाळायचा असेलतर फेटाळावा एवढ च वनंती या ठकाणी करते आ ण थांबते, जय हंद 
जय महारा . 
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मा.अिभषेक बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर अशा 
प दती या वषयावरती चचा होणं दु:ख आहे, खर दु:ख. मी पाह ल जसा कोरोना वाढू 
लागला या काळाम ये हातावर मोज या इतके नगरसेवक आयु ांपशी असायचे 
हणजे हातावर मोज याइतके नगरसेवक या ठकाणी यायचे यां याशी बोलायचे क  

आपण काय उपाययोजना के या पाह जेत काय नाह  के या पाह जे.  

मा.महापौर-  अिभषेक दोन िमनीटात बोलावे व मु यावर बोलावे.  
मा.अिभषेक बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता 
काकनी सांगीतल २० पयाचाचा साबण घेतला २०.१७  पै.ला. हणजे लाख ते स वा 
लाखा या साबणाचे मी आता बघीतलतर काह तर  वीस ते पंचवीस हजाराचा फरक 
काकां या सांग यात आ ण घेतले या साबणाम ये येतो. अजून एखादा पया कमी 
झाला असतातर चाळ स एक हजार कमी झाले असते परंतु या लॉकडावून या 
काळाम ये ब-याचशा गो ींचे भाव वाढले होते. चौकशी अव य करा पण यावेळेस 
काह  काह  गो ी अ हेलेबल  न ह या, ा सपोट अ हेलेबल  न हतं. ा सपोट या 
गाडया येत न ह या आ ण अशा काळाम ये जर पाच पचंवीस हजाराचा, लाख पयाचा 
फरक येत असेल साबणा या वषयाम येतर आ ण या वषयाम ये आपण अधा अधा, 
पाऊण पाऊण तास जर आपण चचा करणार असूतर िन तपणे चौकशी करा याब ल 
माझ दुमत बलकुल नाह . परंतु या गो ीचा ाचार झाला असा जर आपण आव 
आणला आ ण तो जर आप या बातमीवा यांनी बाहेर िस द केला शहराम ये तर 
आपण नगरसेवक लोक करतो हणजे काम क न सु दा तो आरोप आप यावरती पण 
येतो. आरोप तु हांला करायचे आहेतना तर तु ह  तुम या लटेरहेडवरती पह ले आरोप 
करा. यांना पञ दया क  या या वषयाची चौकशी करा हणून. गटने यांना सांगा. 
हणजे येकानी या वषयावर एवढा मोठा आव करायचा आ ण सगळया 

बातमीवा यांनी ती बातमी लावायची. मा क म ये ाचार झाला, साबणाम ये 
ाचार झाला. जर हशोब लावला साबणाम ये प नास हजार, लाखाचा फरक येतो 

आ ण याचा जर आपण एवढा मोठा इ यू केलातर आ ण सामाजाम ये या गो ीचा 
तेढ िनमाण झालातर, आज अजून प नास ण पॉ झट ह आढळून आलेले आहेत. 
उदया शासनामधली ह  लोक जर घाबरलीतर क  बाबा उदया कसंकाय हे आपण 
करायचं. आता मगाशी मी हणालो क  िनसग आप ी आली यावेळेस तु ह  का नाह  
थेट प दतीने माणस वाढवली. या यावर जर आताच आपण एवढा सगळा गाजावाजा 
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क न आरोप केलेतर हे कशाला पुढ यावेळेस थेट प दतीन ेमाणस आणतील. माझ 
हणण एवढच आहे क  आरोप करताना ठरावीक प ा या गटने याकडे नगरसेवकांनी 

पञ दलं व यांनी जावुन ते आयु ांकडे दलं  का तर हा काळ खराब चाललेला आहे. 
आरोप क  नका असं नाह  यांना जशी शंका वाटते ती शंका िन तपणे वचारली 
पाह जे. पण वैय क एखादयाब ल बोलायचं, वैय क एखादया वरती टका करायची, 
नाव न घेता एखादयावरती टका करायचीतर यात काह  अथ नाह . हणजे तो 
समज-गैरसमज तयार कर यात काह च मजा नाह . वषय जसा नावानी आला तसा 
वषय वषयपञीकेवरती घेतला आहे. वषयपञीका बनवताना या यात काय र पण 
िलहायच राहून गेल आहे. माझ एवढच हणण आहे क  या याम ये जा त काह  फाटे 
फोडू नका. 
मा.महापौर-  आयु  साहेब याची सव माह ती सांगतील.  
मा. आयु  – स मा. महापौर साहेब, स मा. सभागृह. आता मा क खरेद               

आ ण साबण खरेद  कंवा कोरोनाम ये या या वेळची थेट प दतीने केलेली खरेद  या 
संदभाम ये ववीध मत आ ण आरोप कर यात आलेली आहेत. या संबंधाम ये 
पह या थम मी एक गो  प  क  इ छतो क  थेट खरेद चे अिधकार आप ी 
समोर आलेली असताना आयु ांना ा  झालेले होते. या या मागे भूमीका अशीच 
होती क  ह  आप ी आहे, काह  िनणय हे ता काळ यावे लागतात. यावेळेला जी 
आव यक या करायला लागते ती कर यासाठ  पुरेसा वेळ नसतो आ ण ती या 
पुण कर यासाठ  तेवढा वेळ नस या कारणान े कंवा काह  नबध यावेळेला समाजात 
चलीत अस यामुळे जीकडन जी गो  उपल ध होते ती ता काळ खरेद  केली जावी. 
यावेळेला जीव वाच वणं ह  बाब सवात मह वाची असते आ ण या गो ीला समोर 

ठेवून काह  िनणय हे ता काळ घेतले जातात. येक गो ी या िनणय येम ये 
जीव वाच वणं आ ण ता काळ आप ीला सामोर जाणं ह  भूमीका समोर असते. 
िन तपणे खरेद  या ह  पारदश  प दतीने हावी ह च अपे ा आहे आ ण ती 
तशीच असली पाह जे आ ण हणूनच आप ी काळ हा या यासाठ  अपवाद असतो. 
दुसर  मह वाची गो  पण तीतक च मह वाची आहे क  मा यासाठ  देखील तीतक च 
मह वाची आहे क  कुठ याह  कारचा ाचार कुठ याह  थतीम ये होऊ नये, 
वशेष वाने तो आप ीत होवू नये ह  माझी देखील अपे ा होती ती आजह  आहे आ ण 
भ व यात मी जोपयत कायरत राहणार आहे तोपयत ती राहणार आहे. यामुळे या 
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मताचा मी अस यामुळे पह यावेळा मी या सभागृहाला आ त करतो क  
आप ीकालाचा फायदा घेवून जर कुठ याह  य नी, कुठ याह  सं थेनी जर या 
काळात ाचार केला असेलतर याला कुठ याह  कारच अभय शासनाकडून दे यात 
येणार नाह . माञ जे काह  आरोप आज होत आहेत क  या याम ये असं का केल 
गेलं ह  भूमीका देखील वचारात घेणं तीतकेच गरजेच आहे. यावेळेला माच अखेर स 
कोरोना वाढत होता एक वेळ अशी होती क  आपण देशाम ये मांक एक वरती जाऊन 
पोहचलो होतो. मग पु हा काह  काळ असा गेला क  आपण तो कं ोलम ये आणला. 
पण यानंतर शहराम ये कोरोना वाढ या दुस-या ट याम ये यावेळेला कोरोनाची 
सुरवात झाली  होती ती उ च ू व तीमधुन झालेली होती. परदेशातून येणा-या 
नागर कांकडून ह  सुरवात झालेली होती. परंतु दुस-या ट याम ये यावेळेला ादुभाव 
या शहरात सु  झाला यावेळेला तो अ यंत गर ब, लमम ये राहणा-या, दाट वाट न 
राहणा-या लोकांम ये याचा ादुभाव खुप झाला. अ य कोण याह  शहरात हो या या 
पुव  सगळयात पह यांदा यावेळेला धारावी देखील वाढायला लागलेल न हत 
यावेळेला आप या शहराम ये खराळवाड म ये या रोगाचा ादुभाव हायला सुरवात 

झालेली होती. गांधीनगर या या काठावर होतं आ ण गांधीनगर म ये देखील याचा 
सार हो याची श यता नाकारता येत  न हती. यावेळेला डोळयासमोर वचार असा 

होता क  एखादया लमम ये नागर क दाट वाट ने राहतात,  छोटयाशा १०X१० या 
घराम ये पाच ते दहा माणस दाट वाट ने राहतात यांच सोशल ड ट संग फॉलो होत 
नाह . सामाजीक, शार र क अंतर ते एकमेकांम ये ठेवू शकत नाह त. ते कॉमन 
टॉयलेट, क युिनट  टॉयलेट वापरतात यावेळेला लॉकडावून नुकताच सु  झालेला होता. 
यामुळे अनेकांना अनेक गो ी उपल ध होतील कंवा नाह  याची शा ती न हती. 

मा क वापर या या संदभाम ये देखील यावेळेला नुक याच पह या दोन 
आठवडयाम ये मा क वाप  नये अशाच व पा या सुचना हो या. सगळ कडे मा क 
वाटप करा अस सव नगरसद यांकडन मागणी होत असताना आ ह  भूमीका घेत होतो 
क  मा कची गरज नाह  ड यूएचओनी मा क वाप  नका अस सांगीतलेलं आहे. परंतु 
दुस-या आठवडया या शेवट  हा नावी यपुण हायरस आहे मा क वापरावा असं 
यावेळेला रसच चाल ूझाल यावेळेला आपण ता काळ यावेळेला िनणय असा घेतला 

क  मा क हा या भागाम ये गर ब नागर क लमम ये राहत आहेत या ठकाणी 
सोशल ड ट संग फॉलो होत नाह  या कारणांनी आपण या ठकाणी याना मा क 
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वापर यास वनंती करावी, या कालावधीम ये लोक बाहेर जाउ शकणार नाह त यामुळे 
केवळ अनअफोट क क युिनट म येच फ  आपण मा क वाटप कर याचा िनणय 
घेतला. मा क कुठले यावेत तर केवळ ल ण यांना आहेत यां याकडन याचा 
ादुभाव होऊ नये याक रताच सामा य कापड  मा क हणजे या यावरती तीन कोटस 

केलेले आहेत, अशा व पाचे, िसंपल व पाचे मा क, पुनवापर करता येतील, ते 
साबणा या पा यानी धुवून वाळून याचा पु हा वापर करता येईल अशा व पाचे 
मा क आ ण ती माणसी कमान दोन मा क. घराम ये सात माणस असतीलतर १४ 
मा क या घराम ये दयावे जेणेक न क टे मट या कालावधीम ये आहे या 
कालावधीम ये यांना हे वापरता येतील हया चांग या हेतूने जीव वाचव या या आ ण 
सार रोख या या हेतूने या या मागची भूमीका होती. पह या थम खरेद  करत 

असताना देखील सव जी काह  काळजी करायला बाळगणं श य होतं ती बाळगली 
गेली. यावेळेला पह यांदा आ ह  येरवडा जेल असेल, को हापुर जेल असेल, सातारा 
जेल असेल यां याकडन मा क बनवुन वक याची या सु  होती. आ ह  हणल 
ठक आहे यां याकडन उपल ध होत असतीलतर ते यावेत. पण यावेळेला आ हांला 
असं कळव यात आलं क  हे मा क जेल मधुन उपल ध होत नाह त कंवा उपल ध 
झालेतर  पाच हजार. यानंतर मा वम जी क  सरकार  मह लां या सोबत काम करणार  
यंञणा आहे यां या माफत आपण क न घे याचा य  केला. मह ला आिथक वकास 
महामंडळाला सांगीतल क  तुम या माफत मह ला बचत गटा या माफत क न दया. 
पण या याकडन देखील असमथता यावेळेला आली यावेळेला जो माग िमळेल या 
मागातन मा क उपल ध क न घे यासाठ  आ ह  य  केले. िन तपणे या 
भूमीकेवरती मी आहे क  यांनी चुक या गुणव ेचे मा क दलेले आहेत ते कुठ याह  
प र थतीत अपे ीत नाह  यामुळे याबाबतीम ये स व तर चौकशी लावली जाईल. 
तीन सद यीय एक वैदयक य अिधकार , एक शासक य व र  अिधकार  आ ण एक 
व ीय अिधकार  यांची सिमती या संपुण करणाची चौकशी करेल आ ण तो अहवाल 
मला पंधरा दवसाम ये सादर करतील यानंतर जे कोणी दोषी असतील यां यावरती 
िन तपणे यासंबंधी कारवाई केली जाईल. साबणा या बाबतीत मला एक सांगायच 
आहे क  आपण जे सॅिनटर ज सो स आहेत यापैक  सगळयात िस द आहे तो डेटॉल 
आ ण दुसरा जो िस द आहे ते लाईफबॉय यांचा आपण यावेळेला वचार केला होता. 
डेटॉल सो सची यावेळेला माकटम ये कुठेह  उपल धतता न हती. लाईफबॉयचे 
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सुरवातीला काह  आप याकडन सीएसआरमधुन साबण आलेले होते यातले काह  
साबण आपण आप या कमचा-यांना सफाई कमचा-यांना वशेष वाने ते वाटले. 
यानंतर देखील सव नगरसद यांकडे सॅिनटायजर दया, आ हांला साबण दया अशा 
व पां या माग या नागर कांकडन वेळावेळ  होतहो या. याचाच पर पाक हणुन 

सुरवातीला आ दचे सीएसआरम ये ा  झालेले ५० ामचे छोटे साबण होते ते आपण 
काह  उपल ध सं या होती ते सव नगरसद यां याकडे वाटपास पाठवले. यां याकडे 
खुप नागर क यावेळेला येत होते. काह  ना काह  आपणास यां या माफत देता येवू 
शकेल. ५० ामचे सॅिनटायजर देखील यावेळेला आप याला िमळाले होते. काह  
आपण खरेद  केले आ ण ते देखील आपण यावेळेला ता काळ उपल ध क न दले. 
या काळात सॅिनटायजरचा मोठया माणात तुटवडा होता. यामुळे आपण यावेळेला 

डायरे ट हंदु तान िल हर कंपनीलाच कॉ टॅ ट केला. हंदु तान िल हर कंपनीकडनच 
हे खरेद  कर याच ह  नॉमल आप याकडे िस ट म आहे या यासाठ  अक ट कोड 
देखील आप याला मा यता देतो आ ण एमआरपी वरती काय ड काऊट देवून यांनी 
ती बेस ाईज याकाळात आप याला देऊ केली. या दले या बेस ाईजनीच आपण ह  
खरेद  केलेली आहे. िन तपणे या यात देखील काह  चुक च झाल असेलतर याची 
देखील चौकशी कर यात येईल. पण स मा.नगरसद य द ा काकाना माझ हेच सांगण 
आहे क  या कालावधीम ये  पुण कायदेशीर िनवीदा या आपण राबवू शकत 
नस याने आ ण अक ट कोडम ये मॅ यूअलम ये ते आप याला अलौड आहे, थेट 
कंपनीकडन खरेद  यांनी नेमून दले या दराने यांनी नेमून दले या एजंट या ू 
आप याकडे हा स लाय झालेला आहे. या याम ये देखील काह  चुक च होत अस यास 
याची देखील चौकशी कर यात येईल. जे जेवण आपण पेशंटला देतो या संदभात 

देखील काह  ऑ जे शन घेतलेले आहेत. यामुळे पुन  ४८० पयाचा जो वषय आहे 
या या बाबतीत देखील मी खुलासा क  इ छतो. यावेळेला परेदशातन नागर क 

आप या इकडे येत होते आ ण यांना वॉरंटाईन कराव लागेल अशा व पा या सूचना 
यावेळेला ा  झाले या हो या. परदेशातन येणारे नागर क कोण असतील याची 

क पना न हती आ ण नुकताच लॉकडाऊन यावेळेला जाह र झालेला होता आ ण 
तु हांला सगळयांना आठवत असेल पह ले दोन लॉकडाऊन हे अ यंत मज ट 
लॉकडऊन होते यावेळेला कुठलीह  गो  उघड  न हती. यावेळेला भाजीपाला देखील 
आपण कसाबसा पोहचव याचा य  करत होतो. आप या इकडचे होलसेल स लायस 
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बंद झालेले होते. कसबस वैदयक य स लाय फ  चालू होता. यांचे देखील स लाय 
ये याचे ॉ लेमस, आ ह  पह ले दोन आठवडे ते तीन आठवडे केवळ लॉजी क 
स लायचे मॅनेजमट करत होतो. या कालावधीम ये आप याकडे पह ले नागर क येणार 
होते यावेळेला जो दर यांनी देऊ केला, यावेळेला देखील आपण तीन चार 
लोकांकडन वचारल होतं. यावेळेला ४८०/- हा दर नॉमल आप याला देऊ केला 
गेलेला होता. आपण एकह  खरेद  या दराने केलेली नाह . पण आपण ती तयार  
ठेवलेली होती, ज ट इन केस कराव लागल असतंतर. यानंतर जसजसे आप याला 
अिधक पयाय उपल ध होत गेले, माकट म ये हाळूहाळू भाजीपा याचा स लाय सु  
हायला लागला, जीवनोपयोगी अ य साह याचा स लाय होऊ लागला, माणस देखील 
काह  माणाताम ये उपल ध होऊ लागली कारण सुरवातील क पना न हती क  ं ट 
लाई स वकर िमळतील क  नाह  पण ं ट लाई स वकस िमळायला लाग यावर 
आचार  िमळायला लागले. अनेक हॉटे स बंद झालेली होती, हॉटे सचे आचार  िनघून 
गेलेले होते. आप यापैक  अनेकजण हॉटे स चालवतात यांना देखील याची क पना 
असेल. यानंी राखले ते राखले पण िनघून गेले ते िनघून गेले होते. अशा थतीम ये 
आपण ईिमजीएटली जो दर वायसीएमम ये चालू होता या यानी केवळ वाटायला 
सुरवात केली. वायसीएमम ये यावेळेला १००/- पयाचा दर चालू हा या दराम ये 
सुरवातीची काह  थोड च णांची आप याकडे सं या होती. यावेळेला एक बाब 
िनदशनास आली क  हे ण न हतेच, ते सगळेच कोरोना पॉ झट ह होते पण 
यां याच ल ण शु य होती. हे धडधाकट य  होते आ ण यामुळे यांना णांना 

आहार आपण देतो तो देणं अपे ीत न हतं. एखादा िसर एस पेशंट यावेळेला 
हॉ पटलम ये असतो याला अ न जातच नाह  पण हे जे पॉ झट ह होते ते 
पॉ झट ह अस याने आयसोलेट केलेले लोक होते. यामुळे यांना चांग या दजाच, 
रोग ितकारक मता वाढवणार, ोट नफुड देणं आप याला अपे ीत होतं आ ण हणून 
यावेळेला आपण चांग या दजाच जेवण कसं देता येईल याचा वचार केला. तर  

सं या मयाद त होती यामुळे आप याकडे उपल ध जे दोन कॉ ॅ टर झाले 
यां याकडन २२५/- पयाचा दर िन त क न या याम ये तीन ते चार चपा या, 

पुरेसा भात, थोडस सलाड, एक भाजी, एक उसळ आ ण एक डाळ अशा व पाचा 
चांगला आहार आ ण यो य पॅक ंग म ये, कारण क  पॅक ंगची आव यकता आहे कारण 
ते बायोमेड कल वे ट तो आप याला जशास तसा घेता येणार नाह  आपण 
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या याम ये बुफे नाह  देऊ शकत कारण बुफे जर ठेवलातर या याम ये ॉ लेम येतो 

क  वाटप करताना कोणीतर  या याशी संपकात येईल. यामुळे पॅक ंग जे क  आपण 
डसपोज क न बंद क  शकतो अशा व पाच पॅक ंग या प दतीची यव था केली 
गेली. हे पॅक ंग देखील यावेळेला १३ पयाला उपल ध होत होतं. या यापे ा कती 
कमी म ये उपल ध होऊ शकेल याची मला आज देखील क पना नाह . हा सगळा 
वचार करता आपण २२५/- पयाला ताठ िन त केले. आजा या टेजला आता 
आप याकडे सं या वाढू लागलेली आहे. जवळपास ४०० ते ५०० लोक आता दररोज 
आप याकडे यायला लागलेले आहेत. यांच जेवण आप याला दयायच असेलतर 
िन तपणे आता कॉ पटेशन होईल आता जवळपास माकट ओपन झालेले आहे. 
यावेळेला मा कची देखील खरेद  करत असताना जो मा क आज चार पयाला 

उपल ध होत होता कदािचत यावेळेला या मा कची तेरा पया पयत कमंत जात 
होती. यावेळेला आ ह  ब-याच लोकांना वचारल यात देखील काटकसर क न दहा 
पयाची कमंत ठरवलेली होती. िन तपणे या कुठ याह  येम ये कोणालाह  
व ीय फायदा, गैरफायदा क  देणच धोरण, ह  भूमीका शासनाची नाह , न हती 
आ ण नसणार आहे यामुळे पु हा एकदा मी या सभागृहाला आ त क  इ छतो 
जर कुठ याह  ठकाणी चुक ची प दत झालेली असेल, कोणी या याम ये ाचार 
केलेला असेलतर जे यात दोषी असतील यां यावर कारवाई केली जाणार आहे. पण 
आपण सगळयांनी ह  भूमीका समजून घेतली पाह जे क  ती वेळ अशी असते क  
यावेळेला जर आ ह  ए से शनल डसीजनस घेतले नाह तर काह  जणांची ाण 
या यात जाऊ शकतात. कोरोना हा असा हायरस आहे क  या याम ये आप याला 

न क  माह त नाह  क  काय घडतय, न क  कोण पॉ झट ह आहे आ ण अशा 
प र थती म ये आप याला काह  िनणय वाभा वकपणे घेणे गरजेच, बंधनकारक 
असतं. मी यावेळेला स मा.पञकारांना देखील वेळोवेळ  वनंती करत होतो क  जर 
यावेळेला आमचे हात सह  करायला थरथरलेतर आ ह  कुठलीह  खरेद  क  शकणार 
नाह . मग ती औषधाची असेल कंवा एखादया जीवनापयोगी आयसीयू या साह याची 
असेल कंवा हे ट लेटरची असेल. फॉर युनेटली आप या इकडे आज हे ट लेटरवरती, 
आयसीयू वरती जा त सं येनी लोक नाह त. पण आज जी मुंबई, पु याची थती 
आहे या याम ये आज हे ट लेटर नाह त अशी थती जर आप याकडे लवकर आली 
असतीतर. यामुळे मला एवढच हणायच आहे क  या सुंपण भुमीकेबाबत आपण 
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शासनाला वेळोवेळ  आ त केलेले आहे याब ल मी आपणा सवाचा आभार  आहे. 

आ ण यापुढे देखील शासन या वेळेला या या गरजेनुसार डसीजन कोरोनापासून 
नागर कांचे ाण वाचव यासाठ  यावे लागतील ते घेणारच आहे आ ण या यासाठ  
तु ह  आम या पाठ शी उभे रहाल ह  देखील अपे ा मी या िनमी ाने य  करतो. 
पुन  आ ह  यो य प दतीने लवकरात लवकर ह  कारवाई पुण क , चौकशी पुण क . 
यांचे पेमट झाले असतील आ ण ते जर दोषी सापडलेतर ती इ वॉयर  देखील 

कर याची, यां यावरती कारवाई देखील कर यात येईल आ ण यांच पेमट झाल 
नसेल ते जर दोषी असतीलतर ते पेमट रोख यात येईल असे मी िनवेदन सभागृला 
करतो आ ण थांबतो, ध यवाद. 
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  साहेब, 
तु ह  खरेद  केले तु हांला अिधकार दले या याम ये आ हांला अजीबात दु:ख नाह . 
तु ह  एवढ पोटतीडक ने सांगता, मी परत तु हांला सांगते तु ह  दहा पयाचा पंधरा 
पयाला जर  घेतला असतातर  इथे कोणी काह  हणले नसते. आड च वषात मी 

कधीतर  या गो ी वचारायला आले का. आ ह  कधीह  आडवलेल नाह . तु ह  दहा 
पये नाह तर तेरा पयाला जर  ठेकेदार मागणी करत असेलतर तु ह  तेरा पये 
याला देणार असालतर  आमच काह ह  हणण नाह . तु ह  जो उ लेख केला क  

ठेकेदार हणत होते क  आ हांला तेरा पयानी दया, आम या हाताला काह तर  सुटू 
देत. के हा पळवाट िनघते ती अशीच पळवाट िनघते. मग ठेकेदाराची तर  काय चुक 
आहे असे आ ह  पण हणू शकतो. जर यांना काह च िमळणार नसेलतर, यांना जर 
यातून काह च सुटणार नसेलतर मग ते एकतर मापाम ये तु हांला फसवणार कंवा 

तु हांला वॉलीट म ये फसवणार. तु ह  जर चांग या दुकानात गेलाततर तु ह  रेट 
चांग याच प दतीचे देणार. तु ह  र याव न सा या टॉल व न घेतलतर तु हांला 
याच प दतीचे काम िमळणार आहे. आमच हण याच उ द  असच आहे क  आताचा 

ठराव सु दा नावािनशी आला, मग तु ह  नावािनशी असा ठराव आणायला नाह  
पाह जे. इथे प  जोड या जातो. बातमीत सु दा तसच आल हणून आ ह  तु हांला 
हणल वॉलीट त फरक पडला. तु ह  लोकांना वॉलीट  दया, माझ हणण आहे क  

२००/- पये नाह तर ४८०/- ला ताठ असेलतर  चालेल कारण या लोकांना न क च 
चांगल खाण आपण दलं पाह जे. मगाशीच मी काय हणल तो मुकेश नावाचा य  
आहे तो सा या घरचा नसेल हणून तो हणत होता क  मला जे झाल ते झाल मी 
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सहन क  शकत नाह , लोकांना चांगल िमळाव. ४८०/- पयाच दया आ ह  कुठ 
तु हांला हणल क  २२५/- पे ा कमी या. आमचा हा वषयच नाह , सभागृहाचा 
सु दा नसेल पण वॉलीट  दया, चांगल दया. पण कुणीह  कुठेह  हे बोट दाखवू नये. 
जर तु ह  वॉलीट  चांगली दली असतीतर कोणीह  तु हांला वचारल नसतं. या 
माणसाने जेवणा या बाबतीत आ हांला दहा वेळा फोन नसता केलातर मी तु हांला 
याचा नंबर दला नसता. मला जर नुसतच बोलायच असतंतर या माणसाचा नंबर 

तु हांला दला नसता. मी कधी पण काह  असेलतर तु हांला सांगते क  या या य ने 
मला सांगीतल आहे, बघा साहेब कशी यानंा मदत करता येईल ते. मगाशी िसमाताई 
सु दा हणा या क  आता तु ह  काह  काढू नका. आ हांलातर आता नाह  कोरोना या 
काळातल काह च काढायच नाह . परंतु यावेळेला नाव येतात यावेळेला बोलणं भाग 
आहे. तु ह  वषय तसा ठेवायला पाह जे. वषय शासनाकडून येवू दया कंवा कुठ या 
किमट कडून येऊ दया तर ती प य पाळायला पाह जेत. मग या प दतीने तु ह  जर 
प य पाळली असतीतर हा वषय आला नसता. मगाशी सांगीतल क  येक 
आमदाराना कोरोनासाठ  ५०-५० लाख पये िमळाले. मग येका या मनाम ये शंका 
येणारना आता. कोणी वैय क घेवू नये. आमच हणण आहे क  पैसे जाऊ देत पण 
वॉलीट  िमळाली पाह जेत.  

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

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

      ---     

                       
मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा.महापौर साहेब, वषय माक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.                 
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          वषय मांक- ५ 
दनांक -४/६/२०२०                                  वभाग- मा.आयु                     
    

         संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ  

                 .मभां/०५/का व/५१३/२०२० द.२०/०५/२०२०  
 

रा य शासनाने कोरोना वषाणूचा ादुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग 

ितबंधक कायदा १८९७ व आप ी यव थापन अिधिनयम २००५,  द.१३/०३/२०२० 

पासुन लागू केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात देखील कोरोना 
साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (३) नुसार 
साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातड ने करणेकर ता व तू व 
सेवांची आप कालीन प र थीतीत तातड ने खरेद  करणे आव यक आहे. याकर ता 
महानगरपािलकेचे सन २०२०-२१ या आिथक वषाचे अंदाजप कात म यवत  भांडार 
वभागाकडे शासन अनुदान जमा करणेसाठ  जमा बाजुस व खचासाठ  खच बाजुस 

“कोरोना िनधी (COVID-19)” हे लेखािशष न यान े िनमाण कर यास व सदर 
लेखािशषावर म यवत  भांडार वभागाकड ल “उपकरणे खरेद ” या लेखािशषावर ल 
र. .३५ कोट  तरतूद मधुन र. .८.५० कोट  व शासनाकडून ा  अनुदान र. .१.५० 
कोट  या माणे एकूण र. .१० कोट  तरतूद वग कर यास व यापुढे शासनाकडून या 
संदभात ा  होणारे अनुदान जमेस ध न यानुसार यामधुन खच कर यास 
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१  (३)(क) नुसार मा यता देण.े 

मा.सुजाता पालांडे -   मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
मा.संतोष ल ढे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- सन २०२०-२१ 
या अंदाजप कास मा.महापािलका सभेने मा यता दलेनंतर सदर अंदाजप कामधील 

सव महसुली कामे व भांडवली वकास कामे यांचे संदभातील कामां या समोर 
दश वले या अंदाजप क य र कमेस शास कय मा यता देणेत यावी.   

  करोना(Covid-19) या संसगज य साथ रोगामुळे भारतीय साथरोग 
अिधिनयम १८९७ व आप ी यव थापन कायदा २००५ रा यात लागू करणेत आलेला 
आहे. पंपर  िचंचवड महानगर प रसरातह  सदर साथरोगाचा ादु भाव झालेला आहे. 
यामुळे मा.महापािलका सभेने मंजूर केले या अंदाजप कातील व तू व सेवांचे खरेद  
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संदभातील महसूली कामे व भांडवली अंदाजप कातील अ याव यक सेवेतील कामे 
तसेच वकास कामे कर यासाठ  या आिथक वषातील कमी कालावधी वचारात घेता, 
सदरची महसुली, अ याव यक सेवेतील कामे व वकास कामे यां या नावासमोर नमूद 
अंदाजप क य र कमेस एक त शासक य मा यता घेत यास या/ या कामाची 
िन वदा या हाती घेऊन सदरची वकास कामे उपल ध कालावधी म ये करणे श य 
होईल.   

  सबब सन २०२०-२१ या आिथक वषाचे मंजूर अंदाजप कात नमुद केले माणे 
अ अंदाजप क सव वभाग, क अंदाजप क पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभाग, सव 
कार या वशेष योजना, थाप य उ ान, पयावरण अिभयां क , झोपडप ट  िनमुलन व 

पुनवसन वभाग, झोिनपू थाप य, EWS व BSUP वभाग व ुत वभाग, वृ संवधन, 

शु द/अशु द जल उपसा क , से टर २३ व ुत, सव वभागाचे प अंदाजप क काम,े 

भुयार  गटर योजना, सव भाग मु यालयासह, भाग तरावर ल सव कारची व ुत, 

पाणीपुरवठा व थाप य वषयक सव काम,े महसुली अंदाजप कातील सव कारची 
देखभाल व दु तीची काम,े UTF फंडातील वकास काम,े इ याद  सव वकास कामां या 
समोर दश वले या अंदाजप क य र कमेस तसेच महसुली अंदाजप कातील व तू व 
सेवां या खरेद  संदभातील लेखािशषासमोर दश वले या एकूण अंदाजप क य र कमेस 
शास कय मा यता दे यात यावी तसेच ह शासक य मा यतेची र कम िन वदा 

या पुण झा यावर मंजूर िन वदा रकमेइतक  राह ल यास मा यता दे यात यावी. 
तसेच ग े य कायालया अ तगत भाग २१,२३,२४,२७ मधील थाप य वषयक 
चालू कामा या तरतुद  व नवीन कामां या अंदाजप क सन २०२१ म ये समावेश करणे 
क रता ०८/०२/२०२० रोजी लेखा वभागाकडे mail करणेत आला होता. परंतु 
अंदाजप क छपाई नंतर पा हले असता 'इतर वशेष योजना' या लेखाशीषावर ल 
कामां या तरतुद म ये व या वभागाने पाठ वलेला mail यामधील आकडेवार त बदल 
झालेला असून ते दु त करणसे मा यता देणेत यावी. अ. .२६ चे चालू काम 
अंदाजप कातून वगळ यामुळे सदरचे काम अंदाजप कात समावेश करणसे मा यता 
देणेत यावी. सदरची याद  खालील माणे. 
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अ. 
. 

लेखािशष / 
कामाचे नाव 

पानां
क  

अनु 
. 

लेखािश
ष   

अंदाजप क य 
र म 

सन २०२०-२१ 
ची मुळ अंदाज 

(उपल ध 
तरतुद) 

वाढ करावयाची 
तरतुद र म 

पय े

घट करावयाची 
तरतुद र म 

२०२०-२१ ची 
सुधा रत तरतुद 

 १ थेरगाव येथील 
ांतीवीरनगर 

वधमान वा टका 
सोसायटी समोरील 
र ता िवकिसत 
करणे 

८१ ११२ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

२८०००००० ० १२०००००० ० १२०००००० 

 २ थेरगाव गावठाण 
येथील 
मशानभूमी व 

घाट यांची 
सुधारणा करणे 

८१ ११३ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

२०००००० १२०००००० ० १०७००००० १३००००० 

 ३ भाग . २१ 
पपरी वाघेरे 

गावातील 
भैरवनाथ मं दर 
येथे ब उ ेशीय 
इमारत बांधणे. 

८१ ११४ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

७००००००० १३००००० १८७००००० ० २००००००० 

 ४ भाग . २१ 
पपरी येथील 

िजजामाता 
हॉि पटल 
प रसरातील जु या 
कमचारी 
िनवास थानाचे 
नुतनीकरण करणे 

८१ ११५ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३०००००० २००००००० ० २००००००० ० 

 ५ भाग . २१ 
पपरी येथील 

िजजामाता 
हॉि पटलची 
सीमा भत बांधणे 
व उवरीत 
थाप यिवषयक 

कामे करणे. 

८१ ११६ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

१०८००००० ० ८०००००० ० ८०००००० 

 ६ भाग . २१ 
पपरी वाघेरे 

येथील छ पती ी 
िशवाजी महाराज 
पुतळा उभारणे व  
अनुषंिगक कामे 
करणे. 

८१ ११७ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

१००००००० ८०००००० ० ० ८०००००० 

 ७ भाग . २१ 
पपरी येथील 

ि लो य 
मशानभूमीचे 

नुतनीकरण करणे. 

८१ ११८ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

५००००००० ८०००००० १२०००००० ० २००००००० 
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८ भाग . २१ 
मधील पपरीगाव 
येथील 
मशानभूमीचे 

नुतनीकरण करणे. 

८१ ११९ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३००००००० २००००००० ० १००००००० १००००००० 

 ९ भाग . २१ 
म ये िविवध 
ठकाणी सुलभ 

शौचालय बांधणे.  

८१ १२० 
इतर 
िवशेष 
योजना 

२००००००० १००००००० ० २०००००० ८०००००० 

 १० भाग . २१ 
मधील पपरीगाव 
मधील पवने र 
मं दरासमोर 
ब उ ेशीय 
सभागृह बांधणे. 

८१ १२१ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

२००००००० ८०००००० ० ३०००००० ५०००००० 

 ११ भाग .२१ 
पपरी येथील 

िजजामाता 
हॉि पटल या 
निवन 
इमारतीम ये 
फ नचरची व इतर 
थाप यािवषयक 

कामे करणे. 

८१ १२२ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

७००००००० ५०००००० ० ५०००००० ० 

 १२ भाग  २३ 
मधील पा याची 
टाक  ते 
बी.आर.टी.एस 
पयतचा र ताचे 
काँ टीकरण 
करणे.(सन 
२०१९-२०२० 
साठी) 

८१ १२३ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

५००००००० ० ३९०००००० ० ३९०००००० 

 १३ भाग  २३ 
मधील थेरगाव 
गावठाण 
प रसरातील 
अंतगत ग यांचे 
काँ टीकरण 
करणे.(सन 
२०१९-२०२० 
साठी) 

८१ १२४ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

१५००००००० ३९०००००० ३१०००००० ० ७००००००० 

 १४ भाग . २३ 
मधील हेगडेवार 
पूल ते कुणाल 
रेिसडे सी पयत 
जाणारा १२ मी 
ंद र ता िवकिसत 

करणे. (सन 
२०१९-२०२० 
साठी) 

८१ १२५ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३००००००० ७००००००० ० ६५०००००० ५०००००० 
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१५ भाग . २३ 
मधील हेगडेवार 
पूल ते धने र 
पूलपयत या 
र यास नदीलगत  
गेबीयन वॉल 
िवकिसत करणे. 
(सन २०१९-
२०२० साठी) 

८१ १२६ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३००००००० ५००००००   ५०००००० ० 

 १६ भाग . २४ 
मधील  खवसरा 
पाटील  

ायामशाळे या 
मागील आवारात 
शेड क न कु ती 
संकुल उभारणे .  

८१ १२७ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३००००००० १५०००००० ० ९०००००० ६०००००० 

 १७ भाग .२४ 
मधील भगारे 
कॉनर ते र दीप 
कॉलनी (वाकड 
रोड) र याचे 
काँ टीकरण 
करणे. 

८१ १२८ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

१०००००००० ६०००००० १९०००००० ० २५०००००० 

 १८ भाग .२१ 
पपरी मधील  

पावरहाउस चौक 
ते पपळे सौदागर 
पुलापयत या 
र याचे 
कॉ टीकरण  
करणे. 

८१ १२९ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३०००००००० २५०००००० ० २४९००००० १००००० 

 १९ भाग .२१ 
पपरी मधील 

बालामल चाळ, 
भैरवनाथ 
नगर,भीमनगर व 
इतर प रसरातील 
र याचे 
कॉ टीकरण  
करणे. 

८२ १३० 
इतर 
िवशेष 
योजना 

७००००००० १००००० ० ० १००००० 

 २० भाग .२१ 
पपरी मधील 

वैभवनगर  
र याचे 
कॉ टीकरण  
करणे. 

८२ १३१ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० ० १००००० 

 २१ भाग .२१ 
पपरी येथील एच. 

बी. लॉक व इतर 
प रसरातील 
र यांचे  
कॉ टीकरण  
करणे. 

८२ १३२ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

१०००००००० १००००० २४९००००० ० २५०००००० 
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२२ भाग .२१ 
पपरी येथील 

शा ी गाडन व 
इतर प रसरातील 
र यांचे   
कॉ टीकरण 
करणे. 

८२ १३३ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

१०००००००० २५०००००० ० ५०००००० २००००००० 

 २३ भाग .२१ 
पपरीगावठाण व 

प रसरातील   
र याचे 
कॉ टीकरण  
करणे. 

८२ १३४ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

५००००००० २००००००० ० ० २००००००० 

 २४ भाग  २७ 
रहाटणी येथील 
आर ण  ६५५ 
येथे शाळा इमारत 
बांधणे 

८२ १३५ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

२०००००००० २०००००००   १९९००००० १००००० 

 २५ थेरगाव भाग  
२३ मधील ग 

े ीय 
कायालयाम ये 
फ नचर व था 
व इतर थाप य 
िवषयक कामे 
करणे 

८२ १३६ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३००००००० १००००० ० १००००० ० 

 २६ भाग .२४ 
मधील ग यांम ये 
कॉ टीकरण  
करणे. 

      १०००००००० ० १५०००००० ० १५०००००० 

           १७०३८००००० ३१७७००००० १७९६००००० १७९६००००० ३१७७००००० 

  
तसेच थाप य EWS (PMAY) क प वभागाकड ल अंदाजप क सादर केले होते. या 
वभागाकडून शासना या पंत धान आवास योजना ह  मह वकां ी योजना 
राब वणेकामी आव यक तरतुद  करणेत आ या हो या. परंतू सदर या तरतुद  
अंदाजप काम य ेकमी के याचे दसून येत आहे. सदरची कामे गतीपथावर असून 
तरतुद  अपु-या पडणार आहेत. तर  सदर बाबत खालील माणे तरतुद उपल ध क न 
देणेस मा यता देणेत यावी.  
 

लेखािशष 
. / अ. . 

पान 
. 

मा. थायी सिमती मंजुर 
अंदाजप कानुसार 

अंदाजप कात अंतभुत करावयाचा तपिशल 

१२ ६४७ पंत धान आवास योजना 
(इतर) 

१२ (अ) पंत धान आवास योजनेसाठी घटक .१ 
अंतगत राबिवणेत येणा या PCSSIHDP 

क पांतगत स लागार यांचेमाफत गुलाबनगर, 
जयिभम नगर, महा मा फुले नगर, िस दाथ नगर, 
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लबोरे चाळ, दापोडी क पांचे पुनवसन / पुन नमाण 
करणे.  
सदर कामाची अंदाजप क य 
र. .१७५७०००००००/- व सन २०२०-२१ चा 
मुळ अंदाज र. .१,००,०००/- करणेत यावी. 

   १२ (ब) क प स लागार फ  अदा करणे  
सन २०२०-२१ चा मुळ अंदाज र. .५०,००,०००/- 
करणेत यावी. 

   १२ (क) पंत धान आवास योजनेसाठी घटक .१ 
अंतगत राबिवणेत येणा या PCSSIHDP 

क पांतगत स लागार यांचेमाफत गांधीनगर 
झोपडप ीचे पुनवसन / पुन नमाण करणे.  
सदर कामाची अंदाजप क य 
र. .५०००००००००/- व सन २०२०-२१ चा मुळ 
अंदाज र. .१,००,०००/- करणेत यावी. 

   १२ (ड) क प स लागार फ  अदा करण े
सदर कामाची अंदाजप क य र. .१००००००००/- 
व सन २०२०-२१ चा मुळ अंदाज 
र. .५०,००,०००/- करणेत यावी. 

४ ६५१ क  शासना या धानमं ी 
आवास योजनेअंतगत पपरी 
चचवड महानगरपािलका 
े ात महानगरपािलके 

माफत आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी वडमुखवाडी 
येथ ेिनवासी गाळे बांधणे. 

क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
पपरी चचवड महानगरपािलका े ात 

महानगरपािलके माफत आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी डुडुळगांव येथे िनवासी गाळे 
बांधणे. 
 

 
 
 

तसेच पंत धान आवास योजने या एक त तरतुद मधून क पा या गतीनुसार 
तरतुद वापरणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन 
२०२०-२१ चे अंदाजप क िस द झाले असुन याम ये झोिनपु थाप य वभागा या 
पान . ९१७ अ वये महसुली अंदाजप क िस द झालेले आहे. सदर अंदाजप कात 
पान . ९३८ ते ९४८ म ये २०२०-२१ मधील नवीन कामानां अंदाजप कय र कम ० 
(शु य) छापलेली असुन सदरची दु ती सोबत जोडले या त यानुसार अंदाजप कय 
र कमेची दु ती या- या कामासमोर करणेस व या कामां या अंदाजप कय 
र कमेस शास कय मा यता देणेत यावी 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी पुणे-१८ 

झोिनपु  थाप य िवभाग 

महसुली अंदाजप क २०२०-२१ 
अ. . अंदाज 

प िकय 
पानांक 

अ.
. 

सन २०२०-२१ मधील निवन 
कामे 

भाग 
.  

कामाची 
अंदाजप िकय 

र. . 

२०१९-
२०२० चा 

एकुण 
सुधारीत 
अंदाज 

पुढील   वषात 
(सन २०२०-

२०२१ 
आव यक 

र कम             
१ ९३८ २७६ JnNURM-BSUP शहर 

झोपडप ी पुनवसन अंतगत 
िलंकरोड प ाशेड पॅकेज .७अ 
मधील इमारत ची थाप य, 
पाणीपु रवठा, िव ुत, 
जलिनःसारण कामांची द ु तीची 
कामे करणे. 

१९ १३००००००० ० ९००००००० 

२ ९३८ २७७ JnNURM-BSUP शहर 
झोपडप ी पुनवसन अंतगत 
िलंकरोड प ाशेड पॅकेज .८ अ 
मधील इमारत ची थाप य, 
पाणीपु रवठा, िव ुत, 
जलिनःसारण कामांची द ु तीची 
कामे करणे. 

१९ २००००००० ० १००००००० 

३ ९३८ २७९ भाग . २ येथील  
संजयगांधीनगर (मोशी - बो-
हाडेवाडी) झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

२ ५०००००० ० २०००००० 

४ ९३८ २८० भाग . २ येथील  
संजयगांधीनगर (मोशी - बो-
हाडेवाडी) झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

२ २५००००० ० १०००००० 
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५ ९३८ २८१ भाग . ७ येथील  शांतीनगर  
झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१) 

७ २५००००० ० १०००००० 

६ ९३८ २८२ भाग . ७ येथील शांतीनगर 
झोपडप ीम ये ेचस चे 
मजबुतीकरण क न र त े
डांबरीकरण करणे. 

७ २५००००० ० १०००००० 

७ ९३८ २८३ भाग . ७ येथील  शांतीनगर  
झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

७ २५००००० ० १०००००० 

८ ९३८ २८४ भाग . ७ येथील  शांतीनगर  
झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध 
िठकाणी या र तेचे ेचेस भरणे व 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण 
करणे. (सन २०२०-२१) 

७ २५००००० ० १०००००० 

९ ९३९ २८५ भाग . ८ येथील  गवळीमाथा, 
बालाजीनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

८ ५०००००० ० २०००००० 

१० ९३९ २८६ भाग . ८ येथील  गवळीमाथा, 
बालाजीनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१) 

८ २५००००० ० १०००००० 

११ ९३९ २८७ भाग . ८ येथील खं डेव ती, 
गणेशनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी  
थाप य िवषयक कामे करणे व  

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१) 

८ ५०००००० ० २०००००० 
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१२ ९३९ २८८ भाग . ८ येथील खं डेव ती, 
गणेशनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

८ २५००००० ० १,०००००० 

१३ ९३९ २८९ भाग . ९ येथील िव लनगर, 
आंबेडकरनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व  

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

९ ५०००,००० ० २०००,००० 

१४ ९३९ २९० भाग . ९ येथील िव लनगर, 
आंबेडकरनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

९ २५००,००० ० १०००,००० 

१५ ९३९ २९१ भाग .२० येथील महा मा 
फुलेनगर(भोसरी)  झोपडप ी व 
इतर झोपडप ीमधील िविवध 
िठकाणी थाप य िवषयक कामे 
करणे व देखभाल दु ती 
करणे.(सन २०२०-२१) 

२० ५०००,००० ० २०००,००० 

१६ ९३९ २९२ भाग .२० येथील महा मा 
फुलेनगर(भोसरी)  झोपडप ी व 
इतर झोपडप ीमधील िविवध 
िठकाणी मनपा इमारती व 
शौचालय देखभाल दु ती करणे. 
(सन २०२०-२१) 

२० २,५००,००० ० १०००,००० 

१७ ९३९ २९३ भाग .२० येथील लां डेवाडी 
(भोसरी)  झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

२० ५०००,००० ० २०००,००० 

१८ ९४० २९४ भाग .२० येथील लां डेवाडी 
(भोसरी)  झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे. (सन 

२० २५००,००० ० १०००,००० 
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२०२०-२१) 

१९ ९४० २९५ भाग .३० येथील 
िलंबोरेव ती, महा मा फुलेनगर 
झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

३० ५०००,००० ० २०००,००० 

२० ९४० २९६ भाग .३० येथील 
िलंबोरेव ती, महा मा फुलेनगर 
झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

३० २५००,००० ० १०००,००० 

२१ ९४० २९७ भाग .३० येथील 
िस दाथनगर,संजयगांधीनगर 
(फुगेवाडी) झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

३० ५,०००,००० ० २०००,००० 

२२ ९४० २९८ भाग .३० येथील 
िस दाथनगर,संजयगांधीनगर 
(फुगेवाडी) झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

३० २५००,००० ० १०००,००० 

२३ ९४० २९९ भाग . ३० येथील गुलाबनगर, 
जयिभमनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य  िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१) 

३० ५०००,००० ० २०००,००० 
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२४ ९४० ३०० भाग .३० येथील  गुलाबनगर, 
जयिभमनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

३० २५००,००० ० १०००,००० 

२५ ९४० ३०१ ह' ेि य कायालयाचे ह ीतील 
िठकिठकाण या झोपडप ीम ये 
र याचे ेचेस भरणे व हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे.(सन 
२०२०-२१) 

ससा ५०००,००० ० २०००,००० 

२६ ९४० ३०२ क' ेि य कायालयाचे ह ीतील 
िठकिठकाण या झोपडप ीम ये 
र याचे ेचेस भरणे व हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे.(सन 
२०२०-२१) 

ससा ५०००,००० ० २०००,००० 

२७ ९४० ३०३ ह,क, ई' ेि य कायालयाचे 
ह ीतील िठकिठकाण या 
झोपडप ीम ये र याचे ेचेस 
भरणे व हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे.(सन २०२०-
२१) 

ससा ५०००,००० ० २०००,००० 

२८ ९४१ ३०४ भाग . २१ मधील संजय 
गांधीनगर, सुभाषनगर व इतर 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे व 

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

२१ २५००,००० ० १०००,००० 

२९ ९४१ ३०५ भाग . २१ मधील इं िदरानगर, 
महा मा गांधीनगर, कैलास व इतर 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे व 

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

२१ २,५००,००० ० १,०००,००० 

३० ९४१ ३०६ भाग . २१ मधील 
शा ीनगर,बलदेवनगर,गणेशनगर 
व इतर झोपडप ीम ये िविवध 
िठकाणी थाप य िवषयक कामे व 
देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

२१ २५००,००० ० १०००,००० 
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३१ ९४१ ३०७ भाग . २१ मधील 
आदशनगर, 
िमिलंदनगर,रामकृ णनगर व इतर 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे व 

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

२१ २५००,००० ० १०००,००० 

३२ ९४१ ३०८ भाग . ३१ मधील िपंपळेगु रव 
येथील राजीवगांधीनगर व इतर 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे व 

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

३१ २५००,००० ० १०००,००० 

३३ ९४१ ३०९ भाग . ९ मधील यशवंतनगर 
व इतर झोपडप ीम ये िविवध 
िठकाणी थाप य िवषयक कामे व 
देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

९ २५००,००० ० १,०००,००० 

३४ ९४१ ३१० भाग . २७ मधील 
तापिकरनगर व इतर 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे व 

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

२७ २५००,००० ० १०००,००० 

३५ ९४१ ३११ पी.सी.एम.सी. झोपडप ीम ये 
भुमीपुजन उ ाटनाकरीता मंडप, 
टेज, खु या पु रिवणे व बसिवणे. 

(सन २०२०-२१)  

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

३६ ९४१ ३१२ ग' भागातील झोपडपट्याम ये 
र याचे Hot-Mix प दतीने 
डांबरीकरण करणे. (सन २०२०-
२१)  

ससा ५०००,००० ० २०००,००० 

३७ ९४१ ३१३ भाग . १९ येथील 
आंबेडकरनगर, (िपंपरी), 
िभमनगर, सँिनटरी चाळ या 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामाची 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

१९ ३७५०,००० ० १५००,००० 
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३८ ९४१ ३१४ भाग . १९ येथील 
िनराधारनगर, बौ दनगर, 
रमाबाईनगर या झोपडप ीम ये 
िविवध िठकाणी थाप य 
िवषयक कामाची देखभाल 
दु ती करणे.(सन २०२०-२१) 

१९ ५०००,००० ० २०००,००० 

३९ ९४२ ३१५ भाग . १९ येथील िलंकरोड - 
प ाशेड या झोपडप ीम ये 
िविवध िठकाणी थाप य 
िवषयक कामाची देखभाल 
दु ती करणे.(सन २०२०-२१) 

१९ २५००,००० ० १०००,००० 

४० ९४२ ३१६ भाग . १९ येथील उ ोगनगर, 
संतोषनगर, िवजयनगर, सुदशनगर 
या झोपडप ीम ये िविवध 
िठकाणी थाप य िवषयक 
कामाची देखभाल दु ती 
करणे.(सन २०२०-२१) 

१९ ५०००,००० ० २०००,००० 

४१ ९४२ ३१७ भाग . १९ येथील आनंदनगर, 
साईबाबानगर या झोपडप ीम ये 
िविवध िठकाणी थाप य 
िवषयक कामाची देखभाल 
दु ती करणे.(सन २०२०-२१) 

१९ ५०००,००० ० १०००,००० 

४२ ९४२ ३१८ भाग . १० येथील 
लालटोपीनगर, आ णासाहेब 
मगरनगर, इं िदरानगर या 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामाची 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

१० ५०००,००० ० २०००,००० 

४३ ९४२ ३१९ भाग . १८ येथील वेताळनगर, 
मोरयानगर व भाग . १७ 
मधील नागसेन नगर या 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामाची 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

१८ ५०००,००० ० १०००,००० 

४४ ९४२ ३२० भाग . १६ येथील एम.बी. 
कँ प या झोपडप ीम ये िविवध 
िठकाणी थाप य िवषयक 
कामाची देखभाल दु ती 
करणे.(सन २०२०-२१) 

१६ २५००,००० ० १०००,००० 
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४५ ९४२ ३२१ भाग . १० येथील इं िदरानगर 
येथील मोक या जागेस 
िसमाभ त बांधणे व इतर   
थाप य िवषयक कामाची 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

१० ५०००,००० ० २०००,००० 

४६ ९४२ ३२२ आंनदनगर, इं िदरानगर, 
रमाबाईनगर इ. अ े ीय 
कायालयातील झोपडपट्यामधील 
HOT MIX प दतीने 
डांबरीकरण करणे व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे.  (सन 
२०२०-२१) 

ससा ५०००,००० ० २०००,००० 

४७ ९४२ ३२३ अ ेि य कायालयातील 
झोपडपट्याम ये साईन बोड, 
बचेस पु रिवणे व बसिवण,े (सन 
२०२०-२१) 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

४८ ९४२ ३२४ अ व ब ेि य काय े ातील 
झोपडप ीतील जु या व चालु  
कामांची िबले अदा करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

४९ ९४२ ३२५ क व ड ेि य काय े ातील 
झोपडप ीतील जु या व चालु  
कामांची िबले अदा करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

५० ९४२ ३२६ ई व फ ेि य काय े ातील 
झोपडप ीतील जु या व चालु  
कामांची िबले अदा करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

५१ ९४३ ३२७ ग व ह ेि य काय े ातील 
झोपडप ीतील जु या व चालु  
कामांची िबले अदा करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

५२ ९४३ ३२८  व छ भारत अिभयान अंतगत 
शौचालय देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे 
करणे.(सन २०२०-२१) 

ससा १३५०,००० ० ५४०,००० 

५३ ९४३ ३२९ भाग . ९ येथील गांधीनगर 
झोपडप ीम ये र याचे 
कॉ टीकरण करणे, इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१) 

९ २५००,००० ० १०००,००० 
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५४ ९४३ ३३० भाग . ९ येथील गांधीनगर 
झोपडप ीम ये पाथवे करीता 
कॉ ट पे ह ग करणे, कॉ ट 
लॉक बसिवणे, इतर थाप य 

िवषयक कामे करणे व देखभाल 
दु तीची काम ेकरणे. (सन 
२०२०-२१) 

९ २५००,००० ० १०००,००० 

५५ ९४३ ३३१ भाग . ९ येथील गांधीनगर 
झोपडप ीम ये गटर बांधण,े ॉम 
वॉटर लाईन टाकणे व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१) 

९ २५००,००० ० १०००,००० 

५६ ९४३ ३३२ भाग . २० येथील 
वैशालीनगर, गु द ् तनगर, 
भारतमातानगर झोपडप ीम ये 
र याचे कॉ टीकरण करणे, 
कॉ ट लॉक बसिवणे, इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१) 

२० २५००,००० ० १०००,००० 

५७ ९४३ ३३३ भाग . २५ येथील 
काळाखडक झोपडप ीम ये 
र याचे कॉ टीकरण करणे, 
कॉ ट लॉक बसिवणे, इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१) 

२५ २५००,००० ० १०००,००० 

५८ ९४३ ३३४ भाग . २६ येथील 
आ णाभाऊ साठेनगर 
झोपडप ीम ये र याचे 
कॉ टीकरण करणे, कॉ ट 
लॉक बसिवणे, इतर थाप य 

िवषयक कामे करणे व देखभाल 
दु तीची काम ेकरणे. (सन 
२०२०-२१) 

२६ २५००,००० ० १०००,००० 

५९ ९४३ ३३५ भाग . २४ येथील 
हातोबानगर झोपडप ीम ये 

र याचे कॉ टीकरण करणे, 
कॉ ट लॉक बसिवणे, इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

२४ २५००,००० ० १०००,००० 
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देखभाल दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१) 

६० ९४३ ३३६ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० अंतगत द नगर झोपडप ी 
येथे टाकले या जलवािहनी व 
मल:िनसारण निलकेवर ॉ ट 
पेि हंग करणे व इतर थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करण े

१० २५००,००० ० १०००,००० 

६१ ९४४ ३३७ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० अंतगत िव ानगर झोपडप ी 
येथे टाकले या जलवािहनी व 
मल:िनसारण निलकेवर ॉ ट 
पेि हंग करणे व इतर थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करण े

१० २५००,००० ० १०००,००० 

६२ ९४४ ३३८ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० द नगर  झोपडप ीम ये गटर, 
पाथवेची  देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१० २५००,००० ० १०००,००० 

६३ ९४४ ३३९ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० िव ानगर झोपडप ीम ये 
गटर, पाथवेची  देखभाल दु ती 
व इतर अनुषं िगक थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

१० २५००,००० ० १०००,००० 

६४ ९४४ ३४० सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० द नगर झोपडप ीमधील 
मनपा इमारत, शौचालय व इतर 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

१० २५००,००० ० १०००,००० 

६५ ९४४ ३४१ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० िव ानगर झोपडप ीमधील 
मनपा इमारत, शौचालय व इतर 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

१० २५००,००० ० १०००,००० 
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६६ ९४४ ३४२ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० व छ भारत अिभयान 
अंतगत शौचालय देखभाल 
दु ती व इतर अनुषं िगक 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

१० ३७५०,००० ० १५००,००० 

६७ ९४४ ३४३ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
११ अंजठानगर झोपडप ीम ये 
शौचालय, गटर, पाथवेची  
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

११ २५००,००० ० १०००,००० 

६८ ९४४ ३४४ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
११ दु गानगर झोपडप ीम ये 
शौचालय, गटर, पाथवेची  
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

११ २५००,००० ० १०००,००० 

६९ ९४४ ३४५ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
११ शरदनगर झोपडप ीम ये 
शौचालय, गटर, पाथवेची  
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

११ २५००,००० ० १०००,००० 

७० ९४४ ३४६ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
११ मोरेव ती / िभमश नगर 
झोपडप ीम ये शौचालय, गटर, 
पाथवेची  देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

११ २५००,००० ० १०००,००० 

७१ ९४५ ३४७ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
११ अंतगत झोपडप ीम ये 
िविवध िठकाणी टाकले या 
जलवािहनी व मल:िनसारण 
निलकेवर ॉ ट पेि हंग करणे व 
इतर थाप य िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करण े

११ २५००,००० ० १०००,००० 
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७२ ९४५ ३४८ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
११ व छ भारत अिभयान 
अंतगत शौचालय देखभाल 
दु ती व इतर अनुषं िगक 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

११ २५००,००० ० १०००,००० 

७३ ९४५ ३४९ भाग . ११ मधील झोपडप ी 
े ासाठी नामिनदशंक 

िदशादशक फलक ,इतर 
आव यक आशयाचे फलक 
बनिवणे व बसिवणे तसेच इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे.  

११ २५००,००० ० १०००,००० 

७४ ९४५ ३५० सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ िमिलंद नगर,बौ  
नगर झोपडप ीम ये शौचालय, 
गटर, पाथवेची  देखभाल दु ती 
व इतर अनुषं िगक थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

७५ ९४५ ३५१ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ इं िदरा नगर, राज 
नगर झोपडप ीम ये शौचालय, 
गटर, पाथवेची  देखभाल दु ती 
व इतर अनुषं िगक थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

७६ ९४५ ३५२ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२  संजय नगर, 
दळवी नगर, राहल नगर 
झोपडप ीम ये शौचालय, गटर, 
पाथवेची  देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

७७ ९४५ ३५३ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ PCMC कॉलनी, 
कमवीर नगर िमक नगर 
झोपडप ीम ये शौचालय, गटर, 
पाथवेची  देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 
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७८ ९४५ ३५४ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ आ णाभाऊसाठे 
वसाहत येथील २५६ व ५७६ 
गाळे प रसरातील झोपडप ीम ये 
शौचालय, गटर, पाथवेची  
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

७९ ९४५ ३५५ भाग . १३ से. . २२ येथील 
संजयनगर, राजनगर, दळवी नगर 
व इं िदरानगर प रसरातील 
समाजमं िदर व कंपाउंड वॉलची 
द ु ती करणे व इतर थाप य 
िवषयक कामांची  देखभाल व 
दु ती करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

८० ९४६ ३५६ भाग . १३ से. . २२ येथील 
िमिलंद नगर, िवलास नगर 
प रसरातील समाजमं िदर व 
कंपाउंड वॉलची द ु ती करणे व 
इतर थाप य िवषयक कामांची  
देखभाल व दु ती करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

८१ ९४६ ३५७ भाग . १३ से. . २२ येथील 
बौ  नगर, राहल नगर, िमक 
नगर प रसरातील समाजमं िदर व 
कंपाउंड वॉलची द ु ती करणे व 
इतर थाप य िवषयक कामांची  
देखभाल व दु ती करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

८२ ९४६ ३५८ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ येथे 
आव यकतेनुसार िठकिठकाणी  

ॉम वॉटर पाईप टाकणे, गटर, 
पाथवे व इतर थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१३ ३२५०,००० ० १३००,००० 

८३ ९४६ ३५९ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ संजयनगर, 
राजनगर, दळवी नगर, इं िदरानगर, 
िमिलंद नगर झोपडप ीम ये 
टाकले या जलवािहनी व 
मल:िनसारण निलकेवर ॉ ट 
पेि हंग करणे व इतर थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 
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करण े

८४ ९४६ ३६० सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ बौ  नगर, राहल 
नगर, िमक नगर, , िवलास नगर 
झोपडप ीम ये टाकले या 
जलवािहनी व मल:िनसारण 
निलकेवर ॉ ट पेि हंग करणे व 
इतर थाप य िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करण े

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

८५ ९४६ ३६१ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ व छ भारत 
अिभयान अंतगत शौचालय 
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१३ ३७५०,००० ० १५००,००० 

८६ ९४६ ३६२ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४ आंबेडकरनगर झोपडप ीम ये 
शौचालय, गटर, पाथवेची  
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१४ ३७५०,००० ० १५००,००० 

८७ ९४६ ३६३ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४ रामनगर झोपडप ीम ये 
शौचालय, गटर, पाथवेची  
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१४ ३७५०,००० ० १५००,००० 

८८ ९४६ ३६४ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४ महा मा फुलेनगर 
झोपडप ीम ये शौचालय, गटर, 
पाथवेची  देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१४ ३,७५०,००० ० १५००,००० 
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८९ ९४७ ३६५ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४ जयम हारनगर 
झोपडप ीम ये शौचालय, गटर, 
पाथवेची  देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१४ २५००,००० ० १०००,००० 

९० ९४७ ३६६ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४ अंतगत झोपडप ीम ये 
िविवध िठकाणी टाकले या 
जलवािहनी व मल:िनसारण 
निलकेवर ॉ ट पेि हंग करणे व 
इतर थाप य िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करण े

१४ २५००,००० ० १०००,००० 

९१ ९४७ ३६७ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४ झोपडप ीम ये िविवध 
िठकाणी व छ भारत अिभयान 
अंतगत शौचालय देखभाल 
दु ती व इतर अनुषं िगक 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

१४ ३०००,००० ० १२००,००० 

९२ ९४७ ३६८ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४  झोपडप ीमधील अंतगत 
र ते समपातळीवर घेऊन 
िवकिसत करणे. 

१४ ३०००,००० ० १२००,००० 

९३ ९४७ ३६९ सन २०२०-२१ म ये 'अ' 
भागाअंतगत असले या 

झोपडपट्याम ये 
आव यकतेनुसार हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे. 

ससा ३५००,००० ० १४००,००० 

९४ ९४७ ३७० सन २०२०-२१ म ये 'फ' 
भागाअंतगत असले या 

झोपडपट्याम ये 
आव यकतेनुसार हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे. 

ससा ३७५०,००० ० १५००,००० 

९५ ९४७ ३७१ सन २०२०-२१ म ये 'अ' 
भागाअंतगत असले या 

झोपडपट्यामधील खोदले या 
र यावरील ेचस जी.एस.बी व 
बी.बी.एम. प दतीने भरणे.  

ससा ३०००,००० ० १२००,००० 
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९६ ९४७ ३७२ सन २०२०-२१ म ये 'फ' 
भागाअंतगत असले या 

झोपडपट्यामधील खोदले या 
र यावरील ेचस जी.एस.बी व 
बी.बी.एम. प दतीने भरणे.  

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

९७ ९४७ ३७३ सन २०२०-२१ मधील 'फ' 
भागातंगत  िविवध 

झोपडपट्यातील चौकांची 
देखभाल दु ती करणे व 
सभोवताल या प रसरात 
आव यकतेनुसार देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

९८ ९४७ ३७४ सन २०२०-२१ मधील 'अ' 
भागातंगत  िविवध 

झोपडपट्यातील चौकांची 
देखभाल दु ती करणे व 
सभोवताल या प रसरात 
आव यकतेनुसार देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

९९ ९४७ ३७५ सन २०१८-१९ म ये 'अ' े ीय 
कायालय अतंगत असले या 
झोपडप ् यामधील पी ची मनपाचे 
पोटल "सारथी" वरील ा  
त ारी सोडिवणे , राडा रोडा 
उचलणे व  आव यकतेनुसार 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करण े   

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

१०० ९४८ ३७६ सन २०१८-१९ म ये 'फ' े ीय 
कायालय अतंगत असले या 
झोपडप ् यामधील पी ची मनपाचे 
पोटल "सारथी" वरील ा  
त ारी सोडिवणे , राडा रोडा 
उचलणे व  आव यकतेनुसार 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करण े   

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

१०१ ९४८ ३७७ अ,फ ेि य काय े ातील 
झोपडप ीतील जु या व चालु  
कामांची िबले अदा करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

    ३७८ 2020-21 निवन कामे 
(BSUP) 
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१०२ ९४८ ३७९ शहर झोपडप ी पुनवसन अंतगत 
िमिलंदनगर येथील क पामधील 
(A2, A3) इमारतीच े थाप य, 
िव ुत, पाणीपु रवठा व 
जलिनःसारण िवषयक दु तीची 
कामे करणे. 

२१ ५००००,००० ० १००००,००० 

१०३ ९४८ ३८० JnNURM-BSUP अंतगत 
बांधणेत आले या पुनवसन 

क पातील इमारत ची उव रत 
थाप य िवषयक दु तीची कामे 

करणे. 

ससा ३००००,००० ० ५०००,००० 

१०४ ९४८ ३८१ वेताळनगर झोपडप ी पुनवसन 
क पातील उव रत थाप य 

िवषयक कामे करणे 

१८ १००००,००० ० २५००,००० 

१०५ ९४८ ३८२ िमिलंदनगर झोपडप ी पुनवसन 
क प ट पा २ ला िसमािभंत 

बांधण े

२१ ५०००,००० ० २०००,००० 

१०६ ९४८ ३८३ शहर झोपडप ी पुनवसन अंतगत 
िव लनगर येथील क पामधील 
(A8)  इमारतीचे थाप य, 
िव ुत, पाणीपु रवठा व 
जलिनःसारण िवषयक कामांची 
द ु तीची कामे करणे. 

९ २००००,००० ० २५००,००० 

          
५७८३५०,००० ० २४५३४०,००० 

  
मा.राज  लांडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.सं दप वाघेरे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मगाशी जो 
वषय झाला सुिनल शेळके आमदार आहेत. आता आहे तो तसाच वषय क  दहा 
कोट ची खरेद  कर यासाठ  साडेआठ कोट  आ ण शासनाचे आहे दड कोट . या यावर 
बरेच जण आरोप करतात क  तु ह  हे खरेद  कसे काय केले कसे काय अरज केले. 
आयु  साहेब तु ह  जे मा क घेतले, साबण घेतले, इ स मटस घेतले याचा सव 
लेखाजोखा हशोब ठेवा. तीन दवसापुव  सगळया सभागृहाने कोरोना यो दा हणून 
तुमचा स कार टाळया वाजवून केला आ ण तीनच दवसात तु ह  हे ट लेटरवरती 
आ यासारखे वाटायला लागलात. तु हांला सव वी खरेद चे अिधकार या सभागृहाने 
दले, टॅ ड ंगने दले, शासनाने दले. मग यांनी आता असा आरोप करायला न हता 
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पाह जे क  हे केलं, ते केलं. मंगलाता च पण बरोबर आहे येथे वैय क आमदारांच 
नाव आल हणून हा सगळा वषय झाला. शासनाची पण चुक आहे वषयपञीका 
बनवताना ती काळजी घेतली गेली पाह जे. िसमाताई हणा या याची चौकशी करा 
तर न क  चौकशी करा. तु ह  सिमती करता ती पण करा. हा वीस कोट चा वषय 
तु हांला हणल होत कोरानासाठ  शंभर, दोनशे, तीनशे कोट चा काय खच करायचा तो 
करावा. कारण क  हा आजार असा आहे क  वाढत वाढत जाणार आहे. जोपयत पाच 
पैक  एक माणूस बािधत होत नाह  तोपयत येकाची ई युिनट  वाढणार नाह . 
जसजशी ई युिनट  वाढत जाईल तसतशी लोकांची तीकारश  वत: वाढत जाईल. 
आता या यात हा खरेद चा वषय दलेला चांगला आहे. मी काल तु हांला पञ दलेल 
आहे क  कोरानाची साथ आहे, पावसाळा सु  झालेला आहे, िनमोिनया असेल, वाईन 

यू असेल, जे पावसाळ  आजार असतात याचे िस टन आ ण कोरोनाचे िस टन 
सारखेच असतात. तुमची औषध फवारणी असेल कंवा इतर सव व छतेचे यो य ते 
पालन करा आ ण येक आजारावरती कं ोल आणावे. आ ण याची पण काह  खरेद  
करायची असेलतर तु ह  ती पण थेट प दतीनेच करा. मी जे बोलतो याला सभागृह 
सु दा संम ी देईल. येथून पुढ पावसाळ  आजार येणार आहेत हे दो ह  सारखेच आहेत 
पण लोकांना वाटत क  आप याला कोरोनाच झाला क  काय अशी माणसाची 
मानसीकता तयार होती. मग साधा यू जर  असेलतर  लोकांना वाटत क  कोरोना  
झाला. तर  आपण आतापासूनच ह  काळजी यावी एवढ बोलून थांबतो. 
मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  साहेबांच 
दोन दवस अगोदरच आप या सभागृहाने अिभनंदन केलं होतं. तसेच जे हा लॉकडाऊन 
झालं ते हाच सीएम आ ण पीएमओ ऑफ सला मेल केला होता क  आयु  पॅटन हा 
महारा ात राबवा एवढ चांगल काम आयु ां या हातून होत आहे. आयु ांसह 
शासनाच मनापासून अिभनंदन. आज मा कचा, साबणाचा वषय असेल तो आता 

सभागृहाम ये चालू होता क  मह ला बचत गटाला दला, कुठ या कंपनीला दला पण 
मी उप थती सद यांच ल  वेधु इ छतो क , आज आपण हा वषय आणला साडे 
आठ कोट  आपले आ ण दड कोट  शासनाचे पण हे दहा कोट चे साह य घेताना 
आपण कुठले साह य घेणार याचा िनकष आपण लावला आहे का. आज आ ह  
तुम यावर शंभर ट के व ास ठेवून तुम या मागे उभे आहोत. पण आज एक माह ती 
मला तुम यासमोर आणायची आहे. आपण वायसीएमला मिशन वकत घेतो आता. 
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दोन संच आता आपण म ये फायनल केले होते ते द. १४/२/२०२० ला. या 
टाईमाला वैदयक य वभागाची मागणी होती चार मिश स आप याला याय यात. 
ते हा यांना दोन मिश स घेवू असे सांगीतले. यावेळेस याची कमंत होती ३ कोट  
पये या टाईमाला ती िनवीदा झाली. पण जे दोन ठेकेदार आले होते ते ठेकेदार 
वॉलीफाय झाले नाह त. पु हा िनवीदा काढ यात आली ती १४ माच २०२० साली. 

ते हा कोरोनाचे आप याकडे पेशंट सापडले होते १० माच २० रोजी व यानंतर आपण 
१४ माचला िनवीदा काढली. या यावर तुमची सह  २८ माचला झाली. पण ती िनवीदा 
काढताना याची कुठलीह  जाह र नोट स झाली नाह . कुठलेह  पेिस फकेशन आपण 
या यात दले नाह . जे पह ले पेिस फकेशन होते ते बदलले आ ण पु हा नवीन 

आणले. याची कुणालाह  काह  क पना दलेली नाह . जे हा कोरोनाचे पेशंट न हते 
ते हा दोन संच या असे आपणच सांगीतल होतं. जे हा कोरोनाचे पेशंट सापडले ते हा 
आपण मिश स वाढव या. या मिशनचा आप याला काय उपयोग होता. या सहा 
कोट या मिश स आपण घेतो याचा आता कोरोनाला काय फायदा आहे. आता 
वायसीएम तु ह  को ह ड साठ  दलेल आहे यामुळे इतर नॉन को ह ड कुठलेह  पेशंट 
येत नाह त मग आता या मिश स घे याचा हा ट का लावलेला आहे. या मिश सची 
कमंत फ  ५० लाख आहे. मी तीन कंप यांचे कोटेशन आणलेले आहेत ते तु हांला 
दाखवतो. ती मिशन आपण १ कोट  ५१ लाखाला घेतो. या याम ये कुठले मह ला 
बचतगट नाह त मग हा अ टहास का ? या मिश सचा आप याला फायदा काय ? तो 
बायोमेड कल जनीअर आप याला सांगतो आ ण आपण ऐकतो. एक दोन दवस आ द 
बायोमेड कल जनीअरची बातमी लागली होती. उदया तो काह ह  आणुण देणार आ ण 
या या प दतीने आपण चालणार का. तो बायोमेड कल स लागारच झाला. आता 

वैदयक य मधल तर आ हांला काह  जा त समजत नाह . या ठकाणी फ  वेड 
बनव याच काम चालल आहे. आज मी माह ती मागायला गेलो मी जे हा समोर गेलो 
असता अज केला तर मला साडेतीन वाजता ठेकेदाराचे फोन आले. हणजे आप या 
शासनाचे व ठेकेदारांचे कती संबंध आहेत. आता सांगीतल िनसग च वादळाम ये 

झाड पडले कोणी उचलत नाह त मग अशा टाईमाला तुमचे अिधकार  जागे होत नाह त 
का. मला वैय क तु हांला दोष दयायचा नाह . तीन कोटेशन आप याला आलेले होते. 
हा फाईनवाला कोण आहे हे मला माह त नाह  माझा ठेकेदाराशी काह  संबंध नाह . एक 
िनवीदा अशी आहे क  या याम ये एकाचह   नाव नाह . या कंपनीमध या कोणाची 
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या यावर सह  नाह  आ ण ते आपण ओपन केलेले आहे. हा फ  सपोट दलेला आहे 

एकमेकांना हणजे या याम ये सु दा रंग केलेली आहे. हणजे आ ह  तुम यावर 
व ास ठेवून सांगतो तु ह  कोरोनासाठ  काम करता पण तुम या खालची टम ह  
फ  पैसे खाय या कामाची आहे हा माझा आरोप आहे आ ण या मिश सम य ेतीन 
कोट  पयाचा घोटाळा झालेला आहे ते मी आप याला िस द क न दाखवतो. तसेच 
एक िनवीदा आहे १४/२/१९ या याम ये १४१ नंबरच पान आहे या डॉ यूमटसम ये 
खाडाखोड केलेली आहे. जे हा मी ऑनलाईन चेक केलं या याम ये एकच बँक 
टेटमटस आहे, मोबाईलम ये आहे तु हालंा दाखवतो. या याम ये आप या अिधका-

यांचे अक ट आहेत. यांचे नावािनशी या याम ये सबंध आहेत आ ण घेतलेले पैसे 
आहेत. जे हा मी हे काढल ते हा या याम ये हे खोडलेलं होतं. माझी आप याला 
वनंती आहे मला ते ओर जनल द त पहायच आहे. या याम ये खाडाखोड असेल, 
तुम या टडर लाकला सांगायच आ ण मला ते तीथ जाऊन दाखवायच कंवा आपण 
वत:ह  याची शहािनशा केली पाह जे. या िलपीकाला मी ३० मे ला जे हा डॉ यूमटस 

मागीतले ते हा मला हणाला ५ वाजता देतो. पाच वाजता मी फोन केला होता ते हा 
मला हणाला मी गावाला गेलो. यानी मला ३१ मे ला डॉ युमटस दले 
या याम येह  खाडाखोड केलेली आहे. याची चौकशी आप याकडून होईल का ? तु ह  
याची चौकशी लावणार का ? या याम ये या तीन िनवीदा आले या आहेत यात या 

दोन जणां या अक ट व न पैसे गेलेले आहेत. या यात आप या अिधका-यांचे सु दा 
नाव आहेत. मी ते नाव सांगणार नाह . तु ह  ते नाव शोधायची आ ण तु ह च 
सांगायचे आ ण यांनी खाडाखोड केली ते लोक स पे ड हायला पाह जेत. या 
अक टला पैसे आले याचा खुलासा यानी केला पाह जे. एकाच दवशी पैसे गेले 
आहेत. मागे पुढे गेलेले नाह त. जे या वभागाचे संबंिधत अिधकार  आहेत या 
वभागात ते पैसे गेलेले आहेत. आ ण हे जे डॉ यूमटस खोडाखोड केलेले आहेत ते 
मला तु ह  ओर जनल दाखवायचे आ ण तु ह  शहािनशा करायची आ ण यां यावर 
गु हा दाखल करायचा. २० तारखे या जीबीला मला आपण तो खुलासा दयायचा आहे. 
आप याला वनंती आहे क  या मिशन आपण घेतो फोर के या या घेऊ नका. आता 
वायसीएम तुम या ता यात नाह . तीथ फ  को ह डचे पेशंट आहेत. या याम ये मला 
तुम या अिधका-याचे एवढे फोन आलेत. हे ल ात या तुमच काम चांगल चालल 
आहे पण मागचे जे चालले ना ते एकदम चुक च काम चालल आहे या यामुळ 
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तु ह ह  बदनाम होतात. कोणाचह  लेटरहेड नाह  काह  नाह  मग आपले लोक ओपन 
कसे काय करतात, या यावर संतोष पाटलांची सह  आहे, भांडार वभागाची सह  आहे. 
आ ण ह  जी मिशन तु ह  घेता बवेोनची या कंपनीला फोर के मिशन बन व याचा 
अिधकारच नाह , हे गुगलम ये तु हांला पण ल ात येईल. जी कंपनी बनवत नाह  
तीथ तु ह  घेऊ कसं शकता. कुठलह  कोटेशन घेताना, िनवीदा काढताना ग हमट 
हॉ पटच कोटेशन घेवून तु ह  िनवीदा काढली पाह जे. तु ह  काय केल मिशन 
यायची कुठली फोर-केची याच कोटेशन कुठल आहे,  हजन ३, काय संबंध आहे. 

कुठलाह  िनकष कुठ लावता का आपण. हणजे आ ह  लोक ल  देत नाह त, 
वैदयक यचा तातड चा वषय आहे. हणजे मेले या माणसा या टाळूवरच लोणी खायच 
काम चालल आहे आप या लोकांच. चुका तुम या लोकां या होतात दोष आ हांला 
दला जातो. या याम ये शंभर ट के कारवाई आपण केली पाह जे. जे ओ रजनल 
द ताम ये खाडाखोड झाली का नाह  ते मला तपासायच आहे. याचा खुलासा 
आ हांला दयावा. मा.महापौरांना वनंती आहे क  आपण तसे आयु ाना आदेश दयावेत. 
जी ओर जनल डॉ यूमटस म ये खाडाखोड झाली का नाह  ते मला तपासायच आहे. 
आ ण या याम ये खाडाखोड असेलतर मला ते तु ह  ऑनलाईन दाखवायच आहे. ते 
नाव पण तु ह च शोधायचे आहेत आ ण तु ह  या यावर ऍ शन यायची आहे. 
मा.महापौर आपण यांना आदेश दयावेत अशी वनंती आहे. 
मा.महापौर-   वषय मांक ५ ची उपसूचना वकारली आहे का.     

मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारलेली आहे.  

मा.आयु  -  मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. आता स मा.सद य तुषार कामठे 
यांनी जो वषय मांडलेला आहे याम ये स व तर चौकशी केली जाईल आ ण चौकशी 
क न यांनी जे मु े सांगीतलेले आहेत या या अनुषंगाने जर काह  त य आढळ यास 
संबंिधतावरती कायवाह  केली जाईल. माञ तुषारजी कामठे यां याकडे जे काह  
डॉ यूमटस आहेत जे काह  इ ह डे स यां याकडे ा  झालेले आहेत ते यांनी 
ऑ फशीअली आम याकडे जमा करावेत जेणेक न ते आ हांला रेकॉडवर घेऊन या या 
अनुषंगाने पुढ ल चौकशी करता येईल, ध यवाद. 
मा.महापौर-  वषय मांक ५ उपसूचनसेह मंजूर करणेत येत आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक – ५५३                                 वषय मांक- ५ 
दनांक -४/६/२०२०                                  वभाग- मा.आयु                                             
    

         संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ  

                 .मभां/०५/का व/५१३/२०२० द.२०/०५/२०२०  

    रा य शासनाने कोरोना वषाणूचा ादुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग 

ितबंधक कायदा १८९७ व आप ी यव थापन अिधिनयम २००५,  द.१३/०३/२०२० 

पासुन लागू केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात देखील कोरोना 
साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (३) नुसार 
साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातड ने करणेकर ता व तू व 
सेवांची आप कालीन प र थीतीत तातड ने खरेद  करणे आव यक आहे. याकर ता 
महानगरपािलकेचे सन २०२०-२१ या आिथक वषाचे अंदाजप कात म यवत  भांडार 
वभागाकडे शासन अनुदान जमा करणेसाठ  जमा बाजुस व खचासाठ  खच बाजुस 

“कोरोना िनधी (COVID-19)” हे लेखािशष न यान े िनमाण कर यास व सदर 
लेखािशषावर म यवत  भांडार वभागाकड ल “उपकरणे खरेद ” या लेखािशषावर ल 
र. .३५ कोट  तरतूद मधुन र. .८.५० कोट  व शासनाकडून ा  अनुदान र. .१.५० 
कोट  या माणे एकूण र. .१० कोट  तरतूद वग कर यास व यापुढे शासनाकडून या 
संदभात ा  होणारे अनुदान जमेस ध न यानुसार यामधुन खच कर यास 
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ (३)(क) नुसार मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच सन २०२०-२१ या अंदाजप कास मा.महापािलका सभेने मा यता दलेनंतर सदर 
अंदाजप कामधील सव महसुली कामे व भांडवली वकास कामे यांचे संदभातील 
कामां या समोर दश वले या अंदाजप क य र कमेस शास कय मा यता देणेत येत 
आहे.   

   करोना (Covid-19) या संसगज य साथ रोगामुळे भारतीय साथरोग 
अिधिनयम १८९७ व आप ी यव थापन कायदा २००५ रा यात लागू करणेत आलेला 
आहे. पंपर  िचंचवड महानगर प रसरातह  सदर साथरोगाचा ादु भाव झालेला आहे. 
यामुळे मा.महापािलका सभेने मंजूर केले या अंदाजप कातील व तू व सेवांचे खरेद  

संदभातील महसूली कामे व भांडवली अंदाजप कातील अ याव यक सेवेतील कामे 
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तसेच वकास कामे कर यासाठ  या आिथक वषातील कमी कालावधी वचारात घेता, 
सदरची महसुली, अ याव यक सेवेतील कामे व वकास कामे यां या नावासमोर नमूद 
अंदाजप क य र कमेस एक त शासक य मा यता घेत यास या/ या कामाची 
िन वदा या हाती घेऊन सदरची वकास कामे उपल ध कालावधी म ये करणे श य 
होईल.   

  सबब सन २०२०-२१ या आिथक वषाचे मंजूर अंदाजप कात नमुद केले माणे 
अ अंदाजप क सव वभाग, क अंदाजप क पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभाग, सव 
कार या वशेष योजना, थाप य उ ान, पयावरण अिभयां क , झोपडप ट  िनमुलन व 

पुनवसन वभाग, झोिनपू थाप य, EWS व BSUP वभाग व ुत वभाग, वृ संवधन, 

शु द/अशु द जल उपसा क , से टर २३ व ुत, सव वभागाचे प अंदाजप क काम,े 

भुयार  गटर योजना, सव भाग मु यालयासह, भाग तरावर ल सव कारची व ुत, 

पाणीपुरवठा व थाप य वषयक सव काम,े महसुली अंदाजप कातील सव कारची 
देखभाल व दु तीची काम,े UTF फंडातील वकास काम,े इ याद  सव वकास कामां या 
समोर दश वले या अंदाजप क य र कमेस तसेच महसुली अंदाजप कातील व तू व 
सेवां या खरेद  संदभातील लेखािशषासमोर दश वले या एकूण अंदाजप क य र कमेस 
शास कय मा यता दे यात येत आहे तसेच ह शासक य मा यतेची र कम िन वदा 

या पुण झा यावर मंजूर िन वदा रकमेइतक  राह ल यास मा यता दे यात येत 
आहे. तसेच ग े य कायालया अ तगत भाग २१,२३,२४,२७ मधील थाप य 
वषयक चालू कामा या तरतुद  व नवीन कामां या अंदाजप क सन २०२१ म ये 
समावेश करणे क रता ०८/०२/२०२० रोजी लेखा वभागाकडे mail करणेत आला होता. 
परंतु अंदाजप क छपाई नंतर पा हले असता 'इतर वशेष योजना' या लेखाशीषावर ल 
कामां या तरतुद म ये व या वभागाने पाठ वलेला mail यामधील आकडेवार त बदल 
झालेला असून ते दु त करणसे मा यता देणेत येत आहे. अ. .२६ चे चालू काम 
अंदाजप कातून वगळ यामुळे सदरचे काम अंदाजप कात समावेश करणसे मा यता 
देणेत येत आहे. सदरची याद  खालील माणे. 
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अ. 
. 

लेखािशष / 
कामाचे नाव 

पानां
क  

अनु 
. 

लेखािश
ष   

अंदाजप क य 
र म 

सन २०२०-२१ 
ची मुळ अंदाज 

(उपल ध 
तरतुद) 

वाढ करावयाची 
तरतुद र म 

पय े

घट करावयाची 
तरतुद र म 

२०२०-२१ ची 
सुधा रत तरतुद 

 १ थेरगाव येथील 
ांतीवीरनगर 

वधमान वा टका 
सोसायटी समोरील 
र ता िवकिसत 
करणे 

८१ ११२ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

२८०००००० ० १२०००००० ० १२०००००० 

 २ थेरगाव गावठाण 
येथील 
मशानभूमी व 

घाट यांची 
सुधारणा करणे 

८१ ११३ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

२०००००० १२०००००० ० १०७००००० १३००००० 

 ३ भाग . २१ 
पपरी वाघेरे 

गावातील 
भैरवनाथ मं दर 
येथे ब उ ेशीय 
इमारत बांधणे. 

८१ ११४ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

७००००००० १३००००० १८७००००० ० २००००००० 

 ४ भाग . २१ 
पपरी येथील 

िजजामाता 
हॉि पटल 
प रसरातील जु या 
कमचारी 
िनवास थानाचे 
नुतनीकरण करणे 

८१ ११५ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३०००००० २००००००० ० २००००००० ० 

 ५ भाग . २१ 
पपरी येथील 

िजजामाता 
हॉि पटलची 
सीमा भत बांधणे 
व उवरीत 
थाप यिवषयक 

कामे करणे. 

८१ ११६ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

१०८००००० ० ८०००००० ० ८०००००० 

 ६ भाग . २१ 
पपरी वाघेरे 

येथील छ पती ी 
िशवाजी महाराज 
पुतळा उभारणे व  
अनुषंिगक कामे 
करणे. 

८१ ११७ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

१००००००० ८०००००० ० ० ८०००००० 

 ७ भाग . २१ 
पपरी येथील 

ि लो य 
मशानभूमीचे 

नुतनीकरण करणे. 

८१ ११८ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

५००००००० ८०००००० १२०००००० ० २००००००० 
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८ भाग . २१ 
मधील पपरीगाव 
येथील 
मशानभूमीचे 

नुतनीकरण करणे. 

८१ ११९ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३००००००० २००००००० ० १००००००० १००००००० 

 ९ भाग . २१ 
म ये िविवध 
ठकाणी सुलभ 

शौचालय बांधणे.  

८१ १२० 
इतर 
िवशेष 
योजना 

२००००००० १००००००० ० २०००००० ८०००००० 

 १० भाग . २१ 
मधील पपरीगाव 
मधील पवने र 
मं दरासमोर 
ब उ ेशीय 
सभागृह बांधणे. 

८१ १२१ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

२००००००० ८०००००० ० ३०००००० ५०००००० 

 ११ भाग .२१ 
पपरी येथील 

िजजामाता 
हॉि पटल या 
निवन 
इमारतीम ये 
फ नचरची व इतर 
थाप यािवषयक 

कामे करणे. 

८१ १२२ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

७००००००० ५०००००० ० ५०००००० ० 

 १२ भाग  २३ 
मधील पा याची 
टाक  ते 
बी.आर.टी.एस 
पयतचा र ताचे 
काँ टीकरण 
करणे.(सन 
२०१९-२०२० 
साठी) 

८१ १२३ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

५००००००० ० ३९०००००० ० ३९०००००० 

 १३ भाग  २३ 
मधील थेरगाव 
गावठाण 
प रसरातील 
अंतगत ग यांचे 
काँ टीकरण 
करणे.(सन 
२०१९-२०२० 
साठी) 

८१ १२४ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

१५००००००० ३९०००००० ३१०००००० ० ७००००००० 

 १४ भाग . २३ 
मधील हेगडेवार 
पूल ते कुणाल 
रेिसडे सी पयत 
जाणारा १२ मी 
ंद र ता िवकिसत 

करणे. (सन 
२०१९-२०२० 
साठी) 

८१ १२५ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३००००००० ७००००००० ० ६५०००००० ५०००००० 
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१५ भाग . २३ 
मधील हेगडेवार 
पूल ते धने र 
पूलपयत या 
र यास नदीलगत  
गेबीयन वॉल 
िवकिसत करणे. 
(सन २०१९-
२०२० साठी) 

८१ १२६ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३००००००० ५००००००   ५०००००० ० 

 १६ भाग . २४ 
मधील  खवसरा 
पाटील  

ायामशाळे या 
मागील आवारात 
शेड क न कु ती 
संकुल उभारणे .  

८१ १२७ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३००००००० १५०००००० ० ९०००००० ६०००००० 

 १७ भाग .२४ 
मधील भगारे 
कॉनर ते र दीप 
कॉलनी (वाकड 
रोड) र याचे 
काँ टीकरण 
करणे. 

८१ १२८ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

१०००००००० ६०००००० १९०००००० ० २५०००००० 

 १८ भाग .२१ 
पपरी मधील  

पावरहाउस चौक 
ते पपळे सौदागर 
पुलापयत या 
र याचे 
कॉ टीकरण  
करणे. 

८१ १२९ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३०००००००० २५०००००० ० २४९००००० १००००० 

 १९ भाग .२१ 
पपरी मधील 

बालामल चाळ, 
भैरवनाथ 
नगर,भीमनगर व 
इतर प रसरातील 
र याचे 
कॉ टीकरण  
करणे. 

८२ १३० 
इतर 
िवशेष 
योजना 

७००००००० १००००० ० ० १००००० 

 २० भाग .२१ 
पपरी मधील 

वैभवनगर  
र याचे 
कॉ टीकरण  
करणे. 

८२ १३१ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० ० १००००० 

 २१ भाग .२१ 
पपरी येथील एच. 

बी. लॉक व इतर 
प रसरातील 
र यांचे  
कॉ टीकरण  
करणे. 

८२ १३२ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

१०००००००० १००००० २४९००००० ० २५०००००० 
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२२ भाग .२१ 
पपरी येथील 

शा ी गाडन व 
इतर प रसरातील 
र यांचे   
कॉ टीकरण 
करणे. 

८२ १३३ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

१०००००००० २५०००००० ० ५०००००० २००००००० 

 २३ भाग .२१ 
पपरीगावठाण व 

प रसरातील   
र याचे 
कॉ टीकरण  
करणे. 

८२ १३४ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

५००००००० २००००००० ० ० २००००००० 

 २४ भाग  २७ 
रहाटणी येथील 
आर ण  ६५५ 
येथे शाळा इमारत 
बांधणे 

८२ १३५ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

२०००००००० २०००००००   १९९००००० १००००० 

 २५ थेरगाव भाग  
२३ मधील ग 

े ीय 
कायालयाम ये 
फ नचर व था 
व इतर थाप य 
िवषयक कामे 
करणे 

८२ १३६ 
इतर 
िवशेष 
योजना 

३००००००० १००००० ० १००००० ० 

 २६ भाग .२४ 
मधील ग यांम ये 
कॉ टीकरण  
करणे. 

      १०००००००० ० १५०००००० ० १५०००००० 

           १७०३८००००० ३१७७००००० १७९६००००० १७९६००००० ३१७७००००० 

  
तसेच थाप य EWS (PMAY) क प वभागाकड ल अंदाजप क सादर केले होते. या 
वभागाकडून शासना या पंत धान आवास योजना ह  मह वकां ी योजना 
राब वणेकामी आव यक तरतुद  करणेत आ या हो या. परंतू सदर या तरतुद  
अंदाजप काम ये कमी के याचे दसून येत आहे. सदरची कामे गतीपथावर असून 
तरतुद  अपु-या पडणार आहेत. तर  सदर बाबत खालील माणे तरतुद उपल ध क न 
देणसे मा यता देणेत येत आहे.  
 

लेखािशष 
. / अ. . 

पान 
. 

मा. थायी सिमती मंजुर 
अंदाजप कानुसार 

अंदाजप कात अंतभुत करावयाचा तपिशल 

१२ ६४७ पंत धान आवास योजना 
(इतर) 

१२ (अ) पंत धान आवास योजनेसाठी घटक .१ 
अंतगत राबिवणेत येणा या PCSSIHDP 

क पांतगत स लागार यांचेमाफत गुलाबनगर, 
जयिभम नगर, महा मा फुले नगर, िस दाथ नगर, 
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लबोरे चाळ, दापोडी क पांचे पुनवसन / पुन नमाण 
करणे.  
सदर कामाची अंदाजप क य 
र. .१७५७०००००००/- व सन २०२०-२१ चा 
मुळ अंदाज र. .१,००,०००/- करणेत यावी. 

   १२ (ब) क प स लागार फ  अदा करणे  
सन २०२०-२१ चा मुळ अंदाज र. .५०,००,०००/- 
करणेत यावी. 

   १२ (क) पंत धान आवास योजनेसाठी घटक .१ 
अंतगत राबिवणेत येणा या PCSSIHDP 

क पांतगत स लागार यांचेमाफत गांधीनगर 
झोपडप ीचे पुनवसन / पुन नमाण करणे.  
सदर कामाची अंदाजप क य 
र. .५०००००००००/- व सन २०२०-२१ चा मुळ 
अंदाज र. .१,००,०००/- करणेत यावी. 

   १२ (ड) क प स लागार फ  अदा करण े
सदर कामाची अंदाजप क य र. .१००००००००/- 
व सन २०२०-२१ चा मुळ अंदाज 
र. .५०,००,०००/- करणेत यावी. 

४ ६५१ क  शासना या धानमं ी 
आवास योजनेअंतगत पपरी 
चचवड महानगरपािलका 
े ात महानगरपािलके 

माफत आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी वडमुखवाडी 
येथ ेिनवासी गाळे बांधणे. 

क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
पपरी चचवड महानगरपािलका े ात 

महानगरपािलके माफत आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी डुडुळगांव येथे िनवासी गाळे 
बांधणे. 
 

 
तसेच पंत धान आवास योजने या एक त तरतुद मधून क पा या गतीनुसार 
तरतुद वापरणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन 
२०२०-२१ चे अंदाजप क िस द झाले असुन याम ये झोिनपु थाप य वभागा या 
पान . ९१७ अ वये महसुली अंदाजप क िस द झालेले आहे. सदर अंदाजप कात 
पान . ९३८ ते ९४८ म ये २०२०-२१ मधील नवीन कामानां अंदाजप कय र कम ० 
(शु य) छापलेली असुन सदरची दु ती सोबत जोडले या त यानुसार अंदाजप कय 
र कमेची दु ती या- या कामासमोर करणेस व या कामां या अंदाजप कय 
र कमेस शास कय मा यता देणेत येत आहे.  
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी पुणे-१८ 

झोिनपु  थाप य िवभाग 

महसुली अंदाजप क २०२०-२१ 
अ. . अंदाज 

प िकय 
पानांक 

अ.
. 

सन २०२०-२१ मधील निवन 
कामे 

भाग 
.  

कामाची 
अंदाजप िकय 

र. . 

२०१९-
२०२० चा 

एकुण 
सुधारीत 
अंदाज 

पुढील   वषात 
(सन २०२०-

२०२१ 
आव यक 

र कम             
१ ९३८ २७६ JnNURM-BSUP शहर 

झोपडप ी पुनवसन अंतगत 
िलंकरोड प ाशेड पॅकेज .७अ 
मधील इमारत ची थाप य, 
पाणीपु रवठा, िव ुत, 
जलिनःसारण कामांची द ु तीची 
कामे करणे. 

१९ १३००००००० ० ९००००००० 

२ ९३८ २७७ JnNURM-BSUP शहर 
झोपडप ी पुनवसन अंतगत 
िलंकरोड प ाशेड पॅकेज .८ अ 
मधील इमारत ची थाप य, 
पाणीपु रवठा, िव ुत, 
जलिनःसारण कामांची द ु तीची 
कामे करणे. 

१९ २००००००० ० १००००००० 

३ ९३८ २७९ भाग . २ येथील  
संजयगांधीनगर (मोशी - बो-
हाडेवाडी) झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

२ ५०००००० ० २०००००० 

४ ९३८ २८० भाग . २ येथील  
संजयगांधीनगर (मोशी - बो-
हाडेवाडी) झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

२ २५००००० ० १०००००० 

५ ९३८ २८१ भाग . ७ येथील  शांतीनगर  
झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

७ २५००००० ० १०००००० 
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देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१) 

६ ९३८ २८२ भाग . ७ येथील शांतीनगर 
झोपडप ीम ये ेचस चे 
मजबुतीकरण क न र त े
डांबरीकरण करणे. 

७ २५००००० ० १०००००० 

७ ९३८ २८३ भाग . ७ येथील  शांतीनगर  
झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

७ २५००००० ० १०००००० 

८ ९३८ २८४ भाग . ७ येथील  शांतीनगर  
झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध 
िठकाणी या र तेचे ेचेस भरणे व 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण 
करणे. (सन २०२०-२१) 

७ २५००००० ० १०००००० 

९ ९३९ २८५ भाग . ८ येथील  गवळीमाथा, 
बालाजीनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

८ ५०००००० ० २०००००० 

१० ९३९ २८६ भाग . ८ येथील  गवळीमाथा, 
बालाजीनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१) 

८ २५००००० ० १०००००० 

११ ९३९ २८७ भाग . ८ येथील खं डेव ती, 
गणेशनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी  
थाप य िवषयक कामे करणे व  

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१) 

८ ५०००००० ० २०००००० 
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१२ ९३९ २८८ भाग . ८ येथील खं डेव ती, 
गणेशनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

८ २५००००० ० १,०००००० 

१३ ९३९ २८९ भाग . ९ येथील िव लनगर, 
आंबेडकरनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व  

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

९ ५०००,००० ० २०००,००० 

१४ ९३९ २९० भाग . ९ येथील िव लनगर, 
आंबेडकरनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

९ २५००,००० ० १०००,००० 

१५ ९३९ २९१ भाग .२० येथील महा मा 
फुलेनगर(भोसरी)  झोपडप ी व 
इतर झोपडप ीमधील िविवध 
िठकाणी थाप य िवषयक कामे 
करणे व देखभाल दु ती 
करणे.(सन २०२०-२१) 

२० ५०००,००० ० २०००,००० 

१६ ९३९ २९२ भाग .२० येथील महा मा 
फुलेनगर(भोसरी)  झोपडप ी व 
इतर झोपडप ीमधील िविवध 
िठकाणी मनपा इमारती व 
शौचालय देखभाल दु ती करणे. 
(सन २०२०-२१) 

२० २,५००,००० ० १०००,००० 

१७ ९३९ २९३ भाग .२० येथील लां डेवाडी 
(भोसरी)  झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

२० ५०००,००० ० २०००,००० 

१८ ९४० २९४ भाग .२० येथील लां डेवाडी 
(भोसरी)  झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे. (सन 

२० २५००,००० ० १०००,००० 
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२०२०-२१) 

१९ ९४० २९५ भाग .३० येथील 
िलंबोरेव ती, महा मा फुलेनगर 
झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

३० ५०००,००० ० २०००,००० 

२० ९४० २९६ भाग .३० येथील 
िलंबोरेव ती, महा मा फुलेनगर 
झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

३० २५००,००० ० १०००,००० 

२१ ९४० २९७ भाग .३० येथील 
िस दाथनगर,संजयगांधीनगर 
(फुगेवाडी) झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

३० ५,०००,००० ० २०००,००० 

२२ ९४० २९८ भाग .३० येथील 
िस दाथनगर,संजयगांधीनगर 
(फुगेवाडी) झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

३० २५००,००० ० १०००,००० 

२३ ९४० २९९ भाग . ३० येथील गुलाबनगर, 
जयिभमनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
थाप य  िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१) 

३० ५०००,००० ० २०००,००० 
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२४ ९४० ३०० भाग .३० येथील  गुलाबनगर, 
जयिभमनगर झोपडप ी व इतर 
झोपडप ीमधील िविवध िठकाणी 
मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

३० २५००,००० ० १०००,००० 

२५ ९४० ३०१ ह' ेि य कायालयाचे ह ीतील 
िठकिठकाण या झोपडप ीम ये 
र याचे ेचेस भरणे व हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे.(सन 
२०२०-२१) 

ससा ५०००,००० ० २०००,००० 

२६ ९४० ३०२ क' ेि य कायालयाचे ह ीतील 
िठकिठकाण या झोपडप ीम ये 
र याचे ेचेस भरणे व हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे.(सन 
२०२०-२१) 

ससा ५०००,००० ० २०००,००० 

२७ ९४० ३०३ ह,क, ई' ेि य कायालयाचे 
ह ीतील िठकिठकाण या 
झोपडप ीम ये र याचे ेचेस 
भरणे व हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे.(सन २०२०-
२१) 

ससा ५०००,००० ० २०००,००० 

२८ ९४१ ३०४ भाग . २१ मधील संजय 
गांधीनगर, सुभाषनगर व इतर 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे व 

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

२१ २५००,००० ० १०००,००० 

२९ ९४१ ३०५ भाग . २१ मधील इं िदरानगर, 
महा मा गांधीनगर, कैलास व इतर 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे व 

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

२१ २,५००,००० ० १,०००,००० 

३० ९४१ ३०६ भाग . २१ मधील 
शा ीनगर,बलदेवनगर,गणेशनगर 
व इतर झोपडप ीम ये िविवध 
िठकाणी थाप य िवषयक कामे व 
देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

२१ २५००,००० ० १०००,००० 



178 
 

३१ ९४१ ३०७ भाग . २१ मधील 
आदशनगर, 
िमिलंदनगर,रामकृ णनगर व इतर 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे व 

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

२१ २५००,००० ० १०००,००० 

३२ ९४१ ३०८ भाग . ३१ मधील िपंपळेगु रव 
येथील राजीवगांधीनगर व इतर 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे व 

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

३१ २५००,००० ० १०००,००० 

३३ ९४१ ३०९ भाग . ९ मधील यशवंतनगर 
व इतर झोपडप ीम ये िविवध 
िठकाणी थाप य िवषयक कामे व 
देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

९ २५००,००० ० १,०००,००० 

३४ ९४१ ३१० भाग . २७ मधील 
तापिकरनगर व इतर 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामे व 

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१)  

२७ २५००,००० ० १०००,००० 

३५ ९४१ ३११ पी.सी.एम.सी. झोपडप ीम ये 
भुमीपुजन उ ाटनाकरीता मंडप, 
टेज, खु या पु रिवणे व बसिवणे. 

(सन २०२०-२१)  

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

३६ ९४१ ३१२ ग' भागातील झोपडपट्याम ये 
र याचे Hot-Mix प दतीने 
डांबरीकरण करणे. (सन २०२०-
२१)  

ससा ५०००,००० ० २०००,००० 

३७ ९४१ ३१३ भाग . १९ येथील 
आंबेडकरनगर, (िपंपरी), 
िभमनगर, सँिनटरी चाळ या 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामाची 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

१९ ३७५०,००० ० १५००,००० 
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३८ ९४१ ३१४ भाग . १९ येथील 
िनराधारनगर, बौ दनगर, 
रमाबाईनगर या झोपडप ीम ये 
िविवध िठकाणी थाप य 
िवषयक कामाची देखभाल 
दु ती करणे.(सन २०२०-२१) 

१९ ५०००,००० ० २०००,००० 

३९ ९४२ ३१५ भाग . १९ येथील िलंकरोड - 
प ाशेड या झोपडप ीम ये 
िविवध िठकाणी थाप य 
िवषयक कामाची देखभाल 
दु ती करणे.(सन २०२०-२१) 

१९ २५००,००० ० १०००,००० 

४० ९४२ ३१६ भाग . १९ येथील उ ोगनगर, 
संतोषनगर, िवजयनगर, सुदशनगर 
या झोपडप ीम ये िविवध 
िठकाणी थाप य िवषयक 
कामाची देखभाल दु ती 
करणे.(सन २०२०-२१) 

१९ ५०००,००० ० २०००,००० 

४१ ९४२ ३१७ भाग . १९ येथील आनंदनगर, 
साईबाबानगर या झोपडप ीम ये 
िविवध िठकाणी थाप य 
िवषयक कामाची देखभाल 
दु ती करणे.(सन २०२०-२१) 

१९ ५०००,००० ० १०००,००० 

४२ ९४२ ३१८ भाग . १० येथील 
लालटोपीनगर, आ णासाहेब 
मगरनगर, इं िदरानगर या 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामाची 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

१० ५०००,००० ० २०००,००० 

४३ ९४२ ३१९ भाग . १८ येथील वेताळनगर, 
मोरयानगर व भाग . १७ 
मधील नागसेन नगर या 
झोपडप ीम ये िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक कामाची 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

१८ ५०००,००० ० १०००,००० 

४४ ९४२ ३२० भाग . १६ येथील एम.बी. 
कँ प या झोपडप ीम ये िविवध 
िठकाणी थाप य िवषयक 
कामाची देखभाल दु ती 
करणे.(सन २०२०-२१) 

१६ २५००,००० ० १०००,००० 
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४५ ९४२ ३२१ भाग . १० येथील इं िदरानगर 
येथील मोक या जागेस 
िसमाभ त बांधणे व इतर   
थाप य िवषयक कामाची 

देखभाल दु ती करणे.(सन 
२०२०-२१) 

१० ५०००,००० ० २०००,००० 

४६ ९४२ ३२२ आंनदनगर, इं िदरानगर, 
रमाबाईनगर इ. अ े ीय 
कायालयातील झोपडपट्यामधील 
HOT MIX प दतीने 
डांबरीकरण करणे व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे.  (सन 
२०२०-२१) 

ससा ५०००,००० ० २०००,००० 

४७ ९४२ ३२३ अ ेि य कायालयातील 
झोपडपट्याम ये साईन बोड, 
बचेस पु रिवणे व बसिवण,े (सन 
२०२०-२१) 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

४८ ९४२ ३२४ अ व ब ेि य काय े ातील 
झोपडप ीतील जु या व चालु  
कामांची िबले अदा करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

४९ ९४२ ३२५ क व ड ेि य काय े ातील 
झोपडप ीतील जु या व चालु  
कामांची िबले अदा करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

५० ९४२ ३२६ ई व फ ेि य काय े ातील 
झोपडप ीतील जु या व चालु  
कामांची िबले अदा करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

५१ ९४३ ३२७ ग व ह ेि य काय े ातील 
झोपडप ीतील जु या व चालु  
कामांची िबले अदा करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

५२ ९४३ ३२८  व छ भारत अिभयान अंतगत 
शौचालय देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे 
करणे.(सन २०२०-२१) 

ससा १३५०,००० ० ५४०,००० 

५३ ९४३ ३२९ भाग . ९ येथील गांधीनगर 
झोपडप ीम ये र याचे 
कॉ टीकरण करणे, इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१) 

९ २५००,००० ० १०००,००० 
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५४ ९४३ ३३० भाग . ९ येथील गांधीनगर 
झोपडप ीम ये पाथवे करीता 
कॉ ट पे ह ग करणे, कॉ ट 
लॉक बसिवणे, इतर थाप य 

िवषयक कामे करणे व देखभाल 
दु तीची काम ेकरणे. (सन 
२०२०-२१) 

९ २५००,००० ० १०००,००० 

५५ ९४३ ३३१ भाग . ९ येथील गांधीनगर 
झोपडप ीम ये गटर बांधण,े ॉम 
वॉटर लाईन टाकणे व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१) 

९ २५००,००० ० १०००,००० 

५६ ९४३ ३३२ भाग . २० येथील 
वैशालीनगर, गु द ् तनगर, 
भारतमातानगर झोपडप ीम ये 
र याचे कॉ टीकरण करणे, 
कॉ ट लॉक बसिवणे, इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१) 

२० २५००,००० ० १०००,००० 

५७ ९४३ ३३३ भाग . २५ येथील 
काळाखडक झोपडप ीम ये 
र याचे कॉ टीकरण करणे, 
कॉ ट लॉक बसिवणे, इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

देखभाल दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१) 

२५ २५००,००० ० १०००,००० 

५८ ९४३ ३३४ भाग . २६ येथील 
आ णाभाऊ साठेनगर 
झोपडप ीम ये र याचे 
कॉ टीकरण करणे, कॉ ट 
लॉक बसिवणे, इतर थाप य 

िवषयक कामे करणे व देखभाल 
दु तीची काम ेकरणे. (सन 
२०२०-२१) 

२६ २५००,००० ० १०००,००० 

५९ ९४३ ३३५ भाग . २४ येथील 
हातोबानगर झोपडप ीम ये 

र याचे कॉ टीकरण करणे, 
कॉ ट लॉक बसिवणे, इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे व 

२४ २५००,००० ० १०००,००० 
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देखभाल दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१) 

६० ९४३ ३३६ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० अंतगत द नगर झोपडप ी 
येथे टाकले या जलवािहनी व 
मल:िनसारण निलकेवर ॉ ट 
पेि हंग करणे व इतर थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करण े

१० २५००,००० ० १०००,००० 

६१ ९४४ ३३७ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० अंतगत िव ानगर झोपडप ी 
येथे टाकले या जलवािहनी व 
मल:िनसारण निलकेवर ॉ ट 
पेि हंग करणे व इतर थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करण े

१० २५००,००० ० १०००,००० 

६२ ९४४ ३३८ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० द नगर  झोपडप ीम ये गटर, 
पाथवेची  देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१० २५००,००० ० १०००,००० 

६३ ९४४ ३३९ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० िव ानगर झोपडप ीम ये 
गटर, पाथवेची  देखभाल दु ती 
व इतर अनुषं िगक थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

१० २५००,००० ० १०००,००० 

६४ ९४४ ३४० सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० द नगर झोपडप ीमधील 
मनपा इमारत, शौचालय व इतर 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

१० २५००,००० ० १०००,००० 

६५ ९४४ ३४१ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० िव ानगर झोपडप ीमधील 
मनपा इमारत, शौचालय व इतर 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

१० २५००,००० ० १०००,००० 
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६६ ९४४ ३४२ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१० व छ भारत अिभयान 
अंतगत शौचालय देखभाल 
दु ती व इतर अनुषं िगक 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

१० ३७५०,००० ० १५००,००० 

६७ ९४४ ३४३ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
११ अंजठानगर झोपडप ीम ये 
शौचालय, गटर, पाथवेची  
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

११ २५००,००० ० १०००,००० 

६८ ९४४ ३४४ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
११ दु गानगर झोपडप ीम ये 
शौचालय, गटर, पाथवेची  
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

११ २५००,००० ० १०००,००० 

६९ ९४४ ३४५ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
११ शरदनगर झोपडप ीम ये 
शौचालय, गटर, पाथवेची  
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

११ २५००,००० ० १०००,००० 

७० ९४४ ३४६ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
११ मोरेव ती / िभमश नगर 
झोपडप ीम ये शौचालय, गटर, 
पाथवेची  देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

११ २५००,००० ० १०००,००० 

७१ ९४५ ३४७ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
११ अंतगत झोपडप ीम ये 
िविवध िठकाणी टाकले या 
जलवािहनी व मल:िनसारण 
निलकेवर ॉ ट पेि हंग करणे व 
इतर थाप य िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करण े

११ २५००,००० ० १०००,००० 
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७२ ९४५ ३४८ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
११ व छ भारत अिभयान 
अंतगत शौचालय देखभाल 
दु ती व इतर अनुषं िगक 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

११ २५००,००० ० १०००,००० 

७३ ९४५ ३४९ भाग . ११ मधील झोपडप ी 
े ासाठी नामिनदशंक 

िदशादशक फलक ,इतर 
आव यक आशयाचे फलक 
बनिवणे व बसिवणे तसेच इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे.  

११ २५००,००० ० १०००,००० 

७४ ९४५ ३५० सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ िमिलंद नगर,बौ  
नगर झोपडप ीम ये शौचालय, 
गटर, पाथवेची  देखभाल दु ती 
व इतर अनुषं िगक थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

७५ ९४५ ३५१ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ इं िदरा नगर, राज 
नगर झोपडप ीम ये शौचालय, 
गटर, पाथवेची  देखभाल दु ती 
व इतर अनुषं िगक थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

७६ ९४५ ३५२ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२  संजय नगर, 
दळवी नगर, राहल नगर 
झोपडप ीम ये शौचालय, गटर, 
पाथवेची  देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

७७ ९४५ ३५३ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ PCMC कॉलनी, 
कमवीर नगर िमक नगर 
झोपडप ीम ये शौचालय, गटर, 
पाथवेची  देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 
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७८ ९४५ ३५४ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ आ णाभाऊसाठे 
वसाहत येथील २५६ व ५७६ 
गाळे प रसरातील झोपडप ीम ये 
शौचालय, गटर, पाथवेची  
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

७९ ९४५ ३५५ भाग . १३ से. . २२ येथील 
संजयनगर, राजनगर, दळवी नगर 
व इं िदरानगर प रसरातील 
समाजमं िदर व कंपाउंड वॉलची 
द ु ती करणे व इतर थाप य 
िवषयक कामांची  देखभाल व 
दु ती करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

८० ९४६ ३५६ भाग . १३ से. . २२ येथील 
िमिलंद नगर, िवलास नगर 
प रसरातील समाजमं िदर व 
कंपाउंड वॉलची द ु ती करणे व 
इतर थाप य िवषयक कामांची  
देखभाल व दु ती करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

८१ ९४६ ३५७ भाग . १३ से. . २२ येथील 
बौ  नगर, राहल नगर, िमक 
नगर प रसरातील समाजमं िदर व 
कंपाउंड वॉलची द ु ती करणे व 
इतर थाप य िवषयक कामांची  
देखभाल व दु ती करणे. 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

८२ ९४६ ३५८ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ येथे 
आव यकतेनुसार िठकिठकाणी  

ॉम वॉटर पाईप टाकणे, गटर, 
पाथवे व इतर थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१३ ३२५०,००० ० १३००,००० 

८३ ९४६ ३५९ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ संजयनगर, 
राजनगर, दळवी नगर, इं िदरानगर, 
िमिलंद नगर झोपडप ीम ये 
टाकले या जलवािहनी व 
मल:िनसारण निलकेवर ॉ ट 
पेि हंग करणे व इतर थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 
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करण े

८४ ९४६ ३६० सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ बौ  नगर, राहल 
नगर, िमक नगर, , िवलास नगर 
झोपडप ीम ये टाकले या 
जलवािहनी व मल:िनसारण 
निलकेवर ॉ ट पेि हंग करणे व 
इतर थाप य िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करण े

१३ ३०००,००० ० १२००,००० 

८५ ९४६ ३६१ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१३ से. . २२ व छ भारत 
अिभयान अंतगत शौचालय 
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१३ ३७५०,००० ० १५००,००० 

८६ ९४६ ३६२ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४ आंबेडकरनगर झोपडप ीम ये 
शौचालय, गटर, पाथवेची  
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१४ ३७५०,००० ० १५००,००० 

८७ ९४६ ३६३ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४ रामनगर झोपडप ीम ये 
शौचालय, गटर, पाथवेची  
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१४ ३७५०,००० ० १५००,००० 

८८ ९४६ ३६४ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४ महा मा फुलेनगर 
झोपडप ीम ये शौचालय, गटर, 
पाथवेची  देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१४ ३,७५०,००० ० १५००,००० 
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८९ ९४७ ३६५ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४ जयम हारनगर 
झोपडप ीम ये शौचालय, गटर, 
पाथवेची  देखभाल दु ती व 
इतर अनुषं िगक थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

१४ २५००,००० ० १०००,००० 

९० ९४७ ३६६ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४ अंतगत झोपडप ीम ये 
िविवध िठकाणी टाकले या 
जलवािहनी व मल:िनसारण 
निलकेवर ॉ ट पेि हंग करणे व 
इतर थाप य िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करण े

१४ २५००,००० ० १०००,००० 

९१ ९४७ ३६७ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४ झोपडप ीम ये िविवध 
िठकाणी व छ भारत अिभयान 
अंतगत शौचालय देखभाल 
दु ती व इतर अनुषं िगक 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

१४ ३०००,००० ० १२००,००० 

९२ ९४७ ३६८ सन २०२०-२१ म ये भाग . 
१४  झोपडप ीमधील अंतगत 
र ते समपातळीवर घेऊन 
िवकिसत करणे. 

१४ ३०००,००० ० १२००,००० 

९३ ९४७ ३६९ सन २०२०-२१ म ये 'अ' 
भागाअंतगत असले या 

झोपडपट्याम ये 
आव यकतेनुसार हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे. 

ससा ३५००,००० ० १४००,००० 

९४ ९४७ ३७० सन २०२०-२१ म ये 'फ' 
भागाअंतगत असले या 

झोपडपट्याम ये 
आव यकतेनुसार हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे. 

ससा ३७५०,००० ० १५००,००० 

९५ ९४७ ३७१ सन २०२०-२१ म ये 'अ' 
भागाअंतगत असले या 

झोपडपट्यामधील खोदले या 
र यावरील ेचस जी.एस.बी व 
बी.बी.एम. प दतीने भरणे.  

ससा ३०००,००० ० १२००,००० 
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९६ ९४७ ३७२ सन २०२०-२१ म ये 'फ' 
भागाअंतगत असले या 

झोपडपट्यामधील खोदले या 
र यावरील ेचस जी.एस.बी व 
बी.बी.एम. प दतीने भरणे.  

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

९७ ९४७ ३७३ सन २०२०-२१ मधील 'फ' 
भागातंगत  िविवध 

झोपडपट्यातील चौकांची 
देखभाल दु ती करणे व 
सभोवताल या प रसरात 
आव यकतेनुसार देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

९८ ९४७ ३७४ सन २०२०-२१ मधील 'अ' 
भागातंगत  िविवध 

झोपडपट्यातील चौकांची 
देखभाल दु ती करणे व 
सभोवताल या प रसरात 
आव यकतेनुसार देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

९९ ९४७ ३७५ सन २०१८-१९ म ये 'अ' े ीय 
कायालय अतंगत असले या 
झोपडप ् यामधील पी ची मनपाचे 
पोटल "सारथी" वरील ा  
त ारी सोडिवणे , राडा रोडा 
उचलणे व  आव यकतेनुसार 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करण े   

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

१०० ९४८ ३७६ सन २०१८-१९ म ये 'फ' े ीय 
कायालय अतंगत असले या 
झोपडप ् यामधील पी ची मनपाचे 
पोटल "सारथी" वरील ा  
त ारी सोडिवणे , राडा रोडा 
उचलणे व  आव यकतेनुसार 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करण े   

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

१०१ ९४८ ३७७ अ,फ ेि य काय े ातील 
झोपडप ीतील जु या व चालु  
कामांची िबले अदा करणे. 

ससा २५००,००० ० १०००,००० 

    ३७८ 2020-21 निवन कामे 
(BSUP) 
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१०२ ९४८ ३७९ शहर झोपडप ी पुनवसन अंतगत 
िमिलंदनगर येथील क पामधील 
(A2, A3) इमारतीच े थाप य, 
िव ुत, पाणीपु रवठा व 
जलिनःसारण िवषयक दु तीची 
कामे करणे. 

२१ ५००००,००० ० १००००,००० 

१०३ ९४८ ३८० JnNURM-BSUP अंतगत 
बांधणेत आले या पुनवसन 

क पातील इमारत ची उव रत 
थाप य िवषयक दु तीची कामे 

करणे. 

ससा ३००००,००० ० ५०००,००० 

१०४ ९४८ ३८१ वेताळनगर झोपडप ी पुनवसन 
क पातील उव रत थाप य 

िवषयक कामे करणे 

१८ १००००,००० ० २५००,००० 

१०५ ९४८ ३८२ िमिलंदनगर झोपडप ी पुनवसन 
क प ट पा २ ला िसमािभंत 

बांधण े

२१ ५०००,००० ० २०००,००० 

१०६ ९४८ ३८३ शहर झोपडप ी पुनवसन अंतगत 
िव लनगर येथील क पामधील 
(A8)  इमारतीचे थाप य, 
िव ुत, पाणीपु रवठा व 
जलिनःसारण िवषयक कामांची 
द ु तीची कामे करणे. 

९ २००००,००० ० २५००,००० 

          
५७८३५०,००० ० २४५३४०,००० 

 
  अनुकूल-८१             ितकूल- ० 
  अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
  केले. 
           ---- 
 
 
 
 
 
 



190 
 
 
मा.महापौर -  सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे मी जाह र करते. 
     ---- 
  

  (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/६/का व/४३१/२०२० 
दनांक - ६/८/२०२० 
 

                                                    
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर -४११ ०१८. 
 

 त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या 
      कायवाह साठ  रवाना.  
 
 


