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

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

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

कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आह.े  

मा. ाने र थोरात   – मा.महापौर साहेब, शरद रणिपसे – काँ ेस आमदार व िवधान 
प रषदेचे गटनेते यांचे िनधन, ह.भ.प. ताजु ीन महाराज शेख -  जे  कतनकार यांचे िनधन,  

ांितिवरांगना हौसाताई पाटील– ांित सह नाना पाटील यां या क या यांचे िनधन,  द. मा. 
िमरासदार -  जे  सािहि यक व िवनोदी लेखक  यांचे िनधन,  अर वद ि वेदी – जे  अिभनेते व 
खासदार यांचे िनधन, पुछ से टरम य ेदहशतवा ांशी झाले या चकमक म य े ५ शहीद जवान,    
ि तीजा आनंद वहारे – िबबवेवाडी येथील कब ीपटू यांचे िनधन, ह रदास नायर यांचे 
िनधन   झा याने यांना दांजली वाह यात यावी.  
मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर -  दांजली अपण कर यासाठी सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 

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

( िवशेष उ लेखनीय कामगीरीब ल  कुमारी माधुरी ग ड, ी. दशरथ गायकवाड, सौ. सिवता 

गायकवाड, मा. ऋतुराज गायकवाड, मा. ह.भ.प. सितश महाराज काळजे, ी. साद पाटील 
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यांचा  मा.महापौर, मा. उपमहापौर, मा.अ य - थायी सिमती, मा. स ा ढ प नेते, मा. 

िवरोधी प नेते व सव प ांचे गटनेते यांचे हा ते स मान करणेत आला.)                              
महापौर – सभे या पुढील कामकाजाला  सुरवात कर यात येत आह.े 

मा. सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 

उपि थत असलेले नगरसेवक,  नगरसेवीका. माई आता दांजली वाहताना माऊली थोरातांनी 
एक उ लेख केला आह.े १४ वष य कब ीपटू ि तीजा वहारेचा.  मला वाटतं क  आपण 

कमीत कमी या पंचवा षक म य े १० वेळा तरी आपण हया प दतीची दांजली वािहलेली 
आह.े  कालच मी शेल पे ोलपंप येथुन शंकरवाडीचे जे मं दर आह े तेथून येत होते. तीन मुले 

होती आिण ६ मुली हो या. यातील एक मुलगा या मुलीला इतक अतोनात मारत होता क  ते 

याला कुठ या प दतीने थांबवायचे  हेही आ हांला कळत न हतं. माई आजजर आपण बिघतल ं

तर आपली पोलीस यं णा या प दतीने काम करते पोलीस आयु ालय पपरी चचवड 
महापािलका प रसरात आह.े  पण पोलीस यं णा या प दतीने काम करते या वेळेला 

ि तीजाचा अंत झाला यावेळेला माई आप याला िभती वाटायला लागली.  आज आप याला 

५०% मिहलांचे आर ण आह ेतरी आपण सुरि त कती आहोत याचा िवषय पदोपदी रोज 

सारखा ल ात येतो. आज जर आपण कामासाठी पीसीएमसी म ये काही कामासाठी रा ी 

बाहेर गेलो माई तर आपण पािहल ं तर येक र याम य ेवेगळे वसाय करणा-या मिहला 

तीथे उ या राहताना  दसतात या पिह यांदा एवढया दसत न ह या.  माई मा याच  

वॉडाचा अ यास केला तर  २- ३ ठकाण ेअशी आहेत क  िजथ े  सं याकाळी मिहलांना जाता 

सु दा येत नाही. हा जो िवषय आह े दोन वष कोिवड मुळे शाळा बंद आहेत, आता आप या 

शाळा सु  होणार आहेत. आज आपण ८ वी ते १० वी चे वग सु  केल ेआहेत. थोडया दवसांनी 

सरकार संपूण शाळा सु  करेल. हा जो सुर ेचा  ऐरणीवर आला आह े आयु  साहेब 

तु हांला  आह े क   आपण आिण आपले पोलीस आयु ालय हया दोघांनी िमळुन पपरी 
चचवड महापािलका प रसरातील मिहलां या सुरि ततेचा िवषय कुठ या प दतीने  

हाताळ याचा ठरवलले आह.े कारण येक ठकाणी बिघतल ं तर येक ग लीम य े येक 

र यावर  मुल ची चे ा, येक ग लीम य ेघाईघाईत एखादा बॅनर लावला तर काढायचा फ  

य  करतात मा  बाक चे जे चाललय या यासाठी तु ही कुठ या प दतीने य  करता याचं 
उ र आयु  साहेब तु ही आ हांला ायचय. आज ५०% आर ण घेऊन सभागृहात आ ही 

मिहला बसतोय.  पण आमचा आवाज तुम यापयत पोहोचतो का. माई तु ही सु दा  आम या 

आई आहात. आज आम या भिगनी हणुन तु ही या प दतीने सहकारी हणुन महापौर 

पदावर बसलात माग े सु दा आपला िवषय झाला होता क  जर आयु ालय इथ े असेल तर 
िपसीएमसी साठी आपण कुठ या प दतीने काम करतोय याचे उ र आयु  तु ही आ हांला ा. 

या प दतीने रे युलरली आ ही मिहलांची अवहेलना  होताना आ ही पाहतोय या अवहेलनेचं 
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उ र आयु साहेब तु ही आ हांला ा. पोलीस आयु ांलयाम य े तु ही कुठ या प दतीची 

यं णा आम या साठी राबिवता येईल याचे उ र तु ही ाव े लागेल. या ाचे उ रानंतर 

महापौर मला परत बोलायचय. 

मा. महापौर - आयु  सो. सुजाताता नी जो   मांडललेा आह े याला आपण उ र ाव.े  

मा.आयु  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन उपि थत 

असलेले नगरसेवक,  नगरसेवीका. मा. सुजाता मॅडम यांनी जो  उपि थत केलेला आह ेतो 
िनि तपण ेया िवषयी गांभीयाने िवचार कर याची गरज आह.े मला वाटतय या िवषयी काही 

टेप जे महापािलका हणुन आपण घेत आहोत याम ये पूण शहराम य े सीसी टी ही नेटवक 
आपण खुप लवकरच शहराम ये पेरणार आहोत. याम य ेसव कारचे जे काही प लीक लेसेस 

आहेत या क हर कर याच िनयोजन झालेल आह े याचे टडर डॉ युमट सव रेडी आह ेपुढ या 
एक आठवडया या आत ही ोसेस सु  होणार आह.े मला वाटतं यामुळे आप याला या 

कार या या घटना आहेत यांचे वेळेवर िडटे शन आिण यानंतर इिमिजएट ऍ शन कारण 
पोलीस जे मु यालय आह े याची जी कमांड आिण कं ोल िस टीम असणार आह े तीही 
आप याबरोबरच एका ठकाणी असणार आह.े तरी ही एक टेप ब-याय अंशी या सम येला एक 

तोडगा हणुन आप याला बघता येईल. मला वाटतं या िवषयी या काही घटना होत आहेत तर 

यांचा यो य प दतीने पाठपुरावा करणे खूप गरजेचं आह.े तु ही आता या घटना  मे शन के या 

मी वत: पोलीस किमशनरांशी चचा करतो आिण या िवषयी जे काही करण ेगरजेचे आह े कवा  

या सभागृहाम य ेया िवषयी या काही सूचना असतील यानुसार काम कर यासाठी य  केल े
जातील. आपले शहर वाढत असताना जेवढया माणाम य ेपोलीस टेशन व पोलीस चौ या 

अस याची गरज आह े याचंही ऍसेसमट करण े खूप मह वाचे आह.े हया घटना वारंवार या 

ए रयात घडत आहेत कवा ितथ ेआपले पे ो लग असो कवा जे काय पोलीसांचे िनयोजन आह े
या िवषयी ल  देणे गरजेचे आहे या िवषयी  पोलीस किमशनर बरोबर इ हन स मा. महापौर 

यांचे अ य तेखाली पुढील काही दवसांम य े आ ही एक िमट ग िनि त बोलाव ू व या सव 
बाब वर िव तृत चचा क . कारण मला वाटत मिहलांची सुर ा ही सवात मह वाची ायॉ रटी 

आह.े एक शहर हणुन आिण एक शहर शासन हणुन ती आपली जबाबदारी आह.े िनि तपणे 

यचुर म ये या िवषयी यो य ती कायवाही कर याचे या महासभेला आ ासन देतो, ध यवाद. 
मा. सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 

उपि थत असलेले नगरसेवक,  नगरसेवीका. मा. आयु  मागे जे हा ावणजी हड कर होते 

यावेळेला आम या सगळया नगरसेवकांची व नगरसेिवकांची एक िमट ग आयु ाबंरोबर 
लावली होती. मा. आयु  आमचे सगळयांचे जे वॉड आहेत ना ते वेगवेगळया प दतीचे आहेत. 

मा या वॉडात वायसीएम हॉि पटल आह,े डी.वाय. पाटील इंिजिनअर ग कॉलेज आह,े डी. 

वाय. पाटील हॉि पटल, न सग कॉलेज आह.े मा या वॉडात येणारा जाणारा जो ल ढा आह ेतो 
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वेगळया प दतीचा आह.े आज मा याकडे व भनगर एस.टी. टँड आह.े नाही हटल े तरी 

पर ांितय १००० ते १५०० बसेस मा याकडे तीथ ेरा ी या मु ामाला येतात. यावेळेला या 

बसेसचा जो  ाय हर असेल, जो कंड टर असेल, जो कोणी माणूस असेल यांवी कुठलीही न द 

आम याकडे नसते. आज तीथ े छेडछाडीचे कार एवढे वाढलेत किमशनर साहेब क  या 

अनुषंगाने तु हांला लवकर काम करावेच लागेल. मागे सु दा माई आपली एक मागणी होती क  

वतं  मिहला पोलीस चौक  असावी. कारण आ हांला जर एखादा िवषय झाला तर िडरे टली 

आ ही एखा ा चौक त जातो तर मिहला थोडया घाबरतो क  कोण या प दतीने कं लट 
न दवायची. आमची ही एक िवनंती असेल क  वतं  महीला पोलीस चौक  कवा पोलीस 

टेशन हे िपसीएमसीसाठी असाव. याचबरोबर आपले  जे ८ भाग आहेत या ८ भागासाठी 

वतं  मिहला पोलीस चौक  असावी एवढी तु हांला मी िवनंती करते आिण मला वाटतं ही 
सूचना आपण ाहय धरावी.  

मा. उषा मुंढे – मा. महापौर साहेब, सूचनेस माझे अनुमोदन आह.े   

मा.अिजत ग हाण े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 

उपि थत असलेले नगरसेवक,  नगरसेवीका. आवजुन उपि थत असलेल े िश र िवधानसभा 
मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोलजी को ह े व प कार, महापौर, आयु  मा. सुजाताताई 

पालांडे यांनी मह वाचा िवषय घेतला आह ेव हा िवषय आप याला संपुण पपरी चचवड म ये 
अनुभवायला िमळतो. या याम य ेआपली महापािलका नेमक काय करीत आह ेव काय करणार 

आहोत या संदभातील िनयोजन आयु  सो. सांग याचा य  केला. आगामी काळाम ये आपण 

सीसी टी ही कॅमेरे बसवायचा लॅ नग आह.े या अनुषंगाने महापौर साहेब आिण आयु  साहेब 

मला एका मह वा या िवषयाला या ठकाणी वाचा फोडायची आह.े  गे या काही दवसापासुन 

महापौर साहेब आपण पाहतोय क  माट िसटीचा जो क प आप या शहरासाठी ख-या अथाने 

एक मानाचा तुरा अशा कारचा क प राबिव यास घेतला. सु वाती या काळाम य ेआप या 

शहराला माट िसटीम य े घेतल ं गेल ं नाही आिण मग आपण या वेळेस आप या सगळयांना 
वाईट वाटल े क  आपल ं शहर एवढं चांगल ं असताना आप या शहराचा माट िसटीम ये 
अंतभाव झाला नाही आिण या वेळेस खरं हणजे आपण या या पूव च ख-या अथाने आपलं 

शहर एक  माट शहर हणुन ओळखलं जात होतं. बे ट िसटीचा पुर कार िमळाला. आप याला 

व छतेचाही पुर कार या काळात िमळाला. आपला माट िसटीम य ेहो यासाठी आपण सव 

या साठी य  क  लागलो. आ ही सगळयांनी आदरणीय अिजतदादा पवार साहेबांची भेट 

घेतली यां या मा यमातुन शर ं  पवार साहेबांना आ ही या ठकाणी भेटायला गेलो 
द लीला आिण यांना िवनंती केली क  आप या पपरी चचवड शहराचा अंतभाव माट 

िसटीम य े हायला पाहीजे कारण ख-या अथाने देशातील शहरे िनवडली आहेत यात आपले 

शहरही एक उ कृ  शहर आह े आिण याचा हया याम य ेअंतभाव झालेला नाही. मग पवार 
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साहेबांनी ताबडतोब यावेळी मा.वक या नायडूजीकडे ते खातं होतं या ठकाणी वक या 
नायडंूजी कडे आ हां सगळयांना जा याची साहेबांमुळे संधी िमळाली आिण साहेबांनी या 
ठकाणी यांना  सांिगतल ं क  आम या शहराला हया यात तु ही घेतल ं पाहीजे. यावेळेस 

वक याजंीनी सांिगतले क  तुमचे शहर हयातुन रा न गेलय. आमचंही बँगलोर   शहर यातुन 

रा न गेलय.ं परंतु नंतर या काळात जे हा कधी संधी िमळेल ते हा १०० ट े  तुम या शहराचा 

अंतभाव क  आिण काही दवसानंतर  नवी मुंबईनी जे हा बॅकआऊट केल या वेळेस आप या 
पपरी चचवड शहराला यात घे यात आल.े १००० कोटीचा िनधी  क  सरकार, रा य 

सरकार या, महापािलके या  मा यमातुन आप या शहराला माट िसटीचं य ात काही इतर 

शहरां या तुलनेत व पुण े शहरा या तुलनेत आप याला काम करायला संधी िमळाली आिण 
आपण सव जण आनंदात होतो क  आप या शहरा या नंतर का  होईना या यात समावेश 
कर यात आलेला आह.ेपरंतु जे हा महापौर साहेब ती या राबवली गेली  या वेळेस सु दा 

आमची मागणी होती क  तु ही ऑनलाईन या राबिवली गेली आिण ऑनलाईन के यामुळे 
काय झालं क  या ठकाणी ऑनलाईनम य े आय.टी. म ये काम करणारा ाऊड मोठया 

माणात आह े या ठकाण या लोकांनी या याम य ेमागणी न दवली आिण या म य े मला 
वाटतं पपळे सौदागर असेल पपळे गुरव असेल कवा राजू िमसाळांचा  िनगडी ािधकरणाचा 
भाग असेल हया लोकांनी जा तीची मागणी न दिवली. याम ये तु ही पपळे सौदागर आिण 

पपळे गुरव हा भाग सु वाती या काळात िनवडला. वा तिवक महापौर साहेब जो भाग 

दुलि त होता उदा. आम या भोसरीतील समािव  गावाचा भाग जर यात घेतला गेला असता 

तर याचा अिधक  फायदा झाला असता. आपण जे ऑलरेडी डे हल ड भाग होते या डे हल ड 

भागावरती आपण काम  करायला घेतल े आिण या दृ ीकोनातुन या ठकाणी कामही सु  
झाले. मा या मािहती माण े४ कारचे वेगवेगळे टडस या यात काढ यात आल.े एल अँड टी 

असेल टेक म ह ा असेल आिण अजुन वेगळे २ अशी ४ कामांची िवभागणी महापौर साहेब 
याम ये झाली. आिण एल अँड टी चे काम आह ेआपण सवजण जे पेपरला वाचतोय ते रा वादी 

काँ ेस प ा या मा यमातुन अनेक वेळा आयु  साहेब आप याकडे तशी मागणी कर यात 
आली. यासाठी ये  नगरसेिवका सीमाताई सावळे सु दा तशाच कारची मागणी गेल ेदीड 

दोन वष  करत आहेत. या कामाम य ेमोठया माणात चुक या प दतीने काम केली गेलेली 

आहेत आिण याम ये जी काही अिनयिमतता दसते ती आप यासमोर आण याचा य  अनेक 
वेळा अनेक लोकांनी केला आह ेआिण या याम य ेआता जो एल अँड टी चा जो कार आह ेएल 
अँड टी ला जी २५० कोटीची िनिवदा दे यात आली या यातला जो आप या समोर आलेला 
िवषय आह े याम य ेआयु  साहेब या यात मु यत: टे कल सँ शनच  घे यात आलेली नाही. 

हणजे महापािलके या इितहासातील ह ेपिहलं काम असेल क  यात आपण टे कल सँ शन 
महापौर साहेब घेतलेल ंनाही. आपण २ लाखाचे काम असेल, ३ लाखाचे काम असेल याला 

टे कल सँ शन घेतो असं असताना आपण २५० कोटी या कामाला महापौर साहेब टे कल 
सँ शन घेतल ेगेले नाही ही अ यंत दुदवाची बाब आह ेआिण ते टे कल सँ शन....   
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मा.महापौर – इथे जो िवषय मिहलांबाबत मांडला आह े या ब ल बोला. मी तु हांला 

बोलायला नाही हणत नाही.  

मा. अिजत ग हाण े-  १०० ट े   या िवषयाब ल बोललो आह.े हा िवषय मह वाचा नाही का. 

या करदा या नागरीकां या पैशाचा  आह.े िवषय चुक चा आह ेका . नागरीकां या िहताचा 

नाही का.  

मा. महापौर – १०० ट े  मह वाचा आह.े मिहलां या बाबतीत  िवषय मांडला आह े या 

िवषयावर बोलण े आव यक आह.े जो िवषय आता चाल ू आह े या िवषयावर बोलावे. मा. 

सुजाता पालांडे यांनी मिहलांचा जो िवषय मांडला आह े या िवषयावर बोलाव.े  

मा. अिजत ग हाण े – पपरी चचवड शहरा या िहता या िवषयावर बोलत अस याने तु ही 

मला अडव ूशकत नाही. तो माझा अिधकार आह.े  

मा. महापौर – आयु ांना पण आ ही सूचना केले या आहेत. जे हा तो िवषय येईल ते हा 

बोला. 

मा. अिजत ग हाण े–. महापािलकेनी जी काम े१००० कोटीची काम ेकाढली आहेत यात या 

२५० कोटी या कामाला टे कल सँ शन घेतलेल े नाही महापौर साहेब. तु हांला असं 

हणायचय का ते बरोबर आह.े 

मा. महापौर – ह ेपहा. िवषय आ यानंतर तु ही बोला.  

मा. अिजत ग हाण े - तो िवषय नाही अजडयावर. मला हया िवषयावर बोलायचय 

सभागृहाम य.े सभागृहाला कळलं पािहजे काय चाललय ते. 

मा. महापौर –आयु ांचा तो िवषय आह.े आयु ांनी यांचे प दतीने यांचा खुलासा मांडलेला 

आह.े  

मा. अिजत ग हाण े – मा. महापौर मला १००० कोटी या िवषयाबाबत मला सभागृहाम ये 

बोलायचे आह.े माझा तो अिधकार आह ेमा. महापौर आिण तु ही मला अडव ूशकत नाही 

मा. महापौर – १०० ट े . मी नाही हणत नाही.  

मा. अिजत ग हाण े – मा.महापौर साहेब, हा सु दा मह वाचा िवषय आह.े महापौर साहेब 

आप या येका या भागाम य े खोदाई झाली. येक भागात कुठ या नगरसेवकाला 

मािहती खोदाई  झाली. कुणी पण सांगाव.ं तुम या भागात जे हा खोदाई झाली ते हा कोणी 

थाप य िवभागाला मािहत होतं का खोदाई झाली. खोदाई के यानंतर या याम य े जे हा 

आ ही अिधका-यांना फोन केले क  ही खोदाई  कशा कारची आह ेते हा यांनी सांिगतले क  

ही खोदाई माट िसटीची आह ेआिण ती खोदाई के यानंतर जे हा आम या ल ात आल ंक  ही 
खोदाई माट िसटीची आह.े थाप य िवभागाला मािहती होतं का िब कुल मािहत न हतं. मग 
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आ ही अिधका-यांना सांिगतल ेक  तु हाला माट िसटी या कामाची मािहती आह ेका. मला 

काय कुठ याही नगरसेवकाला क  यां या यां या भागात खोदाई झाली यांना यानंतर 
कळालयं क  माट िसटीची खोदाई आह ेमहापौर. कती चुक चं आह.े आपण जे चांगल ेर ते 

होते ते डांबरीकरण केलेल ेर ते अनेक ठकाणची खोदाई केली आिण खोदाई करताना कुठ याही 
कारचं िनयोजन नाही. थाप य िवभागाला क पना नाही. या िवभागा या नगरसेवकांना 

मािहत नाही आिण तशा कारे तु ही काम ं सु  केली आिण  काम सु  झा यानंतर मा या 
भागात सांगतो माई आपण या ठकाणी जेथे खोदाई झाली मी अिधका-यांना सांिगतल ेक  

काम थांबवा कारण मा या येथे दोन ऍि सडट झाले. या खोदाई या कामात दोन लोक पडली. 

आम या भागाम य ेजा ती या शाळा आहेत. शाळां या मुलांना आिण नागरीक तेथ ेजात होते. 

आिण माग या वेळेस हा िवषय जे हा सभागृहात आला या वेळेस हा िवषय मी काढला होता. 

आिण या वेळेस जे हा खोदाईम य ेलोकं पडली ते हा मी थाप य िवभागाला िवनंती केली क  
ताबडतोब ते बुजवा. ते बुजवल े कोणी थाप य िवभागाने. य ात या टडरम य े महापौर 

साहेब ते काँ ॅ टरचे काम होतं. माग यावेळेस तो िवषय काढला होता र टोरेशनचा. ही 

जबाबदारी कोणाची होती या काँ ॅकटरची जबाबदारी होती. आयु  साहेब कुठ याही कारचे 

र टोरेशनचे काम या संबंिधत ठेकेदारांकडून झालेल ेनाही ही व तुि थती आह.े ह ेसगळं काम 

पपरी चचवड मनपा या थाप य िवभागाने केलेल ेआह.े कती मोठं नुकसान आह ेह ेमहापौर 

साहेब या याम य े महापािलकेचं. पयायाने नागरीकां या पैशाचं नुकसान करतोय आपण.हे 

करताना दुसरा मु ा असा क  या ठकाणी खोदाई झा यात, मी नंतर या या खोलात गेलो. 

तर या याम य े खोदाई कती करायची आिण कती खोदाईला नेमकं काय काय करायचे ह े
सु दा ठरलेल े असते. य ात तसं झालय काय तु ही चला आयु  साहेब. येक ठकाणी 

तु हांला घेऊन जातो. तु ही जर तशा प दतीने लॅ नगनी काम केल ंअसेल तर आ ही िवरोध 

करणार नाही पण व तुि थती काय महापौर साहेब तु ही कुठ याही भागात जा शहरा या या 
ठकाणी तशा प दतीचे काम झालेले नाही. मोठया माणाम य े हया कामाम य े चुक या 

प दतीचा कारभार झालाय या कामाम य े ाचार झालाय. हा जो ाचार होतोय ट क  

ोजे ट ७५० क.मी.चे काम या याम य े काढल े गेल े आह े ह े जे मी एल अँड टीचे जे मी 
सांगतोय ७५० क.मी.चे आप याकडे तेवढे र ते आहेत का महापौर सो, िब कुल नाहीत. 

य ात ५०० कमी चे काम झालेल े आह ेआतापयत. आता परवा आ ही आयु  साहेबांना 

आमचे अ य  आिण आ ही भेटायला गेलो क  ते हा आयु  साहेबांनी आ हांला सांिगतल ेक  
आ ही ५०० कमी चे काम केलय आिण आता उवरीत काम बघु आ ही के हा कसं करतोय.  

जे हा ५०० कमी चे काम होते ते हा तु ही ७५० कमी चे कॉ ॅ ट काढताय महापौर साहेब 
यावेळेस याच प दतीचे  ठेकेदार येणार आहते आिण मग या याम य े रग होतात. रग 

झा यामुळे एलअँड टी चा जो कॉ ॅ टर आह ेएल अँड टी काम करतय का, िब कुल करत नाही. 
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एल अँड टी नी कुणाला काम दलय दुस-याला सब कॉ ॅ टरला दलयं. सब कॉ ॅ टरनी 

कोणाला काम दलय ितस-या सब कॉ ॅ टररला. हणजेच मुळात टडर म य े सबकॉ ॅ टर 

नेम याचा अिधकार न हता आिण जर होता तर १५ दवसात जे तु ही सब कॉ ॅ टर नेमलय 
यांनी या बोडासमोर कवा शासनासमोर आल ं पािहजे. तु ही या ठकाणी सब 

कॉ ॅ टरनेमला होता ते सांिगतल ंपािहजे होतं. य ात तसं झालय ंका िब कुल झालेल ंनाही. 

आिण जर तु ही सब कॉ ॅ टस नेमायचे तर यां याकडे काय मता आह े या लोकांनी जे काम 
केलय ती मता आह ेका यां याकडे काम करायची िब कुल नाही. इत या मोठया माणात 

सबकॉ ॅ टर  आपण क न या शहरातील काम केल ंगेलं आिण चुक चं केल ंगेलं. आता तु ही 

कुठेही चला आयु  साहेब तु ही या कामाची चौकशी करा अशी आमची मागणी आह.े परवा 

तु हांला आम या प ाचे अ य ांनी आिण नगरसेवकांनी आप याला मागणी केली आह े क  
तु ही या संबंिधत कामाची चौकशी लावली पािहजे आिण तु ही चला ठक ठकाणी आ ही 
तु हांला घेऊन जातो नाही तर तु ही चला आ हांला घेऊन या साईटवर आपण जाऊ आिण 
ितथ े या प दतीचे काम झालय का तु ही दाखवून ा आ हांला. इतका चंड ाचार हया 

कामाम य े झालेला आहे यामुळे महापौर हा आप या शहरातील नागरीकां या करदा यां या 
पैशाची लुट आह े या यामुळे आमची ही आ ही मागणी आह ेक  जे काही चुक या प दतीने 
कारभार हया माट िसटी या अंतगत झालेला आह े हया यावरती सखोल हयाची चौकशी 
झाली पािहजे आिण हे सगळं जनतेपुढे आले पािहजे. नेमका कशा प दतीने हा चुक चा कारभार 

झालेला आह.े ह ेतर २५० कोटीचे काम झाल.े परंतु या या ित र  उरलेली जी तीन पॅकेजेस 

आहेत महापौर या याही म ये खुप मोठा  ाचार झालेला आह.े यामुळे हया सव कामांची 

सखोल चौकशी हावी अशी माझी आ ही मागणी आह.े  

मा. सीमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन उपि थत 

असलेले नगरसेवक,  नगरसेवीका. आज या सभेला रा वादी काँ ेस प ाचे खासदार मा. डॉ. 

अमोल को ह े साहेब आवजुन उपि थत आहेत. हणजे रा वादी या सव सद यांनी ल ात 

यायचे आह ेक  तुम या कामकाजावर ल  ठेव यासाठी इथ ेआललेे आहेत. तु ही सभागृहात 

बसतात िवरोध करत नाहीत ह ेतु ही ल ात या, तु ही चुक या कामाला िवरोध करत नाहीत 
हणुन प ाकडून तु हांला िनरी क आलेल ेआहेत आिण यांचे अिभनंदन. यांना या ठकाणी 

येऊन या सभागृहाचे कामकाज बघायला याव ंलागते यातच सव आलेल आह.े आ ही बोलायला 

संधी देत नाही  असं होतच नाही.  कारण क  ख-या अथाने जर िवरोधी प  ाँग असता तर 

आता जे  माट िसटी वर तु ही बोललात ह ेतु ही माट िसटी ब ल पुव  बोलला असतात तर 
याचे के हाच तु ही तीन तेरा आिण नऊ बारा क  शकला असता या यासाठी सु दा  सीमा 
सावळला  प  ाव  लागतं. िवरोधी प  हणुन तु ही तुमची भूिमका यो य रतीने पार 

पाडली नाही. मा. माई आज गे या अनेक मिह यानंतर आपण या सभागृहाम य े सभेसाठी 

उपि थत झालेलो आहेत.  मा. महापौर माग या वेळेसच आप याला खरं तर ऑफलाईन सभा 
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घे याचा आदेश आलेला असताना सु दा आपण १७ तारखेला आदेश आ यानंतर सु दा २० 
तारखेची ही सभा ऑनलाईन घेतली. आ ही सु दा स ाधारी प ाचे  नगरसेवक आहोत  परंतु 

नगरसेवक असताना सु दा अनेक िवषयांवर बोलायची इ छा असते. आता सुजाता ता नी जो 

िवषय मांडला तो मिहलां या सुरि तते या संदभातील होता. या यावर किमशनरांनी जे 

उ र दलं, खरं तर तुमची डयुटी आह ेका आिण नाही का  तर डयुटी आह ेपण, आिण पोलीस 
शासनात तु ही नस यामुळे तु ही ठोसपण े उ रपण दल नाही यामुळे आ ही जो  

सांिगतला या यावर तु ही जे उ र दलं मी कॅमेरे लावतो,  कॅमेरे लावतो हणजे सावजिनक 
ठकाणी कॅमेरे लावणार. यांचा जो  होता याचा अथ गंभीर होता आिण खोलवर होता. 

महापािलके या आत अशा कारची अनेक मिहलांची प  ं येतात याचेवर सु दा आपण 
कायवाही करीत नाही, तो सु दा अ याचारच आहे मा या पसम ये ते प  आह ेते पटलावरती 
तु हांला मी देते. आम या वी मग पुलवर अशा कारची छेडछाडीची अनेक करण ं मा. 

योगेशभाई या वेळेस महापौर होते या वेळेस सु दा सभागृहात आलेले आहेत. बॅड मटन 

कोटवरती अशा कार या मिहलां या छेडछाडीचे, मुल या छेडछाडीचे कार घडतात ते 
सु दा िवषय  हया सभागृहात आले आहेत. आपली जी िस यु रटी आह ेआपण मोठा गाजावाजा 

क न या काँ ॅ टरवर कारवाई केलेली आह.े ते काँ ॅ टर जे या ठकाणी िस यु रटी नेमतात 

यांची शारीरीक मता काय असते, यांचं  बॅक ाऊंड काय असतं, खरच ते गु हेगार असतात 

क  नसतात अशी कुठलीही पडताळणी न करता या ठकाणी िस यु रटी नेमल ेजातात अनेक 
गो ी या ठकाणी घडले या आहेत. आ हांला ते िवचारायचे होते तु हांला याला तु ही 

सपशेलपणे बगल दलेली आह.े हणुन तुमचा िवषय असताना सु दा या सभागृहात तो मु ा 

उपि थत करताना एवढं िनि तपण े हणायचे होते  सुजाता पालांडेना क  यांनी या ठकाणी 
काय मु ा मांडला पािहजे. परंतु तु हांला िवषयाचं गांभीय नाहीय.ं तु हांला घाई असते खूप 

बोलायची. मी बघतो मी करतो मला सगळं मािहती आह.े  पण काही िवषय आम याकडून पण 

समजुन या. आ ही अिशि त माणसं आहोत. तु ही सुिशि त आहात. यामुळे तु ही जे बोलता 

तेच बरोबर असतं आ ही जे बोलतो ते मुख ठरतो हे वारंवार तु ही तुम या कृतीतुन दाखवुन 
दलेलं आह ेआिण हणून मा. महापौर साहेब आपण आता ि वम ग पुल चालू केल ेआहेत या 

ि वम ग पुलवरती कुठ या कारची िस यु रटी नेमायची. मिहला िस यु रटी आह े का 

आप याकडे, नाही. आप याकडे जी किमटी होती मिहलांवर अ याचार केल े एखा ाने काही 

प  ं िलिहली व फोटो ाफ काढलेत, हॉटसऍप चॅट केलेल े आहेत अशावर ती किमटी होती. 

तु ही मािहती या मा. महापौर साहेब गे या अनेक वषात यां या बैठका झाले या नाहीत. 

हणुन काय त ारी कमी झा या आहेत का? तर अिजबात नाही. या त ारी आह ेतशा आहेत 

आिण या यावर कुठलीही सुनावणी झालेली नाही. मा. किमशनरांना िवनंती आह ेक  अशा 

कार या िवषयांवरती आपण जािणवपूवक ल  देण े फार गरजेचे आह.े मा.अिजतदादा 

ग हाणनी आता जो  माट िसटीचा िवषय काढला आह ेमी टोचुन बोलल ेअसेल पण मी खरं 
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बोलले. माट िसटीवरती मा. महापौर साहेब हा ाचार आह ेका, ाचार झालाय ंका तर 

१०० ट े  ाचार झालेला आह े आिण याम ये िजतके पॉलीटीिशय स इ हॉ ह आहेत 
यापे ा जा त पटीने युरो ॅ टस आहेत हयाम य े अिधकारी आहेत. या अिधका-यांवर मा. 

किमशनरांना प  द यानंतर यांनी काय कारवाई केली यांनी सांगाव ेसभागृहा या पुढे.  गेले 

एक वष झाल ं मी या िवषयावर वारंवार प  देत आह.े पॉिल टिशय स खुप  नंतर आल.े 

युरो ॅ टस पिहल े आहेत यांचेवर कारवाई करायचे धाडस आह े का, अिजबात नाही आिण 
हणून मा. महापौर साहेब माट िसटीचं ते लोढण ं आपण आप या गळयात बांधुन यायचं 

नाही. कोणाला काय काय बोलायचं असेल, काय काय आरोप करायचे असतील १०० ट े  

कराव,  रा यात स ा तुमची आह.े आमची आह ेना आ ही करतोय परंतु हयांना सु दा कळले 

पािहजे स ेची माणसे आहेत. यांना सांगा कारवाई करायला आिण आ ह धरायला. मा. 

महापौर साहेब २५० कोटीचे एल अँड टी चे काम असताना आपण या ठकाणी टे कल 
सँ शन घेतलेले नाही. किमशनर साहेब टे कल सँ शन हणजे काय असतं हे मा या सार या 

लोकांनी तु हांला िशकवायची गरज नाही. परंतु िनि तपण े सभागृहात सांगते,  टे कल 

सँ शन का यायचं असतं. तर एखा ा गो ीचे एि टमशेन काय.  काम जर असेल तर खोदाईला 

कती खच येणार आह,े जेएसबी लागणार आह ेका, ेकर लागणार आह ेका, मॅ यूअल करणार 

असेल तर मॅन पॉवर कती लागणार आह.े यासाठी िसमट, वीट, वाळू, ड ट,  खडी  कती 

लागणार आह े यांचे एि टमेट करतात  आिण  एि टमेट ह ेयो य आह ेक  नाही ते तपास याचं 
काम या किमटीकडून होत असते हणुन याला टे कल सँ शन घेतात आिण तुमच टे कल 
सँ शन न घेत यामुळे  शहराचा रेडीअस हा ५०० कमी चा असताना ७५० कमी ची िनिवदा 
या दवशी िस द झाली याच दवशी  २५० कोटी या कामाम य े ाचार झाला हे 

सांगायला कुठ याही योितषाची गरज नाही. इतके टल ि लअर असताना सु दा मा. 

किमशनर साहेब आपण कोिवडचे कारण काढून मला आपण सुनावणी नाकारली.  तु ही जर 

इमानदार आहात, तु ही जर व छ आहात तर तु ही जर माझ ंप  वाचल ेअसते तर तु हांला 

लगेच कळालं असतं क  आपण हयाची सुनावणी घेणे कती आव यक आह ेपरंतु  तु ही सु दा 
सुनावणी दली नाही साहेब. आिण हणुन तु ही  सु दा तेवढे दोषी आहात.  तु ही परवा 

दवशी माझी सुनावणी झा यानंतरचं मला सांगा तु ही अजुनही भालकर साहेबांकडचा हया 
ठकाणी कायभार काढून घेतलेला नाही.  मा. महापौर साहेब िवषय िनघालाच आह े हणुन 

सांगते वाचून पण दाखवते काय काय मु े होते तर. जसा ५०० कमी रेडीएस असतानी ७५० 

कमीचे आपण  टडर काढले ना तसंच याच बरोबर आता ते ले ग करताना, ड ट करताना 
िमिनमम मॅि झमम ५ फुट खोल खोदायचे आिण िमिनमम २ फुट आह.े २ फुट जर खोदले 

असेल तर या ठकाणी एक चौकोन करावयाचा असतो आिण तो जो चौकोन आह ेतो कती 
लांबीचा व कती मीटरचा असेल तेवढया मीटरचा करावा लागतो. तो एक काँ टचा बॉ स 

करावयाचा असतो. तो कुठेही  आप याला शहराभराम ये केलेला आढळून येत नाही. मी परवा 
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सुनावणी देताना  किमशनरांना सांिगतल ंक   क  किमशनर साहेब आपण सांगाल या ठकाणी 
जे नकाशे आपले आहेत या ठकाणी ड ट लीन केलं ितथ ेबोट ठेवाव.ं मी २० लाख पयाची 

मिशन हया ठकाणी िवकत घेतलेली आह ेआिण या ठकाणी केबल हातभर आह ेजिमनी या 
आतम य े फ  माट िसटीची केबल आह े का ते पण आपण बघ.ु या ठकाणी अनेक कंप या 

आहेत यांनी वत:चे सु दा ड ट या ठकाणी ले ग केल ेआह.े आिण हणुन महापािलके या 

कोटयावधी पयांचा महसुल या चोरांनी बुडवलेला आह े आिण हणुन ही चोरी उघडक स 
आली पािहजे मा. महापौर साहेब. ही महानगरपािलका चालणार कशी. ही करदा या 

नागरीकां या पैशावर चालणारी महानगरपािलका आह.े इथे पै पै चा  िहशोब आपण देणं 

लागतो. हयां या चो-या आपण का पचवाय या आिण हणुन किमशनर साहेब या ठकाणी 

आपलं ठरल ंहोतं या दवशी तु ही चांगल ंबोलला होता क  ताई आपण चला आता जाऊन 
बघु. म येच भालकर साहेब बोलले आिण िवषय यांनी वळवला. किमशनर साहेब आपण जर 

इमानदार आहात, आपण जर ेट फॉरवड आहात तर आपण का नाही या मु यावर ठाम 

रािहलात. मी तर तीथ तयारी क न आली न हती ना. तु ही कुठ याही कोप-यात घेऊन चला. 

या ठकाणी जे ड ट केलेल ेआहेत या ठकाणी आपण तपासणी क . जे िनयम पाळले नाहीत 

नॉ स पाळले नाही  तुमचा स लागार तुमचे अिधकारी ह े सव या सव तुम यासहीत अ खी 
किमटी या ठकाणी दोषी आह.े  मा. सद यांनी माग या वेळेस सांिगतल ं असताना माट 

िसटीत ाचार नाही हण.े अरे डोळे बंद क  आिण पािहजे तसे दगड टाकू नाही ाचार 

दाखवला तर राजकारण सोडून देईन मी. इथ ेआमचे पैसे जातात. तु ही र यात ठक ठकाणी 

खोदुन ठेवलय साहेब. या खोदले या र यांची आज काय प रि थती आह े ती बघा.  या 

करदा या नागरीकां या  पैशावर आ ही हया शहराचा िवकास करतो ना ते नागरीक सु दा 
तु ही जेलम य े पाठवायला कमी केलेल े नाहीत आिण हणुन चीड येते हया िवषयाची मला 
तुमची. एखादा नगरसेवक जेलम य ेगेला ना काही फरक पडत नाही. याच नंतर बोट धरायच 

असतं.  जे हा करदाता नागरीक जेलम य ेपाठवनू साहेब आपण िवचार केला पािहजे क  आपण 

आपला पगार सु दा या या टॅ समधुन िनघतो. येक गो  मलाच समजते, मीच भारी, 

मा यािशवाय कुणीच भारी नाही असं होत नाही साहेब. हया रा याला यशवंतराव च हाणांचा 

वारसा आह.े यशवंतराव च हाण साहेबांनी मु यमं ी हणुन यांनी या ठकाणी  कारभार 

केलेला आह.े अनेक नेते होऊन गेले आहेत ते काय िशि तच होते अशातला काही  भाग नाही 

आिण हणुन यांनी काही रा य बुडिवल ेनाही. यामुळे आपण या गो ीचा कती घमंड करावा 

तोही एकदा ल ात या. मा. किमशनर साहेब दुसरा मु ा मी तुम यापुढे मांडला होता एल 

अँड टी नी या ठकाणाव न केबल खरेदी केली होती ती ो युअरमटची बील े आहेत. या 

िबलांना हाईटनर लावलेला आह.े मा. पोमण साहेब हटल े क   तो तर काँ ॅ टरचा िवषय 

आह.े १०० ट े  काँ ॅ टरचा िवषय आह े यांनी याला ५ पयात केबल िवकत दली आहे 
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आमचं काही हणण ंनाही. या यावर १८ ट े  जीएसटी देतो आपण. मग जीएसटी कशावरती  

देतो आपण संपूण टडर या कॉ टवरती जीएसटी हेही बरोबर आह.े पण केबल कुठ या कंपनीची 

घेतली ह ेबघण ेतर आपले काम आह.े याचा दजा काय आह ेह ेबघण ेतर आपल ेकाम आह.े  

तु ही जीएसटी कशावरती दली. इतकं काय आह े यात लपव यासारख.ं असं तर काही नाही 

टन क  ोजे ट आह ेआिण केबलची कमत कमी असताना तु ही या ठकाणी टडरम य ेफुगवुन 
दाखवली आह ेआिण हणुन टडरची कॉ ट २५० कोटी वरती गेली. ाचाराला वाव नाही या 

ठकाणी साहेब. सरळ सरळ ाचार आह.े बिघतल ंका िवचारा पोमण साहेबांना आज पयत 

केबल कुठ या कंपनीची आह ेती. यांनी ती केबल सु दा  पािहलेली नाही. खोदाईचे काम बॅक टू 

बॅक १४८ कोटीचे आह.े बॅक टू बॅक शंभर कोटीला बाहेर देऊन टाकल.ं सब काँ ॅ टर कर याचा 

टडरम य े िनयम आह ेआिण या िनयमाचा अंतगत तु ही केल आह ेएकदम बरोबर. परंतु या 

ठकाणी जर सब काँट टर  आपण नेमला असेल तर आपण किमटीला माट िसटी या 
किमटीला कळवण ं  पूव मा यतेिशवाय आप याला करता येणार नाही असे  सु दा याम ये 
आर.एफ.टी. म य ेनमूद आह ेसाहेब. जे मा टर ऍ ीमट आपण एल अँड टी बरोबर केलेलं आह े 

याम ये अनेक अट चा उ लंघन केलेल ं आह.े अट . ४१.३ System Inagurators shall 

not sub contract any work related to supply installation testing 

commissioning and O.M. of Smart City feed instructor inferture 

compressing of passive fibre net work poles  gantry etv ETC Model without 

PCSCL prior return consent. दल ं का सांगा मला आज पयत. आज पयत घेतल ंका?  

किमटी या पुढं आल ंका?  कोण काम करतय मािहती नाही. जो आह ेतो दादािगरी करतोय. 

मला आताच खोदायचय, आता खोदणार, काय करणार,  काय करणार. नगरसेवक तर आम या 

कपाळावर िलिहलेल ंआहे, पाठीवर िलिहलेल आ ही ाचारी आहोत. अिधकारी फ  चांगल े

आहेत. पॉिल टिशय स सगळे ाचारी आहेत. अरे तुमचा ाचार लपवता लपवता आम या 

नाक नउ आलय. जो या ठकाणी स लागार आह ेना  या स लागारांनी िबल ेकशी पास केलीत 

तेही सांगा. यांनी ती बील ंचेक केलीत का पण हया अट चं तु हांला काही देण ंघेण ंनाही तर 

मग या हया टडरम य े आ यात कशा. टडरम य ेयाचा समावेश काय आह.े तु ही टडरसाठी 

अटी शत  पाळाय या नाहीत. तु ही पर पर िबल ेअदा करायची दादािगरी करायची तु ही  घरं 

भरायची आिण आ ही बदनामी यायची. का आ ही बदनाम हायच. याचबरोबर माट 

िसटीम य े सव प ाचे लोक आहेत.  सगळयात पिह यांदा रा वादीचे या ठकाणी बसलेल े

िवरोधी प  नेते राजू भाई िमसाळ तु ही राजीनामा देऊन बाहेर पडायला पािहजे होतं ितथुन. 

या दवशी तु हांला कळलं इथे ाचार आह े  याच दवशी, तु ही पण राजीनामा नाही 

दला. देऊन टाकायला पािहजे होता तु ही.  तु ही पण बाहेर पडला नाहीत अजुनपयत. या 
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वेळेस एक बोट यावेळी समोर याकडे दाखवल ं तर चार बोटं आप याला सु दा सांगतात 
आपण काय आह े ते. मु ा हा आह े मह वाचा सांग याचा. तु ही ाचारावरती बोलतात, 

आ ही केले या ाचारावरती बोलतात, अिभनंदन आह े तुमच. परंतु या ठकाणी खरं तर 

तु ही या दवशीच राजीनामा देवून बाहेर पडायला पािहजे होतं.  पदिस द आहात ना. ३ च 

मिहने रािहल ेआहेत. आिण तु ही सांग ूशकला असता क          भाजप यात आिण यां या 

संगनमताने चालले या ाचारात मी सहभागी नाही. आ ही मा य केल ेअसतं तुमचं.  तु ही 

नाही केल ंआिण यामुळे सु दा एक नैितकता असते ती आपली कुठे तरी कमी पडते क  काय 
याच सु दा आपण आ मपरी ण करण ं िततकच गरजेचं आह.े मा. किमशनर साहेब हा जो 

िवषय िनघाला ना या याम ये आपण  १५ दवसाचा सब काँ ॅ टरचा िनयम फॉलो केला गेला 
नाही हणुन  काँ ॅ टरला फ  २५० कोटीचे टडरला ५० हजाराचा दंड केला आिण ते ही  मी  
तुम याकडे १७ वेळा प वहार केला.  येऊन आकांड तांडव केला. अनेकानंी  िलहील सीमा 

सावळेला  तीथ अमके अमके पैसे खायचेत हणुन अिधका-यांवर ेशर वापरते.  अरे बाबा तुझी 

अ ल कती, तु िलहीतोस काय बघ तरी. मी काय हणते ते तरी वाच. यातही माझ ंकाही 

हणण ंनाही बाबा. मला िश ा देऊन तुझी लेकरं बाळं पोट भरतात,  भ  दे. कारण कोणीतरी 

सांगतय रोज उठुन िलहा. माट िसटीचा जसा िवषय काढला या दवसापासुन मी काल का 

परवा मा या प कारबंधुना सांिगतल ेक  माझी माकटला हॅ य ुकमी करताय का, िलहा ना. 

रोज िश ा देऊन  िशवराळ भाषेत खाल या भाषेत सुजाताताई मगाशी तु ही हटलात ना 
काय मिहलांवरती अ याय होतात, अ याचार होतात, याच बरोबर मिहला नगरसेवकांवरती 

या वेळेस हशी, टोणग ेअगदी खाल या दजाची भाषा वापरतात ना मा. महापौर साहेब तो 

सु दा एक कारचा िवनयभंग आह े िवनयभंग, अशा लोकांिव द गु ह े दाखल हायला 

पािहजेत, होत नाही दुदवाने.  हया माट िसटीसाठी साहेब आ ही तुम याकडे वारंवार तुमचे 

उंबरे िझजिवल ेआहेत. हयां यावरती काय कारवाई केली सांगा. काँ ॅ टरनी टन क  ोजे ट 

आणला आिण स फॉलो केल े नाहीत यां यावर आपण काय कारवाई केली ते सांगा. मा. 

भालकरांनी ड ट ले ग केल ं असताना जे काम खरं तर माट िसटीने पुववत कर याची अट 
असताना सु दा जी काम ंखोद यानंतर पुववत केलेली नाही यां यावर काय कारवाई करणार 
आहात ते सांगा. तु ही केलेला ाचार आ ही अंगावरती  न च घेणार नाही. तीन 

मिह यावरती इले श स आहेत. आ ही सफर होणार नाही. तु हांला उ र ावे लागेल  आिण 

तु हांलाच कारवाई करावी लागेल. मा. महापौर साहेब एल अँड टी ला एक नाही मा. महापौर 

साहेब  एक नाही तर सतरा सतरा पानांची प  येतात, वाचायची पण तसदी घेत नाही. 

सुनावणी घेताना चार वेळा साहेब हणायचे, अ छा ठक आहे,  ओके. झाल ेआमचे पुढे चला, 

हा ठीक आह,े कळलं मला पुढे चला. साहेब खुप इ सलट ग होतं हो. खुप इ सलट ग होतं. ऐकुन 

या. तु ही चांगलेच आहात आिण चांगुलपणा माणसाचा त हा असतोना क  यावेळेस  
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ऐक याची सु दा  मता ठेवतो. इथे बसलेल े१२८ आहेत ना साहेब ते  इथे  येवून कतीही 

बोलतील आिण वॉडात गेलात ना लोकांचं ऐकुन घेतो आिण हणनू लोक िनवडून देतात. तु ही 

ऐकतच नाही. तु ही ऐकत नाही आिण हणुन ॉ लेम आह.े  या िवषयावर साहेब सुनावणी 

झा यावर आपण खरं तर परत ऑन फ ड जाणार आहोत आिण माझी तु हांला िवनंती आह े
जाहीरपणे या ठकाणी िवनंती करते मी तु हांला या दवशी प कारबंधुंची सु दा एक टीम 
आप याबरोबर या. खरंच काय घडल ं ते एकदा बघु दया. आज आपण या  ठकाणी गँ ीज 

उ या के यात या पोलची साहेब एकदा  मता बघा काय ले हलची यांनी या ठकाणी  
पो स उभे केलेल े आहेत ते. या गँ ीज काय ले हल या आहेत. आपण सगळी कायालय 

वायफायला आपण जोडणार होतो. आज झालय  का ते सांगा. कामाची मुदत काय आह े ते 

सांगा. पावसाळयात हाय कोटाचे िनदश असताना खोदाईला मनाई असताना तु ही भर 

पावसाळयात खोदाईचे या ठकाणी ऑडर दली. तु हांला  ते काम स टबर या आत कि लट 

करायचे होते असं तुमचं हणण ंहोतं  आिण हणुन  तु ही करदा या नागरीकांना अगदी ३५३ 
म ये जेलला पाठवायला सु दा कमी केलेलं नाही. इतकं काम तुम यासाठी मह वाचं होत, 

आमचे आहेत किमशनर, कळलं. तुमचे नाहीत. तु ही फ  नावाचे स ाधारी रा यात. ते 

आम यासाठी काम करतात. यांना कळली पािहजे प रि थती, माट िसटी काय आह े यात 

कती ाचार झाला तर तो लपवुन  यांना काम पूण कर याची घाई झाली. हणुन किमशनर 

साहेब तुम या वरती खरोखर बोल यासारख ं खुप आह े अनेक िवषय आहेत बोल यासारख.े 

परंतु या माट िसटी या कामाम य े या दवशी जी  सुनावणी झाली साहेब या सुनावणीम य े
एक कडे माझ ं हणण ंआिण दुसरीकडे शासनाचे मला तुमचे िनदश काय, तुमचं िनरी ण काय 

ह ेसु दा या ठकाणी मला बघायचय.ं ते तु ही दल ंक  सेकंड डेला मी कोटात दावा लावणार. 

आिण हया वेळेस मा  मी नावासहीत िपटीशन दाखल करणार आह ेतुम या सगळयांचे . जे जे 

लोकं याम य ेइ हॉ ड आहेत यांचे. मा. महापौर साहेब माट िसटीचा घोटाळा  हा आपण 

अंगावर घे याचं काही कारण नाही. यांनी पैसे कमवलेत आिण यांनी कमव ू ायला संधी 

दली यांनी यांच बघायचं, यांनी यांचं बघायचं. र ते खोदलेत का. सगळीकडचे र ते खोदुन 

ठेवलेल े आहेत. आज या ठकाणी वेगवेगळया कंप यां या केबल पड यात का तर केबल 

आहेतच आतम य.े किमशनरांनी सांगाव ं जीओचं असेल, एअरटेलचे असेल, आयडीया असेल 

हयां या सगळया या फोरजी, फाई हजी येतातना आता यांनी परवान या घेत या आहेत का 
बघा. या जर घेत या नाहीत आिण लोकल केबल  ऑपरेटरनी आप याकडून परवानगी घेतली 

नाही तर यांचं आम याकडे वायफाय फोरजीचं इतकं फा ट कसं चालतय. याजा  परवान या 

घेत या नाही तर, केबलला ले ग झालेलं या याब लचंतर आिण दोन कारचा ाचार 
झालाय. एक १५० कोटीचे काम खोदाईचं आिण पुववत करायचं केबल लेइंगचं  तु ही दलच 

होत  आिण याच बरोबर भाग तरावर  आिण शहर तरावर जे काय टडर िनघालेत 
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डांबरीकरणाचे असतील चर भर याचे असतील ले ह लग कर याचे असतील याम य े यांनी 
यांचे हात धुवुन घेतललेे आहेत यामुळे यांचेवर फौजदारी झाली पािहजे. अँटी कर शनला 

गेलं पािहजे. आ थक गु ह ेशाखेकडे गेले पािहजे.  अिधकारी असूद,े नगरसेवक असुद,े  जे कोणी 

असुद े यांना या म य ेसजा होऊद.े आ ही याचे भागीदार होणार नाही. आ हांला गरज पण 

नाही भागीदार हो याची बोल यासाठी एकूण मु े ३७ आहेत. सगळेच जर मु  े आमचे 

बोलायला लागलो तर याचे रे टीफाय करत बसतील हणुन ते कती चुकतात ते मी पण वाट 
बघते. ते चुकु नय े हणुन ८ मिहने मी मागणी केलेली मला सुनावणी ा. तु ही दली नाहीत 

साहेब. परंतु लवकरच आपण माझ ं हणण ंऐकलेल आहे कारण क  अनेक लोकांना उ सुकता 

आह ेक  नेमकं या दवशी मी काय बोलल ेआिण तु ही या यावरती मला काय उ रं दली. 

या या संदभात मा. महापौर साहेब किमशनर साहेबांनी सांगाव.ं दुसरं असं क  मिहलां या 

अ याचारा या संदभात जो  मु ा आ ही जे मु े मांडल ेआहेत ते मु े अ यंत गांभीयाने घेणेचे 
आहेत. हया या वायफाय िसटी आपण करतो जे कॅमेरे लावतोय या सगळया गो ीसाठी या 

सुर ीतते या दृ ीकोनातुन काम चाल ूआह े या कॅमेराचा दजा पण तपासा, कुठ या कंपनीचे 
सांिगतल े होते आिण कुठ या कंपनीचे आपण खरेदी केल.े तु ही सु दा काम करताना अनेक  

चुका करताय. या चुकांचेही एक िवषय घेऊन आलेली आह ेतो हया िवषयात  िम स् करत 

नाही.  िनि तपण ेमहापौरांनी जर दुस-यांदा संधी दली तर तो एक िवषय मा. महापौर साहेब 

अ यंत गंभीर िवषय आह.े  मा. किमशनर साहेबांकडून चुक घडती, मे बी पॉली टकल ेशरम य े

ते चुका करत असतील, मला मािहती नाही कवा महापािलकेम य ेयापुव  यांनी कधी काम 
केलेल ंनाही. यांनी कले टर हणुन काम केलेल ंअस यामुळे यांना मािहती नाही क  कुठ या 

कुठ या स म किमटयांची मा यता लागते. आिण ती मा यता नाही झाली तर किमशनर हणुन 

ते अशा कुठ याही कामांना मंजूरी देऊ शकत नाही ह े यांना मािहती नाही. एखा ाने 

मािहती या अिधकारात मािहती मािगतली असता  “देऊ ना”, “इतक  काय घाई आह”े, मी जो 
पयत सांगत नाही तो पयत ायचं नाही किमशनर साहेब अशी  भाषा यो य नाही आपली. 

आ ही िसिनअर मो ट नगरसेवक आहोत. आ ही चो-या तुम या उघडक स आणाय या हणुन 

या याम ये आ ही काम करतोय. आ हांला चोरी करायची नाही. आ हांला तुम याकडे काही 

काम मागायला यायचं नाही. सेटलमट करायला यायचं नाही. दु ती हावी हा ामािणक 

उ ेश याम य ेआह ेह ेजे  काही बोलता हे  कमचारी आहेत ना ते हया महापािलकेचे कमचारी 
आहेत. अनेकांचे नातेवाईक आहेत. तु हांला आिण ढाकण ेसाहेबांना असं वाटत असेल क  आपण 

जे बोलतोय बाहेर जातच नाही. तु ही जाय या आत बातमी बाहेर आलेली असते. दुसरं सर मी 

परवा सुनावणीसाठी आले ते हा आपण हणाला क  ताई आपण रेकॉड ग करणार आहात का 
हेरी सॉरी टु से साहेब मला खुप ते हट झालं. रेकॉड ग करण,ं चो न करण ंमी डेअर ग साठी 

ओळखले जाते या शहराम य.े मी जे काय करेल समो न वार करेल, पाठीत वार करणा-यातील 
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मी न च नाही. आज माट िसटी वरती एवढया ताकदीने सभागृहात बोलायची िह मत ठेवते 

हणजे इथुन पुढे कती िवषय बोलायची िह मत ठेवते ते पण मी सांगते. तु ही या दवशी 

बोललात ते चुक चं आह.े रयत या िव ा यानी जे तुम या इथ ेयेऊन केलं याला कारणीभुत 

एखादया वेळेस काय होत क  तुमची जी बोली भाषा आह ेपरत एकदा सांगते मी क  तुमची 
बोली भाषा आह.े आिण या बोली भाषेत तु ही बोलुन जाता. आिण यातनं तो समोरचा जो 

हट होतो यातनं जे काही घडतं याला सु दा जबाबदार तु हीच आहात.  आिण मला असं 

वाटतं क  आपण या दवशी तु ही मला बोललात मला खुप वाईट वाटल ंमी खरं तर याच 
दवशी तु हांला सुनावणार होते पण मी हटलं जाऊ दे.  कधीतरी वेळ िमळेल या दवशी 

बोलून दाखव ूसाहेबांना. आमचा तु हांला या ठकाणी बोल याचा हेतु एकच आह ेआपण जर 

इमानी आहात, आपण चांगल े आहात, आपण स न आहात, आपण ेट फॉरवड आहात, 

आपण जर गरीबीतुन वर आलेले आहात, आपण कले टर झालात, “ताई मी कले टर हायनू”  

ह ेगरीबीतुन वर आलेल ंजे आपण पु तक िलिहलले आह े या पु तकाशी आपण जर ामािणक 
राहणार असाल आिण याची गरीमा करणार असाल, या आई या भावनेची जर आपण गरीमा 

ठेवणार असाल तर हया माट िसटीत झाले या ाचारावरती तुम या अिधका-यांवरती 

पिहली कारवाई  क न दाखवा, तुम या अिधका-यांवरती. आिण मग या राजकार यांची पण 

गय क  नकात भल ेतो कोणी का असेना. एवढे बोलुन मी थांबते जय हद जय महारा  . 

मा. माऊली थोरात – मा. महापौर साहेब, मा. सभागृह, मा. आयु  साहेब, माग े बसलेल े

खासदार मा. डॉ. अमोलजी को ह े व सव प कार बंधु खरं तर मा. आयु  साहेब सुजाताताई 

पालांडे यांनी चांगला िवषय मांडला होता क  मिहलां या सुरि ततेचा िवषय आपण खरंच 
कती गांभीयाने घेतला ते मला कळलच  नाही आिण तु ही या ब ल कती  िवचार करता ह े

सु दा मला कळलंच नाही. कारण मी  शेतकरी कुटंुबातील मुलगा आह.े माझ ेवडील सुिशि त 

न हते. मला यांनी शाळा िशकिवली नंतर नोकरीसाठी पपरी चचवडला आलो. तु ही तर 

सुिशि त आहात साहेब. या मिहलांचा एवढा मोठा  असताना सु दा तु ही जे उ र दल ंना 

मा या सार याला सु दा थोडं द:ुखद वाटल,ं काय उ र दले ता नी काय िवचारलं  तु ही 

उ र काय दलं. तु हांला मिहलांब ल अिजबात आदर नाही ह ेिस द झालेल ंआह.े कारण या 

प दतीने कासारवाडी या ८ – १० मिहला हो या. नगरसेिवका हो या. इथ ेआ या या बोलत 

असताना तु ही यांचेवर एवढी मोठी कारवाई केली साहेब. या काही बांगलादेशातुन आ या 

न ह या. भारताचे नागरीक हो या. पपरी चचवड म ये राहणा-या हो या आिण 

कासारवाडीचे माझ ेनागरीक होते ते. ७-८ मिहला हो या. या मिहलांची प रि थती तु हांला 

मािहत होती. तरी  तु ही यां यावर तीन तासात कारवाई केली साहेब, तुमच अिभनंदन.  

खरंच अिभनंदन याब ल तु ही मिहलांवर एवढी जोरात कारवाई के याब ल. साहेब मी काही 
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िवषय घेऊन आलोय. मला काही िननावी  प ही आलयं तुम या व र  अिधका-याच. ते वाचून 

दाखवणार. आिण ते प  वाचुन दाखव यानंतर यांना एक प ही दल ं होतं मािहती या 

अिधकारात ३० -९-२१ ला. याचं सु दा अजुन यांनी उ र दलेल ंनाही. कती तफावत आहे 

तुम या अिधका-यावर  तरी मी दोन तीन िवषय मोजके मांडणार आह.े नािशक फाटयाचा पूल 

आह ेना साहेब तो माग या वेळेस पण तुम या समोर िवषय मांडला होता. १२ वषापूव  तो रँप 

झालेला आहे  या याव न अजून एकही टु हीलर आिण फोर हीलर वाहन खाली उतरल ंनाही 
साहेब. या रँपला जो खच झाला ना ं या नागरीकांचा झाला आह.े आिण अिधका-याला आता 

तु ही पो ट ग दलेल ं आह.े कती तफावत आह े साहेब या याय मागायला मिहला आ या 

यांना १४ दवस जेलम य े पाठवताय आिण या अिधका-याने तो रँप चुकवला १२ वषात 

एकही वाहन   खाली आल ेनाही याला १२ कोटी खच आला तु ही काय केलं या याब ल. 

तु हांला १२ वष लागली या यावर कारवाई करायला. काही कारवाई क  शकले नाही तु ही. 

मी साडेचार वष या सभागृहात येत आह.े  साडेचार वष झालं. पाणी  मह वाचा आहे 

िज हाळयाचा  आह.े मी जसं ऐकतोय तसं १ च ट ा ४०, ३९ ,३८ ट े  गळती सांगतात. 

का या यावर प रणाम झाला नाही. आतापयत या यावर कोणी हणलेलं नाही क  आ ही 

३९ व न ४७ वर गळती आणलेली आह.े एवढं थांबवलेल ं या अिधका-यांवर काय कारवाई 

केली तु ही.  हया सगळया गो ीचा तु हांला िहशोब ावा लागणार आह.े िवचार करावा 

लागणार आह.े हणजे तु ही जे करदाते आहेत या सवसामा य मिहला नागरीक आहेत या 

तु हांला  िवचारायला आ या, चुकुन काय झालं सगळं बिघतल ंमी ते ऐकल.ं या दवशी 

सभागृहात न हतो, या पािलकेत न हतो  फ  तुम या बोडला शाई  लावली होती. हणुन १४ 

दवस जेल यांना आिण हया अिधका-यांनी करोडो पयांचा ाचार केलाय या रँपव न 

एकही वाहन खाली उतरल े नाही आिण १२ वषात तुमचा पेन चालला नाही, कुणी केल ं ह.े 

कोणाचे आदेश आहेत ह ेकोणा या सांग याव न करताय ह े आ हालंा या सभागृहाला कळलं 
पािहजे.  चुका तु ही करणार आिण आ ही नागरीक भोगतोय. कासारवाडीत कसं वागायचं 

आ ही.  या मिहलांची काय चुक  होती. मला याचं सगळं उ र ावं लागंल. हया लोकांनी 

जर चुक ची काम ंकेलीत  ६ मिह यापूव   इथ ं या आशाताई हो या दापोडीतील नगरसद या. 

एका सवसामा य माणसाचा जीव गेला आिण एक आपला फायरचा अिधकारी शहीद झाला. 

काय केली या अिधका-यावर कारवाई. यांचा मुलगा गेला या आई वडीलांना काय वाटल ं

असेल. इथ तुमचे हात पाय नाही चालत साहेब कारवाई करायला. ितथ ं तुमचा पेन नाही 

चालत. इथ तु ही सुजाता ता ना सांिगतल ंमी बघतो करतो काम चालू आह.े या दवशी कसं 

तुमचं तीन तासात काम झाल.ं चौथा  माझा आह ेक  या ठेकेदाराला आपण बोगस बील 

घोटाळयाला जबाबदार धरल ं साहेब आपण जे अिधकारी असतो तो या या पदा या 
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िश णानुसार यांची भरती करत असतो. ठेकेदार सोडून ा. ते कमवायलाच आल ेआहेत इथं. 

तुमचे अिधकारी कुठे गेले होते. बोगस घेतल ंहोतं ना यांनी एफडीआर. काय केल ं याचं. या 

अिधका-यांना समजलं नाही. का मग यांना या पदावर घेतल ंतु ही. अनेकदा शेतक-यांची मुलं 

येतात ना आ ही पण आहते ना. पण या पदाला लागणारे या िश णाची तु ही जबाबदारी 

घेऊन तु ही ती पद ंभरलेली असतात.  मग या अिधका-यांना का कळल ंनाही ते बोगस आह.े 

चुक चे आह,े काय आह.े  हयाला जबाबदार कोण आह े साहेब. मावळमधला िवषय आह.े 

मावळमधला िवषय आह ेमाई  या वेळेस जे पाईप घेतल ेआपण कोण इंिजिनअर होता. जागा 

ता यात न ह या सगळं नसताना तु ही पाईप लाईन खरेदी केली. आज या पाईपलाईन या 

भाडयापोटी लाखो पय ेजातात. कुणाचे जातात साहेब या करदा यांचे जातात ना.  का िवचार 

केला नाही क  जागा ता यात नाही. तु ही पाईपलाईन खरेदी क न ठेवताय आिण या सगळया 

पाईपलाईन ठेव यात याचं भाडं कती झालं,  तो कुणाचा पैसा आह.े हया सगळया चुका 

तुम या आहेत. इथ बसले या नगरसेवकांवर तु ही आरोप करतां. हया नगरसेवकांना तु ही 

अटक करता आिण यां या बरोबर आले या जनतेला अटक करता तु ही. हे मी पिह यांदा 

मा या इितहासात ऐकल ंसाहेब. आंदोलनं मी पण केली. सगळयांनी इथ ंसभागृहात यांनी केली 

आंदोलनं. पण या कायक याना १४ दवस जेलला नाही जाव ं लागल.ं आिण काय आंदोलनं 

क न होतं साहेब. २० वषात हॉि पटलवर  येणारे एकही पेशंटला ऍडिमट होताना याच बील 

िनघाल ं रा ी ११.१५ वाजता तु ही या साहेबाला काय केलं. अिजत पवार साहेबांना काय 

केल.ं अित र  आयु . फ  यांची बदली झाली आिण तो िवषय कुठे गेला तो िवषय. अहवाल 

देणार होते परंतु तुम याच एका जबाबदार अिधका-याने या यावर टपण पण केलं होतं 

साहेब. ते टपण क न सु दा तु ही यांचे ३.५ कोटी अदा केल.े हा काय िवषय आह.े अजुन एक 

िवषय आह ेमाझा.  परवा  मी तु हांला फोन केला होता. टाई मगही सांगतो. द. ४/९/२१ ला 

फोन सायंकाळी तु हाला फोन केला होता. तु हांला फोन करायला पण आ हांला िभती 

वाटायला लागली क  फोन क न टॉ चग केल  आिण मला जेलम य ेटाकल ंतु हीतर ही सु दा 
आम या मनात िभती वाटायला लागली आता. कायकत महापािलकेत भेटायला येतात आयु  

साहेबांना मी हणतो थांबा मी महापौर साहेबांना िवचारतो. आम या स ाधारी प ाला 

िवचा  ा.  आज सु दा मी एवढी डेअर ग केली ना ह े सगळे सद य मा या संग आहेत.  

सगळयांसम  बोलतोय हणुन केली आह.े नाहीतर तु ही सु दा या याव न सु दा मा यावर 

आरोप करणार आिण मी तुम या पीएकडे जाऊन फोन सु दा चेक केला साहेब. आता मी वर 

गेलो होतो. हाच खरा साहेबांचा फोन आह े का. फ  दोन वेळा फोन केला साहेब. ितस-या 

वेळेस माझी डेअर ग नाही झाली तु हांला फोन करावयाची.  स य प रि थती आह.े कारण 
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तु ही असं काही करता ना मला तु ही फोन क न टॉच ग केल ं हणुन. तु हांला आत टाकू शकतो 

आ ही. शेवटी अिधकारी आहात तु ही. लास वन अिधकारी आहात. मी काय सवसामा य 

शेतकरी कुटंुबातील मुलगा. साहेब मला हया सगळया गो ीच उ र पाहीजे. दुसरा िवषय आह े

जे भागात बॅनर लावतात ना अित मण साहेब तु ही भागा या िमट गला आला होता ना 
ते हा मी ह भागा या िमट गला सांिगतल ंहोतं अित मण  पपरी चचवड शहरात मी  या 

भागात आह े या भागाचे ार आह े ते पपरी चचवड शहर. या भागाचं मी तु हांला 

सिव तर सांिगतल ंहोतं क  पपरी चचवड  भाग . २० ला जवळ जवळ ४.५ ते ५ कमी. 

पु यातुन येणारे सगळ या भागातुन येतो अित मण आह े . नािशक फाटयाचा िवषय आह.े 

सगळा सिव तर बोललो यावेळेस तु ही सांिगत या माण े क  थोरात साहेब मी एक 
मिह या या आत उ र देईन. काहीच नाही उ र दल ंतु ही. खरं पािहल ंतर या सगळया गो ी 

बिघत या ना तर फार िविच  वाटतं. तु ही उ रच देत नाही. अजुन एक मला िननावी प  

आल ं आह.े ते पण मी वाचून दाखवणार आह े मी तु हांला साहेब. याची मािहती पण 

मागवलेली आह े मी पण याची मािहती एक मिहना झाला तरी िमळालेली नाही. माई प  

वाचू. मा. नगरसेवक, ाने र थोरात, पपरी चचवड महानगरपािलका, िवषय- पपरी 

चचवड महानगरपािलका आय.टी.आय. या ाचायाची त ार. महोदय, पपरी चचवड 

महानगरपािलके या मोरवाडी आयटीआयचे ाचाय ी. शिशकांत पाटील यांची त ार 

आप याकडे करत आहोत. आपण या त ारीचे िनवारण कराव ेही आप याकडे िवनंती आह.े 

आय.टी.आयम य े मागील ६ वषात झाले या नुतनीकरणाम य े या ाचायाने यांचा 

आय.टी.आय.मधील िम  काश घोडके या दोघांनी िमळून माणाबाहेर अफरातफर केली 

आह.े य  खच कमी असताना या दोघांनी कं ाटधाराला हाताशी ध न कती तरी पटीने 

जा त खच केला आह.े कोरोना लॉकडाऊन या काळात आदेश . ९/२६२६/२०२१ द. 

१९/६/२०२१ मा. आयु  यांचे आदेशानुसार फ  ५० ट े  कमचारी उपि थत असताना असे 

िनदश असतानाही आप ी व थापन अिधका-यांची परवानगी न घेता या आदेशाला 

केराची टोपली दाखवुन आयटीआयम य े१०० ट े  कमचारी उपि थत केल.े गंभीर िवषय आह े

हा नुक याच झाले या छ पती िशवाजी महाराजांची परंपरेने चालत असलेली जयंती 
आय.टी.आय.म य ेहया ाचायानी साजरी केलेली नाही. हा गंभीर िवषय आह ेसाहेब  हयाची 

न द या. सबंध महारा ाला लाज वाटेल अशी घटना महानगरपािलकेत घडली आह.े 

आयटीआय ाचाय सव कमचारी िवशेषत: मिहला आिण द ांग कमचारी यांचे वा षक 

गोपनीय अहवाल जाणुन बुजुन खराब देत आहेत. महीला आिण द ांग कमचा-यांचे शोषण 

क न मनमानी बद या करीत आहेत. सातवा वेतन आयोग लागू होताना या ाचायाने 

शासनाची फसवणुक क न वत:ला पगार वाढवुन घेतला आह.े महारा  शासना या 
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आय.टी.आय. म य े दोन कार आहेत. पिह या कारात िशकाऊ उमेदवार हा िवभाग फ  

महारा  शासना या आय.टी.आय.म येच असतो. दुस-या कारात िशकाऊ उमेदवारास 

िवभागीय खाजगी आय.टी.आय.म य े नसतो. आपले आयटीआय ह े दुस-या कारात येते. 

पिह या कारात मुल ची सं या १००० पे ा अिधक आह े अशी महारा  शासना या  
आय.टी.आय. साठी ाचाय पदासाठी वेतन ेणी एस- २३,  ६७७००– २०८७०० आह.े    

दुस-या कारात मुल ची सं या १००० पे ा कमी आह ेअशा इतर आय.टी.आय ाचाय पदाची 

वेतन ेणी एस – २०,  ५६१००–१७७५०० आह.े महानगरपािलके या मोरवाडी आयटीआय 

म ये ६०० पे ा कमी मुल े िशकतात आिण िशकाऊ उमेदवारही नाही वेतन ेणी एस–२०, 

५६१००–१७७५०० पािहजे पण या ाचायानी वत: या अिधकारात वत:ला मोठया 

पगाराची वेतन ेणी एस- २३, ६७७००–२०८७०० क न शासनाची फसवणुक केलेली आह.े 

आता शासनाची मोठी फसवणुक क न ाचाय पािलका िवकुन खात आह.े या ाचायानी 

शासनाची फसवणुक क न जा त िमळवलेला पगार िनयमानुसार कमी क न या यावर 
कारवाई करावी. आिण यांचेकडून ह े पद काढुन याव े ही कमचा-यांची आप याकडे िवन  

िवनंती. महापौर साहेब,  यानंतर मािहती या अिधकारातील प , यांना द . २३/९/२०२१ 

ला दल.ं आतापयत कुठलही उ र नाही. मा या मािहती माण े िनयमाने १५ दवसात उ र 

दलं पािहजे. यांनी कुठ याही प ाला उ र दल ं नाही. आिण जे आमचे आरा यदैवत आह े

छ पती िशवाजी महाराज यांची सु दा जयंती केली का मािहत नाही. हणुन मी मािहती 

अिधकारात प  दल ंहोतं क  ते मला िमळेल. पण कुठ याही प ाचं उ र मला िमळाल ंनाही. 

काही केलेल ं नाही. साहेब तु ही ठरवाव ं आिण मी आता ितथ ं मांडी घालुन बसणार आहे 

जोपयत तु ही मा या नागरीकावर १४ दवसाचा कारावास केला तसा मा यावर १४ 
मिह याचा केला तरी चालेल. मला काही हरकत नाही पण मी ितथ ेमांडी घालुन बसणार आह.े 

साहेब या अिधका-यावर कती दवसात व कशी कारवाई करणार आह े तीन तासात तु ही 

कारवाई केली िव मान नगरसेिवका आिण माझ ेकासारवाडीचे नागरीक तर मग हया अिधका-

यावर काय कारवाई करणार ते मला सांगा. मला जो पयत उ र िमळत नाही मला मुदत देत 

नाही तोपयत मांडी घालुन बसणार आह,े ध यवाद.  
मा. योगेश बहल -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, मा.नगरसेवक, मा. नगरसेिवका व 

सव प कार बंधु, आिण आज आदरणीय  मा. खासदार डॉ. अमोलजी को ह ेउपि थत आहेत. 

मा. महापौर साहेब खरं हटलं तर आपण हदी िसनेमा पािहला असेल अिजतचा तो खुप 

चांग या प दतीने हणायचा माट, माट पोरगा. अनेक गोरगरीबांचा क क-यां या 

पैशावरचा हा ड ला आह,े लुट आह े ही लुट आिण महापौर साहेब आता भारतीय जनता 
पाट ची स मा. सद य नगरसेवक जे आहेत यांनी आता सांिगतल ंतर मला सु वातीलाच मा. 

आयु ांना िवनंती करायची आह ेक  तु ही आम या सहकारी नगरसेिवका आिण यां या काही 
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सहका-यांना तु हांला राग आला असेल तु हांला काही चुक चं वाटल ं हणुन यांना तु ही 

पोलीसां या हवाली केलं कवा जेलम य े पाठवल.ं मा. आयु  साहेब सीमाता नी आता 

आप याला सव वि थत खरं काय झालं काय घडल ं ते सांिगतल.ं माझी सु वातीलाच 

आप याला िवनंती आह ेक  हया सव  स लागारापासुन या भालकरपासुन यांचे सव सहकारी 
डे युटी व युिनअर इंिजिनअर जेजे लोक हयाम य े आहेत या सवाना ख-या अथानं तु ही 

जेलम य ेपाठवा. आिण हया याम य ेसब काँ ॅ ट गम य ेभारतीय जनता पाट चे नातेवाईकांना 

काम दलेल आह.े यांची पण  चौकशी हायला पािहजे.  कोण कॉ ॅ टर आह े  कोण कोणाचा 

नातेवाईक आह.े  

 (ग धळ)  

मा. महापौर – बहल साहेब कोण याही प ाचे नाव घेऊ नका. आमचा प  भारतीय जनता 

प  हा रा ीयीकृत प  आह े आिण मोठा प  आह.े एवढा मोठा कामाचा ाप आह े आिण 

याम ये तु ही िवषयाला ध न बोला. अिधका-यां िवषयी बोला. प ाच नाव यायचं नाही. 

मा. योगेश बहल – मा. महापौर साहेब प  मोठा आह.े ाचारही मोठा आह.े मा. महापौर 

साहेब प  मोठा आह.े मा य आह.े प ाला आ ही लहान हटल ंनाही. अरे तुरे बोललो नाही. 

आ ही या वेळी बोलतो यावेळेला आदरणीय मोदीजीच हणतो. आ ही एकेरी भाषेत बोलत 

नाही. माझ ं हणण ंआप याला एवढंच आह ेक  प  िजतका मोठा आह े या यापे ाही मोठा हा 

ाचार आह.े हा ाचार होत असताना माई तु ही एकवेळचे आमचे बरोबरचे सहकारी 

आहात. तु ही सहकारी असताना तु ही या  खुच वर बसलेल ेअसताना तु ही असं बोलू नका. 

स ाधारी हटलं तर चालेल का. भाजप नाही हटल ंतर स ाधारी हणलतर चालेल का. अहो 

तु ही स ाधारीच आहात ना. स ाधारीने केलेला ाचार आह.े आिण तुम या रा याम ये 

चाललेला आह.े आिण मग मला सांगा मा. महापौर साहेब जर उ ा काही चुक चं घडत असेल 

तर मी वत: तु हांला सांगतो क  मी वत: नवरा ा या आधी या कामाला मा या वॉडात 

केबल ले ग चाललं होतं ते हा मी वत: बंद केलं होतं. यावेळला या ठकाणी आम या 

भागातील शिशकांत को ह े डे युटी इंिजिनअर ह े मा या ऑफ सम य े आल.े मी ऑफ सम ये 

न हतो. मा या ऑफ स या लोकांना भेटले हटल ेसाहेब कुठे आहेत. ते हणाल ेबाहेर कामाला 

गेले आहेत. मग फोनवर बोलले. हटल ेसाहेब तु ही काम बंद करायला सांिगतलंय का, का बंद 

करायला सांिगतलय.ं मी हटल ंतु ही बघा तुम या िनयमाम य ेबघा कती फुट खोलीम य ेते 

केबल ले गचे काम करायचय. ते एक फुटावर करत आहेत. तु ही पािहलं का. ते मी बघुन घेतो. 

ता काळ यांनी काम बंद केलं. चुक चं वाटल ं बंद केल.ं अ या तासाम य े जस सीमाता नी 

सांिगतल ंअ या तासात दोन पिहलवान आम या ऑफ सम य ेआल.े हटले साहेब कुठं आहेत. ते 
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हटल ेनाहीत. ते हणाले आ हांला साहेबांना भेटायचय काम कोणी बंद केल.ं तु हांला मािहत 

आह ेका काम कोणाचं आह.े ते हणाल ेकोणाचं काम आह,े तु हांला माहीती का काम कोणाच 

आहे. आमचे लोक हणाल ेतु हांला काय बोलायचय ते आम या साहेबांशी बोला. यांनी मला 

काही फोन केला नाही. मी पु हा साहेबांना फोन केला, संबंिधतांना. साहेबांना हटल ंहा काय 

कार आह.े नाही हणले तो  ठेकेदार तु हांला भेटायला येणार आह.े हटल मला ठेकेदार मला 

भेट याची आव यकता नाही. काम करायचं असेल तर िनयमानं करा नाही तर बंद करा. मी 

दोन दवस काम बंद केल ं दोन दवस. दोन दवस काम बंद ठेव यानंतर मला भालकर 

साहेबांचा फोन आला. ते हणाल े साहेब काम क  ा. माझी लोक काम करतील बघतील. 

वाटल ंतर भालकर साहेबांना आता बोलवा. बोलवा. भालकरांना िवचारा. कवा या अिधका-

यांना बोलवा. यांना िवचारा. चुक या प दतीन काम चाल ूहोतं हणुन काम बंद करायला 

लावलं. चुक या प दती या कामाला कसंकाय संम ी देणार आ ही. अशी प रि थती असताना 

आज  एवढया कोटयावधी पयांचा टडर  या प दतीने एल ऍ ड टी इ ाला २५० कोटी, टेक 

म ह ाला ४५० कोटी, बी.जी. िशकला ३२५ कोटीचे काम, सायबर मॅटीकला ५० कोटीचे 

काम, मा. महापौर साहेब अशा प दतीने जर ह े काम होणार असेल तर अशा प दतीने जर 

आपण ाचाराला साथ देणार असाल तर मा. आयु  साहेब आपणांकडून आ हांला अपे ा 

आह ेक  आपण याची चौकशी के यािशवाय ह ेकाम पुढ आपण बंद करावं. सब कॉ ॅ ट ग झालं 

आह ेतर सब कॉ ॅ ट ग कोणी केलंय या यामाग ेकोण आह े आिण ते िनयमाम य ेबसतय ंका, 

यांनी वेळेत काम केलेलं नाही, या वेळी दंड केला असेल  या सव गो ी आपण तपासुन 

पाहायला पािहजेत. मा. महापौर साहेब तुम या मािहतीसाठी सांगतो जसं सीमाता नी आता 

सांिगतल ं ७५० क.मी.च काम ते केल ं गेलं वा तिवक पाहता ते काम ५०० ते साडेपाचशे 
कलोमीटरचे आह े असे असताना ते स लागार लोक स ला देतात चुक या प दतीने स ला 

देतात ना महापौर साहेब मग स लागार आले कुठुन, ह ेचुक चा स ला देतात कसे काय. मग 

टे कल किमटी करते काय. आपले इंिजिनअर करतात काय. हे सगळं पािहल ंगेल ंपािहजे ना 

महापौर साहेब. आज इतक  वष तु ही महापौर हणुन, नगरसेवक हणुन, थायी सिमती 

अ य  हणुन काम केले आह.े  मग अशा चुक या प दतीने काम होत असेल तर कसं काय 

चालणार ह.े काय सांगायचं लोकांना. हणुन आ ही हटल ं आप या रा याम य े आपण आज 

महापौर आहात. आप या प ाची स ा आह.े असं असताना ह े जे काही घडलय ते तुम या 

डोळयासमोर दसतय,ं आता थोरातांनी  सांिगतलं. मी वत: मा. आयु  साहेबांना सांिगतलं 

आयु  साहेबांनी उचलुन ते िवभागीय आयु ांकडे देऊन टाकलं. मी हणलो क  डॉ. 

आडसकरांची बायको  आप या महापािलकेम य ेकाम करते. असं असताना काँ ॅ ट कसं दलं 

गेलं. यावर पण आयु ांनी काही केलं नाही. यावरही आपण काही करत नाही. शेवटी 
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नाईलाजा तव  इथनं काही झालं नाही. इथ ं काही होत नाही.  आप याच नगरसेवकांनी 

सांगीतल क  एकही पेशंट नसताना बील अदा झाल.ं पवारांची बदली झाली. ते िनघुन गेले. 

आपलं शासन काय करतयं. आप या आयु ांनी शासनाम य ेकाही चौकशी कर याचा य  

केला का नुसती जबाबदारी ढकलुन दली. जबाबदारी ढकलुन मोकळे झाल.े मा. महापौर साहेब 

आज सु दा अशाच प दतीने आता जे पॅरामेडीकल टाफ ब ल जे टडर काढलय ं पॅरामेडीकल 
टाफब ल टडर काढताना मा  टडरला तु ही बघा ३४० लोकांचे टडर काढलय ं आिण वक 

ऑडर देताना १०५० लोकांची काढली आह े सीमाताई. टडर काढताना ३४० लोकांचं टडर 

काढलय ं आिण वक ऑडर देताना १०५० लोकांची काढलीय. काय चाललय ंह.े हा ाचार 

नाही तर काय. जो िसपल िस यु रटी हणुन जो टडरम य े सहभागी होता चौथा मा. 

महापौर साहेब अजुनही तु हांला आ याचा ध ा बसेल मी सांगतो टडर काढताना वा तिवक 
पाहता इत या घाणेरडया आिण चुक या प दतीने टडर काढल ं क  ३४० लोकांची 
पॅरामेडीकल टाफची गरज असताना  ितथ ं िलिहल ं गेलय क  ५ परसट स हस चाजस 
सगळयांनी ५ परसटच टाकल.े आप या थािनक लोकांना आप या थािनक ने यांना, आप या 

स ाधारी ने यां या सहका-यांना एक काम िमळाव ं हणुन या याकडं पाठवल ंनाही. यानंी 

बोगस कागदप  दली, यांनी बोगस सट फकेट दल े यालाच पा  केलं. जो यो य होता मा. 

महापौर साहेब तो पा  होता जो पा  असणारी  आह े  तो िसपल िस यु रटी होता. 

या िसपल िस युरीटीचे कागदप  असताना सु दा याला बाद केलेलं आह.े आिण दुस-या 

बाजूला जो बसत न हता याला बसवलंय  ितस-या बाजुला या माणसाकडे लेबर लायस स 

नाही या माणसाने लेबरचे काम कधी केलेल े नाही टडरची अशी अट असताना वा तिवक 
पाहता या वेळेला ीबीड होते मा. महापौर साहेब या वेळेस ीबीडम य े छोटया मोठया 

दु या असतात ना कवा सूचना असतात ना या फ  होतात. पण कॉमन कंडीशन िडलीट 

होत नाही. मा. महापौर साहेब कंडीशन िडलीट झाली. ितथ े टडर हायोलेशन झालं. इथं 

ाचार झाला. ितथ ंसंगनमत झाल.ं ितथंच ऑडर दली गेली. टडर  काढताना ३४० लोकांचं 

ऑडर देताना १०४० आिण दुस-या बाजुला जो चुक चे काम करतोय या याकडे एकही 

सट फकेट नाही या याकडे कुठलेच चक ग केले गेलेलं नाही. मा. महापौर साहेब अशा 

प दतीने अंदाधुंद कारभार चालू आह.े आता आपली जनरल बॉडी संप यानंतर मी आपला 

अिधक वेळ घेत नाही. आपली जनरल बॉडी संप यावर प कार प रषद घेणारच आह े

या यावर क  कशा प दतीने काम चालतं कशा प दतीने ाचार होतो. कती दवस ग प 

बसायचं आिण का ग प बसायचं. मा. महापौर साहेब या सव गो ची दखल वा तिवक पाहता 

तु ही पण यायला पािहजे. तु ही आयु ांना आदेश ाना. तु ही आयु ांना आदेश ा क  जे 

तुमचे संबंिधत ाचारी अिधकारी आहेत यांना िनलंबन करा. यांना घरी पाठवा. यांना 

जेलला पाठवा. यांची चौकशी का होत नाही.  यांची चौकशी का होत नाही. बी.जी. िशक 



28 
 
सार या माणसाला काम दले या कामाब ल यांनी १ कोटी दंड पण भरला. काम करत नाही 

ितथ.ं याला कोण ास देतय ं हे आपण पाहील आह े का. तीकडचे नगरसेवक ास देतात.  

या या त ारी आहेत तशा. तो काम करत नाही पुढचं. महापौर हणुन आपण दखल घेतली 

का. का तो काम करत नाही. कारण तुम याकडे त ार आलीच नसेल. तुम या भागाचं पण नाव 

आह े या याम य.े पपळे सौदागर, पपळे गुरवला आपण स वा तीनशे कोटीचे काम  दलं 

आह.े कतीचं काम झाल.ं मा. महापौर साहेब अशा अनेक गो ी सांग यासार या आहेत. परंतु 

आपण हयाची गांभीयाने दखल यावी.  हा जनतेचा पैसा आह.े जनते या पैशाची लुट होतेय, 

ध यवाद.  

मा.सागर आंगोळकर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, मा.नगरसेवक, मा. नगरसेिवका 

व सव प कार बंधु, आिण आज या ठकाणी माट िसटी नाही बरेच जे अनुभवी नगरसेवक 

आहेत ते आपलं मत मांडत आहेत. हयात ाचार झालाय. गेले साडेचार वष माझ ेिसिनअर 

सव सद य ह े या िवषयावर काहीच बोलल े नाहीत. खरं पाहता मी मा. खासदार साहेबांचे 

अिभनंदन करतो साहेब मा या सार या नवीन नगरसद याला पािलकेत ाचार कसा होतो, 

काय होतो ह े आता कळायला लागलं. कारण िवरोधी प नेता कवा िवरोधी प  हा आता 

कामाला लागलाय असं दसतयं इले शनचं पा न. इले शन जवळ आलंय हे समोर दसतय. 

मला एवढंच हणायचय मा. महापौर योगेश बहल साहेबांनी जे मत मांडलय खरं पाहता 

आमचा भाग पपळे गुरव पपळे सौदागर हा माट िसटी अंतगत काम चाल ू असताना 
जवळपास ९० ट े  काम े ितथं पूण झालेली आहेत.  किमशनर साहेबांना आ ही  या ठकाणी 

र े  केली आह े यांनी सु दा तीथे ि हजीट केलेली आहे आिण तु हांलाही मािहती आह.े इथं 

िवनाकारण एखा ा भागाचे  वि थत काम चाल ूअसेल तर िवनाकारण याचं काम बदनाम 
कर याचं काम मला वाटतय या सभागृहात होतय. मा या भागात जवळपास ९० ट े  काम 

पूण झालेली आहेत. १० ट े  जी काम े पूण झालेली नाहीत ती पण दोन तीन मिह यात पूण 

होतील आिण दवाळीपयत माट िसटीची सव काम े पूण झालेली असतील. मला एवढंच 

बोलायचय क  वैयि क दोष कवा ेष पा न आपण राजक य टीका न करता आम या 
सार या नगरसेवकांना तु ही िजतकं मागदशन करताल यातुनच पुढील भिव य घडणार  आह.े 

मी एवढंच बोलतो आिण माझ ेदोन श द संपवतो.  

मा. संदीप वाघेरे –मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, मा.नगरसेवक, मा. नगरसेिवका व 

सव प कार बंधु, ध यवाद महापौर, आिण संपूण सभागृहाला असं हणावसं वाटतंय “दया कुछ 

तो गडबड ह.ै” कारण मा. खासदार डॉ. अमोलजी को ह े आज येथे आले आहेत आिण 

सगळयांचाच आवाज ब-यापैक  वाढलाय ंआिण खासदार साहेब मी िवनंती करतो बरं का दर 

मिह या या जीबीला तीनच रािह या आहेत पण  या तु ही. कारण दुध का दुध पानी का पानी 
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पण होईल इथं. िवषय चांगलाय मिहलांचा िवषय आह.े माट िसटीचा िवषय आह.े मा या 

मािहती माण ेिनतीन काळजे महापौर होते यावेळेस पिह याच जीबीला माट िसटीचा िवयय 
होता आिण पयावरणचा िवषय होता. दो ही िवषयांवर मी बोललो होतो. बाक  मला वाटतं  

माझ ं पिहलंच भाषण असेल कारण क  मला कधी भाषण करायची कवा बोलायची  सवय 
नाही. पण मी जे काही िवषय मांडल े ते पूण अ यासपूण मांडल े होते. पोमण साहेबांनी 

यावेळेला २,१८,००० मतदान झाल होत पूण पपरी चचवड शहरात तु हांला मािहत नाही 

कसं मतदान झाल ं कवा कसं न दवल ं गेलं. ािधकरणाम य े ३६००० मतदान झाल,ं 

पपरीम य े३२००० झालं तर वाकडम य े२८००० झालं तर पपळे सौदागर म य े २२००० 
झालं तर भोसरी मतदारसंघात १८००० मतदान झालं. पोमण साहेबांनी पपळे सौदागर 

आिण वाकड लब क न ५०००० ते माट िसटीचं ोजे ट ितथ ंकेल.ं मी यावेळेस वा तिवक 

पाहता असं हटल ंहोतं क  जो माट भाग नाही ते काळेवाडी रहाटणी हा बकाल ए रया आह े
ितथ ं माट िसटी जरी केली असती तरी चालल ंअसतं. मी या वेळेला हटल ंहोतं क  आमचं 

पपरी सु दा िजथं महापािलकेची सु वात पपरी चचवड महानगरपािलकेपासुन झाली पिहलं 
पपरीला ाधा य ा कारण पपरी आमची बकाल रािहलेली आह.े ३५–४० वष झाली 

पपरीला कधी याय भेटला नाही, कुठल ंकाम, कुठला ोजे ट बाक या गो ी कधीच झालेलं 
नाही. पण दैवसहयोगाने पपरी या लोकांनी मला िनवडुन दल.ं मी मा या भागातील भांडुन 

मला कशाही प दतीनं तु हांला सव सभागृहाला मािहती आह ेमहापौर तु हांला सगळया गो ी 
मािहती आहेत क  माझी काम ं कशी अडव यात आली कुठं अडव यात आली मला ती मंजुर 
करायला कती कती  य  करायला लागल.े पण मी सांगतो आज सभागृहाला ९९ ट े  मी 

काम ं मंजुर क न घेतलीत आता रािहलय ते िमिलटरी डेअरी फाम उ ाणपुलाचं. मी उ ा 

मं ालयात चाललोय ते पण माग  लागेल. पण मला हणायचं काय महापौर साहेब मािहती का 

माट िसटीम य ेजो ाचार झालायं असं इथ ं हणतात ते गेले चार जी.बी.पासुन चाल ूआहे 

गेले साडेचार वष झाले हा सगळा ाचार चालू आह.े आिण हा राजरोसपणे दवसाढवळया 

महापािलके या ितजोरीवरती कवा क ाने जे पैसे पाठिवल े आहेत या यावर दरोडा 
टाकुन  इथं ब-याचशा लोकांचा उदरिनवाह चाल ूआह.े माझ ंघर या यावरती चालत नाही. 

मी सधन आह.े माझ ेमाझ ेउ ोगधंद े वि थत आहेत. आिण परवा दवशी अमोलजी को ह े

साहेब देशाचे नेते आलेल ेशरद पवार साहेब मी असं हणत नाही क  मी काही तरी काढणार 
आह े हणुन पण यांचच हणण ंअसं होतं क  मॉ स उघडल ेगेलेत. पण चार-पाच दुकानदार 

रा वादीचे पण आहेत या यात. मॉल ठीक आहेत. मॉल उघडलेत मॉलम य े २०० दुकाने 

आहेत कवा १०० दुकानं आहेत पण पाच दहा ट े  पाच दहा दुकानं ही रा वादी या 
नेतेमंडळ ची पण आहेत ही स य प रि थती आह.े दवसा ढवळया हया महापािलके या 

ितजोरीवर दरोडा टाकायचा आिण िचरीिमरीवरती उदरिनवाह करायची काम ं इथली लोकं 
करतात आिण ती य  येक गो ीला यासाठी िवरोध केला वेळ संगी मी कोटातही गेलोय. 
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१४८ कोटीचं नदी सुधार ेनेज पाईपलाईनचं टडर काढलंय. मी वा तिवक पाहता हड कर 

साहेबांना हटल ं होतं क  अमृत योजनेम य े असे असे पैसे िश लक आहेत साहेब. आपण ते 

नदीला हणजे ेनेज पाईप लाईन रोडनी क  ते पैसे वाचतील. नवीन टडर काढायची गरज 

नाही. रा ी ३ वाजेपयत महापौर साहेब आप या सभागृहात जीबी या हॉ म य े बसुन टडर 

काढल.ं सहा सात वाजता नारळ फोडला. एचआयटीची परिमशन नसताना सु दा हया गो ी 

कर यात आ यात. ते काम नंतर थांबवल ंगेल.ं हयात नुकसान कोणाचं आह.े याला ट े वारी 

भेटायची याला भेटून गेली. या ठेकेदारानी अबो ह रेट म ये घेतलं याने घेतल.ं मी मा या 

भागाम य े िमिलटरी डेअरी फाम हणजे कासारवाडी एसटीपी ते  भाटनगर पयत लाईन 
करतोय ६.५ ते ७ कमी. याचा रेट आह े१३००० पर क. मीटर हणजे १ कोटी ३० लाख पर 

कलो मीटर  आिण आप या इथ ेदे यात आला यात मी जे काम करतोय याच कामाला कारण 
क  मा या कामामुळे नंतर उपरती नदी सुधारवा यांना झाली पयावरणवा यांना क  असे असे 
काम होऊ शकते. ८ ते ४००००पर कमी हणजे पर मीटर हणजे ४ कोटी ८० लाख मग ठीक 

आह ेतु ही या यात रसायक लग बाक  जे मेकॅिनकल जे बसवणार आहेत ते कती. वरचे ८० 

लाख पय े कमी केल े मी जे काम आता करतोय साधारणपण े १ कोटी २० लाखात ते ३० 
लाखात. दोन तीन कोटीचा सरळसरळ घोटाळा दसतोय पर कमी. ह ेकाम काढ यात आलं. 

न ांची लांबी आपोआप वाढली. जी नदी आपण आतापयत हणत होतो इं ायणी नदी 

आप याला १८ कमी आहे, पिहली ११ होती आता १८ झाली, ठीक आह े तो स ह मीच 
करायला लावला.  नदी सुधारसाठी एकच टडर आलं. हड कर साहेबांना हटल ंहे ओपन करा. 

तो िवषय चांगला आह ेआिण तो आपण मागाला लाव.ू पैसे नाही तर बाँड क . डीपी नाही तर 

बेटरमटचे चाजस लावू. महापािलकेचा इ कम पण चांगला येईल. १५ -२० हजार कोटी पये 

येतील कारण मी या महापािलकेत िव त हणुन आलोय तर मला िव त सारखच काम 
करायच आह.े पण तशा प दतीच इथ ंकाम झालेल ंनाही. फ  टडर काढायचं यात आप या 

आजुबाजू या लोकांना बसवायचं, ायच, आिण यातनं जे काय आह े हणजे  को ह े साहेब 

तु ही पण वाईट नका मानुन घेऊ क  राजकारण हा तुमचा पड न हता. तु ही वत: वैयि क 

डॉ टर आहात आिण चांगल े ऍ टर पण आहात. हणजे तुमची राजा िशवछ पती, संभाजी 

हया मािलकाही चांग या गाज या आहेत. राजकारणाकडे तु ही धंदा हणुन बघत नाही. तसंच 

राजकारण आ ही धंदा हणुन बघत नाही. तुमचा वास उलटा झालाय तसाच माझाही 

झालाय.ं हणजे मी िबिझनेसमधुन राजकारणात आलोय. तु ही जसं तुम या पेशातुन 

राजकारणात आलात. पण इथ ंबरीच लोकं अशी आहेत क  यांनी राजकारण हा आपला धंदा 

केललेा आह.े जे आज इथ ंआहेत कवा इथुन पूव  झालेत साधारणपण े१००० एक नगरसेवक 

आतापयत महापािलकेत होऊन गेलेत िगनीचुने १० लोकांचीच यांची गती उदरिनवाह क न 
घेतला बाक या लोक मग देशोधडीला पण लागलेल ेआहेत. पण आयु  साहेब तु हांला एक 
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सांगतो राजकारणी लोक जेवढा ाचार करतात या या ित र  अिधका-यांचा सवात 

जा त ाचार आह.े अिधका-यांचा ाचार दसुन येत नाही. राजकार यांचा लगेच दसुन 

येतो. राजकारणी माणसाने समजा आता मा तीची गाडी वापरत असेल आिण बोलेरो घेतली 

कवा फॉ युनर घेतली कवा लँड ुझर घेतली तर हयांनी पैसे खालल ेबरं का अशा प दतीने 
ह े काम चालल ं आह े आिण आयु  साहेब खरं तु हांला हणजे मी बघतोय एक सहा मिहने 
झालेत तु ही ेट फॉरवड वागता, पण आयु  साहेब तुम याकडे मे मिह यात एक िवषय दला 

होता माग या जीबीला तु ही िवषय मंजुर केलात मा या पपरीतील मशानभूमीचा िवषय 
होता. हे सलग गाडन करायचं होतं. म ये मशानभूमीचं रझ हशन इकडे २ एकर इकडं ५ 

एकर असे दोन रझ हशन. तु हांला तो िवषय पटला. तुम याच महापािलके या दोन जु या 

िमळकती हो या.  हड करांकडे तो िवषय होता पण रा वादी या काही लोकांनी तो िवषय 

थांबवला. आयु  साहेबांना सव प रि थती मािहती आह.े आिण को ह े साहेब तुम याच  

रा वादी या दोन लोकांनी मला प  दलं क  संदीप वाघेरे तु ही तो िवषय घेऊन गेले ते 
बरोबर आह े आमची याला संमती व मा यता आह.े आिण मी ते सगळं गाडन क न एका    

कोप-यात अ याधुिनक मशानभूमी करतोय मला आयु  साहेबांनी गे या आठ दवसापूव  

या यावरती सही क न दली. हणजे माझे सहा मिहने तर असेच आयु ांनी घालवले. 

माग या आयु ांनी माझ ेतीने वष घालवलेत. हणजे को ह ेसाहेब चांगल ंकाम जरी करायचं 

तरी क न दल ंजात नाही. कारण वत:चे िहतसंबंधी वाथ साध याकरीता एक तर पिहल ेएक 

गो  हणजे चाळीस वषात हयानी कुठलीही काम ं केली नाहीत. पण मी मा या भागातील 

छातीठोकपण ेसांगतो ९९ ट े  काम ेमी मंजुर केली आहेत.  ठीक आह.े मला येक भागात 

येक गो ीसाठी अडचणी आ या. मा या प ा या पण आ या. महापौर साहेब मला काय 

हणायचय मािहती का आयु  साहेब क  या महापािलकेम य े साडेचार वष झाली मी पण 
बघतोय क  कसं कामकाज चालतयं. इथ ं बरेचसे िवभाग आहेत.  जे १२८ नगरसेवक आहेत 

यापैक  १८ च नगरसेवकांना मािहती असतं क  येक िवभाग कुठं कुठं आह े आिण यांचा 
एचओडी कोण आह.े या िवभागात काय काम चालतयं बाक चं अजुन काय कोणाला मािहती 

नाही. मी महापािलकेत माझा बांधकाम िवषयाशी माझा संबंध आह े हणुन मी इथं येतो. 

मलाही अजुन पयत इतर िवभाग मािहत नाहीत कवा तयांचे एचओडी मािहत नाहीत. जे माझे 

संबंिधत िवभाग आहेत ितथ ंमी जातो बघायला. तु ही अशी कायशाळा ठेवली पािहजे होती क  

हया हया िवभागाचे एचओडी आिण ह ेह े हयांचं अस असं काम आह ेअसं. पण मी आता काय 

मािहती का बैल गेला आिण झोपा केला असं नको हायला. आता तीनच मिहने रािहलेत. 

यामुळे आता तसं क  नका. पुढ या पंचवा षकला करा.  महापौर साहेब हा माट िसटीचा 

घोटाळा असेल बाक चा असेल. पण आयु ांना लीअर कट आदेश ा. मीच तो िवषय फॉलो 

अप क न फॉलोअप दला. पश हॉि पटल महापौर साहेब अित र  आयु  अिजत पवार 
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साहेब ह े आप या महापािलकेत होते. मी हणतो ते तोतया अिधकारी होते. यांचा 

शासनाकडून जो आदेश आला होता यानंतर यांचा दुसरा आदेश आला क  जात पडताळणीला 
यांची बदली केली. आप या हड करांनी असं प  शासनाला पाठवल ंआ हांला हयावर खुलासा 

करावा क  हयांची िनयु   न  कुठं. या यानंतर इथ े जे सगळे िवषय  झाले या यानंतर 

राजेश पाटील साहेबांनी यांची बदली िजथ ं होती जातपडताळणी िवभाग ितकडं पाठवल.ं 

हणजे १८ मिहने या अिधका-याने या या फाईलवरती सहया के या ते सगळे बोगस आह.े 

तोतया अिधकारी िनघाला महापािलकेत. आयु  साहेब तुम या चेअरवर जर तोतया 

अिधकारी बसल ेआिण यांनी सहया करीत बसल.े शासनाकडून काय आदेश. तु ही आदेशाची 

मािहतीच घेतली नाही. ११ फे ुवारीला मी प  दल.ं मला संबंिधत शासन िवभागाचे सहा. 

आयु  हणतात एवढया मोठया माणसाची तु ही मािहती मागवली असे हटल ंजे चुक चं आहे 
ते चुक चंच आह.े या यानंतर हया करणात खुलासा आला. बाक या गो ी झा या. 

या यानंतर तु ही आ यानंतर यांची िवधीवत पाठवणी केली. या याम ये यांनी पश 

हॉि पटलला जे बील दे यात आलं बाक चा जो काही पश हॉि पटल या कामाम य े जो 
घोटाळा झाला साडेतीन कोटी ३,१४,२६,००० अमाऊंट दे यात आली. चौकशी आयोग नेमला 

साहेब. दोन मिह यापूव  या आयोगाचा अहवाल आप याकडे आलेला आह.े आलेला आह.े 

मा या मािहती माण ं आलेला आह.े मी मािहती घेतलेली आह.े िवभागीय आयु ांकडं मी 

प वहार केलेला आह.े तीच मािहती मी घेतली आह.े तो िवषय तु ही झाकुन का ठेवला. दोन 

मिहने िवभागीय आयु ांचा अहवाल आलेला तो शासनाला कवा नगरसेवकांना सभागृहात 
तु ही महापौरांना वचन दल ंहोतं कवा श द दला होता २० दवसात. महापौर तु ही आदेश 

दला होता. दोन मिह यापूव  जर अहवाल आलाय तर सभागृहाला कळला पािहजे होता. 

अहवालात काही नाहीए कवा काय आह.े आपण कोटाततर केस  केलेली आह.े पण सभागृहाला 

तर कळलं पािहजे होतं क  आज ितथं जर काही खच न करता सु दा आपण या ला कवा 
या  सं थेला बील दे यात आलेलं आह.े आयु  साहेब आ हांला तुम याकडून भरपुर आशा 

आहेत क  तु ही चांगल ं काम कराल. आमची इ छा आह े क  तु ही चांगल ं काम क न 

शासनावर कमांड ठेवून जसं नगरसेवकांना पण ठेवता ना क  १४ दवस आतम य े गेले 
नगरसेवक, ठीक आह.े नगरसेवक पण चुकले असतील आिण साहेब तुम यासारखे आमचे 

आयएएस वगैरे िश ण झालेल ेनाही ते हा आ हांला येक गो ीचे ोटोकॉल समज कमी आह.े 

यावेळेस तु ही आ हाला लोकांना समजुन घेतलं पािहजे क  कसं कसं कुठल ंकाम केल ंपािहजे. 

महापौर साहेब सखोल सगळया गो ीची चौकशी कर याचे आदेश मा. आयु ांना ा. आिण 

सगळया गो ी लीअर करा. आप या चुका असतील तर आप या पण दाखवा. कोणावर 

पांघ ण घालू नका. एवढं बोलून थांबतो. जय हद. जय महारा  .  



33 
 
मा. वैशाली घोडेकर – स मा. महापौर, स मा. आयु ,  स मा. सभागृह, आिण या ठकाणी 

आलेल ेमा. खासदार डॉ. अमोलजी को ह ेया ठकाणी मी पिह यांदा संदीपभाऊंना सांगेन क  

दर जीबीला आमचे आवाज वाढलेलेच असतात सगळयांचे आज तरी मंगलाताई नाहीत नाही 
तर हया यापे ा जा त आवाज दसले असते आिण दुसरं हणजे सीमाता च मिहला हणुन 
खरंच मनापासुन अिभनंदन करेन क  स ाधा-यांना घरचा आहेर दे याचं काम यांनी केलले 

आह े यामुळे या ठकाणी खरं हणजे मिहला हणुन अिभनंदन करेन कारण  आ हांला िशकवलं 
गेलय क  वाईटाला वाईट हणा आिण चांग याला चांगल ं हणा आिण जर चांगल ंकाम होत 
असेल तर याला साथ ा. भले तो िवरोधातला असु कवा कोणी असु. या यामुळं चांग या 

कामाला नेहमी आमची साथ असणार आह ेपण वाईट कामाला आमचा आवाज नेहमी वाढललेा 
असणार आह.े या ठकाणी महापौर मी तु हांला हणत होते क  सगळयांना बोल ू ा कारण  

दोन मह वाचे िवषय होते. या आ द तु ही सगळया िमट ग हया ऑनलाईन घेत या. 

ऑनलाईनम य े कती गडबड झाली हेही तु हांला चांग या प दतीने मािहत आह.े तु हांला 

मािहत आह ेक  आ ही तुम या केबीनम य ेयेऊन यावेळेस महापािलका सभा रोखले या आहेत 
हेही तु ही डोळयाने बिघतल े आह.े यावेळेस आ हांला आमचे मु  े मांडता आले नाहीत. 

किमशनरांनी पण काही गो ी अशा के या क  तेही आ हांला सभागृहात बोलता आल ेनाही. 

यामुळे महापौरांना मी िवनंती करेन क  सगळयांना बोलू ा. सगळयां या भागातल े  

अहेत हणूनच मी तु हांला ही िवनंती करीत होते. माट िसटीचा मु ा हा मी तर हणेन माट 

हणणारच नाही. पपरी चचवडला लागलेली एक क ड आह.े या ठकाणी माट िसटीम य े

माट हो या याऐवजी अितशय भ गळ कारभार हया ठकाणी पपरी चचवड म ये झालेला 
आह.े योगेशभा नी आताच एक चांगल ं उदाहरण सांिगतल ं सेम तसंच मा या पण वॉडात 

घडलले आहे, समीरदादा पण इथंच आहेत. महापौर ताई आ ही चांगल े र ते बनवतो. म त 

हाईट प े मारतो आिण ही लोकं येतात आिण  खोदून जातात. खोदुन पण कसे जातात फ  १ 

१ फुट. मी  भालकर साहेबांना दहा वेळा फोन केल े यांना हटल ंतु ही या तुम याकडं लेबर 

नसतील तर मी हातात फावडं घेते आिण खोदते आिण तु हांला ते केबल हाताने काढुन दाखवते. 

आयु  साहेब ही अितशय गंभीर गो  आह.े एकही केबल दीड मीटर या खाली हवी ती नाहीए 

ह े मी तु हांला खुप वेळा सांिगतल,ं प ही दलं. हड कर साहेबांनाही सांिगतल.ं पण मा या 

वॉडात याब ल एकही ऍ शन घे यात आली नाही. आ ही काम अडवल ं क  पोलीस 

बंदोब ताम य े ते काम केल ं जायचं. माट िसटीम य ेमीही आयु  साहेब मी असं हणेन क  

सीमाता नी जो मु ा काढला क   टी.एस. नाहीए, टे कल सँ शन नाहीए. येक गो , येक 

टडर एक लाखाचे असु ा, १ कोटीचं असु ा, ५० कोटीचं असु ा, या वेळेस टडर ोसेसला 

जातं यावेळेस आपणही ि हिजल स अहवाल घेतो. मग या वेळेस ही गो  तुम या ल ात 

आली नाही का क  टे कल सँ शन हया गो ीला घे यात आलेले नाही. जे सब काँ ॅ ट तु ही 
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दले यांना देखील ह े टे कल सँ शन घे यात आलेल े नाही याचा आप या अिधका-यांनी 

कोठेही काही बिघतलेल ेनाही. पण मी हयावर हणेन मी क  मला हे खरच हा या पद वाटतं 

क  या वेळेस या महापािलके या िनवडणुका होतात लोकं िवचार क न एक स ाधारी 
िनवडतात लोकं का िनवडतात हो स ाधारी. तु ही या प दतीनं ओरडता या प दतीने 

ओरड यासाठी स ाधारी िनवडतात. स ाधारी हा िनवडला जातो क  जो शासनाला यो य 

प दतीने र ता दाखवतो. मग तु ही र ता दाखव याम ये चुकलात. कारण एवढा ाचार 

बोकाळलाय हया पपरी चचवड म ये मग यांचे हात हे सीमा ताई स ाधा-यांना झटकुन 

चालणार नाहीत.  िवरोधी प  हा येक वेळी थांबवत होता. येक वेळेस योगेश भा चे 

टेटमट आह.े योगेश भा चे येक वेळेस माट िसटीला टेटमट आह.े माझ ंहड कर साहेबांना 

प  आह.े येक प  आह े हयाचा स ाधा-यांनी हात झटकुन चालणार नाही. पूणपण े जेवढे 

नुकसान हया पपरी चचवडचं झालेलं आह े ते फ  स ाधा-यां या चुक या कारभारामुळे 

झालयं आिण ते फ  या अिधका-यांवर कमांड न ठेव यामुळे झालय.ं अिधका-यांना हयांनी  

ाचार क  दला, या यात साथ दली. आता दुसरा मह वाचा   आह े आरो याचा. 

आताच योगेशभाई बोलल ेक  खूप काही पद ेभरली गेली आयु साहेब एक उदाहरण हणुन 
डटी टचे काही डॉ टर मी आप याकडे घेऊन आले. यांना पेमटसाठी जवळ जवळ २५०००/- 

आ ही या तीन एजं या तु ही िनवड या या कोणा या आहेत मला या यावर बोलायचे 
नाही. मला फ  डॉ टरांवर आिण आरो य कमचा-यांवर जो अ याय होतोय महापौर कोिवड 

काळात या लोकांनी अितशय आप याला साथ दलेली आह.े आता जो आकडा तु हांला १०० 

या खाली दसत आह े तो फ  या आरो य कमचा-यांमुळे आिण डॉ टरांमुळे दसतोय. आपण 

जी आपली पाठ थपथपुन घेतोय ना सगळेजण ं  ते फ  या डॉ टर आिण आरो य कमचा-

यांमुळे. हा पण मह वाचा मु ा आह ेमहापौर. आज मी डॉ टरांचे एक आयु ांकडे घेऊन आले. 

२५०००/- कती ट े  कमी केले पािहजेत  यांना जे हा बोलवल ंइंटर हयुला, १८ ट े   कशाचे 

१८ ट े . ते काय आप याला स हस देतात.  ते जे डॉ टर आहेत ते या ठेकेदाराकडे ए लॉई 

हणुन काम करणार आहेत. यांच का तु ही पेमट कमी करणार १८ ट े . साहेब तु ही मला 

काय हटल े मॅडम यांचा एकही पया कमी होणार नाही. मी ऑडीटरबरोबर ती िमट ग 

लावतो. सगळं वि थत करतो. साहेब िमट ग नाही, काही नाही.  यांचा तो मॅनेजर येतो या 

लोकां या आधीच राजीना यावर सहया घेतो आिण पेमट तु हांला १८ ट याचा लॅब का 
तु हांला दला जात नाही, का हणुन, कोण हणतं स हस चाज मी मा या सी.ए.ला िवचारल.ं 

मी मा या सी.ए.ला िवचारल ंक   आप याला १८ ट े  जो कोणी स हस देतो याचा टीडीएस 

कमी केला जातो. जो ए लॉई हणुन असतो याचा स हस टॅ स कमी केला जात नाही. तो 

पण १८ ट े  नाही. या ठकाणी आयु  साहेब वत: सगळे डॉ टर लोक तु हांला बोलल ेहोते हे 
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अशा प दतीने चाललेल ंआह.े िबचारे जे खाली बसलेल ेआहेत जे वग ४ चे आहेत यांची तर 

हालत दयनीय आह.े मग मी हणेन कशाला हवीय तु हांला ठेकेदारी. का पािहजे तु हांला 

ठेकेदारी. हया याव न स ाधा-यांनी का नाही अडवली ठेकेदारी कारण याचे ी टडर 

कोणाचे आहेत. मग स ाधा-यांनी आपली पाठ थपथपावी क  आ ही कोिवडम य ेकाम केलयं 

आ ही असं केलय ं आिण आ ही तसं केलय,ं  आमची लोक असतील तर आता बाहेर काढा. 

आमचे असतील तर आता बाहेर काढा. तुमचे हात कोणी धरलेत का. तुमचे हात कोणी धरलेत 

का ,काढा ना बाहेर. स ा तुमची आह.े आयु  साहेब आयु  साहेब मला काय हणायचय 

डॉ टरांवर अ याय आिण कमचा-यांवर अ याय आ ही होऊ देणार नाही. माझ ंअसं हणण ंआहे 

क  मी ामािणकपण ेसांगते क  स ाधा-यांमधील सु दा येक नगरसेवक हा कोिवड कमचा-

यांवर होणारा अ याय सहन करणार नाही.  ह ेमी छातीठोकपण ेसांगते  मग अशा प दतीने 

महापौर आणायला नको का गो ी १० वेळेला गेल े मी हयां याकडे आयु ांकडे,  १० वेळा 

ढाकण ेसाहेबांकडे गेल.े मेसेज केले क  साहेब अडवा. मी साहेबांना सांिगतल ंक  हया टडरला 

ि हिजलंस रपोटच नाही द ता अहवालच नाही. यांनी लगेच महापौर ताई, सकाळी १० 

वाजता फाईल ि हिजल सला गेली. कती वाजता यायला पािहजे. ४ वाजता लगेच फाईल 

ि हिजल सव न आली. हयाला काय हणायचं. १० वाजता ि हिजल सला गेली आिण ४ 

वाजता ि हिजल सव न आली. ितसरं तु हांला सांिगतल ं होतं आयु  साहेब तु ही टडरम ये 

असं टाकल ं आह े क  तु ही ३ वष १५० लोक काम कर याचा यांना ह ेपािहजे यांनी लेबर 
स लाय केलय असं यांना पािहजे. ितसरी अट तु ही लेबर लायस सची ठेवलीच नाही. मग 

यांनी काय इलिलगल लेबर पुरवल ेका तीन वष. १५० लोक इलिलगल पुरवल ेका तीन वष 

मग लेबर लायस सची अट का नाही. मी कामगार आयु ांशी बोलल ेकामगार आयु  हटल े

क  एकाही फमने जर एकही माणुस कवा ५० या वर जर माणसं ि हदाऊट लेबर लायस स 
पुरिवली असतील तर तो या ठकाणी गु हयास पा  होतो. मग एवढं मोठं टडर, एवढं मोठं 

टडर याम य ेलेबर लायस सची अट ही गायब, का . आयु  साहेब मग टडर याच वेळेस तु ही 

थांबवायला हव ं होतं. याच वेळी थांबवायला पािहजे होते ह े ई टडर. मग िबचा-या या 

कोिवडवा यांना  आठरा आठरा ट े  कमी करता. आपण यांना देत होतो ३००००/-  

डॉ टरांना, ते तु ही केले २५००० ते मला मा य आह.े तु ही ५००० कमी करा पण  या 

२५००० म ये पण तु ही १८ ट े  या लोकांना लस ५ ट े  जो यांनी स हस चाज भरलेला 
आह ेएवढं मोठं ते काय आपले जावई लागले का  ती ही  ठेकेदार.  कशा साठी पािहजे तु हाला 

आधीपासुन आपण हया महापािलकेत सव सद यांना सांग ूइि छते क  आधी या वेळेस कोिवड 
न हता या वेळेसपण आपण लोक भरत होतो या वेळेस आपण यांची रतसर ए झॅम 
यायचो सहा मिह याचा यांना िपरीयड ायचो. परत टाट करायचो परत ए झॅम घेऊन या 
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ठकाणी यांना आपण सेवेत यायचो  मग या प दतीने का नाही केल े सर . थोडासा टडी 

करायचा होता. थोडासा वेळ ायचा होता. आिण मग नंतर तु ही टडर ोसेस करायचे होते. 

आधी तु ही सगळे यात शहराचा अ यास करायला पािहजे होता क  कती ठेकेदार आिण कती 
ाचार इथे बोकाळलेला आह.े हया ठकाणी तु ही ह े टडर काढले आिण आमचे कोरोना 

यो दयांना आम या डॉ टरांवर, कमचा-यांवर या ठकाणी अ याय केला आिण या अ यायावर 

जेवढे तु ही जबाबदार आहात ना तेवढेच स ाधारी पण जबाबदार आहेत. आिण ितसरा िवषय 

मी हा सांगेन महापौर आम या अजमेराम य ेआ ही आताच जो मेन खुप चांगला रहदारीचा 
र ता आह ेजो आताच केला आिण लगेच खोदून ठेवला. आयु  साहेबांनी मला याच पण उ र 

दयाव क  तो का खोदला. नाही इमरज सी काम आह,े केबलचं काम आह.े आ हांला करावं 

लागेल. मग मला आयु  साहेब आ ही कती तरी वेळा हया ठकाणी ओरडलो आह े क  या 

ठकाणी आपण जे खोदकाम करतात माट िसटी असु ा केबल असु ा वॉटर पाईप लाईन 
असुदयात ह े  थाप य िवभागाशी कोऑड नेट का नाही करत. कती वेळा ओरडलेलो आ ही 

मंगलाताई असतील योगेशभाई असतील, अिजत भाऊ असतील, कोऑड नेशन याम ये का होत 

नाही. जे हा आ हांला मािहती आह े डांबराचे लँट उ हाळयातच उघडतात यावेळेस आपण 

र ते करतो. या या आधीच हया गो ी क न यायला का नाही अिधकारी जबाबदार नाहीत 

का. मग अशा अिधका-यांना तु ही मेमो काढायला नको.  जो पयत एक दोन अिधका-यांना 

अशा प दतीने तु ही िश ा देत नाही  तो पयत आपले अिधकारी सुतासारख े सरळ होणार 
नाहीत. आयु  साहेब मी आधी तु हांला सांगते  या प दतीने केल ेपािहजे आिण  माटिसटी 

म ये आयु  साहेब माट िसटीम य े दोनदा दोनदा बील े केलेली ह े मला ते खोदकामाव न 
आठवतय. आयु  साहेब माट िसटीम य ेआपण दोनदा बीले दली. आयु  साहेब मी मा या 

वॉडातील सांगते. सर मा या वॉडात एक र ता खोदला मी अिधका-यांना फोन केला. र ता 

खोदला कस करायचं याचं. ते हणाल ेमॅडम मी येतो आिण लगेच बुजवतो. पण ते काम तर 

माट िसटीचं आह ेमग माट िसटीवा यांनी ते बुजवल ेपािहजे. नाही मी लगेच डांबरीकरण 

क न देतो लँट चाल ूआह.े  आपल ंपण बील यात गेलं आिण माट िसटीवा याला ते बुजवायचं 

सु दा बील गेलं. हणजे एका कामाची दोन दोन बील ं गेली नाहीत का. याचा सु दा आपण 

िवचार केला पािहजेना आयु  साहेब. माट िसटीवाला जर खोदून गेला तर याला एक २४ 

तासाचीच मुदत पािहजे क  तु ितथ ेडांबर टाक. मिहन मिहना दीड दीड मिहना ही लोक डांबर 

टाकत नाही, मग आ ही काय केल ं पािहजे. हया वेळेस तु ही भालकरांना कती मेमो 

पाठवायला पािहजे होते. या िवषयांना तु ही भालकरांना कती मेमो दले पािहजे होते. 

आतापयत एकही अिधकारी ितथ े आलेले नाहीत. आयु  साहेब आमची िवनंती आह े क  
स ाधा-यांकडून आ हांला िब कुल अपे ा नाहीत. पण हया पपरी चचवडकरांची थोडी तरी 
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दया  करा आिण आयु साहेब आपण कामाला लागा एवढीच माझी या ठकाणी िवनंती आिण 
या ठकाणी थांबते, ध यवाद. 
मा. अॅड.सिचन भोसले – स मा. महापौर, स मा. आयु , स मा. नगरसिचव, सभागृहातील 

माझ े सव सहकारी नगरसेवक, नगरसेिवका, प कार बंधु आिण आज या ठकाणी अवजुन 

उपि थत असलेल े स मा. खासदार डॉ. अमोलजी को ह े साहेब, माई खरं तर सु वात झाली 

होती मिहलांवर होत असले या अ याचाराब ल. साहेब इथं बसलेल ेआहेत को हेसाहेब. ते ही 

िवचार करीत असतील िवषय कुठला आिण बोलणं कुठल ंचाललय तर सगळयात पिहलं मला 
असं वाटतय क  या कब ीपटटूवरती या ठकाणी अ याचार झाला या याम य े ितचा खुन 
झाला  अितशय नदनीय बाब या शहराम ये घडली आिण ती कोणा याच मनाला पटेल अशी 
गो  नाही. सव थम मी हया गो ीचा इथं जाहीर िनषेध करतो. आिण भावपूण दांजली 

अपण करतो. थोडंसं वेळेचं भान ठेवून माई मला असं वाटतं आपण काम केलं पािहजे कारण क  

गेले अनेक दवसापासुन आपण सव जण ऑनलाईन ऑनलाइन काम करतोय ऑफलाईन आज 
पिह यांदा आलोय तर या शहरात जे काही  आहेत या यावर मा या सव सहका-यांनी या 

मु यावर बोलल ं पािहजे. आिण माट िसटी, मिहलांचा जो िवषय आह े तो खरंच हणजे 

मिहलांवर जो अ याचार होतोय, अ याय होतो, सुरि तता नाही, हया सगळया गो ी आपण 

सगळेजण अनुभवतोय परंतु याला वाचा फोड यासाठी कवा तो ताव उपि थत  
कर यासाठी सगळयांनी स मा. आयु  आहेत आपण आहोत हया सभागृहा या मा यतातुन 

ठराव क न तो मा. आयु ांना देऊन  स मा. आयु ांनी तो पोिलस आयु  आहेत यांची जॉ ट 

िमट ग लावावी आिण या िमट गला सव स मा. सद यांना बोलवाव ं आिण या ठकाणी 

याम ये आप याला काय माग काढता येईल या यावर खरं तर िवचारमंथन झालं पािहजे. 

आता माट िसटीला कने ट केलं गेल ंतर तो पण सुरि ततेचा मु ा जसा तु ही सांिगतला क  
संपूण शहराम य े आपण सी सी टी ही कॅमेरे बसवणार आहोत. तर माट िसटी हा क प 

आप या हया शहराम य ेसाडेचार वषापूव  सु  झालांय आिण साडेचार वषापूव  सु  झालेला 
क प आजतागायत या क पामधुन आप याला कती काम ंकरता आली आिण सुरि ततेची 

बाब हणुन सी सी टी ही कॅमेरािवषयी िवषय केला तर स मा. आयु ांना माझा पिहला  
असा राहील क  कॅमेरे बसव याचा आपण सांिगतल ं क  संपुण शहराम य े चौकाचौकाम ये 
आपण सी सी कॅमेरे बसवणार आहोत तर ह े जे काम आह े कॅमेरे बसव याचं हे कुठ या 
ठेकेदाराला दलय ं याची र म कती िनिवदा र म कती ते मंजुर झालं का नाही झाल ं याचा 
आजचा टेटस काय . मला काय हणायचय ह ेतु हांला मािहत असेल. कदािचत २–३ लोकांनी 

मािहती घेतली असेल. परंतु साहेब आप याकडून अपेि त हे होतं क  मिहलां या 

सुरि ततेसाठी या शहरात माट िसटी अंतगत कॅमेराचा जो ोजे ट आह ेतो इत या इत या 
भागात झालाय आिण याचं काम हया हया टेजला आह.े हणजे ह ेआप याकडून अपेि त 

होतं. आिण ते जर आपण सांिगतल ंअसतं तर ते थोडंसं फायदेशीर झाल ंअसतं. आिण याची 

मािहती आ हा ंसवाना िमळाली असती. आता इत या वेळ या चचनंतर असं वाटायला लागलं 
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क  काही तरी आरोप होतात क  शासनाने चुक चा कारभार केला. परंतु हया सगळयातनं एक 

बाब समोर येते क  “सौ चुह ेखाके िब ली चली हज को.” ह ेअसं झालं क  गेले साडेचार वष जे 

आज या ठकाणी ओरडताएत ते झोपल ेहोते का. यांना चार वषात यांना कुठ या कंुभकणाची 

झोप लागली होती का. तु ही आज जे बोलताय छातीठोकपण ेसांगताय क  शासनाने हे केले, 

शासनाने ते केल.ं अहो तु ही काय करत होता तु ही यां या सोबत होता आता काय झालं 

आिण नेमकं  आज का हा फार मह वाचा  आह.े हणजे काय झालयं क  शहरात या जनतेला 

कळुन चुकलय कारभार कळुन चुकलाय कारभार आता आपली हकालप ी होणार. िजथ ं

बसायची ितथ ेलाथ बसणार ह ेकळा यानंतर आज जर तु ही  आपले ढोल बडवत बसल ेतर या 
शहरातली जनता एवढी बावळट नाही यांनी तुम यावर िव ास ठेवला तु हांला एक हाती 
स ा दली. तुम याकडून काही तरी होईल चांगल ं तु ही चांगल काही तरी सांिगतल ं असेल 

आिण स ेत आला. हणजे जनते या तुम याकडून अपे ा हो या हो. हणजे ती जनतेची चुक 

झाली का तु हांला एक हाती स ा देऊन. आिण आता साडेचार वषानंतर तु ही जर हणत 

असाल क  तुम या हया चुक या कारभाराम ये आ ही सहभागी होणार नाही . का तुमचं आता 

भरलं का साडेचार वष तु ही हया पपरी चचवडकरां या ितजोरीवर ड ला मारला एवढे खोटे 
तु ही. मगाशी संदीप वाघेरनी सांिगतल ं काही तर  स ाधारी नेतेसु दा बोलायला लागले. 

स ाधारी सु दा बोलताएत क  ाचार झाला. एवढे दवस तु ही झोपल ेहोते का साडेचार 

वषात तु हांला दसला नाही का. तु ही का आवाज उठवला, मग आताच का. आयु  आलेत 

एखाद ेअिधकारी आल ेअसतील आिण काम चांगल ंकरत असतील  मग यांना तु ही टारगेट 
कधी कराव ंआिण का कराव ंयाचं पण आपण आपल ंआ मपरी ण केलं पािहजे. क  आपण काय 

करतोय ते आप या हाती असतं. साहेबांचे हणजे आयु  साहेबांचं काम अनिधकृत होड गचं 

काम चांगल ंकेलय.ं  कदािचत याची कुठं सल लागली का ते पण बघायला पािहजे. मिहलांचा  

जो िवषय आह ेतर हया रा यातील महािवकास आघाडी सरकार स म आह.े छ पती िशवाजी 

महाराजां या िवचारांनी हे सरकार काम करतय यामुळे मिहलांवरती अ याचार अ याय हे 
कदािप सहन केल ंजाणार नाही. आिण जो अ याय करेल अ याचार करेल याला िनि चपणे 

शासन केलं जाईल. परंतु या दृ ीकोनातुन जर तु ही बोलत असाल तर मग माट िसटीम य े

हया स ाधा-यांनी या वेळेस स मा.आयु ांना का नाही सांिगतल े क  आप याला येक 

भागाम य ेपोलीस टेशनची उभारणी करण ेगरजेचे आह.े यासाठी तु ही तेथ ेतरतुद करा. 

आह ेका एखाद ेप  असं दाखवा. ह ेकशाला करताय तु ही क  मी मार यासारख ंकरतो आिण  

तु रड यासारख ंकर. हणजे नेमकं  काय तु हांला िस द करायचय हणजे शहरात या जनतेला 

तु हांला असा मेसेज पाठवायचाय का क  आता आ ही एकदम चांगल ेआहोत. आता आ हांला 

ह े झालयं, अरे काही नाही तु ही जे केलय ं ते या शहरा या जनतेने बिघतलय. तु ही काय 

करणार अँटी कर शन आिण तु ही काय सांगणार यांना  अहो ह ेमहािवकास आघाडी सरकार 
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वरती इथ ंह ेकरतात आिण एखादा कोणी काय बोलायला गेला क  हयां या दावणीला ती ईडी 
आिण इ कम टॅ स अंगावर सोडतात हणजे काय, हणजे आ मपरी णाची गरज आह.े 

स ाधारी प ाला सु दा आिण आज खरं तर या िवषयाला ध न बोलायचं हटल ंतर मिहलांचं 
स मीकरण झाल ं पािहजे. मिहलांना संर ण िमळाल ं पािहजे. याच मताचे आ ही आहोत. 

आिण तशा सूचना करा ना. या संदभात तु हांला माट िसटी अंतगत काय काम ंकरता येतील 

ती बघा. माट िसटीम य ेघोटाळे झाल े आहेत हयाची त ार स मा. मु यमं यांकडे आम या 

िशवसेने या पदािधका-यांनी केलेली आह.े महािवकास आघाडी सरकारकडे अनेक लोकांनी 

केली आह.े येकाचा काय म होईल. वेळ आ यावरती कोणाचा कुठं कसा काय म करायचा हे 

महािवकास आघाडी सरकारला कळतय. ते बोलायची गरज नाही. परंतु आप याला हया 

सभागृहातुन काय मेसेज ायचाय क  जो  मिहलावंर अ याय, अ याचार झालाय या यासाठी 

हया सभागृहातुन कोणता िवषय जातोय  स मा. आयु  साहेब मी आपणांला िवनंती करेन क  

कृ ण काश साहेबांची वेळ या आिण या ठकाणी या सगळया हा जो  िनमाण झालेला 
आह े मिहलां या सुर ेचा तर मी आप याला िवनंती करेन क  एक दवशी तु ही आ हांला 
सवाना बोलवा आिण आमचं सगळयांचे ऐकुन या. आिण स मा. माई महापौर आपण माट 

िसटी वरती एक दवस फुल धगाणा क  हणजे काय कोणाला बोलायचय तेवढं बोलूदया. पण 

बोलू ा. कारण क  काय होणार आह ेलोकांना कळून  चुकलय ंशहरात या नागरीकांना कळुन 

चुकलयं इथं बोलतो ते हा काय होतं िवषयाला सोडून आपण बोलण ंयो य नाही. यासाठी एक 

खास दवस नेमा. या दवशी आपण म त सगळे बॅट ग क . या ठकाणी माई मला आपण    

ब-याच वेळानंतर आपण बोल याची संधी दली या ब ल मनापासुन ध यवाद.  

मा.िवकास डोळस - स मा. महापौर, स मा. आयु ,  स मा. सभागृह, आिण आज या 

महासभेसाठी उपि थत  मा. खासदार डॉ. अमोलजी को ह.े माई मी आज बोलणार न हतो. 

आिण पाठीमागुन शामभाऊ, रामदास भाऊ बोलले कशाला बोलतो. पण बोललं पािहजे. 

आजचा परफाम स सगळयांचा चांगला होता. Nice Performance. को ह ेसाहेब सगळयांचा 

परफॉम स चांगला होता एकदम,  एकदम छान. मी पिह यांदा सभागृह साडेचार वषात नवीन 

नगरसद य साडे चार वषात एवढं ऍ ेसी ह सभागृह पिह यांदाच बिघतल.ं सभागृहात 

ऍ ेिस ह कोण हायचं तर सीमाताई आम या. सभागृहात ऍ ेिस ह कोण हायचं तर आपले 

भोईर साहेब हायचे. असे दोन चार असायचे पण आज सगळं सभागृह एवढं ऍगेिस ह. वा, वा. 

ब-याच जणांनी आपली मतं गट केली. सिचन भाऊनी पण आपलं मत गट केल.ं 

लोकशाहीम य े येकाला येकाचं मत मांड याचा अिधकार आह.े जरी मला पटत नसेल तरी 

लोकशाहीम य ेमी यां या मताचा स मान करतो. साडेचार वष काय करीत होतात. साडेचार 

वष  िवरोधकांची जबाबदारी असते क  माट िसटीमधला घोटाळा बाहेर आणायचा. पण दुदव 
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असं क  तो घोटाळा पण मा याच प ा या भिगनीने तो सभागृहासमोर मांडलेला आह.े 

यालाही ताकद लागते िह मत लागते अवगत हायला. बोट दाबुन चालत नाही तर ते उघडं 

करायला लागत. माट िसटी माट िसटी आ ही सगळे बाक चे नगरसेवक समजायचो मी तर 

हणतो सभागृहातील १२८ पैक  ११० नगरसेवकांना माट िसटी मािहतीच नाही. फ  

आ हांला मािहती केबल टाक यानंतर कॅमेरे बसवणार आहेत. १०० ट े . आतापयतचा आमचा 

कालावधी कशासाठी गेलाय. पाणी ा, र ते ा, डांबरीकरणासाठी तरतुद ा, आर णा या 

जागा ता यात या, माझ ेगावतर अस आह ेक  पािलकेत जाऊन आता जवळजवळ २२-२३ वष 

होतील जी मशानभूमी असती ती पािलके या ता यात आता आली ती केवळ आम या 
य ांमुळे आली. आिण आपण माट िसटीचं आज इथ िवचार करतोय. ब-याच जणांनी चचा 

के या आिण सीमाताई मी तुमचं मनापासुन अिभनंदन करतो.  जी िह मत, शारी लागते, 

अ यास करावा लागतो याला. फ  दोन चार वा य बोलली आिण यांनी आतापयत या या 

गो ब ल बोल यात, या या घोटाळयाबं ल बोल यात  ते कागदपञ पुरा ािनशी समोर 

ठेवून बोल यात.  आयु  साहेब मी येतानाच हटलो मे आय कम ईन कारण सीमाता नी 

अगोदर पण सांिगतल ंहोतं क  मा. आयु ां या केिबनम य ेजाताना ितथ ंअडवतात. सीमाताई 

मी परवा एक िनवेदन ायला गेलो होतो आिण अडवल.ं मी नगरसेवक आह ेमी शट पँटम ये 

आलो आह े हणुन ओळखलं नसेल. तो कमचारी हणाला नाही साहेब, सरांनी सांिगतलंय. मग 

थोडा आवाज वाढवला. जर यांचे गे ट असतील तर यांना अँटी चबरम य ेघेऊन बसा. हया 

पािलकेचा टी आह ेमी हया पािलकेचा िव त आह.े आत म ये जायला मला परवानगीची 

कोणाची गरज नाही. मग जाऊ दलं आ हांला आत म य.े आयु  साहेब सीमाता नी तीन वेळा 

सभागृहात ही गो  सांिगतली आिण मी चव यांदा सांगतोय. हया याम य े बदल हायलाच 

पािहजे. आज माट िसटीब ल बोलतोय. गेले आठ मिहने या फॉलोअप घेतात. ऐन 

पावसाळयात तु ही खोदाईची परिमशन दली आिण आम या भिगनी आशाताई आिण यां या 
भागातील मिहला आहेत यांना जेलम य े पाठवल.े आज माट िसटीब ल बोलत असताना 

आपण हया गो ीचा का िवचार करत नाही, माट िसटीम य ेकोण कोण सद य आहेत. सगळया 

प ांचे गटनेते आहेत. िवरोधी प नेते आहेत मग कोणताच गटनेता बोलला नाही. सगळयाच 

प ाचे गटनेते, महापौर, िवरोधी प  नेते ह े या माट िसटीम य े आहेत. मग मला सांगा 

हयांना कुणाला सुचल नाही का  क  इथ ाचार झाला. का बरं आवाज उठवला नाही कोणी 

या वेळेस. का राजीनामा दला नाही. आज सु दा सीमाता नी मु ा मांड यानंतर येक जण 

तावातावाने माट िसटीबददल बोलतोय. १०० ट े  माट िसटीम य े यांनी कोणी ाचार 

केला असेल मा या प ाचा का असेना यां यावर आयु  साहेब तु ही कारवाई करा. पण या 

अगोदर टे कल सँ शन िशवाय काम करणा-या तुम या अिधका-यांवर पण कारवाई करा. ती 
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िह मत तु ही दाखवा साहेब. आज काय झाल ंमािहती का आ ही तुम याकडं प  देतो पण या 

प ांवर कायवाहीच होत नाही. कती तरी प  दली. ितथ ंगेलं क  तु ही फ  फोन करता पण 

या यावर काही होत नाही. गेली वषभर शासनाब ल मा या मनात काही तरी संशय 

िनमाण हायला लागला. उदाहरणासह सांगतो साहेब. आता आठ मिह यापासुन या माट 

िसटीचा फॉलोअप घेतात. आज तीन मिहने झालेत तो िवषय पटलावर आलाय. आिण ते पण 

बोल या हणुन आलाय. पशचा अहवाल मा. महापौर आपण आदेश दला होता क  १० 

दवसात याचा अहवाल पटलावर ठेवा. आज  कतवा दवस आह े याचा अहवाल आजपयत 

पटलावर का  आला नाही याचं उ र आज शासनाने दलं पािहजे. सभागृहाम य ेमाग ेिवषय 

आला होता तुळापुर येथे आपले महाराजांचे आरा य  छ पती संभाजी महाराज यां या 
बिलदान दनािनिम  याच तुळापुर ामपंचायतीला आपण एक ठरािवक िनधी ायचा होता. 

या िवषयासाठी हया िवभागाचा, या िवभागाचा, हया िवभागाचा शेवटी तो िवषय झाला 

नाही. सभागृहात तो िवषय घेत यानंतर तु ही आदेश दले तो िवषय आप या अजडयावर 

आला. याचं आपण लेखािशष िनमाण केल.ं पण अजुनपयत या ामपंचायतीला अजुनही िनधी 

दला नाही. हणजे एखादा िवषय हा महारा ाची अि मता असतो पण या िवषयाब ल आपलं 

शासन कती  काळजीपूवक काम करतं हे आप या समोर येतं. दघी म य े माई माजी 

सैिनकांचे दघी म य े १८०० कुटंुब ही माजी सैिनकांची आहेत. मा या दघीचं मी नशीब 

हणतो मा या सार याचं नशीब हणतो क  माजी सैिनक राहायला दघीम य ेयेतात. १८०० 

कुटंुबांचा माजी सैिनक िवकास  संघ आज दघीम य ेकायरत आह.े त कालीन जे स ाधारी होते  

ते हटल ेक  सैिनकांसाठी एक इमारत बांध ुमाजी सैिनक िवकास संघ आिण ती सैिनकांसाठी 
ठेव.ू ठीक आह.े यांनी जे सांिगतल ेते काम आपण केल.ं ितथ ंिब ड ग बांधली. पण अजुनपयत 

ते दोन मजल ेअिधकृत र या आप या पािलका शासनाने यांना दलेल ेनाहीत मग ते हड कर 
साहेब असतील कवा राजेश पाटील असतील यां याकडे तो िवषय अजुनपयत पड ग आह.े २४ 

बाय ७ सभागृहात आतापयत १०० वेळा बोललो असेल ना यात या ९९ वेळा पा यावरती 
बोललो असेन. एक तर माझ ंगाव  टेलए डच, पा यासाठी १ वाजता, २ वाजता, ३ वाजता 

आम या भिगनी आम या घरी याय या. आता खुप बरी प रि थती सुधारली होती. 

पाठीमाग या मिह यापूव  आयु  साहेबांनी एक बैठक ठेवली होती. आपण २४ बाय ७ क  

आिण या याम य े ठरािवक गाव ं िनवडली आपण. या याम य े दघीचा काही भाग यात 

समावेश केला ते हा मला जरा बरं वाटल.ं २४ बाय ७  के यानंतर या भागाला जा त पाणी 

देण ेगरजेचे असते. कारण क  पिह यांदा लोकांचा युज वाढतो. २४ बाय ७ या भागात केल ंना 

या भागातील लोक परत पिह यासारखी प रि थती रा ी १ ला, २ला, ३ला आम या घरी 

यायला लागली. मी.मा. लडकत साहेबांना फोन केला तुम या पाया पडतो नवरा  चाल ूआह.े 
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२४ बाय ७ बंद करा आिण परत पूववत करा.जर आपण लॅ नग करतो मग तु ही हया या 

गो ी शासन करतय जाणीवपूवक काही कामांकडे दुल  करतय . मग मा या मनात साशंकता 

िनमाण होती क  हे काम आज राजाभाऊं या पा या या टाक चा िवषय आह े तो कोणी 
थांबवलाय सभागृहात कोणाला मी घाबरत नाही. सभागृहात प  आणुन दाखवलेल े आह.े 

शासनाब ल साशंकता आह.े मी सभागृहात आवजुन सांगतो क  इथ ंलोकांची काम ंकरायला 

आलो आह.े िवरोधक असेल स ाधारी असेल पण शासनाव न कोणीतरी एजंट असतील आिण 

एजंट या प दतीने काम ंकरीत असतील तर एक ल ात ठेवा गाठ आम याशी आह.े लोकांची 

काम ंहोणार नसतील तर यांना पण याच प दतीने उ र देऊ. माई शासनावर आपण याच 

प दतीने पकड ठेवली पािहजे. आिण शासनाम ये ह ेजे एजंटची काम ेकरतात ना मग ठरािवक 

र याची फाईल आली ना टे कल सँ शन झा यानंतर पुढे एक टेबल असतो. टेबलवर फाईल 

नाही थांबली पािहजे. िनवडणुका तीन मिह यावर आ यात. हणजे थोडासा िडल ेकेला क  या 

काळात क  या काळात हा मु ा उपि थत होतो. मग कोणाचीही काम ेअसुद ेस ाधारी असो 

िवरोधक असो ही लोकांची काम े आहेत लोकांची काम े ही १०० ट े  हायला  पािहजेत . 

सीमाताई तुमचं मनापासुन अिभनंदन करतो. हणजे मी तुम यापासुन ेरणा घेतो. िनभ ड 

असाव ेमाणसानी. माई ध यवाद मला बोलायची संधी दलीत. जय हद जय महारा   

मा. वैशाली काळभोर - मा. महापौर, मा. खासदार डॉ. अमोलजी को ह,े मा. आयु ,  मा. 

नगरसिचव, मा. नगरसेवक, नगरसेिवका, खरं तर मिहलां या िवषयी बोलायचे होते. आिण 

तु ही मला सवात शेवटी जवळ जवळ दोन अडीच तास झाले मी हात वरती करती. पण 

ध यवाद माई. खरं तर आम या नगरसेवक मै ीण सुजाताताई पालांडनी जो मिहलांचा िवषय 

मांडला तो खुप मह वाचा आह.े आपण बघतो क  आप या पपरी चचवड शहराम ये 

मिहलां या अ याचारािवषयीचा ता नी िवषय मांडला. माट िसटी या अंतगत जी तळमळ 

 केली. माट िसटीम य े जो ाचार झाला परंतु माट िसटीम य े तेच र ते, लाय   

ओ हर, पाणी, आरो य हा िवषय नसुन माट िसटीम य े नागरीकां या सुर ेचा पण िवषय  

आह ेमहापौर. हया सुर ेम य ेसवात थम मिहला आिण मुली येतात आिण आपण बघतो क  

या ठकाणी किमशनरांनी सांिगतल ंआता आप याला क  आपण सी सी टी ही कॅमेरे बसवणार 
आहोत. पण सीसी टी ही कॅमेरे नुसते बसवुन उपयोग नाही. मह वाचे या ठकाणी सेि स ट ह 

ए रया आह े मग याम ये  शाळा असतील, कॉलेज असतील, हॉ टे स असतील या ठकाणी 

सवात जा त ल  दल ेपािहजे. या ठकाणी कॅमेरे बसवल ेपािहजेत आिण दुसरी गो  क  या 

ठकाणी माट िसटीम य ेजे आपण माट िसटी करणार आहोत या ठकाणी माट िसटीम य े
पूण शहराम य ेमानिसक िवकृती िबघडत चालली आह.े आिण या याम य ेआपण सवानी ल  

घातल े तर सवानीच हया याम य े मानिसक िवकृती या बाबतीत समुपदेशन केल ं पािहजे. 
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मानिसक िवकृती या बाबतीत समुपदेशन क  सगळया शहरात आपण उघडल ेपािहजे. आिण 

हया याम य े सगळयांनी सहभाग केला पािहजे तरच या याम य े बदल होईल. हया यावर 

येकावर दोष देऊन उपयोग नाही आिण सुजाताता नी जो िवषय मांडला क  जी मिहला 
पोलीस चौक  असेल कवा मिहला पोलीस टेशन असेल तर रा वादी मिहला काँ ेस या 
वतीने एक पोलीस आयु ांशी आ ही प  दल ंआिण आप या जे पपरी चचवड शहराम य ेजे 
पोलीस टेशन तािवत असतील या तािवताम य ेमिहला पोलीस टेशन आप या शहरात 
हाव.ं ते माट भागात झाल ंतरी चालेल. साधारण आप या शहराम य ेआय.टी.चे लोक आह.े 

आपलं हर औ ोिगक शहर आह.े येथे कामगार वेगवेगळया ठकाणाव न येतात. काम करतात 

आिण या याम ये किमशनरांनी मला खुप ो साहन दलं आिण कुठ या ठकाणी मिहला 
पोलीस टेशन आह े ितथली मािहती घेतली आिण ताव तयार क न रा य सरकारकडे 
ठेवलेला आह ेआिण िनि त आप या शहराम य ेपोलीस मिहला टेशन होईल. माई मला एकच 

सांगायचं आह े क  जे आता कोिवड यो दयांबाबत सवजण बोलल े आहेत यां यामुळेच या 
शहराम य ेआतापयत ते काम करीत आहेत कोिवड यो दयांना जो भ ा दला तो भ ा सरसकट 
दला पािहजे. मी एवढंच या ठकाणी सांगते. माट िसटी अंतगत जो काही पपरी चचवड 

शहराम य ेख  ेझाले आहेत  ख यां या बाबत पपरी चचवड शहरातील नागरीकां या आशा, 

आकां ा हया पायदळी तुडव या गेले या आहेत या इत या मोठया माणात हया शहरात 
ाचार झाला आह.े मी एवढच बोलते आिण थांबते.  

मा. िमनल यादव - स मा. महापौर, स मा. आयु ,  आिण मा. खासदार डॉ. अमोलजी को ह े, 

स मा. सभागृह व प कार बंधु, सवात थम खरंच  सुजाताता चे ध यवाद  करते क  

मिहलांसाठी िज हाळयाचा  आह.े िबबवेवाडी म ये या लहान मुलीचा खुन झाला याचा 

खरंच आ ही मिहला हणुन खुप वाईट वाटतं. याचा सगळया मिहला िमळुन आ ही जाहीर 

िनषेध करतो. अशा प दतीचं वातावरण आप या शहरात असेल तर पुढील काळाम य ेमिहलांचं 

आिण मुल च भिव य खुप धो यात आह.े माई मी सगळयांना किमशनर साहेब तु हांला िवनंती 

करते क  झा या गेले या गो ी हया आपण िनदशनास आणुन आिण ल ा ठेवून 
भिव यकाळाम य े आपण या यावर काय उपाय योजना क  शकतो हया याकडे तु ही 
गांभीयाने घेतल ंपािहजे. या प दतीने आपण  माट िसटीब ल बोललात, येक जण बोललं. 

येकाला वाटतय क  भिव याम य े ाचार न होता पपरी चचवड महानगरपािलका सवच 
गो म य ेकशी  पुढे जाईल. येक नगरसेवक या या या या प दतीने बोलतोय पण हया 

सगळया ाम य ेमिहलांचा  किमशनर साहेब खरंच मह वाचा आह ेआिण हयाकडे तु ही 
गांभीयाने घेतला पािहजे. पोलीस किमशनरांबरोबर सलं पण े मिहला नगरसेवकांशी बैठक 

लावुन हया यावर उपाय योजना काय क  शकतो या ठकाणी महापािलके या  वा तु आहेत , 

लेडीज िजम असतील, ि व मग पुल असतील अशा ठकाणी मिहला सुर ा र कच नेमल ेगेले 

पािहजेत. जे आपले पािलकेचे गाडन असतील ितथ े सं याकाळ या वेळेस जी गद  होती या 
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गद म य ेमिहलांची छेडखानी जा त होते यावेळेस पोलीसांचा एखादा राऊंड या या ठकाणी 
केला पािहजे आता कॉलेजेस सु  झाले आहेत. किमशनर साहेब मी तु हांला ब-याच वेळा 

सांिगतलय क  अनिधकृत टप-या आहेत िजथ े या अनिधकृत टप-या चाल ू होतात ितथ े ती 

टवाळखोर पोरे जमा होतात. आिण या यामुळे मिहलांना सुरि ततेचे वातावरण िनमाण होत 

नाही हे तु हांला खुप वेळा सांगुन झाल.ं सवात थम या अनिधकृत टप-या आहेत या यावर 

कारवाई केली तर िनि तच अशा कारची जी मुलं आहेत जी मिहलांची छेडछाडी करतात 
यांचं माण न च कमी  होईल. किमशनर साहेब मी तु हांला ह ेब-याच वेळा सांगुन झालंय . 

हया यावर तु ही वरीत कारवाई करा. याचबरोबर कॉलेज चाल ू झालेत. कॉलेज या 

ि मायसेसम य े मुल वर रॅ गगचे माण वाढलेल ं आह.े  कॉलेज चालू होताएत, शाळा चालू 

होताएत. अशा ठकाणी या अनिधकृत टप-या आहेत यां यावर सरसकट कारवाई करा. 

कुठ याही गो ची तु ही िभती न बाळगता एखादी टपरी ठेवायची आिण  ४ टप-या 

उडवाय या असं न करता या टप-या अनिधकृत आहेत आिण या यामुळे जे वातावरण आह े

मिहलांसाठी खराब होतय अशा ठकाणी या साठी िनि तच महापौर मॅडम कारवाई झाली 
पािहजे. आिण याचबरोबर साहेब ताई जे बोल या मिहलांसाठी वतं  पोलीस चौक  कवा 

पोलीस टेशन हायला पािहजे िनि तच या कारचं काम फ  बोलल ं आिण आज या 
दवसाकरीता न ठेवता किमशनर सर यावर ठोस काही तरी पावल ंउचलली गेली पािहजेत. 

कारण आज आ ही बोलुन जाणार. उ ा पेपरला बातमी येणार नंतर हया यावर कुठ याच 

कारचं काम होत नसेल तर आमचा इथे बोल याचा काहीच उपयोग नाही. जर पपरी 

चचवड शहरासाठी जर काही तरी करायचे असेल तर येकाने हया कारचे िडिसझ स 
लवकरात लवकर घेतले पािहजेत. याचबरोबर आपण हणतो क  २४ बाय ७ मिहलांसाठी जे 

ऑनलाईन फोन नंबर आहेत  कुठलेही नंबर हे चालत नाहीत. या प दतीने एखा ा मिहलेला 

जर अडचण आली कोणी छेडछाड केली तर एक नंबर आह े आयु ालयातुन तो िड लेअर 
केलेला.  तो फोन स ि थतीम य ेबंद आह.े अशा प दती या या छोटया छोटया गो ी आहेत 

याम ये सु वात इथुन केली तर न च याचा फायदा होईल याच माण ेमी तु हांला आताच 
बोलले क  पािलके या या वा तु आहेत िज स हणा वी मग पु स हणा या ठकाणी 
मिहलांचा वावर आह े ितथ े मिहला सुर ा र कच असली पािहजे. तु ही दर वेळेस ठेकेदार 

प दतीने सहा सहा मिह यांनी लोकं घेता. सहा मिहने झाले क   परत तुमचं नवीन काँ ॅ ट 

येईपयत ितथेचार दोन मिहने  लोक भरता अशा वेळेस ठेकेदार प दतीने महापािलका ाय हेट 
िलिमटेड क न ठेवली आह ेसाहेब. यामुळे या सव गो चा गांभीयाने िवचार करा आिण आता 

जो िवषय आह ेमिहलां या सुर ेचा हा फ  आता बोल यापुरता मया दत न ठेवता हया यावर 
काय ठोस उपाय योजना क  शकतो या यावर गांभीयाने िवचार करावा, ध यवाद. 



45 
 
मा. वीनल हे  े- स मा. महापौर, स मा. आयु ,  स मा. सभागृह आिण आपल ेसवाचे लाडके 

मा. खासदार डॉ. अमोलजी को ह,े  प कार बंधुभिगन नो, सुजाताता नी जो िवषय मांडला 

होता मिहलां या अ याचारािवषयी मा या सगळया सभासद बंधु आिण भिगन नी सांिगतल ंक  
यावर एक िमट ग यावी. यावर एक चचा करावी, उपाय योजना करा ात, यांना याय 

िमळाला पािहजे. मा य आह े यांना याय िमळालाच पािहजे. माई आदरणीय रा लदादा 

जाधव या वेळेस महापौर होते यावेळेस नवीनच किमशनर कृ ण काशजी यांची िनयु  
झाली होती आिण यावेळेस आपण सवजण या बैठक स उपि थत होतो. यावेळेस देखील 

शहरात होणारे अ याचार,   अ याय आिण गु हा या िवषयी चचा झाली होती. कुठे कशा कारे 

गु हयांचे माण आह े ह े देखील नगरसेवकांनी मांडल ं होतं. पण ते फ  या िमट गपुरतंच 

मया दत राहील. यावेळेस आपण हया माट िसटी असं आपण हणतो असं वाटतं माई क  या 

वेळी मिहलांवर होणारे अ याचार थांबतील आिण मा या पपरी चचवड शहरातील एकही 
दवस येणार नाही हया पपरी चचवड शहरात ीवर अ याचार झाला नाही मिहलेवर 

अ याचार झाला नाही या वेळेस माई आपलं हे शहर माट होईल असं मला ामािणकपण े
वाटतं. आिण आपण या संतां या भूमीत राहतो िशवाजी महाराजांनी या माण ेमिहलांवर 

अ याचार करणा-यांना दंड दला होता या माण े दंड आपण यांना देऊया हणजे पु हा ते 

गु हेगार अशी या कर यास धजावणार नाहीत, ध यवाद. 

मा. उषा मुंढे -   स मा. महापौर, स मा. को ह े साहेब, आयु  साहेब, माझ े सव सहकारी, 

प कार बंधु आिण भिगन नो, माई खरंच खंत वाटली आज सांगायला. आताच नवरा ीम य े

ी श चा जागर झाला आिण आज आपण मिहलांवर बोलत असताना क येक जण 
मिहलांवर बोलायचे सोडून माट िसटी ब ल बोलतात. खरंच आता मिहलांना ५० ट े  

आर ण असतानाही आप या मिहला सुरि त आहेत का. आप या मिहला र याव न जाताना 

येताना सुरि त आहेत का. काही मा या मिहला भिगनी भाजीला जात असतील ऑफ समधून 

येत असतील कवा जात असतील तर या मिहलांना वत:चा जीव मुठीत घेऊन यावे लागते. 

या ठकाणी आप या शहरातली मिहला सुरि त आह े का  ह े  पाह याची खरंच गरज आह.े 

आिण आता कोिवडम य े संपुण रा याम य ेमहामारीचं संकट आल ं या आप या भिगनी या 
या घरातला कता पु ष गेला या  मिहलेची काय अव था आह े या मिहलेला आपण जे 

२५०००/- पय े मिहला बाल क याणमधुन देतो ितथ े ते १,००,००० पय े ावेत यासाठी 

कोणी भांडत नाही. परंतु माट िसटीचं काय झाल ंटडर कतीचं होतं यात कतीचा ाचार 

झाला या यावर सव सरसावुन बोल यासाठी पुढे येतात. मला खरंच खंत वाटत आह े आज 

सांगायला आज माझ ेसहकारी एकजण बोलले क  माट िसटीम य ेकाम करत असताना माट 
िसटीम य े ाचार झाला आिण पपळे गुरव मधील एक यांना पपळे गुरव नाव यायला खुप 
आवडतं परंतु पपळे गुरवम य े असे माझ े सहकारी बोलत असताना यांनी पपळे गुरव या 
नगरसेवकाचं नाव घेतलं तर वाटतच असेल तर या पपळे गुरवमध या नगरसेवकांचे कोण 
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नातेवाईक आहेत यांचीही नाव े ावीत आिण तीही हया सभागृहाला कळावी अशी मी 
महापौर तु हांला माझं हणण ंआह ेक  नावंही यां याकडून कळावी. दुसरी गो  अशी क  माई 

या गो ी मी जाणत नाही आिण ाचारात माझा काढायचा नाही आिण तो माझा पड नाही. 

परंतु माई मला एक गो  सांगावीशी वाटती क  किमशनर साहेब आ ही तीन नगरसेवक 
तु हांला आ ही कमीत कमी ३ ते ४ वेळा भेटलो क  आ हांला तुमची वेळ ा, वेळ ा. फ  

तु हांला प  ायचं राहीलय क  आ हांला तुमची वेळ देऊन तु ही  आम या भागात तुमची 
ि हिजट ावी तर का तर  जे लोक हातगाडीवर जो मनमानी कारभार चाललाय जो  तुम या 

शासनाचा क  हातगाडीवर कारवाई करायला येणार भागात हटल ं क  आता पिहलं 
शासनात होतं  या यानंतर भागात दल.ं भागाम य ेकारवाई करायला अिधकारी येणार 

तेवढयात सगळया हातगाडीवा यांना हयांचे सगळयांचे फोन जाणार. का तर हयांचे ह े 

जातात अिधका-यांना हातगाडीचे. मी पुरा ा सकट देईल क  कुठ या अिधका-याला कोण ह ा 

देतं  आिण रोज हे कती पैसे येता  ते ठरलेल ंअसतं. माई मला दुसरी गो  सांगावीशी वाटते 

खंत वाटते आयु  साहेब तुम या अिधका-यांना ते अिधकारी हणुन घे याची पण. महापौर 

साहेब या वेळेस अिधका-याला आपण सांगतो क  ितथे जुगाराचा अ ा चाल ूआह े, इथ मटका 

चाल ूआह ेतर काही तरी बघा आप या शासनाची जागा आह.े ितथ ेआपल ंकाही तरी देण ंआहे 

ते सुरि त ठेव याची जागा आह ेतर किमशनर साहेब तुमचे अिधकारी डायरे ट यांना आमची 
नाव ेसांगणार, हा कुठला िनयम आिण कुठ या काय ात आिण कोणी अिधकर दला आमची 
नाव ंसांग याचा. साहेब ही पिहली वेळ नाही सीमाताई चेअरमन असताना पण एकदा असं 

झालेलं क  दोन ते तीन वेळा एक गाडी लागताना तरी शासनाने अिधका-यांवर काय ऍकशन 

घेतली. साहेब ह े कुठे तरी थांबले पािहजे. आिण तुम या अिधका-यांना कुठतरी आळा बसला 

पािहजे आ ही नगरसेवक आहोत. जनतेनी आ हांला िनवडून दलयं जनतेची काम ंकर यासाठी. 

आ ही मुख नाही आहोत तु हांला एवढा वेळ ायला तु हांला फोन करायला. आ हांला काही 

दुसरी काम ंनाही का. साहेब जे झालय ं ते  चुक चे झालयं  आिण इथुन पुढे जे चालवणार ते 

चुक चच होणार आह ेहे आ हांला पण मािहती आह.े कारण तु हांला जो पयत आदेश येत नाही 

तोपयत तु ही कुठ याही भागाची ि हिजट घेणार नाही. ते तुम या आ ही चार ि हिजट 

घेत यानंतर आम या ल ात आल ं का साहेब तु हांला आदेश लागतो क  जाव ं या भागात 
ि हिजट करा. मग नगरसेवकांना काही कमत नाही,  महापौर किमशनर साहेबांना काही तरी 

आदेश ा आिण यांना काही तरी आ हांला मी जे बोलल े या यावर किमशनर साहेबांना 
बोलायला लावा.  

मा. झामाताई बारण े – मा. महापौर साहेब, मा. आयु , आज या सभागृहाम ये उपि थत 

असलेल े खासदार डॉ. को ह े साहेब तसेच नगरसिचव, सव नगरसेवक, नगरसेिवका, माझे 

प कार बंधु भिगन नो महापौर साहेब खुप वेळ झालेला आह.े चचा चालली आह.े ाचारावर 
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अनेक काही मु े, मा. सीमाताई असतील, सुजाताताई असतील, काळभोर ता नी जो िवषय 

मांडलेला आह ेआता मुंढे ता नी सांिगतल ेक  मिहलां या बाबतीम य ेजे आप या शहराम ये 
अ याचार मिहलां यावरती जे काही आपणां सवाना मािहती आह े तेच तेच िवषय रपीट 
करायला नको वाटतं. परंतु मिहला सुरि त रहायला पािहजे आप या शहराम ये. आता कॉलेज 

चाल ूझालेत शाळा चालू झाली, मिहला बाहेर पडतात स हससाठी जातात आिण दळणवळण 
भाजीपाला ह ेसव काम मिहलांना कराव ेलागते. आयु  साहेब खरोखर आपण जे सी सी टी ही 

कॅम-ेयाचे जे िनयोजन केलेल ेआह ेपरंतु ते पूण झालेल ेनाही. या ठकाणी खरोखर अ यंत गरज 

आह े अशा चौकाम ये अशा ठकाणी शहराम य े हया सीसी टी ही कॅमेराचे आपण चांग या 
प दतीने िनयोजन केलय परंतु अजूनपयत ते काम पूण झालेलं नाही. आज या ठकाणी आता 

आम याच डांग ेचौकात असेल अशा काही ठकाणी अशा काही घटना घडतात आिण ती घटना 
घडुन गे यानंतर आपण जाग े होतो. याचा काही उपयोग होत नाही माई. आधी ितथ े

सुरि तता जे काही आह े ते चांग या प दतीने केल ं पािहजे. आता आपल ेपोलीस किमशनर 

आलेल े आहेत यांच पण चांगल ं काम आह.े यांनी चांगल ं पाऊल उचललेल ं आह.े या 

अ याचाराला आळा बस यासाठी ते यां या प दतीने यांचं काम करीत आहेत. महापौर साहेब 

आता मला एवढंच सांगायचय क  सवानी ाचाराचा जो काही उ लेख केलेला आह े परंतु 
ाचाराम ये सगळेच काही बरबटलेल ेनाहीत. सगळयांचे हात बरबटलेल ेनाहीत. जे काही 

ाचार करणारे आहेत ते खाऊन खाऊन दमल ेआिण देवपूजेला लागले असे मला या ठकाणी 
मला हणायचय. आतापयत जे महापािलकेम य ेआपण जे २५ वष आहोत तुम याबरोबर मी 

पण आता माझी पण ४ थी टम आह े२० वष झाली आहेत परंतु असं काही कोणी सारख ंसारख ं
उ लेख करत न हतं कोणी,  आिण आता िनवडणूक जवळ आली आह.े दोन तीन मिह याम य े

िनवडणूक आह.े एकामेकावर आरोप करतात. प ाचे असो स ाधारी असो परंतु मला ह ेवाटतं 

क  िनयमच सांगते क  आपण एकमेकांवर आरोप कर यापे ा नागरीकांम य ेकसं काम करता 
येईल, लोकांचे  कसे सोडवता येतील हे पाहील पाहीजे, आता आप याला राहीलते तीन 
चार मिहने. या याम ये आप याला चांग या प दतीने काम केल ंपािहजे ह ेगरजेचे आह.े आिण 

आपण जे सभागृहात ओरडतो ते नागरीकां याम य ेहा मेसेज एक वेगळा जातो. यां याम ये 

एक चचचा िवषय होतो. व आप याला यांनी िनवडून दलेल ंअसतं. आपण सभागृहात आलोय 

यां या जीवावर आलेलो आह.े आपण यां यासाठी काय कराव ंहे  मांडल ेपािहजेत. मी 

मा या वॉडात अधवट काम े आहेत आयु  साहेब, मी आप याला ि हिजटला बोलवल े होते. 

भागात तु ही आल.े यातुन मी हटल ंजाता जाता तु ही मा या वॉडात ि हिजट ा. अनेक 

काम ेअधवट आहेत. कामांचा पाठपुरावा करत असताना काम ं पीडम य े होत नाहीत. तु ही 

येतो हटल े४ दवसांनी.येतो ८ दवसानी. तु ही मला हणाल ेक  आलो क  कळवेन. तु हांला 

मािहती आह े आिण पा . ठीक आह े तु ही येऊन गेलात. मी आज पेपरला वाचल.ं तु ही 

खासदारां या बरोबर ि हिजट दली काही ठकाणी. परंतु जी काम ं अधवट आहेत या 
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कामासाठी तु ही काय पाऊल ेउचलली आहेत. भागाची िमट ग झा यावर काय काम ंकाढली 

महापौर साहेब आपला फोन आला होता. मी अनेक वेळा सांगते क  भागांम य ेजी काय काम े

चालली आहेत काम मंद हणजे पीडच नाही या कामांना. ती काम ंकशी होतील. आपल ेर ते 

गटर पाणी ह े रोजचेच काम चाल ू आहेत. आता स या बाक ची काम े काही डांबराची चालू 

आहेत, काँ ट चाल ू आहेत पण कुठ या कामाला पीड नाही. साहेब तु ही आल े येऊन गेले 

आता तु ही काय माग काढणार आह ेह ेमला माहीत नाही. मला मािहत असतं मी आज पेपरला 

वाचल ं हणुन मी आज तु हांला हणते. कारण वॉडामधली काम मह वाची आहेत.                               

मी मा या सव नगरसेवक बंध ुभिगन ना सांगते क  आपण आपआपसातील वाद बंद करा तीन 
मिहने आप या हातात आहेत. जी काय काम ंआप याला करायचीत प ने यांना सांगते आपण 

चांग या प दतीने झपाटयाने जी काम े करायची ती आपण क यात आिण हया ठकाणी 
एकामेकावर आरोप कर याची जरा थोडीशी, कारण प ाची बदनामी होते कुठलाही प  
असु ात. प ाची बदनामी होती नागरीकांम य े वेगळा िवचार करायला. आशाता वरती जे 

जेलम य े जायची वेळ आली कशामुळे नागरीकांची काम े खोदाईची काम ं लोकांना ास होत 
होता हणुन यांनी इथ ेआंदोलन केल ंसाहेब  आिण यां या सहकारी मिहला यांना जेललाही 
जाव ं लागलं. अशा कुठ या तरी कारणाव न कशाव न थोडासा आपण िवचार क नच केलं 

पािहजे. महापौर ताई आपण या ठकाणी मिहला आहोत  आपण मिहलांचा िवचार करावा 

मिहलां या सुर ेसाठी आप याला काय करता येईल ती योजना आपण लवकर करावी. एवढंच 

मी सांगते आिण थांबते, ध यवाद.  

मा. नीता पाडाळे - मा. महापौर साहेब. मा. आयु , आज या सभागृहाम य ेउपि थत असलेल े

खासदार डॉ. को ह ेसाहेब तसेच नगरसिचव, सव नगरसेवक, नगरसेिवका, माझे प कार बंधु 

भिगन नो आताच आप या सुजाताता नी माई खुप चांग या कारचा हा िवषय मांडलेला आह े
क  मिहलांची सुरि तता. परंतु माई गे या आठ वषात आपण येथे बोलतोच आह ेक  मिहला 

सुरि त राही या पािहजेत. बरेचसे कोपड या वगैरे अशा खुप काही घटना घड या परंतु 

या या साठी आपण असं पपरी चचवडसाठी ठोस पाऊल उचलल े नाही क  जेणेक न 
आप या मिहला सुरि त राहतील. माई आपण पाहतोय माझी तर बरीच प  आहेत 

शासनाला क  या काही भले महापािलके या शाळा असु ा ाय हेट शाळा असु ा, 

सावजिनक थळे असुद ेितथ ेआपले सी सी टी ही कॅमेरे बसलेच पािहजेत. आता आप या माट 

िसटी अंतगत काही ठकाणी सी सी टी ही कॅमेरांची ोि हजन केली आह.े परंतु या ठकाणी 

माई मिहलांची छेडछाड केली जाते िजथ े मिहलांना ास दला जातो अशी ठकाण े यात 
घेतली गेली नाहीत. माझी आयु ांना िवनंती आह.े आयु  हणाजे ये या आठ दवसात टडर 

होईल. जे होईल ते होईल पण आयु  साहेब तु ही इथ ेबसले या सगळया नगरसेवकांना एकदा 

िवचारा क  तु हांला कुठे वाटतय क  कुठे सीसी कॅमेरे बसल ेपािहजते. सगळयांची िवचारपूस 
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करा. सगळयात मह वाचे हणजे मशानभूमी आहेत  ितथ े टोळके बसतात. दा डे असतात. 

आयु  सा ते सु दा इतके वेगवेगळे कार करतात. कोण गांजा िपतो कोण दा या बाट या 

वगैरे येक मशानभूमीत आयु  साहेब असं चाललेल ं असतं. ितथ े पण आयु  साहेब ल  

दले पािहजे. आयु  साहेब आ ही टँड गला िवषय पण केला क  गाडनम य ेसुर ा र कांचा. 

मला वाटतं मा या बरोबर अजुन ४-५ नगरसेवकांनी िवषय केला. मा या काळेवाडीम य े८ 

एकर गाडन आह.े ितथ े३ वॉचमन आहेत. तीन िशफटम य ेतीन वॉचमन. आता या िबचा-या 

वॉचमनने ितथ ेजवळपास हजारो लोक रोज येतात. तर या एका वॉचमनने कसं तेवढं पि लक 

हँडल करायचं. मी जरांडे साहबांना पण बोलले आप या पािलकेचे दोन वॉचमन ा. तर 

आयु  साहेब तुम याकडे सु दा आ ही आलो होतो आमचे िनतीन लांडग ेसाहेबानंा घेऊन आलो 
होतो क  ितथ े वॉचमनची सं या तु ही वाढवुन ा परंतु तु ही वॉचमेनची सं या वाढवली 
नाही तरी ती वॉचमेनची सं या लवकरात लवकर वाढवावी. आता काळेवाडी भागात दोन 

शाळा आहेत साहेब शेजारी शेजारी आहेत. एका िब ड गला वॉचमन आह े आिण दुस-या 

िब ड गला वॉचमन नाही.ितथ े सु दा आपण वॉचमन दले पािहजेत जेणेक न आता शाळा 

चाल ूहोतील आतापयत कोरोना या काळात  शाळा बंद हो या. ते हा ॉ लेम न हता. आता 

या वेळेस शाळा चाल ूहोतील तेथ ेवॉचमन नाही. अशा कती तरी शाळा आहेत क  तेथ ेपुरेशे 

वॉचमन नाहीत. ितथ ेआपण येक शाळेची मािहती मागवुन ितथ ेवॉचमन वाढवून ितथ ेमुली 

कशा सुरि त राहतील याचा आपण िवचार केला पािहजे. दुसरी एक  गो  हणजे आयु  

साहेब मला वाटत मिह यापूव  मा या भागात ि हजीट दली  काँ टीकरणा या कामासाठी. 

आयु  साहेब मला इथे हणायचय क  माट िसटीचं काम जर टी.एस. नसताना टडर िनघतं 

तर मा या काळेवाडी भागातील काँ टीकरणाचं एकच काम आह े गेली ३ वष. मी या 

कामासाठी झटतेय. पिह यांदा हड कर साहेबांनी तर मला असं उ र दलं क  मॅडम 

काळेवाडीतुन आ हांला टॅ स भेटत नाही हणुन आ ही काळेवाडीला तरतुद देणार नाही 
यानंतर हड कर साहेबांचे आिण माझ ेखुप झाल.ं यानंतर परत फाईल सही क न द या. दर 

वष  आयु ांकडे फाईल टी.एस.ला जाते आिण आयु  फाईल परत पाठवतात. आयु  साहेब 

जर तु ही २५० कोटीचा ोजे ट टीएस नसताना काढू शकता तर मा या काळेवाडी भागातलं 
छोटं टडर का काढत नाही. टीएस तु ही का देत नाही. आयु  साहेब मिह यापूव  तु ही 

ि हिजट केली आिण हणाल े मॅडम आपण तुमचे ते काम क  आिण तु ही र याची पाहणी 
केली. साहेब या र याला ेनेज लाइन नाही. टॉम वॉटर लाईन जे हा पपरी चचवड 

महानगरपािलका थापन झाली या वेळेस बाबासाहेब तापक र नगरसेवक होते या वेळेसची 
लाईन आह.े माई अ रश: या टॉम वॉटर लाईनला लोकांनी मेनरोडला ेनेज जोडले या 

आहेत.  माई, थोडाजरी पाऊस आला ना घरात ेनेजचे पाणी येतय . पा या या लाई स सु दा 

याच वेळे या आहेत. एवढं सगळं असुन सु दा आयु  साहेबांनी आपले ते टडर सँ शन केलं 



50 
 
नाही. उलट काय सांिगतल ंफ  तु ही टॉम वॉटर आिण पा या या लाईनचं सेपरेट टडर काढा 

तर या टडरसाठी परत आता येकाचं एि टमेट कारायचं हया यात तीन मिहने जाणार 
हणजे आमचा कायकाल संपला तरी आ ही असं लोकांसमोर येणार क  एवढया आम या 

सम या असुन सु दा पाच वष नगरसेवकांना साध ं ते काम सु दा करता आलं नाही. माझी 

आयु ांना िवनंती आह े क  आयु  साहेब तु ही आहे ते टडर माझ ं पटकन टीएस करा आिण 
टडर काढा. आज तर तु ही एवढं काम काढू शकता तर आम या सार यांच गोरगरीब 

काळेवाडीत राहणारे सव सामा य आहेत यां यासाठी एवढं काम जर तु ही केलं तर न च बर 
होईल. आयु  साहेब काळेवाडी भागासाठी पा याची टाक च डीसबर २०१६ साली 

भूमीपुजन झाल तो पण िवषय मी तु हांला सांगीतलेला आहे परंतु आता पाच वष होतील 
िडसबरला. तरी सु दा अजुन टाक चं काम  पूण झालेलं नाही. आयु  साहेब याला जबाबदार 

कोण. पिहला ठेकेदार याला लॅकिल ट करायला २-३ वष कशाला लावायला पािहजेत. 

आयु  साहेब तो जर काम करत न हता तर याला २०१७ ला लॅकिल ट करायला पािहजे 
होत. आप या अिधका-यांना कोणतीच गो  अंगावर यायची नाही. कायम काळेवाडीला 

पा याचा  आह ेआयु  साहेब. आज सु दा काळेवाडीत मिहना झालाय काही भागात पाणी 

नाहीय. मा याकडे मेसेज आहेत. अिधका-यांना मी येक गो ीचा मेसेज पाठवते कॉलनी 

सहीत लोकां या नंबरसहीत मेसेज पाठवते. हो मॅडम क ,  हो मॅडम झाल.ं आयु  साहेब आता 

इले शन आलय. चुक फ  ही आह ेऑपरेटरची क  तुमचे ऑपरेटर आहेत हॉल ह ऑपरेटर. ते 

कुठे तरी काही तरी िचरीिमरी घेतात आिण हा हॉ ह उलटा फरवा तो हॉ ह उलटा फरवा 
आयु  साहेब मिह यापूव  जर पाणी चांगल ं येत होतं अचानक मिह यात एकदम लो ेशर 
पाणी कसं झालं. आयु  साहेब आप या एि स युटी हला जर आ ही काही बोललो तर यांना 

इतका राग येतो इतका राग येतो क  यांचा पाराच चढतो. माग े आयु  साहेब एकदा 

टँड ग या िमट गला मी हटल होतं तु हांला पा याचा िवषय यायचा. मला बाहेर आ यावर 

बोलले क  मॅडम ितथ बोलला तु ही. आ हांला कती वाईट वाटत शेवटी आयु  काम कोणाला 

आ हांलाच सांगणार आहेत ना. हणजे आ ही बोलायचंच नाही का आयु  साहेब. आज 

सकाळी सकाळी मी यांना फोन केला होता साहबे माझा मिहना झालाय ं पा याचा ॉ लेम 
आह.े हया रोडला मॅडम मला रोडचं सांग ू नका. मला ठरावीक पेिसफ क माणुस सांगा क  

याला ॉ लेम आह.े आयु  साहेब या वेळेस आ ही रोडचं नाव घेतो, कॉलनीचं नाव घेतो 

यावेळेस या पूण कॉलनीला ॉ लेम असतो. आज मिहना झाला आयु  साहेब काळेवाडीत 

एवढा पा याचा ॉ लेम आह े क  बास रे बास. सकाळी ते जे.ई होते िबचा-या या जे.ईचा 

हयात काही दोष नाही. दोन मही यापुव  तु ही डे युटी या बद या के यात.  या िबचा-यांना 

कळत नाही कुठे हॉ ह आहेत कोणती लाइन यांना अ यास करता करता वष लागेल. 

या यानंतर यांना जमेल. तरी या जेईना येक कॉलनीतील २०० ते ३०० लेडीज यांना 
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भेट या असतील आिण साहेब काही करा पण आ हांला पाणी ा. अ रश: या लेडीज या 

जे ना सांगत हो या क  अ रश: आ ही अजुन आंघोळ केलेली नाही साहेब. साहेब आमचा 

पा याचा  सोडवा. एकदम करंगळीपे ा बारीक पाणी येतय.  पाणी ६.३० ला येतं आिण 

७.३०/ ७.४५ ला येत, दोन दवसाचं पाणी आ ही कसं भरायचं ते सांगा. आयु  साहेब जा त 

डो याव न पाणी गेलं तर तुमचे एि झ युटी ह आदेश देतात जा यांचे रड ग या, रोज यांचे 
रड ग चेक करा, ह ेकरा. एका कुटंुबाला आपण पािलका कती लीटर पाणी देऊ शकते. मग 

आयु  साहेब तु ही िनयमावर येता. तुमचे अिधकारी ह े कुठं तरी चुक चे आह ेआयु  साहेब. 

तु ही सांगा एक जण घरमालक असेल या या बरोबर तीन भाऊ असतीलतर या तीन भावांनी 
पाणी कसं भरायचं एका कने शनवरती. कुठे तरी तु ही ेशर ा आयु  साहेब. मी संदीप 

भाऊंचं आभार मानते कुठे तरी काळेवाडीची क व यांना आली. ते हटल े क  काळेवाडी, 

राहटणीला माट िसटीत या. आयु  साहेब खरच काळेवाडी ही पपरी नंतर िवकिसत 

झालेली काळेवाडी परंतु आयु  साहेब अिजबात काळेवाडीत कोणताच िवकास झालेला नाही. 

कोणते आर ण ता यात घेतले नाहीत, र ते मोठमोठे नाहीत, काळेवाडीत काही सुिवधा नाही. 

आज मी आप या आमदार ल मणभाऊ जगताप यांची पु याई हणुन तेवढे काळेवाडीत 
योितबा उ ान झालेल ंआह.े बाक  काळेवाडीत कोणतीच अशी सेवा सुिवधा नाही. आयु  

साहेब तु ही जात येत असाल काळेवाडीतुन, पाहताय क  काय आह ेकाळेवाडीची प रि थती. 

आज जर मेनरोड असेल काळेवाडीचा याला जर ेनेज लाईन, टॉम वॉटर लाईन नसेल ही 

कती दयनीय अव था आह े आम या काळेवाडीची आयु  साहेब ती बघा हेच मी या संगी 
सांगते. याच माण े काळेवाडीतील  जो चौक आह े तो आप या शहरातील मेन चौक होणार 

आह.े ितथ े िशवसृ ी कर यासाठी सगळं  केलेल ंआह.े तेथ ेक सलटंट वगैरे सगळं तयार केलेलं 

आह.े ितथ े आमची मागणी ितथ े मी आपणांला माग े पण बोलल े क  आपण जर ितथे 

ऍ युिमिनअमचा पुतळा हणतोय आिण याला कमी खच आह.े लाईफ आह ेते १० वषाचं आह.े 

मला असं वाटत आिण आ ही सव नगरसेवकांनी या वेळेस मागणी केली क  ितथ े ाँझचा 
पुतळा ावा ते पण आपण लवकर मा य क न काळेवाडीतील दोनंच काम ं आहेत जे 
काँ टीकरण कर याचे आह ेते तर आयु  सो. माझी आपणांला िवनंती आह ेक  आयु  साहेब 

लवकर काम ंकाढून िडसबर पयत कवा नो हबर पयत चाल ूकरावी आिण िशवसृ ीचं सु दा 
आमचे आरा य दैवत िशवाजी महाराज आहेत तो ाँझचा पुतळा करावा एवढं बोलून थांबते, 
जय हद जय महारा . 

मा. माया बारण े – स मा. महापौर, स मा. आयु , स मा. सभागृह, आदरणीय खासदार डॉ. 

अमोलजी को ह,े नगरसेवक , नगरसेिवका आिण प कार बंधु भिगन नो खरं तर सुजाताता नी 

जो िवषय मांडला आह े मिहला सुरि ततेसंदभात. अितशय कौतुका पद िवषय होता. यांनी 

मु ेही खुप संुदर मांडलेल े आिण आयु ांनी खुलासा यावर अ ितम केलेला आह.े यांनी मी 
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बघतो, क , बघ ुहया भाषेम य ेबोललेल.े ठीक आह े यांनी यांची बाजू मांडुन मोकळे झालेले 

आहेत. माझंही हया सभागृहाला एक हणण ं आह े  आपण मिहला जा त आहोत. येक 

ठकाणी ५० ट े  सगळया े ात घेतलेलं आह.े राजकारण असेल, िश ण असेल, ॉपट  म ये 

भागीदार आहोत सगळया गो ीत ५० ट े  भागीदार आहोत. तर मग से फ िडफे स या 

बाबतीत आपण दुस-यावर अवलंबुन का राहतो. काही गो ीम य ेबदल आपण वत:म य ेकेला 

पािहजे. या ठकाणी बसलेल ेसगळे पालक आहोत आपण. आ हांलाही मुल आहेत मुली आहेत 

आम याही घरात. मला वाटतं कुठेतरी आपली मे टॅिलटी बदलली पािहजे आिण आप या 

मुल ना आप या घरात या लेडीज िश णासाठी कवा नोकरीसाठी घराबाहेर जातात यांना 
से फ िडफे स कसा करायचा हया गो ी यांना आपण घरातनं िशकव या पािहजेत. कारण 

सुधारलेली मंडळी आपण आहोत. सुिशि त आहोत. घरात तर आपण बसणार नाही. चुल 

आिण मुल हया या  पिलकडं आपण आपलं े  िव तारल ंगेलय. तरी हया गो ी या वेळेस 

हया गो ी माग ेटाकून पुढे चालणार आहोत. या वेळेस हया गो ी आपण स मपण े पेल या 

पािहजेत असं माझ ं वत:च मत आह.े आज मी सीमाता चे अिभनंदन करेन क  यांनी माट 

िसटी या िवषयाला  खरंच यांनी जे मु  ेउपि थत केले ते स ाधारी असुनही ते यावरती या 
बोल या. खरं तर हया सभागृहातम ये स ाधा-यांमधील बरेच नगरसेवक चुक या गो ीला 

िवरोध करतच होते परंतु यावेळेस यांची मु कटदाबी होत होती हेही न  आह ेआिण आज 
अचानक ३ मिह यानंतर इले शन यायला लागले यावेळेस येक जण आप या या  
मनात या गो ी आहेत या बोलून दाखवायला लागला आह.े पण माझ ंएकच हणण ेआह ेक  

जे हा या ते हा गो ी बोल या तर लीअर होतात. आिण शासनही हया बाबतीत ढसाळ 

कारभार करीत आह.े मी गे या वेळेसही आयु ांना १५ दवसापूव  फोन केला होता क  

थािनक वरा य सं थे या माफत या योजना आप या शहरात चालतात या योजनां या 
संदभात मी मािहती मािगतली होती. तर या सं थेचे जे मेन आहेत ी. चं कांत पाटील यांचा 

मला फोन आला क  ताई तु ही जी मािहती मागवली आह े या संदभात तुम याशी भेटायचय. 

मी हटल ेठीक आह ेया ऑफ सला हटल ंभेटू आपण. यांनी संबंिधत ठेकेदाराला मा या घरी 

पाठवल ं क  ताई कुठ याही कारची मािहती मागव ू नका. काय असेल ते काँ ोमाईज क न 

घेऊ, आ हांला फ  ते काम िमळू दया आपण काँ ोमाईज क न घेऊ. इथ े मानिसकता 

ठेकेदारांची इतक  िविच  झालेली आह े क  इथ े बसलेल े  सभागृहातील सगळे नगरसेवक 
ाचारी आहेत ह ेकुठंतरी ठेकेदारां या मनावरती बबलेल ंआह.े मी याच वेळेस यांना हटलं 

साहेब मािहती मागण ंहा माझा अिधकार आह ेआिण  तु ही जर चुक ची गो  केली नसेल तर 
तु हांला घाबर याचं आिण मा या दारात ये याचं काही कारणंच नाही असं मी हटल. मग 

हणाल े ठीक आह े काय असेल ती मािहती ायला सांगतो. यांनी मािहती मला फ  ४ 

पानाची दली आह.े हणजे मोघम ायची हणुन मला मािहती दली आह.े मी याच वेळेला 
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आयु  साहेबांनाही फोन केला क  आयु  साहेब अशा कारचे करण आह.े तु ही ल  घाला. 

आजतागायत आयु  साहेबांनी यावर कुठ याही कारची कायवाही केलेली नाही. ते 

झा यानंतर सु दा वाकडचा जो र ता िसमट काँ टीकरणाचा र ता आह े या र यावर दोन 
झाडं आहेत जी पूण पोखरलेली आहेत. ती झाडं काढ यासाठी वत: आपल ेजे एि झ युटी ह 

आहेत यांनी वृ संवधनला प  दले होते क  लवकरात लवकर ती झाडे काढून घे यासाठी. 

परंतु आज तीन ह े झालेत परंतु वृ संवधना या अिधका-यांनी ती झाडे काढ याची तसदी 

घेतलेली नाही हणजे कुठेतरी शासनाम ये भ गळ कारभार चाललाय. एकमेकांम य े

कोऑड नेशन नाहीए. कोणाची कोणाला हॅ य ु नाहीए आिण कोण काय हयाने बोलतय 

तळमळीने बोलतय या याशी देणंघेण ंनाहीए. नगरसेवक अपश द वापरल ेतर तु हांला राग 

ये याचं कारणच नाहीए. कारण या वेळेस नगरसेवक हणुन या वेळेस हया सभागृहात बसतो 

ना ते जनतेचं ितिनधी व करत असतो. आ ही आमची वैय क कुठलीही काम ंतु हांला सांगत 

नसतो. तुमचं काम आह ेनगरसेवक या वेळेस तुम याकडे एखादर त ार घेऊन येतो, एखादी 

सम या घेऊन येतो या यावरती तोडगा काढण,े केवळ चालढकल करणे हा तोडगा होवू शकत 
नाही.  जे हा आशाताईनी खरं तर यांनी जे केल ं यांच मी पूणत: समथनही नाही करणार. पण 

यानंी जे केल ंते आकसापोटी नाही केलेलं. यांनी जे केलं जे कुठंतरी अनक गो चा पाठपुरावा 

केला असेल आिण  तुम याकडून जर तो  सुटला नसेल तर यामुळे यांनी ते केल ंजनतेचं 
काम होत नाही ही मनात कुठंतरी मनात खंत होती या भावनेने यां याकडून ते घडून गेलं. 

पण या वेळेस नगरसेवकांवर तु ही कारवाई करता यावेळेस अिधका-यांवर, अिधकारी  तुमचे 

जावई आहेत का. यां यावरती तु ही का कुठ या कारची कारवाई करत नाही. ही दुट पी 

भूिमका तु ही घेता ना ती कुठतरी बदला. ीकर परदेशी सारख ेअिधकारी होऊन गेले. यांचा 

आजही महापािलकेत दरारा होता. साहेब जर आले तर कोणाचीही टाप न हती वेडंवाकडं 

वाग याची आिण बोल याची. पण आज अशी कंडीशन झाली आह ेक  आयु  साहेब तु हांला 

सु दा तुमचे अिधकारी िडमांड देत नाहीत. येक गो ीला केराची टोपली दाखवली जाते. 

याचा अथ काय होतो. मग नगरसेवकांना ऑफ िशयली एक तर आंदोलनं करावी लागतात. 

कवा वेगळया वळणानं यांची काम े क न यावी लागतात. खरं तर सगळे जण आज या 

ठकाणी पोटितडीक ने बोलल.े माई आज तुमचं अिभनंदन करेन क  आज यांनी सगळयांना 

बोल याची संधी दली. इन मीन रािह या तीन जीबी. तीन जीबीम य े आप याला िवकास 

कामांचंही पाहयचय आिण जे काय येका या भागात अधवट रािहलेली काम ेआहेत तीही 
आप याला या ठकाणी क न यायची आहेत. मा चे मी मनापासुन अिभनंदन करते आिण 

थांबते. ध यवाद 
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मा. सुवणा बुड – स मा. महापौर आप या शहराचे खासदार डॉ को ह ेसाहेब, आयु  साहेब, 

नगरसेवक, नगरसेिवका, प कार बंधु आिण सभागृह. आज पालांडे ता नी जो िवषय घेतला क  

मिहलां या सुरि ततेसाठी खरंच हा खुप गरजेचा िवषय होता आिण तो पालांडे ता नी घेतला. 

मी यांचे मनापासुन आभार  करेन. कारण क  मिहलां या सुरि ततेबाबत या वेळेस 

भृणह या होतात या वेळेस भृणह या झा यानंतर आपण फ  मेणब या लावायच काम करतो 
आिण दांजली वाह याचं काम करतो. आजपयत यावर कोणताही ठोस उपाय कवा ठोस 

िनयोजन आजपयत तरी कोणीही केलेलं नाही. आता साडेचार वष होत आले मी सभागृहात 

पाहते क  फ  आपण इथे बोल याचं काम करतो पण आज ि यांवरती जे अ याचार होतात 
मुल वर जे अ याचार होतात यां यावर आपण आजपयत काहीही िनणय घेतलेल ेनाही. िनणय 

घे याची गरज आह.े आयु  साहेब मी तु हांला एक सांगेन आपण नागर व ती िवकास योजना 

िवभागा ा अंतगत आपण जे काही िश ण मिहलांसाठी ठेवतो ते िश ण ठेवत असताना 
एक िश ण िड लेअर केलं आपण जे मोटर ाय हग िश ण ठेवलय आपण मिहलांसाठी 
याम ये २५ ते ४५ वयासाठीच िश ण ठेवल आहे. मुल साठी आजपयत 

महानगरपािलकेम ये कवा  मिहलां या सुरि ततेसाठी कुठलही िश ण राबवल ंगेले नाही. 

जर असं िश ण आप याकडे महानगरपािलकेत मिहला बाल क याण या अंतगत राबवल ेगेले 
तर खरंच मिहलांसाठी मुल साठी खूप चांगल ेहोईल. आप याकडे महानगरपािलके या शाळा 

आहेत या मनपा या शाळांम य ेजर आपण िश ण राबवल े से फ िडफे स सुर ेसाठी आता 
ताई हणा या कराटेचे जे िश ण येक शाळांम य े दले तर ते खरंच फाय ाचे होईल. आज 

आपण मिहलेला पायावर उभं राह यासाठी िशलाई मिशनचं काम देतो. िशलाई मिशनचे 

िश ण देतो कवा इतर िश ण असतात या मिहले या पायावर उभे राह यासाठी ताकद 
िनमाण क न देतो. पण मुल साठी काय. आजपयत मुल साठी जे महापािलकेने कुठलेही िनणय 

झालेले नाही. आजपयत १० वी व १२ वी म य े८० ते ९० ट े  माक घेवून उ ीण झाले या 

मुलांसाठी यांना मानधन दल ं गेलं यानंतर काही मुलांसाठी सायकली द या जाय या. 

मुल साठी सायकली द या जाय या. आता यां या खा यावरती पैसे जमा करतो. पण मला 

एकच सांगायचय क  जर आपण नागर व ती िवकास योजना िवभागांतगत महीलां व 
मुल साठी सुर े या अंतगत काही िश ण ंराबवली  तर ते खुप फाय ाच होणार आह ेआिण 
सर तु ही सीसी टी ही कॅमेरे लावणार आहात पण सी सी टी ही कॅमेरे लावत असताना आपण 
कुठ या दजाचे सीसी टी ही कॅमेरे लावणर ह ेआधी वत: पडताळुन या कारण क  आपण जर 

महानगरपािलके या शाळांम य ेजाऊन पािहल ंतर आिण जर ते सीसी टी ही कॅमेरे चेक केले 
तर थोडया अंतरावरचे सु दा चेहरे सु दा दसत नाहीत हे तु ही वत: जाऊन चेक करा कारण 

ह ेमी वत: जाऊन पािहल ंआह.े एक घटना मा या घरा या समोरच घडली होती आिण तेथे 

समोरच महानगरपािलकेची शाळा आह े तेथ ेमला पाहयच होतं क  एक मुलगा एका मुलीची 
छेड काढून र याव न जोरात गाडीव न गेला. मला याचा चेहरा पाहायचा होता हणुन ते 
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मी चेक केल ंतर याचा चेहरासु दा या सीसी टी ही कॅमेरात दसत न हता. अ रश: आपण 

लावत असू कॅमेरे तर चांग या दजाचे लावा नाही तर नाही लावले तरी चालतील आिण दुसरी 
गो  अशी क  आज आम याकडे काही ठकाणी शहरी भाग आह ेकाही ठकाणी ामीण भाग 
आह.े जर ामीण भाग असताना जर आपण कॅमेरे तर लावणारच आह ेपण जो शहरी भाग आह े

या ठकाणी चौकाचौकांम ये कवा नगरसद य सांगतील तसे लावताल पण ामीण भागाम य े
वाडया व यां या ठकाणी आज तीन तीन चार कमी या मुलीचे घर आह े या वेळेला ती 
मुलगी एकटीला जाव लागतं या वाडया व यां या रोडव न या साठी आपण सुरि ततेच 
काय करणार हयासाठी ही पण जबाबदारी आपण वीकारावी  आिण या यासाठी काही ठोस 
िनणय यावेत.  दुसरं सांगायचं हणजे आपले जे भूयारी माग आहेत काही ठकाणी भरपूर 

ठकाणी भूयारी माग आहेत या मागाम य ेलाईट खुप कमी आहेत. लाईट कमी असताना ितथ े

खूप िविच  िविच  कार घडत असतात. या ठकाणी आपण सीसी टी ही कॅमेराच िनयोजन 

केल ंतर लाईट थोडेस ठळक के यातर येणा-या जाणा-या ना मुलामुल नाही ितथ ेकाही 

ास होणार नाही. कारण मा या भागात सु दा दोन तीन भुयारी माग आहेत तीथे इतका 

भयानक ञास होतो आहे आिण आमचा जो प रसर आह े  तेथ ेपोलीस टेशन आह ेसर आता 

माई हणा या सव ठकाणी मिहला पोलीस टेशन केलं पािहजे. गरजेचे आह ेपोलीस टेशन 

करायला पािहजे. आज जो माझा ए रया आह ेमॅगॅिझन पासुन फाटयापयत जरी पािहलं साई 

मं दराचा प रसर मं दर सु दा आह े पोलीस टेशन सु दा आह.े अशा ठकाणी जर स ह जर 

केला तर चांग या घरात या मिहलेला मुलीला घरा या बाहेर पड याची इतक  िभती वाटते 
क  ती जर भाजीला िपशवी घेऊन िनघाली तर सांगायला मला लाज वाटते पण हरकत नाही 
पण सांगावच लागणार आह.े जर ती मिहला कवा मुलगी भाजीला िनघाली तर एखादा  

ितचा हात पकडतो आिण हणतो येणार आह ेका तु. हणजे लाज वाट यासारखी गो  आहे 

सर. मी चार वष इथ े सभागृहात बोलेन हटलं पण संधी िमळाली नाही. पण आज िवषय 

िनघालाय तर मी हा िवषय तु हांला सांगती. जर आज गद या ठकाणी अशा गो ी घडत 

असतील पोलीस टेशन शेजारी असेल तरी सु दा याची दखल घेतली जात नसेल तर तु ही 
मिहलां या मुल या सुरि ततेसाठी तु ही करणार काय हेही आ हांला सांगा. कारण क  काही 

गो ी अशा आहेत क  आपण हणणार करणार आह,े करणार आह ेपण आपण काही करत नाही 
कारण ७-८ वषाची मुलगी साई मं दरा या ठकाणी अशीच एक दोन वषापूव  अशीच घटना 

घडली. मेणब या लाव या, दांजली वाहीली झाल काही नाही झाल.ं                          

ितथ े या प रसरात काही सुधारणा सु दा झाली नाही. जर ितथ या पोलीस टेशनचे पी.आय 

वगैरे असतील तु ही यां या िमट ग वगैरे घेत या येक पोलीस टेशनची येक भागा या 
पी.आय. या िमट ग घेत या व सांिगतल ेपॅ ोल ग वाढवा कवा मिहलां या सुर ेसाठी तु ही 

काही तरी कुठेतरी पुढे चला  पोलीसांनी जर ह े मनावर घेतलं तर  सगळया गो ी सो या 
होतील सर कारण क  कुठे तरी बोलायला पण ह े वाटतं खरं सांगायला पण हरकत नाही. 
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मिहले या सुर ेसाठी बोलतो पण पोलीस सु दा कधी कधी सुर ेसाठी पुढे येत नाहीत आिण 
काहीही करत नाही. खरं तर तेही आज जबाबदारपण े रािहल े तर आज या मिहला व मुली 

सुरि त राहतील. सगळया गो ी आयु  साहेब तु हांला काही बोलून उपयोग नाही. कारण क  

काही गो ी िड लेअर के या पण कोिवड यो दा यां याकडे भ ा केला यात वयाची अट 
घातली ती काढून टाकावी व यांना पूणपण ेभ ा देऊन याय ायचा य  करावा. माई हे 

बोल याची आज ही संधी दली याब ल ध यवाद. आता ताई हणा या िस यरुीटीब ल. तर 

आयु  साहेब मी तु हांला िस यु रटीसाठी आिण ढाकण ेसाहेबांना  प  दलं होत ाने र 
महाराज गाडनसाठी खुप मोठ काम केलेलं आह े तरी या गाडनम य े खुप गद  होते पण 
िस युरीटी काहीच नाही म यंतरी तीथ े चोरी पण झाली यानंतर काय होऊ शकते ह े सु दा 
ल ात यायला पािहजे. िजजामाता मं दर ितथ े आपले दोन एसटीपी लँट आहेत  तेथील 

िस यु रटी आतम ये  बसतात बाहेर या ठकाणी िस युरीटी येत नाहीत, ितथ े नदी आह.े 

नदी या ठकाणी आम याकडे  जर पा याम य े एखादी बॉडी वा न आली तर डायरे टली 
मं दरासमोर येते. आता माग ेतीन चार वषापूव  एक घटना घडली क  ती मिहला लँट या 

शेजारी मा न टाकलं होतं ितला आिण दुसरी घटना जी घडली होती ती एका पु षाला ितथे 

मा न टाकल ंहोतं. जर अशा घटना घडत असतील तर ितथ ेआपली िस यु रटी नाही. आपला 

लँट आह े मी काय हणते क  वैयि क आम या घरासाठी िस यु रटी मागत नाही सर पण 
ितथ या काही आपले पािलकेचे दोन दोन लँट असताना सर िस यु रटी आप या कामाला 
येणार नसेल तर ते िस यु रटी बाहेर थांबले पािहजे अशा घटना घड यापासुन टाळले पािहजे. 

बोल याची संधी दली माई या ब ल ध यवाद.  

मा. महापौर – ह ेबघा सगळयांना संधी देते. दोन दोन िमिनटे बोला. कारण बरेच दवस झाले 

पाच मिहने जी.बी. ऑनलाईन होती. मलाही समजतय सगळयांना यांचे िवचार मांडायचेत. 

िवचार मांडताना तेच तेच िवषय घेऊ नका ही िवनंती.  

मा.सीमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा. किमशनर साहेब, आिण आतापयत मिहला 

अ याचारावरती बोलणा-या सगळे मा या बंधु, भिगन नो, महीलांनो. मी बोलल ेतर तु हांला 
सगळयांना खुप लागतं. आता एका प काराने पपरी चचवड टाई स भीमराव पवार नावा या 

प काराने काय भाषा वापरावी मिहलां याब ल, तु ही सगळयानंी याचा िवचार करायचा, 
हया गो ीचा. सीमा सावळे भंुक या, भाजपने हाकलुन दले या नगरसेिवका सीमा सावळे 

पपरी चचवड महापािलके या सवसाधारण सभेम य े प कारांवरती भंुक या. हा माझा 

िवनयभंग आह.े महापौर तु ही भाजप या आहात. याचबरोबर तु ही मिहला सु दा आहात. 

अस या प कारांना महापािलकेत ये याला बंदी करणार का? हा माझा िवनयभंग आह.े आिण 

तो जाहीरपण े केला जातोय. काय करणार आहात सांगा आिण इथे बसणा-या तु ही 

सगळयाजणी उषा मुंढे, सुजाता पालांडे सगळयांनी उ र दयायच काय करणार तु ही याच. 

याला चपलेनं बडवून काढला पािहजे मा. महापौर साहेब. हा जर का एखादया महीलेब ल  
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अशा कारची भाषा करणार, सव बंधुनो सांगा तु ही. काय करणार आहात तु ही. कं लट तर 

देणारच आह.े परंतु  या ठकाणी या महानगरपािलकेत एखा ा सामा य सद याचंा अशा कारे 

जर अवमान करणार असेल तर मा. महापौर साहेब याला या महापािलकेत बंदी करावी लागेल 
तु हांला, बंदी करावी लागेल तु हांला. तो कुठे बसतो, तो पञकार कोण पोसतोय आज, कोण 

पोसतोय आज. तो कुठे बसतो, कोण आह े याला पाठीराखा, कोण आहे याला पाठीराखा. या 

मिहलां या सुरि ततेवरती बबी या देठापासुन ओरडताएत येथून सगळया जणी, कोण 
पाठीराखा आह.े लाज वाटते मा. महापौर साहेब मला, लाज वाटतेय मला. यांनी काय या या 

आईला कु ी हणलाय तो. मला हटलं ठीक आह े सीमा सावळेला. याने या या आईला 

कु ीच हणतोय तो. एका मिहलेला कु ी हटला हणजे या या आईला कु ीच हटलले आह.े 

कती सहन करायच. हशी, टोणगे ही भाषा आहे पञकारांची.  या सभागृहात बसले या सव 
प कारांना माझी हात जोडून िवनंती आहे, अरे, कलंक लावताएत कलंक. भाषा तर कमान 

चांगली वापरा. अरे, तुला पोसणारा तुझा नेता या या घरात मिहला नाहीएत का. लाज वाटत 

नाही. बाहेर भेट नाही चपलेनं बडवलनंा, िह मत असेलतर.  मा. महापौर साहेब, मगाशी मा. 

उषा मुंढे तु ही बोललात, सुजाताताई तु ही पण बोललात  मी अिभनंदन केल.ं ह ेजे िब क ट 

टाकायची काम आहेतनां आिण आम या अंगावर सोडायचे ते बंद करा. मगाशी सुजाताताई 

तुमचा मु ा होता, महीलांब ल तुमचा रोख होता रा य शासनाला अडचणीत आण याचा 
आिण तो भाजपाचे आ ही ितिनधी हणुन पुरेपुर िनभावला परंतु रोज उठुन सुपारी 
घेत यासारख माझ ेचा र यहनन करतो, वैयि क व पाचं. प कार बंधुनो कवा तुम यातल े

अ य  असतील यांना पण हात जोडून िवनंती आह,े इतकं चा र यहनन क  नका रे. 

मिहलांवर अ याचार झाला हणुन सरकारला दोष देतील. अरे हया झारीतील शु ाचायाना 

ठोकू ा. पिहल ेठोकू ा मला यांना. सीमा सवाळेची ते हाही ताकद होती आजही आह ेआिण 

इथुन पुढे पण असणार आह.े आहे कुणाची िह मत, नाव यायची. सीमा सावळेनी १० वष नाव 

घेतल याच सभागृहात टडीआर या ाव न.  वत:ला हणवुन घेतात नेते.  

मा. महापौर – सीमाताई तु ही...... 

मा. सीमा सावळे – मा. महापौर किमशनर या गो ीचा आज सो मो  लागला पािहजे ही 

काय भाषा आह,े ही काय भाषा आह,े ही काय भाषा आह,े ही काय भाषा आह.े मा. महापौर 

साहेब नुसता िनषेध क न चालणार नाही. मा.महापौर साहेब, नुसता िनषेध क न चालणार 

नाही.  
मा. महापौर – मा. आयु  साहेब या प दतीने सीमा ताईनी िवषय मांडला आह े आिण 

सीमाता ना जे प कार बोलले या िवषयाचा मी मिहला या ना याने िनषेध करते. आपल ेजे 

प कार बंधू आहेत सगळे यांनाही सांगते क  ब-याच वेळा अशा काही चुका मला ऐकायला 
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िमळतात ब-याचवेळा आम याब ल काही पण देतात अशांचा िनषेध करते यां यावर गु हे 

दाखल करा. सगळया मिहलां या वतीने आिण याम य े जो कोणी प कार असेल या काय 

प दतीने तो प कार महीलेब ल बोलला याचा िनषेध करते. 
मा.उषा मुंढे – मा.महापौर साहेब, गु हा दाखल करावा व ोसीड गमधुन आमदार हा श द 

काढून टाकणेत याव. 
मा.महापौर -   ोिसड गमधुन आमदार हा श द वगळणेत यावा.  

मा. सीमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मी नाव घेतलेल ंनाही, नाव घेतलेल नाही. 

मा. महापौर – िविच पण ेजो प कार मिहलांब ल अशी बातमी देतो या प का-यां यावर 

गु हा दाखल करा आयु  साहेब. सीमाताई मी एवढ हणल क  या भाजप आमदारांचे नाव 

घेतलय यांचं नाव यामधुन वगळा. 

(ग धळ) 
मा. सीमा सावळे – नाव घेतलचं नाही. नाव नाही घेतल,ं नाव घेतल नाही. मा. महापौर साहेब 

िवनंती एकच होती क  ह े जे वारंवार घडत होतं. मा या सगळया माया भिगन च मी हया 
ठकाणी आभार मानते आिण परत मा. महापौर साहेब अ यंत जबाबदारीने या ठकाणी मी 

माझ ेश द मांडते क  अशा कारचं हशी, टोणग,े कु  ेअशा खाल या दजाचे जर का संभाषण 

होत असेल तर आिण प कार बंध ु तु हाला ही िवनंती आह े क  प का रता कती ते श द 
ढासळतात कारण आ ही आई पण आह,े बायको पण आह,े बिहण आह,े कोणाची तरी लेक आह.े 

तुम या घरात तुमची बायको, तुमची आई, तुमची बहीण ही पण ीच आह.े ितचा सु दा असा 

जाहीरपणे जर िवनयभंग झाला तर तु ही काय करणार आहात. कोणी तरी काहीतरी सांगतं 

आिण अशा कारची भाषा जर होत असेल मा. महापौर साहेब तर या यावरती कारवाई 

झालीच पािहजे. मा. महापौर साहेबांनी किमशनर साहेब आज या सभागृहात ऑडर दलेली 

आह.े माझी आपणांस हात जोडून िवनंती आह े या मिहलां या सुरि ततेवरती आ ही इतका 

वेळ घालवला आज ती सुरि तता आिण तो िवनयभंग या २५ लाख लोकसं ये या शहरात 
जाहीरपणे मा या सार या ये  नगरसेिवकेचा होतोय आिण ही या शहराला अ यंत 
लाजीरवाणी गो  आह.े जो कोण हयाचा पो शदा असेल या पो श ाला माझा जाहीर आ हान 

आहे, जाहीर आ हान आहे इथं, सभागृहाम य े िह मत असेल ना समोर येऊन बोलून दाखवा. 

येऊन दाखवा अशा कारे खपवुन घेणार नाही. मा. महापौर माफ करा. माफ करा. माफ करा.  

मा. महापौर – शांत हा. किमशनरना आदेश देते. मी पण मिहला आह.े  

मा.सीमा सावळे – इथ ेबसले या येक मिहला आिण इथे बससलेला माझा येक भाऊ या 

सगळयांना मािहती आह ेक  कोण करतय आिण कोण करायला लावतय. आ ख शहर जाणतय. 

सहन करायच, सहन करायचं कती दवस सहन करायचं. कती दवस. मा. महापौर पोरगा 
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त ण आह ेमाझा. तो माथे फ  होऊ नय,े एकूलता एकच लेक आह ेमला. उदया तो जर गु हेगार 

झालाना, माझं तर आयु य संपणार आह.े बाक यांना फरक नाही पडत कारण अनेक आया 

बहीनीचे आयु य असं काय काय सांगून यांनी उ व त केलेल आह,े उ व त केलेल आह.े 

यामुळे मा.महापौर साहेब मी यातली नाही. मा.महापौर, आयु  साहेब महापािलकेत बंदी 

करायला लागेल याला.  याला महापािलकेत बंदी करायला लागेल.   

मा. अिभषेक बारण े – मा. महापौर, मा. सभागृह आज आप या सभागृहाम य े उपि थत 

असलेल ेआप या सवाचे जे आरा य दैवत आह ेछ पती िशवाजी महाराज,  संभाजी महाराज 

यां या सगळयाचें िवचार संबंध जगभर पोहचव याचा य  केला असे डॉ. अमोलजी को ह े

यांचं मी वागत करतो आिण वागत पी िमञाला घोषणा ायला लावतो. 

मा.सिचन चचवडे-  अखंड महारा ाचे आरा य दैवत, आई तुळजा भवानीचे उपासक, हदवी 

वरा याचे सं थापक छ पती िशवाजी महाराज यां या पद पशाने पावन आिण पवीञ 
झाले या या महारा ा या पवीञ मातीम य े छ पती िशवाजी महाराज क  जय, छ पती 
संभाजी महाराज क  जय, जय भवानी जय िशवाजी, भारत माता क  जय, जय जय जय जय 

भवानी जयजयजय जय जय िशवाजी, वंदे मातरम. 
मा.अिभषेक बारणे – मा.महापौर साहेब, आज बराच वेळ झाला क  चार साडेचार तास या 

गंभीर ावरती जो सुजाताता नी िवषय काढला होता या सव मिहला भिगन नी आज 
या ठकाणी सव, आप या सहकारी नगरसेवकांनी या या ब ल आपण बोललो. ते बोलत 

असताना सगळयांनी आपआप या सूचना मांड या. आिण सूचना मांडत असताना आयु  साहेब 

काही गो ी आ ही तुम या िनदशनास आणून देतो. आमची अपे ा तुम याकडून हयासाठी आह े

क  तुमचा वभाव आ हांला आ ही सगळे िमळुन तुम याकडे गा-हाणी जी मांडतोय केवळ 

तु ही ि पड पकडलाय कामांम ये. या यामुळे आज एवढे सगळया त ारी तुम या समोर 
आ ही मांडतोय, याचं एकमेव कारण असू शकतं. आज आप याकडे कोिवड या काळाम य े या 

या ठकाणी गद  हायची या या ठकाणी  आपण मिहलां या सुरि ततेसाठी दुगा ि गेड 
सार या सं थांना आपण काम े दली होती. या ठकाणी ती काम दली असताना या ठकाणी 

या िनयोजन वि थत झालं. अशाच प दतीने सुजाताताई, मीनलताई, सुवणाताई या सवानी 

शाळे या, गाडन या त ारी या सुचवतात तर अशा ठकाणी आपण या दुगा ि गेड सार या  
सं थांना काम देऊन या ठकाणी आपण अिधक या मिहला ोटे शनसाठी आप या  
महानगरपािलकेची यं णा या ठकाणी ठेव ू शकतो अशा काही सूचना आम या आहेत. 

माग या ३-४ वषापासुन आ ही आमचे आमदार ल मणभाऊ जगताप यांचे मागदशनाखाली 

काम करत असताना आ ही या या सूचना द या या शहरा या िवकासाचा िवचार केला. 

हया सूचना आ ही वारंवार द यांतर या प दतीची काम ेकाढ याचा य  केला पण आयु  
साहेब माग या काळाम ये काम ं काढ याम य े आमची जी दमछाक झाली क  येक      
अिधका-यापाशी एखाद काम काढायच असेल, एखादा र ता करायचा असेल, एखाद ं चांगल 
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गाडन करायचं असेल आ हाला या िस टीमम य े जाव ंलागते क  हया अिधका-याकडून या 

अिधका-याकडे, गाडन यांकडून ेनेज िवभागाकडे. आमची तुम याकडून अपे ा असेल क  

आप या महापािलकेम य ेएक अिभयंता ले हलची जी जेई, डे युटी इंिजिनअर, एि झ युटी ह 

ले हलची साधारणपण ४००० कमचारी आहेत. जर एका भागाचा िवचार केला तर भागात 

१०० कमचारी येऊ शकतात. आम या एका कॉलनीला तुमचा एक अिभयंता येऊ शकतो. 

कोणा या वैयि क मानधनावरती उिचत ठरणार नाही. लाख लाख पय ेआपण जे हा मानधन 

देतो आिण ते अिधकारी यां या सेवेचा पगार देतो या अिधका-यंना जर असे सु ीचे दवस 

आल ेतर चार चार, पाच पाच दवस सु ी घेणं फोन केले क  फोन न उचलण ेआिण वॉडातील 
कामाचे िनयोजन नीट न करणं आज आ हांला येक ठकाणी जाव ंलागतं हया िवभागातुन 
या िवभागात जा. आज हे काम आमचं नाही. आज आम या भागातील यावेळेला तु हांला 

ख यांबाबत सूचना दली क  र यांना भरपूर ख  े पडललेेत जायला जागा नाही. एखादा 

माणूस येतो आिण हणतो क  ते काम बंद करा आिण आपला अिधकारी सु दा ते काम बंद 
करतो. यावेळेस आपला अिधकारी याचा अिधकार वापरत नाही. अशा वेळेस एक दोन तीन 

दवसापूव  आम या भागातील िमट ग झाली. या वेळेस एक असा र ता आह े या 

भागाम य ेर ता चाल ूआह.े डांबर झालेल ंआह ेपण या ठकाणी ख  ेपडलेत. या ठकाणा न 

गाडया जा यासाठी जागा नाही आिण तो र ता नीट कर यासाठी यावेळेस आ ही सुचवतो तर 
या वेळेस आठ दवसांनंतर या लोकांकडून आपण सूचना मागून घेऊ. ख यां या ठकाणी 

डांबर केल ं तु ही तुम या अिधकारात तीथ डांबर क न घेऊ शकता ना. कोणी अडवल ं हणुन 

काम थांबवायचं नसतं ना. आयु  साहेब एखादा ए रया माट दस यासाठी आ ही जे जे य  

केलेत या य ांचं आता तु ही चांगल काम या ठकाणी कर यासाठी इथ आलायत. आज 

तुम या सुचना तुमचे िवचार आ हांला पटतात. तुम या सुचनेनुसार काही चांग या गो ी या 

शहरात घडतात. आज कच-यांच िनयोजन चांग या प दतीने करायच तुमचा य  आहे तो 

तु ही चांग या प दतीने कर याचा य  तु ही करा आिण या ठकाणी माईनी जो कोिवड 
यो दा हणुन माग या दोन वषा या काळात जे चांगल ेकाम केलेल ंआह े याब ल मी यांचे 
देखील मनापासुन अिभनंदन  करतो. आज या या वेळेस आपण ऑनलाईन सभेला 

असायचो माई या ठकाणी उपि थत रा न यांनी बरचसं काम केल आिण आता मगाशी जी 
घटना घडली या घटनेचा पण मी िनषेध करतो. आिण या प काराला माई मी िवनंती करतो 

क  अशा प कारांना वेश आप या महापािलकेत टाळावा आिण सीमाताई जो काही िनणय 
घेतील या प काराब ल तो आ ही यां या बरोबर आहोत आिण जे मगाशी ता याकडून 
भावने या भराम ये जे भाजप आमदार असा जो श दाचा उ लेख झाला तो उ लेख या 

ोिसड ग मधुन काढावा अशी मी िवनंती करतो. सुजाताता ना या िवषयाला अनुमोदन 

ायला लावतो.  

मा. सुजाता पालांडे –   मा.महापौर साहेब, मी अनुमोदन देते. 
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मा. िगता मंचरकर - स मा. महापौर आप या शहराचे खासदार डॉ को ह,े नगरसेवक, 

नगरसेिवका, प कारबंध ु भिगन नो माई मला एक सांगायचं आह े क  आप या येथे एच.ए. 

कंपनी आह.े एच.ए. म य ेकॉलनी आह े या कॉलनीम य ेएचए कंपनीची शाळा आह.े ती एच.ए. 

कंपनी ाय हेट आह ेपण ती शाळा आह ेमाई  आयु ांना मी िवनंती करते क  या शाळेम ये 
मा या  वॉडातील मुले िशकतात. गांधी नगर, खराळवाडी, कामगारनगर या भागातील मुलं 

एच.ए. कंपनी या शाळेत िशकतात.  या कंपनीम ये घरं आहेत आिण ती घरं बंद पडलेली 

आहेत. या घराम य ेना माई माग या वेळेस अशी घटना झाली क  मी सांग ूशकत नाही. ितथे 

मुली मुले वगैरे खुप गैर कार होतात माई ितथ.ं तर आयु ांना अशी िवनंती करते क  या 

एच.ए. कंपनीला आपण काय सांग ू शकतो का. प  तरी देता येईल का. एच. ए. कंपनीला 

कारण ितथे शाळा आह.े आपली पपरीतील सव मुल े ितथ ं िशकतात, मुली िशकतात. मी 

आयु ांना िवनंती अशी करते क  तु ही एच.ए.ला बोलून तरी बघा क  ती एच.ए. ची शाळा 

कॅमेरे लावू शकता का. कंपनी ाय हेट आह ेमाई. आपण ाय हेट कंपनीम ये कॅमेरे लावू शकत 

नाही माई. आयु ांना िवनंती करते क  एच.ए. कंपनीशी एकदा िमट ग वगैरे घेऊन ते बोलून 

बघा. आिण ितथ मुल चा जा याचा र ता आहेना तो फार कठीण आह ेआिण ितथ ेअसे गैर कार 

झालेले आहेत. आिण पोलीस क पलटही केलेली आह.े माई ितथ ेमाझ ेऑफ स खुप जवळ आह.े 

मुली अ रश: ितथ ेमाई शाळेत जायला घाबरतात. मला आयु ांना अशी िवनंती करायची आह े

क  एच.ए. कंपनीला काय करता येईल का आप याला ते क न ा. आयु ांना दुसरी िवनंती 

अशी करते क  आता माट िसटीची काम े चाल ू आहेत. मा या येथे पण आता लाईन वगैरे 

टाकली आह.े फ  खांब बसवल े आहेत. आयु  साहेब खांब बसवल े तर कॅमेरे पण बसवा 

या यावरती एवढं मी बोलते, बोल यासाठी संधी दली माई या ब ल ध यवाद.  

मा.रा लदादा जाधव – मा.महापौर साहेब, स मा. सभागृह, आयु  साहेब, सव नगरसेवक, 

नगरसेिवका आिण आज ख-या अथाने हया सवसाधारण सभे या िमट गसाठी आवजुन उपि थत 

असलेल ेिश र लोकसभा मतदारसंघाचे लोकि य खासदार डॉ.अमोलजी को ह ेयांचे मी पपरी 

चचवड शहरा या वतीने वागत करतो. आज या िमट गम य े सुजाताताईनी मिहलां या 

सुर ेसाठी जो काही िवषय हया ठकाणी मांडला आिण यानंतर त बल चार ते पाच तास हे 
सभागृह एकाच िवषयावर चालता चालता पपरी चचवड या सवागीण िवकासावर व 
सवागीण सम यावर सवच नगरसेवक नगरसेिवका हयांनी या ठकाणी आपलं मत मांड याचा 

य  केला आह.े ब-याच जणांनी काही आरोप देखील केल,े आरोप करताना याच बरोबर 

बाक या िवषयावर बोलत असताना काही िवषय असे पण आहेत क  कायम भाषणाम ये 
उ लेख करतो क  या गाव या बोरी याच गाव या बाभळी. माट िसटी या िवषयासंदभात 

ाचार झाला क  नाही झाला याची सखोल चौकशी आयु ांनी करावी. परंतु जो काही 

आरोप होतो ना महापौर माई याम य ेजर आपण िवचार केला येक प ाचे सद य माट 
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िसटी या बॉडीवर आहेत याम ये महापौर आहेत, थायी सिमती अ य  आहेत, याम ये 

िवरोधी प नेता आहेत, गटनेते आहेत सवजण आहेत. यामुळे जो काही िवषय आह े याची 

सखोल चौकशी ही १०० ट े  झाली पािहजे यात काही वाद नाही. याचबरोबर सवानी सव 

िवषय बोल यामुळे मी काय सव िवषयावर बोलणार नाही. परंतु जी सभा सभागृहाम य ेझाली 

अशी सभा कधी साडेचार वषात होण ेगरजेचे होते १०० ट े , आिण मला जर मािहत असतं ना 
अशी सभा हाती तर मी आदरणीय खासदार साहेबांना  २०१९ ला खासदार झा यानंतर 
आवजुन येक िमट गला मी िनमंि त केलं असतं,  तु ही या तु ही आ यानंतर ख-या अथाने 

पपरी चचवड शहरा या सम यावर सभागृहाम य े चांगली चचा होते. परंतु आता तीनच 

मिहने रािहल े आहेत आिण या म ये खासदार साहेब हया ठकाणी उपि थत रािहल े सवजण 
बोलले आहते. आताच योगेश बहल साहेबांनी िप चरचे उदाहरण दल े परंतु मला एका 

जाहीरातीचे उदाहरण ाव े लागेल. एक जाहीरात आह े “उठा उठा दवाळी आली मोती 

साबणाने ान कर याची वेळ आली”. महापौर ताई अजुन बोलायचे आह ेपुढे. आता असं आहे 

“बोला बोला िनवडणूक आली उमेदवारी िमळव याची संधी आली” यामुळे सवच नगरसेवक 
या ठकाणी बोललेले आहेत. मिहलां या सुरि ततेबाबत बोलले पािहजे. आयु  साहेब 

आ हांला असं वाटतं येक प ातील नगरसेवक शासनावर जरी टीका करत असेल तरी     
ब-याच जणांना असे वाटते क  स ाधारी प ावर नगरसेवक टीका करीत असतात. आता 

आयु  साहेब हया गो ीचा सा ीदार मी सु दा आह,े तु ही सु दा आहात आिण आपले 
अिधकारी सु दा आहेत. या वेळी पा यासाठी आ ही तु हांला फोन करतो तुम या अिधका-

यांना फोन करतो आजपयत एवढे तरी अिधकारी हया पपरी चचवड महानगरपािलकेचे एवढे 
रागीट वभावाचे आ ही कधी पािहल ेनाहीत. परंतु तुम या अिधका-यांची भाषा, वाग याची 

प दत तु ही आ यापासुन अिधकारी असे वागायला लागलेत हा माझा प  आरोप आह.े साहेब 

सव रेकॉड ग मी तु हाला पाठवलेल े आहेत. लोकांना पा याची सम या आह े लोक मा याशी 

काय बोलल ेतेही तु हांला पाठवल.ं तुमचे अिधकारी काय बोलल ेहेही तु हांला पाठवल.ं साहेब 

आमची एक िवनंती आह.े ठीक आह े कोण कोणा या आदेशावर चालतं कोण कोणा या 

सांग याव न काम करतं या याशी आ हांला घेणंदेण ं नाही. पपरी चचवड शहरातील 

नागरीकांना कोणीही कोण याही िवषयासाठी फतुर क  नय ेया मताचे आ ही आहोत. १०० 

ट े  आपण या नागरीकां या जीवावर ही पािलका चालते. हया नागरीकांना कोणी वेठीस ध  

नय.े आ ही सकाळी उठ यानंतर सकाळी आपण आता जरी तुमचा मोबाईल चेक केला तरी ६ – 

६ वाजता मी तु हांला मेसेज पाठवलेल ेआहेत. तुमचे अिधकारी का आम याशी असे वागतात. 

या साठी अिधका-यांवर वचक ठेवण ं तु हांला म ा  आह े आिण तु ही ते अिधका-यांना 

सांगाव ं आिण आ हांला या पपरी चचवड शहराला पुरेसं पाणी ावं ही तु हांला िवनंती 
करतो. यावेळी तु ही सांगता यावेळी पाणी बरोबर येते यावेळी आ ही सांगतो यावेळी 
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पाणीपुरवठा िव कळीत होतो. िनवडणूक जवळ आ यामुळे आमची काय सुपारी तर दली नाही 

ना असं आम या मनाम य ेयेतं. कारण ब-याचे वेळा आ ही आता पािलकेत यायचंही बंद केलेल ं

आह.े कारण कोण याही अिधका-याला सांगाव,ं कोण याही अिधका-याला सांगाव तर 

कोणताही अिधकारी आता मनावर घेऊन आता काम करत नाही आिण गे या १ वषापासुन 
आ ही पाहतोय अिधकारी कोणतंही काम मनावर घेत नाही. आिण तुम याकडे आलो एखाद े

दवशी तुमची भेट झाली क  तु ही आ हांला हणता काय साहेब येत नाही. परंतु साहेब या 

वेळेस आ ही येतो ना ते हा तु ही िमट गम य ेअसता. यामुळे आपली भेट होत नाही. परंतु 

आपण आवजुन हया सव िवषयांवर ल  देण ेगरजेचे आह ेआिण नगररचनाचा एक िवषय आह.े 

एकच िमिनट घेतो साहेब आपण या वेळी एखा ा जागे या टीडीआर करतो आिण यांना 
डीआरसी देतो यावेळेस पपरी चचवड महानगरपािलका नगररचना िवभाग, थाप य 

िवभागाला सांगुन या जागेला कं पाऊंड करतं कवा ती जागा आप या ता यात घेतं. पपरी 

चचवड शहराम ये अशा ब-याच ठकाणी अशा ब-याच िमळकती आहेत बरेच र ते आहेत क  

या ठकाणी आपण डीआरसी देऊन या जागेचा मोबदला देऊन देखील या जागा आप या 
ता यात नाहीत. अजुनही मुळ मालक हया जागा वापरतात. या गो ची आपण १०० ट े  

शहािनशा करावी ह े देखील सांगतो आिण दुसरा िवषय आय टू आर या बद यात जे लॉट 
आप याला १५ ट े  येतात ते लॉट सु दा असेच पडलेले आहेत. ते सव लॉट आपण आप या 

ता यात यावेत. याम ये आप या लॉटवर जर उ ा  अित मण झालं तर जे लॉट आप या 

मालक  ह चे आहेत ते लॉट आप याला िमळणार नाहीत यामुळे हयाही जागा आप या 
आपण ता यात ावयात ही िवनंती करतो. मा च मनापासुन आभार  करतो आिण या 

ठकाणी थांबतो.  

मा.शीतल शदे - स मा. महापौर थमत:आभार मानतो. मी कधीतरी बोलतो. यात तु ही 

आज संधी दली मला.स मा. महापौर, आयु  साहेब, सभागृह याच माण ं चांगल लेखण 

करणारे माझ ेप कार बंध ुभिगनी, वाईट करणारे माझे बंधु भिगनी नाहीत. आजचा िवषय खूप 

संवेदनशील होता आिण संवेदनशील असताना देखील िवषय थोडासा भरकटला गेला. आज इथ 

येकजण बसलेला एका माते या गभातुन ज म घेऊन बसलेला आह.े आिण ित या सुर ेचा 

िवषय असताना सभागृहात िवषय भरकटला गेला. साहेब ह े भालकर आ यामुळे हा सगळा 

िवषय भरकटला गेला. भालकर जे हा इथ ेआल ेपी.ड य.ूडी.मधुन यांनी ितथ े कती ाचार 

केला याचे लेखी व पात पुराव ेदेऊन यांच प  घेतल क  अशा अिधका-याला इथ ेनेम ूनका 

आिण यांचेकडून काम क न यायचे असेल तर यांना अित मण िवभागाची जबाबदारी ा. 

हणजे ितथ े यांनी ाचार केला नसता कवा  केलाही असता मािहती नाही पण आजची ही 
वेळ आली नसती साहेब असो. अमाव या पौ णमे माण े चं ा या कलेत जसा बदल होतो 

या माण ेआज सभागृहात बदल बघायला िमळाला. कारण २–३ मिह यावर इले शन येऊन 
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ठेपले या आहेत. मी एकच सांगेन सव काम े होतील परंतु मिहले या सुर ेचा ठोस िनणय 

आप या सभागृहा या वतीने झाला पािहजे. एक आमची भिगनी नाव पण घेतो सीमाताई या 

मिहलां या सुर ेवरती बोल या. आिण कोण तो कुठला प कार याने लगेच िवटंबना केली ती 

जी िवटंबना केली ती नुसती िनषेध क न थांबणार नाही. आप या काही काय ानुसार 

सभागृहा या वतीने हया ि मायसेस म य े या गो ी घडले या आहेत याला अनुस न जर 
आपण जे काही कायदेशीर र या पोलीस क लट वगैरे क  शकत असेल तर याची पाहणी 
करावी आिण या वरती पोलीस क लट क न याला तु ंगात टाकाव.े आज खासदार 

साहेब आलेले आहेत, मी जा त बोलू नाही शकलो यांचं वागत. बोलण ेश य नाही. माफ  

असावी. तु ही छ पती िशवाजी महाराजांची याच माण ेसंभाजी महाराजांची भुिमका साकार 

करणा-या मािलकांम य ेकाम केलेल ंआह.े मा या पे ा इितहास आप याला जा त मािहत आह.े 

या माण े छ पती िशवाजी महाराज राजवटीम य े मिहलेवर अ याचार झा यानंतर  या 
पाटलाचंा चौपाळा क न चौकात बसवल ं जायच तसं कुठलातरी कडक कायदा सु व था 
ताबडतोब या णी कर याची गरज आह.े आपण द लीम ये आहात आपण क ात हा िवषय 

मांडावा आिण सभागृहाला एवढीच एक िवनंती करतो क  जसे िवषय चाल ू असतात या 
िवषयाला अनुस न दुसरे िवषय तयार होतात. आजचा हा खुपच संवेदनशील िवषय आह े

कारण आपण येक जण एका मिहले या गभातुन ज म घेऊन आलेलो आहोत जर आपली ही 
मिहला, माता सुरि त नसेल तर पुढे या समाजाचे काय होईल याचा िवचार क न या 
गो ीबाबत िनणय या सभागृहात राबवावी. मला बोल याची संधी दली याब ल 

महापौरांचे व सभागृहाचे मी ध यवाद मानतो.  

मा.आशा धायगुडे-शडग े – स मा. महापौर, स मा. आयु , नगरसेवक, नगरसेिवका आिण 

प कार बंधु भिगन नो माई मला वाटलं २ ला सु वात झाली, ३ झाले, ४ झाले, ५ झाले ६ 
वाजत आले माई ब तेक आता आप याला  टाटा बाय बाय क न कट मारतात क  काय ही शंका 
होती. परंतु महापौर साहेब तुमचे मनापासुन ध यवाद. मला असं वाटतय माई आज खरं तर 
तु ही अिजबात कंटाळा क  नकात. हया बाजू या कोप-यापासुन सु वात केली असा  राऊंड 
घेऊन यांना यांना बोलायचय हया सभागृहात यांना खरंच बोलू ात. आज तुम या मागे एक 
नवीन िव म लागू ात क  मा नी दोन दवस सभागृह चालवलं. एवढं आपण सगळे येऊ ात. 
पु हा एकदा तु ही जर बोलवलं आिण आज जर िवषय नाही संपले आप याकडनं तर उ ाला 
सभागृह घते यानंतर आ हांला पण  फार बरं वाटेल क  हया महापािलकेम ये आम या मा नी 
इतकं बोलायला संधी दली क   मा ना दोन दवस सभागृह चालवावं लागलं. ख-या अथानी 
माई आता आपण सगळे जण हणतो पण सु वात के यानंतर माई मी इथे आले आिण लोकांशी 
बोलताना तो िवषय काढतीए. खरंय बोलायला पािहजे  हरकत नाही. बोललचं पािहजे  एखा ा 
मिहले या अि त वाचा  आहे आपण मिहला आहोत आिण सुदैवाने पु हा आपण सभागृहात 
बसतो. कुणाचं नेतृ व कर याची संधी आप यात आहे. ती नेतृ व संधी जर आप याला असेल तर 
या ठकाणी आवाज उठवणं ही तुमची माझी जबाबदारीच आहे असं आमचं सद यांच बोलणं 
झालं सद यांनी सुरवात केली परंतु बोलेपयत उशीर झाला आिण तेवढयात काय घडावं तर 
पु हा एकदा या सभागृहाम य े मिहलां यावर होणा-या अ याचार अ यायावरती आपण 
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बोलतोय याचवेळेस हया महानगरपािलकेम ये येणारा एखादा प कार जो कुठेतरी छोटा 
प कार, संवाददार यांनी एखा ा मिहला या नगरसेिवका आहेत सीमा सावळे हे हण यापे ा 
या समाजाचं ितिनधी व करतात, या शहराचं ितिनधी व करतात अशा मिहलेला जाहीरपणे 

ितचा िवनयभंग कर याचा अिधकार यांना कोणी दला आिण मा. महापौर साहेब तु ही एक 
मिहला आहात हणुन मी तुम याकडून अपे ा करते क  तु ही आज आता हया णी सांिगतलं 
पािहजे क  संबंिधत जे कोणी प कार आहेत यांनी हया सभागृहात हया महानगरपािलकेचा 
र ता यां यासाठी व य आह े आहे. यांनी सामा य नागरीक हणुन तुम याकडे आलं हणुन 
हरकत नाही पण प कार हणुन यांनी हया महानगरपािलकेची पायरी चढणार नाहीत हयाची 
वाही मा. महापौर साहेब तु ही हया सभागृहाम य ेदया, सीमाताई भ म आहेत का तर या  

न  भ म आहेत.  यांना जे वाटेल ते या करतील. या पोलीस चौक त जातील. कारण या 
प काराला फ  सीमा सावळे आिण आशा शडगेच दसतात. आिण स मा. महापौर साहेब                               
िलहीलातर आ हांला काही फरक पडत नाहीहो परंतु आज िवषय कोणता चालू आहे इतका 
संवेदनशील  िवषय चालू असताना जर कोणी इतक  िह मत करत असेल तर िह मतच आहे मा. 
महापौर. असली घाणेरडी िह मत करणा-याला याची जागा याच ठकाणी दाखवणं ही सु दा 
तुमची आिण मला वाटतं मिहलाभगीनी हणुन आमची आिण आमचे बंधु हणुन आम या 
पाठीशी असणार याची खा ी, खा ी बाळगुन सांगतीए मा. महापौर साहेब क  आज तु ही जर 
या ठकाणी जाहीरपणे सांिगतलं क  संबंिधत जे प कार आहेत यांना हया 
महानगरपािलकेम ये ये यास व य करणार असालतर मा. महापौर साहेब  िनि तपणे तुम या 
पायाशी नतम तक हायला आशा शडगेला पण न  आवडणार आहे. जाहीर या ठकाणी 
कोणालाही असली घाणेरडी परवानगी दलेली नाही. कुठे तरी आ ही सव मिहला भिगनी 
आमचे बंध ुअसतील सगळेजण एकि तपण ेया शहरातील मिहलांवरील अ याय अ याचार कसे 
रोखता येतील कसे थांबवता येतील यासाठी य  करतोय. यासाठी चचा करतोय. िवचार 

िविनमय करत असताना नेमकं काय घडतय तर एखा ा मिहला बिहणीला कु ी या श दात 
उपमा दली जाते. या श दानं यांचा िवनयभंग केला जातो. मा. महापौर साहेब मी िवनंती 

करते क  एक दोन िमिनट थांबते. तुमचा आदेश या ठकाणी मला अपेि त आह.े तु ही आदेश 

द यानंतर मला पुढ या िवषयावर बोलायचे आह.े माझी िवनंती राहील महापौर साहेब क  

तु हांला क  तु ही एकदा जाहीरपणे माईकवर सांिगतल ं पािहजे, सभागृहात या डायसव न 

सांिगतल ंपािहजे  तुम या पदाचा वापर क न मा. महापौर साहेब तु ही सांिगतलं पािहजे .  

मा. महापौर – ह ेपहा मी जाहीर िनषेध केलेला आह.े तु हांला काय बोलायचय ते तु ही 
बोला. िनषेध केलेला आह.े तु हांला काय बोलायचय ते बोलुन या.  

मा.आशा धायगुडे-शडग े – मा. महापौर साहेब, खरं तु ही हया ठकाणी िनषेध केला. 

िनषेध क न आिण कँडल माच काढुन जर िवषय थांबले असते ना महापौर साहेब तुमचं 
न  वागत केल असत. िनषेधावरती थांबत नाही हेच द:ुख आह.े िनषेध करायचा. 

याकरता इथं यायचं ग पा माराय या, बबी या देठापासुन बोलायचं आिण बोल यानंतर 
या ठकाणी फ  कागदाम य े या ठकाणी िमनीटसम य ेआमचा तो िवषय राहणार असेल 
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तर िनि तपण े या सभागृहात येऊन सु दा बोल याचा आनंद समाधान िमळणार नाही. 

तु ही काय िनणय घेतला मा. महापौर साहेब मी तु हांला सांिगतलं होतं  क  ख-या अथानं 

अशा चुक या माणसाला या सभागृहात येणं आपण थांबवल ं पािहजे अशी माझी 
तुम याकडून अपे ा आह.े तु ही िवचार करा. िवचार करायला वेळ या. नाहीतर आ हांला 

आमचे र ते मोकळेच आहेत. तसंही स ेत असल ं काय आिण िवरोधी प ात असल ंकाय 

आ हांला सवय आह ेमागचे पाच वष आिण आताचे साडेचार वष आ ही हया सभागृहाम य े
आमचे िवचार अ यंत मु पण ेमांडतो. अनेक ठकाणी होणा-या घटनांवर आ ही बोलतो, 

थांबव याचा य  करतो. नाही थांबवता आल ंतर आम या मागाचा अवलंब सु दा करतो. 

स मा. महापौर साहेब तु ही मला बोलायची संधी दली परंतु अनेक िवषय आहेत आज 

हया शहराम य े मिहला भिगन चा िवषय सु  असताना आम या अिजतभाऊंनी 
माटिसटीचा िवषय काढला. खुप वष हा धगधगणारा िवषय चाल ू होता आिण 

अिजतभाऊंनी सु वात केली आिण नंतर सीमाताई हणा या क  हा िवषय आज काढूनच 
टाकते आज बाहेर. मला वाटतं किमशनर साहेब तुमचं टेटमट पािहलं होतं क  माट 

िसटीवरती आशाता चं कोणतही प  या सम यांचं िनराकरण केलय हया ठकाणी मा या 
सहीचं तु हांला १५ मु यांच प  आह े मी आज जाणीवपुवक सभागृहात घेऊन आलेली 
आह.े मला वाटल ंचुकुन मा या हातुन तु हांला एखाद ंप  ायचं राहयलय काय. कारण 

या यावरती आपली पोहोच जी असते ती पोहोच देखील या ठकाणी आह.े यामुळे माट 

िसटीम य े कती ाचार झाला कसा झाला कुणी केला या सगळयाची पायामुळं 
खोद यापे ा मला वाटतं आपण  कुणावर राजक य िवचार कर यापे ा मा. महापौर 

साहेब, मा. किमशनर साहेब अिधकारी हणुन सर आ ही सगळे ५ मिहने, ५ वषाचे पा ण े

आहोत. पाच वषानंतर आ ही पु हा कती भारी आहोत आ ही नागरीकांचे  मांडल,े 

सभागृहात कती वेळ िनषेध मांडला कती वेळा सभांत बोललो. मा. महापौरांचं कौतुक 

केल ंपािहजे. अनेकदा आ ही बोलतो . तु ही आ हांला आ ही हात वरती के यानंतर नेहमी 

आ हांला बोल याची संधी देता. इथ ेयेऊन आ ही आम या घर या ग पा अिजबात मारत 

नाही. कुठेतरी आम या शहराचं कब ना आम या भागात गेलो तरी ९९ ट े  टाळल ं

जातं. ह ेमहान सभागृह आह.े हया सभागृहाम य ेहया शहरा या िवषयावर बोललं पािहजे 

याची पूण क पना अस या कारणाने आपण शहरा या िवषयावर या ठकाणी बोलतो. पण 

माट िसटीम य े ाचार झाला का, झाला. राजक य प ापैक  आमची कोणाचीच सही 

नाही. आम या १२८ जणांची कोणाचीच नाही आणखीन कोणाची नाही आणखीन 

कोणाची नाही. परंतु अिधकारी हणुन तुम या सगळयां या सहया संबंिधत िवषयावरती 

आहेत. काय िश ा करणार साहेब तु ही सगळयांवरती. साहेब या माट िसटीम य े जे 

काही चुक चा गैर वहार झालाय   ते मु े आ ही मांडल ेआिण ते जे करण तुम यापयत 
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आणलय कवा आज सभागृहात अनेक नगरसेवकांनी सभागृहात सांिगतल ेक  ३ फुट खाली 
खोदल ंते हा ५ फुट खाली गेलच नाही. सीमाताई आिण मा या वॉडात आला तरी चालेल. 

१ आिण दीड फुटावर लाईन टाकलेली आह.े दीड फुट पण खुप झालं. परंतु या ठकाणी 

महापौर साहेब तुम या वतीने मी किमशनरांचे  मी आभार मानणार आह.े साहेब तुमचं 

मनापासुन आभार. मा या बरोबर या १२८ नगरसेवकांना सांग ू इि छते क  साहेब 

मनापासुन ऐका मा या भागातील सगळे र ते ४८ तासा या आत माई र टोअर  झाल.े 

साहेब मनापासुन तुमचे अिभनंदन. हणजे खरंच अिभनंदन. इत या ायॉ रटीने तु ही 

मा या भागात  रा ं दवस पहाटे तीन तीन वाजेपयत काम चाल ूहोतं असं नागरीकांकडून 
कळालं आिण यासाठी आपलं आभार मानण ंह ेसु दा मला वाटतं माझ ंनैितक कत  आह े
आिण असं हटल पािहजे आिण मा या भागा या वतीने तुमचे मनापासुन कौतुक आिण 
आभार. मा. महापौर साहेब आपण सबळेजण फ  भाजप नी सेनेला िश ा ाय या आिण 

सेनेने रा वादीला ाय या. परंतु हया सगळयाचंा शासन हणुन जे काम करतो कारण 

तु ही आिण मी नवीन खेळाडू असतो ितथ तु ही खुप िसिनअर आहात ४-५ वेळा िनवडून 

आला असताल परंतु  आमची सेकंड टम आह.े पुढ या टमला पु हा सामोरं जायचय. परंतु 

अनेक वेळा सभागृहात अनेक िवषय आ ही मांडतो. परंतु फ  आज काही िवषया वरती 

नजर टाकायची इ छा आह ेसाहेब. या ठकाणी नदी सुधार क प मा. महापौर तु हांला 

सांगते आवजुन  तुमचा वेळ घेणार आह े तो न  घेणार आह.े आिण दोन दवस सभा 

चालवावी का तर मला वाटतं न  चालवली पािहजे. महानगरपािलकेत आ यानंतर असं 

वाटल  क  आशा आप या घरासमो न नदी जाती. मा. महापौर साहेब २० पावलावर नदी 

आह.े नदी सुधार वरती आपण खुप बोलायच हणुन जवळपास १२ ला आ यापासुन नदी 

सुधार क पाचा खुप पाठपुरावा कर याचा य  केला.आिण नंतर कळालं क  काहीच 

नाही आशाताई इथ काही होत नसतं. यावेळेला मा या अिधका-यांना वाटतं या वेळेला 

मा या शासनाला वाटतं क  यांना जर काहीतरी करायच याच वेळेला काम होतं. 

यामुळे तु ही यायचं त डा या वाफा वाया घालवाय या आिण इथुन िनघुन जायचं. नदी 

सुधार क प मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब डीपीआर तयार करायला मागचे आठ 

वष हणजे जवळपास ९ वष आपण डीपीआर तयार करतोय. का अस होतं,  नदी ही तुमची 

माझी कवा मा या भागाची नगरसेवक हणुन सोडून दया साहेब, या शहराचा नागरीक 
हणुन आिण या ठकाणी किमशनर हणुन तु ही आलात. आपली तीन वषाची कारक द 

तु ही हया ठकाणी करणार आहात.  या कार कद म य े ही नदी सुधारली हयाचं एक 

मानिसक समाधान तु ही येथुन घेऊन गेल ं पािहजे. नदीम ये दवस दवस भराव टाकला 

जातो. माग या वेळेस मी मा या अिधका-यांना पसनल सांगुन ितथनं भराव उचल याचा 
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य  केला. मला वाटतं मा.किमशनर साहेब मी तु हांला एक फोटो टाकलेला आह े

हॉटसऍपवरती. किमशनर साहेबांनी अ यंत फा ट दखल घेतली, लगेच मला िवचारल ं 

ताई लोकेशन कोणचं. मी लगेच तु हांला लोकेशन पण टाकल.ं परंतु साहेब, परंतु पुढे काय. 

पुढे काय पु हा माई  अनुत ण राहतो. साहेब या ठकाणी या नदीपा ात तु ही 

सगळीकडे पहा शहरात तु ही पवना या, तु ही इं ायणी या कोण याही नदीपा  या. 

तु ही गेलात ना तु हांला डांबर सु दा दसतो. अनेकदा तु ही सगळे हणता क  नागरीक 

टाकतात नागरीक टाकतात तुमचं हणण ं अगदी बरोबर आह.े मी घर बांधायला काढल ं

उरलेला राडारोडा मी उचलते आिण नदीपा ात टाकते मीच टाकते, ठीक आह.े डांबर 

नागरीकाकडे िमळेल का. मा. महापौर साहेब डांबर नागरीकांना िमळेल का. डांबर 

टाकतात मग कोण टाकतं डांबर. खोदलेला डांबर या ठकाणी नदी पा ात तु हांला अनेक 

ठकाणी दाखवते मा याकडे फोटो सु दा आहेत. मग तो कोण टाकतो. न  महापौर साहेब 

मला वाटतय या ठकाणी अिधकार संबंिधतांनी र ता खोदला चचवडचा र ता खोदला 
तर पपरीला जातो, पपरीचा खोदला तर भोसरीला जातो  जे काय होत असेल ते साहेब 

या ठकाणी  इतक  मोठी लागेबांधी आह े हणजे  इथं आप या टडरमधला लॉज आह े
हणजे एखा ा ठकाणचं काढलय मटे रयल ए स,वाय,झेड ठकाणी टाकलय तु ही 

तुम याकडे िनयु  केलेली ठकाण ं दलेली असतात या ठकाणी मटे रयल गेलेलं दाखवा 
तु ही साहेब मला. आशाताई तु ही खोटं बोल ूनका. तु हांला खोटं बोलायची सवय आह े

असे तु ही हणताल. अशा अनेक मु े दाखवते क  हयांनी या नदी पा ात र यावरचा 

खोदलेला जो राडारोडा मटे रयल आह,े नाली सोडून ा साहेब. आपल े अिधकारी सांग ू

आपण. आपण फ  अिधकारी शासनावर बोलू साहेब. यांनी ह े मटे रयल काढल ं

नदीपा ातुन आिण डांबर अम या अम या ठकाणी टाकलय हयाचं चलन आिण सव पुराव े
आम याकडे आहेत असं तुमचं एका ठकाणचं मला दाखवा हणजे आ हांला तुम याब ल 
फार कौतुक वाटेल. साहेब भराव टाकायचा हणजे भराव टाकायचं टडर हणजे ितथलचं 

काढायच तीथ टाकलं आिण ितथनं मटे रयल घेऊन गेला. यातुन एवढंच सांगते क  एक कडे  

आपण माट िसटीकडे वाटचाल करतोय माई माट िसटीम य ेसगळं माट होणार आह.े  

नगरसेवक माट होऊ न होऊ, आमचे नागरीक माट होऊ न होऊ परंतु आमचे ठेकेदार 

साहेब माट होतील आमचे अिधकारी माट होतील कारण कसं टडर िजरवायचं, कसं टडर 

काढायच, कसं टडरम ये गोलमाल करायचा, कसं काय २५० कोटीचे टडर तांि क मा यते 

िशवाय साहेब मा या वॉडातल े २ टडर काढतोय आपण. मागील तीन मिहने झाले माई 

माझ ेअिधकारी फ  तांि क मा यतेसाठी पाठपुरावा करत आहेत. कोण तो क सलटंट आह े 

क सलटंट या मागे लागताएत. तीन मिहने झाले साहेब काय असेल पाच सहा कोटीचा 

करार पण मा. किमशनर साहेब या ठकाणी २५० कोटीचे टडर आप या िनदशनास आणून 
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द यानंतर सु दा आप याकडून संबंिधतावरती कारवाई होत नसेल तर िनि तपण ेह ेया 

शहराचं दुदव आह.े एवढंच नाही एक दवशी अचानक आ ही दोघी माट िसटी या 

ऑफ सला गेलो तर सात आठ मिह यापूव ची गो  असेल. ितथ ेगे यानंतर आमचे स मा. 

को ह ेसाहेब होते. को ह ेसाहेबांशी ग पा मारायला सु वात केली. साहेब हणाल ेदाखवतो 

काय काय केलय आिण फाईल समोर आली ध ाच बसला हाईटनर लावलेली बीले हणजे 
साहेब मा या घरात असतीलना ही बील इज कनिसडर  परंतु मा या महानगरपािलके या 
ऍथोराई ड ऑफ सम य ेएक हाईटनर लावलेली बीले आपण ठेव ूकशी शकतो. यावरचे 

एक ना अनेक मु  े या शहराम य े या माट िसटी या घोटाळयातले आ ही तु हांला 
सांिगतल.े परंतु तुम याकडून ये या आठ दवसात मा.महापौर साहेब तु हांला िवनंती 

राहील माट िसटीचा सो मो  स मा. आयु ांनी वरीत लावावा असा या ठकाणी आदेश 

ावा.  साहेब आता नदी सुधार क प सांिगतला. दुसरा  २४ बाय ७ आमचे डोळस 

आता बोलले क  २४ बाय ७ चा तमाशाच वेगळा. साहेब २४ बाय ७ म ये आप या नवीन 

िस टीम चाल ूकेली क  र ता  खोद यािशवाय डांबर टाकून देत नाही अिधका-यांना. र ता 

खोदायचा आिण डांबर टाकायचं. र ता खोदायला सु दा सु वात केली ना माई पा या या 

लाईन वरती येतात आिण मग साहेब आमचा अिधकारी काय हणतो ताई आता कशाला 
खोदायला लावता बघा इतके जवळ पाईप आहेत. हणजे मा. आयु  साहेब अगदी ४, ५, 

६ इंच जरी खाली गेलं ना हणजे पिहला एक थर काढायचा य  केला ना माई तरी पाईप 
वरती येताएत. मग आपण कशाची बील ं देतो, कोण बील ंदेतो. न च १२८ नगरसेवक 

आ ही ह ेकाम  बरोबर आह ेअसं िल न देत न  नाही. मग अिधकारी डोळे झाकून काम 

करतो का. अिधका-यावर खुप कामाचा दबाव आह े का कवा यांना खूप ेशर आह े का 

यांना सगळयांना. याचा या ठकाणी मा. महापौर साहेब उहापोह होण ंगरजेचे आह.े हया 

२४ बाय ७ म य े अ रश: या अ या अ या  ५ -६ इंचावर पा या या लाईन टाक या 

आहेत. असं काम केलेल ं दसतं. एवढंच नाही तर आता आम या एका नगरसेवकाने 

सांिगतल ंक  पा याची गळती कती तर  ४९ ट े  जवळपास आप याकडे  पा याची गळती 
पाहायला िमळते. मला आठवतय मा. महापौर साहेब आिण आयु  साहेब आप याकडे 

हेिलयम गॅस मधुन पा याची गळती जिमनीखालची गळती शोधायचं टडर स मा. लडकत 

साहेबांनी काढलं. हणजे पाणीपुरवठा लडकत साहेब आिण तांबेसाहेबांकडून वेगळं केलंना 

मग बघा तु ही पाणीपुरवठा काय सुधरेन. हणजे या ठकाणी मी रा य सरकारचं न  

कौतुक करणार क  यांनी या शहराला एक ि हजन दलं एक अँगल दला एक काम 
कर याची प दत आह.े सर एकदा एक राऊंड एका ठकाणी वषानुवष का हणुन साहेब. 

आिण हरकत नाही यां या वेळेला यांनी भिव यात वाढणारी लोकसं या िवचारात घेतली 
असती पपरी चचवड शहराची पा याचे िनयोजन केल ं असतं या ठकाणी सािह य 
बदलल ंअसतं, आज पाणी खुप आह े पूर आला. आपण पाणी ितथनं र टोअर करता आल 
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पािहजे होतं. परंतु ऐकायला िमळतं, सर ऐक व बाब आह ेही खरी नाही. तु हाला याची 

शहािनशा करावी लागेल. तरी ितथ ंसािह य कमी पडतं जे पाणी उचलायला जी मिशनरी 

लागती ती मिशनरी कमी पडते. ती २४ तास चालनू सु दा आपण तेवढंच पाणी उचल ू

शकतो हणुन तेवढं पाणी उचलाव ं लागतं. या काळात पावसाळा असतो  या काळात 

जा त पाणी उचलुन या शहराला सुखी क  शकलो असतो परंतु िनयोजनाचा अभाव . मा. 

महापौर तु ही येता, तु ही थांबवता यांना. १२८ नगरसेवकांनी सांिगतल ं क  बाबा 

कोणतंही सािह य घेऊ नका. साहेब िनयोजनाचा भाग आह ेतो तुम याकडे आह ेना. मग का 

होत नाही. अहो माई तु ही पण ऐकल.ं तु ही महापौर असाल. तरी सु दा वॉडाम य ेएक 

नगरसेवक हणुन तुमचं िज हाळयाचं नातं नागरीकांशी असणार आह.े नागरीक सांगतात 

माई या आशाताई बघा काय पाऊस पडतोय आिण नळाला पाणीच येत नाही काय करता 
तु ही. माई, आशाताई तीकड नदी वा न चालली पुर आलाय आिण आम या नळाला पाणी 

नाही. असं ऐक यानंतर साहेब इथ ं आ ही जबाबदार नाही तु ही अिधकारी हणुन जे 

शासन आह े ते िनि तपण े या ठकाणी जबाबदार आहे असं वाटत. परवा काय साहेब 

हणजे आता आ ही तु हांला सांगायला लागलो तर तु ही मा या िब ड गम य ेआल ेआिण 
तु हांला कुञ चावल ेतर सर तु ही काय करताल. आशाता चं कु  चावल ं यामुळे मा याच 

घरी येताल आिण मा याकडे त ारीचा पाढा वाचताल. आिण १०० ट े  साहेब या 

कु या या गळयाम य े माझा बे ट असेल या कु या या त ारी मा याकडे येऊन केली 
पािहजे.  तु ही दुस-या या दारात जाऊन न च नाही सांिगतल ंपािहजे. मग अशा वेळेला 

जर महानगरपािलकेने मोकाट कु ी एखा ा नागरीकाला चावली, एखा ा नागरीका या 

गाडीला आडवी आली व यात नागरीकाचा जीव जर गेला तर मा. महापौर साहेब याला 

जबाबदार कोण. मानवह येचा गु हा कोणावर दाखल झाला पािहजे. आता अजमेराचे 

करण ता याच वॉडातील िजवंत करण आह.े एक कॉलेजची मुलगी पडली आिण ितला 

जीव गमवावा लागला. माई यामुळे या कुटंुबाला वेदना आहेत. आपण लाखो कोटयावधी 

पय े या कु यां या  नसबंदीवरती करतोय. यां यावरती कं ोल राह याचा य   करतोय 

पण ठोस उपाय कुठे. मा या वॉडातील शहाजी खंडाळकरांचा परवा ऍि सडट झाला सृ ी 

चौकाम य े ते आता कांबळे साईनाथ हॉि पटलला ऍडिमट आहेत आिण यांचं पायाचे 
ऑपरेशन आह.े मा या वॉडातील वामी नावाचा त ण मुलगा माग या ६ मिह यापूव  

आप या सभागृहात मला वाटतं मा या डोळयात पाणी आल ंहोतं क  या मुलाचा त ण 
मुलाचा जीव गेला कुटंुब र यावर. मग हजारो कोटी पयांचे टडर काढतो डीनाय नाही 

साहेब या ठकाणी, मा. महापौर साहेब आपण टडस काढलेच पािहजेत यािशवाय काम 

होणार नाही. परंतु या कामांना अंजाम देणं यांना िन कषाला आणण ं ही सु दा नैितक 
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जबाबदारी नाहीए का. एवढंच नाही मा. किमशनर साहेब मा या वॉडात एक मैदान आह.े 

ते मैदान मा. महापौर साहेब अनेक दवस झाले मी मा या खचाने आयु  साहेब मा या 

खचाने मी आप या महापािलके या कमचा-यांना बोलवल.े यां याकडून गवताचं औषध 

घेऊन मा न घेतल.ं मदान केलं ये  नागरीकांनी अ या गवतावर औषध मारल ंमा. 

महापौर साहेब. का मारल ं मािहतीए ितथे खूप साप िनघताएत. यां या कॉलनीम य े

यां याच पायाखाली साप आला तर मी वत:ला माफ क  शकणार नाही असं मला वाटल ं

आिण हणुन मी काल मदानाचं िनिम  केल ंआिण सगळया जे  नागरीकांना बोलवल.े 

व छता मोहीम घेतली आिण व छता मोिहमेम य े सगळं काम केलं. पण मा. महापौर 

साहेब ते मैदान जे हा आप या िनयमात बसत नाही अस स मा. शद े मॅडमनी मला 

सांिगतल.ं यांची पण भाषा साहेब मगाशी रा लदादा हटल े आमचे भाषेवरती सवानी 

िवचार केला पािहजे साहेब. मी याना फोन लावला. या हट या ताई कामाचं बोला ना.  

आता मी यांना तुमचे िम टर काय करतात, मुल ंकाय करतात हे न च िवचारल ंन हतं. 

या दोन दवस बाहेरगावी हो या पािलके या कामािनिम . या हणा या मी आऊट ऑफ 

महारा , मी हटल ंइटस ओके आ यानंतर बोलू. आ यानंतर मी दुपारी २ ची ३ ची वाट 

बिघतली. न च दहा या आत ९९ ट े  पाणीपुरवठयाचे अिधकारी सोडल ेतर कोण याही 

अिधका-याला िनि तपण े फोन करीत नाही. अगदी आणीबाणी असेल तर चुकूनमाकुन 

एखा ा अिधका-यांना फोन होत असेल. मग मा. महापौर साहेब मा. आयु  साहेब जर 

असं मैदान तु ही ा नागरीकाला आिण आप या लॉज आहे या लॉजम य े देता येत 
नाही. यांना आ ही असंही सांिगतल ं क  एक प  िल न दलं क  जर एखा ा रा ीय 

खेळाडूला कवा आप या शहरातील खेळाडू असेल तर याला ते लागत असेल तर या 
वेळेला संबंिधत एक मिह या या नोटीस या आत आ ही ते मैदान तु हांला रकामं क न 
देऊ. कारण शेवटी शहरातील खेळाडू घडलेच पािहजेत ही आि मयता आमची पण आह.े 

परंतु आज येथे जे बकालपणा येतोय या ठकाणी  मा. महापौर साहेब ह ेसभागृहात बोलू 

नय े परंतु या ठकाणी  म काढ या हो या, समजा आपण एखादा काय म  घेतला 
आयु ांना आिण महापौरांना आलेतर यांना बसायला एक श त जागा होईल हणून या 
खो या काढ या, या खो यांची कुलपं पर पर उघडली जातात या ठकाणी मिहला सु दा 
आण या जातात. कुणाला सांगायचं महापौर साहेब आ ही हे. हणजे िजकडे ितकडे आपण 

मिहलांचा आदर ठेवायचा हणायचा आिण दुसरीकडे आपलं व हरण आप याच समोर 
होत असतं आिण आपण मा  पु हा डोळे बांधायचे आिण गांधारी हणुन या शहरात 
वागायचं श य नाही मा. महापौर साहेब, आता ते गांधारी होण ं िनि तपण ेश य नाही. 

कारण इतकं सोपं पण नाही. मा. किमशनर साहेब आपण यांना खूप आ ह करतोय क  

तु ही ते ा शहरातील िव ाथ  खेळतील मुलं खेळतील. ते ाऊंड एंगेज राहील. पण यात 
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सु दा कोणतीच हालचाल केलेली दसत नाही.  आणखी एक िवषय म यंतरी खुप पेपरला 

वाचल ं ले स संदभातलं. साहेब आपण ले सवरती कारवाई गु ह ेका दाखल केले नाहीत. 

ह े मला खरच कळलं नाही. खरं तर तुम याकडून आदेश हायला हवा होता. या 

नागरीकांनी या ठेकेदारांनी हया शहरातील ले सची जागा आमची वापरली 
महापािलकेची जागा यांनी वापरली यांना जो काय माग या चार पाच सात वषाचा जो 
काही यांचा दंड असेल ती दंडा मक कारवाई यां यावर गु हा दाखल क न आपण करण ं
लागत होतं. का चुक, कोणाचे फायद े कोण घेत होतं कोटयावधी पय े हयाची एकदा 

शहािनशा करा. तु हांला हव ंअसल ंनावािनशी सांग ुसाहेब आ ही तु हांला. या  तेलकर  

ताई आिण माई तु ही घरी जाताना आम या शंकरवाडी या पूला खालुन जात असतात. 

तु ही आता जाताना  किमशनर तु ही पण आवजुन बघा या शंकरा या पूला या अपोिझट 
साईडला एक मोठा ले स लागला आह े होड गसाठी एक मोठं जाळं उभ केल े होते. 

प कारांनी काही बातमी छापली यामुळे ते संबंिधतांनी काढल.ं साहेब काढलं चांगली गो  

आह.े प कार बंधुंचही मनापासुन आभार. तु ही ती बातमी लावली कोण या पेपरने बातमी 

लावली होती आठवत नाही आिण ते काढलं गेल.ं स मा. आयु  साहेब कमान ही ३ 

मिह यापूव ची घटना असेल अजुनही मातीचा ढीग आता मी हटल तु ही माग या ांची 
उ रं दलेली नाहीत तर पाचवा  कसा टाकायचा तु हांला. हणुन स मा. आयु  साहेब 

तु हांला ते टाकल ंनाही पण आज सभागृहा समोर मांडते. कारण तो र ता आह ेतो मा या 

भागातला आह े का अिजबात नाही. तो हायव े आह े आपला. एखादी घटना एखादी टु 

ि हलर ितथुन गेली एखादी फोर हीलर ितथुन गेली कोणाचा ऍि सडट झाला जीवीतहानी 
झाली साहेब तर पु हा मग काय आ ही मग आता आम या भागात आपण ऑफ स बॉय 
ठेवतो कामाला मग आपण वॉडातील काम ंबघायला ठेवतो मग ऑफ सची काम ंबघायला 
आपण माणुस ठेवतो, आपण प वहाराला एखादी  ठेवतो. आता साहेब 

महानगरपािलकेवरती गु हा दाखल करायला माणुस ठेवावा लागेल साहेब. कारण उषा मुंढे 

कवा चंदाताई लोखंडे यां या वॉडाम य े ेनेज या चबरम य े गाडीसहीत माणुस पडला 
हेता. गाडीसहीत माणुस पडला तुमचं नशीव चांगल ं आम यासाठी या माणसांच नशीब 

खुप चांगल ं क  याला जीवीतहानी काही झाली नाही या ठकाणी. परंतु हया बाबी 

सगळयाच बाबी तीत याच  मह वा या आहेत. याच बरोबर माई या ठकाणी मा या 

भागात माई तु ही आ या हो या ह भागात आिण आपण अनेक िवषयांवरती बोललो 
आिण या वेळेस न  हटल े होते क  आज महापौर येतात किमशनर येतात आमची 
सगळयांची इ छा फार बरं वाटतय आ हांला. परंतु याला िनणय देण े या वेळेस तु हांला 

थोडा राग आला होता वाटतं. याला िनणय देण ंअंजाम देणे मह वाचे आह.े साहेब तु ही 

आलात आ ही कती बोललो याला मजा नाही. चार चार मु यांचा  मांडलेला असतो 

आ ही न  तु ही समजुन घेताल याची खा ी आह े तुम या ब ल. कारण तु ही अ यंत 
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काय मतेने काम करता. यात अिजबात शंका अस याचं काही कारण नाही. मा या येथे 

मशानभूमी दफनभूमी आह.े तु हांला दाखवला ं ना १८ मीटरचं अंतर आह े साहेब फ ्    

मशानभूमी आिण लोकांच रिहवासी ठकाण. माई एखादी मयत जर जाळली तर धुर 

मा या ितकड या नागरीकां या बा कनीत येतो. मागील चार वष मी पाठपुरावा करत 

आह ेिवषयाचा. परंतु हो, नाही हो, नाही आता कुठं तरी याला जोर बसला आिण बघतीए 

तर आता तो टी.एस.च होत नाहीए. मग कधी तरी किमशनरांच नाव सांिगतल े क  हा 

आदेश काढला ह े प  काढलं फ  हयात खरं खोटं तुमचं तु हीच क फम करा आिण 
आ हांला सांिगतल े आ हांला बोलवलतर आ ही न  तुम यापयत येवू. पण तीथ माई 
मशानभूमीचे काम आहे ते होण ंमाई खूप मह वाचे आह.े  या यावर नुसतं मशान बांधण ं

ह ेकाही टागट नाही नाही कारण ितथ ंआता मयत जाळ यासाठी जागा आह ेकातर न  
आह,े न  आह.े ितथ ं अडचण काय आह े माझी या यावरती ए झॉ ट िस टीम असण े

मह वाचे आह.े याचा धूर माई मा या इथ या नागरीकां या मी समोर राहते ितथ या 

बा कनीम य ेती काजळी असते ना ती काजळी मा.किमशनर साहेब या ठकाणी जमा होते 
आह.े नागरीकां या गॅलरीम य ेकाजळी जमा होते, समोर राहते. मा. महापौर साहेब लगेच 

फोन येतो ताई या ना आम या गॅलरीम य.े काय झालं, आता एक मयत झाली ताई आिण 

बघा ना िखड या दरवाजे बंद केल ं तर घरात गुदमरायला होतय वास येतोय साहेब 
तु हाला मला न  मरायचय. आप याला पण मशानभूमीतच जायचय. परंतु जात 

असताना कमान  एक समाधान िमळाल ंपािहजे क  ही मशानभूमी मी अ यावत केली 
होती याचं एक मानिसक समाधान िमळाव ं हणुन आपण मशानभूमी असेल दफनभूमी 
तर माई नदीला लागून असते तु हांला नवीन सांगायची गरज  नाही. पावसाळयाम य ेना 

आता साहेब मा या येथील दफनभुमीतील काही मयती उघडया पड या. हेळसांड झाली 

साहेब. कुणा याही घरचा माणूस गे यानंतर या याब ल संवेदना हयाबाबत मी तु हांला 

सांगायची आव यकता नाही साहेब, आिण यामुळे हया दोन गो ी दोन काम ंही अ यंत 
मह वाची आहेत. कासारवाडीचा मानाचा तुरा हणुन हया ठकाणी आपण सगळयात 

मह वाचा भाग टाकत होतो तो ए हायनमटल पाक तयार कर याचा याचं पुढं काय झालं 
प ा नाही. ए हायनमटल ए युकेशन पाक हया सव गो ीवर मा. महापौर साहेब आपण 

ल  ंघालणं खुप गरजेचे आह ेआिण एक मह वाचा भाग मला कळाला क  मा. किमशनर 
साहेब आपण मला वाटतय ं क  हायवेचा र ता जो आह े या या वरती १०० कोटीची 
िनिवदा काढतोय. जर हे खरं असेल मा. महापौर साहेब तर मला एक सांगायचय क  या 

र या या कडेला असणारे जे जे नगरसेवक आहेत मग आ ही दापोडीचे चौघे जण असु, 

कासारवाडीचे इकडचे असतील, सुजाताताई असतील या हायवे या कोण या 

नगरसेवकांनी मा. आयु  साहेब तु हांला प वहार केला क  आमचा हायव ेबदलून ा. 

मा. महापौर साहेब तुम याकडे कोणी कोणाचा नातेवाईक येऊ ात कोणताही पा णा 



74 
 
येऊ ा कोणताही अिधकारी येऊ ा कोणतेही नेते येऊ ा ते सांगतात क  पपरी 
चचवडम य ेआ यानंतर दापोडीतुन थोडासा भाग पुढे आलो क  एकदम सुसाटपण ेिनगडी 

पयत िनघुन येता येतं. इतके संुदर र ते साहेब आप याकडचे आहेत. तु ही करताय  तुमचं 

वागत आह.े परंतु न  योगशाळा आहे आमची, आमचे  नगरसेवक, आमची महापािलका 

१०० कोटी पय ेउधळ यासाठी ही योगशाळा नाही साहेब. हया ठकाणी मा. महापौर 

साहेब नवीन किमशनर आले क  यांचा नवीन दृ ीकोन. आतापयत आ हाला इंदोरचा 

दृ ीकोन. हरकत नाही साहेब. इंदोरचा दृ ीकोन  लावत असताना माग या टडरमधील 

आपण १० का २० कोटीचं काम होतं ते आज ५४ कोटीवर नेऊन ठेवलय.ं करायला हरकत 

नाही परंतु मा. महापौर साहेब शहरातील नगरसद य आप या इथे १२८ आहेत ते या 

शहराचे टी आहेत. टीचा अथ मला वाटतं तु हांला मी सांग याची आव यकता न  

नाही. टी आहोत मा. महापौर साहेब आपण. आप यावरती नागरीकांचा िव ास 

बसलाय. यांना आप याब ल खा ी वाटते. यांना मािहती असतं क  आप या शहरातील 

आप या भागातील अडचणी, सम या या काही मा या भागाचा गंज आह े या मी हया 

सभागृहात बोलते मा या महापौरांना सांगू शकते, मा या किमशनरांना  मी सांगू शकते 
आिण हया यावरती काम क न घे याची ताकद मता असणा-या माणसाला भागातील 

नगरसेवक हणुन िनवडुन देतात नागरीक आिण मला वाटतय इथ साहेब आ ही सगळेजण 
२ कोटीच काम करा ना साहेब आम या वॉडातल,ं ४ कोटीच काम कराना,   ५० लाखाची 

िनिवदा काढा ना मा या नागरीकांची गरज आह ेअसं आ ही गयावया क न का तु हांला 
सांगायचं. किमशनरांना वाटतं १०० कोटीचं काम काढायचं. नो डाऊट, HE CAN DO 

IT. मग आ ही कुठं जायचं साहेब. आ ही सगळया नगरसेवकांनी कुठं जायचं. मा या 

नागरीकांना धूर लागतो, धुराचा ास होतो. ितथे छोटी मुलं राहायला नाही हणतात मग 

या लोकांचे  मी कती वष मांडायचे. मा. महापौर साहेब ते शेवाळे नाला आह े ना 

ितथला एक ेनचा पाईप  आह े ना यावरती यामुळे ितथ ेपाणी तंुबतं. तो काढायला पाच 

वषाचा पाठपुरावा साहेब. कती वष साहेब पाच वष,  कशासाठी साहेब काय म सव 

अिधकारी आहेत  माझे यामुळे मा. महापौर साहेब,  खरं तर ह ेकिमशनर नवीन येतात ना 

मा. महापौर ते येक जण आपआप या प दतीने महापािलकेचा पुरेसा वापर करतात . मी 

पण साय स फॅ लटीची आह.े साहेब तु ही पण साय स फॅ लटीचे असाल असं मला वाटतय.ं 

मला मािहत नाही तुमचे बेसीक ािल फकेशन काय आह ेपरंतु आयएएस ऑफ सर आहात 
तु ही सर. मी योगशाळेत गेले होते १२ वी साय सला.  बेडुक कापायचं िश ण घेतल ं

खुप आनंद हायचा आज मी बेडुक कापला आज गांडुळ कापल ं एक नवीन योग केला. तसं 

तु ही सगळेजण हया महानगरपािलकेला, या महानगरपािलकेतील ितजारीला  आिण या 

मा या भागातील नागरीकांना तु ही बेडुक समजता का यांना गांडुळ समजता का साहेब 
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तु ही. क  तु ही यकानी यायचं तुमचा तीन वषाचा कायकाल पूण करणार तु हांला 

तुमचा कारभार मोठा कर यासाठी तु ही या महापािलके या पैशांना तु ही च  
योगशाळा हणुन वापर करता. आम या महानगरपािलकेतील पैशांवरती ड ला मारता. 

आताच मला वाटतं या ठकाणी सीमाता या हया यावर पािहल ं क  कब ीपटटू मुलगी 
होती ितचा खुन करणारा जो माणूस होता तो सापडला आह.े यांनी या मुलीबरोबर 

अ यायकारक वागला, या मुलीवरती बला कार केला ितचा खुन केला या नराधमाला 
आज कोटात हजर केलं आिण या ठकाणी सवप ीय मिहलांनी भर यायालयात याला 
बेदम चोपलं. मा. महापौर साहेब आिण आयु  साहेब तुम या सगळयां या, सभागृहा या 

सा ीन , सगळयां या वतीनी मी या सगळया मिहला भिगन चे  या ठकाणी मनापासुन 
अिभनंदन करते क  यांनी याला िश ा दली. स मा. आयु  साहेब स मा. महापौर साहेब 

आज जे जे काही मी मु  ेमांडलेत याची िनि तपण ेआपण दखल याल या खा ीने थांबते. 

जय हद जय महारा .     

मा.रा ल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स म.सभागृह, ऑन लाईन 
उपि थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. खरं तर आता पाच तास झालेत. पालांडे 

ता नी एक मिहलां या अ याचाराचा िवषय या ठकाणी उपि थत केला होता. यांचे 

इ टशन काहीही असेल परंतु शहरातील मिहलां या दृ ीकोनातुन तो मह वाचा होता. 

पु यात िबबवेवाडीतच ही घटना घडली ती खरंच काळीमा फासणारी होती परंतु है ाबादने 
जे केल ं याची पुनरावृ ी हया ठकाणी हायला पािहजे होती. गु हेगार एवढे िनढावलेत 

क  ते क न ते वत: चौक त जाऊन हजर झाले, क  आ ही असं असं क न आलोय. परंतु 

याची पुनरावृ ी आप या शहरात नाही हावी यासाठी आपण आयु  साहेबांना उ र 
ायला सांिगतल.े साहेबांनी साहेबां या हातात जे आह े ते सांिगतल.े पोलीसांना 

इ ा चर पुरवत असताना आ ही सीसी टी ही कॅमेरा या ठकाणी देऊ परंतु माई 
आप याला माझी िवनंती आह े पूव  देखील सभागृहात मिहलां या िवषयावर खुप चचा 
झालेली आह.े आपण देखील दो ही शहरात सीपी असतील कृ ण काश साहेब असतील 

कवा पाटील साहेब असतील हयांची एकि तपण े एक िमट ग लावा आिण शहरातील 
मह वा या या सव मिहला आहेत यांना या ठकाणी बोलवा. सीसी टी हीची खरंच कुठे 

गरज आह ेसाहेब आपण आम याकडून प  घेतली ती आ ही दली क  हया हया ठकाणी 
येक नगरसेवकानी दली असतील हया हया ठकाणी सी सी टी ही कॅमेरे लावल ेजावेत. 

परंतु अशा कारे माय ो ले हलला जाऊन जर काम केल ंआिण या या बरोबरच खरं तरी 
आयु  साहेबांचा खुप हातखंडा आह े यांची जर आपण ओरीसाची लीप पािहली 
शाळेतली तर हया शाळेत या सव मुलांना खरंच ऍवरनेसची गरज आह.े आज आपण 

महापािलके या शाळा पािह या या ठकाणी असले या मुली पािह या या ठकाणी 
असलेली मुले पािहली तर मला वाटते क  हया सभागृहात या कोणाचाच मुलगा/मुलगी 
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महापािलके या शाळेत िशकत नसेल परंतु या शाळेत या या लहान मुलां या मनावर 
खरंच चांग या गो चा चांगला प रणाम कर याची जबाबदारी पण आप या 
महानगरपािलकेची आह.े कारण क  हया मुलांना खरंच िश णाची गरज आह.े िश ण 

झा यानंतर खरंच नोकरीची गरज आह.े मला वाटतं साहेब मी आप याकडनं ती पण अपे ा 

 करतो क  कालावधी इले शनचा आह,े आरोप यारोप होत आहेत. पण 

शाळेसार या फ डम य ेदेखील आप याला ओरीसा सारख ंकाम करावं लागेल. ती  लीप 

पािहली तर या भागात एकही मुलगा तु ही िज हयातला िश णापासुन वंिचत नाही 
ठेवला. तु ही या या ितथ ेगेलात याला िश णाला लावला. याचा च तु ही केला. याचं 

तु ही कौि सल ग केलं या कारे खरंच मुली हया शहरातील मुल ंही पुढची िपढी आह ेती 
जर सुरि त ठेवायची असेल तर आप याला खरं तर हया सव गो ी कर याची गरज आह.े 

आता सीमाता नी सांिगतलं माट िसट च आता अिजतभाऊंना महापौरांनी सांिगतल ं
िवषयांतर क  नका परंतु िवषयांतर होणारंच ना. आताच नामदेवरावांनी सांिगतल ंतुमचे 

खासदार माग ेबसलेत. कशी काय आ ही जी.बी.चालवली. तर मी हटलं ते पण शेवटपयत 

असतील कारण यां यात पण पेश स आहेत. आता तु हांला खरं धो याची घंटा आह.े आता 

तु हांला खरं धो याची घंटा आह.े मला रा वादीवा यांची अपे ा होती आज 

अमोलज समोर ते वत:चे ेझटेशन करतील क  मी कती चांगल ं काम करतोय पण 

भारतीय जनता पाट वाल ेपण जा त मला वाटतं यां या संपकात आहेत  मला वाटतं तेच 
बावरल ेआहेत. मला वाटतं तेच बावरल ेआहेत क  आ हांला खासदारांनी पहायला पािहजे  

आ ही कती चांगल ंकाम करतोय. आ ही कती टीका करतोय ते तासभर मला जाणवतय.ं   

हयाच वा याची मला तुम याकडून अपे ा होती तेच सीमाताई सांगत हो या. तेच 

सीमाताई सांगत हो या. आमदार, खासदार कुठ या प ाचा नसतो. तो सगळयांचा असतो. 

सगळया शहराचा असतो हणुन यांनी सांिगतल ं िवनयभंग आप या सवाची जबाबदारी 
आह े यां या बरोबर उभं राह याची. महापौरांनी पण ठराव केलेला आह.े अशी भाषा एका 

मिहलेब ल आता यावेळेस तु ही ही जी वृ ी आह ेितथ ेदाखवा. तो कोण कुठ या प ाचा 

नाही. तो कुठ या प ाचा असू दे भीमराव. आ ही एका मिहलेबरोबर उभे राहणार ही 

भुिमका कायम ठेवा, ठेवणार का कायम. आयु  साहेब माट िसटीचं सीमाता नी सांगत 

असताना एल अँड टी या खूप गो ी सांिगत या. यांनी एक एक क न यांचा ाचार 

उघडक स आणला. यातली एक गो  आदरणीस माजी महापौरां या िनदशनास आणून 

ायची आह.े यांनी सांिगतल ं या ठकाणी सव प ाची लोक आहेत. मी गे या ५ 

वषापासून माट िसटीवर बोलतोय. संदीपने जे सांिगतल ेना, मतदान घेतल ंआमचं. मला 

पपळे गुरव या नागरीकाबं ल कुठलाही रोष नाही. मतदान घेतलं आमच आिण सबमीट 

केला पपरी चचवडचा लॅन. पपळे गुरवचा लॅन. हणजे माट िसटी ही डे वन पासुन 
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माट िसटीत आपण न हतो आप याला बे ट िसटीचा ऍवॉड होता या शहराला. तु ही जे 

हणता ना पूव  काय झालं, पूव  काय झाल ं पूव च हया शहराला बे ट िसटीचा ऍवॉड 

होता यामुळे माट िसटीत हे शहर न हतं. योगायोगाने नवी मुंबईनं नाकारलं यानंतर 

मला वाटतं पळत पळत गेले इथले स ाधारी आ हांला या, आ हांला या. यांना मािहत 

होत ना पुढ आ हाला काय करायचय.  भालकर साहेबांना खुराडं उघडायचं होतं पुढं आिण 

ते यांनी उघडल.े आज पािहल ं तर सगळया प ाची लोक बोलताएत. टोटल ाचार 

ाचार, ाचार, ाचार. एकच उदाहरण मी तु हांला देतो, ता नी खूप उदाहरण े

दली ती मी देणार नाही. एक साध ं टेक म ह ानं एक जनसेट घेतला २५० के हीएचा. 

याची बाजारात कमत काय आह े२० लाख पय.े माट िसटीत तो केवढयात घेतला ३ 

कोटी पयाला. हया यात तर रा लजी मला वाटत नाही हयात अजुन कोणाला काय 

आकडे सांगायचेत परंतु भारतीय जनता पाट ने काय केल ंआमचे पण सभासद घेतल ेपण 
वत: या मना माण े घेतल े आत गे यावर ग प बसायला पािहजे. माट िसटीत काय 

बोलला नाही पािहजे, आजही ती केस पड ग आह.े आ ही हटलो आता कशाला वाद 

िववाद करायचे हणुन नाही फॉलोअप केला, नाही या ठकाणी गेलो. आमचा पण 

अिधकार  हा तु ही वापरला. माऊली शेठनी सांिगतल ं या यामुळे जे काही माट िसटीत 

चाललय ं सगळीकडे तेच चाललय. संदीपनी नदी सुधारचं सांिगतल.े िवषय कसा होतो 

ाचार, ाचार, ाचार आता बरोबर सगळयां या ल ात आल आिण नामदेवराव 

तु ही या वेळेस हणता ना बोट करता ना ह ेएवढया दवस ग प होते, एवढा वेळ ग प 
होते. हया शहरातील नागरीकांनी तु हांला स ा दली कशासाठी दली शासनावर अंकुश 

ठेवायला दली तो तु ही शासनावर अंकुश ठेव ू शकल े नाही, होतय काय. सं याकाळी 

आयु  कायालया या बाहेर दसल े क  प नेते चेअरमन कुठ यातरी ठे याची सही 
यायला आह.े तु ही काय हणायचे हड कर साहेब आप या दबावाला बळी पडायचे. 

तु हांला आठवत असेल ना वाघमारे साहेब. सगळे witness इथ े आहेत. सीमाताईही 

wtness आहेत. महापािलके या इले शन या आधी वषभर या ठकाणी वाघमारे साहेब 

आल.े साधं िनगडी या पुला या िनिवदेचा िवषय होता. साहेब जे १५ दवस नागपुरला 

गेले ते परत आलेच नाहीत, परत इले शनलाच आले. मला वाटत याच बाबतीत पाटील 

साहेबांना मानायला पािहजे. आमचं तुमचं न करता जी शहरा या नागरीकांची िहताची 

काम े आहेत ना ते करत आहेत. तु हांला या साठी मु यमं यांकडून उपमु यमं यांचे 

अिभनंदन कराव लागेल असं यांनी सांगून नाही पाठवल ंह ेकर ते क  नको. पण आज या 

प दतीने तु ही सगळे दोष देताय ना वत:च काम नाही झालं ना साहेब सहीच करत नाही. 

मला आतच घेत नाही. साहेब एक गो  ही न च आप याकडून चुकलेली आह.े शडग ेताई 
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आ या हो या आपणही नवीन होते. मी आप याकडे आलो परंतु या ठकाणी जो माहोल 

होता या ठकाणी आप याला हे सांग यात आल े क  यांना शाईच फेकायची, यां या 
बरोबर या ठकाणचे नागरीक होते. मी ३५३ चा दोन वेळा िशकार झालोय. पॉली टकल 

िशकार मी हया पािलकेत आिण आधी पण. या केसचा ॉ लेम असा होतो खुप ास होतो. 

एकवेळ ३०७ परवडली कॉ ोमाईज होते पण ३५३ काँ ोमाईज होत नाही. माझी 

आप याला एक िवनंती आह ेआता जे झाल ंते झालं ता बरोबर या भागातल ेनागरीक होते 
खुप ास झाला. मला वाटत  माऊलीन हे पोटतीडक न सांगीतल मला वाटत पॅनेल 

करायचय ता बरोबर कारण क  आतापयत मी ऐकल ं नाही तु ही एवढ पोटितडीक नं 
बोलताना आिण शडग े ता ब ल. मी ऐकतोय ना आता आज सगळे जण चजच दसत 

आहेत. तर मला असं वाटतं क  साहेब आपण एखाद ंप  दलं क  काय ाची ती ो हीजन 

आप याला मािहत आह.े पण आपलं एक इंटशन होतं इंटशन हण यापे ा काय होतं क  

एकानी एक डेअर ग केली क  मुंढे ताई आपलं डेअर ग अजुन होतं. यां यावर गु हा दाखल 

केला क  आ हांला चहाची टपरी खाली क न पािहजे. हणुन आपण प  देऊ. मुंढे ता ना 

ेमाचा चहा दला आप याला गुळाचा चहा ावा. पािलकेत चचा होती क  महापौरांनी 

सांिगतल ेहोतं क  ेमाचा चहाला जागा ायची ीमायसेस म ये. मला जसं कळल ंतसं मी 

पण प  तयार केल.े मी पण प  तसं दल ंस ाधा-यांना जर ेमाचा दला तर आ हांला 

गुळाचा ा. हणजे मग साहेबांना िनणय यायाला सोपं होतं. िनणय यायला सोपं होतंना 

आता दो ही मागताएत. िवरोधक पण मागताएत आिण स ाधारी पण मागताएत. मग 

आ ही नाही देऊ शकत. परंतु ताई मला एकच हणायचय माई तु ही आज एक डेअर ग 

क नच टाका. सगळे हणताएत ना ाचार, ाचार, ाचार. तु ही एकदा 

ए.सी.बी.ला एक प  देऊनच टाका. आज आपण समजू माई ाचाराया िवरोधात आहेत 

माई आज १०० टकके प  देणार. जर तु ही आज सांिगतल ं ना प कारा या हयाचं 

पािलकेत यायला बंदी तसं तु ही माई प  देऊनच टाका. आ ही इथुनच लोटांगण घालू 

तु हांला सगळे घालू. एकदा दुध का दुध पानी का पानी होऊन जाऊ ाना. आ ही 

हणतोय ाचार तु ही हणताय नाही. आता नामदेवराव भाषणाला उभे राहणारच 

आहेत. आिण नामदेवरावांच भाषण आज पयतचं जाहीर सभेतील भाषण असतं ते 

सभागृहातलं वाटतच नाही. ते प ाचीच बाजू मांडतात आिण परत तु ही सांगा माई 

भाजपाचं नाव नका घेऊ.  ते थोडं जरा कुठंतरी ग लत होती परंतु मला वाटतं माऊली 

थोरातांनी सांिगतल ं कासारवाडीचं. १०-१२ वषापासुन ते अिधकारी बीआरटीत आहेत. 

यां या सदसदिववेकबु दीचा पण स कार करायला लागेल आप याला. आदरणीय सवणनी 

नाव घेतल यांनी नाव नाही घेतल.ं १२ वषापासुन ठ या मांडून आहेत बीआरटीम य.े 
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यांनी आता नवीन टडर काढलय, पिहलं यांनी सु वात केली. ध रावेत रोडला 

सुशोिभत करण े १०० कोटी मग माट िसटीतील टडर मग माट िसटीतल ं टडर १६ 
नगरसेवकांची प  पण नंतर साहेबांनी सांिगतल ं माट िसटीला माट िसटीबाहेर काम 
करता येत नाही. मग आता नवीन डोकं कसं चालवायचं मग आता नवीन चबरचे 

समतलीकरण आिण डांबरीकरण ६० कोटी. नामदेवराव इले शन फंड जमा करायचाय का. 

न  चाललय काय ह.े  िनिवदा िस द झाली आिण ह े तु हांला िश ा देत आहेत आिण 

तु ही पण िनिवदा िस द करायला परवानगी दली. आता ह े कसं काय. आता हया 

बाबतीत यांना थँक यु तरी हणा. आमचं काम तर आ ही करतोय. आ ही प  देतोय. 

१०० कोटीचं काम ६० कोटीला नाही करता आलं तर ६० कोटीच काम बीआरटी 
िवभागामाफत वा,वा,वा. सर सवणचा एक क सा सांगतो. आ ही टँड गला होतो तीथ 

आ यावर योगायोगाने सगळं सभागृह फुल होतं. उ हासराव बसलेल े होते. आता 

उ हासरावांकडे जबाबदारी खुच  ायची. तण, तण, तण खुच  नाही मला, खुच  नाही, 

खुच  नाही हणुन कसे तरी जावून पिलकडे बसल े नंतर माझी वेळ आ यावर मी 
भाषणातच हटल ंमी आतापयत आमची भांडणं पािहली होती खुच साठी. अिधका-यांची 

पिह यांदा पािहली सवण या पात. ते काय समोर उ हासराव आहेत. सर तर अशी बारा 

बारा वष जे अिधकारी ठाण मांडून बसलेत ना िडपाटमटम य े हीच प रि थती 
नगररचनाची आह े खाली, मनी िमळत नाही तोवर फाईलच वर जात नाही. परवा पण 

साहेब मी एक अिधका-यांच सांिगतल ेएक आमदारांचा पुत या आह ेठेकेदार. इतका घाण 

घाण बोलला बाहेर नीघ बघतो, कोण सही करतो ते, ह ेक सलटंट तीन मिह यापासुन पेमट 
नाही. इले शन सगळयां या समोर आहते जर काम ंकरायची असेल तर ठेकेदारांना आिण 

या क सलटंटना पेमटच नाही दलं तर आिण काम बंद झाली तर याचा प रणाम कोणावर 
होणार, आम यावर कमी प रणाम होईल तुम यावर जा त होईल. तु ही ७८ आहात 

यातल े १५–२० जण इकडच येणार आहेत. नामदेवरावानंा आताच सांगुन ठेवतो कारण 

जाहीरपणे बोललेल ं बरं ना. आजपयत मला वाटलेल ं होत क  हे नाही यायचे पण जसे 

अमोलजी आल ेआिण जो परफॉम स वाढला तसं मला पटायला लागल ं१०० ट े  ह ेयेणार. 

परंतु टेक म ह ा बरोबर आपण मला वाटतं िजओ कडे पण जायला पािहजे. मला आता 

शांतनी सांिगतल ं तू काही नको तु हे कर एल अँड टी लुटा , टेक म ह ा लुटा  हयांना 

कं ोल करायचं हणजे काय करायचं. यांना लुटा  हणायच का स ाधारी हणायचं. 

याच पण मला वाटत आपण आ हाला सगळयांना मागदशन करावं. काय होतं कधी कधी 

शंका अशी येती क  आता कारवाही होणार आह,े स ा बदलणार आह ेआपण पण िवरोध 
करा. पण सीमाता च वेगळ आह ेसीमाताई पिह या दवसापासुन िवरोध करत आहेत पण 

आता काही काह  म ये मला अचानक बदल जाणवतोय. शाम लांडेनी जस सांिगतल ंआता 
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माट िसटीचं काय झालय. माट िसटी नवी मुंबईला गेली पण गडबड झाली स ाधा-

यांची. आ ही काय करायचं मं ीपद पण नाही. आ ही काय करायचं मग ते गेल ेसी.एम. 

कडे. माट िसटी तरी ा. मं ीपदाएवढे पैसे तरी आ हांला िमळतील. आिण यावेळी 

आ हांला खोटं वाटल ं यावेळेस नीलमताई हणा या नको जाऊ माट िसटीवर मग या 
वेळेस वाटल ं काहीतरी भलतं आहे पण आता मला पटायला लागलय. आता जसं ता नी 

सांिगतल ं५०० े .मी.च े फळ असताना टडरम य े७५० ए रया पकडला हणजे सरळ 
सरळ २५० े .मी.चा ाचार आता याला ाचार हणायचा का थोडी टे कल चुक 
हणायची. मला वाटतं हयाची हणजे सगळयांचा सावळा ग धळ चालला आह.े कारण मुंढे 

ता नी आिण सागर आंगोळकरांनी सांिगतल े एक तर तु ही आमची माट िसटी नेली 
एकतर आम यावर अ याय आह े आिण परत तु ही वर हणताय आम या भागांव न 
उठताय, आम या भागाव न उठताय. जसं संदीपने सांिगतल ं होट ग पपळे सौदागर आिण 

वाकडचं लब केल का तर राजू िमसाळला माट िसटी नाही गेली पािहजे आिण लब 
के यानंतर साधा िनयम आह ेक  माट िसटीचा क  ५०० हे टर सलग लॅ ड पािहजे हणुन 

ॉइंग करताना वाकडचे ऐवजी ५०० हे टर उज ा हाताला यायचं आिण ५०० हे टर 
डा ा हाताला यायचं जे सबमीट करताना पपळे सौदागर आिण पपळे गुरव येईल.  

वाकड यातुन कट झाल ंअसो ते पण या शहराचे नागरीक आहेत. या या अगोदरही बे ट 

िसटीचं ाईज घेतल ंगेलेल ंहोतं. यामुळे पपरी चचवड शहर ह ेतसं डे हल ड होतं. आता 

माऊल नी आता कासारवाडीचं रँपचे जसं सांिगतल े तसं पवना जलवािहनीचं सांिगतले. 

माऊली शेठ द लीपासुन ग ली पयत मागची अडीच वष आपण होतात आ ही तर पवना 
जलवािहनीतुन कधी पाणी येतच याची वाट बघतोय.  एका बाजूला तु ही पाणी पण आणत 

नाही अन दुस-या बाजूला टँकर पण देताय. आ ही काय िवचार करायचा तु ही टँकरनी 

पाणी देणार होते का पाईपने देणार होते. आम याकडे टँकर पण चाल ूआहेत. टँकर आमदार 

िनधीतुन टँकर मग पवना जलवािहनी या पाईपवर खच करताय का टँकरवर खच करताय. 

हया या पे ा जर आज साडेचार वषा या माट िसटीकडे ल  दे यापे ा शहरा या 
मुलभुत गरजांकडे यो य ल  दलं असतं तर आज पा याचा  सुटला असता. आता तु ही 

हणता शहरा या हया भागात तो आलाय आं ामधुन पण आमचं काही तरी करा. आता 

चांग या लॅ नगमधुन आ ही ब-यापैक  ब-यापैक  थोडं थोडं थोडं वाढवत आलोय. पण 

आ हांला १०० ट े  बाजूला हायचं असेल तर या शहरानं डॉ टर भरती पािहली. िश क 

भरती पािहली. एल अँड टी पाहताय २४X७ च वाटोळं झालेलं पािहले. मला वाटतं 

पा या या ु ीकोनातुन आपण काम करत नाही. माट िसटीत तर चंड ाचार आह.े 

शाळेचं ए युकेशन िडपाटमट वेगळंच आह.े या यावर एक सेपरेट जीबी घेतली तरी ती 

कमी पडेल. या यात या काही गो ी मी आज बोलत नाही पण लवकरच ८-१० दवसात 

या यावर पण बोलाव े लागेल, कती ाचार हणजे एकाच कामावर १००-१०० 
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कोटीचा ाचार आिण याची कागद ं आहेत असं नाही क  कागद ं नाहीत. सीमाता नी 

जसा पाठपुरावा केला तसा आता इले शन आल ंक  सगळेच एक एक गो ीचा पाठपुरावा 
करतील. कारण क  आता परफॉम स दाखव याची हीच वेळ आह.े शीतल हटला मला 

नाही बोलायचं, आता खासदार बसलेत मला परफॉम स दाखवायचाय हणुन याने 
िशवाजी महाराजांचा डायलॉग काढला. डॉ. पाठीमाग े आहेत बरं वाटल ं असेल हणजे 

आदश आह े ना िशतलला मी हटल तरी तो हणतो मला प  नाही सोडायचा. मी                      

याला हणल एकतर ५ वषात काही दलं नाही आिण आता पुढे तरी देतील क  नाही ह े
काय करणार. आज काय झालय खुप एकमेकांवर आरडा ओरडी झाली. सभागृहात आज 

भांडण ं हायला पािहजे होती. आता मी तु हांला सांगतो आता मी भारतीय जनता पाट ला 

ओपन आ हान करतोय तु ही  हण यानां मुंढे ताई सब काँ ॅ ट कोणाला दल ंनाव या. 

माई हट या भारतीय जनता पाट च नाव यायचं नाही. आह े का तुमची िह मत मी 

रेकॉड ग ऐकवतो, पूण रेकॉड ग तु ही ऐकायचं. िह मत आह े तुम यात. भारतीय जनता 

पाट ला माझ ं ओपन आ हान आह े तु हांला. मी रेकॉड ग ऐकवतो. िह मत आह े का हा 

हणा आ ही ाचाराला पाठीशी घालणार नाही हणा. रेकॉड ग एकायची ताकद आह े

का तुमची मुंढेताई तुम याकडून ऐकवा तुमची तयारी आह ेका मी रेकॉड ग ऐकवतो. मग 

तु ही पण हण ुनका ठेवा, बदला. माई माझं आ हान आह.े तु ही शहरा या थम नागरीक 

आहात. हे शहर ाचार मु  राहणं तुमचंही परम कत  आह.े तु ही तुम या मनानं 

िनणय या आज. ऐकायचय ना मी ऐकवतो मी ऐकवतो. आ ही पण िवरोधी प ात आह.े  

मा. महापौर – तु हांला संधी दली हयाचा अथ याच उक न काढत याच उक न काढ ही 

जनरल बॉडी आह.े पाच तास झालेले आहेत. तु ही खाली बसा, रा ल तु ही खाली बसा. 

तु हांला आता बोलू दलं जाणार नाही. तु हांला िनलंिबत कराव लागेल. चुक या िवषयावर 

बोलताय. कामाब ल बोला. काम ेझाली नाही या ब ल बोला सगळयांनी.  

(सभागृहात ग धळ) 
मा. राजू िमसाळ-   आदरणीय महापौर, आदरणीय आयु , आदरणीय आमचे लोकि य  

खासदार डॉ. अमोलजी को ह े तसेच माई तु ही २ वाज यापासुन सवात मह वाचं हणजे 

सुजाताता नी एक आप या पुण े िज हयाम ये जी घटना घडली या मुलीवर या प दतीने 
ितची िनघृण ह या कर यात आली या संदभात माई  हा िवषय आप या महापािलकेत आप या 
पपरी चचवड शहराम य े यांनी वत: या डोळयांनी पािहलेला कार हा आप या समोर 

उघडक स आणून दला आिण दोन वाज यापासुन सभा सु  झाली आिण पावण ेसात वाजायला 
आल ेआहेत.  माई आता रािहल ेतीन मिहने, याम ये आमचे स मा. खासदार हया सभागृहाचे 

काम बघ यासाठी आल े आिण ते अजुनही सभागृहाचं काम बघ यासाठी वत:चा एवढा 
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मौ यवान वेळ देऊन आज इथ ेते बसलेल ेआहेत. कारण तुम या ऑनलाईन जीबीने आ हांला जे 

हणण ं मांडायचं होतं ते आ हांला मांडता येत न हतं हणुन आ ही प ा या वतीने आ ही 
मु यमं यांना, मा. अिजतदादांना प  दल ं होतं क  जसा कोिवड कमी होतोय तशी 

सभागृहाम य,े इले शन आलेल सगळयांना वत:चं मत मांड यासाठी सभागृहाम य ेसभा हया 

ऑफलाईन आपण यावी. तुमचे खुप मी आभार मानतो कारण प  आ यानंतर ऍ युअली  

गे या २० तारखेला हायला पािहजे होती. खरं तु ही हटल ेक  प ावर २० तारखेला सही 

झाली आिण हया २० तारखेला ऑफलाईन सभा घेतोय. िवषय मिहलां या सुरि ततेसाठी 

सु वात झाली. सवच भिगन नी सवच मा या सहका-यांनी हया िवषयावरती जी काय आप या 

शहरातील मिहलां या सुरि ततेसाठी सवानीच माई आतापयत चार-पाच तासाम य े िवषय 

आप या समोर मांडला. याम य े माट िसटी या संदभाम य े या या वेळी येक हणजे 

सीमाताई असतील, इ हन आपल ेसद य असतील रा लदादा असतील, अिजतदादा असतील, 

योगेशभाई असतील यांनी वारंवार सभागृहात यांना अनुभव वाईट आला यांनी तो िवषय 
आप या समोर सभागृहाम य ेकाढ याचा य  केला. मी जवळ जवळ साधारण वष होऊन गेल 

मबर होऊन माट िसटीचा. जवळ जवळ ९ प  माई आयु  साहेब आपण आता आलात.  या 

अगोदरच आपण ही प  माट िसटी या संदभातील दलेली आहेत. माई थोडसं जे काही 

घडलय ना थोडंसं वाईट वाटून घेऊ नका. जे घडलय ते लोकांना या साडेचार वषातला लोकांनी 

अनुभव घेऊन तो आप या समोर मांडलाय. येका या वॉडात जो अनुभव आला मग तो आला 

माटिसटी या खोदाईचा. सवाना या खोदाई या संदभाम य े येकाने हणजे जसं आम या 

माजी महापौरांनी पण सांिगतल.ं आ ही चकाचक रोड के यानंतर सु दा आपण या याम य े

थाप य आिण माट िसटीचा अिजबात कोणताही सुसंवाद न हता कवा आम या जेईला माट 
िसटीत कुठं खोदणार आह े हयाची कुठलीही क पना न हती. पाणीपुरवठयाला न हती. 

िव ुतला न हती क  आप या इतर िडपाटमटला क पना न हती. आिण हे थोडंसं बोल यानंतर 

वाईट वाटेल तु हांला. महापौर साहेब दोन भाग झाले शहराचे दोपाडी पासुन आम या भ  

श पयत. एक उजवी साइड वेगळया माणसाकडे डावी साईड वेगळया माणसाकडे. अ रश: 

वाटप झाल.ं कारण आ ही ह े काम करणारा पिहला शहराम य े जे रलाय सचे काम आल ं ते 

आ ही ९०००/- ित मीटर असे पैसे भ न या कंपनीनी परिमशन घेतली.माई मी तर हणेन  

तो  बीचारा  या भोसरीम य ेएक आपले एि झ युटी ह इंिजिनअर ेशरपाई ए सपायर 
झाले. यांच नाव आह ेजीवन गायकवाड. माई without permission ४० ते ६० कमी माई 

काम झालय कारण माई या े ात मी पण काम करतो. सीमाताई सगळयांना मािहती आहे 

या कामातलं मला पण नॉलेज आह.े आता हया सव मंडळ नी सांिगतल ेक  कती फुटावर ते 

पाईप आपलं ड ट ग पडल ं पािहजे. ५ फुट पािहजे का ४ फुट पािहजे या सवच गो ची 
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जवळजवळ सव नगरसेवकांना ब-यापैक  मािहती झालेली आह.े मी तर हणेन मा.महापौर 

आिण आयु  साहेब या भागाम य ेमला वाटतं एकाने तुम याकडे त ार केली आह ेक  काह च 
नेटवक जे ऑलरेडी टाकलेल ेआह ेजवळ जवळ १५० कमी आह े याला आ ही ते नेटवक शोधून 
देतो हणुन सीमाताई एकानं प  पण दलय. आयु  साहेब ती लोकं तु हांला भेटली पण 

हणजे हयाचा अथ माई हया याम य े कती मोठया कारचा ाचार झालाय आिण आप या 
शहरातील नागरीकां या पैशाची जी लूट झाली ती तु हांला आजही साडेचार वषाम य ेह ेजेवढे 
नगरसेवक बोललेत या या मा यमाम य े येकाला या गो ीचा अनुभव आलाय यामुळे 
हणुन बोलतोय यामुळे माई वाईट वाटुन यायचं थोडसं तु ही आज इतके पेश स ठेवल े

सभागृह चालवताय तु ही माई. सवाना बोलायला संधी पण देताय यामुळे  माई तु ही पण 

तुमचा थोडासा तोल ढळू देऊ नका. ठीक आह.े रा लदादा थोडासा वेगळया प दतीने बोलतो ते 

तु हांला वेगळया प दतीने वाटतं. तु ही जस घता तसं यामुळ  याचं पण तु ही एवढ मनावर 

घेऊ नका. कारण तो पण सभागृहाम य ेजी घटना घडली ती सात याने मांड याचा य  करत 

असतो. आज तु ही पाहताय क  सवात मह वाचं क  आज आप या स ाधारी प ातील लोकांनी 

जो यांना साडेचार वषाम य ेअनुभव आला या अनुभवामधुन येकाने आपली था मांडली. 

मगाशी सांिगतल ंगेलं क  जी माट िसटी झाली ना ती कशी पळव यात आली. मला वाटतं 

संदीप वाघेरनी याचा खुलासा केला. हया या म ये पोमण साहेब ह े पूण दोषी आहेत. ह ेसव 

पोमण साहेबांनी या काळात केल ंहोतं. कारण वाकड आिण ते जोडायचा य  केला कारण 

यांना  ितकडं यायचं होतं. ठीक आह े यांची स ा होती. खरं मा या भागात पण भारतीय 

जनता पाट चे दोन सहकारी होते ना यां यावर पण अ याय झाला ना. हणजे वत: या 

िहतासाठी यांनी प ात या नगरसेवकांचा सु दा िवचार केला नाही. यांनी तो वत: या 

हया या म ये  घे यासाठी माट िसटी ितकडे घेऊन गेले ठीक आह.े आ ही तु हांला परवा 

बोललो अबन डे हलपमटचे रोड झालेत, मा या वॉडात झाला, मोरे रभाऊं या वॉडात झाला 
साहेब आ ही वारंवार तु हाला सांगतोय क  या एवढया मोठया फुटपाथवर आज 
अित माणाची दुकानं झाली आहेत. गु ाराचा रोड पाहा ितथ ंमहापौर साहेब पूण तो फुटपाथ 

पादचा-यांना चाल यासाटी होता. आपण माट हणुन तो कशासाठी लोकांना केला होता 

आिण याचा उपयोग कोण करतय हणजे या वेळी हड कर साहेब होते. हड कर साहेबांनी 

यावेळेस आ हांला सांिगतलं होतं क  आ ही या यावर ॉड ठेवणार आह ेजसं तुमचा रोड 
कं लीट होईल तसा तु हांला फुटपाथवर एकही मनु य दसणार नाही हातगाडी घेऊन. साहेब 

काय झालं  याचं. साहेब आज वष होऊन गेलं तरी या यावर रोज एक एक दुकान थाटतय 

साहेब. दुसरी गो  माट िसटीतलं ते काम झालं साहेब, हड कर साहेबांना आ ही यांना 
सांिगतल ंहोतं कारण िजथ ं ॉस ग असतं ितथ ेजी आय पाईप टाकला जातो. महापौर साहेब मी 

या वेळी यांना सांिगतल ंहोत क  त ार के या हो या हया याम य ेभालकर साहेबांना पण ती 
त ार मािहती आह े क  इथे जी आय पाईप टाकलेला नाही. साहेब ते काम करत असताना 
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कोणालाच या कामातला, कोणतीही ले हल काय, काय पाइप टाकला पािहजे जी आय पाई 

टाकला महापौर कोणालाच मािहती न हतं. ते सांिगतल ंना ७५० कमी दाखवल ं५५० कमी 

काम झालय. आज मला सांगा तु ही माट िसट च काम डं पग क न झालय याचा जनतेला 

युज आह ेका हो. आज कने टी हीटी पूण झाली का, अिजबात नाही. तु ही जे काही साडेचार 

वष काम करताय ना याची कनेि टि हटी अजुन पूण नाही माई. याचा उपयोग हा शहरातील 

नागरीकांना अजुनही झालेला नाही. यामुळे ही जी काय तु ही काम ं केलेली आहेत महापौर 

माझी िवनंती आह े तु हांला हयाची चौकशी ही झालीच पािहजे. आ ही पण आम या नेते 

मंडळ ना, मा. मु यमं यांना िनवेदन दलयं. मला वाटतं काही ८-१० दवसाम य े सु दा प  

येऊ शकतं चौकशीचं सामुळे याची चौकशी ही लवकरात लवकर लागेल याला दुमत नाही.  

दुसरी गो  जर बोलायची झाली तर आज स ाधा-यांमधलेच नगरसेवक पहा माई हणजे 

नगरसेवकांना यां या वॉडात काम करतात माट िसटीतल ं यांना क पना पण नाही, यांना 
अंदाज नाही. तो िबचारा फुटपाथचं टडर काढतोय, रोडचं काढतोय. ेनेजचं काढतोय, काम 

क पलीट झाल ं या यानंतर परत खोदाईच काम येतय. आयु  साहेब तु ही ना जेवढं ६०० 

कमी काम झालय तेवढया कमी चे एस् लेशन हे या एज सीचे काम होतं. आयु  साहेब 

माझी तु हांला िवनंती आह े याच कमी वर महापािलके या थाप य माफत कती काम झालय 
याचीही चौकशी करा हणजे दो ही बाजुनी आता मगाशी जसे बोलले तसं दो ही बाजूना खच 
आपला, ही मा. महापौर लुट झालेली आह ेकारण यांचं काम होतं ते. यांनी क न ायचं होतं. 

तर आयु  साहेब ते काम यांनी केलेल ंन हतं. ते काम पु हा आप याकडं आम या भागात 

खोदलय या यावर डांबर पडलं नाही. आ ही आम या जेईला सांगायचो. आ ही आम या 

एि झ युटी हला सांगायचो. येक नगरसेवक सांगायचा क  या यावर पटकन डांबर टाका. 

मग या ेशरपोटी थाप यानी जे दुसरीकडचं काम काढल ंहोतं ते माट िसटी या खोदाई या 
कामावर आयु  साहेब पु हा या यावर ह ेआप या मा यमातुन झालेलं आह.े  तु ही हयाची 

न  चौकशी करावी अशी माझी तु हांला िवनंती आह ेआिण मगाशी सीमाता नी जो काही 
आज आपण मिहलां या बाबतीम य ेमाई तु ही िनषेध केला कवा  आदेश दलाय तर ही अशी 
घटना या महापािलकेत आज या गो ीसाठी आपण जो िवषय घेऊन समोर आलो होतो पण 
लगेच अशी घटना घडते तरी ही न च चुक ची घटना आह.े माई हया या बाबतीत पण तु ही 

िवचार करावा आिण आ ही रा वादी प ातफ अशा प दतीचा आ ही यांनी कोणी ह े कृ य 
केलय आ ही पण िनषेध करतोय. जाहीर िनषेध करतो कारण क  अशी घटना एका बिहणी या 

बाबतीत सभागृहात अशी एखादी मिहला बोलत असताना लगेचच अशी घटना घडण ं ही 
चुक ची गो  आहे  याबाबत माई गांभीयाने िवचार करावा. दुसरी गो  साहेब आज जे काही 

पेपरमधुन वाचलय माई आ ही मा यमा या कडून वाचलय ऐकायला िमळाल ंआज भाजप या 
एका नगरसेवकांनी दो ही आमदारांवर आरोप केल.े यांनी पार हणजे मु यमं यांना प  

दलयच आहे यांनी यां या मोठया ने यांना तीथपयत मला वाटतं िवरोधी प नेता ी. 
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फडणवीस साहेबानंा पण प   दलयं आिण मला वाटतं शहा साहेबांपयत प  पोहोचवलय. 

तरी माझी िवनंती आयु  साहेब मा. महापौर साहेब क  हयाम य े न च काहीतरी गडबड 

दसते आिण मोठा घोटाळा काहीतरी दसतोय. या मुळे महापौर साहेब माझी िवनंती आह े

माझी िवनंती आह े माझी िवनंती आह े जर याम य े मला बोलायचा अिधकार आह े तो मी 
बोलणार. 

(सभागृहात ग धळ) 
मा. महापौर – जाधव साहेब बोलतात ते बरोबर आह.े जे प ाचे बोलतात ते आ ही आमचं 

बघुन घेऊ. राजू आ ही आमचा कारभार बघ.ु जो िवषय आह े िवकासा या बाबतीत बोला. 

बाक च वैयि क  कोणाला बोलू नका  तु ही बसा. आ ही आमच पा न घेऊ काय आरोप आहेत 

केले ते. 

 ( सभागृहात ग धळ) 

मा.नामदेव ढाके – मा. महापौर, मा. आयु  साहेब प कार बंध ु खरं हणजे गे या पाच 

तासापासुन आपण सव स मा. सद यांनी भुिमका या ठकाणी मांड याचं यांना वातं य दल.ं 

सगळयांनी आपली भुिमका हया ठकाणी मांडली. स मा. महापौर या संदभाम य ेवेगवेगळया 

नगरसेवकां या  वेगवेगळया भुिमका या ठकाणी हो या. परंतु आम या या मिहला सद यांनी 

सु वातीलाच या ठकाणी  मिहलां या सुरि ततेचा  मांडला आिण तो घेऊन खरं हणजे 
मिहलां या सुरि तते या ब ल या या गो ी आप याला महानगरपािलका हणुन कराय या 
या संदभात आयु ांकडून आपण या ठकाणी खुलासा केला आिण यातुन हा िवषय या 
ठकाणी  आला. माट िसटी या संदभात अिजत ग हाणनी हया ठकाणी भूिमका मांडली. खरं 

हणजे मी सव सभागृहाला  िवनंती करणार आह ेक  माट िसटी या संदभाम य ेखरं हणजे 
माट िसटीचा या वेळेला पपरी चचवड शहराचा समावेश माटिसटीम य ेझाला आप या 

देशाचे पंत धान आदरणीय नर भाई मोदी यां या मा यमामधुन १०० शहरांची िनवड केली. 

याम ये पपरी चचवड शहराचा समावेश झाला आिण खरं हणजे पपरी चचवड माट िसटी 
याकडे वाटचाल करीत असताना माट िसटी या म य ेस मा. महापौर आपण सु दा याम ये   

संचालक आहते, मी वत: संचालक आह,े थायी सिमती सभापती संचालक आहेत, िवरोधी 

प नेता, िशवसेनेचा एक नगरसेवक याम य े संचालक आह,े मनसेचे गटनेते संचालक आहेत. 

बरोबरीनं हयात माट िसटीचे जे अ य  आहेत ते आप या महारा  शासनाचे सिचव आहेत. 

सिचव हणजे डॉ. िनतीन करीर साहेब या माट िसटीचे अ य  आहेत. िवभागीय आयु  

सु दा यावरती संचालक आहेत, िज हािधकारी संचालक आहेत, पोलीस आयु  पपरी 
चचवड ते संचालक आहेत, कायकारी अिधकारी हणुन आपले महापािलकेचे आयु  या 
ठकाणी आहेत, पीएमपीएमएल सीईओ या ठकाणी संचालक आहेत. आिण क  सरकार या  

उपसिचव ले हल या अिधकारी आप या माट िसटीसाठी यांची िनयु  केलेली आह ेआिण 
एवढया मोठया माणाम य े हया ठकाणी जवळपास ६ आयएएस अिधकारी हया माट 
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िसटीला िनयु  केलेल ेआहेत. क  शासनाचा ितिनधी हयावरती िनयु  केलेला आह.े आपण 

माट िसटीम य े कती िनधी क ाचा आह,े कती िनधी रा याचा आह,े कती िनधी आपण या 

ठकाणी करतोय, कोणती काम ं कुठली काढलेली आहेत, कामाची कुठपयत काम ंआलेली आह े

या संदभाम य े येक जण बीओडी या या ठकाणी होत असते जस टँड गचा अजडा येत 
असतो तसा बीओडी म ये अजडा येतो आिण या अजडयावरती येणा-या िवषयावरती संपूण 

या ठकाणी चचा होते. अ य  याला ऍ ु हल करतात आिण मग तो िवषय या ठकाणी पुढे 

जातो. कारण मा. महापौर या ठकाणी माट िसटी या घोटाळया या संदभाम य ेसांिगतल ंमी 

या ठकाणी स मा. महापौर आप याला िवनंती करणार आह ेक  जे काय आह े माट िसटी या 

संदभाम य े या ठकाणी तांि क मा यता न घेत यामुळे २५० कोटीची काम े या ठकाणी 
काढ याचा आरोप या ठकाणी केला गेलेला आह.े स मा. महापौर पण या वेळेला ही कामे 

काढली गेली या स लागारां या अनेक अटी व शत  काय हो या यानूसार इतर 
महानगरपािलके या जशा पॅनिसटी आिण एबीडी ऐरीया असतो तशा प दतीने टडर या 
राबिवली जाते. याला कुठ या कार या अटी आिण शत  या ठकाणी मागव या जातात. 

इतर शहरांम ये माट िसटी म य े जशी काम े केली जातात तशी आप या पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम य े याच धत वरती या ठकाणी टडर काढलय का काय या संदभाम य ेआिण 
संपूण माट िसटी या संदभाम य े माग या बीओडीला सव संचालक मंडळाने या ठकाणी 
आप या आयु  साहेबांना िवनंती केली होती क  ही काम े लवकरात लवकर पूण झाली 
पाहीजेत आिण हणुन आपण या ठकाणी माट िसटीम य े या वेळेला संपूण कामाचा आढावा 
घेतला होता या वेळेला कती काम ं हया ठकाणी माट िसटी या मा यमातुन पूण केली 
जाणार आहेत. पुढचं महानगरपािलका ह े पेपरलेस कशा प दतीनं केल ं जाणार आह.े अशा 

प दतीचं  आिण सुरि तते या मा यमातुन या ठकाणी कमांड कं ोल सटरची िनम ती  या 
ठकाणी केल  जाणार आह.े शहराम य े कॅमेरे लावले जाणार आहेत. पेपरलेस कारभार हया 

ठकाणी माट िसटी या मा यमातुन जे ोजे ट आपण हया ठकाणी चाल ू केलेले आहेत या 
मा यमातुन या ठकाणी होणार आहेत आिण हणुन स मा. महापौर यावरती आपण या 

संदभाम य ेजी जी काम ेहया ठकाणी माट िसटी म य ेसमािव  केलेली आहेत याम ये कुठली 
काम कती परसटम ये या ठकाणी झालेली आहेत आिण कती दवसात ती पूण होणार आहेत 
याचा आढावा आपण माट िसटीम य े घेतलेला आह.े इतर शहरां या माट िसटी या 

तुलनेम य ेआप याला क  सरकारची आिण रा याचे जे सिचव आहेत करीर साहेब यांनी सु दा 
सांिगतल ं क  इतर शहरां या तुलनेत मोठया माणात आप या माट िसटीची काम े हया 
ठकाणी झालेली आहेत आिण अशा कारची आप या शहराम य े कामाची पीड असताना 

काम े चांगली होत असताना जर कुठला एखादा आरएफटी या मा यमातुन जर इतर माट 
िसटी या तुलनेम य े पपरी चचवड माट िसटी या अिधका-यांनी जर वेगळया  काही 

प दतीने जर काही केलं असेल तर मला वाटतं या अिधका-यांना सु दा जाब िवचारला पािहजे 

यां यावर कारवाई केली पािहजे आिण हणुन स मा. महापौर या संदभाम य े मी थमत: 
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आप याला िवनंती करतो क  जो काय या ठकाणी माट िसटी या संदभाम य े गे या ४–५ 

तासापासुन या ठकाणी उ लेख केला जातोय या माट िसटी या कामांची पूणपण े मािहती 
हया सभागृहाला देण तसेच हया माट िसटी या कामा या मा यमातुन तांि क २५० कोटीचे 
का  टे कल सँ शन का घेतली गेली नाही खरं हणजे टे कल सँ शनची या ठकाणी 
आव ययकता आह े का इतर महानगरपािलकांम य े टडर जे काढलय पॅनिसटी हणुन या 
ठकाणी काय काय  अटी शत  वापर या आहेत याचा पूणपण ेखुलासा हया ठ काणी स मा. 

महापौर आयु ां या माफत या ठकाणी सभागृहाला करावा असं मी या ठकाणी वाटते.  
कारण माट िसटीकडे यावेळेला आपण वाटचाल करतोय या वेळेला माट िसटीला पुढ या 
२५-३० वषाचा िवचार या शहराचा आपण घेऊन जातोय. पपरी चचवड शहर हे माट 

िसटी या मा यमातुन जात असताना पेपरलेस कारभार कर या या हया मा यमातुन माट 
िसटी काम करतय आिण मला अिभमानाने सांगावस वाटतं क  या ठकाणी नवीन आयु  
आ या यानंतर यांनी सात याने या संदभाम य ेआयु  सो असतील, सी.पी. साहेब असतील 

यांनी सात याने कमांड कं ोल सटर लवकरात लवकर चाल ू झाले पािहजे. या ठकाणी 

ड टीन या मा यमातून, एल अँड टी या मा यमातुन ती काम े पूण झाली पािहजेत. 

एकमेकां या रलेश सम य ेअसणारी ही काम ंअस यामुळे या माग ेलागून फायदा नाही. एके 

ठकाणी केबल टाक या गे या पािहजेत ड ट तयार झाले पािहजेत, लक तयार झाली पािहजे. 

अशा कारची भूिमका हया ठकाणी आपण बीओडी या मा यमातुन सिव तर र या या 
ठकाणी चचा करतो आिण या शहराला सुरि त ठेव या या मा यमातुन या शहराला शाळे या 

िव ा याना इ- लास म तयार कर या या मा यमातुन अनेक वेगवेगळे उप म या माट 
िसटी या मा यमातुन या वेळेला आपण बीओडी या िमट गम य े घेतो याम ये सहा सहा 
आयएएस अिधकारी या िमट गला असताना मला वाटतं तरीही अशा कारचे चुक चे काम 
होऊन आिण याच खापर राजक य दृ या जर कोणी या ठकाणी आम यावर फोड याचा य  
करत असेल तर स मा. महापौर या संदभाम य ेया पूणपण ेया ोजे टची मािहती आिण िवशेष 

क न तांि क मा यता २५० कोटीची एल अँड टी ला काम िमळालेल े आह.े इतर 

महानगरपािलके या माट िसटीम य े कुठ या प दतीने काम ं दली जातात आप या 
महानगरपािलकेला सु दा याच प दतीने काम ं दली का अशा कारचा खुलासा सिव तर 

ोजे टचा आपण करायला सांगावा हणजे मी स मा. महापौर आप याला या ठकाणी िवनंती 

करतो. खरं हणजे स मा. महापौर या ठकाणी अनेक आप या सद यांनी आज मघाशी 

रा लदादांनी सांिगतल ंिवकास डोळस आमचे नगरसेवक यांनी सांिगतल ेक  आज खरं हणजे 
जो माट िसटी या संदभाम य े आज माटपणा आम या या ठकाणी असणा-या                
नगरसेवकांनी दाखवला आिण िनरी कां या समोर या ठकाणी आपल ं मेरीट दाखव याचा 

य  या ठकाणी केला.ं खरे हणजे चांगल यांच कौतुक हया ठकाणी सभागृहाम य ेमी सु दा 

या ठकाणी करतो क  आप या िनरी कां या समोर खासदार डॉ. अमोलजी को ह ेसाहेब या 

ठकाणी आलेल ेआहेत आिण यां यासमोर आपला हया ठकाणी परफॉरम स दाखव याचा या 
ठकाणी केिवलवाणा कार या ठकाणी झालेला दसतोय. मी खरं हणजे या ठकाणी  
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आ हान करीन क  साडेचार वषाम य े या वेळेस माट िसटीची थापना झाली आिण एल अँड 
टी चे टडर काढल गेल ं२०१७-१८ या कालावधीम य े ते हा पासुन या वेळेला टडर काढून 

आपण ग प का बसलो होतो. र यावर का उतरलो नाही. अपण या संदभाम य े  भूिमका का 

या ठकाणी सभागृहाम य ेका वारंवार मांडली नाही. परंतु या ठकाणी स मा. महापौर आता 

येऊ घातले या २०२२ या िनवडणुका ल ात घेता या ठकाणी आपण आता वत: काहीतरी 
अि त व दाखव याचा आटापीटा हया ठकाणी कर यात आलेला दसतोय. स मा. महापौर मी 

कोणाच नाव घेतलेलं नाही. रा लदादा या ठकाणी मा. महापौर एका स मा. सद यांनी 

उ लेख केला टडर या संदभाम य े स मा. महापौर आ ही हया ठकाणी पैसे कमव यासाठी 

आलेलो नाहीत. जनतेने या ठकाणी आम यावर िव ास टाकलेला आह.े या ठकाणी िव ास 

टाकले या फ  जनतेला पा  राह यासाठी आ ही काम करतोय. ३०–३० वषासाठी कुठलं 

हॉि पटल आ ही लीजवर घेतलेलं नाही. महानगरपािलकेम य े व छ चांगल ं काम हया 

ठकाणी जनते या किमटमटसाठी या ठकाणी काम करतोय. आ ही कुठ याही मेहरबानीम ये 

या ठकाणी काम करत नाही आिण चुक या प दतीने आपली वत:ची जहािगरी यारी  
अस यागत या ठकाण या हॉि पटलम य े वत:च या ठकाणी हॉि पटल तयार करायच. एका 

महानगरपािलके या जागेम य े हॉटेल तयार कराय या अशा कारचे कृ य करणारे हया 
ठकाणचे नगरसेवक लोक आ ही न च नाही. स मा. महापौर आिण हणुन कोणीही सांगाव ं

यांनी हे केलं यांनी बोलावं यांना कुठलाही अिधकार नाही यांनी महानगरपािलकेम य े
आपलं वत:च फुकटच पंुगी वाजवा याचं काम या ठकाणी केल अशा कार या 

स माननीयां या ब ल या ठकाणी बोलणं स मा. महापौर रा ल कलाटनी या ठकाणी 

सांिगतल ंआज या िवषयपि केवरती ६१ कोटी पयाच काम रा ल कलाटे आप या वॉडातील 
आिण कुठ याही कारे आ ही िवकासाला आडकाठी करत नाही. उलट आप या भागाम य े

असणा-या र यांना आपण या ठकाणी अडवलेल ेआह.े र ते अडवतात यांना एवढया मोठया 

माणात िनधी वाकडला दलेला असताना सु दा आ ही कुठलाही भेदभाव शहरा या 
िहतासाठी, नागरीकां यासाठी दुजाभाव केलेला नाही आिण हणुन स मा. महापौर आज ही 

वेळ आलेली आह.े हणुन आता साडेचार वष ग प बसायचं आिण िनवडणूक जवळ 

आ या यानंतर जसं या ठकाणी आम या एका सहका-यांनी सांिगतल ं  क  “चला उठा उठा 
दवाळी आली, मोती ानाची वेळ झाली”  आिण मी शहरा या समोर २०२२ या आमची 
या ठकाणी वेळ आली पा ता दाखव याची अशी प रि थती हया ठकाणी झालेली आह.े 

स मा. महापौर आिण हणुन मी या ठकाणी आम या हया भिगन या या ठकाणी या 

भिगन नी हया ठकाणी खरं हणजे सीमाता नी हया ठकाणी मिहलां या सुरि तते या 
संदभात या ठकाणी उ लेख केला. मिहलां या साठी पोटितडीक ने या सव नगरसेिवका 

भिगनी हया ठकाणी बोल या आिण या संदभाम य े जर कुठला प कार कोणी जर अशा 
कारचे वेगळया कारचं खरं हणजे लोकशाहीम य े प कारीता हा चौथा तंभ आह ेआिण 
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चौथा तंभ असतानाही लोकशाहीम य ेप का रते या संदभाम य ेजर अशा कुठ याही वेगळया 
प दतीने आम या भिगनीकडे बघ याचा जर कोणी य  करीत असेल तर यांना हीन दजाची 
िलखाणा या माध्यमातुन करत असेल तर या ठकाणी मी वत: प नेता हणुन भारतीय 

जनता पाट कडून या ठकाणी या प काराचा िनषेध  करतो. स मा. महापौर आिण 

न च मिहलांचा आदर करणारे आ ही सव नगरसेवक आहोत आिण हणुन ऍ शन या ब ल 
मा. महापौरांनी सांिगतलय यामुळे स मा. महापौरांनी या संदभाम य े सु दा िनषेध केलेला 

आह े आिण हया या काय गो ी या ठकाणी आपण माट िसटी या संदभाम य े मला या 
सभागृहाम य े आम या स माननीयांनी जो उ लेख केला माट िसटी या कामाम य ेझाले या 

ाचाराब ल बोललं खरं हणजे या वेळेला माटिसटीचं एल अँड टीचं काम चालू झालं 
आता काम पूण वाला आलेल ेआह े आिण पुण वाला आ यानंतर आ ही या ठकाणी जाग ेहोतो 
आिण ६-६ आयएएस अिधकारी या माट िसटी या संचालक पदावरती असताना ६ आयएएस 
अिधका-यांचे या याकडे ल  नाही आिण हणुन  स मा. महापौर या संदभाम य े माट 

िसटी या कामाची मािहती माट िसटीम य े जे क  २५० कोटीचा टे कल सँ शन बाबत या 
ठकाणी आरोप झालेलाय तो या ठकाणी आरोप िस द होत असेल जो चुक च काम करणारा 

अिधकारी असेल या यावर कारवाई सु दा झाली पािहजे अशा कारची भुिमका हया ठकाणी 
करतोय. स मा. महापौर आिण या संदभाम य ेमी मगाशीच उ लेख केला क  माट िसटी या 

संदभाम य ेजे काही काम ं पूण झालेली आहेत, काय काम होणार आहेत आिण आरएफपी या 

मा यमातुन कुठलाही या याम य ेबदल केलेला नाही आिण काय काय आपण अटी शत या 
अिधन रा न टडर काढलय स मा. सभागृहाला आता पूणपण े हया माट िसटी या संदभात 

मािहती आपण आयु  साहेबांना सांगावी आिण सभागृहाला या संदभात अवगत कराव असं 
मी या ठकाणी िवनंती करतो आिण स मा. महापौर खरं हणजे या ठकाणी िवरोधी प नेते 

यांनी उ लेख केला क  ऑनलाईन सभा िवरोधी प नेता यांना मी सांगतो क  महारा  शासन हे 
आपलं होतं आिण शासनाने ऑनलाईन सभा घे याचे िनदश या ठकाणी सव महारा ा या 
पािलका, नगरप रषदांना/नगरपालीकांना दलेले होते यामुळे या वेळेला इतर शहराम ये 

सभा ऑनलाईन हो या यावेळेला सु दा पपरी चचवड महानगरपािलका हणुन आपण 
ऑफलाईन सभा घेतले या हो या. पण शासनाचे प  आ यामुळे आपण या ऑनलाईन घेत या 

आिण तातडीने प  या वेळेला पुनवसन खा याचे प  आ या यानंतर आपण ही सभा 
ऑफलाईन घेतली आह ेआिण जे काय या ठकाणी मांडणार आहोत कवा बोलणार आहोत ते 

ामािणकपण ेबोलणारे कायकत आहोत. आपण सांिगतल ेक  आप या काळाम ये खोदाई या 

संदभात खरं हणजे वेळ झालाय स मा. महापौर साहेब परंतु खोदाई या संदभात या वेळेला 
हड कर साहेब या वेळेला हया शहराम य ेआयु  हणुन आले या अगोदर जे खोदाई केलेलं 
रलाय सचे काम असेल इतर कंप यांचे काम असेल या मा यमातुन कती रॉय टी आपण 

आणली आिण पाच वषातली आ ही हया महानगरपािलकेला खोदकामात हया या मा यमातुन 
वेगवेगळया कंप या असतील खाजगी कंप या असतील काँ ॅकटर असतील यां या मा यमातुन 
कती रॉय टी आणली होवून जावुदेत िहशोब कती आहे तो माग या दहा वषाचा आिण  पाच 

वषात कती पैसे या महानगरपािलकेत आणले ते आकडे या ठकाणी सांगणार आहे आिण हणुन 
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स मा. महापौर या ठकाणी  हे चुक या प दतीने हया ठकाणी दशाभूल कर याचं काम 

सभागृहात केल ं जातय हणुन मी यांना आ हान करतो क  आपण माग या काळाम ये 
खोदाईसाठी कती पैसे हया रॉय टी या मा यमातुन घेतले आिण पाच वषाम य ेआ ही कती 
या ठकाणी महानगरपािलकेला उ प  िमळवून दल ेअशा संदभातल खुल आवाहन या ठकाणी 
मी िवरोधकांना देतो आिण स मा. महापौर आपण आयु ांना सूचना करावी क  माट िसटी या 

संदभाम य े माट िसटी या कामां या आिण २५०च तांञीक जे काही सँ शन असेल या 
संदभातील सिव तर खुलासा या ठकाणी सांगावा अशी मी या ठकाणी िवनंती करतो, 
ध यवाद. 
मा.महापौर– सभागृहा या वतीनं याच माण े िश र लोकसभेचे खासदार आप या सभेचं 

कामकाज पाह यासाठी खास आलेले आहेत. डॉ. अमोलजी को ह साहेब यां या सा ीनं काय 

चाललय आपण पाहताय. सभागृहाचा जे काही ऑनलाईन िमट गम य े ब-याचशा इ छा या 

अपु-या रािहले या हो या िवरोधक हणल क  िवरोधकासारख बोलणार, स ाधारी हणले क  

यां यासारख े बोलणार ह े आप याला नवीन नाही आज २७-२८ वष झाली आ ही पाहतो.  

यांनी यांनी आपआप या प दतीने  सभागृहाम ये मांडलेल े आहते खरं तर मु य  

आम या सुजाताताई पालांडे यांनी मांडला. आयु  साहेब मी आप याला कडक श दात आदेश 

देते क  सी. पी. साहेब यांचे समवेत दोन दवसात िमट ग घेऊन आप या तीथ मिहला पोलीस 
चौक  तांबडतोब करावी नंतर पोलीस टेशन बांधाव. या नगरसेवकांनी कामाचा आढावा 

घेतलाय काही कारणासाठी जर गेली दीड पावणेदोन वष अमोल साहेब आपण आज आठ 
दवसाला िवधान भवनात िमट गही घेत होतो आिण याम ये जो अहवाल कोरोनाचा आपण 

ऐकत होतो क  प रि थती आपण पालकमं यांचे समवेत जे काही आप याला आदेश होते या 
प दतीने काम करीत, काही काम ं ही रगाळली गेली आिण याला उशीर झाला, आपोआपच   
याम ये थोडफार कमी जा त असू शकत. तर आयु  साहेब आप याला सांग ूइि छते क  या 

कामाचंा अभाव झाल, जी काम अपूरी झालेली आहेत, कामगार न हते पळून गेल ेहोते आिण 
याम ये आप याला उशीर झालेला आह ेतर या कामांचा पीड हा वाढव यात यावा बाक चे 

काही मला मािहत नाही, सगळे नगरसेवक माझेच आहेत, मी सवप ीय महापौर आह.े यामुळे 

मी सांगते आप या सगळयांचा कामांचा पीड कसा वाढेल या कडे ल  ावे. आयटीआयचा 

 हया ठकाणी आप या समोर आला होता क  आयटीआय म ये िशवछ पती जयंती साजरी 
झाली नाही काय नेमका  उभा केलेला आहे, काय नेमक  प रि थती आह.े आयटीआय म ये 
आयु  साहेब आपली ि हिजट होती का कारण मुंढेता नी मला सांिगतल ं क  आ ही  
कती  दवस झाले आपली ि हिजट मागतोय तरी एवढं काय तु ही काम करताय क  तु हांला 
यां या वॉडाम य े जायला वेळ नाही का मु ाम टाळता ह े पण आ हांला उ र पािहजे. 

माऊल नी बरेचसे  सभागृहात मांडलेल ेआहेत आिण अितशय पोटितडीक ने ते  मांडलेल े
आहेत. माऊली आपल जे प  आह ेते आम या समोर तु ही ावे. नीता ताई पाडाळनी जे  

मांडलेत ते अितशय या कळकळीने मांडत हो या क  अिधकारी या ठकाणी हणात 
किमशनरला सांगा हा काय कार आह,े हा कार काय आह,े आयु  साहेब तु ही काय बॉ सग 
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करता का काम े क  नका हणून. आतून एक सांगता व न एक सांगता नेमकं काय चाललय 

काम ंकरायची असतीलतर पपरी चचवड म य ेसवानी थांबाव ंनाही तर होते ितथ ेपरत जाव.े 

अिधकारी पवार साहेबानंा अशा प दतीने या सभागृहाम य े मला काही आदेश ाव े लागले  
आिण याचा अहवाल हा आप यासमोर मांडीन अशा प दतीचं आ ासन हड कर साहेबांनी 
आप याला दलं होत तो अहवाल आजही दलेला नाही. तो पुढ या िमट गला अहवाल 
आम या ममोर मांड यात यावा अशी मी आयु ांना िवनंती करते.  याच माणे आम या बुड 
ता नी जे कॅमेराब ल सांिगतल ंक  मिहलांची सुर ा ही नाहीच आह,े १०० ट े  नाहीच हे मी 
सु दा हया ठकाणी मिहला महापौर हणून मा य करते क  हया शहराम य े कोिवड येऊन गेला 
ते हापासुन अितशय अ याय अ याचार महीलां यावर पूण महारा ात, पूण शहराम ये 
चाललेला आह.े यात या यात  महापािलके या पपरी चचवड शहराम ये जा त माण आह.े 

मग आयु ालय या ठकाणी ओपन क न उपयोग काय ती जागा महीला पोलीस आयु ालयाला 
दली तर मला वाटतं खुप बरे होईल कारण आयु  सी.पी. साहेब यांना जे काय काम करायचं 

होतं ते यां या प दतीने यांनी केलेलं नाही मी यां यावर नाराज आह.े ती जागा मा या 

मिहला पोलीस आयु ालयाला दली तर या चांग या कारे काम करतील. आयु  साहेब 

आपण चचा करावी आिण या माण े कायवाही करावी आिण आपण लवकरात लवकर दोन 
दवसात िमट ग यावी आिण कडक श दाम य े सी.पी. साहेबानंा िवचाराव. शहरातील 

युवत ना मग आप या मनपा या शाळेतील असतील कवा इतर काही असतील मी आप याला 
सांिगतल ं क  मिहलांचं वत:चं संर ण कस करता येईल अशा कारचे िश ण ह ेशहरभर 

मिहलांना, युवत ना दल ं गेलं पािहजे आिण ते लवकरात लवकर चालू कराव े क  जे आता 
सभागृहात हणत होते क  जे बोलले जाते ते कागदावर राहतं. आजचा जर हा िवषय कागदावर 

रािहला तर ती िश ा कोणाला करायची ह े आपण आता सांगाव.े लवकरात लवकर मा या 

मिहलांना युवत ना वत:चे संर णासाठी जे काही िश ण आह,े  कराटे असेल, दांडप ा 

असेल, तलवारबाजी असेल ती सव िश ण ं यांना दे यात यावीत. याच बरोबर माट िसटीचे 

सह शहर अिभयता ी. भालकर साहेब आहेत यांनी आ हांला मािहती सांगावी क  हा सव 

कारभार काय आह े कशा प दतीचे आरोप झालेत आिण तु ही अिधका-यांनी चुका कराय या 

आिण एखा ा चांग या ला आपण दोषी करायच हे पूणपण े अिधका-यां या बाबतीत 

आयु  साहेब चुक चे आह.े भयंकर चुक चे आह.े तु ही जर अिधका-यांना पाठीशी घालत 

असाल कोण या एका बाजूने तु ही जर राहत असाल तर अिधकारी महणुन आ हांला हणायचा 
अिधकार नाही. आपण लवकरात लवकर हयाकडे ल  ावे. माट िसटीम य ेजे जे अिधकारी 

काम करतात यांना समज देणे आिण कामांची पुतता क न कर यासाठी लवकरात लवकर जी 
काय चुक ची काम े केलीत ती वत: या खचातुन क न यां याकडून यावी असा आदेश मी 

आप याला देते. अशा प दतीचे कामकाज आज या ठकाणी झालेल ेआह ेआिण वैशालीता नी 

जो काही  मांडलेला आह े याबाबत लवकरात लवकर वैशालीता  समवेत घेऊन कोिवड 
यो दयांचा  आह े तो आपण िमट ग घेऊन तो सोडव यात यावा. माट िसटी या 
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मा यमातुन या कामांचे ब ल आरोप यारोप या ठकाणी झालेत याबाबतची मािहती 
याची उ रं ावीत क  येक वेळेला माट िसटी, माट िसटी, माट िसटी ह ेचाललय का. 

मुळात हणजे आयु  तुमची बॉ सग तुम या अिधका-यांवर नाही. तुमची लोक तु हांला 

सांभाळता येत नाही आिण ते आम या सार याला ह ेकरणार. आ ही पि लक आहोत आ ही 

काम कर यासाठी आहोत ती काम ंकशा प दतीने करायची िनिवदा कतीची आह ेकागदावर 
कतीची आह ेत डी कतीची आह.े लेखी कतीची आह े कतीने िबलो आह े कतीने अबो ह आहे 

ह े आ हांला काही येत नाही. मा या सारखीला येत नाही. सीमाता ना येतय. मी तर सांग ू

शकते या प दतीचं एखाद ेटडर येत असेल तर या याकड पूण पणे तु ही अ यास केला पािहजे 
आिण तुम या माग े जे अिधकारी लपतात अशा अिधका-यांना, आता आरो याची प रि थती 

काय आह.े जाता येता येत नाही पूण र याने कचरा, गवत. पाऊस येऊन गेलाय तरी तुमचे 

अिधकारी कोण संबंिधत आहेत यांना िनलंिबत कर यात याव, यांना काम जमत नाही. दुसरा 

कोण असेल यांना काम ाव ेअसं सांग ूइि छते. मी मा.खासदार को ह ेयांना िवनंती करते क  

आमचा गदारोळ पािहला आता आमचा स कार वीकारावा अशी मी आप याला िवनंती करते.  

(मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.अ य  थायी सिमती, मा. आयु , मा.प नेते, मा.िवरोधी 

प नेते, सव प ांचे गटनेते व इतर सव मा यवरां या ह ते िश र लोकसभा मतदार संघाचे 

खासदार मा.डॉ. अमोल को ह ेयांचा शाल- ीफळ देऊन स कार कर यात आला.) 

मा. महापौर – भालकर साहेबांनी खुलासा करावा. 

मा.भालकर (सह शहर अिभयंता) – मा.महापौर, मा. खासदार, मा.आयु , मा.सभागृह जवळपास 

साडेपाच तास माट िसटी िवषयीची चचा झाली. या यात काही वादाचे मु  ेउपि थत केले 

आहेत. याब ल खुलासा दे यासाठी मी इथं उभा आह.े माट िसटी िल. ही पेशल पपज 

हेईकलची थापना ामु याने माट िसटी िमशन या वतं  कायप दती व वतं  िनणय 
घेऊन माट िसटी िमशन जलद गतीने पूण कर यासाठी कर यात आलेली आह.े पपरी चचवड 

माट िसटी िलिमटेड एस.पी. ही. ही कंपनी ऍ ट २०१३ नुसार वाय  कंपनी आह ेआिण हया 

कंपनीचा मेन उ ेश असा आह ेक  ोजे ट लॅ नग आिण ोजे ट इि लमटेशन. माट िसटी 

िमशन या ऍड हायजरी नोट २ नुसार ३०/०२/२०१६ नुसार सदर क पासाठी कायप दती 

अवलंबलेली आह.े क प राबिव याची कायप दती जी आह े ती माट िसटी िमशनने 

आप याला ठरवुन दलेली आह.े श यतो टे कल सँ शन ही जी काय डे फिनशन आह ेही मी 

पिहले ए स लेन करतो. टे कल सँ शन हा मुळचा सावजिनक बांधकाम िवभाग याम य ेजी 

संिहता पाळली जाते हणजे मॅ युअल जे आह े यानुसार Technical Sancion which the 

order of a competent authority sanctioning a properly detailed estimate of 

the cost of the work of construction and repair work. हणजे िस हील वक जे असतं 
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आिण इले ीकल वक हया यासाठी शासनाने हणजे पूव  District Street Rules असायचे 

यानंतर ते SSR झाला हणजे State Schedule of Rates ह ेदरवष  सावजिनक बांधकाम 

िवभागाकडून सारीत केले जातात आिण यावर आधारीत िस हील वक आिण इले ीकल 
व स या व सना टे कल सँ शन दल े जाते तर माट िसटीम य े जी आता वेगवेगळया 

कारची काम ेआहेत याम ये जे काम चाल ूआह ेिशकचे ते पूणपण ेिस हील वक अस यामुळ 
या कामाला आपण टे कल सँ शन दलेली आह ेपरंतु ह ेएल अँड टी चे जे काम आह ेह ेपूणपणे 

आय.टी.शी िनगडीत आह े आिण आय.टी. साठी ठोस अशी डी.एस.आर.ची प दत शासनाने 

अजुन घालुन दलेली नाही. यासाठी आपण काय करतो. 

मा. सीमा सावळे – भालकर साहेब ऑ जे शन आह.े 

मा. भालकर – मी पूण बोलून घेतो. 

मा. सीमा सावळे – खोटं बोल ूनका 

मा. भालकर – माझ ंपूण होऊ दया ना. माझ ंबोलणं पूण होऊ ा ना. 

मा. सीमा सावळे – ऐका महापौर साहेब ते खोटं बोलत आहेत. पिहल ंितथच तु हांला थांबव ू

देत. 
मा. भालकर – माझ ंपूण होऊ ा मग तु ही बोला ना. 

मा. सीमा सावळे – सर तु ही कोट नाही आहात. आमची िवनंती अशी आह ेक  तुमचं केलेलं 

पाप आम या डो यावरती ठेवायचं नाही. 

मा. भालकर – माझ ेए स लनेशन होऊ देत मग या यावर बोलू शकतो.  

मा. महापौर –िसमाताई आपण यांच ऐकूयात. 

मा.सीमा सावळे – ते सु वातच खोटयापासुन करत आहेत 

भालकर – तु हांला बोलायची संधी दली जाईल. माझ ंपूण होऊ दे 

मा. महापौर – ऐका सीमाताई ऐका 

मा. सीमा सावळे – भालकर साहेब तु ही महापौर नाहीत. काय भाषा करताय तु ही. काय 

भाषा करताय तु ही. 
मा. महापौर – भालकर साहेब इथं येऊन अशी उ रं ायची नाहीत. लहान बाळाची समजुत 

खुळखुळा वाजवुन तशी उ रं ायची नाहीत. जी आहे ती खरी प रि थती सभागृहात मांडा.  

मा. सीमा सावळे –  तु ही काही महापौर नाहीत. आ ही तु हांला बांधील नाहीत. तु ही खोटं 

बोलताय, तु ही खोटं बोलताय, खर सांगयच. 
मा. भालकर – मा.महापौर साहेब, सदरचे काम मािहती व तं ान नेटवकसंबंधीत अस याने 

ठोस अशी दरसूची उपल ध नाही. यामुळे िविवध सं थांमाफत वकशॉप घेवून इमेल ारे दर 

घेऊन िविवध माट िसटीना ा  झालेले दर तसेच बाजारभावा माण े दर िनि त क न 
आय.टी. नॉन आय.टी. पायाभूत सुिवधां या आव यकतेनुसार तसेच सॉ टवेअर ऍ लीकेशन 
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िवकिसत क न पाच वषाची देखभाल दु ती व भिव यातील गरजानुसार अंदाजप क व 
डीपीआर तयार कर यात आलेल े आहेत. सदरचे अंदाजप क व डीपीआरला पपरी चचवड 

माट िसटी िल. संचालक मंडळा या चौ या बैठक त....... 

मा. महापौर – भालकर साहेब दोन िमिनट थांबा. 

मा.सीमा सावळे – मा. महापौर साहेब ते जे हणतात ते आय.टी चे काम आह.े आय.टी.चे काम 

ह े १०२ कोटीचे आह.े उवरीत काम हे िस हील वक आह े आिण िस हील वकला यांना 

एस.एस.आर. लागूच होतो. या यािशवाय काम करताच येत नाही ह े िततकचं खरं आह.े 

टे कल सँ शन यावच लागतं. मुळात भालकरांवरती अँटी कर शनचा ॅप झालेला आह े यात 

ते सापडलेले आहेत. यातुनही िनद ष सुटलेले आहते आिण आता ते पूत अडकलेल ेआहेत हणुन 

ते वारंवार खोटं बोलत आहेत. मा. महापौर साहेब आमची  िवनंती अशी आह े तु हांला क   

खुलासा करताना यांचं काम आप या डो यावर घेऊन का चालायचं ते खोटं बोलत आहेत. ते 

रेटून बोलत आहेत. ते इथ ं सांगतात मी काय हणतो ते तु ही हया सभागृहात खुलासा 

दे यासाठी उपि थत आहात. आम याशी बॉ सग कर यासाठी नाही आिण तु ही 

पी.ड य.ुडी.ला काम करताना रडहँड कॅच झाला अँटी कर शनला आिण हणुन तु हांला यांचे 

िनयम मािहत नाहीत असं जर तु हांला हणायचे असेल तर मा. महापौर साहेब माझी 

आपणांस हात जोडून िवनंती आह ेक  यां यामुळे आप यावर जो कर शनचा आरोप लागलेला 
आह ेभालकरांना ता काळ आपण इथुन मु  कराव व यांना शासन सेवेत परत पाठवाव ंकारण 
आय.टी.चं काम ह े फ  १०२ कोटीचे काम आह े आिण उवरीत काम ह े िस हील वक 

अस यामुळे मा. राजन पाटील साहेबांना पाचारण कर यात याव े यांनी हजारो कोटीची काम ं
या ठकाणी िस हील वकची केलेली आहेत ते सांगतील हयाला टे कल सँ शन लागतं का नाही 
लागतं आिण हा माट घोटाळा फ  या महापािलकेत नाही केला तर संपूण रा यभर केलेला 
आह.े 

मा. महापौर – सीमाताई बसा. जो खुलासा करायचा आह ेतो खराखुरा खुलासा करा. 

मा. राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब,  मला एक िमिनट बोलायचे आह.े आ हांला बोलू ा 

नंतर आदेश ा. सवात मह वाचं ते आम या स मा. सद यांचा अपमान करत आहेत. 

मा.महापौर तु ही पीठासीन अिधकारी आहात यांना हा सांगायचा अिधकार नाही  तु हांला 
बोलायला संधी दली जाईल, ते कोण सांगणारे, ते कोण सांगणारे मा.महापौर याबाबतीत 

यां यावर पहीली कारवाई करा. सभागृह कसं चालवायचं हे तु हांला िशकवतात ते ह ेपिहलं 

यांना माग े यायला लावा. 
मा. महापौर – मी बोलते मा या प दतीने बोलते तुमचे जे हणण ं आह े ते मी ऐकल ं आह.े  

यांना सांगते.  
मा. अिजत ग हाण े –  मा.महापौर साहेब, यांनी सु वातच अशी केली क  ह े पेशल पपज 

हेईकल आह े सांगतानाच यांची सु वातच अशी केली आमची ही वय  सं था आहे आिण 
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तीथे वेगवेगळे िनयम आहेत. सगळीकडे िनयम सारखेच असतात. तु ही राजन पाटलांना 

बोलवा. यांना िवचारा आप यांकडचं एक तरी काम १ लाखाचे, २ लाखाचे कुठचे टे कल 

सँ शन िशवाय काम केलय. मगाशी आप या मिहला सहका-यांनी बोलांना सांिगतल ंकोणीतरी 

क  यां या वॉडातल ं काम करताना यांना टे कल सँ शन यायला सांिगतल,ं आ हांला. 

मािहती आह े ना एवढे वष काम करतो. टे कल सँ शन िशवाय कामच करत नाही आिण 

सरळसरळ तु ही राजना पाटलांना खुलासा करायला लावा या िवषयावर.  

मा. महापौर – ठीक आह.े यांचा खुलासा होऊ ा मग मी तुमचे जे काही हणण े आह े ते 

मांडायला सांगते आिण आता यांचा खुलासा ऐकू आपण. मी तु हांला पण संधी देते. भालकर 

बोला आिण खोट बोलू नका, रेटून बोलू नका. खरं खर सांगा. 

मा. भालकर (सह शहर अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, माट िसटी या ऍड हायजरी नोट २ 

नुसार माट िसटी िमशन या या गाईडलाई स आहेत यानुसार माट िसटीम य े डीपीआर 
सादर कर याची प दत आह.े याम ये क पाची पा भुमी, क पाचा उ ेश, क पाची 

ा ी, इ पमट िड हायसेस हे तांि क पेिसफ केशन सािह याचे दर आिण अंदाजप क 

बजेटरी एि टमेट इ यादी बाब चा समावेश केला जातो. तसं हा डीपीआर ऍ ु हलची जी 

ोसीजर आह े क  आप या बीओडी म ये हा डीपीआर ठेवला जातो. या अगोदर तांि क 

सिमती जी तांि क अिधकारी आह ेती याला मा यता देतात. सेम पॅरालल आपण कॉप रेशनचे 

काम करत असताना कवा शासनाची जी काही काम ंकरतो याम ये डीपीआर ऐवजी टे कल 
सँ शन आपण एि टमेटला घेतो यामुळे आपण जो काही आरोप केलेला आहात कवा जे काय 
लोकांना शंका आह ेक  या कामांना टे कल सँ शन घेतलेली नाही. Technical Sanction  

in the  form of DPR. ही ोसीजर आपण फॉलो क न कोणतीही आपण अिनयिमतता 

याम ये केलेली नाही तसेच काही नगरसेवकांनी हाइटनर लावून बील ेही सादर केली आहेत 
असे मु  ेउपि थत केल ेहोते. याबाबत मला लॅ रटी अशी ायची आह ेक  आपण आरएफटी  

तयार केलेली आह े या आरएफटीम ये जे कोणी हडर असतील कवा मटे रयल स लायर 
असतील तर यांची बीले आरएफटी नुसार मेन काँ ॅ टरनी कवा मेन एज सीने सादर 
कर याची प दत नाही. आपण िबलं कशासाठी मागतो फ  ां टटी हे रफाय कर यासाठी 

िडली हरी चलन कती ां टटीचे मटे रयल ा  झाल ंहया यासाठी आपण यां याकडे हयाच 
िडली हरी चलन मागतो या याऐवजी यानी बीलं दली होती तर जो काय टे कल सँ शन 
घेतल  नाही याबाबत आपण डीपीआरला ऍ ु हल घेतलेली आह ेआिण रा य शासनाकडे कवा 
िस हील वक आिण इले ीकल वकला टे कल सँ शन पी.ड य.ुडी.नुसार घेतल  जाते तरी 

याबाबत मी एवढा खुलासा करत आह.े  

मा.सीमा सावळे – मा. महापौर साहेब, माट िसटी जरी एसपी ही असली तरी या ठकाणी 

पपरी चचवड महानगरपािलकेचा सु दा िनधी वापरला गेलेला आह,े रा याचा िनधी आह,े 
क ाचा नाही आिण ह े सव िनधी ह े लोकां या, करदा या नागरीकां या करा या व पातुन 
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आलेला हा पैसा असतो आिण याचा एक-एक पयाचा िहशोब कवा एक-एक पैशाचा 
िविनयोग हा यो य प दतीने झाला पािहजे. चिलत प दत काय आह ेतर चिलत प दत अशी 

आह े क  याच टे कल सँ शन घेतली पािहजे िस हील वक यासाठी. िस हील वक कतीचं 

आह े १४८ कोटीचं िस हील वक आह.े मघाशी मा. िवरोधी प ने यांनी सांिगतल ं क  या 

ठकाणी एअरटेल असेल, िजओ असेल या सव कंप यांना काय मीटरला ९०००/- .पर मीटर 

खोदाईचा खच आपण कसा काढला तर तो आपण पूव  डीएसआर होता आिण आता एसएसआर 
वापरतो आपण.  भारतीय जनता पाट ची यावेळेस या रा याम ये स ा आली या वेळेस 

आपण डीएसआर जाऊन आपला एसएसआर आला आिण या यानुसारच हया सगळया कमतंी 
कळतात. आता इथ ेकाय केलं माट िसटीतला माट घोटाळा तो सवसामा यां या ल ात येऊ 

नय े हणुन स लागारांना हाताशी ध न असं काही आह ेका क  आयएएस ऑफ सर असतील 
हणजे ते काय घोटाळा करत नाहीत ते काय ाचार करत नाहीत आिण समजा यांचा उ ेश 

जर इतका पिव  असेल तर एसएसआर नुसार जायला यांना काय ॉ लेम होता जर आप या 
महानगरपािलकेचे each and every tender जर िस हीलचे दर एसएसआर नुसार िनघत 

असतील तर माट िसटी  असं कुठल ंवेगळं काम करत होती क  यांना एसएसआर लाग ूझाला 

नाही. तु ही कमती काळू द या नाहीत. डीएसआर जाऊन एसएसआर आला तर तो का नाही 

केला आिण हयांच जे मत आह ेमला असं वाटतं क  भालकर साहेबांचा जो उ ेश आह ेभालकर 
साहेब वाईट वाटून घेऊ नका तु ही जे आता एि झ युटी ह इंिजिनअर हणुन काम करा आिण 
तु ही हे जे सांगता डीपीआर, डीपीआर हणजे काय. सांगा नवीन नगरसेवकांना डीपीआर 

हणजे काय, डीपीआर हणजे Detailed Project Report. तो कोणी तयार केला तर तो 

केला एनएमआरएस नावाची जी स लागार कंपनी आह े यांनी तयार केला. ती कंपनी कुठे काय 

काम करते. ती नागपूर महानगरपािलकेला काम करते. वेगवेगळया महानगरपािलकेत काम 

करतात आिण देशभराम य े काम के यानंतर यांनी काय केल क  नागपूर महानगरपािलकेने 
काय काम केल याचा दाखला देत आप याकडे टडर ग केल. एखादी व तु यायची असेल तर 

यावेळेस ठीक आह.े परंतु जर िस हील वक असेल तर या ठकाणी कुठ याही प रि थतीम ये 

ितथ े तु ही एसएसआर वापरायलाच पािहजे होता. टे कल सँ शन यायलाच पािहजे होतं. 

हया बाबतीत आज तु ही कतीही खोटं बोला. हे जे काय तु ही करताय ती तुमची कातडी 

बचावाचं काम चाललले आह े या यातुन तु ही वाचू शकणार नाहीत तु हांला ते करायलाच 
पािहजे होतं. स लागार, अिधकारी यांनी िमळून केलेला हा ाचार आह ेआिण हणुन तु ही 

जे बोलताय या यावरती आमचा कवडीचाही िव ास या यासाठी नाही क  या 
महानगरपािलका न हेतर देशभरा या मनपा कवा वाय  या सं था आहेत मग 
आमदारक ची असुदेत खासदारक ची असु दे या सवाना जर एसएसआर लागू असेल तर हे 
सु दा पेशल पपज हेईकल असताना सु दा यांना सु दा तो िनयम लागूच असला पािहजे, न हे 
तर यात चोरी केली हणुन या स लागारांवरती गु हा दाखल झाला गेला पािहजे. आजपयत 

जे िबल ग एल अँड टी ने घेतल ं आह े यां यावरती फौजदारी दाखल झाली पािहजे. तु ही  
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सहया के यात हणुन तु ही सु दा जेलला गेल ेपािहजे. मा.महापौर साहेब, डीपीआर ोजे ट 

रपोट म ये काय केलंय,  तु ही तुलना कशी केली. नागपूर महानगरपािलकेनी काय केलं हणुन 

इथे ह ेकेलं पािहजे, िस हीलवकम ये आिण तु ही छातीठोकपण ेसांगताय आ हांला. या ठकाणी 

बसताना येक  इथ े बसलेल े येक अिधकारी आिण पाठीमाग ेबसुन यां या यां या 
दालनात बसुन ऐकणारे अिधकारी असतील मा. महापौर साहेब राजन पाटील सोडून ा. 

कुठ या पण एखादया आप या अिधका-याला बोलवा. अगदी आप या युिनअर इंिजिनअरला 

बोलवा. जेईला सोडा आपला अिस टंट असतो ना जेईला थाप य अिभयांि क  सहा यक 

याला बोलवा ते सु दा सांगतील हयाला टे कल सँ शन घेण ं कती गरजेचे होते आिण हणुन 
हयांना इथ े ाचारास वाव आह.े  दुसरा यांनी मु ा मांडला क  या ठकाणी काँ ॅ टरनी 
आपण हणतो ां टटी मोजतो, ऍ ी आह े ां टटीच मोजली पािहजे ािलटीचं कोण बघणार. 

ािलटी बघ याचं काम कोणाचं होत. केबल कुठ या ािलटीची आह,े कती कोअरची आहे ह े

बघ याचं काम कोणाचं होतं. १८ ट े  आपण जीएसटी दला तो पूण टडर या रकमेवरती 
आपण जीएसटी दला  आिण हणुन जर तु हांला ते सांगायला काहीच वाटत नसेल क  ते 
हाईटनर लावून तीथे फायदा आह.े आ य वाटतं, वाईट वाटतं, लाज वाटते मला क  मी हया 

सभागृहात का बसते हणुन याची. कॉ ट कशी काढली तु ही ते सांगाच आ हांला एकदा. खरं 

सांगा आ हांला समजुन सांगा तु ही कॉ ट कशी काढली ते. केबलची कॉ ट कशी काढली. 

खोदाईला जो खच आला तो कसा तु ही गृहीत धरला. तु ही ७५० कमीची लाईन टाकणार 

होतात खोदून ते कसं ज टीफाय केलं यासाठी काय िनयमावली वापरली. या यासाठी काय 

िनयमावली वापरली. अहो अनेक  आहेत तु ही बोला. आ ही परत बोलणार आहेत. 

मा.भालकर (सह शहर अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, माट िसटी या िमशन या 

गाईडलाई सनुसार माट िसटी नािशक, नागपूर, सुरत, वडोदरा, नांदशी, गंगटोक, कोिहमा या 

शहरांनी देखील हीच ोिसजर ऍडॉ ट केलेली आह.े तो डीपीआर आपण जी प दत वापरलेली 

आह ेतर माट िसटी या या गाईडलाई स आहेत आिण ही जी आता नाव ेसांिगतली शहरांची  
ितथ ेदेखील हीच ोिसजर वापर यात आललेी आह.े हया दोन वषाम य ेवापरली आह ेआिण 

मॅडमनी जो मु ा उपि थत केला ािलटी या बाबतीत तर ािलटी या बाबतीत आपण ड ट 
कवा केबल ह ेटे ट रपोट, मॅ युफॅ चरर कवा इतर  ा  झा यानंतर मा यता ा  या काय 

इि टटयुट आहेत यां याकडून चेक क न घेतलेल ेआह ेते कधीही आपणांला पाहता येईल.  

मा. सीमा सावळे - मा. महापौर साहेब डीएसआर नाही एसएसआर नाही १४८ कोटीचं 

खोदाईचं ड ट गचे काम कुठ या आधारे केल ं डीएसआर घेतलातर िनयम काय सांगतो क  
आपण काय केलं पािहजे सांगा साहेब.  

मा.भालकर (सह शहर अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, तर या म ये आपण रेट वक ग 

कर यासाठी िविवध सं थांमाफत वकशॉप घेऊन तसेच इमेल ारे िविवध माट िसटीम य े जे 
काय दर ऍ हेलेबल झालेल े होते आप या अगोदर जी काय टडस झालेली होती तसेच 
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बाजारभावाम ये चौकशी क न िविवध आय.टी. व नॉन आय.टी. पायाभूत सुिवधां या 

आव यकतेनुसार ते दर आपण माकटमधुन घेतलेल ेआहेत.....  

मा. सीमा सावळे – मा. महापौर साहेब, मी फ  िस हील वक या बाबतीत बोलते. तु ही असं 

गोलगोल  करताय ना. आहो, कमान आ ही हया सभागृहात १५ वष काढली आहेत. टँड ग 

चेअरमन हणुन या ठकाणी साडे पाच हजार कोटी या वक ऑडर द या. नॉट अ सगल केस 

एकही केस अशी नाही क  याला एसएसआर आ ही लागू केला नाही आिण ह े जे तु ही 
सांगताय ना तुम या या सगळया फाईल मी मािहती या अिधकारात गे या वषभरात तु ही 
कोिवड लागला आिण हणुन हया ठकाणी आ हांला आमचं हणण ंमांडता आलं नाही. आ ही 

या वेळेस पासुन या िवषयाचा पाठपुरावा करतोय मा. महापौर साहेब. िवषय असा आह ेक  ते 

जे ज टीफाय करायला जातात क  देशभराम य ेकेल.ं पपरी चचवडला काय झाल ंहया याशी 

माझा concern आह.े Because of that मी इथे लोक ितिनधी आह.े मी इथे काम करते. 

मा या महापािलकेचा ाचार अिधका-यां या आिण स लागारां या संगनमताने झालेला 

आह.े या ाचारावरती १०० ट े  बोल याचा माझा अिधकार आह ेआिण आता तु ही मला 

कतीही सांगा तु ही माझ ं हणण ंdeny करा Second day मी कोटाम य ेतुम या नावासिहत 

तर तु ही जे आता बोललात ह े रेकॉड झालेलं आह े आिण तुम याकडून अपेि तच होत. 

तुम याकडून मी अपे ाच करत होती या िवषयाची तु ही काय केल ंक  मिहना, दोन मिहने, 

तीन मिहने दुदवाने इले शन या त डावरती िनणय आला, दुदवाने कारण तु ही जे ज टीफाय 
करायला जाता ते कायदयाम ये कुठेही ज टीफाय होऊ शकत नाही आिण याचबरोबर 
सगळयाच महानगरपािलकांची सगळयाच ठकाण या माट िसटीची एन ायरी लागेल. हा 

नागरीकांचा पैसा आह.े नागरीकांचे पैसे यो य रतीने वापर झाला नाही तर ाचारा या 

उ ेशाने या ठकाणी स लागारांनी अिधका-यांनी संगनमत क न अशा कारचे काम केलले 

आह.े यामुळ तु ही कती जरी सांिगतल ं तरी डीएसआर, एसएसआर ह े कशासाठी होते हे 

आ हांला इथे समजुन सांगा. तु ही जे सांगताय ते िनयमाला ध न नाही. डीपीआर म ये 

चुकलात ह ेतु ही पिहलं मा य करा. तु ही िनयम पाळला नाही,  माट िसटीने िनयम पाळले 

नाही हणुन आिण ह ेइथे काय झाल. ह ेतुम या सगळयांकडे झालेल ंआह.े आय.टी.चे  एि टमेट 

माणे या याम य े सु दा ाचार आह.े माट िसटीची कुठलीही िनयमावली नाही पिहली 

गो तर,  कुठलीच िनयमावली नाही माट िसटीची.  

मा. भालकर (सह शहर अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, माट िसटी या िमशन गाईडलाई स 

आहेत. 

मा. सीमा सावळे – मा.महापौर साहेब, सर िमशन गाईडलाई स वेगळया आहेत. िमशन 

गाईडलाई स वेगळया आहेत. तु ही या ठकाणी िस हील वकला टे कल सँ शन घेतलं नाही 
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आमचा मु ा तेवढाच आह.े गाईडलाई स ही कधीही काय ाला सुपरिसट होऊ शकत नाही 

आिण हयाच मु यावरती जवाहरलाल नेह  पुन थान योजनेम य े मी झोपडप ी 
पुनवसनाम य ेमी कोटाम ये .........  

मा. महापौर -   भालकर साहेब, टे कल सँ शन घेतलेल आहे का नाही. 

मा. भालकर (सह शहर अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, टे कल सँ शन ह े िस हील आिण 

इले ीकल वकला घेतल ंजातं. आपलं हे काम आयटी + सॉ टवेअर डे हलपमट + िस हील वक 

अस यामुळे आपण डीपीआर वापरलेला आह.े  

मा.सीमा सावळे – मा.महापौर साहेब, भालकर साहेब आपण ड ट खोदले, आपण र ते 

खोदलेत, िसमट वापरल,े टील वापरल,े आपण सगळच वापरल.   
मा.भालकर (सह शहर अिभयंता) -  मा.महापौर साहेब, आपण जरी र ते खोदल ेअसल ेतरी आपण 

रेट देताना टोटल........ 
मा. नामदेवराव ढाके – स मा. महापौर, आता या ठकाणी भालकर साहेबांनी जे काही माट 

िसटीचे गाईडलाई स आहेत ते सांिगतले क  मला असं वाटतं क  या संदभाम य ेजे िडटे स आता 
टे कल सँ शन कवा बाक या कामाब ल एसएसआर या रेट या संदभाम ये, िस हील 
कामांना कुठ, कुठ, काय, काय या संदभाम य े आपण उ ाच आयु ां या ितथे या या 
संदभाम य ेिडटेल िमट ग लावा आिण....  
(ग धळ) 

मा. महापौर – खाली बसा घोडेकर ताई. प नेते बोलतात बसा ना. यांनी तो िवषय मांडलाय  

िवषय तर मांडू दया. बहल साहेब  खाली बसाना, मी देते ना आदेश.  

मा. नामदेवराव ढाके – स मा. महापौर यांचा खुलासा सभागृहाला कवा आ हां सगळयांना 

समजू देत आिण या या नंतर यांना यांना शंका असेल या यासाठी आपण आयु ां या 
दालनाम य े सेपरेट एकच िवषय घेऊन या संदभाम य े जे काय काय हणण ंअसेल ते आपण 
या ठकाणी मांडू. आम या सगळया सभागृहाल नेमक यांच काय हणण ं आह,े माट िसटी 

काय आह ेहया याम य े टे कल सँ शन काय भानगड असते कुठ या कुठ या माट िसटी या 
िमशनम य े काय  आह े ह े समजून ाव े आ हां सगळयांना. सांग ू दया यांना या संदभाम य े

िडटे स. 

मा.महापौर- आयु  साहेब, जे काय भालकर साहेबांनी उ रे दली आहेत ती असमाधानकारक 

उ रे दलेली आहेत. या या प दतीने माट िसटीतल े कामांची िनयमावली आह े या 

िनयमातील प दतीने ह े काम झाल े पािहजे. या ब ल जो काही गैरसमज आह े तर यांची 

शहािनशा झाली पािहजे. उ ा दुपारपयत यांची सगळी िडटेल मािहती घेवून भालकर साहेब 

आिण यांचे अिधकारी हयांना ताबडतोब बोलवा आिण यांना यांना शंका आह े ते सगळे 
आपण एक  बसु आिण आयु ां या केबीनम य ेिमट ग घेऊ. 

 (ग धळ) 
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मा. सीमा सावळे – मा. महापौर साहेब, माझी या ठकाणी रा याम य े असले या         

स ाधा-यांना िवनंती आह.े टे कल सँ शन गरजेचं आह े का नाही ह े आपण माननीय 

उपमु यमं यांना आिण इथे बसले या खासदारांना िवनंती आह ेक  रा यात असणा-या आता 

महापािलकांना रा य शासनाने कानटोचणी करणे कती गरजेचे आह.े िवनंती आह े आमची 

तु हांला क  तु ही रा य शासनाला सांगायला सांगा क  खरंच टे कल सँ शन न घेता अशा 
कारचं काम क  शकते का महानगरपािलका.  आमची िवनंती आह ेक ........ 

मा. महापौर – सीमाताई,  तुमचा  ऐकला, िवषय मांक १ वाचावा.                                                                                 

मा.नगरसिचव-  िवषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वये 
व पपरी चचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन 
कर यािवषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे खालील ०५ (पाच) 
िवशेष सिम या नेमण-े  
१) िवधी सिमती – 
   ( टप – िवधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत)  
२) मिहला व बालक याण सिमती – 
   अ) मिहला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या करणे. 
   ब) मिहला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.मिहला सद यां या िनयु या   
      करणे. 
३) शहर सुधारणा सिमती - 
   ( टप–शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या   
    आहेत.)  
४) डा, कला, सािह य व सां कृितक सिमती - 
   ( टप – डा, कला, सािह य व सां कृितक सिमतीवर ९ मा.सद यां या  
    िनयु या करावया या आहेत.)  
५) मा.िश ण सिमती-   
   ( टप – िश ण सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.)  

( टप – उपरो  .०१ ते ०५ माणे या िवशेष सिम यां या मा.सद यां या िनयु या 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयामाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे 

माणशीर ितिनधी व देऊन नामिनदशना ारे करावया या आहेत.) 

  ------               

मा.नगरसिचव - िवषय मांक १ - महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वये 
व पपरी चचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन 

कर यािवषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म य ेिनदष के या माण ेखालील ०५ (पाच) 

िवशेष सिम या नेमण-े िवशेष सिम यां या मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  

अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद 
के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करावया या आहेत. 
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१) िवधी सिमती-  िवधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत. 

(िवधी सिमतीवर ९ पािलका सद याचें नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत पपरी 
चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -७७, पपरी चचवड महानगरपािलका 

रा वादी काँ ेस पाट -३६, पपरी चचवड महानगरपािलका िशवसेना-०९, पपरी चचवड 

महानगरपािलका अप  आघाडी-२०१७ – ०५, पपरी चचवड महानगरपािलका महारा  

नविनमाण सेना – ०१  या माणे असणारे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून 

आिण सभागृह नेता / िवरोधीप नेता / गटनेता यां याशी िवचारिविनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां या वतीने िवधी सिमतीवर 
नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय 
जनतापाट - ०५, पपरी चचवड महानगरपािलका रा वादी काँ ेस पाट - ०३, पपरी 

चचवड महानगरपािलका िशवसेना- ०१ या माणात अस याचे महानगरपािलकेने िवचारात 

घेवुन आिण महानगरपािलकेतील  सभागृह नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता यां याशी िवचार 
िविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत 
िवधी सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठी मा.महापौर यांजकडे सभे या 
वेळी पाठिवले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाहीत याची 
उपि थतांना खाञी कर यासाठी बंद लखोटे सभेपुढे दाखिवणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे 
टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून येक लखोटा 
उघड यानंतर यातील नावे सभेत उपि थत ी.आ णा बोदडे (जनतासंपक िवभाग) 
यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाखिव यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावाबं ल या 
गटने याकडून ही नावे आली होती यांचे काही आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण सभागृह नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात         
१) मा.भ डवे संिगता राज   २) मा.सुिनता हेमंत तापक र ३) मा. वीनल किपल हेञ े        
४) मा.वसंत भाकर बोराटे ५) मा.कोमल दपक मेवाणी ६) मा.संगीता (नानी) भाकर 
ता हाण े ७) मा.गीता सुिशल मंचरकर  ८) मा.लांडे िव ांत िवलास  ९) मा.अिमत राज  
गावडे या पािलका सद यां या िवधी सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या 
करणेत आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जाहीर करणेत आले. 

मा.नगरसिचव – (२) मा.मिहला व बालक याण सिमती-  

अ) मिहला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या करावया या 
आहेत. 

(मिहला व बालक याण सिमतीवर २ पािलका सद यांचे नामिनदशन करणेकामी  
महानगरपािलकेत पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ७७, पपरी 

चचवड महानगरपािलका रा वादी काँ ेस पाट - ३६, पपरी चचवड महानगरपािलका 

िशवसेना – ०९, पपरी चचवड महानगरपािलका अप  आघाडी-२०१७ – ०५, पपरी 

चचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना – ०१  या माणे असणारे प ांचे/ गटांचे 
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तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण सभागृह नेता/िवरोधी प नेता/ गटनेता यां याशी 
िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां या 
वतीने मिहला व बालक याण सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पपरी 
चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट - ०१, पपरी चचवड महानगरपािलका 

रा वादी काँ ेस पाट -०१ या माणात अस याचे महानगरपािलकेने िवचारात घेवुन आिण 

महानगरपािलकेतील सभागृह नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता यां याशी िवचारिविनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत मिहला व 
बालक याण सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठी मा.महापौर यांजकडे 
सभे या वेळी पाठिवले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले 
नाहीत याची उपि थतांना खाञी कर यासाठी बंद लखोटे सभेपुढे दाखिवणेत आ यानंतर सदर 
बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून यके लखोटा 
उघड यानंतर यातील नावे सभेत उपि थत ी.आ णा बोदडे (जनतासंपक िवभाग) 
यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाखिव यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या 
गटने याकडून ही नावे आली होती यांचे काही आ ेप नस याने या माणे प ांचे / गटाचें 
तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण सभागृह नेता / िवरोधीप नेता / गटनेता यां याशी 
िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या / गटां या सं याबळा या माणात १) 
मा.जय ी वसंत गावडे २) मा.पवळे सुमनताई मधुकर या पािलका सद यां या मिहला  व 
बालक याण सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या करणेत आ या अस याचे 
मा.महापौर यांजकडून जाहीर कर यात आले.  

मा.नगरसिचव – (२) मा.मिहला व बालक याण सिमती-  

ब) मिहला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.मिहला सद यां या िनयु या 
करावया या आहेत. 

(मिहला व बालक याण सिमतीवर ७ मिहला सद यांचे नामिनदशन करणेकामी  
महानगरपािलकेत पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ७७, पपरी 

चचवड महानगरपािलका रा वादी काँ ेस पाट - ३६, पपरी चचवड महानगरपािलका 

िशवसेना – ०९, पपरी चचवड महानगरपािलका अप  आघाडी-२०१७ – ०५, पपरी 

चचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना-०१ या माणे असणारे प ांचे/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण सभागृह नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े
यां यावतीने मिहला व बालक याण सिमतीवर नामिनदिशत करावया या मा.मिहला 

सद यांची सं या पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय जनतापाट -०४, पपरी चचवड 

महानगरपािलका रा वादी काँ ेस पाट -०२, पपरी चचवड महानगरपािलका िशवसेना-०१ 

या माणात अस याचे महानगरपािलकेने िवचारात घेवुन आिण महानगरपािलकेतील सभागृह 
नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता यां याशी िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत मिहला व बालक याण सिमतीवर 
पािलका मिहला सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठी मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळी 
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पाठिवले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाहीत याची 
उपि थतांना खाञी कर यासाठी बंद लखोटे सभेपुढे दाखिवणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे 
टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून येक लखोटा 
उघड यानंतर यातील नावे सभेत उपि थत ी.आ णा बोदडे (जनतासंपक िवभाग) 
यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाखिव यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या 
गटने याकडून ही नावे आली होती यांचे काही आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण सभागृह नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) 
मा.सिवता बाळकृ ण खुळे २) मा.मुंढे उषा अंकुश ३) मा.योगीता ाने र नागरगोजे  ४) 
मा.गायकवाड िनमला मनोज  ५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत ६) मा. गोफणे अनुराधा 
देिवदास  ७) मा.दशले रेखा राजेश या मा.पािलका मिहला सद यां या पपरी चचवड 
महानगरपािलके या मिहला व बाल क याण सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे 
िनयु या कर यात आ याचे मा.महापौर यांजकडून जाहीर कर यात आले.  

मा.नगरसिचव- ३) शहर सुधारणा सिमती-  

शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.  

      शहर सुधारणा सिमतीवर ९ पािलका सद यांचे नामिनदशन करणेकामी 
महानगरपािलकेत पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ७७, पपरी 

चचवड महानगरपािलका रा वादी काँ ेस पाट - ३६, पपरी चचवड महानगरपािलका 

िशवसेना – ०९, पपरी चचवड महानगरपािलका अप  आघाडी-२०१७–०५, पपरी 

चचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना–०१ या माणे असणारे प ांचे/गटांचे 

तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण सभागृह नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े
यां यावतीने शहर सुधारणा सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पपरी 
चचवड महानगरपािलका भारतीय जनतापाट -०५, पपरी चचवड महानगरपािलका 

रा वादी काँ ेस पाट -०३, पपरी चचवड महानगरपािलका िशवसेना-०१ या माणात 

अस याचे महानगरपािलकेने िवचारात घेवुन आिण महानगरपािलकेतील सभागृह नेता/िवरोधी 
प नेता/गटनेता यां याशी िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या 
सं याबळा या माण े यां यामाफत शहर सुधारणा सिमतीवर पािलका सद यांची 
नामिनदशनाने िनयु साठी मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळी पाठिवले या नावांचे बंद 
लखोटे मूळ याच अव थते असुन ते पुव  उघडलेले नाहीत याची उपि थतांना खाञी 
कर यासाठी बंद लखोटे सभेपुढे दाखिवणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते 
मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे 
सभेत उपि थत ी.आ णा बोदडे (जनतासंपक िवभाग) यांचेमाफत सभेम ये वाचून 

दाखिव यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ही नावे 
आली होती यांचे काही आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ 
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िवचारात घेवून आिण सभागृह नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता यां याशी िवचारिविनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.च धे आरती सुरेश २) 
मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ ३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े ४) मा.साधना अंकुश 
मळेकर ५) मा.अनुराधा गणपत गोरखे  ६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर ७) मा.कोकणे संतोष 
अंकुश ८) मा.समीर मोरे र मासुळकर ९) मा.अॅड.भोसल े सिचन सुरेश या पािलका 
सद यां या पपरी चचवड महानगरपािलके या शहर सुधारणा सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जाहीर 
कर यात आले.   

मा.नगरसिचव- ४) मा. डा, कला, सािह य व सां कृितक सिमती-  

मा. डा, कला, सािह य व सां कृितक सिमतीवर ९ मा.पािलका सद यां या िनयु या 
करावया या आहेत.  

मा. डा, कला, सािह य व सां कृितक सिमतीवर ९ पािलका सद याचें नामिनदशन 
करणेकामी महानगरपािलकेत पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -७७, 

पपरी चचवड महानगरपािलका रा वादी काँ ेस पाट -३६, पपरी चचवड 

महानगरपािलका िशवसेना – ०९, पपरी चचवड महानगरपािलका अप  आघाडी-२०१७-

०५, पपरी चचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना–०१ या माणे असणारे 

प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण सभागृह नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता 
यां याशी िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े
यां यावतीने मा. डा, कला, सािह य व सां कृितक सिमतीवर नामिनदिशत करावया या 

सद यांची सं या पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -०५, पपरी चचवड 

महानगरपािलका रा वादी काँ ेस पाट -०३, पपरी चचवड महानगरपािलका िशवसेना-०१ 

या माणात अस याचे महानगरपािलकेने िवचारात घेवुन आिण महानगरपािलकेतील सभागृह 
नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता यां याशी िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत मा. डा, कला, सािह य व सां कृितक 
सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठी मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळी 
पाठिवले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाहीत याची 
उपि थतांना खाञी कर यासाठी बंद लखोटे सभेपुढे दाखिवणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे 
टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून येक लखोटा 
उघड यानंतर यातील नावे सभेत उपि थत ी.आ णा बोदडे (जनतासंपक िवभाग) 
यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाखिव यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या 
गटने याकडून ही नावे आली होती यांचे काही आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण सभागृह नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/ गटां या सं याबळा या माणात १) 
मा.पाडाळे िनता िवलास  २) मा.सोनवणे शारदा िहरेन  ३) मा.उ म काश कदळे  ४) 
मा.अि नी संतोष जाधव ५) मा.बाबर श मला राजू  ६) मा.अपणा िनलेश डोके ७) मा. ड बू 
आसवानी (िहरानंद)  ८) मा.राजू िमसाळ  ९) मा.दशले रेखा राजेश या पािलका सद यां या 
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पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सािह य व सां कृितक सिमतीवर सद य 
हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जाहीर 

करणेत आले.  

मा.नगरसिचव- ५) मा.िश ण सिमती-  

मा.िश ण सिमतीवर ९ मा.पािलका सद यां या िनयु या करावया या आहेत.  

मा.िश ण सिमतीवर ९ पािलका सद याचें नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत पपरी 
चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -७७, पपरी चचवड महानगरपािलका 

रा वादी काँ ेस पाट -३६, पपरी चचवड महानगरपािलका िशवसेना-०९, पपरी चचवड 

महानगरपािलका अप  आघाडी-२०१७-०५, पपरी चचवड महानगरपािलका महारा  
नविनमाण सेना –०१ या माणे असणारे प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून 

आिण सभागृह नेता / िवरोधी प नेता / गटनेता यां याशी िवचारिविनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां या वतीने िश ण सिमतीवर 
नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय 
जनतापाट - ०५, पपरी चचवड महानगरपािलका रा वादी काँ ेस पाट - ०३, पपरी 

चचवड महानगरपािलका िशवसेना- ०१ या माणात अस याचे महानगरपािलकेने िवचारात 

घेवुन आिण महानगरपािलकेतील  सभागृह नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े
यां यामाफत िश ण  सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठी मा.महापौर 

यांजकडे सभे या वेळी पाठिवले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  
उघडलेले नाहीत याची उपि थतानंा खाञी कर यासाठी बंद लखोटे सभेपुढे दाखिवणेत 
आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून 

येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उपि थत ी.आ णा बोदडे (जनतासंपक 
िवभाग) यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाखिव यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या 
नावांब ल या गटने याकडून ही नावे आली होती यांचे काही आ ेप नस याने या माणे 
प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण सभागृह नेता/िवरोधी प नेता/गटनेता 
यां याशी िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या 

माणात १) मा.राजापुरे माधवी राज  २) मा.पवार मिनषा मोद, ३) मा.बारसे ि यंका 
िवण, ४) मा.सारीका िशवाजी स ते ५) मा.शैल  उफ शैलेश काश मोरे, ६) मा.खानोलकर 

ा महेश, ७) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर, ८) मा. संजय म हारराव वाबळे ९) 

मा.वाघमारे अि नी िव म या पािलका सद यां या िश ण सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना दारे िनयु या करणेत आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जाहीर करणेत 
आले.  

                                                           ------- 
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ठराव मांक -७०९                                    िवषय मांक – १ 
दनांक – २०/१०/२०२१               िवभाग – मा.नगरसिचव  

िवशेष सिम या 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वय े व पपरी चचवड 
शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन कर यािवषयीचे जादा 
िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे खालील १) मा.िवधी सिमती, २) 

मा.मिहला व बालक याण सिमती, ३) मा.शहर सुधारणा सिमती ४) मा. डा, कला, सािह य 

व सां कृितक सिमती, ५) िश ण सिमती या ५ (पाच) िवशेष सिम या नेम यात आ या 

अस याचे जाहीर करणेत येत आह,े तसेच  

१) मा.िवधी सिमती – िवधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा 

महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ 
म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी 
मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण 
सभागृह नेता / िवरोधीप नेता / गटनेता यां याशी िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या माणात १) मा.भ डवे संिगता राज  २) 
मा.सुिनता हेमंत तापक र ३) मा. वीनल किपल हेञ े ४) मा.वसंत भाकर बोराटे ५) 
मा.कोमल दपक मेवाणी ६) मा.संगीता (नानी) भाकर ता हाण े७) मा.गीता सुिशल मंचरकर        
८) मा.लांडे िव ांत िवलास ९) मा.अिमत राज  गावडे या पािलका सद यां या पपरी 
चचवड महानगरपािलके या िवधी सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या 

कर यात आ या अस याचे जाहीर करणेत येत आहे.     
२) मा.मिहला व बालक याण सिमती- अ) मिहला व बालक याण सिमतीवर २ 
मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व 
देवून नामिनदशना दारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत प ांचे / गटांचे तौलिनक 
सं याबळ िवचारात घेवून आिण सभागृह नेता / िवरोधीप नेता / गटनेता यां याशी 
िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या 

माणात १) मा.जय ी वसंत गावडे २) मा.पवळे सुमनताई मधुकर या पािलका सद यां या व  
ब) मा.मिहला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.मिहला सद यां या सन २००७ चा महारा  
अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद 
के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे / 
न दणीकृत प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ िवचारात घवेून आिण सभागृह नेता / 
िवरोधीप नेता / गटनेता यां याशी िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या माणात   १) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे २) मा.मुंढे 
उषा अंकुश ३) मा.योगीता ाने र नागरगोजे  ४) मा.गायकवाड िनमला मनोज  ५) मा.काटे 
वाती (माई) चं कांत ६) मा. गोफणे अनुराधा देिवदास  ७) मा.दशले रेखा राजेश या पािलका 

मिहला सद यां या पपरी चचवड महानगरपािलके या मिहला व बाल क याण सिमतीवर 
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सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाहीर करणेत येत आहे 
तसेच- 
३) मा.शहर सुधारणा सिमती-  शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन 
२००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 
३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी 
मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण 
सभागृह नेता / िवरोधीप नेता / गटनेता यां याशी िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या माणात १) मा.च धे आरती सुरेश २) 
मा.बाळासाहबे नामदेव ओ हाळ ३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े ४) मा.साधना अंकुश 
मळेकर ५) मा.अनुराधा गणपत गोरखे  ६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर ७) मा.कोकणे संतोष 
अंकुश ८) मा.समीर  मोरे र मासुळकर ९) मा. अडॅ.भोसल े सिचन सुरेश या पािलका 
सद यां या पपरी चचवड महानगरपािलके या शहर सुधारणा सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाहीर करणेत येत आहे. 

४) मा. डा, कला, सािह य व सां कृितक सिमती- मा. डा, कला, सािह य व सां कृितक 

सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर 

ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत प ांचे / 
गटांचे तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण सभागहृ नेता / िवरोधीप नेता / गटनेता 
यां याशी िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक 
सं याबळा या माणात १) मा.पाडाळे िनता िवलास  २) मा.सोनवणे शारदा िहरेन  ३) 
मा.उ म काश कदळे  ४) मा.अि नी संतोष जाधव ५) मा.बाबर श मला राजू  ६) मा.अपणा 
िनलेश डोके ७) मा. ड बू आसवानी (िहरानंद)  ८) मा.राजू िमसाळ  ९) मा.दशले रेखा राजेश 
या पािलका सद यां या पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सािह य व 

सां कृितक सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे 
जाहीर करणेत येत आहे.  
५) मा.िश ण सिमती-  मा.िश ण सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा 
महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ 
म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी 
मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवून आिण 
सभागृह नेता/िवरोधीप नेता/गटनेता यां याशी िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या माणात १) मा.राजापुरे माधवी राज  २) 
मा.पवार मिनषा मोद, ३) मा.बारसे ि यंका िवण, ४) मा.सारीका िशवाजी स ते ५) 
मा.शैल  उफ शैलेश काश मोरे, ६) मा.खानोलकर ा महेश, ७) मा. भाऊसाहेब सोपानराव 
भोईर, ८) मा. संजय म हारराव वाबळे ९) मा.वाघमारे अि नी िव म या पािलका 
सद यां या पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाहीर करणेत येत आहे.       

 

महापौर 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

     ------  
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मा.महापौर- सव सिम यांम ये िनवड झाले या नविनवािचत सद यांचे सभागृहा या वतीने 
हाद क अिभनंदन करणेत येत आहे.    

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

                                        िवषय मांक – २ 
दनांक – २०/१०/२०२१                 िवभाग – मा.आयु  

  

                       संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प     
                                     . डा/७अ/कािव/२०३/२०२१, द.२०/०९/२०२१. 
                                २) मा. डा,कला,सािह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव 

 .४४ द.२४/०९/२०२१. 
                                ३) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०३९८ द.६/१०/२०२१   

 

पपरी चचवड महानगर पािलके या वतीने नाग रकांसाठी खालील माण े १२ 
जलतरण तलाव चालिवल ेजातात. १२ जलतरण तलावापासून खालील माण ेएकूण उ प  
िमळालेल ेआह.े 

अ. .  जलतरण तलाव  
सन २०१७-१८ 
िमळालेल ेउ प  

सन २०१८-१९ िमळालेल े
उ प  

१ 
१२ जलतरण तलावापासून िमळालेल े

उ प  
६२,९८,४६४/- ६८,१९,६९५/- 

 

वरील १२ जलतरण तलाव चालिवण े कामी सन २०१७-१८ म य े खालील माण े अंदाज े
वा षक खच आलेला आह.े 

 अ. . खचाचा तपिशल 
सन २०१७-१८ 
क रता अंदाजे खच 

१ 
आ थापना खच= १२ तलाव, येक तलावावर  १ िलिपक 

व अंदाजे ४ जीवर क यांचा वा षक वेतन खच 
१,७३,२०,१७६/- 

२ सुर ा कमचारी खच ६४,७६,४००/- 

३ थाप य िवषयक अंदाजे खच = ४६,९४,१९३/- 

४ िव ुत िबल अंदाजे (सन २०१७-१८ वीज िबल खच) ७०३७८७०/- 
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५ 
१२ जलतरण तलाव पाणी शु दीकरण, परीसर व छता, 

साफ सफाई देखभाल व यांि क देखभाल दु ती 
कामकाज साठी सन २०१७-१८ म ये य  झालेला खच 

१,२५,८४,३८५/- 

  अंदाजे वा षक खच र. . ४,८१,१३,०२४/- 

 

सन २०१७-१८ म ये १२ जलतरण तलावाक रता अंदाजे एकूण वा षक खच 
र. .४,८१,१३,०२४/- इतका येत आह ेव १२ जलतरण तलावापासून सन २०१७-१८ म ये 

एकूण वा षक उ प  र. .६२,९८,४६४/- इतके िमळालेल े आह.े १२ जलतरण तलावावर 

होणारा खच व िमळणारे उ प  याचा िवचार करता म.न.पा.स वा षक खच 
र. .४,८१,१३,०२४/- वजा वा षक उ प  र. .६२,९८,४६४/- = र. .४,१८,१४,५६०/- 

इतका वा षक बोजा पडत आह.े  मा.आयु  यांचेकडील आदेश 

. डा/७अ/कािव/२२१/२०१४ द.३०/६/२०१४ अ वय े म.न.पा. िविवध    डा सुिवधा 

दर पूव माण े लाग ू करणेस मा यता दली असून यानुसार आदेशाचे तारखेपासून 
आजतागायत  जलतरण तलाव दरप क खालील माण ेआकारल ेजात आह.े 

अ. . तपिशल ितमाही दर 
र. . 

सहामाही दर 
र. . 

वा षक दर र. . 

जुन ेदर र. . जुन ेदर र. . जुन ेदर र. . 

१ १२ वषाखालील मुले /मुली २००/- ३५०/- ५००/- 

२ १२ वषावरील  ४००/- ७००/- १०००/- 

३ अपंग, म.न.पा.कमचारी 

वतः, रा य रा ीय, अंतर 

रा ीय खेळाडू, जे  नाग रक 

प कार 

२००/- ३५०/- ५००/- 

४ लॉकर फ  ५०/- ७५/- १००/- 

५ १ साठी, वतःसाठी 

गे ट ितक ट 

 ती दन गे ट ितक ट र. .१०/- 

 

म.न.पा.जलतरण तलावाचे िमळणारे उ प  व यावर होणारा खच याम ये मो ा माणात 
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तफावत येत अस याने ही तफावत कमी कर यासाठी जलतरण तलाव शु काम य े खालील 

माण ेवाढ करण ेआव यक आह.े 

अ. . शु काचा तपिशल  दर र. . 

१ दैनं दन शु क( ती दन गे ट ितक ट) ३०/- 

२ सव साधारण मािसक शु क ६००/- 

३ सव साधारण ैमािसक शु क १,२००/- 

४ सव साधारण सहामाही शु क २,१००/- 

५ सव साधारण वा षक शु क ३,०००/- 

६ एक वेळेचे सभासद शु क व न दणी शु क ३००/- 

७ लॉकर फ  

ितमाही = .१५०/- 

सहामाही= .२००/- 
वा षक= र. .३००/- 

८ 

नेह नगर जलतरण तलाव - सराव ,िशिबर अथवा पधा 

क रता सावजिनक सं था, शाळा, कॉलेज,कंपनी , लब यांना १ 

तासाचे भाडे 

१,५००/- 

९ 
इतर जलतरण तलाव - सराव, िशिबर अथवा पधा क रता 

सावजिनक सं था, शाळा, कॉलेज यांना १ तासाचे भाडे 
१,२००/- 

१० 
िव ाथ  खेळाडू जलतरण िश ण शु क (मािसक) =१तास 
क रता 

१,५००/- 

११ 
१८ वषाखालील मुल,े मुली यांना मािसक, ैमािसक, सहामाही, वा षक शु काम य े

सवसाधारण शु का या  ५० % सवलत राहील. 

१२ 
म.न.पा.अिधकारी व कमचारी, रा ीय खेळाडू, प कार, जे  नाग रक यांना मािसक, 

ैमािसक, सहामाही, वा षक शु काम य ेसवसाधारण शु का या  ५०% सवलत राहील. 

१३ 

महानगरपािलका फ  सद य, खेळाडू द क योजना-खेळाडू, म.न.पा.शाळेतील िव ाथ  

खेळाडू, द ांग िव ाथ / द ांग नाग रक यांना सवसाधारण शु का या १००% 

सवलत राहील. (मोफत) 
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तरी वरील माण ेम.न.पा जलतरण तलावाचे शु काम य ेवाढ करणेस व जलतरण तलाव ५ 
वष भाडे कराराने चालिव यास देणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक २ द री दाखल करणेत यावा अशी 
सूचना मी मांडतो.  

मा.उषा मुंढे  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक -७१०                                                            िवषय मांक – २ 
दनांक – २०/१०/२०२१               िवभाग – मा.आयु  

   

                      संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प     
                                    . डा/७अ/कािव/२०३/२०२१, द.२०/०९/२०२१. 
                               २) मा. डा,कला,सािह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव 

.४४ द.२४/०९/२०२१. 
                               ३) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०३९८ द.६/१०/२०२१   

 
 

               िवषय मांक २ द री दाखल करणेत येत आहे.  
 

  अनुकूल - ८१                  ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
            ------  
मा.अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ३ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 

                                         िवषय मांक – ३ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  

 
              संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातंिव/२/कािव/११०/२०२१,  
                           द.२७/०९/२०२१. 
                       २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०४०८ द.६/१०/२०२१   

 द. ४ माच २०२१रोजी मा.आयु सो. यांचे समवेत मा.मु य मािहती व तं ान 
अिधकारी तथा CSR मुख, ी.िवजय वावरे, CSR EXPERT, ीम. ुितका मुंगी, CSR 

सहा यक स लागार झाले या बैठक त से शन८ या काय ानुसार कंपनी थापन करणेबाबत 
मा.आयु सो. यांनी िनदश दलेले होते. या अनुषंगाने िवकासा मक उप म राबिवणेकरीता 
से शन८ (Section 8 Act) या काय ानुसार SPV कंपनी थापन करणेचे तािवत 



112 
 
आह.ेकॉप रेट वहार मं ालय भारत सरकारने, 'कंपनी कायदा २०१३' म ये CSR 

(Corporate Social Responsibility) संदभात काही तरतुदी के या आहेत. या नुसार 

कलम135 (1)  ारे या  कंपनी चे[ त पूव चे आ थक वषात] (अ) िन वळ मू य पये 500 

कोटी कवा(ब) उलाढाल पय े1000 कोटी कवा (क)िन वळ नफा पय े5 कोटी असेल तर 

या कंपनीस C.S.R (Corporate Social Responsibility) हणजेच'कंपनी या सामािजक 

उ रदािय व' अंतगत उप म घेणे अिनवाय करणेत आल ेआह.े C.S.R मा यमातून खच केली 

जाणारी र म याबाबत[कलम १३५(५)] नुसार' येक कंपनीने  येक िव ीय वषात कंपनीने 

खच के याची खा ी क न यावी, जे आधी या तीन आ थक वषात केले या कंपनी या 

सरासरी िन वळ न या या कमान दोन ट े  असेल' असे नमूद केल ेआह.े फे ुवारी २०१४ ते 

जानेवारी २०२१ कॉप रेट वहारमं ालयाने वेळोवेळी िस  केले या अिधसूचना व 
शुि प के नुसारCSR संदभातील अिधिनयम अि त वात आल ेआहेत. 

'कंपनी कायदा २०१३' नुसार कंप या यां या‘कॉप रेट सोशल र पॉि सिबिलटी 

पॉिलसीजम य’े संबंिधत उप म समािव  क  शकतात: - 

(१) उपासमार, दा र  आिण कुपोषण िमटवण.े [ ितबंधा मक आरो य सेवेसह आरो य 

सेवेला ो साहन देणे, व छता  आिण सुरि त िप याचे पाणी उपल ध क न देणे.] 

(२) िवशेष िश ण आिण रोजगार िवशेषत: मुले, ि या, वृ  आिण अपंग आिण 

उपजीिवका वाढी या क पांम य े वसाय कौश य वाढिव यासह िश णाचा सार 
करण.े 

(३) ी-पु ष समानतेला ो साहन देणे, मिहलांचे स मीकरण करण,े मिहला आिण 

अनाथांसाठी घरे आिण वसितगृह ेउभारण.े ये  नाग रकांसाठी वृ ा म, डे केअर सटर 

आिण अशा इतर सुिवधा उभारण ेआिण सामािजक आिण आ थकदृ ा मागास गटांना 
भेडसावणा या असमानता कमी कर या या उपाययोजना. 

(४) पयावरणीय ि थरता, पयावरणीय संतुलन, वन पती आिण ा यांचे संर ण, ाणी 

क याण, कृषी वनीकरण, नैस गक संसाधनांचे संर ण आिण माती, हवा आिण पा याची 

गुणव ा राखण ेसुिनि त करण.े 

(५) रा ीय वारसा, कला आिण सं कृतीचे संर ण यासह इमारत चे पुन थापना आिण 

ऐितहािसक मह व असलेली ठकाण ेआिण कलाकृती; सावजिनक ंथालयांची थापना; 

पारंपा रक कला आिण ह तकलांचा चार आिण िवकास. 
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(६) सश  दलातील द गज, यु  िवधवा आिण यांचे आि त, [क ीय सश  पोिलस 

दल(CAPF) आिण क ीय पॅरा िमिलटरी फोसस(CPMF) द गज आिण िवधवांसह 

यांचे आि त) यां या फाय ासाठी उपाय. 

(७) ामीण खेळ, रा ीय मा यता ा  खेळ, पॅरािलि पक खेळ आिण ऑिलि पक 

खेळांना ो साहन दे यासाठी िश ण. 

(८) पंत धानां या रा ीय मदत िनधी कवा पंत धान नाग रक सहा य आिण 

आप कालीन प रि थती िनधीम य े मदत(PM CARES फंड) कवा क  सरकारने 

थापन केले या इतर कोण याही िनधीम य ेयोगदान व अनुसूिचत जाती, जमाती, इतर 

मागासवग य, अ पसं यांक आिण मिहलांचे सामािजक आ थक िवकास आिण आराम 

आिण क याणासाठी ाधा य देणे. 

(९) (a)क  सरकार कवा रा य सरकार कवा सावजिनक े ातील उप म कवा क  

सरकार कवा रा य सरकार या कोण याही एज सी ारे अथसहाि यत िव ान, तं ान, 

अिभयांि क  आिण औषध े ातील इन यूबेटर कवा संशोधन आिण िवकास 
क पांम य े योगदान आिण(b) सावजिनक अनुदानीत िव ापीठांम य े योगदान, 

भारतीय तं ान सं था(IITs), अणुऊजा िवभाग(DAE) अंतगत थािपत रा ीय 

योगशाळा आिण वाय  सं था, जैवतं ान िवभाग(DBT), िव ान आिण तं ान 

िवभाग(डीएसटी), फामा यु टक स िवभाग, आयुवद, योग आिण िनसग पचार मं ालय, 

युनानी, िस  आिण होिमओपॅथी(आयुष), इले ॉिन स आिण मािहती तं ान मं ालय 

आिण इतर सं था, हणजे संर ण संशोधन आिण िवकास सं था(DRDO), भारतीय 

कृषी संशोधन प रषद(ICAR), भारतीय वै क य संशोधन प रषद(ICMR) आिण 

वै ािनक आिण औ ोिगक संशोधन प रषद(CSIR), शा त िवकास येय(SDGs) ला 

ो साहन दे या या उ ेशाने िव ान, तं ान, अिभयांि क  आिण औषधांम य ेसंशोधन 

कर यात गुंतलेली आह.े 

(१०) ामीण िवकास क प 

(११) झोपडप ी े ाचा िवकास('झोपडप ी े ' या श दाचा अथ असा असेल क  क  

सरकार कवा कोण याही रा य सरकार कवा इतर कोण याही स म ािधकरणाने 
घोिषत केलेल ेकोणतेही े  स या लागू आह.े 

(१२) आप ी व थापन, मदत, पुनवसन आिण पुनरचना उप मांसह. 
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सामा य प रप क मांक06/2018 दनांक28.05.2018 यात असे नमूद केल े आह े   

क , कॉप रेट सोशल र पॉि सिबिलटी अॅि टि हटीजसाठी िनधा रत केलेली र म खच 

कर यासाठी कंपनी थािनक े  आिण या या आसपास या े ांना ाधा य देईल. 

तसेच सी.एस.आर. / सी.ई.आर. उप म राबिवणेकामी व उप मांची अंमलबजावणी 
करणेसाठी थापन करावया या Special  Purpose Vehicle [SPV]) म ये 

मा.आयु  सो. ह े यांचे अ य  असतील यानुसार यांचे अ य तेखाली महापािलकेतील 
४ अिधकारी संचालक हणून नेमणूक करणेस मा.आयु  सो. तथा मा.अ य  यांना 
अिधकार राहतील.  

सदर या तािवत िवशेष उ ेश वहन (Special  Purpose Vehicle 

[SPV])  माफत खालील कामकाज मुख वेक न देणे गरजेचे आह.े 

१. CSR संदभात सरकार या वतीने वेळोवेळी िस  होणारे तरतुदी,अिधसूचना,संशोधने, 

शुि प के याबाबत अ ावत मािहती चे संकलन करण ेव ते महानगरपािलके या अिधका यांना 
तसेच शहरा या सं था व नाग रकांना अवगत क न देणे. 

२. कंप यांना आरो य, िश ण, मिहला व बाल सबलीकरण, कौश य िवकास, 

पयावरण, द ांग सबलीकरण क प राबिव या या दृ ीने ोह सािहत करणे असेच महानगर 

पािलके सोबत  PPP ( Public Private Partnership) मा यमातून वरील िवषयावर 'करार' 

(MoU) घडवून आणण,े आव यक अस यास वरील िवषयांवर व ंत क पाची आखणी करणे 

व अंमलबजावणी करण.े 

३. इतर Foundations, NGOs, Funding agencies यां याशी सम वय साधून 

यांना  आरो य,िश ण, मिहला व बाल सबलीकरण, कौश य िवकास, पयावरण, द ांग 

सबलीकरण क प राबिव या या दृ ीने ोह सािहत करण े असेच महानगर पािलके 
सोबत  (Public Private Partnership) मा यमातून वरील िवषयावर'करार' (MoU) 

मा यमातून वरील िवषयावर'करार' घडवून आणण.े  

४. शहरातील ांचा अ यास क न, CSR या मा यमातून राबिव यात येऊ शकणारे क प 

तयार करण ेव ते CSR  Forum तसेच इतर funding agencies या ासिपठांवर याचे 

सादरीकरण करण ेव यां याशी िनयिमत संपक आिण सम वय साधून यासाठी आव यक ती 
साधन-साम ी (आव यक ान, तं ान, िनधी, मनु य बळ इ यादी) उभी कर यास य  

करण.े 

५. महानगरपािलकेचे िवकासािवषयक क प तसेच काय मांचा अ यास क न यांचे‘मू य 

व धत’ कर या या दृ ीने आराखडा तयार करण े व तो वेगवेग याForum सादर क न 
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यासाठी लागणारी साधन-साम ी( आव यक ान, तं ान, िनधी, मनु य बळ इ यादी) उभी 

कर यास य  करण.े 

६. आप ी व थापन तसेच इतर तातडीने करावया या मदतीसाठी य  करण.े 

७. CSR अिधिनयमांना िवचारात घेऊन CSR संदभात महानगरपािलकेने दले या सूचनांची 

अंमलबजावणी करण.े 

८. इतर 

९.  CSR (Corporate Social Responsibility) / CER (Corporate Enviroment 

Responsibility – F.No.22-65/2017-IA.III) ची कायालय थापन करण,े 

अिधकारी/कमचारी यांचेकामी पपरी चचवड महापािलकेतून ितवष  र म पय े१ कोटी 
तरतूद क न सदर कंपनीस ितवष  र म ह तांतर करणे आव यक आह.े सबब उपरो माणे 
पपरी चचवड  महानगरपािलकेतील सी.एस.आर. / सी.ई.आर. उप मांचे 

अंमलबजावणीसाठी मा.आयु  सो. यांचे अ य तेखाली िवशेष उ ेश वहन(Special 

Purpose Vehicle [SPV])गठीत करणेस तसेच सदर या SPVकंपनीस व नमूद केले या 

उप मांचे कामकाज सोपिवणेस मा यता िमळणेकामी व तसेच महानगरपािलकेचे 
अंदाजप कात ितवष  र म पये १ कोटी C.S.R. / C.E.R. साठी तरतूद क न सदर 

कंपनीकडे ह तांतर करणेकामी मा यता देणेत यावी. 

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- 
सी.एस.आर/सी.ई.आर. उप म राबिवणेकामी व उप माचा अंमलबजावणी करणेसाठी थापन 
करावया या Special Purpose Vehical (SPV) म ये मा. महापौर हे याचे अ य  व 

संचालक असतील तसेच मा. आयु  हे मु य कायकारी अिधकारी / संचालक असतील व 
महापािलकेतील चार अिधकारी संचालक िशवाय तीन पदािधकारी मा. प नेते, मा. सभापती 
थायी सिमती, मा. िवरोधी प नेते यांचा देखील संचालक हणून नेमणूक करणेस  मा यता 

देणेत यावी तसेच सव प ीय गटने यांचा संचालक हणुन समावेश करणेस मा यता देणेत 
यावी. तसेच सवप ीय गटने यांचा संचालक हणून समावेश करणेत यावा. 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

मा.सिचन िचखले – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स म.सभागहृ, ऑन लाईन उपि थत 

असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. गटने यांचा पण याम ये समावेश करावा. तु ही एक 
कंपनी थापन करता आिण यात गटने यांना घेत नाहीत, नदी सुधार क पाम ये आम या पण 
प ाचे राजू साळवी असे िववीध लोक काम करतात, या याम ये पण घेतल नाही. हणजे 
िनयम तु हीच बनवणार नंतर डावलणार न  चाललय काय. तु हाला पारदशक कारभार 
करायचा तर का लांब ठेवता, जवळ यानां.        
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 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक – ७११                                                  िवषय मांक – ३ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  

 

              संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातंिव/२/कािव/११०/२०२१,  
                           द.२७/०९/२०२१. 
                       २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०४०८ द.६/१०/२०२१   

द. ४ माच २०२१रोजी मा.आयु सो. यांचे समवेत मा.मु य मािहती व तं ान 
अिधकारी तथा CSR मुख, ी.िवजय वावरे, CSR EXPERT, ीम. ुितका मुंगी, CSR 

सहा यक स लागार झाले या बैठक त से शन ८ या काय ानुसार कंपनी थापन करणेबाबत 
मा.आयु सो. यांनी िनदश दलेले होते. या अनुषंगाने िवकासा मक उप म राबिवणेकरीता 
से शन८ (Section 8 Act) या काय ानुसार SPV कंपनी थापन करणेचे तािवत आह.े 

कॉप रेट वहार मं ालय भारत सरकारने, 'कंपनी कायदा २०१३' म ये CSR (Corporate 

Social Responsibility) संदभात काही तरतुदी के या आहते. या नुसार कलम135 

(1)  ारे या  कंपनी चे[ त पूव चे आ थक वषात] (अ) िन वळ मू य पये 500 कोटी 

कवा(ब) उलाढाल पय े 1000 कोटी कवा (क)िन वळ नफा पय े 5 कोटी असेल तर या 

कंपनीस C.S.R (Corporate Social Responsibility) हणजेच 'कंपनी या सामािजक 

उ रदािय व' अंतगत उप म घेणे अिनवाय करणेत आल ेआह.े C.S.R मा यमातून खच केली 

जाणारी र म याबाबत[कलम १३५(५)] नुसार' येक कंपनीने  येक िव ीय वषात कंपनीने 

खच के याची खा ी क न यावी, जे आधी या तीन आ थक वषात केले या कंपनी या 

सरासरी िन वळ न या या कमान दोन ट े  असेल' असे नमूद केल ेआह.े फे ुवारी २०१४ ते 

जानेवारी २०२१ कॉप रेट वहारमं ालयाने वेळोवेळी िस  केले या अिधसूचना व 
शुि प के नुसार CSR संदभातील अिधिनयम अि त वात आल ेआहेत. 

'कंपनी कायदा २०१३' नुसार कंप या यां या‘कॉप रेट सोशल र पॉि सिबिलटी 

पॉिलसीजम य’े संबंिधत उप म समािव  क  शकतात: - 

(१) उपासमार, दा र  आिण कुपोषण िमटवण.े [ ितबंधा मक आरो य सेवेसह आरो य 

सेवेला ो साहन देणे, व छता  आिण सुरि त िप याचे पाणी उपल ध क न देणे.] 

(२) िवशेष िश ण आिण रोजगार िवशेषत: मुले, ि या, वृ  आिण अपंग आिण 

उपजीिवका वाढी या क पांम य े वसाय कौश य वाढिव यासह िश णाचा सार 
करण.े 
(३) ी-पु ष समानतेला ो साहन देणे, मिहलांचे स मीकरण करण,े मिहला आिण 

अनाथांसाठी घरे आिण वसितगृह ेउभारण.े ये  नाग रकांसाठी वृ ा म, डे केअर सटर 
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आिण अशा इतर सुिवधा उभारण ेआिण सामािजक आिण आ थकदृ ा मागास गटांना 
भेडसावणा या असमानता कमी कर या या उपाययोजना. 
(४) पयावरणीय ि थरता, पयावरणीय संतुलन, वन पती आिण ा यांचे संर ण, ाणी 

क याण, कृषी वनीकरण, नैस गक संसाधनांचे संर ण आिण माती, हवा आिण पा याची 

गुणव ा राखण ेसुिनि त करण.े 
(५) रा ीय वारसा, कला आिण सं कृतीचे संर ण यासह इमारत चे पुन थापना आिण 

ऐितहािसक मह व असलेली ठकाण ेआिण कलाकृती; सावजिनक ंथालयांची थापना; 

पारंपा रक कला आिण ह तकलांचा चार आिण िवकास. 
(६) सश  दलातील द गज, यु  िवधवा आिण यांचे आि त, [क ीय सश  पोिलस 

दल (CAPF) आिण क ीय पॅरा िमिलटरी फोसस (CPMF) द गज आिण िवधवांसह 

यांचे आि त) यां या फाय ासाठी उपाय. 
(७) ामीण खेळ, रा ीय मा यता ा  खेळ, पॅरािलि पक खेळ आिण ऑिलि पक 

खेळांना ो साहन दे यासाठी िश ण. 
(८) पंत धानां या रा ीय मदत िनधी कवा पंत धान नाग रक सहा य आिण 

आप कालीन प रि थती िनधीम य े मदत (PM CARES फंड) कवा क  सरकारने 

थापन केले या इतर कोण याही िनधीम य ेयोगदान व अनुसूिचत जाती, जमाती, इतर 

मागासवग य, अ पसं यांक आिण मिहलांचे सामािजक आ थक िवकास आिण आराम 

आिण क याणासाठी ाधा य देणे. 
(९) (a)क  सरकार कवा रा य सरकार कवा सावजिनक े ातील उप म कवा क  

सरकार कवा रा य सरकार या कोण याही एज सी ारे अथसहाि यत िव ान, तं ान, 

अिभयांि क  आिण औषध े ातील इन यूबेटर कवा संशोधन आिण िवकास 
क पांम य े योगदान आिण (b) सावजिनक अनुदानीत िव ापीठांम ये योगदान, 

भारतीय तं ान सं था (IITs), अणुऊजा िवभाग (DAE) अंतगत थािपत रा ीय 

योगशाळा आिण वाय  सं था, जैवतं ान िवभाग (DBT), िव ान आिण तं ान 

िवभाग(डीएसटी), फामा यु टक स िवभाग, आयुवद, योग आिण िनसग पचार मं ालय, 

युनानी, िस  आिण होिमओपॅथी(आयुष), इले ॉिन स आिण मािहती तं ान मं ालय 

आिण इतर सं था, हणजे संर ण संशोधन आिण िवकास सं था (DRDO), भारतीय 

कृषी संशोधन प रषद (ICAR), भारतीय वै क य संशोधन प रषद (ICMR) आिण 

वै ािनक आिण औ ोिगक संशोधन प रषद(CSIR), शा त िवकास येय (SDGs) ला 

ो साहन दे या या उ ेशाने िव ान, तं ान, अिभयांि क  आिण औषधांम य ेसंशोधन 

कर यात गुंतलेली आह.े 
(१०) ामीण िवकास क प 
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(११) झोपडप ी े ाचा िवकास('झोपडप ी े ' या श दाचा अथ असा असेल क  क  

सरकार कवा कोण याही रा य सरकार कवा इतर कोण याही स म ािधकरणाने 
घोिषत केलेल ेकोणतेही े  स या लागू आह.े 
(१२) आप ी व थापन, मदत, पुनवसन आिण पुनरचना उप मांसह. 

 सामा य प रप क मांक 06/2018 दनांक 28.05.2018 यात असे नमूद केल ेआहे 

क  , कॉप रेट सोशल र पॉि सिबिलटी अॅि टि हटीजसाठी िनधा रत केलेली र म खच 

कर यासाठी कंपनी थािनक े  आिण या या आसपास या े ांना ाधा य देईल. 
तसेच सी.एस.आर. / सी.ई.आर. उप म राबिवणेकामी व उप मांची अंमलबजावणी 
करणेसाठी थापन करावया या Special  Purpose Vehicle [SPV]) म ये 

मा.आयु  सो. ह े यांचे अ य  असतील यानुसार यांचे अ य तेखाली महापािलकेतील 
४ अिधकारी संचालक हणून नेमणूक करणेस मा.आयु  सो. तथा मा.अ य  यांना 
अिधकार राहतील.  

सदर या तािवत िवशेष उ ेश वहन (Special  Purpose Vehicle [SPV]) 

माफत खालील कामकाज मुख वेक न देणे गरजेचे आह.े 

१. CSR संदभात सरकार या वतीने वेळोवेळी िस  होणारे तरतुदी,अिधसूचना,संशोधने, 

शुि प के याबाबत अ ावत मािहती चे संकलन करण ेव ते महानगरपािलके या अिधका यांना 
तसेच शहरा या सं था व नाग रकांना अवगत क न देणे. 
२. कंप यांना आरो य,िश ण, मिहला व बाल सबलीकरण, कौश य िवकास, पयावरण, द ांग 

सबलीकरण क प राबिव या या दृ ीने ोह सािहत करण े असेच महानगर पािलके 
सोबत  PPP  (Public Private Partnership) मा यमातून वरील िवषयावर'करार' (MoU) 

घडवून आणण,े आव यक अस यास वरील िवषयांवर व ंत क पाची आखणी करण े व 

अंमलबजावणी करण.े 
३. इतर Foundations, NGOs, Funding agencies यां याशी सम वय साधून 

यांना  आरो य,िश ण, मिहला व बाल सबलीकरण, कौश य िवकास, पयावरण, द ांग 

सबलीकरण क प राबिव या या दृ ीने ोह सािहत करण े असेच महानगर पािलके 
सोबत  (Public Private Partnership) मा यमातून वरील िवषयावर'करार' (MoU) 

मा यमातून वरील िवषयावर'करार' घडवून आणण.े 

४. शहरातील ांचा अ यास क न, CSR या मा यमातून राबिव यात येऊ शकणारे क प 

तयार करण ेव ते CSR  Forum तसेच इतर funding agencies या ासिपठांवर याचे 

सादरीकरण करण ेव यां याशी िनयिमत संपक आिण सम वय साधून यासाठी आव यक ती 
साधन-साम ी( आव यक ान, तं ान, िनधी, मनु य बळ इ यादी) उभी कर यास य  

करण.े 
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५. महानगरपािलकेचे िवकासािवषयक क प तसेच काय मांचा अ यास क न यांचे‘मू य 

व धत’ कर या या दृ ीने आराखडा तयार करण े व तो वेगवेग याForum सादर क न 

यासाठी लागणारी साधन-साम ी( आव यक ान, तं ान, िनधी, मनु य बळ इ यादी) उभी 

कर यास य  करण.े 
६. आप ी व थापन तसेच इतर तातडीने करावया या मदतीसाठी य  करण.े 
७. CSR अिधिनयमांना िवचारात घेऊन CSR संदभात महानगरपािलकेने दले या सूचनांची 

अंमलबजावणी करण.े 
८. इतर 
९.  CSR (Corporate Social Responsibility) / CER (Corporate Enviroment 

Responsibility – F.No.22-65/2017-IA.III) ची कायालय थापन करण,े 

अिधकारी/कमचारी यांचेकामी पपरी चचवड महापािलकेतून ितवष  र म पय े१ कोटी 
तरतूद क न सदर कंपनीस ितवष  र म ह तांतर करणे आव यक आह.े सबब उपरो माणे 
पपरी चचवड  महानगरपािलकेतील सी.एस.आर. / सी.ई.आर. उप मांचे 

अंमलबजावणीसाठी मा.आयु  सो. यांचे अ य तेखाली िवशेष उ ेश वहन(Special 

Purpose Vehicle [SPV])गठीत करणेस तसेच सदर या SPVकंपनीस व नमूद केले या 

उप मांचे कामकाज सोपिवणेस मा यता िमळणेकामी व तसेच महानगरपािलकेचे 
अंदाजप कात ितवष  र म पये १ कोटी C.S.R. / C.E.R. साठी तरतूद क न सदर 

कंपनीकडे ह तांतर करणेकामी मा यता देणेत येत आह.े तसेच सी.एस.आर/सी.ई.आर. उप म 
राबिवणेकामी व उप माचा अंमलबजावणी करणेसाठी थापन करावया या Special 

Purpose Vehical (SPV) म ये मा. महापौर हे याचे अ य  व संचालक असतील तसेच 

मा. आयु  हे मु य कायकारी अिधकारी / संचालक असतील व महापािलकेतील चार अिधकारी 
संचालक िशवाय तीन पदािधकारी मा. प नेते, मा. सभापती थायी सिमती, मा. िवरोधी 
प नेते यांचा देखील संचालक हणून नेमणूक करणेस  मा यता देणेत येत आहे तसेच सव प ीय 
गटने यांचा संचालक हणुन समावेश करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 अनुकूल - ८१      ितकूल- ०  
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      -----  
 

मा.अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ४ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो.                 
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                                                                              िवषय मांक – ४ 
दनांक – २०/१०/२०२१                 िवभाग – मा.आयु  

 
            संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१८/कािव/८१०/२०२१  
                         द.३०/०९/२०२१.  
           २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०४१७ द.६/१०/२०२१   

 पपरी चचवड महानगरपािलका कमचारी महासंघ यांनी सन २०२०-२०२१ आिण 
यापुढील चार वषासाठी महापािलका आ थापनेवरील अिधकारी व कमचा-यांना था बोनस 

व सानु ह अनुदान िमळ याकामी मागणी केलेली आह.े ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा 
र म या संदभात मा.महापौर यांचे अ य तेखाली मा.उपमहापौर, मा.आयु , मा.अ य -

थायी सिमती, मा.प नेते, मा.िवरोधीप  नेते व इतर पदािधकारी, अिधकारी आिण कमचारी 
महासंघाचे ितिनधी यां या म ये दनांक २७/०९/२०२१ रोजी चचा आयोिजत कर यात 
आली होती. या चचम य े महापािलका आ थापने वरील सव अिधकारी व कमचा-यांना 
सन२०२०-२०२१ यावषासह पुढील ४ वषासाठी (सन-२०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-

२३, २०२३-२४, व २०२४-२५ असे ५ वषा पयत) ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा 

र. .२०,०००/- हणून मा यता ा  संघटने बरोबर करारनामा क न मंजूर कराव.े असा 
िनणय झालेला आह े तसा द.२७/०९/२०२१ रोजीचा सभावृ ांत द.३०/०९/२०२१ रोजी 

ा  झालेला आह.े ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- अदायगी कामी 
खालील माण ेिनकष तािवत कर यात येत आहेत. 

१) सन २०२०- २१ म ये जे कायरत अिधकारी / कमचारी वेतन ेणीम य े आहेत. यांना व 
रजा राखीव वै कय अिधकारी आिण रजा राखीव नसस यांना एक मिह या या 
वेतनाइतक  िव ल धी (इतर भ े वगळून) हणजेच ८.३३% इतक  र म सानु ह अनुदान 
हणून व जादा र. .२०,०००/- देय राहील. एका वषाम य े सहा मिह या पासून पूण 

वषापयत सलग सेवेचा कालावधी यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदानआिण यथा माण 
जादा र. .२०,०००/- देय राहील. सहा मिह यापे ा कमी सेवा झाले या अिधकारी / 

कमचा-यांना ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. . २०,०००/- देय राहणार नाही. 
तथािप या रजा राखीव वै कय अिधकारी आिण रजा राखीव नसस यां या नेमणुका 
वेतन ेणीत कर यात आले या आहेत व यांना काही दवस ेक देऊन पु हा वेतन ेणीत 
नेमणुका दे यात आ या आहेत अशां या बाबतीत खंिडत सेवेचा कालावधी वगळता 
यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदान व यथा माण जादा र. . २०,०००/- अनु ेय राहील. 

२) ८.३३% सानु ह अनुदानची र म ही माच २०२१ या िव ल धीवर अदा कर यात 
येईल. याम ये वेतन मयादा राहणार नाही. 

३) महापािलकेतील अिधकारी / कमचा-यांना द.०२/०३/२०२१ ते द.३१/०३/२०२१ या 
कालावधीत पदो ती कवा सेवांतगत आ ािसत गती योजनेतंगत व र  वेतन ेणी लागु 
केली आह.ेअशा कमचा-यांना ८.३३% सानु ह अनुदान अदा कर याकामी यांचे मूळ 
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पदावरील वेतन िवचारात याव.े पदो ती या पदाचे वेतन कवा व र  वेतन ेणी मधील 
वेतन िवचारात घेऊ नय.े 

४) िव ल धी या सं ेत मूळवेतन, वैयि क वेतन,महागाई भ ा, ितिनयु वरील भ ा, 

वसायरोध भ ा याचा समावेश असेल. तथािप घर भाडे भ ा, पूरकभ ा, वै क य भ ा 
व इतर बाबीचा समावेश कर यात येऊ नय.े 

५) बालवाडी िश कांना खालील सु ानुसार जादा र म देय राहील. 

जादा र. . २०,०००/- ÷ ३६५ × हजर दवस = ावयाची जादा र म. 

६) सन २०२०-२१ या वषाम य ेसहा मिह यापासून संपूण आ थक वषात या अिधका-यांनी 

व कमचा-यांनी यात मानधनावरील अिधकारी / कमचारी, मानधनावरील वै क य 

अिधकारी आिण समूह संघटक, DAY NULM अिधकारी/कमचारी व तािसका त वावर 

नेमलेल ेकमचारी, महापािलका आ थापनेवर करार प दतीने/ मानधनावर नेमले या तसेच 

शासनाकडून पगारापोटी अनुदान िमळणा-या सव अिधकारी / कमचारी यांनी काम केले 

आह ेयांचा समावेश रािहल. यांना जादा र. .२०,०००/- यथा माण देय राहील. मा  दोन 
नेमणुक या दर यान काही खंिडत कालावधी असेल तर तो वगळून यथा माण जादा र. . 
२०,०००/- देय राहील. 

७) महानगरपािलका आ थापनेवरील जे अिधकारी व कमचारी सेवािनलंिबत आहेत, अशा 
अिधका-यांना/ कमचा-यांना यांना दे यात येणा-या िनवाह वेतना या ८.३३% र म 
यथा माणसानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- इतके यथा माण देय राहील. तसेच जे 

अिधकारी/ कमचारी  सन २०२०-२१ म य े सेवािनलंिबत झाले आहेत. अशां या बाबतीत 
यांची वेतन ेणीतील सेवा व सेवािनलंबन कालावधीतील िनवाह वेतन िवचारात घेऊन 

यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- देय राहील. तसेच गैरहजर/ 
िवनावेतनी रजेवरील कमचा-यांचे बाबतीत यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदान व 
यथा माण जादा र. . २०,०००/- देय राहील. 

८) जे अिधकारी / कमचारी सन २०२०-२१ या वषात महापािलका सेवेत होते. तथािप िनयत 
वयोमानानुसार सेवािनवृ ,मयत कवा वे छा व वै कय कारणा तव सेवािनवृ  झाल े

आहेत, राजीनामा दलेले, सेवेतून कमी केलेल े / सेवा समा  केलेल े अिधकारी/कमचारी 
यांचा सेवाकाल िवचारात घेऊन तसेच बदली झालेले ितिनयु वरील अिधकारी / 
कमचारी यांचा सहा मिह यापे ा जा त असलेला सेवाकाल िवचारात घेऊन यांना 
यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदान व यथा माण जादा र. .२०,०००/- देय राहील. 

९) महापािलका अिधकारी  व कमचा-यांना या माणे ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा 

र. .२०,०००/- मंजूर कर यात आल ेआह.े याच दराने िश ण िवभागातील(िश ण मंडळ) 
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अिधकारी व कमचारी  यांना ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- मंजूर 
कर याची कायवाही िश ण िवभागाने(िश ण मंडळ)करावी. 

१०) उपरो  िनकषानुसार महापािलका व िश ण िवभाग आ थापनेवरील सव अिधकारी व 
कमचा-यांना सन २०२० - २१ क रता व पुढील ४ वषासाठी मा यता ा  संघटनेशी 
करारनामा क न ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- मंजूर कर यासाठी 
मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर मा यता दे यात येत आह,े तसेच पपरी चचवड 
महानगरपािलका अ थापनेवर सन २०२०-२०२१ या आ थक वषात अिधसं य पदावर 
काम करीत असले या तसेच िनयिमत वेतन ेणीतून अिधसं य पदावर िनयु  दले या 
कमचा-यांना यथा माणे ८.३३% सानु ह व जादा र. .२०,०००/- दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आह.े 

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- मनपा कमचा-
या माणे पीएमपीएमएल या कमचा-यांना, घंटागाडी कामगारांनाही बोनस व सानु ह अनुदान 
दे यास मा यता दणेेत यावी. 
मा.अजीत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.  
मा.अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता--  

ठराव मांक - ७१२                                                 िवषय मांक – ४ 

दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  
 
            संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१८/कािव/८१०/२०२१  
                         द.३०/०९/२०२१.  
           २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०४१७ द.६/१०/२०२१   

     पपरी चचवड महानगरपािलका कमचारी महासंघ यांनी सन २०२०-२०२१ आिण 
यापुढील चार वषासाठी महापािलका आ थापनेवरील अिधकारी व कमचा-यांना था बोनस 

व सानु ह अनुदान िमळ याकामी मागणी केलेली आह.े ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा 
र म या संदभात मा.महापौर यांचे अ य तेखाली मा.उपमहापौर, मा.आयु , मा.अ य -

थायी सिमती, मा.प नेते, मा.िवरोधीप  नेते व इतर पदािधकारी, अिधकारी आिण कमचारी 
महासंघाचे ितिनधी यां या म ये दनांक २७/०९/२०२१ रोजी चचा आयोिजत कर यात 
आली होती. या चचम य े महापािलका आ थापने वरील सव अिधकारी व कमचा-यांना 
सन२०२०-२०२१ यावषासह पुढील ४ वषासाठी (सन-२०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-

२३, २०२३-२४, व २०२४-२५ असे ५ वषा पयत) ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा 

र. .२०,०००/- हणून मा यता ा  संघटने बरोबर करारनामा क न मंजूर कराव.े असा 
िनणय झालेला आह े तसा द.२७/०९/२०२१ रोजीचा सभावृ ांत द.३०/०९/२०२१ रोजी 
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ा  झालेला आह.े ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- अदायगी कामी 
खालील माण ेिनकष तािवत कर यात येत आहेत. 
१) सन २०२०- २१ म ये जे कायरत अिधकारी / कमचारी वेतन ेणीम य े आहेत. यांना व 

रजा राखीव वै कय अिधकारी आिण रजा राखीव नसस यांना एक मिह या या 
वेतनाइतक  िव ल धी (इतर भ े वगळून) हणजेच ८.३३% इतक  र म सानु ह अनुदान 
हणून व जादा र. .२०,०००/- देय राहील. एका वषाम य े सहा मिह या पासून पूण 

वषापयत सलग सेवेचा कालावधी यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदानआिण यथा माण 
जादा र. .२०,०००/- देय राहील. सहा मिह यापे ा कमी सेवा झाले या अिधकारी / 

कमचा-यांना ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. . २०,०००/- देय राहणार नाही. 
तथािप या रजा राखीव वै कय अिधकारी आिण रजा राखीव नसस यां या नेमणुका 
वेतन ेणीत कर यात आले या आहेत व यांना काही दवस ेक देऊन पु हा वेतन ेणीत 
नेमणुका दे यात आ या आहेत अशां या बाबतीत खंिडत सेवेचा कालावधी वगळता 
यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदान व यथा माण जादा र. . २०,०००/- अनु ेय राहील. 

२) ८.३३% सानु ह अनुदानची र म ही माच २०२१ या िव ल धीवर अदा कर यात 
येईल. याम ये वेतन मयादा राहणार नाही. 

३) महापािलकेतील अिधकारी / कमचा-यांना द.०२/०३/२०२१ ते द.३१/०३/२०२१ या 
कालावधीत पदो ती कवा सेवांतगत आ ािसत गती योजनेतंगत व र  वेतन ेणी लागु 
केली आह.ेअशा कमचा-यांना ८.३३% सानु ह अनुदान अदा कर याकामी यांचे मूळ 
पदावरील वेतन िवचारात याव.े पदो ती या पदाचे वेतन कवा व र  वेतन ेणी मधील 
वेतन िवचारात घेऊ नय.े 

४) िव ल धी या सं ेत मूळवेतन, वैयि क वेतन,महागाई भ ा, ितिनयु वरील भ ा, 

वसायरोध भ ा याचा समावेश असेल. तथािप घर भाडे भ ा, पूरकभ ा, वै क य भ ा 
व इतर बाबीचा समावेश कर यात येऊ नय.े 

५) बालवाडी िश कांना खालील सु ानुसार जादा र म देय राहील. 
जादा र. . २०,०००/- ÷ ३६५ × हजर दवस = ावयाची जादा र म. 

६) सन २०२०-२१ या वषाम य ेसहा मिह यापासून संपूण आ थक वषात या अिधका-यांनी 

व कमचा-यांनी यात मानधनावरील अिधकारी / कमचारी, मानधनावरील वै क य 

अिधकारी आिण समूह संघटक, DAY NULM अिधकारी/कमचारी व तािसका त वावर 

नेमलेल ेकमचारी, महापािलका आ थापनेवर करार प दतीने/ मानधनावर नेमले या तसेच 

शासनाकडून पगारापोटी अनुदान िमळणा-या सव अिधकारी / कमचारी यांनी काम केले 

आह ेयांचा समावेश रािहल. यांना जादा र. .२०,०००/- यथा माण देय राहील. मा  दोन 
नेमणुक या दर यान काही खंिडत कालावधी असेल तर तो वगळून यथा माण जादा र. . 
२०,०००/- देय राहील. 

७) महानगरपािलका आ थापनेवरील जे अिधकारी व कमचारी सेवािनलंिबत आहेत, अशा 
अिधका-यांना/ कमचा-यांना यांना दे यात येणा-या िनवाह वेतना या ८.३३% र म 
यथा माणसानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- इतके यथा माण देय राहील. तसेच जे 
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अिधकारी/ कमचारी  सन २०२०-२१ म य े सेवािनलंिबत झाले आहेत. अशां या बाबतीत 
यांची वेतन ेणीतील सेवा व सेवािनलंबन कालावधीतील िनवाह वेतन िवचारात घेऊन 

यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- देय राहील. तसेच गैरहजर/ 
िवनावेतनी रजेवरील कमचा-यांचे बाबतीत यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदान व 
यथा माण जादा र. . २०,०००/- देय राहील. 

८) जे अिधकारी / कमचारी सन २०२०-२१ या वषात महापािलका सेवेत होते. तथािप िनयत 
वयोमानानुसार सेवािनवृ ,मयत कवा वे छा व वै कय कारणा तव सेवािनवृ  झाल े

आहेत, राजीनामा दलेले, सेवेतून कमी केलेल े / सेवा समा  केलेल े अिधकारी/कमचारी 
यांचा सेवाकाल िवचारात घेऊन तसेच बदली झालेले ितिनयु वरील अिधकारी / 
कमचारी यांचा सहा मिह यापे ा जा त असलेला सेवाकाल िवचारात घेऊन यांना 
यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदान व यथा माण जादा र. .२०,०००/- देय राहील. 

९) महापािलका अिधकारी  व कमचा-यांना या माणे ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा 

र. .२०,०००/- मंजूर कर यात आल ेआह.े याच दराने िश ण िवभागातील(िश ण मंडळ) 

अिधकारी व कमचारी  यांना ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- मंजूर 
कर याची कायवाही िश ण िवभागाने(िश ण मंडळ)करावी. 

१०) उपरो  िनकषानुसार महापािलका व िश ण िवभाग आ थापनेवरील सव अिधकारी व 
कमचा-यांना सन २०२० - २१ क रता व पुढील ४ वषासाठी मा यता ा  संघटनेशी 
करारनामा क न ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- मंजूर कर यासाठी 
मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर मा यता दे यात येत आह,े तसेच पपरी चचवड 
महानगरपािलका अ थापनेवर सन २०२०-२०२१ या आ थक वषात अिधसं य पदावर 
काम करीत असले या तसेच िनयिमत वेतन ेणीतून अिधसं य पदावर िनयु  दले या 
कमचा-यांना यथा माणे ८.३३% सानु ह व जादा र. .२०,०००/- दे यास मा यता देणते 
येत आह.े तसेच मनपा कमचा-या माणे पीएमपीएमएल या कमचा-यांना, घंटागाडी 
कामगारांनाही बोनस व सानु ह अनुदान दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

 

                   अनुकूल -- ८१      ितकूल - ०  
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा.अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ५ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 

                                         िवषय मांक – ५ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  

 

              संदभ- १) मा.कदम शिशकांत व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  
                     २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०४२८ द.६/१०/२०२१   

पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने बी.आर.टी. िवभागामाफत  भाग . २५ 
व २६ येथे अबन ीट िडझाईननुसार ४५ मीटर डी.पी. र ता िवकिसत कर यात येणार आह.े 
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नुकतीच याची िनिवदा देखील िस द झाली. याम ये सद रल कामाचे शीषक ह े “ भाग 

.२५ मधील द मं दर, वाकड डी.पी.र ता अबन ीट िडझाईननुसार िवकिसत करणे” असे 
आह.े परंतू सद रल र ता  हा भाग . २५ व २६ म ये समांतर आह.े यामुळे सद रल कामाचे  
शीषक ता काळ बदलून ते “ भाग .२५ व २६ मधील द मं दर, वाकड डी.पी.र ता अबन 

ीट िडझाईननुसार िवकिसत करण”े असे करणेस व सन २०२१-२२ या अंदाजप कात 
व रल माण ेनावात दु ती कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा.संदीप क पटे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.माया बारणे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडते--थेरगाव प रसरात 
िविवध कामात डांगे प रवारांचे मोठे योगदान आहे डांगे प रवाराने आप या महानगरपािलकेस 
डांगे चौक येथे बॅड मटन हॉल तसेच सां कृितक भवनास िवना मोबदला जागा आप या 
महानगरपािलकेस दले या आहेत. यां या कुटंूिबयां या मागणीव न डांगे चौक येथील ेड 
से ेटरचे “ कै.मथाई शंकरराव डांगे ” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा.झामाबाई बारणे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते. 

मा.रा ल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स म.सभागहृ, ऑन लाईन उपि थत 
असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. माई हा िवषय आम यासाठी फार मह वाचा आहे. हा 
सद य ठराव आणलेला आहे मला वाटत शिशकांत आ पा आिण अंबरनाथ कांबळे यांनी हा 
टॅ ड गला ताव केला. याची यावेळेस मी माहीती घेतली ते हा मला सवणे साहेबांनी 

सांगीतल क  नगरसेवक पत चा फोन आला आिण यांनी सांगीतल या बाजूला आ ही आहेत 
आिण या बाजूला तो भाग आहे परंतु सगळयात पही यांदा मी पञ दलं. शेवट या 
टॅ ड गला याला क सलटंट नेमला. ३०/७ ला मी आयु  साहेबांना पञ दल, ३०/८ ला 

िनवीदा िस द झाली हे सगळ करत असताना या ठकाणी तरतूद ठेवली होती मी 
नामदेवरांवाना सांगीतल, यांनी हणले तरतूद यायची असेलतर तुम या भागातलीच या 
या यािशवाय आपण जीबीला एकही उपसूचना घेणार नाही. शेजार या भागाच नाव 

असेलतर माझ काहीही दुमत नाही परंतु गे या तीन वषापासून याचा मे टन स हा . . २५ 
मधुन होतो. अस असताना माजी पदािधकारी तो जर फोन क न सांगतो क  या भागा या 
पलीकड आ ही आहोत आमचही नाव यात या ते या ठकाणी टॅ ड ग चेअरमन होते मग 
साडेचार वष यांनी या टडरला हात का नाही घातला. आम या कुटंूबात या जवळ जवळ 
सगळयाच कलाटे कुटंूबीयाची या ठकाणी जागा आहे. या रोडसाठी आपण आिशष शमा आयु  
असताना हा रोड २४ मी.चा करावा अशा कारची सव ठकाणची मंजूरी घेवून हणजे आपण 
महापािलकेत मंजूरी घेतली, आपण रा यशासनाकडे टीपीसी घेतली परंतु यावेळेस पृ वीराज 
च हाण साहेब सीएम होते ते हणाले परत र ता बारीक करायचा ठराव आणू नका मोठा 
करायचा आणा यामुळ या ठकाणी तो रोड रजे ट झाला. कारण क  या रोडवरती आपल 
द  मंदीर आह े हणून तो रोड २४ मी. करावा याला यारलल आजून तीन २४ मी.चे र ते 
आहेत परंतु नंतर मी हणल एकदा आपण टडर काढू. जस आता आपण ४५ मी. भूजबळ व ती 
ते हजवडी आल या ठकाणी पण अशी त ार आली क  टडर काढू नका ता यात नाही परंतु 
टडर काढ यानंतर आ ही सव नागरीकांची मनि थती बदलून बदलून आज तो ९५ ट े  रोड पुण 
झाला परंतु असं असताना फ  राजकारण हणून कुठलातरी एक पदािधकारी सांगतो ते 
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या ठकाणी टॅ ड ग चेअरमन होते यांनी साडेचार वषात र ता करायचा होता परंतु आता तो 
पुण झाला याची िनवीदा उघडली याच तु ही हेड कसं बदलणार, आता या पुण झाली, 
टडर ओपन झाल अस असताना कुठलाही िवषय वादात न जाता तु ही मंजूर केलातरी मला 
काही हरकत नाही. चार वषापासून बजेटला हेड असच होतं, बजेटच हेड वेगळ न हतं. हाड कर 
साहेब असतांना आ ही बजेट िमळ यासाठी खुप य  केला, नाही िमळाले. र ता होणं 
मह वाच आहे फ  यांला तु ही कुठ या राजकारणात आणू नका नाहीतर फेटाळलतर परत 
आ ही पळायचो मुंबईला असं काही क  नका. यामुळ माझी तु हांला िवनंती आहे क  या 
र याला कुठ याही राजकारणात टाकू नका आमची जर लोक दुखावली गेलीतर हा रोड होणार 
नाही आिण मग यांनी कोणी संबंिधतांनी फोन केलाना यांनी जबाबदारी यायची आिण 
यानी रोड करायचा आिण यान  सगळया लोकांना हणायच क  मी रोड करतो हणून. 

मा.महापौर साहेब, यामुळ माझी तु हांला िवनंती आहे क  या र याला पुव  सारख कुठ याही 
राजकारणात घेवू नका. याची या पुण झालेली आहे, टडर पण ओपन झालेल आहे या 
रोडला आप याला मदत करता येणार नाही हे मी यावेळेस माहीती घेतली ते हा मला समजल 
आिण परत तु ही यांना टे कली काही तरी थांबवायला जाताल. तरी या र याला कुठ याही 
राजकारणात ओढू नय ेअशी मा.महापौर आप याला माझी िवनंती आहे.  

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स म.सभागृ, ऑन लाईन उपि थत 
असलेले सव नगरसेवक, नगरसेिवका. हा जो िवषय आहे तो अबन ि ट या रलेटेड आहे. 
आयु  साहेब मी अनेकवेळा आप याला आिण हाड कर साहेबानंा या संदभात भेटलो होतो. 
आम या भोसरीम ये जे अबन ि टच काम महापािलकेनी काढल ते उ ाण पुला खाली आिण 
बाजूनी फुटपाथ आिण या या खाली काही ठकाणी गाडन काही ठकाणी हॉकस आिण काही 
ठकाणी पाक ग अशा कारच िडझाईन यांनी केल आिण याच टडर काढल आिण आ ही 

सवप ीय नगरसेवकांनी या अबन ि ट या कामाला िवरोध केला, आमचा िवरोध यासाठी 
होता तु ही जे काही िडझाईन केल आहे ते तीथ या थानीक प रि थतीला अनुस न नाही. 
आयु  साहेब तु ही उ ाण पुलाखाली गाडन केल आहे, भोसरीची जर ॅ फक तु ही पाहीलीतर  
एवढा उ ाणपुल क न सु दा सं याकाळी खुप वाहतूक ची क डी असते. यांनी आ हांला हे 
सांगीतल क  ये  नागरीकांसाठी गाडन.  ये  नागरीकांना श य आहे का तो रोड ओलांडून 
या ठकाणी गाडनम ये जाणं आिण तीथ गे यावर तीथ जे काही दुषण आहे हणजे आपण 
ये  नागरीकांना आजारी पाड यासाठीच ते केल, मग यावेळेस िभमाताई फुगे, नगरसेवीका 
यांनी िवरोध केला. वा तवीक तीथ पाक गची गरज होती परंतु तीथ इत या चुक या 

प दतीने आिण रेटून ने याच काम चालल आहे. मला सांगा िनयमान तीथ गाडन करता येतं का.  
तो हायवे आहे, आ ही यावेळेस हणल हा नािशक हायवे आहे  यावेळेस आ हांला उ र दल 
नािशक हायवे हा व न उ ाणपुलाव न  आिण हा खालचा तुमचा लोकल रोड आहे.  मी आयु  
साहेबांना पण हणलो तु ही कधीपण ि हजीट करा कशी ॅ फक जाम होती आज सुदैवाने तीथ 
ल  मोठया माणात होत नाहीत.  जे हा आम या भोसरीम ये कोवीड न हता ते हा मोठया 

माणात ल समारंभ होत होती आिण आम याकड खुप मंगल कायालय आहेत या यामुळ 
आम या भोसरीम ये जवळपास सहा, सात, आठ महीने पुण ॅ फक जाम असते. यांनी 
सुरवातील मॅि झमम आठ मी. आिण िमनीमम चार मी. फुटपाथ करायचे ठरवले होत आिण 
या यानंतर पाक ग आिण पाक ग सु दा यारलल पाक ग दाखवल होतं. हणजे तो माणूस 

गाडी लावणार गाडीतून उतरणार क  डायरे ट याची धडकच होणार मग नंतर आ ही 
यावेळेस मागणी केली यानंतर या याम ये यांनी चजेस केले आिण फुटपाथची िवडथ कमी 

केली आिण रोडची िवडथ थोडी जा त ठेवली परंतु आजही या ठकाणी खाऊग ली केली. 
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मा.महापौर, नाटयगृहा या समोर तु ही जर आलातर खाऊग ली दसेल. मुळात भोसरीम ये 
मोठया माणात कामगार राहतात. रोज या रोज कामगार कामावर जातात, सकाळी जर तु ही 
आलातर दसेल क  हजारो या सं येनी कामगार तीथ उभे असतात. वा तिवक पाहता यांना 
माग या बाजूला जागा क न दयायला पाहीजे होती आिण खाऊग ली जी केली आहे ती रोडला 
आहे यामुळे रोडची िवडथ छोटी झाली आहे. आता रा ल कलाटनी मगाशी उ लेख केला होता 
क  जीथ अबन ि टचे रोड झाले आहेत तीथ काय प रि थती आहे आज, तीथ सगळीकडे     
टप-या झा या आहेत. आ हांला यावेळेस असं आ ासन दल क  अबन ि टचे जे हा फुटपाथ 
होतील ते हा एकही सगल टपरी आिण सगल हातगाडी तीथ होणार नाही अशा कारच 
आ ासन आ हांला अिधका-यांनी दलं. मुळात भोसरीची आिण संपुण पपरी चचवड 
शहराची जर प रि थती पाहीलीतर सगळया फुटपाथवरती हातगाडया आिण टप-या आहेत, 
कुठेही टपरी सोडून आत फुटपाथ नाही ही आ या शहराची प रि थती आहे. मा.महापौर 
साहेब, मुळात आपण हॉकसची पॉलीसी ठरवतोय,  जे काही हॉकस तयार होतात यांना आपण 
वेगळया जागा द या पाहीजेत आिण तशा प दतीच लॅ नग हायला पाहीजे होतं. आज ठक 
आहे ती लोक सु दा या ठकाणी पोट भरतात परंतु चुक या ठकाणी यांना यांच पोट भराव 
लागतय. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आम या भोसरी प रसराम ये या लोकांकडून 
काही मंडळी पैसे गोळा करतात याच ददुव आहे आिण ती सवसामा य माणस आहेत. अशा 
प दतीच तीथ सगळ चुक च चालू आह े आयु  साहेब आपण या याम ये ताबडतोब ल  
घालाव माझे माहीती माणे ते ३८ कोटीच काम आहे.  मुळात ३८ कोटीचा खच तीथ करणे 
खरच यो य आहे का. या या ऐवजी ते पैसे जर आपण इतर ठकाणी वापरले असतेतर, 
आप याला मुलभूत सुिवधा शहरातील नागरीकांना देणे गरजेचे आह े या ठकाणी ते पैसे 
वापरले असतेतर बर झाल असतं.  आयु  साहेब मी सगळया ठकाणचे फोटो काढलेले आहेत, 
ि हडीओज काढलेले आहेत, आज तीथ जी काही तु ही जागा तयार केलीना ता पुर या व पात 
आम या तीथ काय चालत, तीथ तीन चार वाईनशॉप एका बाजूला  आहेत आिण या 
वाईनशॉपमुळ तीथ या ठकाणी सगळ वेगळया कारच काम चालतं आिण आम या भागातील 
महीला भगीनीनां अ रशा: सं याकाळ या वेळेम ये या ठकाणाव न जाता पण येत नाही 
अशी प रि थती आहे. मगाशी सुजाताताईनी  िवषय मांडला या िवषयाला अनुस न अशा 
प दतीच आपण जर याला अनुकूल काही करत गेलोतर या भागातील नागरीकांवरती हा 
एक कारचा अ याय आहे आिण चुक च काम आप याकडन होतय. या यामुळ ताबडतोब 
आपण या कामा या संदभात ल  घालाव आिण जे काही चुक च होतय ते काम ताबडतोब 
थांबवाव आिण जे या प रसरातील नागरीकां या दृ ीने करणे गरजेच आहे पाक ग असेल 
आिण हॉकसची काही वेगळी सुिवधा करायची असेलतर करा आिण या खाऊ ग ली या 
संदभातही आयु  साहेब तु ही ि हजीट करा आिण मग िनणय या.  
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो-- पपरी चचवड 
महानगरपािलका भाग ं .२० संत तुकाराम नगर येथील महेशनगर चौकास छञपती िशवाजी 
महाराज चौक व लगत असले या मैञी चौक ते डी.वाय.पाटील मेिडकल कॉलेजकडे जाणा-या 
मागास कै.धनंजय नाईक सर असे नाव दे यास मा यता देणेत यावी.        

मा.अिजत ग हाणे  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन देतो. 

मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- पपरी चचवड 

महानगरपािलकेची एकूण ४ ना गृहे महानगरपािलकेम ये अि त वात आहेत. सदर 
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ना गृहात अनेक कारचे वािण य नाटके, सामािजक उप म,े शालेय काय म तसेच शासक य 

व राजक य काय म होत असतात. सदर ना गृहाम ये शासक य काय म मोफत होत 
असतात. व इतर काय माक रता शु क अदा करावे लागते. महानगरपािलकेम ये 
नाग रकांमधून िनवडून आलेले लोक ितिनधी हणजे नगरसेवक हे शहरातील नाग रकांक रता 
अनेक लोक उपयोगी उप म राबवीत असतात परंतु यांना सदरची ना गृहे या 
उप माक रता वापरावयाचे अस यास पूण शु क भराव े लागते. सदरची उप मे 
नाग रकांक रता अस याने व याम ये वािण य िवचार नस याने सदर उप मांक रता ना गृह 
आरि त करताना शहरातील नगरसद य यांना शु काम ये व छता व वीज िबल वगळता इतर 
शु क माफ करणे या िवषयास मा यता देणेत यावी. 
 

 तसेच ान योती सािव ीबाई फुले सां कृितक भवन इमारतीतील सावजिनक 
वाचनालय व पधा परी ा क ाचे नामकरण करणसे मा यता देणेत यावी. पपरी चचवड 
महानगरपािलके या वतीने अ े ीय कायालयांतगत भाग  १० मधील ान योती 
सािव ीबाई फुले इमारती या पिह या मज यावर सावजिनक वाचनालय व दुस या मज यावर 
पधा परी ा क  तयार कर यात आले असून सदर वाचनालय नाग रकांसाठी खुले कर यात 

येणार आहे. ान योती सािव ीबाई फुले सां कृितक भवन इमारतीतील सावजिनक 
वाचनालयास " ान योती सािव ीबाई फुले सावजिनक वाचनालय " असे व पधा परी ा 
क ास " ान योती सािव ीबाई फुले पधा क  असे नामकरण कर यास मा यता दे यात 
यावी. तसेच चचवड टेशन येथील ेड से ेटरला ांतीवीर ल जी व ताद साळवे ेड से ेटर 
असे नामकरण करणेस मा यता दे यात यावी.  
 तसेच भाग . ३ म ये खालील क प/र ते न ाने पुण झाले असुन नाग रकांना 
मािहती हो या या दृ ीने यांचे खालील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 

 

अ. 
. 

ठकाणाचे / क पाचे नाव नामकरण 

१ सव न. २२७ आिण सव नं. ११ येथील 
चौकाला नाव देणे. च होली बु. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 

च होली बु.  

२ सव नं. ४०५/१ (कोतवालवाडी च होली बु.) राणी चौक (कोतवालवाडी च होली 
बु.) 

 
तरी वरील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. अ पूघर ते िस दीिवनायक नगरी 
र यास कै.आशा िव ंभर गाथाडे माग असे नामकरण कर यास मा यता दे यात यावी.   
िनगडी येथील भ  श  चौकाकडून िनसग दशन जाणा-या चौकास संिवधान चौक असे 
नामकरण करणेस मा यता देणेत यावी. 

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

मा.अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनां ि वकार या आहेत. 
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 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक- ७१३                                                            िवषय मांक – ५ 
दनांक – २०/१०/२०२१               िवभाग – मा.आयु  

 

               संदभ- १) मा.कदम शिशकांत व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  
                        २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०४२८ द.६/१०/२०२१   
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने बी.आर.टी. िवभागामाफत  भाग . २५ 
व २६ येथे अबन ीट िडझाईननुसार ४५ मीटर डी.पी. र ता िवकिसत कर यात येणार आह.े 
नुकतीच याची िनिवदा देखील िस द झाली. याम ये सद रल कामाचे शीषक ह े “ भाग 

.२५ मधील द मं दर, वाकड डी.पी.र ता अबन ीट िडझाईननुसार िवकिसत करणे” असे 

आह.े परंतू सद रल र ता  हा भाग . २५ व २६ म ये समांतर आह.े यामुळे सद रल कामाचे  
शीषक ता काळ बदलून ते “ भाग .२५ व २६ मधील द मं दर, वाकड डी.पी.र ता अबन 

ीट िडझाईननुसार िवकिसत करण”े असे करणेस व सन २०२१-२२ या अंदाजप कात 

व रल माण े नावात दु ती कर यास मा यता देणेत येत आह.े तसेच थेरगाव प रसरात 
िविवध कामात डांगे प रवारांचे मोठे योगदान आहे डांगे प रवाराने आप या महानगरपािलकेस 
डांगे चौक येथे बॅड मटन हॉल तसेच सां कृितक भवनास िवना मोबदला जागा आप या 
महानगरपािलकेस दले या आहेत. यां या कुटंूिबयां या मागणीव न डांगे चौक येथील ेड 
से ेटरचे “ कै.मथाई शंकरराव डांगे ” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
पपरी चचवड महानगरपािलका भाग ं . २० संत तुकाराम नगर येथील महेशनगर चौकास 

छञपती िशवाजी महाराज चौक व लगत असले या मैञी चौक ते डी.वाय.पाटील मेिडकल 
कॉलेजकडे जाणा-या मागास कै.धनंजय नाईक सर असे नाव दे यास मा यता देणेत येत आहे        
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेची एकूण ४ ना गृहे महानगरपािलकेम ये अि त वात 
आहेत. सदर ना गृहात अनेक कारचे वािण य नाटके, सामािजक उप मे, शालेय काय म 

तसेच शासक य व राजक य काय म होत असतात. सदर ना गृहाम ये शासक य काय म 
मोफत होत असतात. व इतर काय माक रता शु क अदा करावे लागते. महानगरपािलकेम ये 
नाग रकांमधून िनवडून आलेले लोक ितिनधी हणजे नगरसेवक हे शहरातील नाग रकांक रता 
अनेक लोक उपयोगी उप म राबवीत असतात परंतु यांना सदरची ना गृहे या 
उप माक रता वापरावयाचे अस यास पूण शु क भरावे लागते. सदरची उप मे 
नाग रकांक रता अस याने व याम ये वािण य िवचार नस याने सदर उप मांक रता ना गृह 
आरि त करताना शहरातील नगरसद य यानंा शु काम ये व छता व वीज िबल वगळता इतर 
शु क माफ करणे या िवषयास मा यता देणेत येत आहे. 
 

 तसेच ान योती सािव ीबाई फुले सां कृितक भवन इमारतीतील सावजिनक 
वाचनालय व पधा परी ा क ाचे नामकरण करणसे मा यता देणेत येत आह.े पपरी चचवड 
महानगरपािलके या वतीने अ े ीय कायालयांतगत भाग  १० मधील ान योती 
सािव ीबाई फुले इमारती या पिह या मज यावर सावजिनक वाचनालय व दुस या मज यावर 
पधा परी ा क  तयार कर यात आले असून सदर वाचनालय नाग रकांसाठी खुले कर यात 

येणार आहे. ान योती सािव ीबाई फुले सां कृितक भवन इमारतीतील सावजिनक 
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वाचनालयास " ान योती सािव ीबाई फुले सावजिनक वाचनालय " असे व पधा परी ा 
क ास " ान योती सािव ीबाई फुले पधा क  असे नामकरण कर यास मा यता दे यात येत 
आह.े तसेच चचवड टेशन येथील ेड से ेटरला ांतीवीर ल जी व ताद साळवे ेड से ेटर 
असे नामकरण करणेस मा यता दे यात येत आहे.  
 तसेच भाग . ३ म ये खालील क प/र ते न ाने पुण झाले असुन नाग रकांना 
मािहती हो या या दृ ीने यांचे खालील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
 

अ. 
. 

ठकाणाचे / क पाचे नाव नामकरण 

१ सव न. २२७ आिण सव नं. ११ येथील 
चौकाला नाव देणे. च होली बु. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 

च होली बु.  

२ सव नं. ४०५/१ (कोतवालवाडी च होली बु.) राणी चौक (कोतवालवाडी च होली 
बु.) 

 
तरी वरील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह ेतसेच अ पूघर ते िसि दिवनायक 
नगरी र यास कै.आशा िव ंभर गाथाडे माग असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे.     
तसेच िनगडी येथील भ  श  चौकाकडून िनसग दशन जाणा-या चौकास संिवधान चौक असे 
नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
              अनुकूल --८१      ितकूल - ०  
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ----          
मा.अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ६ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 

                                          िवषय मांक – ६ 
दनांक – २०/१०/२०२१                   िवभाग – मा.आयु  

 

                    संदभ –  १) मा.अितरी  आयु  यांचेकडील प    
                                    . शा/१/कािव/९५७/२०२१, द.१४/०९/२०२१     
                                २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .५६ द.१७/९/२०२१  
          पपरी चचवड महानगरपािलके या णालयांकरीता थायी आ थापनेवरील गट 
“अ”मधील र  असणारी पद े सरळसेवा वेशाने भर यासाठी जािहरात .७३/२०१९ 
द.१३/०९/२०१९ िस  कर यात आली होती. यूरो सजन व लॅ टीक सजन ा 

िवशेषत  अिभनामाची र  पद ेभरणेकामी  उमेदवारांचे वय, शै िणक अहता, अनुभव, 
जाती वग व समांतर आर ण इ या द िवषयक कागदप ांची तपासणी होण े आव यक 
अस याने ऑनलाईन ारे अज केलेल े उमेदवारांना जािहर िनवेदन, ई-मेल ारे कागदप  े
तपासणी व मौिखक मुलाखतीस उपि थत राहणेबाबत कळिवणेत आल ेहोते. ऑनलाईन अज 
केले या उमेदवारांपैक  मौिखक मुलाखतीस उपि थत राहीले या व सेवायोजन 
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कायालयाकडील संकेत थळाव न उपल ध झाले या उमेदवारांचे कागदप ांची पडताळणी 
व मौिखक मुलाखती दनांक १८/०९/२०२० रोजी घे यात आले या आहेत. 
१) नामिनदशना दारे अज मागिव याची प दती :- www.pcmcindia.gov.in या 

महापािलके या संकेत थळामाफत Online प दतीने 
२) िवशेषत  पदांची वेतन ेणी :- र. .१५६००-३९१०० ेड पे . ७६०० (सहा ा वेतन 

आयोगानुसार)                                      
३) नामिनदशना दारे भरावया या पदांचा तपिशल, उमेदवाराचे नाव, नेमणूक वग :- 

सोबतचे प  “अ”नुसार 
िनवड सिमतीने उमेदवारां या मौिखक मुलाखती घेत या असून मुलाखती दर यान 
जािहरातीम य े नमूद केले माण े उमेदवारांनी सादर केलेली शै िणक अहतेची कागदप ,े 
अनुभव, िवषयातील ान इ यादीनुसार उमेदवारांना गुण दे यात आलेल े आहेत. सदर गुण 

त ा िवचारात घेऊन सोबतचे प  ‘अ’नुसार  पा  उमेदवारांची िनवड यादी सादर केली 

आह.े या यादीमधील युरो सजन व लॅि टक सजन अिभनामाची गट अ मधील पद ेसरळसेवेने 
भर यास मा यता देणेत यावी. 

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- िपपंरी चचवड 
महानगरपािलका (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० यास शासनाची मा यता 

ा  आहे. 
सदर सेवा िनयमात “ भांडार िवभागाकरीता” भांडार िनयं क (गट-अ) या पदाकरीता 

शै िणक व अनुभव अहता िनि त करणेत आली आहे. तरी याम ये खालील माणे सुधारणा 
कर यास व सदर पद १००% पदो तीने भर यासाठी सेवा िनयमात शासन मा यतेने दु ती 
कर यास मा यता देणेत यावी. 

 

                                   सुधारीत अहता 
 

अ. ं . संवग पदनाम नेमणुक ची प दत 
व ट े वारी  

१.नामिनदशन 

२.पदो ती 

३. ितिनयु  

वेतन ेणी नेमणुक क रता अहता व 
नेमणुक या प दती पहा िनयम (३) 

१ शास कय 
सेवा 

(गट -अ) 

भांडार 
िनयं क 

पदो ती १००% S 23  

र. .  

67700-
208700 

१) मा यता ा  िवदयापीठाकडील 
कोण याही शाखेचा पदवीधारक 
आव यक 

२) पपरी चचवड 
महानगरपािलके या 
आ थापनेवरील भांडार 
अिधकारी (गट-ब) पदावरील 
कमान ३ वष सेवा पुण 
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झाले या अिधका-याची सेवा 
ये ता व गुणव े या आधारे 

पदो ती 
 
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये वग-१, त  वै क य अिधकारी या पदावर 

डॉ. उ वला सुमेध अंदुरकर या सन-२००५ पासून वै क य िवभागात कायरत आहेत. याचंी 
थम िनयु  यशवंत च हाण मृती णालयात कर यात आली होती. सदर कालावधी म ये 

वायसीएमएच णालय येथे भुलत  हणून िवभागात कामकाज केले आहे. स या या भुलत  
या पदावर कायरत आहे. िशवाय वग-१, त  वै क य अिधकारी यां या सेवा ये ता सुची 

.१२/ शा/कािव/१९/२०२० अ वये या “ वै क य उपअिध क” या पदो ती या पदासाठी 

पा  आहे. तरी डाँ. उ वला सुमेध अंदुरकर यांना “ वै क य उप अिध क ” या पदावर पदो ती 

दे यास मा यता देणेत यावी. 
 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये वग-१, त  वै क य अिधकारी,  या 

पदावर डॉ. मिनषा राज कुमार सुयवंशी या सन-२०११ पासून वै क य िवभागात कायरत 
आहेत. यांची थम िनयु  यशवंतराव च हाण मृती णालयात कर यात आली होती. 
सदर कालावधी म ये वायसीएमएच णालय येथे वग-१ ीरोग त  हणून िवभागात 
कामकाज केले आहे. स या या वग-१, ीरोग त  या पदावर तालेरा णालय येथे कायरत 

आहे. िशवाय वग-१, त  वै क य अिधकारी यां या सेवा ये ता सुची .१२/ 

शा/कािव/२२/२०२१ अ वये या “ वै क य उपअिध क ” या पदो ती या पदासाठी पा  

आहे. तरी डाँ.मिनषा राज कुमार सुयवंशी यांना “ वै क य उप अिध क ” या पदावर पदो ती 

दे यास मा यता देणेत यावी.  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ी.गणेश शंकर देशपांडे हे 
१९८८ साली आरो य िन र क या पदावर िनयु  झालेले असून २०१८ पासून 
सहा.आरो यािधकारी या वग २ या पदावर कायरत आहेत. सहा.आरो यािधकारी पदा या 
सेवाजे ता सूचीनुसार ी.देशपांडे हे पदो तीसाठी पा  आहेत. सबब, ी.गणेश शंकर 

देशपांडे, सहा.आरो यािधकारी यांना आरो य कायकारी अिधकारी अिभनामाचे पदावर 

पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत यावी. 

मा.संदीप वाघेरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

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

मा.संदीप वाघेरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन उपि थत 

असलेले नगरसेवक, नगरसेवीका. साधारण दड वषापुव  पीजी इि टटयूटसाठी ११८ ची 
िनवीदा काढली होती आिण यातले आपण ५८ घेतले आिण ६० राहीले.  मा.आयु  साहेब 
आपण जे पीजी चालू केल आहे. वा तिवक पाहता आप याकडे ीकर परदेशी साहेब होते 
यांनी पीजी इि टटयूट चालू कर याच डो यात घेतल आिण यावेळेला यांनी ती ोिसजर 
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चालू केली हणजे साधारण पणे २०१२-१३ या दर यान. या यानंतर पीजी चालू होता 
होता २०१९ उजाडल,ं हणजे सातवष झाल े या यात बरच काही काही झाल सात िवषयाची 
मा यता आली. येक िवषयात दोन लाख भरायचे होते, दोनच लाख भरले आिण सात िवषय 
मंजूर करायचे हणून पण तो िवषय तीथ लटकला गेला या यानंतर  मा.हाड कर साहेब, डॉ. 
पंडीत तीथ गेले आिण डॉ.वाबळेना भेटले हे सगळ झालेल आहे. मा.महापौर साहेब, मला 
या यात असं हणायच आहे क  आता आप याला लॅि टक सजरीचे डॉ टर यायचे आहेत 
पीजीआयचे आजून आप याला ६० डॉ टर यायचे आहेत. आपण वेगवेगळे पाच नवीन 
हॉि पटल केलेले आहेत. िजजामाता हॉि पटल आहे, थेरगावच हॉि पटल आहे, आकुड च 
हॉि पटल आहे, भोसरीच हॉि पटल आहे असे पाच हॉि पटल केले आहेत. मा.महापौर साहेब, 
मला हे हणायच आहे क  कोवीड काळाम ये आप या महापािलके या अ थापनेवरील जे 
डॉ टर होते यांनी चांगल काम केलं. हणजे वायसीएम म ये चांगल काम झाल का तर झाल, 
थोडस वाईट झाल का तर झालं. पीजीआयचे जे डॉ टर होते हणजे ोफेसर, अिस टंट ोफेसर 
कवा एचओडी वगैरे काही िनयु  केलेले आहेत आयु  साहेब, या यातले अिनकेत लाठी जर 

सोडलेतर बाक च कुणाच हणाव असं काम नाही. या याम ये कट ॅ टीस करणारे डॉ टस 
डॉ. वामी, डॉ.वाघ, डॉ.सोनी हे वायसीएम म ये कट ॅ टीस करतात हणजे आपण दोन तीन 
लाख पये तर यांना देतोच पण यांचे यांचे बाहेर उदयोग चालूच आहेत. इथले िसरीअस 
कंडीशनला आलेले पेशंट यां या हॉि पटलम ये पाठवतात. कोवीड काळात ब-याचशा 
डॉ टरांनी असा िबझनेस केला.  यावेळेला ५८ डॉ टस घे यात आले यावेळेस जी काही 
किमटी होती डॉ. लहाने,  हाड कर साहेब आिण जे मेन एचओडी आहेत डॉ.पवन साळवी यांना 
या यात घेतल नाही. यावेळेला अित.आयु  संतोष पाटील होते यांना या किमटीत घेतल 

ही कुठली प दत. बरं घेतलतर घेतल पण ३५ माक त डी परी ेचे आिण ६५ माक लेखी 
परी चेे हणजे आता समजा माऊली थोरात मा या कने टेडमधला िवदयाथ  आहे मी याला 
३५ माक दले आिण आता लेखीम ये ५० माक पडले हणजे  दो ही िमळून ८५ माक झाले 
आिण केशव घोळवे आले याला पण दो ही परी ेम ये २० माक दले आिण इकड मी ५० माक 
दलेतर एकूण ७० माक झाले. हणजे मला माऊलीला िसले ट करायच होतं  अशा प दतीने ही 

िसले शन किमटी झाली बाक चे बरेच उदयोग झाल े यावेळेला योगेशभाई पण भरपूर बोलले, 
मी पण बोललो िवषय मंजूर क  नका वगैरे वगैरे सगळया गो ी झा या तरी िवषय मंजूर 
कर यात आला. मला यावेळेला आम या नेतेमंडळीचे पण फोन आले. आयु  साहेब 
प रि थती अशी आहे क  या सगळया िवषयाम ये वेगवेगळया लोकांचे फोन वगैरे येवून तो 
दबावाम ये िवषय मंजूर कर यात आला.  या यानंतर योगेश भाई आिण मी हणजे ते 
रा वादीचे मी बीजीपीचा असं हणून नाही पण सवसामा य जनतेचे पैसे कर पाने जमा 
होणार आहेत हणून आ ही कोटाम ये िपटीशन दाखल केलं. कोवीड काळ होता डॉ टरांची 
आप याला गरज आहे हणून मी थांबलो पण ते आता मी मु ह करायला आलो.  आता आपण हे 
जे चार पाच हॉि पटल उघडले आहेत आिण सगळयात मह वाच आपल वायसीएम हॉि पटल  
जे आहे या यासाठी आपण पीजी आणलेल आहे, पीजीसाठी वायसीएम नाही. पण आपले 
आतापयतचे डॉ टरानी कोवीड काळात तीथ चांगल काम केल आहे कुणीही सांगेल.  कालच 
एक उदा. सांगतो सोनल च हाण हणून पपळेिनलख मधली तेरा ते चौदा वष वयाची मुलगी 
डेड झाली तीच वीस हजार . बील होतं. तीथ मी बाक  सगळयांना फोन केले, डॉ. वाबळचा 
फोन लागला नाही तीन वेळा ाय केला, मॅसेज सोडला तरी रकॉल आला नाही. नंतर अिनकेत 



134 
 
लाठीला फोन केला. पहील हणजे मयत माणसाच आपण काही घेत नाहीत परत ती आप या 
ह ीतली होती बाहेरची न हती तरी तीथ सांग यात आल क  ३० ट े  नगरसेवकांच आहे 
हणून आ ही माफ क .  परंतु या माणसाची गरीब प रि थती आहे, मग डॉ. लाठीला 

सांगीतल डॉ.लाठीन तीथ सीएमओला सांगीतल या सगळया गो ी झा या व ते बील माफ 
झालं. आप या पपरी चचवड मध या माणसाची ही प रि थती असेलतर बाहे न केरळ मधुन 
इकडून तीकडून पंच ोशीतली माणस इथ आलेले आहेत. सगळयात मह वाच राञीचा पेशंट 
आला कवा दवसाचा आला एक आम या इथला मोना अंकल हणून आहेत हे दी आहे. 
ऑपरेशन थेटरवरती नेल याला बेडवरती झोपवील तो बेड तुटला. या यानंतर याला 
ऑपरेशनला पाठवल ते ससूणला  अशी बरीच प रि थती आहे क  पीजीआय चालू झा यानंतर 
तीथ कुठलीही टमट होत नाही. फ  सुटाबुटात सगळेजण येणार इं लीश टॉक ग करणार 
कारण क  ब-यापैक  आ हांला इं लीश चांगल कळत नाही, अशा प दतीने ते काम करणार 
आिण तु हांला येवून तीथ काहीतरी सांगणार क  सर आपण असं क  तसं क  तु ही पण 
हणणार हो खरच चांगल आहे. लोकांना या सुिवधा पाहीजे या दया आता िजजामाता 

हॉि पटल चालू क न बरेच दवस झाल े तीथ आपण हे टीलेटर बेड वगैरे पण दलेत. 
सीएसआर मा यमातून पण आलेत सगळया गो ी झा या.  आज तीथ एखादी ेगनं ट बाई 
आली िडले हरीसाठी तर अजून आपण तीथ ऑपरेशन थेअटर चालू क  शकलो नाहीत. 
आतापयत महापािलके या अ थापनेवरती ओ हर ऑल डॉ टर कती आहेत. साधारणपणे 
४५० ते ५०० डॉ टस आहेत अशी माझी ऐक व माहीती आहे खर खोट काय आहे हे मला 
माहीती नाही. हणजे िशकणारे िवदयाथ  जे ोफेसर,  असी टंट ोफेसर  आिण आपले जे 
अ थापनेचे डॉ टस असे सगळे िमळून कती आहेत. मग हे नेमके करतात काय आपण हे सगळे 
आतापयत इ लीमट करायला पाहीजे होतं. आयु  साहेब या शहराच हे पोटॅि शअल आहे हे 
वत:च वत: उपिजवीका क  शकतं. इथ लोकांना जर सुिवधा चांग या भेट या, आरो या या 

पण सुिवधा चांग या भेट या, पयावरणा या जर सुिवधा चांग या भेट यातर हे शहर सगापूर 
होवू शकतं, मनात आणलतर. आयु  साहेब तु ही पसनल ल  दया. पपरी चचवड म ये जे 
काही लोक राहणार आहेत कवा बाहेरचा जर मयत झालातर या याकडन आपण पैसे घेत 
नाहीत तरी या सोनल च हाण यांची आडवणूक केली याची मा.महापौर साहेब, तु ही माहीती 
यायला लावा आिण कारवाई करा. सवात मह वाच हणजे जसं वायसीएम हॉि पटल पहील 

होतं हणजे ते महापािलके या अ थापनेम ये चालायच वायसीएमसाठी पीजीआय चालू केलेल 
आह े यां या अंडरम ये िस टीम चालू आहे. आता साहेब, प र थती अशी आहे क   आपले १२८ 
नगरसेवक आहेत यांना कुणाला माहीत नाही फ  तेवढे डॉ. वाबळे माहीती आहेत. अ थापनेचे 
डॉ टर आप या इथे रॉय असतील, पवन साळवे  असतील, गोफणे असतील कवा दादेवार हे 
अ थापनेचे डॉ टस सवाना माहीती आहेत. पीजीआयचे डॉ टर फ  वाबळे सोडलेतर 
कुणालाच काही माहीती नाही.  वायसीएम हे महापािलके या अंडरम येच याव पीजीआय 
चालू केलेल आहे याला तीन वषाचीच मा यता आहे दर तीन वषानी आप याला मा यता 
यायची आहे. आपण जे डॉ टर कवा ोफेसर, अिस टंट ोफेसर भरले आहेत जर पुढ या तीन 

वषात मा यता कॅ सल केलीतर या डॉ टरांच काय होणार. शेजारीच डी.वाय.पाटीलच 
पीजीआय चालू आहे ६५० कमचारी तीथ मानधनावरती काम करतात आिण जी ऍड करायला 
पाहीजे होतीना ती रा यशासना या ले हलवरती करायला पाहीजे होती आिण याची परी ा 
एमसीएनी घेतली असती.  सवात मह वाच जे इथ या काळात मानधनावरती डॉ टर आले 
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होतेना यात ८५ ते ९० ट े  यांचच िसले शन झालं बाक चे जे बाहे न आलेले आहेत यांच 
िसले शन झालेल नाही. तु ही जे मानधनावरती डॉ टर आले होते यांची ली ट  आिण यांची 
ली ट काढून बघा. तु हांला जर ८० ट या या वरती मॅच नाही झालीतर तु ही हणाल ते 
आ ही ऐकू. हे सगळ लांगेबां यामुळ या गो ी झाले या आहेत.  आयु  साहेब तु ही थोडशे 
ि ट आहेत असं सांगतात आिण तो ि टपणा तुमचा दसला पाहीजे. हे जे डॉ टर भरले 
आहेत ते दोन वष ोबेशन िपरीएड वरती आहेत हणजे अजून यांचे सहा महीने राहीलेले 
आहेत या याम ये आपण िनणय घेवू शकतो.  मा.महापौर साहेब, तु ही लेअरकट या गो चा 
आदेश दया एवढ बोलून थांबतो, जयह द जय महारा .  

मा.आशा धायगूडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उपि थत असलेले नगरसेवक, नगरसेवीका.  खरतर मगाशी मा. खासदार अमोलजी को हे हे 
मला असं वाटल इथून ते गेल े हणून मी यांचा नामो लेख केला न हता, तरी संपुण सभागृह 
आिण खरतर आज मा.को हे साहेब आ यामुळे आपण सगळेजण बोललो आिण इथल सभागृह 
कस चालतय याची पाहणी मा.खासदारां या मा यमातून केली जाते. मा.महापौर साहेब, आता 
ख-या अथाने संदीपने बरच काही सांगीतल आिण या यावरती मी पु हा काही अजीबात चचा 
करणार नाही परंतु यांनी बोलताना सांगीतल क  वाघ सारखे डॉ टर स मा.महापौर साहेब, 
खरच पहा क  ते महानगरपािलके या वायसीएम हॉि पटलम ये असतात का? आिण 

माग यावेळेस तु हीच िपठासीन अिधकारी असताना स मा.आयु  साहेबांना  आदशे दले होते 
क  आपण महानगरपािलके या सेवेत असूतर आपण खाजगी ॅ टीस  क  शकतो का? आपले जे 

जुने डॉ टस आहेत यावेळेस जे जे डॉ टस, हो या सगळयांवर महानगरपािलकेनी कारवाई 
केली होती मग हे पीजीआयचे डॉ टर आप या महानगरपािलकेची सेवा कर यासाठी आलेत 
यां याकडून सेवा क न घेतली पाहीजे उलट कब ना आप या डॉ टरापे ा यांचा पगार सु दा 

जा त आहे पण ठक आहे या यावरती आपण बोल यात अथ नाही परंतु िनयमाला ध न 
या ठकाणी मा.आयु  साहेब काम होणं आव यक आहे. मा या माहीतीनुसार डॉ.वाघ साहेबांच 
तु ही रेकॉड पाहीलतर ते महानगरपािलके या वायसीएम णालयाम ये, तीथल साहेब 
ट हीच फुटेज मागवाना ते कतीवेळ या दवाखा याम ये असतात कती पेशंट यानंी तपासले 

हे सगळा चाट असतो मला सांगालतर मी आणुन देते. ते कोण या मही यात कतीवेळ 
वायसीएम हॉि पटलम ये असतात यांनी कती पेशंट तपासले, समजा मी डॉ टर हणून आहे 
तर माझी जबाबदारी असेल या लोअरची तर यां या सहया कती ठकाणी आहेत याची 
आपण पाहणी करावी. आपण कती खच करतो, डॉ टस कती नेमले, कतीला कती पगार 
देतो हे मह वाच नाही परंतु आयु  साहेब या ठकाणी वायसीएम जर का दवाखाना आपला 
आहे तर या ठकाणी डायलेिससची हेपॅटायटीस-बी साठीची मिशन आप याकडे शहराम ये 
उपल ध नाही.  आपण हजारो, कोटयावधी पयाच टडर काढतो परंतु जर हेपॅटायटीस-बी चा 
पेशंट आप याकडे आला आिण याला डायलेिसस लागत असेलतर आप याला इथून ससूणला 
या पेशंटला पाठवाव लागतं, का एवढी अवहेलना ? यांना भाजल यांना आपण पु यात 

पाठवतो इथपयत ठक आह.े परंतु हेपॅटायटीस-बी या पेशंटना डायलेिसस लागण ही 

आजकालची खुप कॉमन गो  होत चाललेली आहे आिण हयासाठी जर आपण कधी िवचारणा 
महानगरपािलकेत केलीतर आप याला असं ऐकायला िमळत क  हेपॅटायटीस-बी साठी 
आप याकडे कोणतही डायलेिससच मिशन नाही तरी आपण वरीत आदेश दयावेत क  
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हेपॅटायटीस-बी साठी जी काही मिशनरी असेल, जो काही खच लागणार असेल तो वरीत 
महानगरपािलकेनी केला पाहीजे  जेणेक न शहरातील नागरीकांसाठी सुिवधा उपल ध होईल, 
ध यवाद. 

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन उपि थत 
असलेले नगरसेवक, नगरसेवीका. मा.आयु  साहेब मलाही आप याला िवनंती करायची आहे 
क  वायसीएम सारख हॉि पटल हे संबंध महारा ाम ये ओळखल जातं. पुणे िज हयातूनच 
न हेतर संबंध महारा ातून गोरगरीब पेशंट तीथे येत असतात आिण आताच संदीपने उ लेख 
के या माणे हया प दतीने जी डॉ टरांची भरती झाली या भरती ब ल आ ही ओरडून दमलो 
परंतु जे चुक च करायच ते केल, एजबार झालेले डॉ टर सु दा घेतले गेले. आप या डॉ टरांना 
बाजूला ठेवून दुस-या डॉ टरांना या वेळेला आले या लोकांना वेगळया मागाने, थोड यात 

ाचारा या मागाने माक देवून सरळ क न घेतल गेलं. आता जे काही जुने डॉ टर आहेत या 
जु या डॉ टरांना तु ही याय दे याचा य  केला आहे याब ल आपल अिभनंदन. परंतु आयु  
साहेब आप याला एक िवनंती अशी आहे क  तु ही नसताना तुम या आ द साधारणत:  वष 
दोन वषाम ये जी काही घाण झालेली आहे याबाबत आ ही ओरडतोय या या कागदपञाचे 
पुरावे आहेत याकड तु हांला कुठेतरी ल  घालाव लागेल. दुसरी गो  आशाताईनी 
सांगीत या माणे डायलेिससची अव था वाईट आहे, संदीपने सांगीत या माणे आज 
आप याकडे जेवढे पीजेचे डॉ टस भरलेले आहेत पो ट ॅ यूएट डॉ टरांची आता आप याकडे 
जी टम आहे परंतू ऑपरेशन िथएटरची काय अव था आहे, ते जुने टेबल, माग यावेळेला 
ऑपरेशन होतेवेळेस टेबल तुटला, मागे अ खा लँप पेशंटवर व न पडला, सुदैवाने पेशंट 
दगावला नाही, एवढी वाईट आिण दयनीय अव था ऑपरेशन िथएटरची आह ेआिण एवढे पेशंट 
हणजे गायनीकसाठी आप याकडे गद  असतेच असते. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब 

एक एक पेशंटला शु वार दला जातो हणजे याला आज ञास असेलतर याला दहा दवसाची 
तारीख दली जाते आिण दहा दवसानंतर याला पु हा सांगीतल जातं क  एमज सी पेशंट 
घेतला गेला तुला पु हा आठ दवस पुढे गेली अशी वाईट प रि थती आज वायसीएमची आहे. 
दुस-या बाजूला आपण मोठमोठे हॉि पटल काढतो. बाक या कामावर आपण कोटयावधी पये 
खच करतो आिण आज वायसीएमकडे आपण दुल  करतो. मग एवढे पगार देवून आप याला 
डॉ टर यायचे आहेत आिण नागरीकांची गैरसोय करायची आहेतर मग कशाला करायच 
आपण हे. मा.महापौर साहेब,  तेथील ओटी सुधारले पाहीजे. डॉ टरांसाठी साधी कोपी नाही 
यासाठी हे डॉ टर सांगतात क  तु ही जर इथ केलतर िचरफाड करावी लागेल आिण एवढा 

खच जातो आिण तु हांला म ये वेदना होतील, तु हांला से टीक होवू शकत, तु हांला अमुक 
होवू शकतं. तु ही मा याकडे ाय हेट हॉि पटलला या तुमच साठ हजाराम ये काम होईल, 
तुमच कोपी करतो फ  तु हांला दोन टाके पडतील, दोन दवसाम ये तु हांला िड चाज देतो 
अशा कारचा ावसाय ही मंडळी करतात. संदीपने सांगीत या माणे, ताईनी 
सांगीत या माणे डॉ टरांची आयु  साहेब तु ही माहीती या क  कती डॉ टर काम करतात. 
माग यावेळेला या ठकाणी डीन साहेब बसले होते डीन साहेबांना सांगीतल क  तु ही माहीती 
या क  कती डॉ टस काम करतात आिण जे खरच काम करतात या लोकांचे मा.आयु  

तु हांला यांचे पञ आहेत.  तुम या पयत ते पञ येतात का नाही हे मला माहीती नाही. 
वायसीएमम ये आपण ऑि सजनचे लॅ ट लावलेले आहेत ती ऑि सजनची जी लाईन आहेना 
ती जवळपास बावीस वषापुव ची जूनी लाईन आह ेती सगळी लाईन तु हांला बदली करावी 
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लागणार आहे फ  टँक घेवून काही होणार नाही.  कुठतरी एखादयावेळेस ती लाईन भ  
होईल, चोक होईल काहीतरी होईल या यामुळे येथून माग े दोन वष पञ दल, तु ही 
आ यानंतर पञ दल नाही परंतु तु ही माहीती या क  काय प रि थती आहे. आपण आज 
दुसरीकडे अजून एक टाक  बसवायची हणतो, बाक  ठकाणी आपण बसवली मा य आह ेपरंतु 
तीथली दु ती ही तु हांला करावीच लागेल. ओ.टी. तु हांला दु त करावे लागतील. 
या ठकाणी आता सांगीत या माणे डायलेिससची प रि थती अतीशय भयंकर आहे. आज तीथ 

आपण कॅ सरचा पेशंट ट करत नाहीत तो आपण बाहेर पाठवतो. आपण काय करतो ाथिमक 
उपचारासाठी िसया मिशन ारे बघतो ती िसया मिशन सु दा बंद आहे.  कतीतरी मिश स अशा 
आहेत क  छोटया छोटया कारणासाठी या बंद आहेत. मा.आयु  साहेब येक मिश सच एक 
लाईफ असतं आिण या नंतर याला बदलल गेलच पाहीजे. अस असताना सु दा आज 
वायसीएम मधले जे इ मटस आहेत ते पंधरा- सोळा वष जुने इ मटस आहेत या यावरच 
डॉ टरांना काम कराव लागतं, वा तिवक पाहता याची लाईफ संपलेली आहे. ते इ मटस 
बदललेच गेले पाहीजे परंतु वाईट प रि थती आिण अतीशय दयनीय प रि थती आहे. दुस-या 
बाजुला आपण यांना टाफ देतो, यांना पॅरामेडीकल टाफ देतो, यांना बाक चे डॉ टर दया हे 
सगळ देतो आपण ते बरोबर आहे ही लोक तीथ बसून पेशंट दुसरीकडे पाठवतात कवा 
वत: या हॉि पटलला बोलवतात. आता शडगे ताईनी सांगीत या माणे या सगळया 

लोकांकडून बॉ ड िल न या, जसे आम या डॉ टरांकडून बॉ ड िल न घेतले होत तसे 
यां याकडून बॉ ड िल न या. एखादा उपचार आप याकडे होतच नाही तो रेफर के यानंतर 
ती सु दा िडनची परवानगी घेवून रेफर केल पाहीजे, पर पर यांनी रेफर केल नाही पाहीजे. 
पर पर रेफर करायचा यांनी ावसाय सु  केलेला आहे. ओ.टी. म ये लागणार जे बाक च 
मटेरीअल आहे या मटेरीअलचा पण यांनी ावसाय सु  केलेला आहे याम ये यांना किमशन 
पाहीजे अशी ि थती वायसीएमची आहे. मी आपला जा त वेळ घेत नाही, आयु  साहेब मी 
आप याला िडटे सम ये पञ देईल कृपया आपण वायसीएमम ये ल  घालाव, ध यवाद. 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उपि थत असलेले नगरसेवक,  नगरसेवीका, तसेच मा.खासदार अमोलजी को हे हे उपि थत 
आहेत यांच पण वागत करते. वायसीएमचा िवषय आला क  माई आम या भागातील एक 
मोठा िवषय येतो कारण मा या भागाम ये यशवंतराव च हाण णालय आहे. मला वाटत 
वायसीएम हे पीसीएमसी या येक नागरीकाचा ास आहे. आज आपण डॉ टरची भरती 
करतो पण डॉ टरची भरती करत असताना ती कुठ या प दतीने करतो ह े मा या दोन 
सहकायानी तु हांला सांगीतल कारण या भरतीम ये झालेला ाचार हा जवळ जवळ 
सगळयांनाच ात आह.े पण यावेळेला आपण भरती चालू करतो ती चालू करत असताना 
आपण पीजीला लागणा-या इ ा चरचा कधीही िवचार केला गेला का.  क  आपण एक 
मेडीकल कॉलेज चालू करतो आिण मेडीकल कॉलेज या अनुषंगाने आपण फ  तीथे नॉ स काय 
होणार, या नॉ सचा वापर कसा केला जाणार, या िनयमाम ये आपल हॉि पटल बसत का, 
तेवढे िनयमाम ये हॉि पटल बसव याचा य  केला. पण यानंतर माञ या हॉि पटलकडे 
दुल  कर यासाठी कर याचा य  सु  झाला. आज दोन वष कोवीडम ये सगळया डॉ टसनी 
काम केल, नससनी काम केलं पण मा.महापौर तु ही तीथे जावुन कधीतरी अव था बघीतली 
असेल क  तीथली नस आहेना ती बारा बारा तास उभी असते. ती जे हा नस उभी असतेना 
ती या बरोबर असलेला तो टेबल आहेना तो सु दा ती या उंचीचा नसतो आिण ती या 
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प दतीने ती सु दा आयु  साहेब आज या सगळया शारीरीक दृि कोनातून आिण मानसीक 
दृि कोनातून सु दा या खुप हालाक या प रि थतीम ये जगतात. आज आपण बघीतलतर 
बारा तासाला तु ही एक डॉ टर दला, बारा तासाम ये एक डॉ टर डयुटी करतो तीथे. दोन 
माणसच दले तु ही राञीला या डयुटीवर फ  एक नस दली आिण एक डॉ टर दला. एका 
वॉडाम ये कमीत कमी सातशे बेड आहेत वायसीएमचे. ते वायसीएमच सातशेच बेड हे सातशेच 
नसततर ते बाराशे ते पंधराशेम ये क हट झालेल असतं तर हया नसस कुठ या प दतीने काम 
करणार आहेत. मला या दवशी मा या वॉडामधला एक पंचवीस वषाचा मुलगा अिभजीत 
पोतरकर गेला. अिभजीत गे यानंतर जी प रि थती वेळेला कॅ यूलटीम ये होती ती प रि थती 
सांग यासारखी नाही. डॉ टसना बोलवायला सु दा वीस ते पंचवीस िमनीटे लागलेत. आ हांला 
असं वाटतय क  जर वीस ते पंचवीस िमनीटा या अगोदर ते डॉ टस आले असतेतर 
एखादयावेळेस ते पोरग आमच वाचल असतं. आज या प दतीने नसस काम करतात, अ रश: 
आयु  साहेब रडकंूडीला येवून तीथला पॅरामेडीकल टाफ काम करतो. आज आप याकडे 
तीकडे ऍि सडटल  केसेस सगळयात जा ती असतात. ऍि सडट केसेस झा यानंतर यां यासाठी 
काही इ ला ट लागतात ते इ ला ट आ यानंतर तीथे काही असे एजंट आहेत ते एजंट ऑलरेडी 
ऑपरेशन िथअटरम ये जावून ते तीथे इ ला ट दे याच काम करतात. आज वायसीएमम ये 
येणारा ण हा गरीब ण आहे, फनाि शल कंडीशन याची अतीशय हालाखीची आहे तो 
पेशंट तीथे येत असतो आिण या पेशंटला तो इ ला ट समजा पाच हजाराचा असेलतर तो 
पंधरा हजार पयापयत यायला लागतो. माझी आयु  साहेबांना एक िवनंती आिण िवचारना 
आहे क  आतापयत इ ला टच टडर का काढल गेल नाही. महा मा फुले योजनेम ये इ ला ट 
बसवले गेले का नाही, या प दतीने गोरगरीबांच काम का केल गेल नाही. मागे एक इ ला टच 
तु ही टडर काढल होत पण ते टडर असं काढल होत क  ू  एकाला तर माझी िवनंती आहे माई 
आपण आयु ांना आदेश दयावेत आिण इ ला टसच लवकरात लवकर टडर काढून या 
गोरगरीब णांसाठी महा मा फुले योजने अंतगत ते काम कराव. माई, या प दतीने आपण 
काम करतो, या प दतीने आठ हॉि पटल झाली आपली,  अ ावीस ओपीडी झा या, मी दोन 
दवसापुव  आयु ांना एक लेटर दलय क  हया ओपीडी रवीवारी बंद असतात. तरी आयु  

साहेब कृपया एक डॉ टरी तरी रवीवारी देवून या ओपीडी बंद क  नका. पंचवीस लाख 
नागरीक असलेली ही पीसीएमसी आहे, आप याकडे दहा झोपडप या आहेत या याम ये जर 
तु ही नागरीकांची सं या बघीतलीतर ती कतीतरी हजार या सं येम ये जाते. हणजे या 
दवशी जर ओपीडी चालू नसेलतर खाजगी णालयाम ये जावून तेवढे पैसे दे याची यांची 

ताकद नाही. माझी आयु ांना िवनंती असेल क  रवीवार या ओपडी चालू ठेवा िनदान एक 
डॉ टर तरी तीथे तु ही दयावा ही माझी नं  िवनंती आहे. आताच मा या एका सहकायानी 
ऑपरेशन िथएटर ब ल बोलले, आज आपण हणतोय अगदी मॉडयूलर ऑपरेशन िथएटर 
करणार पण आज ऑपरेशन िथएटरची जर वायसीएमची प रि थती पाहीलीतर वायसीएम या 
ऑपरेशन िथएटरम ये अ रश: कुठ या प दतीने णांच ऑपरेशन करायच हे आप याला बघुन 
यांना टे शन येतं. दोन मही यापुव चा िवषय आहे मा या आईचच ऑपरेशन तीथे झाल 
यावेळेला जी कोपी होती ती बंद पडली, यावेळेला डॉ.थोरात वगैरे असतील यांनी यांच 
वत:च ाय हेट इ मट आण यामुळे यावेळेला ते ऑपरेशन कर यात आलं. पण समजा इथे 

जर दुसरा कुणी ण असतातर ही जर अ हेलॅिबलीटी अ हेलेबल झाली नसती तर आयु  
साहेब आपण काय केल असतं. आज जर तीथे बेडची अव था बघीतलीतर माई तीथे दो-या 
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बांधुन ठेव यात बेडला. आपण एवढा पैसा खच करतो आिण बेडला दो-या बांधुन ठेव यात. 
एखादयाला ास यायला ञास होत असेलना तर खालून आप याला पे ह ग लॉक कवा 
िवटा ठेवा ा लागतात ते हा तो बेड वरती येतो. आता आपण मॅकेनाईज बेड घेतलेले आहेत 
पण या मॅकेनाईज बेडची अव थाजर पाहीलीतर आयु  साहेब आप याला रडू कोसळतय क  
आपण गोरगरीबां या आप याच करदा यां या पैशामधुन घेतले या व तंूची ही अव था कुठ या 
प दतीची आहे. आज जे हा पीजी केल ते हा ऑपरेशन िथएटरम य ेआप याला यां या नॉ स 

माणे अगदी िसजर पासून सगळे इ मटस दयावे लागतात पण आप याकडे कुठलही एकही 
इ मटस या प दतीच नॉ समधल नाहीच. आज आपण बी एलकेअर चालवतो, चांग या 

कारे बी एलकेअर चालवल जात, कमी पैशाम ये हाट या पेशंटसाठी काम केल जातं. एका 
आठवडयाला फ  दोन ऑपरेशन तीथ होतात. आप याकड लहान मुलांचा सजन नाही. थोडया 
दवसापूव  एक बाळ ज माला आलं याची अ नलीका  न हती आिण या या पाठीला होल 

होता यावेळेला आप याला या बाळाला ससूणला पाठवाव लागलं.  आपण एवढा मोठा 
गाजावाजा करतोय क  आ ही पीजी केल, आ ही एवढे डॉ टस घेतो, आ ही या प दतीने जातो, 
पेशाली ट येतात. आताच माझा सहकारी संदीपभाऊ या प दतीने बोलला, खरोखरच काही 

डॉ टस फ  नावाला आहेत. कोवीड या काळाम ये फ  जसा आपला एखादा ोफेसर असतो, 
आपण हणतो नाही का शाळेचा ि ि सपल आहे तो ि ि सपल िश काना सांगत असतो क  हे हे 
करा या प दतीचे बरेचसे डॉ टस तीथे आहेत. फ  सांगीतल जात पण यां याकडून काही 
होत नाही. खरोखर या प दतीने आप या पही या जू या डॉ टसना बॉ ड िल न घेतल ेतसे 
यां याकडून सु दा बॉ ड िल न घेतला पाहीजे आिण यांनी सु दा बाहेर खाजगी कुठलेही काम 

करता कामा नये. माई आप याला या गो ीवर फार ल  दयाव लागेल. आपण गोरगरीबांसाठी 
काम करतोय पण ते खरोखर वायसीएम असेल कवा बाक चे जी आपली हॉि पटल झालेली 
आहेत ती खरोखर फ  गोरगरीबांसाठी यां या उपयोगात येतात का.  आज जर बघीतलतर 
आपल सूतीगृह आहे ते फार चुक या प दतीने पही यापासून ठेव या गेल आहे.  आज एखादी 
बाईजर वेदनेनी कळवळत असेलतर बाहेर एखादया खीडक मधुन  एखादा पु ष सु दा 
आतम ये डोकावत असतो याबाईची काय अव था आहे ते बघायला. यावेळेला लाज वाटते 
आयु  साहेब आ ही ब-याचदा या गो ीवर सु दा चचा केली आह े आिण आज आपण 
अ याधुिनक सूतीगृह करणार कधी.  या बाईला या वेदना होतात, आ ही िसजर क न 
मोकळे होतो पण अ याधुिनक सूतीगृह कुठ या प दतीने करणार या बरोबर या बाई या 
िस यूरीटी पे ा या बाईला कुठ या प दतीने आतम ये ट केल जातं याच तु हांला गांभीय 
ओळखता आल पाहीजे. आज दोन दवसापूव  मी एका बाईसाठी यावेळेला िडले हरी 
वॉडम ये गेले होते, आयु  साहेब तीथ चार खीड या आहेत या चार खीड याम ये िडले हरी 
हो या या अगोदर या म म ये ठेवल जातं कवा रक हरी मम ये ठेवल जातं, माई या 
खीडक मधुन सव पु ष डोकवत होते ठक आहे एखादे वत: या बहीणीला बघत असतील, 
आईला बघत असतील, बायकोला बघत असतील पण याच बरोबर बाक या बायका तीथे 
िडले हरीसाठी आले या असतात यावेळेला या बायकानी कुठ या प दतीने जगायच. आज 
आपण िस यूरीटीला तीन एज सी द यात. आज आप याकडे िमलीटरी रटायर लोक सु दा 
तीथे िस यूरीटीम ये आलेले आहेत जे आयसीयू या बाहेर बसतात. आ हांला पण कधी कधी 
लाज वाटते क  यांना कुठ या प दतीने मोठयानी बोलायचं कारण देशभ  यांनी केलेली 
आहे, देशासाठी यांनी सेवा केलेली आह ेती लोक आप या समोर बसलेली असतात. मग या 
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या िस युरीटीच काम काय, अ रश: रेबनसारखा गॉग स घालायचा, सगम सारख बसायचं, 

काठी हातात हालवायची हणजे िस यूरीटी होते का याचा सु दा आप याला िवचार करावा 
लागेल. फ  डामडोम क न चालणार नाही, डॉ टस घेवून चालणार नाही या या बरोबर 
पॅरामेडीकल टाफ असेल या या बरोबर कने टेड बाक चा टाफ असेल या या बरोबरचे 
असलेले इ मट असतील या या बरोबरची आपली असलेली सेवा या याम ये तु हांला चंड 
असा बचाव करावा लागेल. साहेब तु ही कत नी  आहात मी तु हांला आ यापासून पाहते 
तु ही काम करतात तरी हा सु दा बदल तु हांला करावा लागेल. ीकर परदेशीना यावेळेला 
लेटर दल होत आ ही, आपल सभागृह आहे या सभागृहामधली प रि थती थोडीशी यावेळेला 
सुधारली गेली पण यानंतर आ ही हणल होत फॉरे स क लॅब करा. आज आप याला न सग 
टाफ कमी पडतो, मग का नाही आपण नस गच एखाद इि सटयूट सु  करत. वायसीएम या 

मागे एक जागा सु दा रीकामी आहे तीथ तरी तु ही आर ण बदलून ते केल तरी आ हांला बरे 
वाटेल. याच बरोबर आपण आता पीजीसाठीची  िब ड ग उभारतो  या याम ये पही या दुस-
या मज यावर एक ता पुरत नस ग इि सटीटयूट केलतरी चालेल या नससचा वापर तु हांला  
वायसीएम हॉि पटलम य े  कवा दुस-या ऑदर हॉि पटलम ये करता येईल. माझी िवनंती आहे  
क  फ  डॉ टस फ  काही ेसे सी वाढव यापे ा तीथे चांग या प दतीची सेवा कशी देता 
येईल याकडे ल  दयाव एवढच बोलते आिण इथेच थांबते, जय हद जय महारा . 

मा.उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन उपि थत 
असलेले नगरसेवक,  नगरसेवीका, तसेच मा.खासदार अमोलजी को ह ेसाहेब. आयु  साहेब, 
यावेळेस वायसीएमम ये खेड, अंबेगाव, जु र मधुन पेशंट येतात या अगोदर ते ामीण 

हॉि पटलम ये जातात परंतु यांची तीथे सोय न झा यामुळे ते वायसीएमचा ऍ ेस देतात आिण 
आप या वायसीएमम ये आ यानंतर आप या वायसीएममधुन यांना टमट दली जात नाही. 
परवाचीच एक गो  आहे लता डगे हणून पपरवाडीची एक लेडीज होती ती मंचरम ये 
िडले हरीसाठी गेली मंचरमधुन यांना वायसीएमचा आिण ससूण हॉि पटलचा प ा दला परंतु 
आप या वायसीएम हॉि पटलम ये आ यानंतर आप या हॉि पटलमधे डॉ टराकडून सांग यात 
आल क  आप याकडे बेड िश लक नाही. आपण गोरगरीब णांना कतीतरी णांना 
वायसीएमम ये उपचार घेवून तंदु त क न पाठवतो.  परंतु मा या आ दवासी ामीण 
भागातून आले या नागरीकांना तीथ वायसीएमला नेईपयत तीच बाळ पोटत ए सपायर झाल, 
सांगायला वाईट वाटत जर आप या वायसीएममधून असं होत असेलतर गरजू आिण गरीब 
लोकांना तीथे काय टमट दली जात असेल आिण जे लोक वायसीएमम ये येतात यांची 
प रि थती एवढी चांगली नसती परंतु आपण यांना न च चांग या सुिवधा दे याचा य  
करतो परंतु आपले डॉ टस, नस लोक आहेत ते यांना चांगली टमट देत नाहीत, यांना 
वॉडम ये घेत नाहीत. राञी-अपराञी कुठ याही वेळेत आलेतर या डॉ टरांना पहील सांगाव 
लागत तु ही आम याकडे पहीली टमट घेतली होती का, नाव न दणी केली होती का परंतु जे 

ामीण भागातून पेशंट येतात यां या ब ल थोडी सहानुभूती दाखवून आप या डॉ टरांनी 
यांनाही ऍडमीट क न घेवून टमट दली पाहीजे. आपण महानगरपािलके या जागेम ये  

अनेक ठकाणी मोठमोठया िब ड ग उ या करतो मग वायसीएम या िडले हरी वॉडम ये साठच 
बेड कसे काय देवू शकतो. तरी असं न होता येणा-या येक नागरीकांना वायसीएमम ये 

टमट दली गेली पाहीजे, मला बोल याची संधी दली ध यवाद. 
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मा.आशा धायगूडे-शडग-े  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उपि थत असलेले नगरसेवक,  नगरसेवीका. मगाशी मी सांगीतल होत क  हेपॅटायटीस-बी साठी 
डायलेसीस मिशन नाही यात योगेशभाई असतील, मुंढे ताई असतील सगळयांनी अनेक िवषय 
सांगीतले. मा.आयु  आपण आता म ये एक टडर केल याम ये आपण तीन लोकांना डॉ टस, 
टाफ असे वेगवेगळे वाटून दले मगाशी इथे कुणीतरी बोलल क  पाच ट े   स हस  टॅ स 

टाकला जाईल. माझ काहीच हणण नाही टाफ लागणारी गो  आहे तु ही टडर काढल  न  
शहरतील हीताचच काढल असेल यात काही शंका नाही, हेतूवर मी शंका घे याच काहीच 
कारण नाही.  २०१३ ला आप या महापािलकेचा साफसफाईच टडर होतं, ती साफसफाई 
माशनभूमीची होती या याम ये ईएसआय, पीएफचे पैसे या तीथ या कमचा-यांना पगार 
दला जात न हता. हे २०१३ पासून पीएफचा फॉलोअप घेवून पीएफचे मा याकडे सगळे पुरावे 

होते यानंतर या संबंिधत कंपनीने पीएफला पैसे भरले हे मा या कामाला यावेळेस यश 
िमळाल परंतु आज पु हा सहा सात वष लोट यानंतर अव था आहे तशीच आहे. मी अनेक 
अिधका-यांशी बोलताना हणते क  आ ही सगळेजण  काय नवीनच असतो परंतु अिधकारी 
हणून तु ही काही जुने आहात का. समजा तुम याकडे मी कमचारी हणून कामाला आहे तर 

पािलकेनी कमचा-यां या अक टवरती पैसे टाकल ेपाहीजेत जे काही पेमट देय र म असेलतर 
ती डायरे टली मा या अक टवर जमा झाली पाहीजे आिण या संबंिधत सं थेनी काम घतेल 
आहे, ठेका घेतला आहे, पाच ट े  स हस चाज मागतो या या नावावरती आपण फ  पाच 
ट े च स हस चाजच दला पाहीजे. हणजे आता काय झाल आहे क  झाडू खा यातली महीला 
आिण आमचे डॉ टर एकाच केडरला आहेत. अस हणू नये आ ही परंतु हे दो ही सेवा देणारेच 
घटक आहेत फॅ ट अशी आहे क  आम या झाडू खा यातील  महीला कमचारी  आम याकडे 
येतात आिण सांगतात क  ताई मला या ठकाणी कुठतरी नऊ हजार, दहा हजार पगार िमळतो. 
िमनीनम ऍ ट माणे वीस ते तेवीस हजार पयत या कमचा-यांना असताना यां या 
हातावरतील कवडी, पावली दली जाते. मग हे जर काही तुम या डॉ टरां या बाबतीत झाल 
कवा आता मला वाटते आता घोडेकर बाई सांगत हो या क  डॉ टराचा पगार कट होतो वगैरे 

ते डॉ टर िबलकूल सेवा देत नाहीत. यांचा पगार आहे याला तो याय देणं  ही तुमची इ छा 
असणारच तशी माझीही इ छा आहे. मग आप याला अडचण काय आहे, डायरे टली जे काही  
िनयोजन आहे, यांचा जो काही पगार आहे ती संबंिधत जी काही सं था आहे यांनी तुम याकडे 
नाव दयायचे, यांचे अक ट नंबर दयायचे आिण आपण यां या नावावरती पगार पाठवायचे 
आिण फ  जो काही स हस चाज आहे तो संबंिधत सं थेला दयावा. ते आप याला श य आहे 
का हे सांगाव.  

मा.महापौर -   मा.आयु  साहेब या िवषयावर बरीचसी चचा झाली आहे, योगेश बहल, 
पालांडेताईनी चचा केलेली आहे या िवषयी संबंिधत डॉ टर वाबळे असतील, गोफणे असतील 
तीथले कोण कोण असतील यांना या प रि थतीची कडक श दात जाणीव क न दयावी, हा 
वैदयक य िवभाग आहे या ठकाणी या अडचणी असतील या आप याला टाळता येणार 
नाहीत.  तेथील जे डीन आहेत यांनी या अडचणीकडे जा त िस रएसपणे ल  दले पाहीजे. जे 
या ठकाणी काम करतात यांनी आपली बाजू व थीतपणे सांभाळावी, फ  चाण य म ये 

बसून काही दसत नाही. डॉ. गोफणे साहेबांना सु दा सांगावे. एका मागे एक अनेक हॉि पटल 
उभे कर या या ते नादात आहेत ते कुठ या मात आहेत हे सगळ सांभाळता येईल का याचा 
पुढचा मागचा सु दा िवचार करावा.  आप याला जे बजेट िमळणार आहे आिण जे उ प  
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िमळणार आहे ते फ  आप याला वैदयक यवरच खच करायच का, डे हलपमट काही करायची 
नाही का हा सवागीन िवचार करा. बरेचसे अिधकार डॉ. गोफणे यांना दलेले आहेत ते अनुभवी 
अित. वैदयक य अिधकारी आहेत यांना देखील काही अिधकार देणेचे काम कराव. एकालाच 
सगळे अिधकार दलेतर तो याम ये गडबडून जातो यामुळे यांना यांच भान राहत नाही. 
याचा िवचार करावा अशी मी आप याला िवनंती करते आिण आदेशही देते. तरी आपण या 
प दतीने िसरीएसली याव. डीन डॉ. वाबळे यांनाही समजावून सांगावे. पुण कारभार 
सांभाळतांना पुविनयोजन कराव. हे डॉ. यायचे आहेत ते अ यासपुवक घेतलेले आहेत का 
नाहीत, यांना अनुभव आहेत का नाही हा सवागीन िवचार करावा. या मा या सगळया अटी 
आप या समोर राहतील याचा पु हा एकदा आपण िवचार करा. िवषय ं . ६ उपसूचनेसहीत 
मंजुर करणेत येत आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-                                               

ठराव मांक – ७१४                                                           िवषय मांक – ६ 
दनांक – २०/१०/२०२१                िवभाग – मा.आयु  

 

                    संदभ –  १) मा.अितरी  आयु  यांचेकडील प   
                                    . शा/१/कािव/९५७/२०२१, द.१४/०९/२०२१    
                                २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .५६ द.१७/९/२०२१ 

    
पपरी चचवड महानगरपािलके या णालयांकरीता थायी आ थापनेवरील गट 

“अ”मधील र  असणारी पद े सरळसेवा वेशाने भर यासाठी जािहरात .७३/२०१९ 

द.१३/०९/२०१९ िस  कर यात आली होती. यूरो सजन व लॅ टीक सजन ा िवशेषत  
अिभनामाची र  पद ेभरणेकामी  उमेदवारांचे वय, शै िणक अहता, अनुभव, जाती वग व 

समांतर आर ण इ या द िवषयक कागदप ांची तपासणी होण े आव यक अस याने 
ऑनलाईन ारे अज केलेल े उमेदवारांना जािहर िनवेदन, ई-मेल ारे कागदप  े तपासणी व 

मौिखक मुलाखतीस उपि थत राहणेबाबत कळिवणेत आल े होते. ऑनलाईन अज केले या 
उमेदवारांपैक  मौिखक मुलाखतीस उपि थत राहीले या व सेवायोजन कायालयाकडील 
संकेत थळाव न उपल ध झाले या उमेदवारांचे कागदप ांची पडताळणी व मौिखक मुलाखती 
दनांक १८/०९/२०२० रोजी घे यात आले या आहेत. 

 

१) नामिनदशना दारे अज मागिव याची प दती :- www.pcmcindia.gov.in या 
महापािलके या संकेत थळामाफत Online प दतीने  

२) िवशेषत  पदांची वेतन ेणी :- र. .१५६००-३९१०० ेड पे . ७६०० (सहा ा 
वेतन आयोगानुसार)                                       

३)     नामिनदशना दारे भरावया या पदांचा तपिशल, उमेदवाराचे नाव, नेमणूक वग :-     
    सोबतचे प  “अ” नुसार 

िनवड सिमतीने उमेदवारां या मौिखक मुलाखती घेत या असून मुलाखती दर यान 
जािहरातीम य े नमूद केले माण े उमेदवारांनी सादर केलेली शै िणक अहतेची कागदप  े,
अनुभव, िवषयातील ान इ यादीनुसार उमेदवारांना गुण दे यात आलेल े आहेत .सदर गुण 
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त ा िवचारात घेऊन सोबतचे प  ‘अ’नुसार  पा  उमेदवारांची िनवड यादी सादर केली 
आह े. या यादीमधील युरो सजन व लॅि टक सजन अिभनामाची गट अ मधील पद ेसरळसेवेने 
भर यास मा यता देणेत येत आह.े तसेच िपपंरी चचवड महानगरपािलका (सेवा वेश व 
सेवांचे वग करण) िनयम २०२० यास शासनाची मा यता ा  आहे. 

सदर सेवा िनयमात “ भांडार िवभागाकरीता” भांडार िनयं क (गट-अ) या पदाकरीता 
शै िणक व अनुभव अहता िनि त करणेत आली आहे. तरी याम ये खालील माणे सुधारणा 
कर यास व सदर पद १००% पदो तीने भर यासाठी सेवा िनयमात शासन मा यतेने दु ती 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 

                       सधुारीत अहता 
 

अ ं . संवग पदनाम नेमणुक ची प दत 
व ट े वारी  

१.नामिनदशन 

२.पदो ती 

३. ितिनयु  

वेतन ेणी नेमणुक क रता अहता व नेमणुक या 
प दती पहा िनयम (३) 

१ शास कय सेवा 

(गट -अ) 

भांडार 
िनयं क 

पदो ती १००% S 23  

र. .  

67700-
208700 

४) मा यता ा  िवदयापीठाकडील 
कोण याही शाखेचा पदवीधारक 
आव यक 

५) पपरी चचवड 
महानगरपािलके या 
आ थापनेवरील भांडार अिधकारी 
(गट-ब) पदावरील कमान ३ वष 
सेवा पुण झाले या अिधका-याची 
सेवा ये ता व गुणव े या 
आधारे पदो ती 

 
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये वग-१, त  वै क य अिधकारी या पदावर 

डॉ. उ वला सुमेध अंदुरकर या सन-२००५ पासून वै क य िवभागात कायरत आहेत. यांची 
थम िनयु  यशवंत च हाण मृती णालयात कर यात आली होती. सदर कालावधी म ये 

वायसीएमएच णालय येथे भुलत  हणनू िवभागात कामकाज केले आहे. स या या भुलत  
या पदावर कायरत आहे. िशवाय वग-१, त  वै क य अिधकारी यां या सेवा ये ता सुची 

.१२/ शा/कािव/१९/२०२० अ वये या “ वै क य उपअिध क” या पदो ती या पदासाठी 

पा  आहे. तरी डाँ. उ वला सुमेध अंदुरकर यांना “ वै क य उप अिध क ” या पदावर पदो ती 

दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये वग-१, त  वै क य अिधकारी,  या 

पदावर डॉ. मिनषा राज कुमार सुयवंशी या सन-२०११ पासून वै क य िवभागात कायरत 
आहेत. यांची थम िनयु  यशवंतराव च हाण मृती णालयात कर यात आली होती. 
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सदर कालावधी म ये वायसीएमएच णालय येथे वग-१ ीरोग त  हणून िवभागात 
कामकाज केले आहे. स या या वग-१, ीरोग त  या पदावर तालेरा णालय येथे कायरत 

आहे. िशवाय वग-१, त  वै क य अिधकारी यां या सेवा ये ता सुची .१२/ 

शा/कािव/२२/२०२१ अ वये या “ वै क य उपअिध क ” या पदो ती या पदासाठी पा  

आहे. तरी डाँ.मिनषा राज कुमार सुयवंशी यांना “ वै क य उप अिध क ” या पदावर पदो ती 

दे यास मा यता देणेत येत आहे.  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ी.गणेश शंकर देशपांडे हे 
१९८८ साली आरो य िन र क या पदावर िनयु  झालेले असून २०१८ पासून 
सहा.आरो यािधकारी या वग २ या पदावर कायरत आहेत. सहा.आरो यािधकारी पदा या 
सेवाजे ता सूचीनुसार ी.देशपांडे हे पदो तीसाठी पा  आहेत. सबब, ी.गणेश शंकर 

देशपांडे, सहा.आरो यािधकारी यांना आरो य कायकारी अिधकारी अिभनामाचे पदावर 

पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत आह.े 

 अनुकूल- ८१      ितकूल- ० 

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

          -------  

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ७ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

                                                                                      िवषय मांक – ७ 
दनांक – २०/१०/२०२१                िवभाग – मा.आयु  

 

            संदभ- १) मा.आयु  यांचे प  .नरिव/कािव/९/२६७/२०२१, दनांक   
                         २८/०९/२०२१  
                     २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठ. . ३१ द.८/१०/२०२१   
 

          पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, 

शासन िनणय . टपीएस-१८०५।१०५०। . .७९५।०५।निव-१३, द. ३०।०५।२००८ व 

महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस- १८०८।८९४।सीआर-

१७२७।०९।निव-१३, द. १८।०८।२००९, व अिधसुचना . टपीएस- 

१८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ ईपी मंजूर/युडी-१३, द. 

०२।०३।२०१५ अ वये िवकास योजना मंजूर आहे. वाढीव ह ी या मंजूर िवकास योजनेम ये 
मौजे कवळे येथील स.नं. ८, ९, १०, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर 

िवकास योजनेतील रावेत ह  ते दे रोड कँ टोमट ह ीपयत मुंबई – पुणे बा वळण महामागा 
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लगतचे  १२.०० मी. चे दोन स ह स र याने तािवत आहे. पपरी चचवड 
महानगरपािलके या ह ीमधील मौजे कवळे ता. हवेली, िज.पुणे. येथील मंजूर िवकास योजने 

मधील स.नं. ८, ९, १०, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर िवकास 

योजनेतील रावेत ह  ते दे रोड कँ टोमट ह ीपयत मुंबई – पुणे बा वळण महामागा लगतचे 

१२.०० मी.चे दोन स ह स र याचा िवकास करणे सदर भागातील वाढ या लोकसं येचा 
िवचार करता वाहतूक या दळणवळणा या दृ ीने आव यक आहे. सदर र याने बाधीत जागा 
ट.डी.आर./एफ.एस.आय.चे बद यात मनपाचे ता यात देणेस जागा मालक तयार नाहीत. 
यामुळे सदर र या या जागेचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. याक रता मौजे कवळे येथील 

वाढीव ह ीचे मंजूर िवकास योजने मधील स.नं. ८, ९, १०, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ७८ या 

पैक  मधील मंजूर िवकास योजनेतील रावेत ह  ते दे रोड कँ टोमट ह ीपयत मुंबई – पुणे 

बा वळण महामागा लगतचे १२.०० मी.चे दोन स ह स र या खालील जिमनीचे भूसंपादन, 

करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी 
संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आिण 
पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 

संपादन करणसे मा यता देणेत यावी. 

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.संदीप वाघेरे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो-  ग भागातील 

भाग . 21 मधील खालील र ता व चौकाचे नामकरण करणेसाठी नाग रकां या मागणी 

आह.े कै. ी. बबनराव दशरथ कुदळे, नायब तहसीलदार व साथी दामुअ णा कुदळे, थम 

सरपंच होते. यांचे काय चांगल े अस यामुळे तसेच नाग रकांना चांग या कामाचा आदश 

घेणेकामी नामकरण करणे यो य राहील असे वाटते. 

 . 
 

ठकाण नामकरण 

1 वैभवनगर सोसायटीमागील 15 
मी.डी.पी. र ता 

कै. ी. बबनराव दशरथ कुदळे 
पथ, नायब तहसीलदार 

2 18 मी.डी.पी. र ता चौक. (सजा हॉटेल 
जवळील चोक) 

कै. ी. साथी दामुअ णा कुदळे 
चौक, थम सरपंच 

 

       तरी उपरो  भाग . 21 मधील र ता व चौकाचे नामकरण करणेस मा यता देणेत 

यावी.  तसेच मौजे वाकड येथील भुमकर व तीकडुन वाकडकर व तीकडे जाणा-या कॉनरला कै. 

वामन िभमाजी भुमकर असे नामकरण करणसे मा यता देणेत यावी तसेच आर ण . ३/१८ 

उदयानास कै. तानाजीभाऊ तुकाराम कलाटे असे नामकरण करणसे मा यता देणेत यावी तसेच 
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हजवडी व वाकड ह ीवरील मधुबन हॉटेल येथील चौकास कै. पै. मा तीराव दामोदर जमदाडे 

असे नामकरण करणसे मा यता देणेत यावी तसेच सव नं. १०५ वाकड येथे असणा-या  चौकास 

“ आ हाट चौक ” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत यावी  

मा.िशतल शदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.    

मा.केशव घोळव-े मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो-  तसेच मौजे भोसरी 
ह ीतील  सं.नं. २०४ मधुन जाणारा १२ मी. (बनाचा ओढा) र ता यापुव  ादेिशक व 
नगररचना  अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वय े१२ मी. र ता आंळदी रोड ते दघी – 
भोसरी  िशव जोडणारा बनाचे ओढया लगत असलेला र ता. सं.नं २०४ मधून जाणारा घोिषत 
करणेत आलेला होता परंतु स ाि थतीत जागेवर र ता झालेला नाही, याचा पयायी र ता 
आळंदी रोड ते दघी िशवेने लगत जागेवर डांबरीकरण करणेत आलेला आह े तर बनाचे 
ओ ालगत असलेला उपरो  स.नं. २०४ मधुन जाणारा र ता र  करणेस मा यता देणेत 
यावी. तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  ादेिशक िनयोजन 
व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगरिवकास 
िवभाग, शासन िनणय . टपीएस-१८०५/१०५०/ . .७९५/०५/निव-१३, द. 
३०/०५/२००८ व महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, अिधसुचना . टपीएस 
१८०८/८९४/सीआर-१७२७/०९/निव-१३, द. १८/०८/२००९ व अिधसुचना . टपीएस-

१८१२/१६०/सीआर-५८/१२, पुनरचना नं./२७/१२ ईपी मंजुर /युडी-१३, द. 
०२/०३/२०१५ अ वये िवकास योजना मंजुर आहे. वाढीव ह ी या मौजे रावेत येथील स.नं. 
१७ , १९ , २५, २६, २७, २८, ३१, ३२, ३३, ३४, ४१, ४२, ४३, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, 
५०, ५८, ६०, ६१, ६२, ६४, ६५ मधील मंजुर िवकास योजनेतील पवना नदी ते कवळे 
ह ीपयत मुंबई-पुणे बा वळण महामागालगतचे  १२.०० मी. चे दोन स हस र याने 

तािवत आहे. सदरचे दो ही स हस र याचा िवकास करणे सदर भागातील वाढ या 
लोकसं येचा िवचार करता वाहतुक या दळणवळणा या दृ ीने आव यक आहे. सदर र याने 
बािधत जागा टीडीआर/एफएसआयचे बद यात मनपा या ता यात देणेस जागा मालक तयार 
नाहीत. यामुळे सदर र या या जागेचे भुसंपादन कऱणे आव यक आहे.  
              तरी सदर मौजे रावेत येथील पवना नदी ते कवळे ह ीपयत मुंबई-पुणे 
महामागालगतचे दोन १२.००मी. स हस र याखालील जमीनीचे भुसंपादन करणेकामी 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भुमीसंपादन व 
पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळणेचा आिण पारदशकता राखणेचा ह  
अिधिनयम-२०१३ (नवीन भुसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन करणेस मा यता देणेत 
यावी. तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  ादेिशक िनयोजन 
व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगरिवकास 
िवभाग, शासन िनणय . टपीएस-१८०५/१०५०/ . .७९५/०५/निव-१३,                    
द. ३०/०५/२००८ व महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, अिधसुचना . टपीएस 

१८०८/८९४/सीआर-१७२७/०९/निव-१३, द. १८/०८/२००९ व अिधसुचना  . टपीएस-
१८१२/१६०/सीआर-५८/१२, पुनरचना नं./२७/१२ ईपी मंजुर /युडी-१३,                      
द. ०२/०३/२०१५ अ वये िवकास योजना मंजुर आहे. वाढीव ह ी या मौजे पुनावळे येथील 

मधील पवना नदी ते ताथवडे ह ीपयत मुंबई-पुणे बा वळण महामागालगतचे  १२.००मी. चे 
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दोन स हस र याने तािवत आहे. सदरचे दो ही स हस र याचा िवकास करणे सदर 
भागातील वाढ या लोकसं येचा िवचार करता वाहतुक या दळणवळणा या दृ ीने आव यक 
आहे. सदर र याने बािधत जागा टीडीआर/एफएसआयचे बद यात मनपा या ता यात देणेस 
जागा मालक तयार नाहीत. यामुळे सदर र या या जागेचे भुसंपादन कऱणे आव यक आहे.  
          तरी सदर मौजे पुनावळे येथील पवना नदी ते ताथवडे ह ीपयत मुंबई-पुणे 
महामागालगतचे दोन १२.००मी. स हस र याखालील जमीनीचे भुसंपादन करणेकामी 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भुमीसंपादन व 
पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळणेचा आिण पारदशकता राखणेचा ह  
अिधिनयम-२०१३ (नवीन भुसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन करणेस मा यता देणेत 
यावी.  तसेच महारा  सािह य प रषद ही लोकमा य टळक सािह य स ाट न.ची.केळकर 
आिण यायाधीश रानडे यांनी ११५ वषापुव  थापन केलेली मराठीची मातृ सं था आहे. 
महारा  सािह य प रषदेची पपरी चचवड शाखा ३० वषापासून पपरी चचवडम ये 
सािह य चळवळ राबिवत आहे. तसेच मराठी भाषेचा चार, सार आिण सािहि यक उप मही 
राबिवत आहेत. 
         वाचन सं कृित या समृ दी साठी राबणा-या या सं थेला कोणतेही अनूदान कवा उ प  
नाही तसेच वत:चे कायालय कवा उप मासाठी ह ाचे सभागृह अथवा जागा नाही. 
         ािधकरण येथील तुकाराम संकुलम ये सी वग मधील २ मज यावरील ११७२ चौ.फूट 
गाळा ब-याच वषापासून रकामा आहे. सदर जागा महारा  सािह य प रषद पपरी चचवड 
साठी पुरेशी असून सािहि यक उप म राबिव यासाठी उपयु  आहे. तरी सदर गाळा ३० 
वषासाठी नाममाञ दराने िमळ यास मा यता देणते यावी.      
मा.संदीप क पटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ंि वकार या आहेत. 

       यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणत आला असता- 
ठराव मांक – ७१५                                                            िवषय मांक – ७ 
दनांक – २०/१०/२०२१                िवभाग – मा.आयु  

 

                संदभ- १) मा.आयु  यांचे प  .नरिव/कािव/९/२६७/२०२१, दनांक   
                             २८/०९/२०२१  
                         २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठ. . ३१ द.८/१०/२०२१   
                                                                        

 पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, 

शासन िनणय . टपीएस-१८०५।१०५०। . .७९५।०५।निव-१३, द. ३०।०५।२००८ व 

महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस- १८०८।८९४।सीआर-

१७२७।०९।निव-१३, द.१८।०८।२००९, व अिधसुचना . टपीएस- १८१२।१६०।सीआर-

५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ ईपी मंजूर/युडी-१३, द. ०२।०३।२०१५ अ वये िवकास 

योजना मंजूर आहे. वाढीव ह ी या मंजूर िवकास योजनेम ये मौजे कवळे येथील स.नं. ८, ९, 
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१०, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर िवकास योजनेतील रावेत ह  ते 

दे रोड कँ टोमट ह ीपयत मुंबई – पुणे बा वळण महामागा लगतचे  १२.०० मी. चे दोन 

स ह स र याने तािवत आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीमधील मौजे कवळे 
ता. हवेली, िज.पुणे. येथील मंजूर िवकास योजने मधील स.नं. ८, ९, १०, ३६, ३७, ३८, ३९, 

४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर िवकास योजनेतील रावेत ह  ते दे रोड कँ टोमट ह ीपयत 

मुंबई – पुणे बा वळण महामागा लगतचे १२.०० मी.चे दोन स ह स र याचा िवकास करणे 

सदर भागातील वाढ या लोकसं येचा िवचार करता वाहतूक या दळणवळणा या दृ ीने 
आव यक आहे. सदर र याने बाधीत जागा ट.डी.आर./एफ.एस.आय.चे बद यात मनपाचे 
ता यात देणेस जागा मालक तयार नाहीत. यामुळे सदर र या या जागेचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे. याक रता मौजे कवळे येथील वाढीव ह ीचे मंजूर िवकास योजने मधील स.नं. 
८, ९, १०, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर िवकास योजनेतील रावेत ह  

ते दे रोड कँ टोमट ह ीपयत मुंबई – पुणे बा वळण महामागा लगतचे १२.०० मी.चे दोन 

स ह स र या खालील जिमनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना 

अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना 
वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ 

(निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन करणसे मा यता देणेत येत आह.े तसेच ग 

भागातील भाग . 21 मधील खालील र ता व चौकाचे नामकरण करणेसाठी नाग रकां या 

मागणी आह.े कै. ी. बबनराव दशरथ कुदळे, नायब तहसीलदार व साथी दामुअ णा कुदळे, 

थम सरपंच होते. यांचे काय चांगल ेअस यामुळे तसेच नाग रकांना चांग या कामाचा आदश 

घेणेकामी नामकरण करणे यो य राहील असे वाटते. 

 . 
 

ठकाण नामकरण 

1 वैभवनगर सोसायटीमागील 15 
मी.डी.पी. र ता 

कै. ी. बबनराव दशरथ कुदळे 
पथ, नायब तहसीलदार 

2 18 मी.डी.पी. र ता चौक. (सजा हॉटेल 
जवळील चोक) 

कै. ी. साथी दामुअ णा कुदळे 
चौक, थम सरपंच 

 

       तरी उपरो  भाग . 21 मधील र ता व चौकाचे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत 

आह.े तसेच  मौजे वाकड येथील भुमकर व तीकडुन वाकडकर व तीकडे जाणा-या कॉनरला कै. 

वामन िभमाजी भुमकर असे नामकरण करणसे मा यता देणेत येत आह े तसेच आर ण . 

३/१८ उदयानास कै. तानाजीभाऊ तुकाराम कलाटे असे नामकरण करणसे मा यता देणेत येत 

आह े तसेच हजवडी व वाकड ह ीवरील मधुबन हॉटेल येथील चौकास कै. पै. मा तीराव 
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दामोदर जमदाडे असे नामकरण करणसे मा यता देणेत येत आह.े तसेच सव नं. १०५ वाकड 

येथे असणा-या  चौकास “ आ हाट चौक ” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच मौजे भोसरी ह ीतील  सं.नं. २०४ मधुन जाणारा १२ मी. (बनाचा ओढा) र ता यापुव  

ादेिशक व नगररचना  अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वय े१२ मी. र ता आंळदी रोड ते 

दघी – भोसरी  िशव जोडणारा बनाचे ओढया लगत असलेला र ता. सं.नं २०४ मधून जाणारा 

घोिषत करणेत आलेला होता परंतु स ाि थतीत जागेवर र ता झालेला नाही. याचा पयायी 
र ता आळंदी रोड ते दघी िशवेने लगत जागेवर डांबरीकरण करणेत आलेला आह ेतर बनाचे 
ओ ालगत असलेला उपरो  स.नं. २०४ मधुन जाणारा र ता र  करणेस मा यता देणेत येत 

आहे. तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, 

शासन िनणय . टपीएस-१८०५/१०५०/ . .७९५/०५/निव-१३, द. ३०/०५/२००८ व 

महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, अिधसुचना . टपीएस १८०८/८९४/सीआर-

१७२७/०९/निव-१३, द. १८/०८/२००९ व अिधसुचना . टपीएस-१८१२/१६०/सीआर-

५८/१२, पुनरचना नं./२७/१२ ईपी मंजुर /युडी-१३, द. ०२/०३/२०१५ अ वये िवकास 

योजना मंजुर आहे. वाढीव ह ी या मौजे रावेत येथील स.नं. १७ , १९ , २५, २६, २७, २८, 

३१, ३२, ३३, ३४, ४१, ४२, ४३, ४५, ४६,४७,४८,४९,५०, ५८, ६०,६१,६२,६४,६५ 

मधील मंजुर िवकास योजनेतील पवना नदी ते कवळे ह ीपयत मुंबई-पुणे बा वळण 
महामागालगतचे  १२.००मी. चे दोन स हस र याने तािवत आहे. सदरचे दो ही स हस 
र याचा िवकास करणे सदर भागातील वाढ या लोकसं येचा िवचार करता वाहतुक या 
दळणवळणा या दृ ीने आव यक आहे. सदर र याने बािधत जागा टीडीआर/एफएसआयचे 
बद यात मनपा या ता यात देणेस जागा मालक तयार नाहीत. यामुळे सदर र या या जागेचे 
भुसंपादन कऱणे आव यक आहे.  
              तरी सदर मौजे रावेत येथील पवना नदी ते कवळे ह ीपयत मुंबई-पुणे 
महामागालगतचे दोन १२.००मी. स हस र याखालील जमीनीचे भुसंपादन करणेकामी 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भुमीसंपादन व 
पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळणेचा आिण पारदशकता राखणेचा ह  
अिधिनयम-२०१३ (नवीन भुसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन करणेस मा यता देणेत 
येत आह.े तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  ादेिशक 
िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, 
नगरिवकास िवभाग, शासन िनणय . टपीएस-१८०५/१०५०/ . .७९५/०५/निव-१३, द. 
३०/०५/२००८ व महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, अिधसुचना . टपीएस 
१८०८/८९४/सीआर-१७२७/०९/निव-१३, द. १८/०८/२००९ व अिधसुचना  . टपीएस-
१८१२/१६०/सीआर-५८/१२, पुनरचना नं./२७/१२ ईपी मंजुर /युडी-१३, द. 
०२/०३/२०१५ अ वये िवकास योजना मंजुर आहे. वाढीव ह ी या मौजे पुनावळे येथील 
मधील पवना नदी ते ताथवडे ह ीपयत मुंबई-पुणे बा वळण महामागालगतचे  १२.००मी. चे 
दोन स हस र याने तािवत आहे. सदरचे दो ही स हस र याचा िवकास करणे सदर 
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भागातील वाढ या लोकसं येचा िवचार करता वाहतुक या दळणवळणा या दृ ीने आव यक 
आहे. सदर र याने बािधत जागा टीडीआर/एफएसआयचे बद यात मनपा या ता यात देणेस 
जागा मालक तयार नाहीत. यामुळे सदर र या या जागेचे भुसंपादन कऱणे आव यक आहे.  
          तरी सदर मौजे पुनावळे येथील पवना नदी ते ताथवडे ह ीपयत मुंबई-पुणे 
महामागालगतचे दोन १२.००मी. स हस र याखालील जमीनीचे भुसंपादन करणेकामी 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भुमीसंपादन व 
पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळणेचा आिण पारदशकता राखणेचा ह  
अिधिनयम-२०१३ (नवीन भुसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  तसेच महारा  सािह य प रषद ही लोकमा य टळक सािह य स ाट न.ची.केळकर 
आिण यायाधीश रानडे यांनी ११५ वषापुव  थापन केलेली मराठीची मातृ सं था आहे. 
महारा  सािह य प रषदेची पपरी चचवड शाखा ३० वषापासून पपरी चचवडम ये 
सािह य चळवळ राबिवत आहे. तसेच मराठी भाषेचा चार, सार आिण सािहि यक उप मही 
राबिवत आहेत. 
         वाचन सं कृित या समृ दी साठी राबणा-या या सं थेला कोणतेही अनूदान कवा उ प  
नाही तसेच वत:चे कायालय कवा उप मासाठी ह ाचे सभागृह अथवा जागा नाही. 
         ािधकरण येथील तुकाराम संकुलम ये सी वग मधील २ मज यावरील ११७२ चौ.फूट 
गाळा ब-याच वषापासून रकामा आहे. सदर जागा महारा  सािह य प रषद पपरी चचवड 
साठी पुरेशी असून सािहि यक उप म राबिव यासाठी उपयु  आहे. तरी सदर गाळा ३० 
वषासाठी नाममाञ दराने िमळ यास मा यता देणेत येत आहे.     
          अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
          अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                    ------ 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ८ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

                                                                                      िवषय मांक – ८ 
दनांक – २०/१०/२०२१                िवभाग – मा.आयु  

 
              संदभ – १) मा.रेखा दशल ेव मा.उ म कदळे यांचा ताव. 

              २) मा. डा, कला सािह य व सां कितक समतीकडील ठ. .४६  
द.२४/९/२०२१    

 

           पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने, यमुनानगर िनगडी येथे के टग मैदान 

नाग रकांसाठी उपल ध क न दे यात आलेल े आह े .सदर के टग मैदान यास प.पु.माधव 
सदािशव गोळवलकर असे नाव दलेल ेआह.े परंतु याची म.न.पा.द री न द घेतलेली नाही. 
तरी यमुनानगर िनगडी येथील के टग मैदान यास, प.पु.माधव सदािशव गोळवलकर तथा ी 

गु जी असे नाव देऊन याची म.न.पा द री न द घेणेस मा यता देणेत यावी.     
मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 

मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ८ द री दाखल करणेत यावा अशी 
सूचना मी मांडतो.        
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मा.उ म कदळे  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-                         
 ठराव मांक – ७१६                                                          िवषय मांक – ८ 
दनांक – २०/१०/२०२१                िवभाग – मा.आयु  

 
 

              संदभ – १) मा.रेखा दशल ेव मा.उ म कदळे यांचा ताव. 
              २) मा. डा, कला सािह य व सां कितक सिमतीकडील ठ. .४६  

द.२४/९/२०२१    
                           
                       िवषय मांक ८ द री दाखल करणेत येत आहे.   
       अनुकूल - ८१        ितकूल- ० 
       अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       ------ 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ९ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक – ७१७                                                            िवषय मांक – ९ 
दनांक – २०/१०/२०२१                िवभाग – मा.आयु  

 

                 संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ   
                              .वायसीएमएच/७/कािव/२४३/२०२१ द.१६/०९/२०२१   
 

 पपरी चचवड महानगरपािलके या पद ु र सं था यशवंतराव च हाण 
मृती  णालयांकरीता थायी आ थापनेवरील गट अ व ब मधील िविवध संवगातील र  

पदे सरळसेवा वेशाने भर यासाठी जाहीरात . ७३/२०१९, . 
शा/०१/कािव/७०१/२०१९, दनांक-१३/०९/२०१९ रोजी िस  कर यात आलेली 

होती. जाहीराती या अनुषंगाने उमेदवारां या मौिखक मुलाखती घेऊन महारा  शासन, 
शासन िनणय . पीसीसी-३०१३/ . .६०१/निव-२२, दनांक- ४ माच, २०१४ अ वये 
एकुण मंजूर पद सं ये या ११८ पद सं येपैक  ७४ पा  उमेदवारांची िनवड कर यात 
आलेली होती व सरळसेवा वेशाने पपरी चचवड महानगरपािलके या पद ु र सं था 
यशवंतराव च हाण मृती णालया या थायी आ थापनेवर िनयु  दे यात आलेली 
आहे. या ये अंतगत आजपयत ५८ उमेदवार जू झाले आहेत. शासन िनणया या 
अ वये ११८ पदांपैक  ६० उमेदवारांची सं या र  आह.े तसेच स ा यशवंतराव च हाण 
मृती णालयात ९ िवषयांम ये पद ु र अ यास म सु  झालेला असून निवन ४ िवषय 

तािवत आहेत. आगामी वषाम ये रा ीय आयु व ान आयोग यांची तपासणी अपेि त 
आहे. उ म दजाची णसेवा, सं थेचे िव तारीकरण व आगामी वषातील रा ीय 
आयु व ान आयोग यां या तपासणीचा िवचार करता व कोरोना-१९ महामारी या 
दर यान जाणवणारी मनु यबळाची कमतरता ल ात घेता ३५ पदांची पदभरती हंगामी 
व पात ३ वष कालावधीकरीता करणेकामी वृ प ात जािहरात . ९०४ दनांक-

०४/०६/२०२१ रोजी िस  कर यात आलेली होती.   
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महारा  शासन, शासन िनणय . पीसीसी-३०१३/ . .६०१/निव-२२, दनांक- ४ 
माच, २०१४ अ वये एकुण मंजूर पद सं ये या ११८ मंजूर पदांपैक  स ा पद ु र सं थेत 
५८ अ यापक थायी अ थापनेवर कायरत आहेत. शासन मंजूर ११८ पदांपैक  मा. 
महापािलका सभेने यापूव  ९० पदांना ३ वष कालावधीकरीता हंगामी व पात 
भरतीकरणेकामी मा यता दलेली आहे. उवरीत एकुण २८ पदांपैक  १४ पदे ही ा यापक 
संवगातील आहेत व १४ पदे ही  िश केतर आहेत. सदर एकुण २८ पदे पद ु र सं थेकरीता 
हंगामी व पात ३ वष कालावधीसाठी भरणे आव यक आहे. याचा तपिशल प -‘अ’ व 

प -‘ब’ म ये सादर करणेत आलेला आहे. 

                                                   प –‘अ’ 
 

अ. . पदनाम मंजूर पद 
सं या 

मानधनावर ३वषासाठी 
मा यता यावयाची पद े

१ ा यापक वचारोग शा  ०१ ०१ 
२ सहयोगी ा यापक ने रोग िच क सा ०१ ०१ 

३ सहा यक ा यापक सवसाधारण 
श यिच क सा ०७ ०२ 

४ सहा यक ा यापक मेडीसीन ०९ ०४ 
५ सहा यक ा यापक ीरोग व सुतीशा  ०९ ०३ 
६ सहा यक ा यापक वचारोग शा  ०१ ०१ 

७ सहा यक ा यापक उरोरोग 
शा (प मोनोलॉजी) ०१ ०१ 

८ 
Epidemiologist-cum-
Assistant  Professor 

०१ ०१ 

  एकुण १४ 
 

िश केतरपद,े पद ु र सं था, वायसीएम णालय थायी अ थापना, महारा  शासन, नगर 
िवकास िवभाग शासन िनणय . पीसीसी-३०१३/ . .६०१/निव-२२, दनांक-४ माच, 
२०१४ 

                                                      प – ‘ब’ 

अ. . पदनाम मंजूर पद 
सं या 

मानधना वर ३ वषासाठी 
मा यता यावयाची पद े

१ आरो य िश क   ०३ ०३ 

२ Occupational Therepists ०१ ०१ 

३ Vocational Counselor ०१ ०१ 

४ Prosthetic and Orthotic technicians ०१ ०१ 
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५ 
Medico-rehabilitation workers 
/(MRW) Technician/Therapist 

०१ ०१ 

६ Documentalist ०१ ०१ 

७ Cataloguer ०१ ०१ 

८ Coding Clerks ०२ ०२ 

९ Photographers ०१ ०१ 

१० Artist Modelers ०१ ०१ 

११ 
Technicians in Audio-Visual aids 
Photography and Artist 

०१ ०१ 

  एकुण १४ 

जािहरात . ९०४ दनांक-०४/०६/२०२१ रोजी र  ३५ पदे भर याकरीता दनांक- 
०४/०६/२०२१ ते दनांक-२१/०६/२०२१ रोजी अखेर उमेदवारांकडून अज मागिव यात आले 
असता ा  झाले या अजाची िनवड सिमती माफत छाननी क न पा  ठरले या उमेदवारांची 
दनांक-०५/०७/२०२१ ते दनांक-०७/०७/२०२१ रोजी मौिखक मुलाखती घेऊन िनवड 

सिमती माफत गुणांकनानूसार िविवध िवषयातील एकुण १३ अ यापकांची िनवड सिमतीने 
िनवड केली आहे. सदर िनवड झाले या १३ अ यापकांपैक  ०९ अ यापक जू झालेले आहेत व 
०२ अ यापक हे ित ा यादीतील आहेत.  तरी   मा. आयु  सो यांचेकडील आदेश . 

वायसीएमएच/७/कािव/२०१/२०२१, दनांक-१२/०८/२०२१ अ वये पद ु र सं था, 

वायसीएम णालय येथे िनयु  दे यात आलेली आहे. जािहरात . ९०४ मधील उवरीत 
२४  पदे र  रािहलेली आहेत. सदरची पद े लवकरात लवकर जाहीरातीत नमूद केले या 

िविहत अटी व शत  नुसार अ थायी अ थापनेवर भरणे आव यक आहे. तसेच सदरची २४ र  
पदे दर सोमवारी (Walk in Interview) मौिखक मुलाखती ारे भर यास मा. महापािलका 

सभेची मा यता यावी लागणार आहे. सदर या एकुण ३५ पदांना दरमहा अदा करावयाचे 
एकुण मानधन र. . ३२,३२,७७५/- (अ री र. . ब ीस लाख ब ीस हजार सातशे 

पं याह र फ ) इत या संभा  खचास मा. महापािलका सभेची काय र मा यता घेऊन 
सदरचा खच सन २०२१- २०२२ या अंदाजप कामधील वै क य पद ु र सं था, 

वायसीएमएच पीसीएमसी मानधनावरील अ यापक व कमचारी मानधन/वेतन या 
लेखािशषावर केले या र. . ६,५०,००,०००/- (अ री र. . सहा कोटी प ास लाख फ ) 

इत या तरतूदी मधून कर यात येईल. 

           सबब, पद ु र सं था, वायसीएम णालयात जािहरात . ९०४ मधील िनवड 
झाले या  १३ अ यापक व उवरीत २२ पदे जािहराती ारे उपल ध न झा याने दर सोमवारी 
Walk in Interview ारे ३ वष कालावधीकरीता हंगामी व पात भरणेकामी व एकुण ३५ 
अ यापकांना दरमहा अदा करावयाचे मानधन अंदाजे र. .  ३२,३२,७७५/- (अ री र. . 
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ब ीस लाख ब ीस हजार सातशे पं याह र फ ) इत या संभा  खचास मा यता देणेत येत 
आह.े 

            तसेच महारा  शासनाकडील दनांक-०४ माच, २०१४ रोजी या शासन िनणयाचे 
अवलोकन हावे. या अनुषंगाने प -‘ब’ मधील अनु माकं १ ते ११ असे एकुण १४ 
िश के र कमचारी रा ीय आयु व ान आयोगाचे मानांकानूसार िविवध िवभागाम ये 
कामकाज सूरळीतपणे चालिव याकरीता आव यक आहेत. सदर पदे ३ वष कालावधीसाठी 
हंगामी व पात मानधनावर भरणे आव यक अस यामुळे सोबतचे नमूद प -‘ब’ मधील 
एकुण १४ िश के र पदांना बा ोत (Out Sourcing) ारे अथवा जािहरात िस द क न 
आव यकतेनूसार ३ वष कालावधीसाठी हंगामी व पात मानधनावर भरणेस मा यता देणेत 
येत आह.े तूतचे प - ‘अ’ मधील १४ पदे व प - ‘ब’ मधील १४ पदे अशा एकुण २८ 
पदां या मा यता देणते येत आह.े  

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल -८१        ितकूल- ० 

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

          ------ 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १० वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

                                                                                       िवषय मांक – १० 
दनांक – २०/१०/२०२१                िवभाग – मा.आयु  

 

                       संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ   
                                     .नरिव/कािव/१६/५७६/२०२१ द.३०/०९/२०२१   

             महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम २३ सह 
कलम ३८ अ वये सुधा रत िवकास योजना तयार करणेकामी पपरी चचवड 
महानगरपािलकेने मा. महापािलका सभा ठराव . ४५३, द. ०७/०९/२०१९ व पपरी 
चचवड नवनगर िवकास ािधकरणाने ठराव . ३४०/१७, द. ०९/०७/२०१९ रोजी इरादा 

जािहर केला आहे. सदर इरादा महारा  शासन राजप  पुणे िवभाग, पुणे पुरवणीम य े पृ  
मांक १ ते ३ द. २०/११/२०१९ अ वये िस द झाला आहे. पपरी चचवड 

महानगरपािलका व पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरणाची िवकास योजना दुस-यांदा 
सुधा रत कर याची कायवाही शासन िनयु  उपसंचालक, नगररचना, िवकास योजना िवशेष 
घटक, पपरी चचवड महानगरपािलका व पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण या 
कयालयामाफत कर यात येत आहे. महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम २५ अ वये जिमनीचे सव ण करणे व या े ाचा िव मान जमीन वापर 
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नकाशा तयार करणेसाठी खाजगी त  सं था एच.सी.पी.िडसाईन, लॅ नग अँड मॅनेजमट, 
अहमदाबाद यांची नेमणूक केलेली आहे. 

              महारा  शासन, नगर िवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस-
१८२१/२२१/ . .४३/२०२१/निव-१३, द.०७/०६/२०२१ अ वये पपरी चचवड नवनगर 
िवकास ािधकरण िवस जत कर यात येऊन पुणे महानगर देश िवकास ािधकरणम ये व 
पपरी चचवड महानगरपािलकाम ये िवलीन कर यात आलेले आहे. सदरची अिधसूचना 

महारा  शासन राजप , असाधारण भाग एक, पुणे िवभागीय पुरवणी म य े द. ११ जून 
२०२१ रोजी िस द झाली आहे. पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरणा या िवस जत 
झाले या े ापैक  पुणे महानगर देश िवकास ािधकरण यांची ३७५.९० हे टर े ासाठी 
िवशेष िनयोजन ािधकरण व उव रत े ासाठी महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना 
अिधिनयम, १९६६ या कलम ४०(१ब) नुसार पपरी चचवड महानगरपािलकेची िवशेष 
िनयोजन  ािधकरण हणून िनयु  कर यात आलेली आहे. 

              महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ या कलम ४०(१) 

अ वये िवशेष िनयोजन ािधकरणाने अिधसूिचत े ासाठी भूमापन क न िव मान जमीन 
वापर नकाशा तयार करणे तसेच तािवत जमीन वापर नकाशा तयार करणे अपेि त आहे. 
पपरी चचवड महानगरपािलका िवशेषिनयोजन ािधकरण हणून िनयु  केले या ेञाची 

िवकास योजना तयार कर यासाठी महानगरपािलकेचा सवसाधारण सभेचा ठराव व पुढील 
कायवाही करणे आव यक आहे. तरी महानगरपािलकेला िनयु  केले या ेञासाठी वेगळा 
सवसाधारण सभेचा ठराव पा रत कर यात यावे असे संद भय पञा वये िवकास योजना िवशेष 
घटक पपरी चचवड  महानगरपािलका व पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण यांनी 
महानगरपािलकेस कळिवले आहे. 

              सबब महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ या कलम 

४०(१) अ वये शासनाचे द. ०७/०६/२०२१ रोजीचे अिधसूचनेनुसार पपरी चचवड 
महानगरपािलका िवशेष िनयोजन ािधकरण हणून िनयु  असले या अिधसूिचत े ासाठी 
भूमापन क न िव मान जमीन वापर नकाशा तयार करण ेतदअनुषंिगक पुढील िवहीत 

वैधािनक कायवाही कर यास मा यता देणेत यावी. 
 

मा.हषल ढोरे -    मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडते- रा य शासनाने 

पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण बरखा त केले असून ािधकरण ेञातील िवकिसत 
पेठा व अित मण झालेले ेञ पपरी चचवड महानगरपािलकेकडे ह तांतरीत केले आहे. 

ािधकरण ेञातील व िवशेष क न पेठ ं . १ ते १३ या भागातील िवकिसत इमारतीचे 
Conveyance Deed  अदयापही झालेले नाही. तसेच सदर ेञातील सदिनका ह तांतरीत 

करताना यापूव  ािधकरणाकडून भरमसाट ह तांतरण शु क आकारले जात होते. एकाच 
सदिनकेचे एका पे ा जा त वेळा ह तांतरण होताना देखील येक ह तांतरणा या वेळी 
ह तांतरण शु क आकारले जात होते. तरी नाग रकां या िहतासाठी ािधकरण ेञातील 
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िवकिसत इमारत चे  Conveyance Deed कर यासाठीची या सोपी कर यात यावी व 

Conveyance Deed करताना कोणताही अिधभार लावू नये आिण नाममाञ दराने 

ह तांतरण शु क आकार यात यावे यास मा यता देणेत यावी.    
मा.आशा धायगूडे- शडगे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते. 
मा. ानदेव थोरात - मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 
मा.अजीत ग हाण-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन उपि थत 
असलेले नगरसेवक,  नगरसेवीका. ािधकरणाच जे ेञ आप याकडे आलेल आहे या या 
संदभात हा िवषय आहे पण याला अनुस न आप याकडे जी टम अपॉ ट केलेली आहे 

ािधकरणाच ोसेस आप याकडे हॅ डवकसाठी यांच इत या िध या गतीने काम चालू आहे 
आिण नागरीकाना अजूनही या याम ये ञास होतो.  तरी ते काम पीडअप हो यासाठी तु ही 
तुम या ऑ फसरची िमट ग यावी आिण या याम ये एकटया शपीना नगररचनाकडून नेमणुक 
केलेली आहे तरी या याम ये बारकाईने लवकरात लवकर ल  घालून हे काम पीडअप 
कर याची गरज आहे.  
मा.रा ल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन उपि थत 
असलेले नगरसेवक,  नगरसेवीका. या िवषयाचे पाठीमागे अपॉ टेड अिधकारी पण आहेत परंतु 
हा िवषय तसा मह वाचा आहे, जीबीलाही उिशर झालेला आहे तरी या िवषयाशी संबंिधत 
िव तृत पणे माहीती दली गेली पाहीजे. आज तु ही िवषय मंजूर करा परंतु याची माहीती 
सभागृहाला सवाना दया कारण येका या ऐरीयाम ये काही काही भाग ािधकरणाचा आह े
क  जो महापािलकेकडे वग झाला आहे, ध यवाद.  
मा.महापौर – िवषय मांक १० उपसूचनेसहीत मंजूर करणेत येत आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ७१८                                                            िवषय मांक – १० 
दनांक – २०/१०/२०२१                िवभाग – मा.आयु  

 

                       संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ   
                                     .नरिव/कािव/१६/५७६/२०२१ द.३०/०९/२०२१   

महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम २३ सह कलम 
३८ अ वये सुधा रत िवकास योजना तयार करणेकामी पपरी चचवड महानगरपािलकेने मा. 
महापािलका सभा ठराव . ४५३, द. ०७/०९/२०१९ व पपरी चचवड नवनगर िवकास 

ािधकरणाने ठराव . ३४०/१७, द. ०९/०७/२०१९ रोजी इरादा जािहर केला आहे. सदर 
इरादा महारा  शासन राजप  पुणे िवभाग, पुणे पुरवणीम ये पृ  मांक १ ते ३                
द. २०/११/२०१९ अ वये िस द झाला आहे. पपरी चचवड महानगरपािलका व पपरी 
चचवड नवनगर िवकास ािधकरणाची िवकास योजना दुस-यांदा सुधा रत कर याची 

कायवाही शासन िनयु  उपसंचालक, नगररचना, िवकास योजना िवशेष घटक, पपरी 
चचवड महानगरपािलका व पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण या कयालयामाफत 

कर यात येत आहे. महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम २५ 
अ वये जिमनीचे सव ण करणे व या े ाचा िव मान जमीन वापर नकाशा तयार करणेसाठी 
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खाजगी त  सं था एच.सी.पी.िडसाईन, लॅ नग अँड मनेॅजमट, अहमदाबाद यांची नेमणूक 
केलेली आहे. 

              महारा  शासन, नगर िवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस-
१८२१/२२१/ . .४३/२०२१/निव-१३, द.०७/०६/२०२१ अ वये पपरी चचवड नवनगर 
िवकास ािधकरण िवस जत कर यात येऊन पुणे महानगर देश िवकास ािधकरणम ये व 
पपरी चचवड महानगरपािलकाम ये िवलीन कर यात आलेले आहे. सदरची अिधसूचना 

महारा  शासन राजप , असाधारण भाग एक, पुणे िवभागीय पुरवणी म य े द. ११ जून 
२०२१ रोजी िस द झाली आहे. पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरणा या िवस जत 
झाले या े ापैक  पुणे महानगर देश िवकास ािधकरण यांची ३७५.९० हे टर े ासाठी 
िवशेष िनयोजन ािधकरण व उव रत े ासाठी महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना 
अिधिनयम, १९६६ या कलम ४०(१ब) नुसार पपरी चचवड महानगरपािलकेची िवशेष 
िनयोजन  ािधकरण हणून िनयु  कर यात आलेली आहे. 

              महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ या कलम ४०(१) 
अ वये िवशेष िनयोजन ािधकरणाने अिधसूिचत े ासाठी भूमापन क न िव मान जमीन 
वापर नकाशा तयार करणे तसेच तािवत जमीन वापर नकाशा तयार करणे अपेि त आहे. 
पपरी चचवड महानगरपािलका िवशेषिनयोजन ािधकरण हणून िनयु  केले या ेञाची 

िवकास योजना तयार कर यासाठी महानगरपािलकेचा सवसाधारण सभेचा ठराव व पुढील 
कायवाही करणे आव यक आहे. तरी महानगरपािलकेला िनयु  केले या ेञासाठी वेगळा 
सवसाधारण सभेचा ठराव पा रत कर यात यावे असे संद भय पञा वये िवकास योजना िवशेष 
घटक पपरी चचवड  महानगरपािलका व पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण यांनी 
महानगरपािलकेस कळिवले आहे. 

              सबब महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ या कलम 
४०(१) अ वये शासनाचे द.०७/०६/२०२१ रोजीचे अिधसूचनेनुसार पपरी चचवड     

महानगरपािलका िवशेष िनयोजन ािधकरण हणून िनयु  असले या अिधसूिचत े ासाठी 
भूमापन क न िव मान जमीन वापर नकाशा तयार करणे तदअनुषंिगक पुढील िवहीत 
वैधािनक कायवाही कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच रा य शासनाने पपरी चचवड 
नवनगर िवकास ािधकरण बरखा त केले असून ािधकरण ेञातील िवकिसत पेठा व 
अित मण झालेले ञे पपरी चचवड महानगरपािलकेकडे ह तांतरीत केले आहे. ािधकरण 

ेञातील व िवशेष क न पेठ ं . १ ते १३ या भागातील िवकिसत इमारतीचे Conveyance 
Deed  अदयापही झालेले नाही. तसेच सदर ेञातील सदिनका ह तांतरीत करताना यापूव  

ािधकरणाकडून भरमसाट ह तांतरण  शु क आकारले जात होते. एकाच सदिनकेचे एका पे ा 
जा त वेळा ह तांतरण होताना देखील येक ह तांतरणा या वेळी ह तांतरण शु क आकारले 
जात होते. तरी नाग रकां या िहतासाठी ािधकरण ेञातील िवकिसत इमारत चे  
Conveyance Deed कर यासाठीची या सोपी कर यात यावी व Conveyance Deed 
करताना कोणताही अिधभार लावू नये आिण नाममाञ दराने ह तांतरण शु क आकार यात 
यावे 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. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ११ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक - ७१९                                                              िवषय मांक – ११ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  

 

               संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ वभाअक/१/कािव/१४३/ 
                            २०२१ द.४/१०/२०२१   
 

  शासन िनणय नगर   िवकास  िवभागाकडील . वअम २०१५/ . . २३/ निव ३४ 
दनांक १५ मे २०१५ नुसार संपुण रा याम ये िमशन मोड प दतीने अिभयान सु  कर यात 

आलेले आहे. या अिभयानाअंतगत सव शहरे हागणदारी मु  करणे व घनकचरा 
व थापनांतगत व छ करणे या दोन मु य बाब चा समावेश कर यात आलेला आहे.  व छ 

भारत अिभयान काय मा अंतगत पपरी चचवड महानगरपािलका व छ सव ण २०२२ ची 
अंमलबजावणी करीत आहे या अनुषंगाने पपरी चचवड शहराची हागणदारी मु  शहराचे 
पुढील उददी  वॉटर लस  व कचरामु  शहराचे टार रट ग जािहर करणे आव यक आहे. 

व छ सव ण २०२२ अंतगत पपरी चचवड शहरास वॉटर लस व कचरामु  
शहरां या सात तारां कत नामांकन (7 टार रँक ग) कचरा मु  शहर (गारबेज  िसटी) 
करीता क  शासनाने तयार केले या िनयमावली, मागदशक सुचना व कायप दतीनुसार 

उपाययोजना करीत आहे. पपरी चचवड शहरातील घरोघरी कचरा संकलन करण,े घरोघरी 

कच-याचे वग करण करण,े कच-याची वाहतूक करणे व या करणे करीता केलेली व था, 

गटर, नाले व सावजिनक व छता, व छता ऍपचा वापर, लाि टक बंदी कायवाही तसेच 

५०० टीपीडी चे मॅकेिनकल कंपो ट लॉ ट, ५ टीपीडी ला टीक टू फयुअल ची व था केलेली 

आहे. 
वॉटर लस करीता करीता क  शासनाने तयार केले या िनयमावली, मागदशक सुचना 

व कायप दतीनुसार उपाययोजना करीत आहे. सांडपाणी, भुयारी गटारे यांची व था आहे. 

सांडपा यावर या कर याकरीता लट उभार यात आले आहेत. शहर पातळीवर 
सांडपा यावर या क न कमान २५% पा याचा पुनवापर  जसे बांधकाम, फलो पादन, 

उदयान, र ते साफसफाई इ. करीता वापर केला जातो. ेनेज लाईन सुि थतीत असुन यांची 

देखभाल दु ती कर यात येते. 
   याबाबत जनतेकडुन हरकती व सूचना १५ दवसां या कालावधीत मागवुन घेऊन ा  
हरकती व सूचनांची पडताळणी क न घेऊन मानंकाबाबत समाधान अस याचा ताव 
शासनास सादर  करेल व  मानांकनासाठी शासनाने दले या वयंघोषणा करावयाची आहे. 
 सबब, पपरी चचवड शहर सात तारां कत नामांकन (7 टार रँक ग) व वॉटर लस 

मािणकरण करीता शासनाने नमुद केलेले सव िनयम पुण करीत आहे.  यामुळे पपरी 
चचवड शहर व छ सव ण २०२२ अंतगत सात तारांक त नामांकन (7 टार रँक ग) कचरा 

मु  शहर व वॉटर लस शहर  हणुन मा यता देणते येत आह.े             
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मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

           अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 
 

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

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १२ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक - ७२०                                                              िवषय मांक – १२ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  

 

             संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ वै /०९/कािव/४८२८/२०२१  
                           द. ४/१०/२०२१   

महारा  शासनाने कोरोना िवषाणुचा COVID -19 ादुभाव रोख यासाठी रा यात 
साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७  व आप ी व थापन कायदा २००५ द.१३ माच 
२०२० पासून लागू क न अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे. 

पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत कोरोना िवषाणूचा ादुभाव रोख याकरीता 
कामकाजाचे िनयोजन क न उपाययोजना कर यात येत आहेत. यानुषंगाने COVID -19 चे 
संदभात शासनाकडून कवा शास कय अिधका-याकडून ा  झालेले शासन िनणय, आदेश, 
िनदश, अिधसूचना, प रप के, प े मा. महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ सादर करणे 
आव यक आहे. यानुसार वै क य िवभागाकडे सोबतचे प  “अ” नुसार COVID -19 चे 
संदभात शासनाकडून कवा शास कय अिधका-याकडून ा  झालेले शासन िनणय, आदेश, 
िनदश, अिधसूचना, प रप के, प े आद ची मािहती स मा. सद यांना होणेकामी सभा 
कामकाज िनयमातील तरतुदीनुसार शासनाकडून कवा शास कय अिधका-याकडून ा  
झालेली प े मा. महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ सादर करणेबाबत.    

 महारा  शासनाने कोरोना िवषाणुचा COVID -19 ादुभाव रोख यासाठी रा यात 
साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७  व आप ी व थापन कायदा २००५ द.१३ माच 
२०२० पासून लागू क न अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे. या माणे पपरी चचवड 
महानगरपािलकेमाफत कोरोना िवषाणूचा ादुभाव रोख याकरीता कामकाजाचे िनयोजन क न 
उपाययोजना कर यात येत आहेत. नगरसिचव िवभागाकडील प  . 
नस/४/कावी/२८९/२०२१  द. ८/६/२०२१ अ वये स मा. सद यांनी मागणी केलेनुसार COVID 

-19 संदभातील शासनाकडील आदेश, प रप के, प े मा. महापािलका सभेपुढे ठेवणेकामी 
नगरसिचव िवभागाकडे सादर करणेकामी कळिव यात आलेले आहे. यानुसार COVID -19 चे 
संदभात शासनाकडून कवा शास कय अिधका-याकडून ा  झालेले शासन िनणय, आदेश, िनदश, 
अिधसूचना, प रप के, प े मा. महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ सादर करणे आव यक आहे. 
यानुषंगाने वै क य िवभागाकडे सोबतचे प  “अ” नुसार COVID -19 चे संदभात शासनाकडून 
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कवा शास कय अिधका-याकडून ा  झालेले शासन िनणय, आदेश, िनदश, अिधसूचना, 

प रप के, प े इ यादीचे अवलोकन  करणते येत आह.े  

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

           अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 
 

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

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १३ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

                                                                                        िवषय मांक – १३ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  

 
         संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .अमुका/३/कािव/१७३/२०२१ 
                      द. ५/१०/२०२१  

मा.महापािलका सभा ठराव . ६९६ द.२०/०९/२०२१ अ वये यांि क करणा ारे 
साफसफाईचा िवषय शासक य मा यतेकामी माहे ऑ टोबर मिह याचे मा.महापािलका 
सभेपुढे सादर करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच जु या आरएफपी मधील ४ पॅकेज 
ऐवजी २ पॅकेजम ये शहरातील र यांची िवभागणी क न सुधा रत आरएफपी मसुदा तयार 
कर यास व खचाम ये कपात क न यं े आिण मनु यबळाची फेररचना कर यात यावी असेही 
ठरावाम ये नमूद कर यात आलेले आहे. 

यानुसार आरएफपी मसु ाम ये बदल क न सुधा रत आरएफपी तयार कर यात 
आलेला असून आरएफपी म ये असलेली रचना व खच याम ये बदल झालेला आहे. निवन 
आरएफपी मसु ाम ये असले या कर यात आलेला बदलांबाबतचा तपिशल खालील माणे 
आहे. 

सदर कामकाजाक रता िनयु  स लागार सं था मे.टंडन अबनन सो युश स ा.िल. 
यांचेमाफत सुधा रत आरएफपी मसुदा तयार कर यात आलेला असून यानुसार शहरातील 
१८.०० मी. पे ा मो ा र याचंी २ भागांम ये िवभागणी कर यात आलेली असून याम ये 
Southern side of head office व Northern side of head office चे येक  १ पॅकेज 

अशा रतीने २ पॅकेज िनि त कर यात आलेले आहे. 

पॅकेज . १ क रता ३३१ कमी व पॅकेज . २ क रता ३३९.१५ कमी, इतक  

र याची लांबी िनि त कर यात आलेली आहे. यामुळे शहरातील एकि त र यांची अंदािजत 
लांबी (Sweeping Length)६७०.१५ गृहीत धर यात आलेली आहे. याम ये शहरातील 
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महामाग, बीआरटी माग व १८.०० मी. पे ा र यांची लांबी गृहीत धर यात आलेली आहे. 

यांि क  प दतीने र ते साफसफाई कामकाजाक रता आव यक असले या वाहनांची व 
मनु यबळा बाबतची मािहती आरएफपी म ये समािव  कर यात आलेला असून याचा 
तपिशल खालील माणे – 

Package 1: - Southern side of Head Office 

Heavy 

Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium 

Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / 

Litter Picker 

Total 

Vehicles 

Hook 

loader / 

Compactor 

Water 

Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 

Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 

150 16 20 5 191 

Package 2: - Northern side of Head Office  

Heavy 

Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium 

Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / 

Litter Picker 

Total 

Vehicles 

Hook 

loader / 

Compactor 

Water 

Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 

Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 

150 16 20 5 191 

 सदर िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा असून याक रता अंदाजे र. .३६२.०४ कोट चा 
खच अपेि त आहे. तथािप, िनिवदा या राबिव या क रता खालील बाब ची पूतता क न 

कायवाही होणे आव यक आहे. 
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1. िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम ७२(ब) नुसार असे दािय व प कर यापूव  मा.महापािलका सभेची मंजूरी 
घे याचे ावधान आहे. यामुळे सदर िनिवदा या राबिव याक रता 
अिधिनयमातील कलम ७२(ब) नुसार मा.महापािलका सभेची अंदािजत र. . 
३६२.०४ कोटी अथवा होणा-या य  खचास शासक य मा यता घेणे आव यक 
आहे. 

2. मा.महापािलका सभेमाफत शासक य मा यता घे यात आ यानंतर आरएफपी 
मसु ाम ये िनिवदा येपूव  अथवा िनिवदा य े दर यान काही बदल करणे 
आव यक अस यास उदा.मनु यबळ, वाहनसं या, अंदािजत / य  खच इ. सदर 

बदल कर याचे अिधकार आयु ांना राहतील.  

3. िनिवदा येअंती िनि त होणा-या दरास व संिवदेस मा. थायी सिमती सभेची 
मा यता घेणे आव यक राहील. 

            सबब, शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यांि क  प दतीने साफसफाईचे 

कामकाजा क रता तयार कर यात आले या िनिवदा / आरएफपी नुसार ७ वष कालावधीक रता 
िनिवदा या राबिवणेकामी व यापोटी होणा-या अंदाजे र. .३६२.०४ कोट या अथवा 

य  खचास शासक य मा यतेकामी तुतचा िवषय महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ७२ (ब) नुसार मा.महापािलका सभेची मा यता देणेत यावी. 

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.सागर आंगोळकर  -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १३ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी 
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.उ म कदळे  -   मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता—  
ठराव मांक - ७२१                                                              िवषय मांक – १३ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  

 

      संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .अमुका/३/कािव/१७३/२०२१ 
                    द. ५/१०/२०२१  

    िवषय मांक १३ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.   

    अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 
 

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

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १४ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 
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                                                                                        िवषय मांक – १४ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  

 

                    संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ  
                                  .आमुका/२/कािव/२८१/२०२१ द.२/१०/२०२१  

   नगरिवकास िवभाग, महारा  शासन, यांचेमाफत रा यातील महानगरपािलका/ 

नगरप रषदा / नगरपंचायत म ये घनकचरा ( व थापन व हाताळणी), व छता व आरो य 

उपिवधी लागू कर याबाबत द.११ जुलै २०१९ रोजी शासन िनणय िनगत कर यात आलेला 
आहे. सदर शासन िनणयानुसार रा य शासनामाफत तयार कर यात आलेले उपिवधी आदेशाचे 
दनांकापासून रा यातील सव महानगरपािलका / नगरप रषदा / नगरपंचायत साठी लागू 

झालेले असून याक रता महापािलका सभा ठरावाची अथवा वतं  मा यता घे याची 
आव यक नस याचे याम ये नमूद कर यात आलेले आहे. सदर शासन िनणयानुसार द.१ जुलै 
२०१९ रोजी िस द कर यात आले या अिधसूचनेची अंमलबावणी कर याबाबत िनदश दलेले 
आहेत.  

             सदर शु क व शा ती लागू झा यानंतर जमा होणारी शु काची र म भरणा 

कर याक रता िवभागाकडे लेखािशष उपल ध नस यामुळे आरो य मु य कायालयाम ये 
उपयोगकता शु क वसुली साठी निवन लेखािशष तयार करणे आव यक आहे. 

         सबब नगरिवकास िवभाग, महारा  शासन, यांचेमाफत द.११ जुलै २०१९ 

रोजीचे शासन िनणयानुसार रा यातील महानगरपािलका / नगरप रषदा / नगरपंचायत म ये 
घनकचरा ( व थापन व हाताळणी), अ वये लागू कर यात आलेले व छता व आरो य 

उपिवधी पपरी चचवड महानगरपािलकेक रता लागू करणेकामी तसेच कचरा फेकण,े उप व 

िनमाण करणे व व छ अंगण उ लंघन के यापोटी िनधा रत शा ती या रकमेचा भरणा 
करणेकामी  “उपयोगकता शु क वसुली व शा ती” या  नावाने  निवन  लेखािशष  िनमाण 

करणसे मा यता देणते यावी. 

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

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

शहरम ये िविवध खेळां या रा ीय व आंतररा ीय दजा या सुिवधा िवकसीत कर यात 
आले या आहेत. सदर सुिवधांचा वापर शहरातील खेळाडू व नाग रक घेत असतात. पपरी 
चचवड महानगरपािलके या वतीने पपरी चचवड शहराम ये खेळ सं कृती जिव यासाठी 

व शहराचे नाव रा ीय व आंतररा ीय पातळीवर झळक यासाठी शहराम ये या खेळां या 
सुिवधा उपल ध आहेत अशा खेळां या रा ीय व आंतररा ीय दजा या पधाचे आयोजन करणे 
आव यक आहे. अशा कार या रा ीय व आंतररा ीय तरावरील डा पधा आयोजीत 
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के यास शहरातील उदयो मुख खेळाडंूना याचा लाभ हो यास मदत होईल व खेळाचा सार 
होईल. 

         रा ीय व आंतररा ीय डा पधाचे आयोजन करणेकामी येणा-या िविवध खचासाठी 
खालील माणे  “रा ीय व आंतररा ीय डा पधा” असे न ाने लेखािशष तयार क न 
यावर आव यक तरतूद वग करणेस  मा यता देणेत यावी. 

 
अ.

. 
कामाचे 

नाव 
लेखािशष मु य 

अंदाजप क -२ 
सन २०२१-
२२ चा मुळ 

अंदाज 

वग करण व 
आव यकतेनुसार होणारी 

सुधारीत 
तरतूद 

शेरा 

पान . अ. . वाढ घट 

१ डा 
िवभांतगत 
नािव यपुण 
सुिवधा 
उप म 
राबिवणे  

डा 
िवभांतगत 
नािव यपुण 
सुिवधा 
उप म 
राबिवण े

१७८-
१७९ 

१७  

२००००००० 

 

० 

 

९५००००० 

 

१०५००००० 

सदर 
कामासाठी 
असलेली 

तरतूद पुरेशी 
आहे. 

२ रा ीय व 
आंतररा ीय 

डा पधा 
अनुषंगाने  
तरतूद वग 
करणे  

रा ीय व 
आंतररा ीय 

डा पधा 

निवन निवन  

० 

 

९५००००० 

 

० 

 

९५००००० 

रा ीय व 
आंतर रा ीय 

डा 
पधसाठी 

तरतूद वग 
करणे 

आव यक 
आहे. 

एकुण र. . २००००००० ९५००००० ९५००००० २०००००००  

        
          तरी व रल माणे “रा ीय व आंतररा ीय डा पधा” हे लेखािशष न ाने तयार 

क न “ डा िवभांतगत नािव यपुण सुिवधा उप म राबिवण”े या लेखािशषावर केले या 

तरतूद र. .२००००००० मधून “रा ीय व आंतररा ीय डा पधा” या लेखािशषावर तरतूद 

र. .९५००००० वग करणेस मा यता देणेत यावी.  
 तसेच ११ वी रा ीय हॉक  इंिडया पधा २०२१ चे अनुषंगाने िव ुत िवषयक  कामे 
कासारवाडी आर ण .१३ म ये खेळाचे मैदान िवकिसत करणे  (िव ुत िवषयक कामे)  ा 
चालू कामातून करणसे मा यता देणेत यावी. पपरी चचवड म.न.पा.ने नेह नगर येथील हॉक  
टेिडयम येथे ११ वी हॉक  इंिडया पधा २०२१ चे व रा य तरीय हॉक  पधचे आयोजन 

करणेत आले आहे. मा.सहा.आयु  यांनी प  . डा/कािव/४/१६२/२०२१ 
द.०९.१०.२०२१ अ वये पधक रता आव यक िव ुत िवषयक कामे करणेबाबत कळिवले 

आहे. मैदानावरील काश व थेचे नुतनीकरण करण,े सीसीटी ही कॅमेरे बसिवणे विन ेपन 
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व था करणे जनरेटर व था करणे इ.कामे करणे आव यक आहे. हया कामाक रता 
लेखािशष शासक य मा यता तरतुद इ.चे सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात समावेश नाही. 
हणून कामाची तातडी व कालमयादा ल ात घेता ह ेि य िव ुत  कायालयांतगत िनिवदा 
.२-१/२०१८-१९ कासारवाडी आर ण .१३ म ये खेळाचे मैदान िवकिसत करणेचे (िव तु 

िवषयक कामे)  काम अंितम ट यात आहे. हयाच चालू कामातून कामास मुदतवाढ देऊन ११ 
वी हॉक  इंिडया पधा २०२१ क रता सुधा रत अंदाजप क क न आव यक िव ुत िवषयक 
कामे करणसे मा यता देणेत यावी.  
 तसेच 11 वी हॉक  इंिडया व र  पु ष रा ीय चॅि पयनशीप पधा 2021 आयोजन 
कामी येणा-या खचास मा यता व पधा अनुषंगाने यावयाचे िनणय आ थक िनणय याबाबतचे 
अिधकार मा. आयु  यांना देणेस मा यता देणेत यावी. हॉक  इंिडया यां या मा यतेने पपरी 
चचवड महानगरपािलका पपरी चचवड पोलीस आयु ालय व हॉक  महारा  यां या संयु  

िव माने 11 वी हॉक  इंिडया व र  पु ष रा ीय चॅि पयनशीप पधा 2021 चे आयोजन द. 
11 ते 22 िडसबर 2021 रोजी मेजर यानचंद हॉक  पॉली ास टेिडयम नेह नगर पपरी 18 
येथे करणेचे िनयोजन आहे. 
        11 वी हॉक  इंिडया व र  पु ष रा ीय चॅि पयनशीप पधा 2021 अनुषंगाने 
करावयाचे थाप य िवषयक कामे िव ुत िवषयक कामे व पधा अनुषंगाने वाहतूक व था 
पधा िस दी बाबत शहरात हो डग लावण,े हॉक  पधा डा सािह य खरेदी याबाबतचे 
यावयाचे िनणय आ थक िनणय याबाबतचे अिधकार मा.आयु  यांना देणेस तसेच पुढील 

आ थक वषात आंतररा ीय डा पधा आयोिजत करणेबाबतचे अिधकार मा. आयु  यांना 
देणेस मा यता देणेत यावी.  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी चचवड आयु ालय व हॉक  इंिडया 
फेडरेशन यांचे संयु  िव माने पॉली ास हॉक  मैदान नेह नगर येथे िडसबर २०२१ म ये 
रा य तरीय व रा ीय हॉक  पधा आयोिजत कर यात आले या आहेत. सदर पधसाठी 
खालील कामाची आव यकता असून सदर या कामाचा समावेश सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कात क न शासक य मा यता व आव यक ती तरतूद वग करणास मा यता देणेत  
यावी. 

अ.
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  

लेखािश
ष  

पान 
 

 
अ.  

 शासक य   
मा यता र म 

 

सन २०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  सुधा रत 
तरतूद शेरा 

१ 

रा ीय हॉक  
पधसाठी 

पॉली ास हॉक  
मैदान येथे थाप य 
िवषयक 
सुधारणांची कामे 
करणे  

डा 
िवषयक 

कामे  
- - २५०००००० ० २५००००० ० २५००००० 

अ. .४ 
व न 
वग  

२ 

रा ीय हॉक  
पधसाठी 

पॉली ास हॉक  
मैदान येथे 
डांबरीकरणाची 
कामे करणे  

डा 
िवषयक 

कामे  
- - ७५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

३ रा ीय हॉक  
पधसाठी 

डा 
िवषयक 

- - ७५००००० ० २५०००००   २५००००० 
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पॉली ास हॉक  
मैदान तसेच इतर 
ठकाणी 

आव यकते नुसार 
मंडप िवषयक व 
अनुषंिगक कामे 
करणे 

कामे  

४ 

भाग .२० येथे 
आंबेडकर डा 
संकुल येथील 
मैदान िवकिसत 
करणे  

डा 
िवषयक 

कामे  
८३३ ८० १०००००००० ३४०००००० ० ७५००००० २६५००००० 

अ. .१
ते ३ वर 

वग  

  एकूण =       १४००००००० ३४०००००० ७५००००० ७५००००० ३४००००००   

 
        तरी यास मा यता देणेत यावी. 
        तसेच थाप य बीआरटीएस िवभागाकडील खालील त याम ये नमुद केले या कामांची 
िनिवदा काढणेकामी मा. आयु  सो. यांनी दले या सुचनेनुसार सदर कामांना ४०% तरतुद 
असणे आव यक आहे. याकरीता सदर कामांना सन २०२१-२२ करीता वाढ-घट करणसे 
मा यता देणेत यावी. 
 

. पा. . अ. . उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव 

कामाची 
अंदाजप क य 

र म 

सन २०२१-
२२ चा  मूळ 

अंदाज 
वाढ घट 

सन २०२१-२२ 
साठी सुधारीत 

तरतुद 
शेरा 

UTF अंतगत BRTS  र यांची अनुषांगीक काम े

१ ५५४ २६ 
सांगवी कवळे र यावरील 
ताथवडे पुनावळे 
चौकापयत र याचे 
ं दीकरण करणे 

500000000 50000000   50000000 0 

  

२ ५५४ ३८ 
सागंवी कवळे र यावर 
शदे व ती रावेत येथे 

उ ाणपुल / ेडसेपरेटर 
बांधणे. 

750000000 100000000   80000000 20000000 

  

३ ५५५ ४२ 

पुणे आळंदी र यापासुन 
च-होली लोहगाव 
ह ीपयतचा िवकास 
आराख ातील र ता 
िवकिसत करणे भाग-१ 
चेनेज ३/६५० ते चेनेज 
६/७०० क.मी. 

500000000 250000000   80000000 170000000 

  

४ ५५५ १ 
रावेत येथील संत तुकाराम 
महाराज पुलास समांतर 
पुल व को हापुर प दतीचा 
बंधारा बांधणे. 

1000000000 10000000   10000000 0 

  

५ ५५५ २ मुकाई चौक ते रा ीय 
महामाग ४८ येथे 
उ ाणपुल बांधणे. 

500000000 10000000   10000000 0 
  

६ ५५५ ३ 
दघी येथे मु य र यावर 

Free Way बांधणे. 1000000000 10000000   10000000 0 
  

७ ५५५ ४ बोपखेल फाटा ते आंळदी 
या र यावर सबवे 
उ ाणपुल/ ेडसेपरेटर 

500000000 10000000   10000000 0 
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बांधणे. 

८ ५५५ ६ 
पुणे आळंदी र यापासून 
डी वाय पाटील  ९० मी 
र यावरील सेवा र ते 
िवकसीत करणे. 

500000000 50000000   50000000 0 

  

९ ५५५ ७ 
च-होली स.नं. १२९ १३० 
येथील पीएमपीएल साठी 
बस डेपो िवकसीत करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

250000000 10000000   10000000 0 

  

१० ५५५ ११ 

पुणे - आळंदी र यापासून 
च-होली लोहगाव 
ह ीपयत या िवकास 
आराख ातील र याचे 
उवरीत कामे करणे. 

500000000 310000000   80000000 230000000 

  

११ ५५५ १३ 

िजमा-३१भुमकर चौक 
येथील अि त वातील सब-
वे ला दो ही बाजुस 
समांतर Push-Through 
प दतीने सब-वे करणे. 

250000000 19500000   10000000 9500000 

  
िवशेष योजना 

१३ 

४४ १२० 

 ि वेणीनगर चौक तळवडे 
येिथल पाईन र याने 
बािधत िमळकत 
धारकां या पुनवसनासाठी 
ल-ेआऊट मधील अंतगत 
र ते िवकिसत करणे व 
सुिवधा पुरिवणे.(मोशी 
येथील से टर .११ 
मधील भुखंडा म ये 
पायाभुत सुिवधा िवकिसत 
करणे.)  

100000000 45811000 20000000   65811000   

१४ 
    

सांगवी- कवळे र याचे 
डांबरीकरण करणे चबर 
समपातळीस करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

500000000 15000000 220000000   235000000   

१५ 

    

रावेत संत तुकाराम 
महाराज पुल ते मुकाई 
चौकापयतचा र या या 
कडेला पदपथ व सायकल 
ॅक तयार करणे. 

300000000 10000000 60000000   70000000   

१६ 
४४ १३६ 

सांगवी फाटा ते कावेरी 
नगर सबवे पयतचा र ता 
अबन ीट िडझाईननुसार 
िवकिसत करणे. 

300000000 7635000 50000000   57635000   

१७ 
४४ १३७ 

डांगे चौक ते ताथवडे 
चौका पयतचा र ता अबन 

ीट िडझाईननुसार 
िवकिसत करणे. 

200000000 7635000 50000000   57635000   

  एकुण 
 

915581000 400000000 400000000 915581000   

 

         तरी वरील मा यता देणेत यावी. 

 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या े ाम ये मो ा माणात िविवध 
कारणांसाठी र यांची खोदाई होत असते. सदर खोदाई क न वेगवेग या मनपा या तसेच 
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खासगी सं थे या भूिमगत सेवावािह या (पाणीपुरवठा व जलिन सारण पाईपलाईन िव ुत 
वािहनी ओएफसी केबल गँसवािहनी इ.) टाक यात येतात. बरेचदा सदर या सेवावािह या 
एकाचवेळी टाक यात येत नस यामुळे वारंवार र यांची खोदाई कर यात येते. यामुळे र ते 
खोदाईचे काम िनयोजनब  होणेसाठी वारंवार र ते खोदाई न होणेसाठी खोदाई क न 
टाक यात आले या सेवावािह यां या जिमनीखालील जागा मािहत असणेसाठी तसेच या सव 
खोदाई या कामाचे िनयोजन करणेसाठी एक णाली (Excavation work Management 

System) असणे आव यक आहे. सदर या णालीमुळे पपरी चचवड महानगरपािलका 

ह ीतील भूिमगत सेवावािह यां या िनयोजनाम ये सुसू ता येणार आहे. सदरचे काम ५ 
वषाक रता असणे आव यक आहे तसेच सदरचे काम करणेसाठी ५ वषाक रता र. .३० कोटी 
इतका खच अपेि त आहे. 

 सदरचे र ते खोदाई िनयोजन णालीचे काम िवशेष प तीचे अस यामुळे तसेच संपूण 
शहराम ये सदरचे काम राबिवणेचे असलेमुळे सदरचे काम माट िसटीमाफत करणेत यावे व 
यासाठी पुढील ५ वषाम ये आव यक असणा या र. .३० कोटी इत या खचा या िनधीस 

मा यता देणेत यावी. 
 तसेच थाप य इ े ीय कायालयातील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील 
कामाचे अंदाजप क र म बदलणसे मा यता देणेत यावी. भाग .७ मधील सन२०२१-२२ 
या अंदाजप कातील खालील कामाचे सुधारीत अंदाजप क य र मेस मा यता दे यात यावी.  

अनु. 
. 

कामाचे नाव   
पा
न 
. 

अ. . लेखािशष सन २०२१-२२ 
चा मुळ 

अंदाजप क य 
र. .  

सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत 

अंदाजप क य 
र. . 

१ जुने भोसरी हॉि पटल (TATA 
हॉि पटल ) येथे फ  मिहला सुतीगृह 
वनवजात िशशु (NICU) यां यासाठी 
अ ावत णालय उभार यासाठी 
िव ता रत करणे.   

६२ १७२ िवशेष 
योजना 

१०००००००० ५०००००००० 

 एकुण     १०००००००० ५०००००००० 

 
 तसेच अ सेन महाराज यांचा पुतळा बसिवणसे मा यता देणेत यावी. िनगडी 

ािधकरण मधील पेठ . २५ येथील ४५.०० मी ंद पाईन र ता व २४.०० मी ंद 
बी.आर.टी. र या या जं शन जवळील मोक या जागेत अ सेन महाराज यांचा सुमारे २० 
वष जुना पुतळा अि त वात आहे. भ  श  चौकामधील पुला या कामामुळे सदर पुतळा 
खंिडत झालेला आहे. यामुळे सदर ठकाणी अ सेन महाराज यांचा नवीन पुतळा बसिवणे 
आव यक आहे. तरी िनगडी ािधकरण मधील पेठ .२५ येथील ४५.०० मी ंद पाईन र ता 
व २४.०० मी ंद बी.आर.टी. र या या जं शन जवळील मोक या जागेत पुला या पूव 
बाजूस अ सेन महाराज यांचा नवीन पुतळा बसिव यास मा यता देणेत यावी. तसेच सन 
२०२०-२१ या सुधा रत व सन २०२१-२२ या मूळ अंदाजप कात नवीन कामांचा समावेश 
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करणसे मा यता देणेत यावी. सन २०२१-२२ या आ थक वषात खालील नमूद केले या 
कामांसाठी थाप य उ ानातील कामासाठी आव यक तरतूद कमी असून सदरचे काम मुदतीत 
पूण करणेक रता सदर कामाचे तरतुदीम ये वाढ करणे गरजेचे आहे. सबब भाग .१६ मधील 
रावेत येथील नवीन कामां या तरतुदीम ये घट क न सदरचे कामाक रता तरतुदीम ये वाढ 
करणसे  मा यता देणेत यावी. याक रता खालील त याम ये नमूद कामां या तरतुदीम ये वाढ 
/ घट करणेस मा यता देणेत यावी.  
 

अ.
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  

लेखा
िशष  

पान 
 

अ.
 

  शासक य   
मा यता र म 

 

सन २०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  
एकूण 

आव यक 
तरतूद  

शेरा 

१ 

भाग .१६ 
रावेत येथील 
पेठ. .३२ अ 
मधील मोक या 
जागेत उ ान 
िवकिसत करणे 

थाप
य 

उ ान  
२९३ ७२ ७००००००० २०५००००० १४५००००० ० ३५०००००० 

अ. .२ 
व न 
वग  

२ 

भाग .१६ 
पेठ. .२९ येथे 
फुटबॉल ाउंड 
करणेट पा .२ 
अ मधील 
मोक या जागेत 
उ ान िवकिसत 
करणे 

डा 
िवषय

क 
कामे  

९३० ५ ३००००००० १५०००००० ० १४५००००० ५००००० अ. .१ 
वर वग 

  एकूण =       
 

३५५००००० १४५००००० १४५००००० ३५५०००००   

 
 तरी वर नमूद केले या कामांचा सन २०२०-२१ या सुधा रत व सन २०२०-२१ या 
मूळ अथसंक पात सदर कामांना तरतूद कर यास मा यता देणेत यावी. 
 

 तसेच भाग .३१ म ये नवी सांगवी पपळे गुरव िमिलटरी ह ीलगतचा र ता 
UTWT  प दतीने िवकिसत करणे. ट पा -१ या कामाची जागा बदलास मा यता देणेत यावी. 

भाग .३१ मधील िमिलटरी ह ीलगत या र याचे दोन ट यात कामाचे िनयोजन केले 
आहे. परंतू िनयोिजत कामापैक  िवषयां कत कामाचा आदेश झाला असून दुसरे काम िनिवदा 
कायवाही मंजूरीकरीता तािवत आहे. सदर ठकाणी नागरीव ती भागातील र याची 
दुरव था झाली अस याने िवषयां कत काम एम.के.हॉटेल ते ढोरे फॉम असे सु  क न यावे. 
तदनंतर तािवत कामामधून बा.रा. घोलप कॉलेज ते ढोरे फॉम पयतचा र ता पूण करावा. 
तरी सदर िवषयास मा यता देणेत यावी.  
 तसेच भाग . ३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी िब डग) ते पायसर पुलापयत व 
प रसरातील र ते अ याधुिनक प तीने िवकिसत करणे या कामा या जागेत बदल करणसे 
मा यता देणेत यावी.  (िनिवदा .- ९०/५/२०१८-१९ )  पपरी चचवड महानगरपािलका 

भाग .३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी िब डग) ते पायसर पुल पयतचा सुमारे ९०० 
मीटर लांबीचा र याचे क टीकरण िवकिसत कर याचे िवषयां कत कामाचे आदेश          
द. १४/०२/२०२० रोजी ठेकेदारास दे यात आलेले आहेत. सदर कामाम ये र याचे 

क टीकरण फुटपाथ करणे पावसाळी पा याचा िनचरा कामी टॉम वाटर लाईन टाकणे  
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तसेच पाणीपुरवठा व इतर कामाचा समावेश कर यात आलेला आहे. सदर अि त वातील  
र याचे काम सु  केले असताना जागामालकांनी काम कर यास म ाव केला. सदर र याची 
भूसंपादन कर याची कायवाही नगररचना िवभाग व भूमापन िवभाग यांचे दारे चालू असून 
यास बराच कालावधी लागणार आहे. स ि थतीत भागातील िविवध र यांचे डांबरीकरण 

कॉ टीकरण फुटपाथ िवकिसत करणे व इतर थाप य िवषयक अनुषंिगक कामे करणे आव यक 
आहे. 
           तरी भाग . ३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी िब डग) ते पायसर पुलापयत व 
प रसरातील र ते अ याधुिनक प तीने िवकिसत करणे या कामातून नँशनल कूल ते पायसर 
पुलपयत र या या  डांबरीकरणा या कामासह भागातील इतर िविवध र यांचे डांबरीकरण 
कॉ टीकरण फुटपाथ िवकिसत करणे व इतर थाप य िवषयक अनुषंिगक कामे करावयाची 
अस याने सदर कामां या थळबदल व उपरो  माणे काम क न घेणसे मा यता देणेत यावी.          
तरी  उपरो  कामा या थळबदल व डांबरीकरण व इतर आव यक कामे क न घेणे या 

तावास मा यता देणेत यावी. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता उपरो  ठरावाची 
तातडीने अंमलबजावणी करावी. 
 तसेच क े ीय कायालयाकडील भाग . 8 मधील सन 2021-22 चे  िवकास 
कामांसाठी तरतुदीम ये वाढ घट करणसे मा यता देणेत यावी. भाग . 8  मधील चालू 
असले या कामांना खालील माणे तरतुदीम ये वाढ घट करणे आव यक आहे.  सबब क े ीय 
कायालयातील भाग . 8 मधील सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतुदीम ये खालील माणे वाढ / घट करणसे मा यता देणेत यावी. 
 

अ.
ं . कामाचे नाव लेखा

िशष 
पान 

ं . अ. ं . सन २०२१-२२ 
ची मुळ तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

घट 
करावयाची 

तरतुद 

सन २०२१-
22 साठी 

एकूण 
आव यक 
तरतुद  

शेरा 

1 

भाग . ८ म ये 
ठक ठकाणी पे ह ग 
लॉक र ता दुभाजक व 

रोड फ नचर िवषयक 
कामे करणे 

  

58 61 37000000 16000000 

                          
-    

53000000   

2 भाग . ८ म ये 
ठक ठकाणी फुटपाथ 

दुभाजक व र ता 
सुशोिभकरणाची कामे 
करणे.  

  

58 62 39500000 29000000 

                          
-    

68500000 

  

3 

भाग . 8 येथील 
ित पती चौक  त े 
चौक ते आर टी ओ 
चौकापयतचा र ता 
अ ायावत प तीने 
करणे.  

  

35 374 27500000 
                          
-    

15000000 12500000 
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4 

भाग . 8 मधील 
ािधकरणाकडून 

ता यात येणार े  
िवकसीत करणे 

  

64 52 15001000 
                          
-    

15000000 1000 

 

5 

भाग . 8 येथील 
इं ायणीनगर चौक ते 
ित पती 
चौकापयातची र ता 
अ ायावत प तीने 
करणे. 

 

35 373 27500000  15000000 12500000 

  

 
एकूण    146501000 45000000 45000000 146501000 

 

 

          तरी वरील माणे कामांसाठी वग करण करणसे मा यता देणेत यावी. 

 तसेच 'ह' े ीय कायालय मु यालयाचे सन २०२१-२२ या अंदाजप कामधील 
कामा या वाढीव सुधा रत शासक य मा यता व तरतुदीम ये खालील माणे  वाढ / घट 
करणसे मा यता देणेत यावी. 
 
 

अ. 
. कामाचे नाव लेखा

िशष 
पान 

. 
अनु 

. 

सुधा रत 
शासक य 

मा यता र. . 

वाढीव सुधा रत 
शासक य 
मा यता 

सन २०२१-२२ 
चा मुळ अंदाज   

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

आव यक 
करावयाची तरतुद 

१ 

वाय.सी.एम. 
हाँ पीटल येथे   
पद ु र   पदवी 
अ यास मासाठी  
आव यक कामे 
करणे.  नवजात 
अभक  िवभागाचे 
नुतनीकरण करणे. 
डाँ टर 
िनवास थानाचे 
नुतनीकरण करणे.   
(भाग-२ फेज २) 

िवशेष 
योजना १६ १८ ५९००००००० ८७००००००० ८००००००० ९००००००० ० १७००००००० 

२ 

भाग . २० संत 
तुकारामनगर वाय 
सी एम हॉि पटल 
येथे चाण य 
कायालया या 
वरती दुस-या 
मज याचे 
िव तारीकरण 
करणे व नवीन 
अ ावत शवागृह 
इमारत बांधणे. 

िवशेष 
योजना १६ २३ 

१५००००००० १८००००००० २८७००००० ६००००००० ० ८८७००००० 
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३ मनपा मे ो क प  
५५३ २ - - ४०००००००० ० १५००००००० २५००००००० 

 
एकूण             १५००००००० १५०००००००  

 
उपरो  काम .१ म ये निवन ११ मजली इमारतीमधील ितस-या चौ या मज यावर  न ाने 
न सग कूल व पँरामेिडकल कोसस चालू कर याचे तािवत आहे. व तसेच काम .२ म ये 
मानोसोपचार ओ.पी.डी. व ने  रोग ओ.पी.डी. व बी एल केअर या वरती दुस-या मज यावर 
पद ु र पदवी अ यास मासाठी वग चालू करणेकामी िव ता रकरण करणे तािवत आहे. 
यामुळे दो ही कामां या शासक य मा यते या रकमेम ये वाढ होत अस यामुळे दो ही 

कामांना व रल माणे सुधा रत वाढीव शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच  उपरो  दो ही 
कामासाठी एकूण १५००००००० तरतूद वग करण करणे आव यक आहे. मनपा मे ो क प 
िनधीमधून थाप य िवभागाकडील या वरील दो ही कामांसाठी र म .१५,००,००,०००/- 

फ  वग करण करणसे मा यता देणेत यावी. स ि थतीत मनपा मे ो क प िनधी या 
लेखािशषकाखाली र म . ४००००००००/- िश लक आहे. 
      तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कामधील आव यक कामा या सुधारीत 
अंदाजप क य/ शास कय मा यता रकमेस मा यता देणेत यावी.  
 
िवभाग :-  पाणीपुरवठा मु यालय  
 

अ. . पान 
. 

अनु. 
. 

कामाचे नाव अंदाजप का 

तील र म 
पय े

आव यक असणारी 
सुधारीत अंदाजप का 

तील र. . 

शेरा 

१ ७५० २० सन २०२०-२१ क रता सांगवी 
प रसरातील टाक वरती थाप य 
िवषयक सुशोिभकरणाची कामे 
करण े

२५००००० ५००००००  

  
तरी वरील कामासाठी अंदाजप क य / शासक य मा यता रकमेस मा यता देणेत यावी.  

 तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या तरतुदीम ये वाढ घट करणसे 
मा यता देणेत यावी. ग भागातील मनपा या  सन २०२१-२२ या अंदाजप कात 
नाग रकां या मागणी व िवकासा या दृ ीने इतर िवशेष योजना- लेखािशषातील कामां या 
तरतुदी अं यत कमी अस याने कामांची िनिवदा काढता येत नाही यामुळे खालील नमुद 
केले या त यामधील सन २०२१-२२ या  कामांची खच न होणारी तरतूद निवन कामांना 
खालील माणे वाढवुन िमळणेसाठी मा. थायी सिमती ठराव .१०३३७, िवषय 

.३५, द.२२/०९/२०२१ अ वये मा यता िमळाली आहे. 
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अ
. 

. 

लेखािशष / कामाचे 
नाव 

पानांक अ.  निवन 
/ चाल ु

लेखािशष   सन २०२०-२१ 
ची मुळ अंदाज  

वाढ करावयाची 
तरतुद र म 

पय े

घट करावयाची 
तरतुद र म 

२०२०-२१ ची 
सुधा रत तरतुद 

१ 
पपरी येथील तपोवन 

र याचे कॉ टीकरण 
करणे  

३८ ४६७ निवन 
काम े

इतर 
िवशेष 
योजना 

१००० १५०००००० ० १५००१००० 

२ 

भाग .२१ पपरी 
मधील वैभवनगर  
र याचे कॉ टीकरण  
करणे. 

६० १३२ निवन 
काम े

इतर 
िवशेष 
योजना 

१००००० २००००००० ० २०१००००० 

३ 
अनुसयाबाई वाघेरे 
शाळा िव तारीकरण 
करणे  

५५ १८४ निवन 
काम े

इतर 
िवशेष 
योजना 

१००० २००००००० ० २०००१००० 

४ 

भाग  २१ पपरी 
कॅ प व इतर 
आव यक भागात 
हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे. 
(सन २०२१-२२ 
क रता) 

२३५ ४७ निवन 
काम े

भांडवली 
डांबरी 
र त े

१००० २५००००० ० २५०१००० 

५ 

भाग  २१ पपरी 
गावठाण, िमल दनगर 
व इतर आव यक 
भागात हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण 
करणे. (सन २०२१-
२२ क रता) 

  ४८ निवन 
काम े

भांडवली 
डांबरी 
र त े

१००० २५००००० ० २५०१००० 

६ 

भाग .२१ पपरी 
येथील बालामल 
चाळ,भैरवनाथ 
नगर,भीमनगर व 
इतर प रसरातील 
र याचे कॉ टीकरण  
करणे. 

६० १३१ निवन 
कामे  

इतर 
िवशेष 
योजना 

१००००० २००००००० ० २०१००००० 

७ 

भाग .२१ मधील 
पावरहाऊस चौक ते 
पपळे सौदागर 

पुलापयत र याचे 
कॉ टीकरण  करणे. 

६० १३० निवन 
कामे  

इतर 
िवशेष 
योजना 

१००००० २००००००० ० २०१००००० 

८ 

िप िच. मनपा 
प रसरातील पवना 
नदी पुनज वन क प 
राबिवणे अंतगत 
पवना नदी या 

दूषण िनयं णासाठी 
आव यक कामे करणे  

३०६ ९ निवन 
कामे  भांडवली  २०००००००० ० ५००००००० १५००००००० 

९ 
मनपा या घनकचरा 

येसाठी वे ट टु 
एनज  लट उभारणे  

४८० ४ निवन 
कामे  भांडवली  ७५०००००० ० ५००००००० २५०००००० 

   एकुण         २७५३०४००० १०००००००० १०००००००० २७५३०४००० 
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तरी उपरो  कामांसाठी करावी लागणारी  घट पयावरण िवभागाचे भांडवली लेखािशषामधून 
थाप य िवभागाचे इतर िवशेष योजना व  भांडवली कामांसाठी वाढ करणसे मा यता देणेत 

यावी. 
         तसेच ड ेञीय कायालय मु यालयाचे सन २०२१-२२ या अंदाजपञकातील 
कामा या तरतुदीम ये खालील माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अ. . उपलेखािशष 
अथवा 
कामाचे नाव   

लेखािशष  अंदाजपञक मुळ 
शासक य 

मा यता  

 सुधारीत 
शा. 

मा यता 

 सन 
२०२१-
२०२२ ची 
मुळ तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२१-
२०२२ 
साठी 
लागणारी 
आव यक 
तरतूद 

पानांक अन. . 

१ भाग . 
२६ मधील 
छञपती 
चौक ते 
उ कष 
चौकापयत 
िसमट 
काँ टचा 
र ता करणे  

 िवशेष 
योजना  

१८ ३४ २०००००००० २०००००००० १५०००००० १५०००००० ० ३००००००० 

२ मनपा मे ो 
क प 

िवशेष 
योजना  

५५३ २ - - ४०००००००० ० १५०००००० ४०००००००० 

    एकूण २०००००००० २०००००००० ४१५०००००० १५०००००० १५०००००० ४३००००००० 

  
          उपरो  . १ चे काम गतीपथावर आहे. सदरचा र ता हा मु य र ता अस यामुळे 
काम तातडीने पुण करणे आव यक आहे. परंतु स ि थतीत सदर कामावर असलेली तरतूद 
पुरेशी नाही यामुळे वरील कामास र. . १,५०,००,०००/-  इतक   र म या आथ क वषात 
वाढ करणे आव यक आहे. तरी मनपा मे ो करण िनधीमधुन थाप य िवभागाकडील या 
कामासाठी र. . १,५०,००,०००/-  तरतुद वग करण करणे आव यक आहे. स ि थतीत मनपा 
मे ो क प िनधी या लेखािशषाखाली र. . ४०,००,००,०००/- िश लक आहे. तरी वर नमूद 
केले माणे सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पात सदर कामां या तरतूदीत वाढ/घट क न 
देणेस मा यता देणेत यावी. 
       तसेच मा. ी. अ णा दादू बनसोडे, आमदार, पपरी िवधानसभा, पपरी चचवड शहर 

यांचे प  जा. . E : \ MLA CREDOC -2021\ उपमु यमं ी /July/29 द.२९/०७/२०२१ 

इकडील  िवभागास ा   द.१७/०९/२०२१ संद भय प ा वये मा.आमदार ी. अ णा 
बनसोडे यां या पपरी िवधानसभा मतदार संघातील सावजिनक िवकास कामासाठी दिलत 
व ती सुधारणा (िज हा तर) योजनेतून िनधी उपल ध हावा, याबाबत िवनंती करणेत आलेली 

आहे. सदर प ातील कामांची अदंाजप के िवहीत नमु यात तयार क न ती मा. िज हा 
िनयोजन सिमती, पुणे िज हा यांचेकडे सादर करणेबाबत कळिवलेले आहे. सदर कामांचा 

समावेश सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात नाहीत. सबब, सदर कामांची शास कय मा यता 
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सोबत जोडले या एकुण ९२ कामां या अंदाजप क य र मेस (एकुण र. . ४,००,००,०००/- ) 

व यादी माणे मा यता देणेत यावी. तरी सदर कामां या यादी माणे येक कामांस 
शास कय मा यता देणेत यावी. 

 

अ. . कामाचे नाव  खच र म 

१ आनंदनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

२ आनंदनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करणे. 

५ ल  

३ आनंदनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे.   

३ ल  

४ भाटनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे.  ५ ल  

५ भाटनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

६ भाटनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे.   

३ ल  

७ साईबाबानगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे.   ५ ल  

८ साईबाबानगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करणे.  

५ ल  

९ साईबाबानगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

१० प ा शेड झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे.  ५ ल  

११ प ा शेड झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करणे.  

५ ल  

१२ प ा शेड झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे.  

३ ल  

१३ फुलेनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

१४ फुलेनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  
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१५ फुलेनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे . 

३ ल  

१६ बौ नगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

१७ बौ नगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

१८ बौ नगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारण.े 

३ ल  

१९ आंबेडकर कॉलनी झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करण.े ५ ल  

२० आंबेडकर कॉलनी झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 
व था करण.े 

५ ल  

२१ आंबेडकर कॉलनी झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 
फलक उभारण.े 

३ ल  

२२ MIDC ह ीतील झोपडप ी झोपडप ी प रसरात पदपथ 

िवकिसत करणे. 

५ ल  

२३ MIDC ह ीतील झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 

व था करण.े 

५ ल  

२४ MIDC ह ीतील झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 

फलक उभारण.े 

३ ल  

२५ सिनटरीचाळ झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

२६ सिनटरीचाळ झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

२७ सिनटरीचाळ झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारण.े 

३ ल  

२८ िम लदनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

२९ िम लदनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  
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३० िम लदनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारण.े 

३ ल  

३१ आदशनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करण.े ५ ल  

३२ आदशनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

३३ आदशनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारण.े 

३ ल  

३४ गणेशनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करण.े ५ ल  

३५ गणेशनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

३६ गणेशनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

३७ कािलकामाता नगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत 
करण.े 

५ ल  

३८ कािलकामाता नगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 
व था करण.े 

५ ल  

३९ कािलकामाता नगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 
फलक उभारणे. 

३ ल  

४० भीमनगर पपरीगांव सिनटरीचाळ झोपडप ी प रसरात 
पदपथ िवकिसत करण.े 

५ ल  

४१ भीमनगर पपरीगांव झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 
व था करणे. 

५ ल  

४२ भीमनगर पपरीगांव झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 
फलक उभारण. 

३ ल  

४३ संजय गांधी नगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

४४ संजय गांधी नगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 
व था करणे. 

५ ल  
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४५ संजय गांधी नगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 
फलक उभारणे. 

३ ल  

४६ बालामलचाल , पपरीगाव झोपडप ी प रसरात पदपथ 

िवकिसत करणे. 

५ ल  

४७ बालामलचाल , पपरीगाव झोपडप ी प रसरात पथ दवे व 

िव ुत व था करणे. 

५ ल  

४८ बालामलचाल , पपरीगाव झोपडप ी प रसरात दशादशक व 

माग फलक उभारणे. 

३ ल  

४९ गांधीनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

५० गांधीनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करणे. 

५ ल  

५१ गांधीनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

५२ खराळवाडी झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

५३ खराळवाडी झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

५४ खराळवाडी झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

५५ लालटोपी नगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करण.े ५ ल  

५६ लालटोपी नगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 
व था करण.े 

५ ल  

५७ लालटोपी नगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारण.े 

३ ल  

५८ इं दरानगर , चचवड झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत 

करण.े 

५ ल  

५९ इं दरानगर , चचवड झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 

व था करण.े 

५ ल  
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६० इं दरानगर , चचवड झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 

फलक उभारण.े 

३ ल  

६१ फुलेनगर , मोहननगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत 

करणे . 

५ ल  

६२ फुलेनगर , मोहननगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 

व था करण.े 

५ ल  

६३ फुलेनगर , मोहननगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 

फलक उभारण.े 

३ ल  

६४ गांधीनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

६५ गांधीनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

६६ गांधीनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

६७ द नगर झोपडप ी प रसरात ( रामनगर ) पदपथ िवकिसत 
करणे. 

५ ल  

६८ द नगर झोपडप ी प रसरात ( रामनगर ) पथ दवे व िव ुत 
व था करणे . 

५ ल  

६९ द नगर झोपडप ी प रसरात ( रामनगर ) दशादशक व माग 
फलक उभारण े

३ ल  

७० शंकरनगर झोपडप ी प रसरात ( रामनगर ) पदपथ िवकिसत 
करण.े 

५ ल  

७१ शंकरनगर झोपडप ी प रसरात ( रामनगर ) पथ दवे व िव ुत 
व था करणे. 

५ ल  

७२ शंकरनगर झोपडप ी प रसरात ( रामनगर ) दशादशक व 
माग फलक उभारणे. 

३ ल  

७३ िव ानगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

७४ िव ानगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करणे. 

५ ल  
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७५ िव ानगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारण.े 

३ ल  

७६ रामनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

७७ रामनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करणे. 

५ ल  

७८ रामनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

७९ महा माफुलेनगर ( YCM हॉि पटल ) झोपडप ी प रसरात 

पदपथ िवकिसत करणे. 

५ ल  

८० महा माफुलेनगर ( YCM हॉि पटल ) झोपडप ी प रसरात 

पथ दवे व िव ुत व था करणे. 

५ ल  

८१ महा माफुलेनगर ( YCM हॉि पटल ) झोपडप ी प रसरात 

दशादशक व माग फलक उभारणे. 

३ ल  

८२ लांडेवाडी , भोसरी झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत 

करणे. 

५ ल  

८३ लांडेवाडी , भोसरी झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 

व था करणे. 

५ ल  

८४ लांडेवाडी , भोसरी झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 

फलक उभारणे. 

३ ल  

८५ िहराबाई लांडगे , झोपडप ी कासारवाडी प रसरात पदपथ 

िवकिसत करणे. 

५ ल  

८६ िहराबाई लांडगे , झोपडप ी कासारवाडी प रसरात पथ दवे व 

िव ुत व था करणे. 

५ ल  

८७ िहराबाई लांडगे , झोपडप ी कासारवाडी प रसरात दशादशक 

व माग फलक उभारणे. 

३ ल  

८८ फुगेवाडी झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

८९ फुगेवाडी झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करणे. 

५ ल  
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९० फुगेवाडी झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

९१ दापोडी झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

९२ दापोडी झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था करण.े ५ ल  

  ४,००,००,०००/- 

 
तरी उपरो  दिलत व ती मधील सावजिनक िवकास कामासाठी िनधी उपल ध करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
         तसेच ह े ीय कायालय मु यालयाचे सन २०२१-२२ या अंदाजप कामधील 
भांडवली कामांचे तरतूदी िवशेष योजनेचे कामांसाठी वाढ / घट करणेस मा यता देणेत 
यावी.  

                 
अ. ं  लेखािशष कामांचे नाव पानांक अ. 

ं . 
अंदाजप क य 
र. . 

सन २०२१-
२२ ची मुळ 
अंदाज 
(उपल ध 
तरतूद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

1 िवशेष 
योजना 

दापोडी ता मा 
भगत सग शाळा 
इमारत पाडून 
नवीन शाळा 
इमारत बांधणे. 

53 90 100000000 20000000 25500000 0 45500000 

2 िवशेष 
योजना 

भाग ३० म ये 
टॉम वॉटर 

लाईन टाकणे. 

23 182 40000000 5001000 2500000 0 7501000 

3 िवशेष 
योजना 

कासारवाडी येथे 
मशानभूमी 

बांधणे. 

53 96 100000000 7500000 8750000 0 16250000 

4 िवशेष 
योजना 

कासारवाडी 
येथील मुि लम 
दफनभुमी म ये 
सुधारणािवषयक 
कामे करणे. 

56 201 100000000 7500000 8750000 0 16250000 

5 िवशेष 
योजना 

फुगेवाडी येथील 
मुि लम 
दफनभूमीम ये 
सुधारणा 
िवषयक कामे 
करणे. 

56 119 50000000 10000000 0 10000000 0 

6 नाला ेन ग 
- मु यालय 

भाग .३० 
फुगेवाडी रे वे 
लाईन या कडेने 
नाला बांधणे. 

252 8 6000000 1500000 0 1500000 0 

7  सरफेस 
गटस - 
मु यालय 

भाग .३० 
कासारवाडी 
भागात गटरची 
कामे करणे. 

254 35 3000000 1000000 0 1000000 0 

8  सरफेस 
गटस - 

भाग .३० 
फुगेवाडी भागात 

254 36 3000000 1000000 0 1000000 0 
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मु यालय गटरची कामे 
करणे. 

9  सरफेस 
गटस - 
मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी भागात 
गटरची कामे 
करणे 

254 37 3000000 1000000 0 1000000 0 

10  सरफेस 
गटस - 
मु यालय 

भाग . ३० 
म ये 
ठक ठकाणी 

र या या 
कडेला गटर 
करणे. 

254 38 3000000 1000000 0 1000000 0 

11  सरफेस 
गटस - 
मु यालय 

भाग . ३० 
फुगेवाडी 
डोळसव ती 
म ये 
ठक ठकाणी 

र या या 
कडेला गटर 
करणे. 

254 39 3000000 500000 0 500000 0 

12  सरफेस 
गटस - 
मु यालय 

भाग . ३० 
फुगेवाडी वाखारे 
कॉलनी येथे गटर 
करणे. 

254 40 3000000 1000000 0 1000000 0 

13  सरफेस 
गटस - 
भाग  

भाग . ३० 
फुगेवाडी,दापोडी 
व कासारवाडी 
येथे गटर दु ती 
करणे. 

254 5 1000000 600000 0 600000 0 

14 खडीमु माचे 
र ते - 
मु यालय 

भाग . ३० 
कासारवाडी 
येथील र ते 
खडीमु माचे 
करणे. 

256 21 3000000 1000000 0 1000000 0 

15 खडीमु माचे 
र ते - 
मु यालय 

भाग . ३० 
दापोडी येथील 
र ते 
खडीमु माचे 
करणे. 

256 23 3000000 1000000 0 1000000 0 

16 खडीमु माचे 
र ते - 
मु यालय 

भाग . ३० 
मधील डी.पी. 
र ते िवकसीत 
करणे. 

256 24 7000000 1000000 0 1000000 0 

17 खडीमु माचे 
र ते - 
भाग  

भाग . ३० 
कासारवाडी, 
फुगेवाडी, 
दापोडी येथील 
चेसची दु ती 

करणे. 

256 1 1000000 600000 0 600000 0 

18 डांबरी र ते 
- मु यालय 

भाग .३० 
कासारवाडी 
येथील र ते 
डांबरीकरण 
करणे. 

258 73 3000000 1000000 0 1000000 0 

19 डांबरी र ते 
- मु यालय 

भाग .३० 
फुगेवाडी येथील 
र ते डांबरीकरण 
करणे. 

258 74 3000000 1000000 0 1000000 0 

20 डांबरी र ते भाग .३० 258 75 3000000 1000000 0 1000000 0 
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- मु यालय दापोडी येथील 
र ते डांबरीकरण 
करणे. 

21 डांबरी र ते 
- मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी 
सुंदरबाग येथील 
मु य र ते 
डांबरीकरण 
करणे. 

258 85 4000000 1000000 0 1000000 0 

22 डांबरी र ते 
- मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी 
एसएमएस 
कॉलनी येथील 
र ते डांबरीकरण 
करणे. 

258 86 4000000 1000000 0 1000000 0 

23 डांबरी र ते 
- मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी तानाजी 
पुतळा प रसर 
येथील र ते 
डांबरीकरण 
करणे. 

258 87 4000000 1000000 0 1000000 0 

24 डांबरी र ते 
- भाग  

भाग .३० 
कासारवाडी व 
िविवध 
परीसरातील 
र ते डांबरीकरण 
करणे. 

261 2 1000000 600000 0 600000 0 

25 डांबरी र ते 
- भाग  

भाग .३० 
फुगेवाडी व 
दापोडी येथील 
र ते डांबरीकरण 
करणे. 

261 3 1000000 600000 0 600000 0 

26 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
कासारवाडी 
येथील 
गुिल ताननगर 
प रसरात 
पे ह ग लॉक 
बसिवणे. 

268 116 4000000 1000000 0 1000000 0 

27 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
कासारवाडी 
येथील 
शा ीनगर 
प रसरात 
पे ह ग लॉक 
बसिवणे. 

268 118 4000000 1000000 0 1000000 0 

28 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
फुगेवाडी येथील 
मु य र यां या 
कडेने पे ह ग 
लॉक बसिवणे. 

268 120 7000000 1000000 0 1000000 0 

29 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
फुगेवाडी 
डोळसव ती 
वाखारे कॉलनी 
म ये पे ह ग 
लॉक बसिवणे. 

268 121 4000000 1000000 0 1000000 0 

30 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 

भाग .३० 
दापोडी तानाजी 
पुतळा प रसरात 

268 124 4000000 1000000 0 1000000 0 
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मु यालय पे ह ग लॉक 
बसिवणे. 

31 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी 
एसएमएस 
कॉलनी 
प रसरात 
पे ह ग लॉक 
बसिवणे. 

268 126 4000000 1000000 0 1000000 0 

32 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी गावठाण 
प रसरात 
पे ह ग लॉक 
बसिवणे. 

268 127 4000000 1000000 0 1000000 0 

33 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी िशवाजी 
पुतळा प रसरात 
पे ह ग लॉक 
बसिवणे व इतर 
कामे करणे. 

268 128 4000000 2000000 0 2000000 0 

34 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ - 
भाग  

भाग .३० 
कासारवाडी, 
दापोडी व 
फुगेवाडी येथे 
पे ह ग लॉकची 
कामे करणे. 

270 16 1000000 600000 0 600000 0 

35 इमारत 
योजना - 
मु यालय 

भाग . ३० 
मधील 

ायामशाळा 
इमारत म ये 
थाप यिवषयक 

कामे करणे. 

271 17 2000000 900000 0 900000 0 

36 इमारत 
योजना - 
मु यालय 

भाग . ३० 
मधील जलतरण 
तलाव 
इमारत म ये 
थाप यिवषयक 

कामे करणे. 

271 20 2000000 900000 0 900000 0 

37 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
मु यालय 

सन २०२२ या 
िनवडणूकांसाठी 
भाग . ३० 

म ये मंडप 
व था करणे. 

281 174 3000000 1000000 0 1000000 0 

38 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
मु यालय 

भाग .३० 
कासारवाडी व 
इतर ठकाणी 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

281 183 2000000 1000000 0 1000000 0 

39 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
मु यालय 

भाग .३० 
फुगेवाडी व इतर 
ठकाणी थाप य 

िवषयक कामे 
करणे. 

281 184 2000000 1000000 0 1000000 0 

40 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
मु यालय 

भाग .३० 
कासारवाडी ह 

े ीय कायालय 
इमारतीत 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

281 189 4000000 1000000 0 1000000 0 
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41 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
भाग  

भाग .३०  
म ये 
ठक ठकाणी 

भागात थाप य 
िवषयक कामे 
करणे. 

286 42 1000000 500000 0 500000 0 

42 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
भाग  

भाग .३० 
म ये 
ठक ठकाणी  

बोड बचेस 
बसिवणे. 

286 43 1000000 600000 0 600000 0 

43 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
भाग  

भाग .३० 
मधील 
पुत यां या 
प रसरातील 
थाप यिवषयक 

कामे करणे. 

286 44 1000000 600000 0 600000 0 

    एकूण 506000000 85501000 45500000 45500000 85501000 

            
   उपरो  काम . १ ते ४ कामे अ याव यक आहेत. तसेच, नजीक या मनपा िनवडणूक 

२०२२ या मतदान क ांसाठी शाळेचे कामे करणे आव यक अस याने सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कातील भांडवली कामांचे तरतूदी दापोडी ता मा भगत सग शाळा बांधण,े . . 

३० म ये टॉम वॉटर लाईन टाकण,े कासारवाडी येथे मशानभूमी बांधण,े कासारवाडी येथील 

मुि लम दफनभूमीम ये सुधारणा िवषयक कामे करणे या कामांसाठी वग करणे तािवत आहे. 
भांडवली कामाचे वरील यादीतील र. . ४,५५,००,००० /- घट क न दापोडी ता मा 

भगत सग शाळा बांधण,े . . ३० म ये टॉम वॉटर लाईन टाकणे, कासारवाडी येथे 

मशानभूमी बांधण,े कासारवाडी येथील मुि लम दफनभूमीम ये सुधारणा िवषयक कामे करणे 

या कामांसाठी र. . ४,५५,००,००० /- वाढ क न वग करण करणे आव यक आहे. तरी, 

सदर वग करणास मा यता देणेत यावी.    
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका े ातील झोपडप ीवािसयांचे आरो य उ म 

राहणेक रता तसेच कोरोना ा रोगापासून बचाव करणेसाठी मा. शहर सुधारणा 
सिमतीमाफत व छता कट वाटप करणेची योजना आहे. सदर व छता कटची खरेदी 
म यवत  भांडार िवभागामाफत करणेची असून याक रता आव यक असणारे लेखािशष हे 
“झोपडप ी वािसयांकरीता व छता कट वाटप” न ाने िनमाण क न याक रता लागणारी 

तरतुद खालील माणे उपल ध क न देणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अ. . कामाचे नाव पान 
 

अ  शासक य 
मा यता 

सन 
२०२१-२२ 
ची तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

१ पंपर  िचंचवड शहरातील 
झोपडप ट वािसयांकर ता 
व छता कट वाटप करणे 

  ० ० १०००००० ० १०००००० 

२ सन २०२० - २१ म ये भाग ८११ २४४ ३०००००० १८००००० ० १०००००० ८०००००० 
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१३ से टर  २२ 
आ णाभाउ साठे वसाहत 
येथील २५६ व ५७६ गाळे 
प रसरातील झोपडप ट म ये 
उचलाय, गटर, पाथवेची 
देखभाल दु ती  व इतर 
अनुषंिगक थाप य  वषयक 
देखभाल दु तीची कामे 
करणे  

 एकूण     १०००००० ० १०००००० 

 

एकूण र.  १०,००,०००/- (अ र  र. . दहा लाख फ ) इतके वग करण करणेस मा यता देणेत 
यावी. 
 तसेच भाग . ३२ मधील खालील अंदाजपञकातील समा व  कामा या तरतूद म ये 
वाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी.  

 

अ. . उपलेखािशष 
अथवा कामांचे 
नाव  

पानांक अ. . अंदाजपञक य 
र. . 

लेखािशष   सन 
२०२१-२२ 
ची मुळ 
अंदाज 
(उपल ध 
तरतूद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

 घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन 
२०२१-२२ 
चा 
सुधार त 
अंदाज 

१ भाग . ३२ 
सांगवी मधील 
आर ण . 
३२७ वकिसत 
करणे   

 ५३ १०९ १०००००००० वशेष 
योजना  

३५८००००० १६०००००० ० ५१८००००० 

२ भाग . ३२ 
मधील मुळा व 
पवना 
नद लगत 
व वध ठकाणी 
गॅ बयन वॉल 
बांधणे       

 १५ १५ १५००००००० वशेष 
योजना  

५०००००० ० ५०००००० ० 

३ भाग . ३२ 
सांगवी मधील 
माकन चौक ते 
मैलाशु द करण 
क  ते 
वसंतदादा 

 ३१ २५१ १०००००००० वशेष 
योजना  

५०००००० ० ५०००००० ० 



187 
 

पाट ल पुतळा 
व प रसरातील 
र ते 
अ याधुिनक 
प दतीने 
वकसीत 
करणे.      

४ कासारवाड  
शेवाळे नाला 
वकसीत करणे 
व सी.ड . वक 
बांधणे.        

३८ ४८६ ३५००००००० वशेष 
योजना  

२००००००० ० ६०००००० १४०००००० 

 एकूण   ६५८००००० १६०००००० १६०००००० ६५८०००००  

  

 तर  वर ल नवीन कामासाठ  सन २०२१-२२ साठ चे अंदाजपञकात वर ल माणे 
आव यक तरतूद करणेस मा यता देणेत यावी. 
 तसेच ग भागातील मनपा या  सन २०२१-२२ या अंदाजप कात नाग रकां या 
मागणी व वकासा या ीने इतर वशेष योजना- लेखािशषातील कामांची तरतुद  अं यत कमी 
अस याने भागातील वशेष योजनेतील कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीचे काम होणे 
श य होणार नाह  यामुळे खालील नमुद केले या त यामधील सन २०२१-२२ या  कामांची 
खच न होणार  तरतूद खालील माणे वाढवुन देणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अ. 
. 

लेखािशष / 
कामाचे नाव 

वॉड 
 

पानांक अ.  लेखािशष  अंदाजप क य 
र म 

सन २०२०-
२१ ची मुळ 
अंदाज 
(उपल ध 
तरतुद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 
र म पये 

घट 
करावयाची 
तरतुद 
र म 

२०२०-२१ 
ची सुधा रत 
तरतुद 

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

23 60 125 इतर 
िवशेष 
योजना 

50000000 25500000 5000000 0 30500000 
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2 भाग  २३ 
म ये स.नं. ९ 
येथे 
ब उ ेिशय 
इमारत 
बांधणे. (ट पा 
२) 

23 60 138 इतर 
िवशेष 
योजना 

150000000 7400000 0 5000000 2400000 

      200000000 32900000 5000000 5000000 32900000 

  

           तसेच ड े ीय कायालय मु यालयाचे सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील 
कामा या तरतुदीम ये खालील माणे वाढ / घट करणसे मा यता देणेत यावी.  
 
   

अ.  
. 

उप 
लेखािशष 
अथवा 
कामाचे 
नाव 

लेखािशष अंदाजप क मुळ 
शासक य 

मा यता 

सुधा रत 
शा. 

मा यता 

सन २०२१-
२०२२ ची 
मुळ तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०२१-
२०२२ साठ  
लागणार  
आव यक 
तरतुद 

पानांक अनु. ं . 

1 भाग 
.२६ 

वाकड-
पंपळे 
िनलख 
मधील 
अंतगत 
र यांचे 
कॉ ट  

करण 
करणे. 

वशेष 
योजना  

18 36 200000000 200000000 15000000 70000000 0 85000000 

2 मनपा 
मे ो 
क प 

वशेष 
योजना 

553 2 - - 400000000 0 70000000 330000000 

 एकूण 200000000 200000000 415000000 70000000 70000000 415000000 

  
            उपरो  .१ चे काम गतीपथावर आहे. सदर कामाअंतगत मु य व अंतगत 

र यांचा समावेश अस यामुळे काम तातडीने पुण करणे आव यक आहे. परंतू स ि थतीत सदर 
कामावर असलेली तरतुद पुरेशी नाही यामुळे वरील कामास र. .७,००,००,०००/- इतक  

र म या आ थक वषात वाढ करणे आव यक आहे. तरी मनपा मे ो क प िनधीमधून थाप य 
िवभागाकडील या कामासाठी र. .७,००,००,०००/- तरतुद वग करण करणे आव यक आहे. 
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स ि थतीत मनपा मे ो क प िनधी या लेखािशषकाखाली र. .४०,००,००,०००/- िश लक 

आहे. तरी वर नमूद केले माणे सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पात सदर कामां या 
तरतूदीत वाढ / घट क न देणसे मा यता देणेत यावी. तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका 
माफत शासन िनणय मांक आयो.२०१७/ . .१२/गृिनधो-२/िशकाना, द.११/०१/२०१८ 

अ वये शासन िनणयातील प रिश  .३ (ब) अंतगत खाजगी जमीनीवर राबवावया या 
ितकृतीनुसार परवडणा या घरांची िन मती (AHP) साठी क  शासनाचे अनुदान र. .१.५० 

लाख व रा य शासन अनुदान र. .१.०० लाख असे एकुण र. .२.५० लाख ित सदिनका अशा 
कारे ा  होणारे शासक य अनुदान महानगरपािलकेकडे ा  होताना ते कोण या 

लेखािशषावर जमा क न यावे, तसेच सदरचे शासक य ा  अनुदान संबंिधत िवकसकास 
कोण या लेखािशषाव न अदा कर यात यावे याबाबतचे लेखािशष पपरी चचवड 
महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप काम ये नाही. 

यासाठी पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अदंाजप कातील 
पान .१८८/१८९ व १९०/१९१ वरील पंत धान आवास योजना (A/C 

No.07230100023167) अंतगत खालील माणे लेखािशषक व तरतूद करणसे मा यता देणेत 

यावी. 
 

अ. . जमा तपिशल सन २०२१-
२२ चा मुळ 
अंदाज र. . 

खच तपिशल सन 
२०२१-२२ 

चा मुळ 
अंदाज र. . 

१ क शासन अनुदान   क शासन अनुदान  

 सावजिनक खाजगी 
भागीदारी त वावर (PPP) 

ारे परवडणारी घरे (AHP)  
(जमा) 

१२.३३ कोटी सावजिनक खाजगी 
भागीदारी त वावर 
(PPP) ारे 
परवडणारी घरे 
(AHP)  
(खच) 

१२.३३ 
कोटी 

२ रा य शासन अनुदान  रा य शासन अनुदान  
 सावजिनक खाजगी 

भागीदारी त वावर (PPP) 
ारे परवडणारी घरे (AHP) 

(जमा) 

८.२२ कोटी सावजिनक खाजगी 
भागीदारी त वावर 
(PPP) ारे 
परवडणारी घरे 
(AHP) 
(खच) 

८.२२ 
कोटी 

 एकुण र. . २०.५५ कोटी  २०.५५ 
कोटी 
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तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप क (पु तक 
.३) मधील पान .५५८, लेखािशष .१२ थाप य PMAY क प िवभाग, (पंत धान 

आवास योजना) अंतगत अ. .११ – क शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत सावजिनक 
खाजगी भागीदारी (PPP) घटकांतगत पपरी चचवड महानगरपािलकेस क  शासन व रा य 
शासन यांचेकडून ा  होणारे अनुदान संबंिधत िवकसकास िवत रत करणे या माणे न ाने 
खच रकमेसाठी लेखािशष तयार करणे आव यक आहे. 

तरी वरील माणे पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे 
अंदाजप काम ये न ाने जमा व खच लेखािशषक तयार क न जमा बाजूस र. .२०.५५ कोटी 
व खच बाजूस र. .२०.५५ कोटी तरतुद करणेस मा यता देणेत यावी.  
मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

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

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक - ७२२                                                              िवषय मांक – १४ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग – मा.आयु  

 

                    संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .   
                                 .आमुका/२/कािव/२८१/२०२१ द.२/१०/२०२१  

   नगरिवकास िवभाग, महारा  शासन, यांचेमाफत रा यातील महानगरपािलका/ 

नगरप रषदा / नगरपंचायत म ये घनकचरा ( व थापन व हाताळणी), व छता व आरो य 

उपिवधी लागू कर याबाबत द.११ जुलै २०१९ रोजी शासन िनणय िनगत कर यात आलेला 
आहे. सदर शासन िनणयानुसार रा य शासनामाफत तयार कर यात आलेले उपिवधी आदेशाचे 
दनांकापासून रा यातील सव महानगरपािलका / नगरप रषदा / नगरपंचायत साठी लागू 

झालेले असून याक रता महापािलका सभा ठरावाची अथवा वतं  मा यता घे याची 
आव यक नस याचे याम ये नमूद कर यात आलेले आहे. सदर शासन िनणयानुसार द.१ जुलै 
२०१९ रोजी िस द कर यात आले या अिधसूचनेची अंमलबावणी कर याबाबत िनदश दलेले 
आहेत.  

           सदर शु क व शा ती लागू झा यानंतर जमा होणारी शु काची र म भरणा 

कर याक रता िवभागाकडे लेखािशष उपल ध नस यामुळे आरो य मु य कायालयाम ये 
उपयोगकता शु क वसुली साठी निवन लेखािशष तयार करणे आव यक आहे. 

       सबब नगरिवकास िवभाग, महारा  शासन, यांचेमाफत द.११ जुलै २०१९ रोजीचे 

शासन िनणयानुसार रा यातील महानगरपािलका / नगरप रषदा / नगरपंचायत म ये 
घनकचरा ( व थापन व हाताळणी), अ वये लागू कर यात आलेले व छता व आरो य 

उपिवधी पपरी चचवड महानगरपािलकेक रता लागू करणेकामी तसेच कचरा फेकण,े उप व 

िनमाण करणे व व छ अंगण उ लंघन के यापोटी िनधा रत शा ती या रकमेचा भरणा 
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करणेकामी  “उपयोगकता शु क वसुली व शा ती” या  नावाने  निवन  लेखािशष  िनमाण 

करणसे मा यता देणते येत आहे.  तसेच  पपरी चचवड शहरम ये िविवध खेळां या रा ीय व 
आंतररा ीय दजा या सुिवधा िवकसीत कर यात आले या आहेत. सदर सुिवधांचा वापर 
शहरातील खेळाडू व नाग रक घेत असतात. पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने पपरी 
चचवड शहराम ये खेळ सं कृती जिव यासाठी व शहराचे नाव रा ीय व आंतररा ीय 

पातळीवर झळक यासाठी शहराम य े या खेळां या सुिवधा उपल ध आहेत अशा खेळां या 
रा ीय व आंतररा ीय दजा या पधाचे आयोजन करणे आव यक आहे. अशा कार या रा ीय 
व आंतररा ीय तरावरील डा पधा आयोजीत के यास शहरातील उदयो मुख खेळाडंूना 
याचा लाभ हो यास मदत होईल व खेळाचा सार होईल. 

         रा ीय व आंतररा ीय डा पधाचे आयोजन करणेकामी येणा-या िविवध खचासाठी 
खालील माणे  “रा ीय व आंतररा ीय डा पधा” असे न ाने लेखािशष तयार क न 
यावर आव यक तरतूद वग करणेस  मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ.

. 
कामाचे 

नाव 
लेखािशष मु य 

अंदाजप क -२ 
सन २०२१-
२२ चा मुळ 

अंदाज 

वग करण व 
आव यकतेनुसार होणारी 

सुधारीत 
तरतूद 

शेरा 

पान . अ. . वाढ घट 

१ डा 
िवभांतगत 
नािव यपुण 
सुिवधा 
उप म 
राबिवणे  

डा 
िवभांतगत 
नािव यपुण 
सुिवधा 
उप म 
राबिवण े

१७८-
१७९ 

१७  

२००००००० 

 

० 

 

९५००००० 

 

१०५००००० 

सदर 
कामासाठी 
असलेली 

तरतूद पुरेशी 
आहे. 

२ रा ीय व 
आंतररा ीय 

डा पधा 
अनुषंगाने  
तरतूद वग 
करणे  

रा ीय व 
आंतररा ीय 

डा पधा 

निवन निवन  

० 

 

९५००००० 

 

० 

 

९५००००० 

रा ीय व 
आंतर रा ीय 

डा 
पधसाठी 

तरतूद वग 
करणे 

आव यक 
आहे. 

एकुण र. . २००००००० ९५००००० ९५००००० २०००००००  

        
          तरी व रल माणे “रा ीय व आंतररा ीय डा पधा” हे लेखािशष न ाने तयार 

क न “ डा िवभांतगत नािव यपुण सुिवधा उप म राबिवण”े या लेखािशषावर केले या 

तरतूद र. .२००००००० मधून “रा ीय व आंतररा ीय डा पधा” या लेखािशषावर तरतूद 

र. .९५००००० वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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 तसेच ११ वी रा ीय हॉक  इंिडया पधा २०२१ चे अनुषंगाने िव ुत िवषयक  कामे 
कासारवाडी आर ण .१३ म ये खेळाचे मैदान िवकिसत करणे  (िव ुत िवषयक कामे)  ा 
चालू कामातून करणसे मा यता देणेत येत आहे. पपरी चचवड म.न.पा.ने नेह नगर येथील 
हॉक  टेिडयम येथे ११ वी हॉक  इंिडया पधा २०२१ चे व रा य तरीय हॉक  पधचे 
आयोजन करणेत आले आहे. मा.सहा.आयु  यांनी प  . डा/कािव/४/१६२/२०२१ 
द.०९.१०.२०२१ अ वये पधक रता आव यक िव ुत िवषयक कामे करणेबाबत कळिवले 

आहे. मैदानावरील काश व थेचे नुतनीकरण करण,े सीसीटी ही कॅमेरे बसिवणे विन ेपन 
व था करणे जनरेटर व था करणे इ.कामे करणे आव यक आहे. हया कामाक रता 

लेखािशष शासक य मा यता तरतुद इ.चे सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात समावेश नाही. 
हणून कामाची तातडी व कालमयादा ल ात घेता ह ेि य िव ुत  कायालयांतगत िनिवदा 
.२-१/२०१८-१९ कासारवाडी आर ण .१३ म ये खेळाचे मैदान िवकिसत करणेचे (िव ुत 

िवषयक कामे)  काम अंितम ट यात आहे. हयाच चालू कामातून कामास मुदतवाढ देऊन ११ 
वी हॉक  इंिडया पधा २०२१ क रता सुधा रत अंदाजप क क न आव यक िव ुत िवषयक 
कामे करणसे मा यता देणेत येत आहे.  
 तसेच 11 वी हॉक  इंिडया व र  पु ष रा ीय चॅि पयनशीप पधा 2021 आयोजन 
कामी येणा-या खचास मा यता व पधा अनुषंगाने यावयाचे िनणय आ थक िनणय याबाबतचे 
अिधकार मा. आयु  यांना देणेस मा यता देणेत येत आह.े हॉक  इंिडया यां या मा यतेने पपरी 
चचवड महानगरपािलका पपरी चचवड पोलीस आयु ालय व हॉक  महारा  यां या संयु  

िव माने 11 वी हॉक  इंिडया व र  पु ष रा ीय चॅि पयनशीप पधा 2021 चे आयोजन द. 
11 ते 22 िडसबर 2021 रोजी मेजर यानचंद हॉक  पॉली ास टेिडयम नेह नगर पपरी 18 
येथे करणेचे िनयोजन आहे. 
        11 वी हॉक  इंिडया व र  पु ष रा ीय चॅि पयनशीप पधा 2021 अनुषंगाने 
करावयाचे थाप य िवषयक कामे िव ुत िवषयक कामे व पधा अनुषंगाने वाहतूक व था 
पधा िस दी बाबत शहरात हो डग लावण,े हॉक  पधा डा सािह य खरेदी याबाबतचे 
यावयाचे िनणय आ थक िनणय याबाबतचे अिधकार मा.आयु  यांना देणेस तसेच पुढील 

आ थक वषात आंतररा ीय डा पधा आयोिजत करणेबाबतचे अिधकार मा. आयु  यांना 
देणेस मा यता देणेत येत आह.े  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी चचवड आयु ालय व हॉक  इंिडया 
फेडरेशन यांचे संयु  िव माने पॉली ास हॉक  मैदान नेह नगर येथे िडसबर २०२१ म ये 
रा य तरीय व रा ीय हॉक  पधा आयोिजत कर यात आले या आहेत. सदर पधसाठी 
खालील कामाची आव यकता असून सदर या कामाचा समावेश सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कात क न शासक य मा यता व आव यक ती तरतूद वग करणास मा यता देणेत  
येत आहे. 

अ.
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  

लेखािश
ष  

पान 
 

 
अ.  

 शासक य   
मा यता र म 

 

सन २०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  सुधा रत 
तरतूद शेरा 

१ 

रा ीय हॉक  
पधसाठी 

पॉली ास हॉक  
मैदान येथे थाप य 
िवषयक 

डा 
िवषयक 

कामे  
- - २५०००००० ० २५००००० ० २५००००० 

अ. .४ 
व न 
वग  
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सुधारणांची कामे 
करणे  

२ 

रा ीय हॉक  
पधसाठी 

पॉली ास हॉक  
मैदान येथे 
डांबरीकरणाची 
कामे करणे  

डा 
िवषयक 

कामे  
- - ७५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

३ 

रा ीय हॉक  
पधसाठी 

पॉली ास हॉक  
मैदान तसेच इतर 
ठकाणी 

आव यकते नुसार 
मंडप िवषयक व 
अनुषंिगक कामे 
करणे 

डा 
िवषयक 

कामे  
- - ७५००००० ० २५०००००   २५००००० 

४ 

भाग .२० येथे 
आंबेडकर डा 
संकुल येथील 
मैदान िवकिसत 
करणे  

डा 
िवषयक 

कामे  
८३३ ८० १०००००००० ३४०००००० ० ७५००००० २६५००००० 

अ. .१
ते ३ वर 

वग  

  एकूण =       १४००००००० ३४०००००० ७५००००० ७५००००० ३४००००००   

 
        तरी यास मा यता देणेत येत आहे. 
        तसेच थाप य बीआरटीएस िवभागाकडील खालील त याम ये नमुद केले या कामांची 
िनिवदा काढणेकामी मा. आयु  सो. यांनी दले या सुचनेनुसार सदर कामांना ४०% तरतुद 
असणे आव यक आहे. याकरीता सदर कामांना सन २०२१-२२ करीता वाढ-घट करणसे 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

. पा. . अ. . उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव 

कामाची 
अंदाजप क य 

र म 

सन २०२१-
२२ चा  मूळ 

अंदाज 
वाढ घट 

सन २०२१-२२ 
साठी सुधारीत 

तरतुद 
शेरा 

UTF अंतगत BRTS  र यांची अनुषांगीक काम े

१ ५५४ २६ 
सांगवी कवळे र यावरील 
ताथवडे पुनावळे 
चौकापयत र याचे 
ं दीकरण करणे 

500000000 50000000   50000000 0 

  

२ ५५४ ३८ 
सागंवी कवळे र यावर 
शदे व ती रावेत येथे 

उ ाणपुल / ेडसेपरेटर 
बांधणे. 

750000000 100000000   80000000 20000000 

  

३ ५५५ ४२ 

पुणे आळंदी र यापासुन 
च-होली लोहगाव 
ह ीपयतचा िवकास 
आराख ातील र ता 
िवकिसत करणे भाग-१ 
चेनेज ३/६५० ते चेनेज 
६/७०० क.मी. 

500000000 250000000   80000000 170000000 
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४ ५५५ १ 
रावेत येथील संत तुकाराम 
महाराज पुलास समांतर 
पुल व को हापुर प दतीचा 
बंधारा बांधणे. 

1000000000 10000000   10000000 0 

  

५ ५५५ २ मुकाई चौक ते रा ीय 
महामाग ४८ येथे 
उ ाणपुल बांधणे. 

500000000 10000000   10000000 0 
  

६ ५५५ ३ 
दघी येथे मु य र यावर 

Free Way बांधणे. 1000000000 10000000   10000000 0 
  

७ ५५५ ४ 
बोपखेल फाटा ते आंळदी 
या र यावर सबवे 
उ ाणपुल/ ेडसेपरेटर 
बांधणे. 

500000000 10000000   10000000 0 

  

८ ५५५ ६ 
पुणे आळंदी र यापासून 
डी वाय पाटील  ९० मी 
र यावरील सेवा र ते 
िवकसीत करणे. 

500000000 50000000   50000000 0 

  

९ ५५५ ७ 
च-होली स.नं. १२९ १३० 
येथील पीएमपीएल साठी 
बस डेपो िवकसीत करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

250000000 10000000   10000000 0 

  

१० ५५५ ११ 

पुणे - आळंदी र यापासून 
च-होली लोहगाव 
ह ीपयत या िवकास 
आराख ातील र याचे 
उवरीत कामे करणे. 

500000000 310000000   80000000 230000000 

  

११ ५५५ १३ 

िजमा-३१भुमकर चौक 
येथील अि त वातील सब-
वे ला दो ही बाजुस 
समांतर Push-Through 
प दतीने सब-वे करणे. 

250000000 19500000   10000000 9500000 

  
िवशेष योजना 

१३ 

४४ १२० 

 ि वेणीनगर चौक तळवडे 
येिथल पाईन र याने 
बािधत िमळकत 
धारकां या पुनवसनासाठी 
ल-ेआऊट मधील अंतगत 
र ते िवकिसत करणे व 
सुिवधा पुरिवणे.(मोशी 
येथील से टर .११ 
मधील भुखंडा म ये 
पायाभुत सुिवधा िवकिसत 
करणे.)  

100000000 45811000 20000000   65811000   

१४ 
    

सांगवी- कवळे र याचे 
डांबरीकरण करणे चबर 
समपातळीस करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

500000000 15000000 220000000   235000000   

१५ 

    

रावेत संत तुकाराम 
महाराज पुल ते मुकाई 
चौकापयतचा र या या 
कडेला पदपथ व सायकल 
ॅक तयार करणे. 

300000000 10000000 60000000   70000000   

१६ 
४४ १३६ 

सांगवी फाटा ते कावेरी 
नगर सबवे पयतचा र ता 
अबन ीट िडझाईननुसार 
िवकिसत करणे. 

300000000 7635000 50000000   57635000   

१७ ४४ १३७ डांगे चौक ते ताथवडे 
चौका पयतचा र ता अबन 

200000000 7635000 50000000   57635000   
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ीट िडझाईननुसार 
िवकिसत करणे. 

  एकुण 
 

915581000 400000000 400000000 915581000   

 

         तरी वरील माणे मा यता देणेत येत आहे. 

 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या े ाम ये मो ा माणात िविवध 
कारणांसाठी र यांची खोदाई होत असते. सदर खोदाई क न वेगवेग या मनपा या तसेच 
खासगी सं थे या भूिमगत सेवावािह या (पाणीपुरवठा व जलिन सारण पाईपलाईन िव ुत 
वािहनी ओएफसी केबल गँसवािहनी इ.) टाक यात येतात. बरेचदा सदर या सेवावािह या 
एकाचवेळी टाक यात येत नस यामुळे वारंवार र यांची खोदाई कर यात येते. यामुळे र ते 
खोदाईचे काम िनयोजनब  होणेसाठी वारंवार र ते खोदाई न होणेसाठी खोदाई क न 
टाक यात आले या सेवावािह यां या जिमनीखालील जागा मािहत असणेसाठी तसेच या सव 
खोदाई या कामाचे िनयोजन करणेसाठी एक णाली (Excavation work Management 

System) असणे आव यक आहे. सदर या णालीमुळे पपरी चचवड महानगरपािलका 

ह ीतील भूिमगत सेवावािह यां या िनयोजनाम ये सुसू ता येणार आहे. सदरचे काम ५ 
वषाक रता असणे आव यक आहे तसेच सदरचे काम करणेसाठी ५ वषाक रता र. .३० कोटी 
इतका खच अपेि त आहे. 
 सदरचे र ते खोदाई िनयोजन णालीचे काम िवशेष प तीचे अस यामुळे तसेच संपूण 
शहराम ये सदरचे काम राबिवणेचे असलेमुळे सदरचे काम माट िसटीमाफत करणेत यावे व 
यासाठी पुढील ५ वषाम ये आव यक असणा या र. .३० कोटी इत या खचा या िनधीस 

मा यता देणेत येत आह.े 
 तसेच थाप य इ े ीय कायालयातील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील 
कामाचे अंदाजप क र म बदलणसे मा यता देणेत येत आहे. भाग .७ मधील सन२०२१-
२२ या अंदाजप कातील खालील कामाचे सुधारीत अंदाजप क य र मेस मा यता दे यात 
येत आह.े 
 

अनु. 
. 

कामाचे नाव   
पा
न 
. 

अ. . लेखािशष सन २०२१-२२ 
चा मुळ 

अंदाजप क य 
र. .  

सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत 

अंदाजप क य 
र. . 

१ जुने भोसरी हॉि पटल (TATA 
हॉि पटल ) येथे फ  मिहला सुतीगृह 
व नवजात िशशु (NICU) यां यासाठी 
अ ावत णालय उभार यासाठी 
िव ता रत करणे.   

६२ १७२ िवशेष 
योजना 

१०००००००० ५०००००००० 

 एकुण     १०००००००० ५०००००००० 
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 तसेच अ सेन महाराज यांचा पुतळा बसिवणसे मा यता देणेत येत आह.े  िनगडी 

ािधकरण मधील पेठ . २५ येथील ४५.०० मी ंद पाईन र ता व २४.०० मी ंद 
बी.आर.टी. र या या जं शन जवळील मोक या जागेत अ सेन महाराज यांचा सुमारे २० 
वष जुना पुतळा अि त वात आहे. भ  श  चौकामधील पुला या कामामुळे सदर पुतळा 
खंिडत झालेला आहे. यामुळे सदर ठकाणी अ सेन महाराज यांचा नवीन पुतळा बसिवणे 
आव यक आहे. तरी िनगडी ािधकरण मधील पेठ .२५ येथील ४५.०० मी ंद पाईन र ता 
व २४.०० मी ंद बी.आर.टी. र या या जं शन जवळील मोक या जागेत पुला या पूव 
बाजूस अ सेन महाराज यांचा नवीन पुतळा बसिव यास मा यता देणेत येत आह.े तसेच सन 
२०२०-२१ या सुधा रत व सन २०२१-२२ या मूळ अंदाजप कात नवीन कामांचा समावेश 
करणसे मा यता देणेत येत आह.े सन २०२१-२२ या आ थक वषात खालील नमूद केले या 
कामांसाठी थाप य उ ानातील कामासाठी आव यक तरतूद कमी असून सदरचे काम मुदतीत 
पूण करणेक रता सदर कामाचे तरतुदीम ये वाढ करणे गरजेचे आहे. सबब भाग .१६ मधील 
रावते येथील नवीन कामां या तरतुदीम ये घट क न सदरचे कामाक रता तरतुदीम ये वाढ 
करणसे  मा यता देणेत येत आह े याक रता खालील त याम ये नमूद कामां या तरतुदीम ये 
वाढ / घट करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 

अ.
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  

लेखा
िशष  

पान 
 

अ.
 

  शासक य   
मा यता र म 

 

सन २०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  
एकूण 

आव यक 
तरतूद  

शेरा 

१ 

भाग .१६ 
रावेत येथील 
पेठ. .३२ अ 
मधील मोक या 
जागेत उ ान 
िवकिसत करणे 

थाप
य 

उ ान  
२९३ ७२ ७००००००० २०५००००० १४५००००० ० ३५०००००० 

अ. .२ 
व न 
वग  

२ 

भाग .१६ 
पेठ. .२९ येथे 
फुटबॉल ाउंड 
करणेट पा .२ 
अ मधील 
मोक या जागेत 
उ ान िवकिसत 
करणे 

डा 
िवषय

क 
कामे  

९३० ५ ३००००००० १५०००००० ० १४५००००० ५००००० अ. .१ 
वर वग 

  एकूण =       
 

३५५००००० १४५००००० १४५००००० ३५५०००००   

 
 तरी वर नमूद केले या कामांचा सन २०२०-२१ या सुधा रत व सन २०२०-२१ या 
मूळ अथसंक पात सदर कामांना तरतूद कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
 
 
 तसेच भाग .३१ म ये नवी सांगवी पपळे गुरव िमिलटरी ह ीलगतचा र ता 
UTWT  प दतीने िवकिसत करणे. ट पा -१ या कामाची जागा बदलास मा यता देणेत येत 

आह.े भाग .३१ मधील िमिलटरी ह ीलगत या र याचे दोन ट यात कामाचे िनयोजन 
केले आहे. परंतू िनयोिजत कामापैक  िवषयां कत कामाचा आदेश झाला असून दुसरे काम 
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िनिवदा कायवाही मंजूरीकरीता तािवत आहे. सदर ठकाणी नागरीव ती भागातील 
र याची दुरव था झाली अस याने िवषयां कत काम एम.के.हॉटेल ते ढोरे फॉम असे सु  क न 
यावे. तदनंतर तािवत कामामधून बा.रा. घोलप कॉलेज ते ढोरे फॉम पयतचा र ता पूण 

करावा. तरी सदर िवषयास मा यता देणेत येत आह.े  
 तसेच भाग . ३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी िब डग) ते पायसर पुलापयत व 
प रसरातील र ते अ याधुिनक प तीने िवकिसत करणे या कामा या जागेत बदल करणसे 
मा यता देणेत येत आह.े (िनिवदा .- ९०/५/२०१८-१९ )  पपरी चचवड महानगरपािलका 

भाग .३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी िब डग) ते पायसर पुल पयतचा सुमारे ९०० 
मीटर लांबीचा र याचे क टीकरण िवकिसत कर याचे िवषयां कत कामाचे आदेश          
द. १४/०२/२०२० रोजी ठेकेदारास दे यात आलेले आहेत. सदर कामाम ये र याचे 

क टीकरण फुटपाथ करणे पावसाळी पा याचा िनचरा कामी टॉम वॉटर लाईन टाकणे  
तसेच पाणीपुरवठा व इतर कामाचा समावेश कर यात आलेला आहे. सदर अि त वातील  
र याचे काम सु  केले असताना जागामालकांनी काम कर यास म ाव केला. सदर र याची 
भूसंपादन कर याची कायवाही नगररचना िवभाग व भूमापन िवभाग यांचे दारे चालू असून 
यास बराच कालावधी लागणार आहे. स ि थतीत भागातील िविवध र यांचे डांबरीकरण 

कॉ टीकरण फुटपाथ िवकिसत करणे व इतर थाप य िवषयक अनुषंिगक कामे करणे आव यक 
आहे. 
           तरी भाग . ३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी िब डग) ते पायसर पुलापयत व 
प रसरातील र ते अ याधुिनक प तीने िवकिसत करणे या कामातून नँशनल कूल ते पायसर 
पुलपयत र या या  डांबरीकरणा या कामासह भागातील इतर िविवध र यांचे डांबरीकरण 
कॉ टीकरण फुटपाथ िवकिसत करणे व इतर थाप य िवषयक अनुषंिगक कामे करावयाची 
अस याने सदर कामां या थळबदल व उपरो  माणे काम क न घेणसे मा यता देणेत येत 
आहे.  
          तरी  उपरो  कामा या थळबदल व डांबरीकरण व इतर आव यक कामे क न 
घेणे या तावास मा यता देणेत येत आह.े सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता उपरो  
ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी करावी. 
 तसेच क े ीय कायालयाकडील भाग . 8 मधील सन 2021-22 चे  िवकास 
कामांसाठी तरतुदीम ये वाढ घट करणसे मा यता देणेत येत आह.े भाग . 8  मधील चालू 
असले या कामांना खालील माणे तरतुदीम ये वाढ घट करणे आव यक आहे.  सबब क े ीय 
कायालयातील भाग . 8 मधील सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतुदीम ये खालील माणे वाढ / घट करणसे मा यता देणेत येत आह.े 
 

अ.
ं . कामाचे नाव लेखा

िशष 
पान 

ं . अ. ं . सन २०२१-२२ 
ची मुळ तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

घट 
करावयाची 

तरतुद 

सन २०२१-
22 साठी 

एकूण 
आव यक 
तरतुद  

शेरा 

1 

भाग . ८ म ये 
ठक ठकाणी पे ह ग 
लॉक र ता दुभाजक व 

रोड फ नचर िवषयक 

  

58 61 37000000 16000000 

                          
-    53000000   
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कामे करणे 

2 भाग . ८ म ये 
ठक ठकाणी फुटपाथ 

दुभाजक व र ता 
सुशोिभकरणाची कामे 
करणे.  

  

58 62 39500000 29000000 

                          
-    

68500000 

  

3 

भाग . 8 येथील 
ित पती चौक  त े 
चौक ते आर टी ओ 
चौकापयतचा र ता 
अ ायावत प तीने 
करणे.  

  

35 374 27500000 
                          
-    

15000000 12500000 

  

4 

भाग . 8 मधील 
ािधकरणाकडून 

ता यात येणार े  
िवकसीत करणे 

  

64 52 15001000 
                          
-    

15000000 1000 

 

5 

भाग . 8 येथील 
इं ायणीनगर चौक ते 
ित पती 
चौकापयातची र ता 
अ ायावत प तीने 
करणे. 

 

35 373 27500000  15000000 12500000 

  

 
एकूण    146501000 45000000 45000000 146501000 

 

 

          तरी वरील माणे कामांसाठी वग करण करणसे मा यता देणेत येत आह.े 

 तसेच 'ह' े ीय कायालय मु यालयाचे सन २०२१-२२ या अंदाजप कामधील 
कामा या वाढीव सुधा रत शासक य मा यता व तरतुदीम ये खालील माणे  वाढ / घट 
करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. 
. कामाचे नाव लेखा

िशष 
पान 

. 
अनु 

. 

सुधा रत 
शासक य 

मा यता र. . 

वाढीव सुधा रत 
शासक य 
मा यता 

सन २०२१-२२ 
चा मुळ अंदाज   

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

आव यक 
करावयाची तरतुद 

१ 

वाय.सी.एम. 
हाँ पीटल येथे   
पद ु र   पदवी 
अ यास मासाठी  
आव यक कामे 
करणे.  नवजात 
अभक  िवभागाचे 
नुतनीकरण करणे. 
डाँ टर 
िनवास थानाचे 
नुतनीकरण करणे.   
(भाग-२ फेज २) 

िवशेष 
योजना १६ १८ ५९००००००० ८७००००००० ८००००००० ९००००००० ० १७००००००० 

२ 

भाग . २० संत 
तुकारामनगर वाय 
सी एम हॉि पटल 
येथे चाण य 
कायालया या 
वरती दुस-या 
मज याचे 
िव तारीकरण 
करणे व नवीन 
अ ावत शवागृह 
इमारत बांधणे. 

िवशेष 
योजना १६ २३ 

१५००००००० १८००००००० २८७००००० ६००००००० ० ८८७००००० 

३ मनपा मे ो क प  
५५३ २ - - ४०००००००० ० १५००००००० २५००००००० 

 
एकूण             १५००००००० १५०००००००  

 
उपरो  काम .१ म ये निवन ११ मजली इमारतीमधील ितस-या चौ या मज यावर  न ाने 
न सग कूल व पँरामेिडकल कोसस चालू कर याचे तािवत आहे. व तसेच काम .२ म ये 
मानोसोपचार ओ.पी.डी. व ने  रोग ओ.पी.डी. व बी एल केअर या वरती दुस-या मज यावर 
पद ु र पदवी अ यास मासाठी वग चालू करणेकामी िव ता रकरण करणे तािवत आहे. 
यामुळे दो ही कामां या शासक य मा यते या रकमेम ये वाढ होत अस यामुळे दो ही 

कामांना व रल माणे सुधा रत वाढीव शासक य मा यता देणेत येत आह.े तसेच  उपरो  
दो ही कामासाठी एकूण १५००००००० तरतूद वग करण करणे आव यक आहे. मनपा मे ो 

क प िनधीमधून थाप य िवभागाकडील या वरील दो ही कामांसाठी र म 
.१५,००,००,०००/- फ  वग करण करणसे मा यता देणेत येत आह.े  स ि थतीत मनपा 

मे ो क प िनधी या लेखािशषकाखाली र म . ४००००००००/- िश लक आहे. 
      तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कामधील आव यक कामा या सुधारीत 
अंदाजप क य/ शास कय मा यता रकमेस मा यता देणेत येत आह.े 
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िवभाग :-  पाणीपुरवठा मु यालय  
 

अ. . पान 
. 

अनु. 
. 

कामाचे नाव अंदाजप का 

तील र म 
पय े

आव यक असणारी 
सुधारीत अंदाजप का 

तील र. . 

शेरा 

१ ७५० २० सन २०२०-२१ क रता सांगवी 
प रसरातील टाक वरती थाप य 
िवषयक सुशोिभकरणाची कामे 
करण े

२५००००० ५००००००  

  
तरी वरील कामासाठी अंदाजप क य / शासक य मा यता रकमेस मा यता देणेत येत आह.े 
  

 तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या तरतुदीम ये वाढ घट करणसे 
मा यता देणेत येत आह.े ग भागातील मनपा या  सन २०२१-२२ या अंदाजप कात 
नाग रकां या मागणी व िवकासा या दृ ीने इतर िवशेष योजना- लेखािशषातील कामां या 
तरतुदी अं यत कमी अस याने कामांची िनिवदा काढता येत नाही यामुळे खालील नमुद 
केले या त यामधील सन २०२१-२२ या  कामांची खच न होणारी तरतूद निवन कामांना 
खालील माणे वाढवुन िमळणेसाठी मा. थायी सिमती ठराव .१०३३७, िवषय 

.३५, द.२२/०९/२०२१ अ वये मा यता िमळाली आहे. 

 
अ
. 

. 

लेखािशष / कामाचे 
नाव 

पानांक अ.  निवन 
/ चाल ु

लेखािशष   सन २०२०-२१ 
ची मुळ अंदाज  

वाढ करावयाची 
तरतुद र म 

पय े

घट करावयाची 
तरतुद र म 

२०२०-२१ ची 
सुधा रत तरतुद 

१ 
पपरी येथील तपोवन 

र याचे कॉ टीकरण 
करणे  

३८ ४६७ निवन 
काम े

इतर 
िवशेष 
योजना 

१००० १५०००००० ० १५००१००० 

२ 

भाग .२१ पपरी 
मधील वैभवनगर  
र याचे कॉ टीकरण  
करणे. 

६० १३२ निवन 
काम े

इतर 
िवशेष 
योजना 

१००००० २००००००० ० २०१००००० 

३ 
अनुसयाबाई वाघेरे 
शाळा िव तारीकरण 
करणे  

५५ १८४ निवन 
काम े

इतर 
िवशेष 
योजना 

१००० २००००००० ० २०००१००० 

४ 

भाग  २१ पपरी 
कॅ प व इतर 
आव यक भागात 
हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे. 

२३५ ४७ निवन 
काम े

भांडवली 
डांबरी 
र त े

१००० २५००००० ० २५०१००० 
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(सन २०२१-२२ 
क रता) 

५ 

भाग  २१ पपरी 
गावठाण, िमल दनगर 
व इतर आव यक 
भागात हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण 
करणे. (सन २०२१-
२२ क रता) 

  ४८ निवन 
काम े

भांडवली 
डांबरी 
र त े

१००० २५००००० ० २५०१००० 

६ 

भाग .२१ पपरी 
येथील बालामल 
चाळ,भैरवनाथ 
नगर,भीमनगर व 
इतर प रसरातील 
र याचे कॉ टीकरण  
करणे. 

६० १३१ निवन 
कामे  

इतर 
िवशेष 
योजना 

१००००० २००००००० ० २०१००००० 

७ 

भाग .२१ मधील 
पावरहाऊस चौक ते 
पपळे सौदागर 

पुलापयत र याचे 
कॉ टीकरण  करणे. 

६० १३० निवन 
कामे  

इतर 
िवशेष 
योजना 

१००००० २००००००० ० २०१००००० 

८ 

िप िच. मनपा 
प रसरातील पवना 
नदी पुनज वन क प 
राबिवणे अंतगत 
पवना नदी या 

दूषण िनयं णासाठी 
आव यक कामे करणे  

३०६ ९ निवन 
कामे  भांडवली  २०००००००० ० ५००००००० १५००००००० 

९ 
मनपा या घनकचरा 

येसाठी वे ट टु 
एनज  लट उभारणे  

४८० ४ निवन 
कामे  भांडवली  ७५०००००० ० ५००००००० २५०००००० 

   एकुण         २७५३०४००० १०००००००० १०००००००० २७५३०४००० 

  
तरी उपरो  कामांसाठी करावी लागणारी  घट पयावरण िवभागाचे भांडवली लेखािशषामधून 
थाप य िवभागाचे इतर िवशेष योजना व  भांडवली कामांसाठी वाढ करणसे मा यता देणेत 

येत आह.े 
         तसेच ड ेञीय कायालय मु यालयाचे सन २०२१-२२ या अंदाजपञकातील 
कामा या तरतुदीम ये खालील माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. . उपलेखािशष 
अथवा 
कामाचे नाव   

लेखािशष  अंदाजपञक मुळ 
शासक य 

मा यता  

 सुधारीत 
शा. 

मा यता 

 सन 
२०२१-
२०२२ ची 
मुळ तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२१-
२०२२ 
साठी 
लागणारी 
आव यक 
तरतूद 

पानांक अन. . 

१ भाग . 
२६ मधील 
छञपती 

 िवशेष 
योजना  

१८ ३४ २०००००००० २०००००००० १५०००००० १५०००००० ० ३००००००० 



202 
 

चौक ते 
उ कष 
चौकापयत 
िसमट 
काँ टचा 
र ता करणे  

२ मनपा मे ो 
क प 

िवशेष 
योजना  

५५३ २ - - ४०००००००० ० १५०००००० ४०००००००० 

    एकूण २०००००००० २०००००००० ४१५०००००० १५०००००० १५०००००० ४३००००००० 

  
          उपरो  . १ चे काम गतीपथावर आहे. सदरचा र ता हा मु य र ता अस यामुळे 
काम तातडीने पुण करणे आव यक आहे. परंतु स ि थतीत सदर कामावर असलेली तरतूद 
पुरेशी नाही यामुळे वरील कामास र. . १,५०,००,०००/-  इतक   र म या आथ क वषात 
वाढ करणे आव यक आहे. तरी मनपा मे ो करण िनधीमधुन थाप य िवभागाकडील या 
कामासाठी र. . १,५०,००,०००/-  तरतुद वग करण कर यास मा यता दे यात येत आहे. 
स ि थतीत मनपा मे ो क प िनधी या लेखािशषाखाली र. . ४०,००,००,०००/- िश लक 
आहे. तरी वर नमूद केले माणे सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पात सदर कामां या 
तरतूदीत वाढ/घट क न देणेस मा यता देणेत येत आहे.   
       तसेच मा. ी. अ णा दादू बनसोडे, आमदार, पपरी िवधानसभा, पपरी चचवड शहर 
यांचे प  जा. . E : \ MLA CREDOC -2021\ उपमु यमं ी /July/29 द.२९/०७/२०२१ 
इकडील  िवभागास ा   द.१७/०९/२०२१ संद भय प ा वये मा.आमदार ी. अ णा 
बनसोडे यां या पपरी िवधानसभा मतदार संघातील सावजिनक िवकास कामासाठी दिलत 
व ती सुधारणा (िज हा तर) योजनेतून िनधी उपल ध हावा, याबाबत िवनंती करणेत आलेली 
आहे. सदर प ातील कामांची अंदाजप के िवहीत नमु यात तयार क न ती मा. िज हा 
िनयोजन सिमती, पुणे िज हा यांचेकडे सादर करणेबाबत कळिवलेले आहे. सदर कामांचा 
समावेश सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात नाहीत. सबब, सदर कामांची शास कय मा यता 
सोबत जोडले या एकुण ९२ कामां या अदंाजप क य र मेस (एकुण र. . ४,००,००,०००/- ) 
व यादी माणे मा यता देणेत येत आहे. तरी सदर कामां या यादी माणे येक कामांस 

शास कय मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. . कामाचे नाव  खच र म 

१ आनंदनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

२ आनंदनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करणे. 

५ ल  

३ आनंदनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे.   

३ ल  

४ भाटनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे.  ५ ल  
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५ भाटनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

६ भाटनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे.   

३ ल  

७ साईबाबानगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे.   ५ ल  

८ साईबाबानगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करणे.  

५ ल  

९ साईबाबानगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

१० प ा शेड झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे.  ५ ल  

११ प ा शेड झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करणे.  

५ ल  

१२ प ा शेड झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे.  

३ ल  

१३ फुलेनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

१४ फुलेनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

१५ फुलेनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे . 

३ ल  

१६ बौ नगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

१७ बौ नगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

१८ बौ नगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारण.े 

३ ल  

१९ आंबेडकर कॉलनी झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करण.े ५ ल  

२० आंबेडकर कॉलनी झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 
व था करण.े 

५ ल  
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२१ आंबेडकर कॉलनी झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 
फलक उभारण.े 

३ ल  

२२ MIDC ह ीतील झोपडप ी झोपडप ी प रसरात पदपथ 

िवकिसत करणे. 

५ ल  

२३ MIDC ह ीतील झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 

व था करण.े 

५ ल  

२४ MIDC ह ीतील झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 

फलक उभारण.े 

३ ल  

२५ सिनटरीचाळ झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

२६ सिनटरीचाळ झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

२७ सिनटरीचाळ झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारण.े 

३ ल  

२८ िम लदनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

२९ िम लदनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

३० िम लदनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारण.े 

३ ल  

३१ आदशनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करण.े ५ ल  

३२ आदशनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

३३ आदशनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारण.े 

३ ल  

३४ गणेशनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करण.े ५ ल  

३५ गणेशनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था ५ ल  
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करण.े 

३६ गणेशनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

३७ कािलकामाता नगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत 
करण.े 

५ ल  

३८ कािलकामाता नगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 
व था करण.े 

५ ल  

३९ कािलकामाता नगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 
फलक उभारणे. 

३ ल  

४० भीमनगर पपरीगांव सिनटरीचाळ झोपडप ी प रसरात 
पदपथ िवकिसत करण.े 

५ ल  

४१ भीमनगर पपरीगांव झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 
व था करणे. 

५ ल  

४२ भीमनगर पपरीगांव झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 
फलक उभारण.े 

३ ल  

४३ संजय गांधी नगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

४४ संजय गांधी नगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 
व था करणे. 

५ ल  

४५ संजय गांधी नगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 
फलक उभारणे. 

३ ल  

४६ बालामलचाल , पपरीगाव झोपडप ी प रसरात पदपथ 

िवकिसत करणे. 

५ ल  

४७ बालामलचाल , पपरीगाव झोपडप ी प रसरात पथ दवे व 

िव ुत व था करणे. 

५ ल  

४८ बालामलचाल , पपरीगाव झोपडप ी प रसरात दशादशक व 

माग फलक उभारणे. 

३ ल  

४९ गांधीनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

५० गांधीनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था ५ ल  
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करणे. 

५१ गांधीनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

५२ खराळवाडी झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

५३ खराळवाडी झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

५४ खराळवाडी झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

५५ लालटोपी नगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करण.े ५ ल  

५६ लालटोपी नगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 
व था करण.े 

५ ल  

५७ लालटोपी नगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारण.े 

३ ल  

५८ इं दरानगर , चचवड झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत 

करण.े 

५ ल  

५९ इं दरानगर , चचवड झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 

व था करण.े 

५ ल  

६० इं दरानगर , चचवड झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 

फलक उभारण.े 

३ ल  

६१ फुलेनगर , मोहननगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत 

करणे . 

५ ल  

६२ फुलेनगर , मोहननगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 

व था करण.े 

५ ल  

६३ फुलेनगर , मोहननगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 

फलक उभारण.े 

३ ल  

६४ गांधीनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  
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६५ गांधीनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करण.े 

५ ल  

६६ गांधीनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

६७ द नगर झोपडप ी प रसरात ( रामनगर ) पदपथ िवकिसत 
करणे. 

५ ल  

६८ द नगर झोपडप ी प रसरात ( रामनगर ) पथ दवे व िव ुत 
व था करणे . 

५ ल  

६९ द नगर झोपडप ी प रसरात ( रामनगर ) दशादशक व माग 
फलक उभारण े

३ ल  

७० शंकरनगर झोपडप ी प रसरात ( रामनगर ) पदपथ िवकिसत 
करण.े 

५ ल  

७१ शंकरनगर झोपडप ी प रसरात ( रामनगर ) पथ दवे व िव ुत 
व था करणे. 

५ ल  

७२ शंकरनगर झोपडप ी प रसरात ( रामनगर ) दशादशक व 
माग फलक उभारणे. 

३ ल  

७३ िव ानगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

७४ िव ानगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करणे. 

५ ल  

७५ िव ानगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारण.े 

३ ल  

७६ रामनगर झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

७७ रामनगर झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करणे. 

५ ल  

७८ रामनगर झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

७९ महा माफुलेनगर ( YCM हॉि पटल ) झोपडप ी प रसरात 

पदपथ िवकिसत करणे. 

५ ल  

८० महा माफुलेनगर ( YCM हॉि पटल ) झोपडप ी प रसरात ५ ल  
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पथ दवे व िव ुत व था करणे. 

८१ महा माफुलेनगर ( YCM हॉि पटल ) झोपडप ी प रसरात 

दशादशक व माग फलक उभारणे. 

३ ल  

८२ लांडेवाडी , भोसरी झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत 

करणे. 

५ ल  

८३ लांडेवाडी , भोसरी झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत 

व था करणे. 

५ ल  

८४ लांडेवाडी , भोसरी झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग 

फलक उभारणे. 

३ ल  

८५ िहराबाई लांडगे , झोपडप ी कासारवाडी प रसरात पदपथ 

िवकिसत करणे. 

५ ल  

८६ िहराबाई लांडगे , झोपडप ी कासारवाडी प रसरात पथ दवे व 

िव ुत व था करणे. 

५ ल  

८७ िहराबाई लांडगे , झोपडप ी कासारवाडी प रसरात दशादशक 

व माग फलक उभारणे. 

३ ल  

८८ फुगेवाडी झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

८९ फुगेवाडी झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था 
करणे. 

५ ल  

९० फुगेवाडी झोपडप ी प रसरात दशादशक व माग फलक 
उभारणे. 

३ ल  

९१ दापोडी झोपडप ी प रसरात पदपथ िवकिसत करणे. ५ ल  

९२ दापोडी झोपडप ी प रसरात पथ दवे व िव ुत व था करण.े ५ ल  

  ४,००,००,०००/- 

 
तरी उपरो  दिलत व ती मधील सावजिनक िवकास कामासाठी िनधी उपल ध करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
         तसेच ह े ीय कायालय मु यालयाचे सन २०२१-२२ या अंदाजप कामधील 
भांडवली कामांचे तरतूदी िवशेष योजनेचे कामांसाठी वाढ / घट करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
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अ. ं  लेखािशष कामांचे नाव पानांक अ. 
ं . 

अंदाजप क य 
र. . 

सन २०२१-
२२ ची मुळ 
अंदाज 
(उपल ध 
तरतूद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

1 िवशेष 
योजना 

दापोडी ता मा 
भगत सग शाळा 
इमारत पाडून 
नवीन शाळा 
इमारत बांधणे. 

53 90 100000000 20000000 25500000 0 45500000 

2 िवशेष 
योजना 

भाग ३० म ये 
टॉम वॉटर 

लाईन टाकणे. 

23 182 40000000 5001000 2500000 0 7501000 

3 िवशेष 
योजना 

कासारवाडी येथे 
मशानभूमी 

बांधणे. 

53 96 100000000 7500000 8750000 0 16250000 

4 िवशेष 
योजना 

कासारवाडी 
येथील मुि लम 
दफनभुमी म ये 
सुधारणािवषयक 
कामे करणे. 

56 201 100000000 7500000 8750000 0 16250000 

5 िवशेष 
योजना 

फुगेवाडी येथील 
मुि लम 
दफनभूमीम ये 
सुधारणा 
िवषयक कामे 
करणे. 

56 119 50000000 10000000 0 10000000 0 

6 नाला ेन ग 
- मु यालय 

भाग .३० 
फुगेवाडी रे वे 
लाईन या कडेने 
नाला बांधणे. 

252 8 6000000 1500000 0 1500000 0 

7  सरफेस 
गटस - 
मु यालय 

भाग .३० 
कासारवाडी 
भागात गटरची 
कामे करणे. 

254 35 3000000 1000000 0 1000000 0 

8  सरफेस 
गटस - 
मु यालय 

भाग .३० 
फुगेवाडी भागात 
गटरची कामे 
करणे. 

254 36 3000000 1000000 0 1000000 0 

9  सरफेस 
गटस - 
मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी भागात 
गटरची कामे 
करणे 

254 37 3000000 1000000 0 1000000 0 

10  सरफेस 
गटस - 
मु यालय 

भाग . ३० 
म ये 
ठक ठकाणी 

र या या 
कडेला गटर 
करणे. 

254 38 3000000 1000000 0 1000000 0 

11  सरफेस 
गटस - 
मु यालय 

भाग . ३० 
फुगेवाडी 
डोळसव ती 
म ये 
ठक ठकाणी 

र या या 
कडेला गटर 
करणे. 

254 39 3000000 500000 0 500000 0 

12  सरफेस भाग . ३० 254 40 3000000 1000000 0 1000000 0 
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गटस - 
मु यालय 

फुगेवाडी वाखारे 
कॉलनी येथे गटर 
करणे. 

13  सरफेस 
गटस - 
भाग  

भाग . ३० 
फुगेवाडी,दापोडी 
व कासारवाडी 
येथे गटर दु ती 
करणे. 

254 5 1000000 600000 0 600000 0 

14 खडीमु माचे 
र ते - 
मु यालय 

भाग . ३० 
कासारवाडी 
येथील र ते 
खडीमु माचे 
करणे. 

256 21 3000000 1000000 0 1000000 0 

15 खडीमु माचे 
र ते - 
मु यालय 

भाग . ३० 
दापोडी येथील 
र ते 
खडीमु माचे 
करणे. 

256 23 3000000 1000000 0 1000000 0 

16 खडीमु माचे 
र ते - 
मु यालय 

भाग . ३० 
मधील डी.पी. 
र ते िवकसीत 
करणे. 

256 24 7000000 1000000 0 1000000 0 

17 खडीमु माचे 
र ते - 
भाग  

भाग . ३० 
कासारवाडी, 
फुगेवाडी, 
दापोडी येथील 
चेसची दु ती 

करणे. 

256 1 1000000 600000 0 600000 0 

18 डांबरी र ते 
- मु यालय 

भाग .३० 
कासारवाडी 
येथील र ते 
डांबरीकरण 
करणे. 

258 73 3000000 1000000 0 1000000 0 

19 डांबरी र ते 
- मु यालय 

भाग .३० 
फुगेवाडी येथील 
र ते डांबरीकरण 
करणे. 

258 74 3000000 1000000 0 1000000 0 

20 डांबरी र ते 
- मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी येथील 
र ते डांबरीकरण 
करणे. 

258 75 3000000 1000000 0 1000000 0 

21 डांबरी र ते 
- मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी 
सुंदरबाग येथील 
मु य र ते 
डांबरीकरण 
करणे. 

258 85 4000000 1000000 0 1000000 0 

22 डांबरी र ते 
- मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी 
एसएमएस 
कॉलनी येथील 
र ते डांबरीकरण 
करणे. 

258 86 4000000 1000000 0 1000000 0 

23 डांबरी र ते 
- मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी तानाजी 
पुतळा प रसर 
येथील र ते 
डांबरीकरण 
करणे. 

258 87 4000000 1000000 0 1000000 0 
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24 डांबरी र ते 
- भाग  

भाग .३० 
कासारवाडी व 
िविवध 
परीसरातील 
र ते डांबरीकरण 
करणे. 

261 2 1000000 600000 0 600000 0 

25 डांबरी र ते 
- भाग  

भाग .३० 
फुगेवाडी व 
दापोडी येथील 
र ते डांबरीकरण 
करणे. 

261 3 1000000 600000 0 600000 0 

26 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
कासारवाडी 
येथील 
गुिल ताननगर 
प रसरात 
पे ह ग लॉक 
बसिवणे. 

268 116 4000000 1000000 0 1000000 0 

27 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
कासारवाडी 
येथील 
शा ीनगर 
प रसरात 
पे ह ग लॉक 
बसिवणे. 

268 118 4000000 1000000 0 1000000 0 

28 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
फुगेवाडी येथील 
मु य र यां या 
कडेने पे ह ग 
लॉक बसिवणे. 

268 120 7000000 1000000 0 1000000 0 

29 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
फुगेवाडी 
डोळसव ती 
वाखारे कॉलनी 
म ये पे ह ग 
लॉक बसिवणे. 

268 121 4000000 1000000 0 1000000 0 

30 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी तानाजी 
पुतळा प रसरात 
पे ह ग लॉक 
बसिवणे. 

268 124 4000000 1000000 0 1000000 0 

31 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी 
एसएमएस 
कॉलनी 
प रसरात 
पे ह ग लॉक 
बसिवणे. 

268 126 4000000 1000000 0 1000000 0 

32 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी गावठाण 
प रसरात 
पे ह ग लॉक 
बसिवणे. 

268 127 4000000 1000000 0 1000000 0 

33 दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  - 
मु यालय 

भाग .३० 
दापोडी िशवाजी 
पुतळा प रसरात 
पे ह ग लॉक 
बसिवणे व इतर 
कामे करणे. 

268 128 4000000 2000000 0 2000000 0 

34 दगडी भाग .३० 270 16 1000000 600000 0 600000 0 
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फरशी व 
फुटपाथ - 
भाग  

कासारवाडी, 
दापोडी व 
फुगेवाडी येथे 
पे ह ग लॉकची 
कामे करणे. 

35 इमारत 
योजना - 
मु यालय 

भाग . ३० 
मधील 

ायामशाळा 
इमारत म ये 
थाप यिवषयक 

कामे करणे. 

271 17 2000000 900000 0 900000 0 

36 इमारत 
योजना - 
मु यालय 

भाग . ३० 
मधील जलतरण 
तलाव 
इमारत म ये 
थाप यिवषयक 

कामे करणे. 

271 20 2000000 900000 0 900000 0 

37 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
मु यालय 

सन २०२२ या 
िनवडणूकांसाठी 
भाग . ३० 

म ये मंडप 
व था करणे. 

281 174 3000000 1000000 0 1000000 0 

38 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
मु यालय 

भाग .३० 
कासारवाडी व 
इतर ठकाणी 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

281 183 2000000 1000000 0 1000000 0 

39 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
मु यालय 

भाग .३० 
फुगेवाडी व इतर 
ठकाणी थाप य 

िवषयक कामे 
करणे. 

281 184 2000000 1000000 0 1000000 0 

40 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
मु यालय 

भाग .३० 
कासारवाडी ह 

े ीय कायालय 
इमारतीत 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

281 189 4000000 1000000 0 1000000 0 

41 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
भाग  

भाग .३०  
म ये 
ठक ठकाणी 

भागात थाप य 
िवषयक कामे 
करणे. 

286 42 1000000 500000 0 500000 0 

42 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
भाग  

भाग .३० 
म ये 
ठक ठकाणी  

बोड बचेस 
बसिवणे. 

286 43 1000000 600000 0 600000 0 

43 थाप य 
िवषयक 
कामे करणे - 
भाग  

भाग .३० 
मधील 
पुत यां या 
प रसरातील 
थाप यिवषयक 

कामे करणे. 

286 44 1000000 600000 0 600000 0 

    एकूण 506000000 85501000 45500000 45500000 85501000 
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   उपरो  काम . १ ते ४ कामे अ याव यक आहेत. तसेच, नजीक या मनपा िनवडणूक 

२०२२ या मतदान क ांसाठी शाळेचे कामे करणे आव यक अस याने सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कातील भांडवली कामांचे तरतूदी दापोडी ता मा भगत सग शाळा बांधण,े . . 

३० म ये टॉम वॉटर लाईन टाकण,े कासारवाडी येथे मशानभूमी बांधण,े कासारवाडी येथील 

मुि लम दफनभूमीम ये सुधारणा िवषयक कामे करणे या कामांसाठी वग करणे तािवत आहे. 
भांडवली कामाचे वरील यादीतील र. . ४,५५,००,००० /- घट क न दापोडी ता मा 

भगत सग शाळा बांधण,े . . ३० म ये टॉम वॉटर लाईन टाकणे, कासारवाडी येथे 

मशानभूमी बांधण,े कासारवाडी येथील मुि लम दफनभूमीम ये सुधारणा िवषयक कामे करणे 

या कामांसाठी र. . ४,५५,००,००० /- वाढ क न वग करण करणे आव यक आहे. तरी, 

सदर वग करणास मा यता देणेत येत आहे.      
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका े ातील झोपडप ीवािसयांचे आरो य उ म 

राहणेक रता तसेच कोरोना ा रोगापासून बचाव करणेसाठी मा. शहर सुधारणा 
सिमतीमाफत व छता कट वाटप करणेची योजना आहे. सदर व छता कटची खरेदी 
म यवत  भांडार िवभागामाफत करणेची असून याक रता आव यक असणारे लेखािशष हे 

“झोपडप ी वािसयांकरीता व छता कट वाटप” न ाने िनमाण क न याक रता लागणारी 

तरतुद खालील माणे उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. . कामाचे नाव पान 
 

अ  शासक य 
मा यता 

सन 
२०२१-२२ 
ची तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

१ पंपर  िचंचवड शहरातील 
झोपडप ट वािसयांकर ता 
व छता कट वाटप करणे 

  ० ० १०००००० ० १०००००० 

२ सन २०२० - २१ म ये भाग 
१३ से टर  २२ 

आ णाभाउ साठे वसाहत 
येथील २५६ व ५७६ गाळे 
प रसरातील झोपडप ट म ये 
शौचालय, गटर, पाथवेची 
देखभाल दु ती  व इतर 
अनुषंिगक थाप य  वषयक 
देखभाल दु तीची कामे 
करणे  

८११ २४४ ३०००००० १८००००० ० १०००००० ८०००००० 

 एकूण     १०००००० ० १०००००० 

 

एकूण र.  १०,००,०००/- (अ र  र. . दहा लाख फ ) इतके वग करण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
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 तसेच भाग . ३२ मधील खालील अंदाजपञकातील समा व  कामा या तरतूद म ये 
वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . उपलेखािशष 
अथवा कामांचे 
नाव  

पानांक अ. . अंदाजपञक य 
र. . 

लेखािशष   सन 
२०२१-२२ 
ची मुळ 
अंदाज 
(उपल ध 
तरतूद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

 घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन 
२०२१-२२ 
चा 
सुधार त 
अंदाज 

१ भाग . ३२ 
सांगवी मधील 
आर ण . 
३२७ वकिसत 
करणे   

 ५३ १०९ १०००००००० वशेष 
योजना  

३५८००००० १६०००००० ० ५१८००००० 

२ भाग . ३२ 
मधील मुळा व 
पवना 
नद लगत 
व वध ठकाणी 
गॅ बयन वॉल 
बांधणे       

 १५ १५ १५००००००० वशेष 
योजना  

५०००००० ० ५०००००० ० 

३ भाग . ३२ 
सांगवी मधील 
माकन चौक ते 
मैलाशु द करण 
क  ते 
वसंतदादा 
पाट ल पुतळा 
व प रसरातील 
र ते 
अ याधुिनक 
प दतीने 
वकसीत 
करणे.      

 ३१ २५१ १०००००००० वशेष 
योजना  

५०००००० ० ५०००००० ० 

४ कासारवाड  
शेवाळे नाला 
वकसीत करणे 
व सी.ड . वक 
बांधणे.        

३८ ४८६ ३५००००००० वशेष 
योजना  

२००००००० ० ६०००००० १४०००००० 

 एकूण   ६५८००००० १६०००००० १६०००००० ६५८०००००  
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 तर  वर ल नवीन कामासाठ  सन २०२१-२२ साठ चे अंदाजपञकात वर ल माणे 
आव यक तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 तसेच ग भागातील मनपा या  सन २०२१-२२ या अंदाजप कात नाग रकां या 
मागणी व वकासा या ीने इतर वशेष योजना- लेखािशषातील कामांची तरतुद  अं यत कमी 
अस याने भागातील वशेष योजनेतील कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीच ेकाम होणे 
श य होणार नाह  यामुळे खालील नमुद केले या त यामधील सन २०२१-२२ या  कामांची 
खच न होणार  तरतूद खालील माणे वाढवुन देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. 
. 

लेखािशष / 
कामाचे नाव 

वॉड 
 

पानांक अ.  लेखािशष  अंदाजप क य 
र म 

सन २०२०-
२१ ची मुळ 
अंदाज 
(उपल ध 
तरतुद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 
र म पये 

घट 
करावयाची 
तरतुद 
र म 

२०२०-२१ 
ची सुधा रत 
तरतुद 

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

23 60 125 इतर 
िवशेष 
योजना 

50000000 25500000 5000000 0 30500000 

2 भाग  २३ 
म ये स.नं. ९ 
येथे 
ब उ ेिशय 
इमारत 
बांधणे. (ट पा 
२) 

23 60 138 इतर 
िवशेष 
योजना 

150000000 7400000 0 5000000 2400000 

      200000000 32900000 5000000 5000000 32900000 

  

           तसेच ड े ीय कायालय मु यालयाचे सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील 
कामा या तरतुदीम ये खालील माणे वाढ / घट करणसे मा यता देणेत येत आह.े  
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अ.  
. 

उप 
लेखािशष 
अथवा 
कामाचे 
नाव 

लेखािशष अंदाजप क मुळ 
शासक य 

मा यता 

सुधा रत 
शा. 

मा यता 

सन २०२१-
२०२२ ची 
मुळ तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०२१-
२०२२ साठ  
लागणार  
आव यक 
तरतुद 

पानांक अनु. ं . 

1 भाग 
.२६ 

वाकड-
पंपळे 
िनलख 
मधील 
अंतगत 
र यांचे 
कॉ ट  

करण 
करणे. 

वशेष 
योजना  

18 36 200000000 200000000 15000000 70000000 0 85000000 

2 मनपा 
मे ो 
क प 

वशेष 
योजना 

553 2 - - 400000000 0 70000000 330000000 

 एकूण 200000000 200000000 415000000 70000000 70000000 415000000 

  
            उपरो  .१ चे काम गतीपथावर आहे. सदर कामाअंतगत मु य व अंतगत 

र यांचा समावेश अस यामुळे काम तातडीने पुण करणे आव यक आहे. परंतू स ि थतीत सदर 
कामावर असलेली तरतुद पुरेशी नाही यामुळे वरील कामास र. .७,००,००,०००/- इतक  

र म या आ थक वषात वाढ करणे आव यक आहे. तरी मनपा मे ो क प िनधीमधून थाप य 
िवभागाकडील या कामासाठी र. .७,००,००,०००/- तरतुद वग करण करणे आव यक आहे. 

स ि थतीत मनपा मे ो क प िनधी या लेखािशषकाखाली र. .४०,००,००,०००/- िश लक 

आहे. तरी वर नमूद केले माणे सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पात सदर कामां या 
तरतूदीत वाढ / घट क न देणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच पपरी चचवड 
महानगरपािलका माफत शासन िनणय मांक आयो.२०१७/ . .१२/गृिनधो-२/िशकाना, 

द.११/०१/२०१८ अ वये शासन िनणयातील प रिश  .३ (ब) अंतगत खाजगी जमीनीवर 
राबवावया या ितकृतीनुसार परवडणा या घरांची िन मती (AHP) साठी क  शासनाचे 

अनुदान र. .१.५० लाख व रा य शासन अनुदान र. .१.०० लाख असे एकुण र. .२.५० लाख 
ित सदिनका अशा कारे ा  होणारे शासक य अनुदान महानगरपािलकेकडे ा  होताना ते 

कोण या लेखािशषावर जमा क न यावे, तसेच सदरचे शासक य ा  अनुदान संबंिधत 
िवकसकास कोण या लखेािशषाव न अदा कर यात यावे याबाबतचे लेखािशष पपरी चचवड 
महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप काम ये नाही. 
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यासाठी पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील 
पान .१८८/१८९ व १९०/१९१ वरील पंत धान आवास योजना (A/C 

No.07230100023167) अंतगत खालील माणे लेखािशषक व तरतूद करणसे मा यता देणेत 

येत आह.े 
 

अ. . जमा तपिशल सन २०२१-
२२ चा मुळ 
अंदाज र. . 

खच तपिशल सन 
२०२१-२२ 

चा मुळ 
अंदाज र. . 

१ क शासन अनुदान   क शासन अनुदान  

 सावजिनक खाजगी 
भागीदारी त वावर (PPP) 

ारे परवडणारी घरे (AHP)  
(जमा) 

१२.३३ कोटी सावजिनक खाजगी 
भागीदारी त वावर 
(PPP) ारे 
परवडणारी घरे 
(AHP)  
(खच) 

१२.३३ 
कोटी 

२ रा य शासन अनुदान  रा य शासन अनुदान  
 सावजिनक खाजगी 

भागीदारी त वावर (PPP) 
ारे परवडणारी घरे (AHP) 

(जमा) 

८.२२ कोटी सावजिनक खाजगी 
भागीदारी त वावर 
(PPP) ारे 
परवडणारी घरे 
(AHP) 
(खच) 

८.२२ 
कोटी 

 एकुण र. . २०.५५ कोटी  २०.५५ 
कोटी 

 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप क (पु तक 
.३) मधील पान .५५८, लेखािशष .१२ थाप य PMAY क प िवभाग, (पंत धान 

आवास योजना) अंतगत अ. .११ – क शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत सावजिनक 
खाजगी भागीदारी (PPP) घटकांतगत पपरी चचवड महानगरपािलकेस क  शासन व रा य 
शासन यांचेकडून ा  होणारे अनुदान संबंिधत िवकसकास िवत रत करणे या माणे न ाने 
खच रकमेसाठी लेखािशष तयार करणे आव यक आहे. 

तरी वरील माणे पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे 
अंदाजप काम ये न ाने जमा व खच लेखािशषक तयार क न जमा बाजूस र. .२०.५५ कोटी 
व खच बाजूस र. .२०.५५ कोटी तरतुद करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल - ८१       ितकूल – ० 

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

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १५ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 
  

ठराव मांक - ७२३                                                              िवषय मांक – १५ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग– मा. नगरसिचव 

मा. वधी सिमती 
 

 
   अ) कायपिञका .१६ द.१६/०७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
     ब) कायपिञका .१९ द.०३/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
     क) कायपिञका .२० द. १७/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.हषल ढोरे   – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

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

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

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १६ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 
  
ठराव मांक - ७२४                                                              िवषय मांक – १६ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग– मा. नगरसिचव 

 
मा.महीला व बालक याण सिमती  

 
 

   अ) कायपिञका .१५ द.२६/०८/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
   ब) कायपिञका .१६ द.९/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.हषल ढोरे   – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

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

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
           ------ 
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मा. ानदेव थोरात  – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १७ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 
  

ठराव मांक - ७२५                                                              िवषय मांक – १७ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग– मा. नगरसिचव 

 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

 
 
 

     अ) कायपिञका .१७ द.१७/०८/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
     ब) कायपिञका .१८ द.०७/०९/२०२१, द.२२/९/२०२१, द.२८/९/२१ 
         चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
मा.हषल ढोरे   – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

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

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

मा. ानदेव थोरात  – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १८ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 
  

ठराव मांक - ७२६                                                              िवषय मांक – १८ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग– मा. नगरसिचव 

 
मा. डा, कला सािह य व सां कृितक सिमती 

 

 

  अ) कायपिञका .८ द.२३/०७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.हषल ढोरे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

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

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

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १९ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 
  

ठराव मांक - ७२७                                                              िवषय मांक – १९ 
दनांक – २०/१०/२०२१                  िवभाग – मा.नगरसिचव  

मा.िश ण सिमती 
 

 

  अ) कायपिञका .१२ द.१८/८/२०२१ व द.२/०९/२०२१ चा सभावृ ांत  
       कायम करणेत येत आहे. 
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   ब) कायपिञका .१३ द.१६/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.हषल ढोरे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

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

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

मा.महापौर -  सवाचे आभार मानुन  सभा संप याचे जाहीर करणेत येत आहे. 
              ----- 

 

 (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 पपरी -४११ ०१८. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११ ०१८. 

नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/कािव/ ९३३/२०२२ 

दनांक -  २०/१/२०२२ 
 
 

                                                                             
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी-४११ ०१८. 
 

त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांजकडे पुढील  
        यो य या कायवाहीसाठी रवाना.            
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(मा.अित.आयु  यांचेकडील पञ . . शा/१/कािव/९५७/२०२१ द.१४/०९/२०२१ अ वये.)  
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(मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ वै /०९/कािव/४८२८/२०२१  द. ४/१०/२०२१)   
 


