
1 
  

 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 

कायपि का मांक –५९ 

सभावृ ांत 

दनांक –१८.६.२०२१                      वेळ –दुपारी २.०० वाजता 

          पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे जून - २०२१ ची मािसक मा.महापािलका 

सभा शु वार दनांक १८/०६/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता महानगरपािलके या 

शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन 

नगरिवकास िवभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.३ जुलै २०२० 

अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) व सभागृहातील आसन मते या 

५०% माणे सद यांचे उपि थतीत आयोिजत करणेत आलेली होती. सभेस खालील 

स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) उपि थत होते.  

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे           महापौर 

२) मा.घुले नानी उफ िहराबाई गोवधन    उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल किपल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.अि नी संतोष जाधव 

७) मा.सारीका िशवाजी स ते 

८) मा.रा ल गुलाब जाधव 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

११) मा.बुड सुवणा िवकास 
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१२) मा.तापक र िवनया दीप (आबा) 

१३) मा.डोळस िवकास ह र ं  

१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळी 

१६) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 

१७) मा.बारसे ि यांका िवण 

१८) मा.अिजत दामोदर ग हाण े

१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२०) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२१) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२२) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२३) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२४) मा.सावळे िसमा र व  

२५) मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव 

२६) मा.लांडे िव ांत िवलास 

२७) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले 

२८) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२९) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३०) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३१) मा.मंगला अशोक कदम 

३२) मा.तुषार रघुनाथ हगे  

३३) मा.अि नी िभमा बोबडे 
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३४) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३५) मा.संजय बबन नेवाळे 

३६) मा.भालेकर िवण महादेव 

३७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३९) मा.घोलप कमल अिनल 

४०) मा.उ म काश कदळे 

४१) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४२) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४३) मा.यादव मीनल िवशाल 

४४) मा.वैशाली जा लदर काळभोर 

४५) मा.राजू िमसाळ 

४६) मा.शैलजा अिवनाश मोरे             

४७) मा.बाबर श मला राजू 

४८) मा.अिमत राज  गावडे 

४९) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५०) मा.खानोलकर ा महेश 

५१) मा.भ डवे संिगता राज  

५२) मा.मोरे र महादू भ डव े

५३) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५४) मा.माधुरी कुलकण  उफ मोनाताई 

५५) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
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५६) मा.अपणा िनलेश डोके 

५७) मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील 

५८) मा.गावडे राज  तानाजी 

५९) मा.जय ी वसंत गावडे 

६०) मा.कोमल दपक मेवानी 

६१) मा.िशतल उफ िवजय गोरख शद े

६२) मा.सुल णा राजू धर 

६३) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६५) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६६) मा.संदीप बाळकृ ण वाघेरे 

६७) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील) 

६८) मा.नढे िवनोद जयवंत 

६९) मा.पाडाळे िनता िवलास 

७०) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७१) मा.पवार मिनषा मोद 

७२) मा.बारणे अचना तानाजी 

७३) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७४) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

७५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७६) मा.िनलेश िहरामण बारण े

७७) मा.वाघमारे अि नी िव म 
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७८) मा.दशले रेखा राजेश 

७९) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

८०) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८१) मा.कामठे तुषार गजानन 

८२) मा.च धे आरती सुरेश 

८३) मा.क पटे सं दप अ ण 

८४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८५) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे 

८६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८७) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८८) मा.बापु उफ शञु  िसताराम काटे 

८९) मा.कुटे िनमला संजय 

९०) मा.िशतल िव ल उफ नाना काटे 

९१) मा.िव ल उफ नाना काटे 

९२) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९३) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९४) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९५) मा.लोखंडे चंदा राजू 

९६) मा.आशा धायगुडे-शडग े

९७) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९८) मा.रोिहत (आ पा) सुदाम काटे 

९९) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
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१००) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०१) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०२) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०३) मा.सोनवणे शारदा िहरेन 

१०४) मा.हषल म छ  ढोरे  

१०५) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 

१०६) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०७) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१०८) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े

      या िशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकण-ेअित र  आयु  (१), मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव तथा अित र  आयु  (३), मा.कंुभोजकर-मु य लेखाप र क, मा.राजन 
पाटील-शहर अिभयंता,  मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य अिधकारी, मा.नाळे-उपसंचालक 
नगररचना, मा.कोळंबे-मु य लेखा व िव  अिधकारी,  मा.इंगळे, मा.चारठाणकर,मा.दुरगुडे, 
मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.िनकम, मा.भालकर, मा.सवणे, मा.तांब-े सह शहर अिभयंता, 
मा.जोशी, मा.देशमुख, मा.बोदडे-सहा.आयु , मा.मुंढे – .िश णािधकारी( मा यिमक िश ण 

िवभाग),मा. शदे – शासन अिधकारी ( ाथिमक िश ण िवभाग), मा.पोमण-मु य मािहती व 

तंञ ान अिधकारी, मा.डॉ.वाबळे – अिध ता वायसीएमएच, मा.च हाण, 

कुलकण ,जंुधारे,गलबले, मा. भासे, मा.भोसले, मा.मोरे,मा.घुबे,मा.देशमुख,मा.सेठीया, 
मा.धुमाळ,  मा.देशमुख,मा.आढारी - शासन अिधकारी,मा.गायकवाड- जनतासंपक 
अिधकारी, मा.गोफणे – आरो य अिधकारी, मा.माने- लेखािधकारी पीएमपीएमएल 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.े  

अ) मा.महापािलका सभा मांक ५७  द.३०/४/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
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ब) मा.महापािलका सभा मांक ५८   द.२०/५/२०२१( द.ु२.०० वा. व २.२५ वा.) चा 

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

मा. ानदेव थोरात–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, मुळशी तालु यातील 

उरवडे औ ोिगक वसाहतीतील केिमकल कंपनीस आग लागुन १८ कामगारांचे िनधन झालेले 

अस याने यांस  तसेच  अंजनाबाई खग – आपला आवाज युज चॅनलचे उपसंपादक रोिहत खग 

यां या मातो ी यांचे िनधन, कांताबाई सातारकर – जीवनगौरव पुर कार िवजे या 

तमाशास ा ी यांचे िनधन, कादंबरी कडु – िस द नाटय िच पट अिभनेता  भूषण कडू यां या 

प ी  यांचे िनधन, आर सु म यम व सुभाष चोपडे – पपरी चचवड महापािलकेचे कमचारी 

व माजी िल टमन यांचे िनधन झालेले अस याने यांना आज या सभेत दांजली अपण 

करणेत यावी अशी मी सूचना मांडतो.  

मा. बाबासाहेब ि भुवन – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर -  दांजली अपण कर यासाठी सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 

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

                                                       --------- 

मा.रा ल जाधव– मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  माई,िवषय असा आहे 

क ,आप या थायी सिमतीम ये परवानाधारक र ाचालक असेल, न दणीकृत घरकाम 

कामगार असतील, न दणीकृत बांधकाम मजुर असतील,गटई कामगार असतील, सलुन, 

युटीपालर, आथ क दुबल घटकातील लोकांना तीन हजार पयांची मदत करणे असा कोिवड 

मदत हणुन आपण हा िवषय मंजुर केला. यानंतर संपुण प कारांनी आिण वृ प ांनी याची 

दखल घेतली आिण कोिवड मदत हणुन आथ क दुबल घटकातील नागरीकांना मदत करणारी 

पपरी चचवड  महापािलका हणुन  अशा बात या देखील  वृ प ात लाग या परंतु आयु  

साहेब,आपण ही मदत का क  शकलो नाही. याचा खुलासा आपण ावा. कारण थायी 

सिमतीम ये िवषय मंजुर के यानंतर आपण या लोकांना मदत क  शकत होतो. आयु  साहेब, 

पपरी चचवड शहर हे औ ोिगक नगरी,क क-यांची नगरी हणुन ओळखले जात आहे. 

कोिवड या प रि थतीम ये ब-याच नागरीकांना आथ क सम येला सामोरं जावं लागलं आहे. 

यावेळेस पिहली लाट आली यावेळेस हाड कर साहेब या ठकाणी आयु  हणुन होते. पिह या 
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लाटेम ये सवच नगरसेवकांनी, िविवध सं थांनी या नागरीकांना भरपूर मदत केली होती. दुसरी 

लाट आ यानंतर  पपरी चचवड महानगरपािलकेकडे नागरीकांना अशा कारची मदत करावी 

अशी मागणी केली असेल तर, यांना ती मदत झालीच पािहजे. कारण र ा बंद हो या, अनेक 

वसाय बंद होते अशा वेळेस जर आपण या लोकांना मदत क  शकलो नाही तर एवढी मोठी 

आिशया खंडातील महानगरपािलका हणुन घे याची सु दा आप याला लाज वाटते. अशा 

प दतीचा िनणय या ठकाणी झालेला आहे. यामुळे असा िवषय आिण ही मदत या 

गोरगरीबांना होणं गरजेचं आहे. परवानाधारक बॅचवाले र ाधारक,न दणीकृत घरकामगार, 

न दणीकृत बांधकाम मजुर, शहरातील गटई कामगार, सलुन, युटीपालर चालक, कुल 

बसचालक व मालक अशा आथ क दुबल घटकातील लोकांना आपण तीन हजार पये देणार 

होतो. तर ती मदत आपण केली नाही आता ही मदत तु ही कोणा या  सांग याव न केली नाही 

का ?  कारण शहराम ये तर वेगळीच चचा चालू आहे. हा िनणय आयु  साहेबांचा नसून 

आयु  साहेबां या मागे कता,करिवता दुसराच आह.े असा प  आरोप आमचा तुम यावर 

आहे. थायी सिमतीचा िनणय काय चुक चा होता. या लोकां या खा यावर आपण डायरे ट 

िनधी जमा करणार होतो. हा कोण या प ा या नगरसेवकां या बँक खा यावर जमा होणार 

न हता. मग अशा गरीबांना जर आपण मदत क  शकत नाही तर आ ही सु दा लोक ितिनधी 

हणुन घे यास लायक नाही. या गोरगरीब जनते या मतावर आ ही िनवडुन आलो या पपरी 

चचवड शहराचे ितिन ी व आ ही करतो. अशा वेळेला जर आ ही मदत क  शकलो नाही 

तर का,आ ही नगरसद य हणुन यायचं,अशा लोकांना मदत झाली पािहजे नां, र ाचालक 

२००/३०० पये कमावतो आिण याची र ाच बंद राहीली तर याचा संसार कसा 

चालायचा, गटई कामगार रोड या साईडला बसुन च पल िशवणार,बुट पॉलीस करणार यांचा 

धंदा कती होतो. कोिवड या काळाम ये लॉकडाऊन लाग यानंतर लोकचं बाहेर आले नाहीत 

तर याचा धंदा कसा होणार असे बरेच वसाय आहेत क , यांचे या कोरोनामुळे असे प रवार 

हातघाईला आलेले आहेत. अशा लोकांना मदत होणं गरजेचं आहे. आता तु ही सांगताय कलम 

६६ नुसार,आप याला मदत करता येत नाही. आयु  साहेब,आपण आप या अिधकाराम ये 

यांना मदत क  शकतो. मग अशांना मदत करायची नाही तर,आपण करायचे काय? याम ये  

पपरी चचवड महापािलकेम ये िनणय झाला यावेळेस ४० हजार लोकांना आपली मदत 

झाली असती. थायी सिमतीम ये सव प ाचे नगरसेवक आहेत,नुसते भाजपचे नगरसेवक 

नाहीत आिण हे ४० हजार लोक आहेत ते काय भाजपचे लोक आहेत का? यांनी येक प ाला 

मदत केली आहे नां, आपण यांना त ड बघुन मदत करतोय का, अशा लोकांना मदत झालीच 
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पािहजे. हणजे आ ही या ठकाणी महापौर दालनाम ये बैठका याय या, या बैठक ला सव 

प ाचे नगरसेवक होतेच नां, आिण थायी सिमतीम ये िनणय झा यानंतर  तु ही तो 

नाकारायचा आिण त डघशी आ ही पडणार आिण परत आम यावरच िवरोध होणार यासाठी 

गोरगरीबांसाठी, आथ क दुबल घटकातील लोकांना आथ क मदत दे याचा जो िनणय घेतला 

आहे  या िनणयाची अंमलबजावणी झाली पािहजे. या कोरोनामुळे जगाम ये,देशाम ये आप ी 

आलेली आहे,महारा ावर आप ी आलेली आहे, पपरी चचवडवर आप ी आलेली आहे. तर 

या ठकाणी आपण मदत क  शकतो नां, आपण आथ क मदत दे या या संदभात आपली िमट ग 

झाली यानंतर वृ प ांनी बात या द या यानंतर लोक आम या ऑ फसला फॉम 

भर यासाठी  येत होते. आ ही यांना काय उ र ायचं. हे गोरगरीब लोक रोज आम या  

ऑ फसला येऊन हणतात क , आ हांला तीन हजार पये िमळणार आहेत. हाड कर 

साहेब,असताना देखील अशीच दोन हजार पये दे याची मदत जाहीर केली होती. अनेक 

कायक यानी,सामािजक सं थांनी दवसरा  फॉम भरले आिण शेवटी हाड कर साहेब,आपण 

अशी मदत क  शकत नाही. मग आ ही आम या पदरचे पैसे ायचे का? हणजे यावेळी 

आपण एखादा िनणय घेतो यावेळी या शहरात सगळीच लोकं मोठी नाहीत.  शहराचे नावचं  

औ ोिगक नगरी आहे यामुळे या शहराम ये क करी जा त आहेत. अशा लोकांना मदत करणं 

गरजेचं आहे. आिण कोण याच प ा या नगरसेवकांनी कवा गटने यांनी या िवषयाला िवरोध 

केला न हता यामुळे या लोकांना मदत करणं गरजेचंच होतं नां, यासाठी साहेब,आप याला 

िवनंती आहे क , थायी सिमतीम ये जो िनणय झालेला आहे याला दुजोरा देवुन या 

गोरगरीबांना आथ क मदत झाली पािहजे ही आम या नगरसद यांची मागणी आहे. ध यवाद.  

मा.अंबरनाथ कांबळे  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आताच दादांनी 

आथ क दुबल घटकांतील लोकांना  तीन हजार पये आथ क मदत दे याचा  िवषय काढला 

आहे. माग या एक/दोन मिह यापुव  आपण हा िवषय घेतला होता आिण हे पैसे आपण या 

लोकांना कसे ायचे. आयु  साहेबांकडे मा.महापौर,प नेते, टँड ग चेअरमन आिण आ ही सव 

सद य एि ल मिह यात गेलो होतो. नंतर एि ल मिह यात आपण महापािलका सभा घेतली 

आिण िवषय मंजुर केला नंतर आ ही आयु  साहेबांकडे गेलो यानंतर आयु  साहेब 

हणले,आप याला हे पैसे आताच वाटप करता येणार नाही कारण कोरोनाचा काळ आहे 

यामुळे गद  खुप होईल. आयु  साहेबांनी आ हांला गोड,गोड बोलून पुढे,पुढे ढकलत हणजे 

आ हांला अ रशा वेडयात काढ यासारखं केलं. पण ही घोषण आप या मा.महापौर माईन  

केली होती. सव प ीय नगरसेवकांनी केली होती.  पपरी चचवड महानगरपािलके या 
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प रसरातील जेवढे गोरगरीब लोक होती यांना आपण मदत करणार होतो. लोकं खुष झाली 

होती. आिण आ हीही लोकांना सांगायचे क , ही मदत दहा दवसांनी िमळेल अ रशा हे 

फसवत,फसवत आयु  साहेब,तु ही आ हांला इथवर आणलेलं आहे. आता अशी एक गो  

झालेली आहे क , मी मा या भाग .१७ म ये उभा होतो मा या िवरोधात काही जण उभे 

होते यांनी आमचे अ रशा आम या िवरोधात बॅनस लावलेले आहेत क ,या,या नगरसेवकांनी 

आ ासन दलं आिण तीन हजार पये दलेले नाहीत. आमचे काही िवरोधक असतील, ते 

आमची चांगलीच प र ा घेतात आता िनवडणुका आले या आहेत आिण मला तर संशय येतोय 

क , आयु  साहेब,तु ही एखादा नवीन प  काढणार आहे का, तु ही आम या िवरोधात 

उमेदवार उभे करणार आहेत का, कारण या िवषयामुळे आ हांला खरंच काही कळनां झालयं 

मागे सु दा मी तु हांला थायी सिमतीम ये बोललो होतो क , आथ कदृ या दुबल लोकांना तीन 

हजार पये दे याचा िवषय झाला पण यांना तीन हजार पये िमळत नाहीत यासाठी सभा 

तहकुब केली होती. यानंतर या दुस-या सभेत तु ही हा िवषय घेतलाच नाही. नेमका तु हांला 

कोणाचा दबाव आहे. तु हांला ही मदत देवु नका असं कोण हणतयं कारण सव नगरसेवक 

हणतात क ,हे जनतेसाठी पैसे आहेत ते जनतेसाठीच वापरा सगळया गो ी तुम या हातात 

आहेत नां, नाही, याला आपण पैसे देतोय आिण अशा बेकार प रि थती आपण पैसे देत नसाल 

तर खुप अवघड प रि थती आहे. आयु  साहेब,आम या ऑ फसम ये लोक येऊन अनेक  

िवचारतात. मला तर तुम यावर पुण संशय येतोय क ,तु ही भारतीय जनता पाट चा काय म 

कर यासाठीच इथे आले आहेत क ,काय ? मी खरं तेच बोलतोय,िसमाताई आम या इथं तशा 

पाटया लाव या आहेत  या,या नगरसेवकांनी तीन हजार पये दलेले नाही. मी पण उ ापासून 

येक ठकाणी पाटया लावणार आहे क ,आयु  साहेब, पैसे देत नाहीत मी तरी काय करणार, 

आयु  साहेब,हे बघा आ ही जर जनतेनी ठरवलं नां, तु ही आलाय नां, तसं तु हांला परत 

पाठव याचा पण िवचार क , आिण हे खोटं समजु नका, कारण आ ही गेली साडेचार वष काम 

करतोय नां ते मनापासून करतोय,आ ही कोणता प  बघत नाही  आ ही फ  नागरीक 

बघतोय. या तीन हजारासाठी एक,एक नागरीक दोन मिह यांपासून आम या दारात खेटा 

घालतोय. आिण आ ही तु हांला मनापासून सांगतोय या लोकांना काय उ र ावी लागतात हे 

आमची आ हांला मािहती आहे. आयु  साहेब,ये या दोन दवसात पैसे िमळाले नाही तर 

तुम याकडे मोचाच घेवुन येणार आहे. आयु  साहेब,मी तुम याकडे वत: चार वेळेला आलेलो 

आहे क ,आम या या गोरगरीबांना हे पैसे िमळावे हणुन पण तु ही आ हांला जसं पानाला चुना 

लावतात ना तसा चुना लावला आहे आ हांला  खोटं सांगत नाही,तु ही आ हांला फसवलं आहे. 
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आ हांला भागात काम करता येत नाही. माई, तु ही हे गंभीरपणाने या,कारण मी तळमळीने 

बोलतोय. कारण या गोरगरीब लोकांची नांव िल न,िल न मी दमलो आहे. आता या सगळया  

लोकांना घेवुन आयु ांकडे यायचं का, तु हीच सांगा. या तीन हजारासाठी आ हांला नको,नको 

केलं आहे मला वाटत नाही क ,मी परत िनवडुन येईन. आयु  साहेब,मी तु हांला खरं सांगतोय  

मा या िवरोधात १७ जण उभी होती. १७ जणांनी मा या भागात मा या िवरोधात बॅनस 

लावली आहेत क ,हा बघा भारतीय जनता पाट चा नगरसेवक, अरे,बाबा मी भारतीय जनता 

पाट चा नगरसेवक असलो तरी आयु  हा दुस-याच प ाचा आलाय मी तरी काय करणार ? 

आम या  प ने यांनी सांिगतलं क ,पैसे ा,पैसे ा हणजे नेमकं आ हांला असं काही 

बोलायला लावु नका, तु ही अ यासु आहात मोठे अिधकारी आहात या लोकांना पैसे ावेत 

अशी िवनंती करतो. माई,तु ही मला बोलायला संधी दली ध यवाद.  

मा.अनुराधा गोरख े  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आता जो िवषय 

मांडला आहे या िवषयाला ध न मी बोलते. कारण मा या वॉडात लम ए रया आहे तो सवात 

जा त आहे. आिण या ठकाणी गोरगरीब जा त आहेत याम ये र ावाले आहेत, हावी आहेत, 

भाजी िवकणारे आहेत, धुणीभांडी करणा-या बायकां आहेत जवळपास ितथं दोन/तीन हजार 

बायका सापडतील. परवा मा याकडे १०/१५  बायका आ या आिण या हणा या क ,मॅडम 

तु ही आ हांला तीन हजार पये का देत नाही  याबाबतीत मी तु हांला फोन पण केला होता. 

तर यासाठी आयु ांनी असा िनणय का घेतला आहे आपण आप या  ितजोरीतनं पैसे देतो, 

आयु ां या ितजोरीतनं पैसे देत नाही. आयु ांनी पैसे दे यास का नकार दला. कोरोनामुळे 

सगळीकडे लोकांची दाणादाण उडालेली आहे. लोकांना कामधंदा नाही, तर अशा 

प रि थतीम ये लोकं आम याकडे येतात िवचारतात आ हांला कामधंदा ा.आिण आपण 

यांना जे काही पैसे देणार होतो ते न द यामुळे या याम ये आमचीही नाल ती होते आिण 

आ हांलाही उ रं देता येत नाहीत. तर आयु  साहेबांनी असा िनणय का घेतला याचा खुलासा 

करावा. माई,आपण पण आयु  साहेबांना िवचारावे क ,आपण हे पैसे का देवु शकत नाही. दुसरं 

परवा एक िवषय झाला क , अ भाग कायालया या इमारतीमधील िल टम ये  मला जाऊ 

दलं नाही. तरी आयु  साहेबांनी काही कारवाई केली नाही. आपली लोक इमारतीम ये 

काहीही घेवुन िशरतात तसं मी तुम या िमट गम ये करायला येत न हते तर मग मला का 

आडवलं मी यांना त डांनी सागंतेय क , मी नगरसेिवका आहे,मला िमट गला जायचं आहे मला 

जाऊ ा. मी बाक  काही सांगत नाही.पण असा कोणावरही संग येऊ नये अशी िवनंती आहे. 

ध यवाद.  
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मा.सं दप  क पटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  मा.महापौर, आपलं हे 

शहर कामगार नगरी हणुन समजलं जातं आिण क करी नगरी हणुन आिण जर या शहराम ये 

क क-यांची अवहेलना होत असेल तर यांचा स मान ठेवला जात नसेल  जे कामगार आिण 

क करी आप या शहराचं नाव उंचावतात यांची आपण अवहेलना करत आहोत. लॉकडाऊन 

काळात  पपरी चचवड महानगरपािलका आथ क दुबल घटकातील लोकांना तातडीची मदत 

हणुन तीन हजार पये ावेत  अशा कारचा ठराव ३० एि ल २१ या िवशेष महापािलका 

सभेत  मंजुर करणेत आला. शहरातील र ाचालक,परवानाधारक फेरीवाले,न दणीकृत घरेलु 

कामगार,गटई कामगार,नाभीक,शालेय िव ाथ  वाहतुक करणारे चालक व जीम ेनर इ.नां 

आपण तीन हजार पये तातडीची मदत कोरोना या महासंकटाम ये दे यासाठी थायी 

सिमतीने मंजुरी दली,मा.महापािलका सभेने मंजुरी दली १५ एि ल २१ रोजी या शहराचे 

नेते मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप यांनी थायी सिमतीला प  देवुन सांिगतले होते आिण 

या िवषयाला मंजुरी  दली यानंतर महापािलकेने मंजुरी दली आिण महापािलका सभेम ये 

िवषय मंजुर होत असेल तर या सभागृहाचा अपमान नाही का, जर या सभागृहाने िवषय मंजुर 

केला असेल तर याची अंमलबजावणी हायलाच पािहजे. यापुव  आपण द ांगाना तीन 

हजार पये दे याचा िवषय मंजुर केलेला आहे. आता फ  आयु  बदलले आहेत मग आयु  

बदलले क  िनयम बदलतात का, द ांगाना आपण मदत करतो तर ही पण मदत तातडीने  

िमळालीच पािहजे. मी असे ऐकलेले आहे क ,आयएएस अिधकारी हे पद आप या देशातील 

सव  असं पद आहे. आिण यांना े नग म ये शपथ दली जाते  कवा यां याकडनं वदवून 

घेतले जाते क , मी समाजा या येक भागाची मी सेवा करीन आिण येक नागरीकांना 

स मानाने वागणुक देईन तसेच मा या शहरातील येक क क-यांना स या महामारी या 

काळाम ये तीन हजार पयांची मदत िमळावी अशी मी अपे ा  करतो.  

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  मा.महापौर 

साहेब, यावेळेला हा ठराव भारतीय जनता पाट या वतीने सभागृहात मांड यात आला होता 

यावेळेला याला कोणीही िवरोध केलेला नाही. आिण आम या कोणा याही मनाम ये शंका कु 

शंका नाही  कवा कोणी असे वाटून पण घेवु नये क ,आ ही बोलतोय एक आिण करतोय एक 

असं नाही माझी उलट अशी िवनंती आहे क ,आपण आयु ांनाच िवचारावं क ,आपण अशा 

कारे ठराव के यानंतर आप याला हे दे याम ये काही अडचण आहे का? याला काय ाम ये 

पुरेशी  ो हीजन आहे का, कारण आप ी व थापनाखाली महारा  शासनाने िज हयासाठी 

सव अिधकार दलेले असतात. ते अिधकार आप या िवभागीय अिधका-यांना दलेले आहेत. 
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आिण िवभागीय आयु  हे अ य  आहेत यामुळे अशा कार या आप ी व थापनाम ये 

कोण या कलमाखाली असे पैसे देता येतात का, आिण देता येत असतील तर मग का दले गेले 

नाहीत, का दले जात नाहीत   हे आपणही आयु ांना िवचारावे आ ही पण िवचारतो. आिण 

दुसरी बाब हणजे मा.महापौर आपण या महापािलकेम ये अनेक वष आहात आप या 

शहराम ये पूर आला,काही ठकाणी आग लागली काही ठकाणी चंड नुकसान झालं परंतु 

आप याला आठवत असेल क , आपण यांना काही भांडी,कपडे अशा व पात आपण मदत 

केलेली आहे. आथ क व पाम ये आपण आजपयत तरी मला आठवत नाही क , आथ क 

व पाम ये आपण गोरगरीबांना मदत केलेली नाही. पण माझी अशी िवनंती आहे क , आरोप 

यारोप कर यापे ा या सभागृहातील कोण याही स मा.सद यांना असे वाटत नाही क , या 

गोरगरीबांना आथ क मदत िमळू नये आिण कोणाचीही इ छा नाही. आपणही आयु ांवर बेछुट 

आरोप कर याम ये  यांचा अपमान कर याम ये काही  अथ नाही. कायदेिशर यांची काय 

अडचण आहे ती पण आपण समजुन घेतली पािहजे. आिण यातनं जर काही माग िनघत असेल 

तर िनि तपणे यातनं माग काढावा आिण या लोकांना मदत ावी. अशी मी पण िवनंती 

करतो. ध यवाद.  

मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  खरंतर आप या 

शहरावरतीच न हे तर संपुण देशाम ये कोरोनाचं संकट ओढवलेलं आहे. आिण या संकटापासून 

कोणीही वाचलेले नाही. पिह यांदाच अशी मोठी महामारी आलेली आहे. आिण या याम ये 

चंड असं सवाच नुकसान झालेलं आहे. या याम ये अनेक जणां या नोक-या गेले या 

आहेत,अनेक जण बेघर झालेले आहेत. आपण एि ल म ये जो ठराव केला होता यावेळेस मला 

मनापासून आनंद झाला होता आिण हा ठराव सवा या संमतीने मंजुर झालेला होता. पण नंतर 

अशी  काय मोठी अडचण आली क , यांना आपण मदत क  शकलो नाही. जनरल बॉडीम ये 

ठराव मंजुर झा यानंतर सु दा या लोकांना आथ क मदत क  शकलो नाही हा या सभागृहाचा 

अपमान तर आहेच पण माई,आपला आिण या पपरी चचवड शहरातील नागरीकांचा अपमान 

आहे. यापुव  आपण अशी आथ क मदत कॅश या व पात दलेली नाही हे बरोबर असेल पण 

आता अशी प रि थती आहे क , जे धुणी भांडी करणा-या  मिहला आहेत यांना आता घराम ये 

कोण घेत नाही, वंयपाक करणा-यांना घराम ये घेत नाहीत यामुळे यांची आता खायची  

अ रशा मारामार आहे. आिण यां यासाठी आपण तीन हजार पये िड लेअर केले आहेत. 

आिण सकाळी,सकाळीच ९ ते ९.३० वाजता आम या ऑ फसम ये मिहला आ या आिण 

हणा या क ,भाऊ ते तीन हजार पये जाहीर केले आहेत याचा फॉम कुठं आहे,फॉम आणुन 
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ा आ हांला ते पैसे पािहजेत. माई, हा अनुभव तु हांला सु दा आलेला असेल सगळयां या 

ऑ फसम ये हे लोक येत होते. पपरी चचवड महापािलका ही ीमंत महापािलका हणुन 

ओळखली जाते. आताच रा ल दादांनी सांिगतले क ,आथ क दुबल घटकातील लोकांची सं या 

ही ४० हजार आहे आिण यांना मदत कर यासाठी आप याला आथ क ताण आला असता का? 

याचगोरगरीबांनीटॅ स दला नाही तर आपण आपले माणसं यां याकडे वसुलीसाठी पाठवतो. 

मग अशी काय अडचण आली क , यांनाआपण तीन हजार पये देवु शकलो नाही. आयु ांना 

काही टे कल अडचण आहे का याचा खुलासा सभागृहाला ावाच लागणार आहे. थायी 

सिमतीम ये ठराव क न सु दा तु ही तो र  केला. या र ावा यांचा धंदा रोज हजार दड 

हजार पयांवर यांच घर चालायचं या र ा चालकांचा संपुण धंदा बंद झाला आहे यांना 

आपण पैसे देवु शकत नाही. तर लोक आ हांला नालायक हणतील पैसे दे याचं आपण 

िड लेअर केलेलं होतं आिण नंतर तु हांला काय अडचण आली क  तु ही ते र  केलं. माझी 

तु हांला िवनंती आहे क , या यावर तु ही १००ट े  चांगला िनणय या या याम ये या 

सभागृहाचा अपमान नसून संपुण शहराचा अपमान आहे. सभागृहाला माझी िवनंती आहे क ,हे 

तीन हजार पये या लोकांना दलेच पािहजे नाही तर आप याला र यावर उतरावे लागेल. 

ध यवाद.  

मा. ानदेव थोरात  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आयु  साहेब,खरं 

पािहलं तर हा िनणय ऐितहािसक असा होता. पपरी चचवड शहर हे कामगार नगरी हणुन 

आहे आिण या महारा ातील एकमेव भूषण असे हे पपरी चचवड महापािलका   आहे. आिण 

ख-या अथाने या ठकाणी देशा या कानाकोप-यातून वग आलेला असतो. 

नोकरी, वसाय,उ ोग यािनमी ाने आलेला असतो. या ठकाणी गोरगरीब अस यािशवाय 

तुमचे उ ोग सु दा चालत नाहीत. आिण यां यावर आलेली ही आप ी आहे.रा लदादांनी 

सांिगतले आहे क , आप या शहरात अशी ४० हजार लोकं आहेत आिण ही लोकं पपरी 

चचवड मधील आहेत. मागे आपण द ांगासाठी मिहना दोन हजार पये चालू केले. 

यां यासाठी आपण काही अटी लावले या हो या तो या ठकाणचा तीन वषापुव चा रिहवासी 

असावा, याचं  ४० ट े  अपंग व असावं असे काही िनयम आहेत. या माणे आपण काही तरी 

िनयम टाकुन हा िवषय मंजुर करायला पािहजे होता. आिण या या आधी आपण 

महापािलकेम ये असे काही िवषय चालतात क , या िवषयाला हेड ग देता येत नाहीत,नांव देता 

येत नाहीत तरी आपण यांना सव िनधी पुरवतो नां, मग या गोरगरीबांसाठीच िनयम का, 

या ठकाणी िनवडुन आलेला आमदार,खासदार,नगरसेवक हा िनवडुन आ यावर तो  कोण याही 
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प ाचा रहात नाही  तर तो या नागरीकांचा असतो. यांनी यांना िनवडुन दलं आहे तो या 

जनतेचा असतो. आिण यांना सवाची कामे करावी लागतात. ते असं हणत नाहीत क , यांनी 

आप याला मतदान केलं नाही. इथं प ाचा लवलेश कुठंही नाही. आम या माई या महापौर 

आहेत या या शहरा या थम नागरीक आहेत. आिण यांनी घेतलेला िनणय हा ऐितहािसक 

होता. आिण हा िनणय गोरगरीबां या क याणासाठी होता. यांनी कुठला प  हणुन िनणय 

घेतलेला न हता. सव सद यांनी िमळुन हा िनणय घेतलेला होता. या यावर तु हांला अ यास 

करता आला नाही का, यापुव  आपण मदत केली आहे या याम ये तु ही फ  नांव चज करा 

नां, आिण या गोरगरीबांना आप याला मदत करायची आहे. बरं या याम ये कुठ याही 

जातीपातीचा कवा धमाचा िवषय नाही. जो गरीब आह ेछोटा-मोठा वसाय करतो यालाच 

हे पैसे ायचे आहेत. याची रोजीरोटी बंद पडली आहे यां याकडे कुल बस आहेत ती लोक   

अ रशा दुसरीकडे ाय हर हणुन चार ते पाच हजार पयांवर काम करतात. एवढी वाईट 

अव था आहे या र ावा यांची आिण या गाडयावा यांची आिण आपण मानवते या 

दृ ीकोनातून यांचा िवचार करावा. आिण याच नांव चज करा आिण या गोरगरीबांना मदत 

करा आिण आयु  साहेब,तु ही हा िनणय घेतला तर तो ऐितहािसक िनणय होईल. आिण या 

पपरी चचवड शहराचं नांव जगातील सव कानाकोप-याम ये जाईल कारण या ठकाणी 

भारता या कानाकोप-यातून या ठकाणी आलेला नागरीक आहे. तरी याचा मानवते या 

दृ ीकोनातून िवचार करावा आिण या गोरगरीबांना आथ क मदत करावी अशी िवनंती करतो.  

मा.शारदा सोनवणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  खरंतर अंबरनाथ 

भाऊ आिण ब-याच जणांनी हा तीन हजार पये दे याचा िवषय घेतलेला आहे. 

महानगरपािलके या सभागृहात हा िवषय मंजुर झालेला असताना तु ही तीन हजार पये का 

देत नाहीत. रोज सकाळी उठ यानंतर १०/१५  लोक आम या ऑ फसम ये येऊन उभे रहातात. 

आिण हणतात क ,तीन हजार पये िमळ याचे फॉम आ हांला कधी िमळणार आहेत. आ ही 

यांना काय उ र देणार मागची जी कोरोनाची लाट आली यावेळेला येक नगरसेवकांनी 

अ धा यचं वाटप केलं पण आ ही तरी कती मदत करणार आहे. महापािलकेने या लोकांना 

तीन हजार पये दे याचा ठराव केला होता यांना आथ क मदत कर याची जबाबदारी ही 

महापािलकेची आहे. सलुनवाले,िजमवाले,घरकाम करणा-या मिहला असतील यांना ही मदत 

खुपच मह वाची होती. या याम ये पंधराशे पये दे याचे फॉम आलेले होते मग हे तीन हजार 

पये दणेार नाही का, या याम ये काही राजकारण होत आहे का याचा खुलासा करावा. 

याच माणे िनगडी- ािधकरणाचं िवलीनीकरण हे पीएमआरडीए म ये झालेलं  आहे याचा मी 
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या ठकाणी िनषेध करते. तसेच मला मिहला बालक याण मधील कोसस या संबंधीत मला 

मािहती हवी होती. मा या मािहती माणे मिहला बालक याण या कोसची िल ट आलेली आहे. 

कोसस ये या या आधीच काही मिहलां या फाईली रेडी असतात  आपण मिहला 

बालक याण या माफत जे कोसस घेतो याचा उ ेश एवढाच असतो क , येक मिहलेला कोसस 

िशकुन रोजगार िमळावा. काही ठरािवक मिहलांनाच याचं उ प  िमळावं मी ब-याच 

कोसससाठी िवचारलं क ,याला काय सट फकेट लागतात तर पाली नावा या मॅडम आहेत 

या हणतात क , पोकन इंि लशसाठी तुमचं िड ी सट फकेट लागेल आिण नगरसेवकांच 

िशफारस प  लागेल. ब-याचशा कोससला नगरसेवकांची िशफारस प  लागतील. आ ही 

नगरसेवक झालो हणजे आम याकडे सगळया  िडग-या आ या का, तर या याम ये बरेचसे 

कोसस आहेत या याम ये िडजीटल सा रता आहे, स ीय खते आहेत.... 

मा.महापौर -  िवषय जो चालू आहे या यावर चचा करा.  

मा.शारदा सोनवणे – ठक आह ेध यवाद.  

मा.िवकास डोळस - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह   माई, आताच 

रा लदादांनी आथ क दुबल घटकांना मदत कर याचा जो िवषय या ठकाणी मांडला आहे. हा 

िवषय थायी सिमतीने मंजुर केला होता. माई,स या आप याम ये आिण शासना या 

वाग याम ये िवसंगती दसते आहे. हणजे मी २/३ उदाहरणे  आप याला दाखवून देतो क , ही 

िवसंगती कशा प दतीने आहे. स या आपलं शासन आिण आपण काही तरी हेतू ठेवुन काम 

करत आहे हे उदाहरणासगट मीआप याला दाखवून देतो. आज जो दुबल घटकांना मदत 

कर याचा  आहे वा तिवक पहाता हे नागरीक आप या  पपरी चचवडचे नागरीक आहेत 

येकजण संकटात आहे आिण आपली नैितकता  आहे क , यांना मदत करायची आहे आिण 

नैितकते या आधारावरती आप या महापािलके या अिधिनयमाम ये कोण या चौकटीत 

बसवायचं ते आपण बसवु शकतो.जसं नवी मुंबई महापािलकेने ितकड या िव ा याना 

ऑनलाईन िश णासाठी केलं आहे. ते कोण या प दतीने दले असतील याचा अ यास क न 

कवा आप याला कोण या प दतीने करता येईल संगी जर शासनाला पाठवावं लागलं तर तो 

शासनाकडे पाठवून तो िवषय करायला पािहजे होता. पण तो थांबवायचा न हता. पाठीमागे 

आपण याच सभागृहाम ये तुळापुरसाठी छ पती संभाजी महाराजां या  बिलदान दनासाठी 

एक धोरण ठरवून या सभागृहाम ये िवषय मंजुर केला होता  पिह यांदा पाच लाख पये 

दे याचा िवषय मंजुर केला होता यानंतर आपण तीन लाख पये दे याचा िवषय मंजुर केला 
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कारण आप या अिधकार क ाम ये या डेट या आधी देता यावे हणुन आपण दोन लाख 

न ा णव लाख पये दे याचा ठराव केला होता. यानंतर मी वत: डा िवभागात जाऊन ती 

फाईल मी वत: वर आण या नंतर असं ल ात आल ंक , ती नागरव ती वरचं थांबवायच आह.े 

वा तिवक पहाता तो िवषय या सभागृहात मंजुर झालेला आह.े याची अंमलबजावणी 

कर याचं काम हे शासनाचं आहे. पण शासन यां या फाय ाचे जर िवषय असतील तर 

या याम ये जा त ल  घालतयं आिण नागरव ती म ये मु ा असा िनमाण झाला आहे क ,हे 

पैसे आप याला कोण या चौकटीम ये देता येतील आिण तो िवषय तसाच रािहला. आज 

छ पती संभाजी महाराजांचा िवषय मंजुर केला  आहे याची शासनाने गांभ याने दखल घेवुन 

लवकरात लवकर या ामपंचायतीला मदत कशी करता येईल हे काम करायला पािहजे होतं. 

ती फाईल अजुन कोणीही हलवली नाही तशीच पड ग आहे. या यानंतर दसुरी लाट आली 

या यामुळे आपणही  दुल  केलं आहे. तरी माई, आपण शासनाला आदेश दे यात यावे क , 

तुळापुर ामपंचायतला हे पैसे लवकरात लवकर दे यात यावे. आज आपण काही तरी कारण 

सांगुन दुबल घटकातील नागरीकांना पैसे दे याचे नाकारत असाल तर महापौरांनी आप याला 

९० दवसापूव   आदेश दले होते क , पश या बाबतचा अहवाल आम यापुढे १० दवसात 

मांडा तो अहवाल आपण आजपयत सभागृहात का ठेवला नाही. या ठकाणी महापौरां या 

आदेशाचे उ लंघन होत नाही का, दरवेळेस आपण आप या िहताची कामे करायची आिण 

लोकां या िहताची कामे असतील तर याला काय ाची चौकट दाखवायची. तसेच 

राजाभाऊ या भागातील एक िवषय आहे. राजाभाऊं या भागात पा याची कमतरता होती 

हणुन भाग मांक ८ म ये पा याची टाक  मंजुर केली द.९/१०/२०२० रोजी ठेकेदारास 

वकऑडर पण दली आिण दोन  मिहने झाले काम पण चालू झालं आिण दोन मिह यानंतर 

इकडचं काय राजकारण असेल ते असेल आिण काम बंद ठेवलं हे एखादया पा या या टाक चं 

काम हे लोकां यासाठी असतं काम काढ या या आधी सगळी या झालेली असते 

या याम ये या टे कल ॉ लेम असतात ते बिघतले जातात,िब ड गची या झालेली 

असते आिण मग काम दलं जातं आिण मग काम जर थांबवायचं होतं तर या गो ची आपण 

चाचपणी केली न हती का, हे काम का थांबलं हणुन आमचे राज  लांडगे यांनी शासनाला 

 िवचारला तर लेखी व पात शासनाने यांना जे उ र दलं आहे ते  मी या सभागृहात 

वाचून दाखवतो. उपरो  िवषयानुसार, मौजे इं ायणीनगर मधील से टर १ लॉट नं.४ येथील 

पा याचे उंच टाक  बांध याचे काम  मा.उपमु यमं ी,महारा  रा य व मा.आयु , पपरी 

चचवड महानगरपािलका यांचे समवेत िवधानभवन पुणे येथे झाले या उ तरीय बैठक नंतर 
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तुतास सदर काम बंद ठेवणेबाबत दले या सूचनांनुसार स ि थतीत सदरचे काम बंद ठेव यात 

आलेले आहे. आयु  साहेब, तो काही जुगाराचा आ ा आहे का? लोकां या पा याचा  

सुटावा हणुन पोटितडक ने आम या नगरसेवकांनी ते काम मंजुर क न घेतलं याने काम चालू 

केलं आिण मग अशी कोणती गो  तुम या िनदशनास आली क ,हे काम बंद कर याची सूचना 

उपमु यमं याकडुन आप याला आली आहे.आिण ते काम बंद केलं आहे. माई, मी आप याला 

िवनंती करतो क ,याचा खुलासा मा.आयु ांनी करावा. आिण यानंतर पु हा एकदा मला 

बोल याची संधी दे यात यावी.  

मा.झामाबाई  बारणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आता जो दुबल 

घटकातील नागरीकांना तीन हजार पये आथ क मदत दे याचा िवषय पोटितडक ने मांडलेला 

आहे. येका या वॉडाम ये जे गोरगरीब नागरीक आहेत आिण या नागरीकांना आतापयत सव 

नगरसेवकांनी मदत केलेली आहे. याम ये अ धा या या व पात कवा रेश नग या व पात 

असेल ती केलेलीआहे. माग या लॉकडाऊनम ये सव नगरसेवकांनी भरपूर मदत केलेली आहे. 

आिण आता पण जे गरीब आहेत यांना आप या हाताम ये जे काही आहे ते आपण मदत करीत 

आहोत. आथ क मदत दे याचा िवषय थायी सिमतीम ये आिण सभागृहाम ये मंजुर झाला 

यानंतर पेपरम ये बात या आ या आिण या नगरसेवकां या अपे ा असतात क  आप या 

नगरसेवकांकडुन आप याला महापािलके या वतीने मदत िमळणार आहे. येका या वॉडाम ये 

अनेकांनी फॉम भरलेले आहेत. आिण यानंा अपे ा होती क ,आप याला महापािलकेकडुन तीन 

हजार पये िमळणार आहेत. र ा चालकांची तर अशी प रि थती आहे क , यांच कुटंूब असं 

आहे क , यांच रोजीरोटी या यावरच असते. या मिहला धु या-भांडीची कामं करतात यांना 

सु दा आता येऊ देत नाहीत. यामुळे या मिहलांचे पण खुप हाल होत आहेत. यांची खायची 

पंचाईत झाली आहे. सगळया नगरसेवकांना मािहती आहे क ,कोणाची प रि थती कशी आहे. 

आिण नगरसेवक तरी कती मदत देणार पिहला लॉकडाऊन झाला,दुसरा लॉकडाऊन झाला 

आता ितसरा लॉकडाऊन आला आहे. मग आता येक नगरसेवकांनी काय करायचं आपली 

महापािलका ही ीमंत आहे, नावाजलेली आहे, क क-याची आहे. आिण हे क करी आप या 

शहरातील आहेत ते आपले मतदार आहेत. मा. ल मणभाऊ जगताप,मा.महेशदादा यांनी पण 

या क क-यांना मदत कर यास सांिगतलेले आहे. आिण आयु  साहेब, ही आथ क मदत 

कर यासाठी याचे नांव बदलनू जर काही मदत करता आली तर ती करावी. आिण या 

गोरगरीबांचा आप याला पण आश वाद िमळेल अशी मी आप याला िवनंती करते.  
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मा.िनतीन काळजे -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  मा.महापौर 

साहेब,आपण एि लम ये शहरातील सव वसाियक असतील, र ा चालक असतील यांना 

आपण तीन हजार पये मदत कर याचं ठरवलं होतं. आिण यानुसार आप या सभागृहाम ये 

सवानुमते िवषय मंजुर केला आिण तो महापौरांनीही तो मंजुर केला. आिण आयु ांकडे तो 

ठराव अंमलबजावणीसाठी पाठवला परंतु यावरती आयु ांनी िनणय घेतला नाही. तसं पािहलं 

तर माई मी तु हांला हणलं होतं क ,याची घोषणा कर यापुव  तु ही आयु ांशी चचा केली 

होती यानंतर  आयु  हणले क ,मला शासनाकडुन मंजुरी घेत यानंतर देता येईल यानंतर 

आपण परत िमट ग घेतली यावेळेस सांिगतले क ,हे मंजुर क न घेऊ या आिण गे या वष या 

ठरावाची तु ही अंमलबजावणी करा यांनी सांिगतलं क ,मी दोन/तीन दवसांनी पहातो. 

माई,मी याचवेळेस आप याला सांिगतलं होतं क ,यांची मानिसकता नाही आिण यांना मदत 

कर याची इ छा नाही. आयु  साहेब,या शहराम ये थोडे उिशरा आले आहेत.पण पिह यांदा 

यावेळेस आप या शहराम य ेलाट  आली यावेळेस आप या शहराम ये काय प रि थती होती. 

यावेळेस आप या सव नगरसेवकांनी आप या वत: या खचानी संपुण शहराम ये चांग या 

कारे काम केलं जेवढी मदत करता येईल तेवढी वत: मदत केलेली आहे. कुठ याही 

नागरीकाला काही मदत लागली तर तो शासनाकडे जात नाही तो आप या नगरसेवकांकडे 

येतो. माई, शासनाची काही मानिसकता दसत नाही. माझं हणणं आहे क , सवप ीय 

सद यांना घेवुन शासनाबरोबर चचा करावी अशी मी िवनंती करतो. 

मा.उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आता जो िवषय चालला 

आहे  आथ क दुबल घटकांना मदत करणे. माझा एक  आहे आथ क दुबल घटकातील 

नागरीकांना परंतु आता हे दुस-यांदा लॉकडाऊन झालं याम ये जे गोरगरीब मिहला आहेत 

याम ये धुणीभांडी करणा-या मिहला असतील, सलुनवाले असतील,िजमवाले असतील या 

लोकांना घरातील उदरिनवाह कर यासाठी आथ क उ प  काही नाही या लोकांना खरचं 

गरज आहे या लोकांसाठी आपण हा िनणय घेतलेला होता.परंतु किमशनर साहेब, हा ताव 

िवभागीय आयु ांकडे पाठिवला. आयु  साहेब, तुम याकडे महारा  शासनाचं प  होतं 

महारा  शासनामाफत  छोटया वसाियकांना येक  दड हजार पयांचा लाभ देणे जाहीर 

केले असुन याच कारणासाठी मनपाकडुन तीन हजार पये आथ क सहा य देणेबाबत एकाच 

लाभा याना दोनदा आथ क लाभ िमळणार अस याचे परंतु के शासन आिण रा य शासना या 

व थािनक वरा य सं थां या  योजनांमधील लाभाथ  एकच  उदाहरण शेतक-यांना 
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िपक शेती नुकसान भरपाई अशा अनेक योजना रा य व क  सरकार करतं. यावेळेस आपण 

यांना ती आथ क मदत हणुन केली जाते. तशीच मदत  पपरी चचवड महानगरपािलका ही 

एक नावाजलेली महापािलका असताना आपण या आथ क दबुल घटकातील नागरीकांना मदत 

का क  शकत नाही. आिण मदत करताना या याम ये अटी/शत  पण टाकणार होतो. जे 

नागरीक पपरी चचवड महापािलके या ह ीम ये रहातात अशाच नागरीकांना याचा लाभ 

िमळावा. या अटी आपण या याम ये टाकणार होतो. परंतु तु ही असं काही न करता या 

नागरीकांना यापासून वंिचत ठेवलं आिण आता स मा.सद य बहल साहेबांनी हणले क ,गे या 

तीस वषाम ये आपण कुठ याही नागरीकां या खा याम ये थेट आथ क मदत केलेली नाही. मग 

माझा एक  आहे क ,आता खावटी योजना असेल, ती डायरे ट खा याम ये दली होती. 

मिहला बचत गटाचं अनुदान असेल, ते डायरे ट खा याम ये जमा होतं, िवधवा मिहलांना 

आथ क मदत यां या डायरे ट खा याम ये जमा होतं,िश यवृ ी ही डायरे ट खा याम ये जमा 

होते. िशवण लास झाले या मिहलांना आपण मिशन देत होतो सायकल देत होतो ते बंद क न 

आपण यां या खा याम ये डायरे ट र म करतो. असं असताना  किमशनर साहेबांनी आथ क 

दुबल घटकांना आथ क मदत िमळ यापासून वंिचत का ठेवलं याची आपण मािहती ावी. 

आपण थािनक वरा य सं थेचे नगरसेवक थायी सिमती व सवसाधारण सभे या वतीने 

अिधका-यांना एक आवाहन देऊन संिवधानाने यांना दलेले अिधकारावर घाला घालून आथ क 

दुबल घटकातील नागरीकांना अनुदान दे यापासून जाणीवपुवक वंिचत ठेवत असलेने 

शहरातील आथ क दुबल घटकातील नागरीक किमशनर साहेब, तु हांला कधीही माफ करणार 

नाही.आिण माई,किमशनर साहेबांना खुलासा करायला सांगावा क ,असा कुठला कायदा आहे 

क , या नागरीकांना मदत कर यापासून वंिचत ठेवलं आहे. दुसरं हणजे शासन जर या 

लोकांना दड हजार पये देत असेल तर मनपाने दड हजार पये ावेत असं किमशनर साहेब 

तु हांला सांिगतलं होतं. तरी तु ही याचा खुलासा करावा. 

मा.भाऊसाहेब भोईर  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  खरंतर हा िवषय 

पाच िमिनटात संप यासारखा आहे. भावना आिण कायदा या गो ी िविभ  असतात यावेळेस 

एखादा िवषय सवानुमते मंजुर होतो यावेळेस तो कोण या प ाचा िनणय नसतो तो सव 

नगरसद यांचा िवषय असतो. या यामागे कोण आहे का? राजकारण आहे का?  हे आपण 

बोल यातूनच संशय िनमाण करतो आिण संशयाची सुई आम याकडे वळवली जाते. कारण 

तु ही स ाधारी आहात. असं काही नाही, थािनक पातळीवरचं हणत नाही पण रा य 

पातळीवरचे कोणतेच नेते इतके िच लर नसतात ते मतां या राजकारणातुन आपली वाटचाल 



21 
  

 
 

करीत असतात एवढयाशा िवषयाव न कोणाचं काय म होत नसतं पैलवान हे शहर कामगार 

नगरी,क क-याचं आहे असे जे आपण श द योग आपण करतो नां हे श द अ णासाहेब मगर 

यांनी िनमाण केलेले आहेत. नंतर रामकृ ण मोरे, नंतर डॉ. ी. ी.घारे,नंतर अिजतदादा पवार  

एवढं क न सु दा आमचा काय म झाला नां, हा काय म नाही, तु ही िवषयाला भावना मक 

दजा देवुन या या मागं राजकारण कर याचा नेमका कुणाचा य  आहे. हे सु दा आ म चतन 

बोलणा-यांनी करावं. मी मा ना एकच िवनंती करतो क ,हा िवषय कोण या वॉडातील नाही, 

साधा  आहे क ,आयु ांनी उठून उभं रा न खुलासा करावा कारण आपण गेली साडेचार वष 

आपण आप या मना माणं,सोयी माणे पािहजे या अटी/शत  सगळं र  क न काय,काय,काय 

करायचं ते सगळं झालेलं आहे आपलं मग एक काम झालं नाही हणुन आपण शासनावर 

आरोप करता. गे या २५ वषात मी शासनाची कधीच बाजु घेतलेली नाही. आयु  चुक चं 

करत असतील तर आपण सवजण एक  येऊन लढू. पण आपणच बोलायचं आिण राजकारण 

करायचं आिण िनवडणुका आ यामुळे आ हांलाही समजतं आिण मग आ ही उ र देणार आिण 

तुम या शंकेचं समाधान आ हीच करणार नां, कारण आ ही सभागृहात बसलेलो आहोत. जसं 

तु ही तुम या धमाचं पालन करता तसं आ ही आम या धमाचं पालन करतो. साधा  आहे 

माई,याला शा दीक,राजक य वळण न लावता आयु ांनी याचा खुलासा करावा.देता येत नसेल 

तरकसंदेतायेईल या याम ये काही अडचण आहे का,याला शासनाची काही मदत घेता येईल 

का, या यासाठी आ ही आहोत त हा या यावर िव तारपूवक परत आ हांला बोलाव ं लागतं 

परत कोणीतरी बोलतं, कोणाचंतरी नांव घेतं आम याकडंतर खुप नांव आहेत, कोणी, कोणी 

काय केलंपणही यासाठी जागा आहेका? हे सभागृह या शहरा या गतीसाठी आिण शहरावर 

आले या अडचणीवर मात कर यासाठी हे सभागृह आहे. हा काही राजक य अ ा नाही. 

राजक य अ यासाठी आपण बाहेर टेज टाकुन याम ये राजक य आरोप, यारोप क  मी 

मा.महापौरांना िवनंती करतो क , िवषय भरकटत जाऊ नये आयु ांनी ही आथ क मदत देता 

येईल  कवा नाही हे दोन ओळीत सांगावं. आयु  हे कोण या प ाचे नसतात मागे आ ही कधी 

हणलं का, माग या आयु ांनी तु ही हणलं ते यांनी केलं मग आ ही हणलं का ते बीजेपीचे 

होते. यामुळे तु ही हे असं काही क  नका अशी मी िवनंती करतो. आिण माई,आयु ांनी 

खुलासा करावा क ,ही र म देता येणार आहे कवा नाही आिण देता येत नसेल तर या यावर 

आपण सवजण िवचार क .   

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  कोरोनासार या या 

वै ीक महामारीम ये संपुण देशच नाही तर सगळं जग होरपळून गेलेलं आहे. आिण या 
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पा भूमीम ये आप या पपरी चचवड  महानगरपािलके या मा यमामधुन थायी सिमती या 

वतीने आप या सभागृहा या वतीनं या शहरातील शोिषत,िपडीत,वंिचत घटकासाठी, 

गोरगरीबासंाठी एक चांगला मह वपुण िनणय घेतला याम ये र ाचालक असतील,घरेलु 

कामगार असतील, इमारत बांधकाम मजुर असतील, गटई कामगार असतील,नाभीक बांधव 

असतील खरोखरचं तो िनणय ऐक यानंतर या शहरातील गोरगरीबांना, क क-यांना खुप मोठा 

आनंद झाला या वाईट काळाम ये महानगरपािलके या वतीने एक दलासा या ठकाणी 

िमळालेला आहे. आिण हे सभागृह गोरगरीबां या पाठीशी खंबीरपणे उभं रािहलेलं आहे. परंतु 

य ात मा  आयु  साहेब आप याकडनं दरंगाई होत चालली आहे. आपण आप या 

कामा या प दतीनुसार असं वाटत आहे क , आपण जर पािहलं तर लाझमा दान कर यासाठी 

दोन हजार पयांची मदत जाहीर केली आिण यांना ती दली. जवळपास  ३४१ दा यांना 

आपण मदत केली. तो िनणय घेताना आप याला कुठलीही अडचण आली नाही. परंतु या 

गोरगरीब आिण क क-यांना यांना मदत दे यासाठी मा  आपण िवलंब करत आहोत. तर 

न च या शहरातील कामगारांचा,क क-यांचा आिण या सभागृहातील सव  नगरसद यांचा 

आपण खरंतर हा अवमान केला आहे. आ हांला असं दसतयं क ,तुम यावर न च कोणाचा 

तरी दबाव दसतयं परंतु तु ही या दबावाला बळी पडू नये. अशी सभागृहा या वतीने मी 

आप याला िवनंती करतो.आिण आपण हा जो लबंीत िवषय ठेवलेला आहे तो लवकरात 

लवकर िनकाली काढून शहरातील सव कामगारां या बाबतीत जो िनणय घेतलेला आहे तो 

माग  लावावा.  

मा.अिजत ग हाणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह   हा िवषय 

सगळयांसाठी अ यंत मह वाचा होता हणुन आपण सवानी एकमताने हा िनणय घेतलेला आहे. 

या शहरातील गोरगरीबांना कोरोना या संकटात मदत कर याची भूिमका आपण घेतलेली 

होती. आिण या कारे थायी   सिमती आिण जनरल बॉडीम ये िवषय मंजुर झाला. नंतर या 

काळाम य े दोन/तीन मिहने गेले आिण िवभागीय आयु ांकडुन आप याला प  आलं 

क ,आप याला अशा कारचा िनधी देता येत नाही. आयु ांनी िवभागीय आयु ांकडे प  

पाठवलं याम ये यांनी सांिगतलं होतं क ,आ हांला महापािलकेने  िनणय घेताना अशा 

कारची मंजुरी सभागृहाम ये घतेलेली आहे. आिण अशा कारची मदत कर याची भूिमका 

आम या सवाची आहे. आपण याबाबतीत आयु ां बरोबर एक बैठक पण घेतली होती असा 

आता सवानीच उ लेख केला आहे. भाऊसाहेबांनी उ लेख केला आहे क ,काय ाची बाजु आिण 

आप याला लोकांना मदत कर याची जी  काही भावना आह े या दो ह ची सांगड घालुन 



23 
  

 
 

आप याला मदत करायची होती. परंतु या याम ये अडचण आली परंतु या ठकाणी बोलताना 

वारंवार उ लेख केला जातो क , आयु ांवर कोणाचा तरी दबाव आहे. भाऊसाहेबांनी 

ि लअरकट सांिगतलं आहे क , अशा प दतीचं इत या खाल या दजाचं राजकारण करणारा 

आमचा नेता नाही. आिण मा.महापौर साहेब,तु हीही यां या नेतृ वाखाली अनेक वष काम 

केलेलं आहे. आिण आताचे दो ही आमदारांनी यां या नेतृ वाखाली काम केलेलं आहे.  यामुळे 

यांनाही मािहती आहे. यामुळे अशा कारचं घाणेरडं काम आम या नेतृ वाकडनं तरी होणार 

नाही. मा.महापौर यावेळेस आपण रा वादीत होता यावेळेस यां याकडे िवरोधी प ाचा 

नगरसेवक जरी यां यकडे कामासाठी गेला तरी दादा यांच आवजुन काम करायचे याची 

आठवण आप या सगळयांना आहे. आिण आज सु दा कुठ याही प ाचा नगरसेवक जाऊ ा 

दादा यांच काम करतात नुसतं प ाचंच नाही तर कुठलाही सामा य नागरीक असेल तर याला 

कुठ याही म य थीची गरज नाही यांना मदत कर याची भूिमका दादाची असते. आयु ्    

साहेब,हे शहर जे डे हलप झालेले आहे ते अिजतदादां या नेतृ वाखाली झालेले आहे. 

भाऊसाहेबांनी मगाशी उ लेख केला आह ेक ,अ णासाहेब मगर,रामकृ ण मोरे,डॉ. ी. ी.घारे 

अनेक लोकांनी या शहराला नेतृ व दलं आहे आिण आज आपण जे हणतो नां,ही क क-यांची 

,कामगारांची नगरी आहे पण ही नगरी कोणी िनमाण कोणी केली. या सगळयां या 

नेतृ वाखाली या शहराम ये कारखानदारी आली, हजवडीम ये आयटी पाक आणलं,चाकण 

एमआयडीसी,तळेगांव एमआयडीसी हे कोणी आणलेलं आहे. यासाठी  पुव  मोरे साहेबांनी, 

आदरणीय पवार साहेब,अिजतदादांनी य   केलेले आहेत. आज सु दा आपण या शहराम ये 

कोरोना या संकटाला सामोरे गेलो या याम ये सगळयात मोठी ताकद आप या पाठीशी काय 

होती तर आपण जे हॉि पट स िनमाण केले होते वायसीएमएच,भोसरी,िजजामाता हॉि पटल 

असेल या शहराम ये वेगवेगळी हॉि पट स आपण िनमाण केली ही हॉि पटल िनमाण केली 

याची दुरदृ ी कोणाची होती. दादां याच दूरदृ ीतुन हे घडलेलं आहे. असं असताना सु दा  या 

सभागृहाम ये इत या खाल या दजावर जाऊन टका होत असेल तर हे अ यंत चुक चं आहे. 

भाऊसाहेबांनी सांिगत या माणे खरं हणजे हा िवषय थोड यात संपला असता तु ही जर सव 

प ा या गटने यांना बोलवून आयु ां या बरोबर बसुन या यावर कायदेिशर माग सु दा 

काढताआला असता. मगाशी उ लेख केला क , यापुव  आपण व तु या व पात मदत केलेली 

होती.तर तो ही माग आप याकडे होता. पण या सभागृहात जाणीवपुवक अशा कारची चचा 

घडवणं आिण आयु ांवरती टका करणं यो य नाही.माग या काळाम ये आ ही कधी बोललो 

न हतो क , हाड कर साहेब, ह ेअम या प ाचे आहेत.  
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मा.महापौर– अिजत, िवषय गोरगरीबांना आथ क मदत कर याचा आहे याच िवषयावर 

बोला.  

मा.अिजत ग हाणे  - मा.महापौर साहेब,मी याच िवषयावर बोलतोय तुमचे सद य बोलत 

होते यावेळेस तु ही यांना का  बोलले नाही. यांना वेगळा याय आिण आ हांला वेगळा याय 

असं काही क  नका मा.महापौर साहेब,आपण जे  आहात आपण अ यंत थोड यात हा िवषय 

िमटवू शकला असता आिण आमची आजही आ ही मागणी आहे क , रा य शासनाची काही 

मदत लागत असेल,दादांची काही मदत लागत असेल तर आ ही सगळेजण तुम या बरोबर 

ये यास तयार आहोत. कारण हा िवषय या शहरातील गोरगरीबां या जनतेचा िवषय आहे. 

यामुळे आमची या संदभातील भूिमका ि लअर आहे,आ ही तुम या बरोबर आहोत. आिण 

िवकास डोळसनी एक िवषय काढला आहे क , आयु  साहेब,मला आ य वाटतं क , शासनाने 

अशा प दतीचं प  आहे क , उपमु यमं यां या दालनात बैठक झाली आिण या बैठक म ये 

आयु ांना सदरचे काम थांबव याचे िनदश दले. आयु  साहेब,हा िवषय तुम या आधीचा 

आहे. राज  लांडगे यांची भूिमका चांगली होती क , या ठकाणी पा याची टाक  हावी आिण 

या ठकाण या नागरीकांना पाणी ावं परंतु या ठकाणी ही टाक  करायची होती या टाक ची 

जागा महापािलके या ता यात अजुन नाही. तसे मा याकडे प  आहे. या जागेची मालक  

आप या महापािलकेकडे नसताना या ठकाणी टाक चं टडर काढलचं कसं उलट अशा प दतीचं 

चुक चं काम जर कोण करीत असेल तर संबंिधत अिधका-यांवर कारवाई केली गेली पािहजे. 

िसमाताई,न ता ल ढे, िवलास मिडगेरी,िव ांत लांडे यां या वॉडातील ही जागा आहे. आयु  

साहेब,ही जागा ओपन पेस आहे या ओपन पेस म ये कुठ या गो ी अलाऊड आहेत ओपन पेस 

म ये पा याची टाक  करता येत नाही.ओपन पेस ही ओपनच असते या याम ये फ  चार ट े  

कं शन अलाऊड आहे. मुळात ती जागा आप या ता यात नाही,दुसरी गो  ती ओपन पेस 

आहे आिण ओपन पेस कुणासाठी आह ेयाचा लेआऊट तयार केला गेला आहे. तो लेआऊट कुणी  

केला आहे या लोकांना या ठकाणी साडेबारा ट े  जमीन िमळाली या साडेबारा ट यातून 

तो लेआऊट तयार झाला ितथ या कामगारांनी ितथं घरे घेतली यां यासाठी ती ओपन पेस 

जागा ठेवली आहे. परंतु महापािलकेने चुक चं टडर काढलं आहे आिण या अिधका-यांनी हे 

चुक चं टडर काढलं आहे या अिधका-यांवर कारवाई झाली पािहजे. आिण अशा प दतीने 

चुक ची मािहती जर कोणी अिधकारी नगरसेवकांना आिण या सभागृहाला देत असेल तर या 

अिधका-यावरती कारवाई झाली पािहजे. अशी मागणी आ ही करतो.  
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मा.राज  लांडगे -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  अिजतभाऊ हे आमचे 

आदश आहेत यां यापुढे मी बोलूच शकत नाही. पण मी एक ामािणकपणे काम करणारा 

नगरसेवक हण यापे ा मी वत:ला नगरसेवक कधी समजलोच नाही. कवा मी असा 

िवचारपण केला नाही क , मी नगरसेवक आह.े मी ामािणकपण ेगावची सेवा करतो. माझी 

पाचवी िपढी आह ेपण मी या ठकाणी आज नेतृ व करतो या ठकाण या लोकां या हालअपे ा 

पहातो, लोकांना पा यासाठी रा ीचे १२.०० वाजेपयत आिण सकाळी ३.३०पासून  तर परत 

रा ी या १२.३० पयत मी परवा आयु ांना पण सांिगतल ंक ,मी माझी ामािणकपणाने बाजु 

मांडतो मी कोणतंही राजकारण करीत नाही. मी सवासोबत आिण सवासाठी रहातो मला प  

कोणता आहे हे बघत नाही पण वग य अंकुशराव लांडगे यां यातून मी ेरणा घेवुन लोकां या 

कामासाठी सतत य  करीत असतो. पा याची टाक  ही याच ठकाणी हावी असं पण मी 

कधी य  केला नाही. कुठंही करा, पण   माझा भाग .६ जो आहे तो जवळपास ८० ट े  

अनािधकृत आहे या याम ये रेडझोन आहे आिण या ठकाण या लोकांना जर पाणी ायचं 

हणलं तर इं ायणीनगरवरती अवलंबुन रहावं लागतयं शांतीनगर हे माजी आमदार िवलास 

लांडे यां यावरती अवलंबुन रहावं लागतयं यानंतर पांजरपोळ या ठकाणी असणा-या दोन 

टा यावरती अवलंबुन रहावं लागतयं या ठकाणचे जे नगरसेवक आहेत  मला जर पाणी कमी 

पडलं तर यांना मला फोन करावा लागतोय क ,भाऊ तु ही पाणी थोडं कमी या कारण इकडं 

लोकांची ओरड होत आहे. या भावनेतून मी क भागाम ये या पा या या टाक साठी ठराव 

मंजुर केला क ,या ठकाणी एक टाक  हावी. माझं असं काही हणणं नाही क , याच ठकाणी 

हावी.पण हा जो ािधकरणाचा जो भूखंड आहे तो भूखंड ािधकरणाने आप याकडे वग 

केलेलाआहे याचे सव कागदप ं आप याकडे आहेत. पण या ठकाणी म जीद,मंदीर बांध या 

बांधु ा  देवाची दा मा याम ये पण आहे  मी पिहलचं तु हांला बोललो आहे क , मी 

गावचा भगत आहे.मी ते मं दर पाडू इि छत न हतो ितथं काही वेगळं कर यापे ा ती टाक  

मंदीर सोडून १० फुट अंतरावर आहे. यांच हणणं आहे क ,  ितथं काय म भरतात वगैरे 

मा याकडे १० वषापासूनचे फोटो सेश स आहेत. ितथं काही काय म भरत नाहीत. मला असं 

काही बोलायचं नाही आिण अिजतभाऊ ब ल मला आदर आहे एकेकाळी मी यांचा चारक 

होतो आिण यां यासाठी मी भतीवरती कमळं मी रंगवलेली आहेत आिण ते पण मा य करतील 

मी पण असा कायकता आहे क ,अंकुशभाऊंनी जर सांिगतलं क , येथून इले शन लढायचं नाही 

तर आपण नाही लढणार फ  भाऊंनी नांव दलं तर यां यासाठी मी लढलो पण आज मी 

ामािणकपणे या जनतेसाठी पा यासाठी मी लढत आहे. नागरीकांना  रा ी १२.३० पयत  
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आिण सकाळी ३.३० पासून पा यासाठी  हाल सहन करावे लागतात. आिण मा यावर केस 

काय केली मी पॉवर ऑफ अँटन  के या. अहो, पॉवर ऑफ अँटन  का  के या मी लोकां या 

पा यासाठी के या ह ा या पा यासाठी के या मी परवा आयु  साहेबांशी एवढी िवनंती केली 

क , तु ही फ  टाक  करा,मला काही नको, ितथं जर टाक  िनमाण केली तर कमीत कमी दहा 

हजार कुटंूबांना फुकट म ये यां या टाक त पाणी पडेल.आज जे पाणी आम याकडे येतयं ना ते 

पाणी खाल या टाक त पडणार आिण ते पाणी मोटरनी वर या टाक त सोडायचं असं येक 

कुटंूबाचं मिह याचं पाचशे पये िबल धरलं तर असे मा या भागाम ये दहा हजार कुटंूब 

रहातात यांचे कती पैसे वाचतील हे कुटंूब गोरगरीब आहेत,क करी आहेत, भाडयाने रहातो 

आिण हे कुटंूब मोटर लावुन पाणी भरतोय तर या यासाठी मी भांडतोय मला राजकारणाचं 

काही घेण-ंदेणं नाही मी आज आहे उ ा नाही हा िवषय नाही. मा याच भागात अनिधकृत 

जागा आहे अनिधकृत का हणतो मी, आ ही काय ािधकरणाचा आ ही काय परतावा घेतला 

नाही,कोणाचा काय मोबदला घेतला गेलेला नाही. पण आज आम यावर यां या  ु 

आम यावर केसेस टाकले या आहेत. हे पण चुक चं आहे नां, आता आ ही देशोधडीला लागलो 

आहे. आमची ५६ एकर जागा सरसगट सगळयांना आली. पण आज यांना जागाच नाही का, 

तर ािधकरणाने सगळी जागा ता यात घेतली मग करायचं काय, आयु  साहेब,तु ही 

लवकरात लवकर याबाबतीत िनणय या एवढं सगळं क न पण मा यावरचं केस टाकली, क  

ा काही फरक पडत नाही. मी शेवटपयत लढत राहणार मला शासनाकडुन जी उ रे आलेली 

आहेत ती मा याकडे आहेत. यानुसार मी पुढं लढा देतच राहणार राजकारण हा बाजुला िवषय 

ठेवा पण नागरीकांना रोज पाणी िमळत नाही नां, याचं सवानी गांभ याने या. सकाळी ३.३० 

वाजता आपला कामगार हा कामाला जातो तो पा यासाठी जागणार पाणी भरणार मग 

कामाला जाणार तो झोपणार कधी आिण यानं पाणी भरावं कधी माझा असा एकमेव भाग 

आहे क , या ठकाणी एकही पा याची टाक  नाही. आयु  साहेब हणतात तु हांला पाणी 

देणार, देणार पण थोडचं  ेशरनी पाणी येणार आहे. मा या भागासाठी एक तरी पा याची 

टाक  ा नां मी नागरीकांसाठी भांडतोय मा यासाठी नाही. मा यावर जर तु ही केस 

टाकताय,सगळं करताय मलाच सगळेजण दडप याचा य  करताय तर मा या बापाची जागा 

आहे मी माझं बघणं  ािधकरण बघणं ते पुढचं मी बघणं पण आता पाणी नागरीकांसाठी ां 

येक कॉलनीसाठी आपण फ  एकच तास पाणी देतो या याम ये जर काही आपलेकडनं चुक 

झाली याम ये शटडाऊन झालं कवा काय झालं तर इतका हैराण होतो क ,फोन वाजुन,वाजुन 

गळा सुकून जातो. रा भर जागी राहणारे नगरसेवक हणजे आम या भागातील नगरसेवक 
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एवढं यानात ठेवा तु ही. मला अटक झा यानंतर कोणी या िवषयावरती कवा सोशल 

िमडीयावरती कोणी चचा केली क ,टाक चं काम हे अिजतदादांनी बंद केलं वगैरे पण मला तर 

उ र सरळ दलं आहे क , हे काम अिजतदादांमुळचं बंद  झालं आहे. मी अिजतदादा हणलो 

पण हे तर उपमु यमं ी महारा  रा य व मा.आयु  यांनी हे काम तुतास बंद ठेव यात यावे 

असं सांिगतलं. का? ही जागा ािधकरणांकडन आप याकडे १० वषापुव च वग झालेलीआह.े 

अिजतभाऊंना काय वाटतय ं क , कायकता आप याजवळचा आह े पण आ ही खरे तुमचे आह े

दादा तु ही उ ा हणले तरी तुम याकडे येईन कधीच घाबरणार नाही. हे कोणीही येतील 

आिण  तु हांला सांगतील हे कर,ते कर पण आपण गाववाले आहोत आप याला लोकांसाठी काम 

करायचे आहे  हे यानात ठेवा आिण मी तुम यासाठी आहे. पण माझी ामािणक इ छा आहे 

क ,या टाक चं काम किमत कमी  सहा दवसांत जर का चालू झाली नाही तर या 

महापािलकेम ये किमत कमी तीन हजार लोकांचा मोचा घेवुन येणार हे आताच सांगतो. 

ध यवाद. 

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  कोिवड या 

काळाम ये आपण सवानी िमळून जे काम केलेले आहे. याम ये नस असतील,डॉ टर असतील 

हॉि पटलचे सव कमचारी असतील या सवाच मी कौतुक करतो. पु हा एकदा या सवाच 

अिभनंदन मह वाची गो  हणजे आताच आपण सवानी जो िवषय घेतला आहे या शहरातील 

सव गरीब लोकांना तीन हजार पये येक  िमळावेत असा जर या सभागृहाने ठराव मंजुर 

केला असेल तर माझी आयु ांना न  िवनंती आहे क , काय ाम ये बसवुन आप याला हे पैसे 

कसे देता येईल हे पहावे. कारण हा सवानुमते मंजुर केलेला िवषय आहे. आज येक 

नगरसेवकांनी सांिगतलं आहे क , येक नगरसेवकां या ऑ फसम ये लोक येऊन तीन हजार 

पये िमळ याचा फॉम आला का, आिण आ हांला नाइलाजा तव सांगाव लागतं क , आयु ांनी 

हा िवषय नामंजुर केलेला आहे. तर हा आप या सवाचाच कुठं तरी कमीपणा आहे. या 

शहराम ये र ाचालक,घरेलु कामगार यांची सं या खुप मोठी आहे. आजच मा याकडे एक 

मिहला आली होती ती हणली मा या दोन मुलांच अँडिमशन करायचं आहे मा याकडे पैसे 

नाहीत. या मिहलेला घेवुन मॉडन शाळेम ये गेलो या सरांना िवनंती केली यांनी सांिगतले 

क , यां याकडे पैसे नाहीत यांच अँडिमशन कसं करायचं मी यांना सांिगतलं क ,यांच   

अँडिमशन करा मी यांचे तीन/तीन हजार पये देतो. असे हे छोटे,छोटे ॉ लेम आहेत. जे 

कामगार वग आहेत यांचे सु दा खुप हाल आहेत. हे सव जे छोटे,छोटे घटक आहेत यां यावर 

आपण सवजण अवलंबुन आहोत यांचा कुठं तरी आपण िवचार केला पािहजे. आिण हा ताव 
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पु हा एकदा आयु ांसमोर ठेवुन सवसामा य गोरगरीबांना कशी मदत करता येईल हे पा  या. 

मा.महापौर मी आप याला अजुन एक छोटीशी िवनंती करतो क , गे या १५/२० दवसापुव  

भ -श  उ ाणपुल चालू झालं असं आपण प  दलेलं आहे. माझी इ छा आहे क ,या पुलाचं 

लवकरात लवकर उ ाटन हावं  अशी मी िवनंती करतो.  

मा.महापौर -  सिचन,  िवषयांतर होत आहे.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह   खरंतर 

माई,आ ही तु हांला सांगत होतो क , किमशनर साहेब येणार आहेत का?  येणार असतील तर 

आ हांला सांगा कारण आज सभागृहाम ये पिह या बाकडयावरचे नगरसेवक ते शेवट या 

बाकडयावरचे नगरसेवक या सवानी आज पोटितडक ने िवषय मांडला आहे आिण िवषय 

मांड यामागचा हेतू होता कारण या िवषया या मागे तु ही कता करिवता होताच परंतु यांची 

पाल कुठं चुकचुकली हे जर या सभागृहाला कळालं तर तुम यावर जे आरोप होतात  आिण 

आपण या याम ये कुठं तरी कमी पडतोय अशी कुठं तरी भावना आहे. कुठं तरी किमशनरनी 

केलं नाही,मग कुठं तरी ने यांची नांव यायची या ने यांच काही हणणं नाही या शहराम ये 

आपण १३३ जण िनवडुन आलो आहोत नां या १३३ जणांवरती २५ लाख लोकांनी आप यावर 

जे ेम केलं,आप यावर जो िव ास टाकला हणुन आपण या मं दराम ये आपण सगळेजण 

आलो आिण िनि तपणे तु हांला महापौरांचा स मान  या ठकाणी िमळाला. राजकरण 

कर यास आपण सगळेजण तयारच आहोत  यामुळे आपण बोलतो. परंतु आज काही राजकारण 

कर याची वेळ नाही. जग असेल,देश असेल,रा य असेल एवढंच नाही तर आप या शहरापयत 

कोरोनाची ही दुसरी लाट आलेली आहे.पिह या लाटेम ये आपण सवानी लोकांना धा य पुरवणे, 

जेवायला घालणे अशा सुिवधा आपण पुरिवले या आहेत. मग या कोण या िनयमाने पुरव या 

आहेत. आयु  साहेब,माग या वेळेस आपण या  नागरीकांना जेवणाची सोय पुरवली होती ती 

कोण या िनयमाने केली होती. खरंतर आज आपण आथ क दुबल घटकातील नागरीकांना 

आथ क मदत या श दाम ये आप या सगळयांची जी भावना आिण कळकळ आहे नागरीकां या 

ती ेम आिण िज हाळा आहे. आज चांगले,चांगले लोक हातघाईला आलेली आहेत. यांच 

उ प  ५०/६० हजार पये आहे यांची सु दा आता दयनीय अव था आहे. कुठ या मुलांची फ  

भ  कारण यां या अँमीिनटीज या वर या लेवल या हो या यामुळे यांनाही आज सोपं 

रािहलेलं नाही. आिण यांच हातावर पोट होतं सकाळी कामाला जायचं आिण सं याकाळी 

अधा कलो तांदुळ आणायचं, पाव कलो डाळ आणायची आिण चुल पेटवायची आिण या 

चुलीवर हे िशजवायचं आिण खायचं या नागरीकांना वषभराम ये ना काम िमळालं ना रोजगार 
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िमळाला ,ना  वसाय िमळाला हणजे हाताला काम नाही आिण त डाला घास नाही. अशी 

या शहरातील जे आथ कदृ या जे दुबल घटकातील लोक आहेत यांची अ यंत वाईट अव था 

झालेली आहे. आयु  साहेब,आपण औषधं खायला घालतो,दवाखा याची व था करतो ही 

आपली नैितकता आहे हणजे औषधं खायला देतो पण पोटभर अ  देणार नाही अशी तुमची 

ु र भूिमका दसायला लागली आहे. अ यंत वाईट भूिमका आहे. आयु  साहेब,आम या 

सगळयांची एकच भावना आहे क ,मा या नागरीकांपयत मदत पोहचली पािहजे. 

साहेब,तु हांला तीन हजार पये तोडके वाटतात पण या तीन हजार पयांम ये एखादया 

कुटंूबाच दोन मिह याचं रेश नग होतं तुम यामुळे या नागरीकां या घरातील चुल पेटली असती 

परंतु तु ही या पेटले या चुलीम ये च  पाणी टाकायचं काम तु ही केलेलं आहे. साहेब,तुम या 

बरोबर सवानी चचा केली होती परंतु तु हांला काही ठकाणी  अडचण सु दा असेल परंतु तु ही 

आम या महापौरांना आिण प ने यांना फोन क न बोलावल असतं तर आिण सांिगतलं असतं 

क ,राजानो असं,असं होणार नाही तु ही सगळे स माननीय आहोत परंतु असं हण याऐवजी 

या याम ये असं,असं क  शकतो तर िनि तपणे आमचे महापौर आिण १३३ नगरसेवकांनी 

तुमचं वागत केलं असतं एखादया िनयमात आिण चौकटीत काम कर यास आ हांला न  

आवडतं. परंतु याला मागच नाहीत असं होऊच शकत नाही. मग दोन हजार पये कोण या 

काय ांतगत दले सांगा. साहेब,तु हांला वाटलं,तु हांला पटलं तर पटलं, तु हांला नाही पटलं 

तर मग आमचं काय  मगाशी अंबरभाऊ हणले क ,तु ही आ हाला चुना लावला आहे. दोन 

हजार पये तु ही लाझमा साठी देवु शकलो तर आता इथं या शहराती नागरीकांवर 

कोरोनासारखी प रि थती ओढव यामुळे आपली ही ीमंत महापािलका आहे आिण या 

खुच वर आपण बसलेले आहात. तो ब मान आ हाला जो िमळतो  नां शहरातील 

महापािलकेम ये काम करणं हणजेच वर या लेवलला काम  कर याची संधी आहे.आिण जर 

अशा वाईट काळाम ये आम या नागरीकांना मदत क  शकलो नाही तर आ हांला काय 

करायचं आहे या ीमंतीचं भूषण हे काय आ हांला  घरी यायचं आहे का, आमची काय इथं 

वैय क म े दारी आहे का, ीमंत महापािलकेचा आ हाला जो स मान लागला आहे नां, तो 

या शहरातील नागरीकांचा पै,पै पया जमा होतो आिण यामुळेच ही ीमंत महापािलका 

आहे. आिण ही ीमंती आम या गोरगरीबां या उपयोगी येणार नसेल तर आ ही  इथं काहीच 

करत नाही. आिण इथं आपण एकटयांनी िनणय घेतलेला नाही तर  महापािलका सभेने िनणय 

घेतलेला आहे. मग किमशनर साहेबानंी कोण या िनयमाने नाकारले आहे हे सांगावे आिण 

कोण या िनयमाम ये बसवता येईल हे सु दा यांना सांग याचा अिधकार आहे. परंतु याला 
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कच-याची टोपली दाखव याचा अिधकार आप याला िनि तपणे नाही. तु ही कलम ६६,६७ 

आिण ६८ या अंतगत सांिगतलं. मग कोण या कलमा या अंतगत करता येईल ते तरी सांगा 

आ ही तुम या मागे चालू. जर आ हांला गरीबांना याय ायचा असेल तर आम या ीमंतीचं 

भूषण आम या नागरीकां या उपयोगात येत नसेल तर साहेब,ही ीमंती चाटायची आहे का? 

मी या ठकाणी सांगू इि छते क , आयु  साहेबांच कसं आहे मािहती आहे का मी राजा आिण ही 

माझी जा, आयु  साहेब,खरं सांगते तु ही राजा आिण तुमचे सगळे अिधकारी/कमचारी  हे 

जा आह ेल ात ठेवा साहेब,आ ही तर १३३ जण कोणचं नाही. मा या शहराम ये जी २५ 

लाख लोकसं या आहे यां यामुळे हे सभागृह आहे, यां यामुळेच ही महापािलका आहे आिण 

यां यामुळेच तु ही या महापािलकेत अिधकारी / कमचारी हणुन काम करत आहोत. कोण या 

िनयमात बसत नाही ह ेसांग याचा तु हांला अिधकारच नाही  कोण या िनयमात बसतं हे जर 

तु ही या सभागृहाला सांिगतलं असतं  आिण या,या िनयमात हे बसु शकतं आिण या 

सभागृहाची ही चुक झालेली आहे. आिण आपण या,या िनयमात क  शकतो यावेळेस 

तुम यातील माणुसक  कवा या शहरवािसयांसाठी काही तरी कर याची तळमळ आहे असं 

आ हांला िनि तपणे वाटलं असतं आिण आमची चुक आ ही  कबुल केली असती आिण आयु  

साहेब,आमचं जर चुकत असेल तर तु ही आ हाला कलम सांगा,माग सांगा. तुमचं हे आयु  पद 

असेल,उपआयु  पद असेल, जेवढे कमचारी असतील, नगरसेवक असतील हे सगळे जण या 

शहरातील करदा यां यामुळे आहेत आिण या दुबल घटकांना मदत कर याची इ छाश  या 

शहरातील जे काही थोडेसे  आथ कदृ या चांगले असतील यांची तर आहेच आहे यां या ारे 

जमा झालेला िनधीचा िविनयोग चांग या कारे क  शकत नसेल तर काय करायचं आप या 

सगळयांच. आयु  साहेब,आमचा जो चार मिह यांचा जो कालावधी आहे नां मग आ ही 

कोण या प ाला नांव ठेवायची,कोण या प ाला अंगावरती यायचं हे सगळं कळतं आ हाला 

पण हा काळ िनि तपणे नाही. या शहरातील आथ क दुबल घटकातील नागरीकांना मदत 

कर याचा काळ होता आिण याच वेळेला आपण आयु  साहेब आखडता हात घेतला. आ हांला 

द:ुख याच आहे क ,आम या नागरीकांना आ ही मदत क  शकलो नाही. आिण ही मदत का क  

शकलो नाही तर आम या प ातील कवा िवरोधी प ातील लोकांनी िवरोध केला कवा नाही 

या याशीही काही घेणं देणं नाही. आम या महापौर तयार हो या,संपुण सभागृह तयार होतं 

मग किमशनर साहेब हणाले हणुन देता येत नाही का? साहेब,तु ही आम या कामाला  

िडवचता का, आयु  साहेब,आ ही या शहराचे १३३ नगरसेवक आहोत आिण या महापािलकेचे 

आ ही िव त आहोत. साहेब,तु ही डो यात एक िवषय न  ठेवा क , तु ही या आयु  
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आहात का?  िनि त आहात,तु ही एका वर या पो ला आहात का? िनि त आहात, परंतु 

आ ही १३३ नगरसेवक हे या सं थेचे टी आहोत आ ही या महानगरपािलकेचे ए पलॉई  

नाहीत. यु आर ए पलॉई अँ ड यु आर टू गो िडसाईड हॉट बेटर दॅन   टु माय िसटी  मा या 

शहरातील नागरीकांना काय चांगल आिण काय उ म देवु शकता हे कर याचं काम आहे. माझा 

लॅटधारक कर भरणारचं आहे. माझा बारा हजार पये टॅ स आहे आिण तो तु ही घेवु नका 

कारण याला आता भरता येत नसेल तर यांनी दोन ह यात,तीन ह यात भरलाच आहे. पण जे 

ख-या अथाने दुबल घटकातील नागरीक आहेत यां यासाठीचा हा िवषय होता. आिण हा 

िवषय कोण या िनयमात बसत असेल तर तो बसवावा आिण मा या शहरातील नागरीकांना 

दलास दे यात यावा. मला िसमाता नी सांिगतलं आहे क ,आयु ांनी पु तक  िलिहलं आहे. 

आिण या पु तकात काही मु े पण सांिगतले आहेत. आिण मला वाटलं क ,आयु  साहेब खुप 

चांगल काम करतील साहेब,तुम या सगळयाच कामावर वाईट हण याचं कारणही नाही. परंतु  

ही आमची अ यंत वाईट  काळात हे  शहर आहे आिण या शहरातील नागरीकांना सहकाय करणं 

यां या ती आपुलक  िनमाण करणं हीच वेळ आह.ेतु हांला चांग या काळात कोण हणणार 

नाही क ,आ हांला पैसे ा.परंतु यांची यावेळेस वाईट प रि थती आहे या वाईट 

प रि थतीम ये यां या बरोबर उभं राहील तर यावेळेला तु ही आम या जेचे पालनहार 

हणुन तुम याकडे बिघतलं असतं  परंतु आज मा  आ हांला तसं वाटत नाही. साहेब,तु हांला 

बघावंस वाटतं ना तर तुम या अिधका-यांकडे एकदा बघा नां, हणजे आता आम या राज  

लांडगे यांनी यां या वॉडातील कामा या संदभात सांिगतल आहे, िवकास डोळसनी सांिगतलं 

आहे. सगळयांनी सांिगतले आहे हणजे शहरातील वकऑडर बघा तुम या अिधका-यांचे जे या 

पगारावर जगतात. शहरामधील कामांचे टडर कोणकोणते ओपन झाल,ेमुदत कती होती,दुसरं 

पाक ट कधी ओपन झालं आिण वकऑडर कधी दली. माई,ठेकेदार ५/६ मिहने वकऑडरच घेत 

नाही. ितथं तुमचा कायदा कुठं जातो. तु हांलाही मािहती आहे, सेकंड पाक ट ओपन के यानंतर 

५ ते ६ दवसाम ये तु ही पीएसडी भरता यानंतर टँड गला िवषय कधी आणायचा आिण मग 

वकऑडर कधी देणार आिण वकऑडर ५/६ मिहने वकऑडर ठेकेदार घेत नाही मग यांना का 

ही  सवलत देता. राजा मी आहे ताई,आिण ती माझी जा आहे तुम या १३३ शी काही संबंध 

नाही. इथं बोलताना पण मी शासन हणुन काम करणार आहे. आिण फ  शासन हणुनच 

मी आहे. शासन हणुन तुमचा पगार यां या िजवावर होतो ना यांना दुलि त केलं तर 

आ ही १३३ जण फ ्    या ठकाणी बांगडया घालून आलोत हणजे इथं बसणारे ग प बसुन 

ऐकुण  घेऊ आिण सहन क  असं जर तुम या डो यात असेल तर ते काढून टाका. या ठकाणी 
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आमचं काय होतं का, काय होणार आहे का, इले शनला सामोरे जायचं आहे आमचे २३८ कोटी 

पये काढून काय घेतले जे काही करायचे आहे ते आम या बाबतीत पण मा या नागरीकांशी 

खेळ याचा कसलाच अिधकार आ ही तु हांला देत नाही. यामुळे तु हांला िवनंती आहे क ,या 

तीन हजार पयांची जी  ि कम आहे, नागरीकांना ायचे आहेत ते तु ही यो य चाकोरीम ये 

कवा एका चौकटीम ये बसवुन दे यात यावे असे मा.महापौर साहेब,तु ही यांना तसे आदेश 

दे यात यावे. आयु ां या कती चुका आपण  ऐकुण याय या मा.महापौरांनी सांिगतले होते 

क , ८ दवसात पशचा अहवाल  ठेवणेत यावा आज ९० दवस उलटले तरी च ार श द 

नाही. आता आम या महापौरांनी आथ क  दुबल घटकांना तीन हजार पये दे याचा िवषय 

मंजुर केला परत याला केराची टोपली. मा.महापौर साहेब,आपण हे कती वेळा सहन करायचं 

हे मोठे अिधकारी आहेत यां याकडुन चुक होऊच शकत नाही. यामुळे या यावरती िनणय 

आपण यायचा आहे. यांना आपण आदेश ावेत क ,ये या आठ दवसात हे काय ा या 

चाकोरीत कसं बसवता येईल हे यांनी िनयम सांगायचं आहे आिण यांनी जे कलम सांिगतले 

आहे कलम ६६ या उलटे कोण या कलमात बसवता येईल तसे तु ही आ हाला सांगा आ ही 

पु हा एकदा ठराव क  या सभागृहात आिण ती मदत या नागरीकांपयत पोहच याचं काम क  

मा.महापौर साहेब,आपण मला बोल याची संधी दली याब ल ध यवाद.  

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आयु साहेबआज 

आ ही सगळेजण  धार लावुन आलेलो आहोत. तुम या भाषेत,सर ही महापािलका आहे  इथं 

तु ही काय बोललात ना ते दुस-या िमिनटाला कळतंय  यामुळे आ ही धार लावुन आलो 

आहोत. आम या िजभेवर कायमच असती हणा ती, तो काही िवषय नाही. पण आपण सु दा 

श द वापरताना कोणा या बाबतीत बोलतो, काय बोलतो या यावरती िनि तपणे आप या 

श दावरती आपला कमांड हवाय, मला मा य आहे क ,तु ही ामीण भागातले आहात ामीण 

भागातले अस यामुळे ते श द जरी आपण शहरी  भागात रहायला आलो तरी ते बोली भाषेतले 

श द आहेत ते लवकर जात नाहीत परंतु एका मोठया खुच वर बस यानंतर जबाबदारी या 

खुच वर बस यानंतर अशा कारचा श द योग आपण टाळला पािहजे. आपण सावि क राईट 

म ये आहोत आपली काही ाय हेट िलिमटेड कंपनी नाही कवा ोपरायटरिशप 

नाही.क ,आपण काहीही बोललो तर ते कुणालाच कळणार नाही. मा.महापौर साहेब,आपण 

तीन हजार पये दे या या संदभात तातडीने आपण या ठकाणी सभा बोलावली होती. मला 

वाटतं शासना या महापौरांचा जरी अिधकार असला तरी तो अजडा जो आहे तो 

किमशनरां या बरोबर िड कस क न मा.महापौरांनी,मा.प ने यांनी सव प ा या गटने यांनी 
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तो  िनणय घेतला होता. पेशल जी.बी.घे याचा, पेशल जी.बी. घेत यानंतर, िवषय मंजुर 

के यानंतर या यावर १५/२० दवस गे यानंतर साहेब,आपण आपला िनणय सांिगतला क ,मी 

कलम ६६ या नुसार मला आप याला अशी मदत करता येणार नाही हे मी वृ प ात वाचलं. 

भाऊसाहेब,मगाशी तु ही हणलात क ,आयु  हे कुठ या प ाचे नाहीत, कुठला नेता िच लर 

राजकारण करणार नाही, मी तुम या मताशी सहमत नाही हेरी सॉरी, तु ही ये  आहात, 

तुमचा मान-स मान कायम मा याम य ेअसतो पण हेरी सॉरी, किमशनर राजकारण करतात 

का? तर ते शंभर ट े  राजकारण करतात. अगदी राजक य कायक या माणे साहेब,आपण 

आपला िनणय घेतला आहे. आ ही पेशल जी.बी.बोलावली या या आगोदर आप याशी 

िड कस केलं,आप याकडे अजडा मांडला.अजडा नगरसिचवांनी छापला तो सव नगरसेवकांना 

दला आिण मग या जी.बी.म ये आपण सु दा उपि थत होता. जर तुमचा नकार होता, तु हांला 

वाटत होतं क ,आ ही कायदया या बाहेर जाऊन एखादा िवषय करायचा हणतो तर 

यावेळेसच तु ही तो िवषय थांबवायला पािहजे होता. ही तुमची नैितक जबाबदारी  आहे. पण 

आपण नाही थांबवल.ं आिण तसं होऊ देणार नाही, १३३ म ये कुठलेही प  नाही, अँ ी, जसं 

किमशनरांनी मी हे तीन हजार पये देवु शकत नाही हे जाहीर के यानंतर कती प ाचे 

नगरसेवक किमशनरांचा िनषेध न दवायला पुढे आले. आज भारतीय जनता पाट  या ठकाणी 

स ेत अस यामुळे आ ही िनषेध न दवायचा क , किमशनरांच कौतुक करायचं, हा दु यम मु ा 

आहे. परंतु किमशनरांनी राजकारण केलं का? तर शंभर ट े  राजकारण केल.ंअगदी 

राजकार यासारखं वागला आहात तु ही आिण हणुन मगाशी अनेकांनी ने यांची नांवे घेतली 

गेली. आ हांला मा.उपमु यमं या ब ल चंड आदर आहे. कामा या बाबतीत वाघचं आहेत ते 

आिण या वाघांनी एक झेप यावी आिण किमशनरांना ऑडर करावी क ,तीन हजार पये 

येक गरीबां या घरी पोहचले पािहजेत. तरच आ ही समजु क ,तु ही राजकारण करत नाही. 

मा.महापौर साहेब,कोरोना या काळाम ये गेली दोन वष झालं पुण शहर नाही तर सगळं जग 

झुंजतय, तु ही, आ ही सगळेजण ितकुल प रि थतीम ये काम केलं आह.े साहेब, माग या 

वेळेस हाड कर साहेब होते यावेळेस यांनी देखील चंड काम केलं आ ही यां यावर 

रागावलो, यां यावर टका पण के या पण एक होतं यां याकडे बॅ रकेटस् न ह या. 

साहेब, यां याकडे कट स न हते. तु ही चांगल काम केलं कुणाला मािहत तु हालंा आिण तुम या 

टमला, तुम याकडं यायला प कारांना पण म ाव तु ही यां याशी बोलत 

नाही,नगरसेवकांशी बोलत नाही, तु ही  नागरीकांना या कुठ या भेटता ती सु दा तुम या 

ब ल बोलत नाही.तर आपण चांगले आहात हे आ हाला  कसं कळायचं, आम याकडे मागच 
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नाहीत.  आ ही तरी काय करणार आहोत.  कारण तुम याकडे जर समजा  आ ही आलो तर 

तुमचा िस यु रटी गाड असतो. दुदवाने बघा या दवशी   मी आिण आशाताई ढाकणेसाहेबांकडे 

बसलो होतो ग पा मार या आिण किमशनर साहेबां या कानावर घालावं आिण िनघावं. मा क 

होता, याला मािहती होतं नगरसेवक आहेत हणुन पण यांनी गे या,गे या यांनी हात आडवा 

केला यांनी फ  पािहलं या याकडे तो हणला साहेब, िमट ग म ये आहेत साहेबांकडे फ  

एकच अिधकारी होता मी ते पािहलं आिण याला सांिगतलं दार उघड मी जाणार आिण मी 

गेले.साहेब,माग या वेळेस सु दा आ ही चचा केली  आ ही आप याला ेमाने सांग याचा य  

करतोय   हे नका ठेवु, तुम याकडे नागरीक येतात तु ही शंभर ट े  चांगल काम करताय हणुन 

तुम याकडे येत असतील, रझ ट तर काय अजुन दसलेला नाही. पण हे जे काही तुम याकडे 

िस यु रटी गाड आहे यांनी तुम याकडे  येणा-या सद यांना  या दवशी मा या आधी तीन 

नगरसेवक रा वादीचे बाकडयावरती बसलेले होते मला अ यंत वाईट वाटलं,खुप वाईट वाटलं 

मला एक ण मनाम ये असं आलं क , आपण या ठकाणी जोरात आवाज केला पािहजे होता 

पण जोरात आवाज के यानंतर काय होतं ठरािवक लोकांना आम या िवरोधात बोल याची 

संधी िमळते. साहेब,तु हांला मािहती आहे का आमचं मोठंपण काय आह.े जे,जे लोक आम या 

िवरोधात टका करतात, वाटेल तशा मनकवडया गो ी िलहीतात आ ही यांना ध यवाद 

हणतो  कारण यांची पोरंबाळ आ हांला िश ा घात यानंतर यां या घरी  जेअ  जाते यांचे 

ते पॉनसर ठरतात ितथं पैसे ते यांना देतात यांची पोरंबाळ आम याच िमठावरती जगतात 

आिण हणुन आ ही यां या  िवरोधात बोलत नाही. आ ही असे दारोदारी फरत नाही. 

“ नदकाचे घर असावे शेजारी”  िजतक  याची नदा होईल िततका तो  वत:ला 

काया वीत ठेवत असतो. तुमचं कसं झालं आहे तुम यापयत तु ही कोणाला येऊच देत नाही 

यामुळे तुमचं खरं पचं कळत नाही. तु ही चांगले आहात का? असाल,काही गो ी तु हांला 

समजुन यायला वेळ लागतो. आ हांला मा य आहे परंतु तु ही चांगल काम केलं तर चांगल 

सांगा, चांगल केलं हणुन तरी सांगा, या यासाठी जर आपण कोणाला भेटणार नसाल तर  

आपला चांगुलपणा कसा बाहेर येईल. आिण मग आम याकडे टका कर यािशवाय दुसरा 

काहीच पयाय नसतो. मा.महापौर साहेब,या सभागृहाम ये तीन हजार पय े आथ क दुबल 

घटकातील नागरीकांना दे याचा िवषय केला होता. खरंतर आयु  साहेब,आपण याचा 

काय ाचा बागुलबुवा केला.कायदा हा माणसासाठी असतो साहेब, माणुस काय ासाठी नसतो. 

आमचं असं हणणं आहे क ,आपण वारंवार िवभागीय आयु ांकडुन अिभ ाय का मागता?  

हणजे अगदी आ ही पश आिण ज बोचा अहवाल  मािगतला तु ही िवभागीय आयु ांकडे 
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गेला, काय संबंध आहे िवभागीय आयु ांकडे जा याचा हे सभागृह  सव  आहे. हा महारा  

महानगरपािलका  अिधिनयम आप याला लागु आहे. याम ये  या, या ठकाणी 

महानगरपािलका हणलेल े आहे या, या ठकाणी अथ असा आहे क ,महापािलका हणजेच 

नगरसेवक िनवडुन आलेले लोक ितिनधी यांनी जे,जे काही सांिगतलं असेल ते काय ा या 

चौकटीत बसवुन या यावर अंमलबजावणी कर याचं काम मा.आयु  साहेब, आपलचं होते जे 

आपण केलेलं नाही. आपण िवभागीय आयु ांकडे गलेा आहात. आ हांला तीन हजार पये हे 

वैय क हवे होते का?  आ ही सांिगतल ं महानगरपािलका ह ीतील गोरगरीब जनतेला 

याम ये वेगवेगळे ायटे रया असतील एखादया वेळेस असं समजा साहेब क , आमची भावना 

कवा आमचं मांडण चुकलं असेल, पण भावना यामागची िनि तच चुक ची न हती. या 

भावनेनं करायला पािहजे. आपण जर मनात आणलं असतं ना, तर भाऊसाहेब शंभर ट े  

मा.किमशनर साहेबांनी अंमलबजावणी क  शकले असते. या महापािलके या अिधिनयमा या  

पु तकाचं तु ही अवमान करत आहात. या यामुळे आ ही िनवडुन येतो,आ हांला आमचे 

अिधकार समजले जातात.आिण तु ही याचा सु दा अनादर करता. मा.राजेश पाटील 

साहेब, यावेळेस तु ही या ठकाणी नवीन येत  होतात  यावेळेस आप या बाबतीत बात या 

चालू हो या  २/४ दवसात तु ही येणार हणुन तुम या बाबतीत बात या सु  झा या आिण 

आ हांला कळलं क ,हाड कर साहेब जाणार आिण राजेश पाटील साहेब येणार तर यावेळेस 

आप या बाबतीत मािहती छापुन आली होती  वेगवेगळया वृ प ाम ये, वेबसाईटवरती 

याम ये आपण एक पु तक िलिहलं आहे याम ये असं िलिहलं होतं क , “ताई, मी कले टर 

हईनु”  खानदेशाम ये आईला ताई हणतात  मी कले टर हईनु  हणजे मी कले टर झालो. 

साहेब,खरं सांगु का, यावेळस मी ती ओळ वाचली यावेळेस मा या डोळयातुन पाणी आल,ं 

हणजे मी तुमचं सगळं पु तक वाचलं,आिण वाच यानंतर कळालं क , इत या गोरगरीब 

घरातील मुलगा कले टर हो याचं व  पहातो  खानदेशातला दुगम भागातला तळेगावातला 

एखादा पोरगा एखा ा येयाने झोपाटला जातो आिण भारतीय शासन सेवेम ये सामील होतो 

ओरीसासार या रा याम ये आपण या ठकाणी कले टर हणुन काम केलं. आिण यानंतर 

आपण इथं ितिनयु वर आलात,डे युटेशनवर  आलात अ यंत अिभमान वाटला 

साहेब,तुमचा, का अिभमान वाटला तर अनेक गो ी या तुम या आम या सार या हो या. 

आ ही पण खुप गरीबी पािहली साहेब, आ हांला असं वाटलं होतं क ,जे वाडयाव तीवर 

रहातात जे गोरगरीब असतात यांना इतर मागासवग यांचा,मागासवग य 
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समाजाचा,गरीबांचा खुप कळवळा असतो. दुदवाने आपण तो खोटा क न दाखवला.खरं,खरं 

हायला पािहजे होतं हे, कले टर हायचं हे तुम या  आई,वडीलांच  व  होतं  हे तु ही 

पु तकात  िलिहलं आहे. तु ही उनाड या कराय या,बेदम मार खा ला, तु ही वाईट संगतीमुळे 

वहावत गेला होता परत  तु ही  चांग या घरात एका वेगळया येयाने कले टर झालात 

यावेळेस वय लहान असतं,मातीचा गोळा असतो,जसा आकार  दला तसा तो होतो. आता 

मला असं  वाटतं क , राजक य वाईट वळण लागलं क  काय? तसा िनणय यावा लागला. 

कारण या काय ाचा तु ही आधार  घेतला याच काय ाम ये काय ाची तरतुद मी तु हांला 

वाचुन दाखवते. तु ही खुप िशकलेले आहात, शार आहात,जगाचा इितहास वाचलेले 

आहात,भुगोल वाचला असेल, आ ही आपलं छोटे,छोटे आमचं रोज जसा माणुस तसा आमचा 

रोल करणा-यांची आमची जमात हणजे  राजकारणी,अ यंत से सेटी ह वेळ संगी तुटून 

पडणारी,वेळ संगी मार खाणारी, िश ा खाणारी,अपमान झेलणारी  साहेब,हे जे पद दसतं 

ना या पदा या खाल या वेदना जर का आपण  पािह या नां ,हा अपमान जर का आपण 

बिघतला तर तु ही हणाल मी तर खुप सुखी आहे बाबा पण सगळयांनी जर का तसं ठरवलं ना 

तर इथं बसले यांची सं या कमी होईल आिण तु हांला जाब िवचारायला लोक कमी पडतील 

आिण मग तुमचं रा य येईल. आिण हणुन आ ही या सगळया िश ा,अपमान सगळं झेलतो 

आिण परत तुम या समोर न ा ताकदीने उभा रहातो. मा.महापौर साहेब,िवभागीय 

आयु ांकडं जा याचं काही कारण न हतं आ ही आप याला महापािलकेची तरतुद सांिगतलेली 

आहे. यांनी कलम ६६ सांिगतला होता. तु ही तो ही फेटाळला. पशचा अहवाल,ज बोचा 

अहवाल तु ही तो िवभागीय आयु ांकडे दला, यांनी इकडे पाठवला नाही.आमचे 

असतील,ितकडचे असतील जे कोणी असतील ते जातील चुक चं काम केलं भोगायचं,पुढचे नीट 

रहातात मागचे नीट  रहातात का, पण तु ही ते ही नाही केलं. परत तु ही िवभागीय 

आयु ांकडे गेलात हणजे आज जर समजा या ठकाणी हे जे पु तक आहे महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमानुसार तु ही नगरिवकास िवभागाकडे जायला पािहजे होतं. 

हणजे तुमचं एकनाथ शदे साहेबां या बरोबर जमत नसेल यांना पण सांिगतलं असतं ना, 

साहेब,तु हांला मािहत नाही,िशव वडा पाव क , झुणका भाकर क , िशवभोजन,गरीबांसाठी 

घरं,एसआरए  योजना अशा अनेक योजनांसाठी वग य  बाळासाहेब ठाकरेनी  दलेला आहे. 

मला वाटतं यांना िवचारावसं असं यांनी सांिगतलं तर नेमकं आ हांला काय करायचं, न च 

यांनी तु हांला परवानगी दली असती. आपण गेलोच नाही,आपण िवभागीय आयु ांकडे गेलो 

ते तुम यासारखेच अिधकारी ते काय सांगतील,ते सांगुच शकले नाहीत. आिण हणुन तु ही 
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यां याकडे गेलात याचा आ हांला राग आहे.  आिण तु ही काय ातनं पळवाट काढली. आिण 

हणुन ताई,मी   कले टर हईनू  या पु तकात जे तु ही िलिहलं नां साहेब, येक माणसाचा 

वत:चा एक गव असतो आिण तो तुमचा गवतसाच टकवुन ठेव यासाठी तु ही एक तरी हाक 

गरीबांची ऐकली पािहजे होती ती तु ही ऐकली नाही. तु ही अिजतदादांना सांिगतलं असत ना 

साहेब, यांनीही सांिगतलं असतं ा हणुन मा.महापौर साहेब,किमशनरांनी कलम ६६ चा 

आधार घेतला. कलम ६६ काय सांगत आहे  महापािलके या िनणयुनसार तरतुद करता येईल 

अशा बाबी यामधील १(ब) साहेब, नागरी े ातील गरीबी कमी करणे. याचा अथ काय, काय 

करणार आहात,तुम या पगारातुन पैसे ायचे होते का, यातनं काय वसाय चालू क न 

ायचे होते का, अिजबात नाही. मग या याम ये काय आलं,तर मिहला बालक याण या 

अनेक योजना आहेत,मागासवग यां या अनेक योजना आहेत, द ांगा या अनेक योजना 

आहेत, िव ा या या योजना आहेत या सगळया योजनांवरती तु ही माग काढायचा तर शंभर 

ट े  माग िनघाला असता. महानगरपािलके या शाळांम ये यावेळेस तु ही ेस वाटप करता 

यावेळेस ४८ हजार िव ाथ  हजर असतात, यावेळेस व ा वाटप करता यावेळेस ३८ हजार 

िव ाथ  हजर असतात. यावेळेस च पल, बुट वाटप करता यावेळेस ३९ हजार िव ाथ   

हजर असतात. हे जे सगळे िव ाथ  होते ते सगळे  लम म ये रहाणारे िव ाथ  होते. यां या 

खा यावर जरी आपण तीन,तीन हजार पये टाकले असते तर या शहरातील ४० हजार 

नागरीकां या घरी तीन हजार पये पोहचले असते. आप याकडे बचत गट आहेत या बचत 

गटांना आपण अडीच/अडीच लाख पयांच कज देतो. यांना जरी तु ही तीन/तीन हजार पये 

दले असते तर या ठकाणी सु दा तीस/तीस मिहलांचा गट  आहे. एक चार/पाच हजार मिहला 

आहेत याम ये नांव टॅली करायला पािहजे होतं. एका घरात ड बल मदत  जायला नाही 

पािहजे या मताशी आ ही शंभर ट े  सहमत आहोत. ितथं तु ही मदत देवु शकला असता, 

िवधवा मिहलांना तु ही मदत देवु शकला असता,हातगाडी वा यांचा स ह झालेला आहे ितथं 

तु ही मदत देवु शकला असता. र ावा यांना आपण गॅस कट दलेलं आहे  यांना तु ही मदत 

देवु शकला असता. अधं-अपंगानाआपण दोन हजार पयांची पे शन देतो या ठकाणी आपण 

तीन हजार पये देवु शकला असता, इ छा श   हवी असते. आिण िजथं इ छा श  नसते 

या ठकाणी पळवाट असते. आिण हणुन मा.महापौर साहेब,मगापासून मी सांगत होते क ,  

किमशनरांना खुलासा करायला सांगा. आज आ ही पु तक  घेवुन आलो आहे. आ हांलाही 

बघायचं आहे. खरंतर हे पु तक आ ही किमशनरांनाच भेट देणार होतो. आ हांला असं वाटलं 

क , एखा ाचा अवमान क  नये. मगाशी भाऊसाहेबांनी हणले क , किमशनरांचा अवमान 
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होऊ शकतो कवा ने यांचा अवमान होतो. अवमान कर याची अिजबात इ छा नाही 

किमशनरसाहेब, या याम ये  पॉिझटी हली आ ही तुम या बरोबर आहोत. तु ही आिण आ ही 

बरोबर चाललो तर,तरच हे शहर चालणार  आहे. आम या आमदारांनी िवषय दला हणुन 

तु ही याला खो घातला का? ही शंका रा त आहे नां, रा त आहे. कारण जोपयत आ ही पेशल 

जी.बी.घते नाही तोपयत तु ही आ हाला सांिगतलं नाही. आिण असं नसतचं साहेब, हणजे 

मला असं वाटतं क , मी तर असं हणते क , दवसभरात शंभर,दोनशे,तीनशे  लोकांना देते. 

कुठ याही वॉडातला,भागातला  आला नां साहेब, तो जीवनाचं रह य कसं जगायचं हे 

तु हांला  िशकवुन जातो. आिण यां याकडनं यायचं असतं. पण तु हांला वाटलं,आ ही काय? 

तु ही कले टर, नाही साहेब, हेरी सॉरी, आ ही राजकारणी आहोत ना साहेब, पण आ ही 

माणसंच आहोत नां,आ हांला भावना आहेत नां, भावना आहेत सर आ हांला. भावना जर 

नस या नां साहेब तर माग या  कोरोना या काळात या महापािलके या या  सभागृहातील 

लोकांनी बोटावर मोज याइत या लोकांनी जेवण घेतलं असेल,आम या सार या लोकांनी 

७०/७० दवस आ ही आम या खचानी वरण,भात,पोळी भाजी,सं याकाळी भाकरी भाजी 

सगळया कार या लोकांना अ दान केलेलं  आहे परंतु याचा हीडीओ कवा फोटो काढून 

िस दीसाठी टाकला नाही. कारण याची गरज नाही. दान होतं ना अ दान हणुन  ते करत 

न हतो. दान करत असताना या हातानं केलं तर या हाताला कळू ायचं नसतं. यावेळेस सु दा 

तशी प रि थती होती िजतक  जमेल तेवढी  मदत आ ही केली फ  या शहरातील नागरीकांना 

सांगायचं होतं क , महापािलका, शासन या शहरातील असणारे सव राजकारणी तुम या 

बरोबर आहेत घाब न जाऊ नका, एवढंच यांना सांगायचं होतं. आिण नुसते फोटो  काढले 

असते नां साहेब,लोकांना कतीही ले चर ा  लोकांना काही फरक पडत नाही. साहेब,मी 

बालाजीनगर या भागाचं  ितिनधी व करते.अिभमान आहे मला मी या भागाचं ितिनधी व 

करते. मा या भागातला एकही माणुस कुणाकडेही हात पसरायला गेला नाही. तेवढे खमके 

आहोत आ ही  ितथं परंतु यांना दलासा ायला महापािलका िनि तच कमी पडली आहे. हे 

या ठकाणी खेदाने नमुद करावसं वाटतं. मा.किमशनर साहेब,अजुनही वेळ गेलेली नाही, 

मा.महापौर साहेब,काय ा या या काही चौकटी घालुन घेतले या आहेत यांनी वत: ला 

यातुन किमशनर साहेब,तु ही थोडं मोकळं करा, जेणेक न तु हांला आिण आ हाला चांगल 

काम करता येईल. गे या अनेक दवसापासून साहेब आप याकडे कामाचा ओघ वाढलेला आहे हे 

आ हांला कळतयं परंतु या याम ये सु दा हे काम िततकचं मह वाचं होतं जे क ,तु ही ते 

कर यास नकार दलेला आहे. आिण हणुन खरंतर आम या बोल याला धार लावुन आलो 
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आहोत. साहेब,कायदा कुणासाठी असतो. अगदी पुरातण काळामधील सु दा उदाहरण देता 

येईल  महाभारत असेल, तु ही गीता वाचली असेल अनेकजण या ठकाणी बसलेले आहेत तु ही 

कुणालाही िवचारा साहेब,दान कर या या बाबतीत आमची जमात खुप पुढं आहे. आिण यांना 

गरज आहे नां, तो कोण आहे शोिषत आहे अनेक वषाचा या या पाठीशी कोणी नाही साहेब, 

फ  स मानाने याला मदत िमळावी एवढीच एक भूिमका होती.  आिण या कारचं कले टर 

हणुन तु ही वत:ला वर आणलं साहेब,सगळयांनाच ती ेरणा िमळत नाही. आिण हणुन 

अनेक लोक या या या या प दतीने ते आयु य काढत असतात हणुन यांना एक मदतीचा 

हात ावा हणुन खरंतर आपण य  करायला हवा होता. आिण एखा ा  गो ीसाठी साहेब, 

पुढे याचा रझ ट खुप चांगला येणार आहे. एखादया गरीबाला मदत होणार आहे, याचा जीव 

वाचणार आहे. कोणाचा भुकेने तडफडुन जीव जाणार नाही यासाठी तु ही जर का हा िवषय 

केला असता नां साहेब तर िनि तपणे दवेाने आिण लोकांनी पण तु हांला खुप आशीवाद दला 

असता साहेब पण आपण नाही केलं साहेब, गीतेम ये भगवान ीकृ णाने  अनेक वार नाही 

थांबवले उदाहरण ायचं झालं तर गांधारीने नव-या या डोळयाला प ी बांधली होती 

दुय धनाचे दु कृ य इतके वाढले होते क , भगवान ीकृ णाला मािहती न हते याचा जर का 

अंत करायचा असेल तर काय करावे लागेल हणुन यांनी चुक चं काही सांिगतलं समाजासाठी 

काय चांगलं होतं ते गांधारीनं सांिगतलं क ,मला मा या पु ाला भेटायची इ छा आहे. आिण 

जात असताना भगवान ीकृ णाने अंतव  नेसुन जायला दुय धनाला सांिगतलं. गांधारीने 

डोळयाला प ी बांधली होती नां तरी यांना इतक  श  ा  झालेली होती क , या बघु शकत 

हो या. दयु धनावरती यावेळेला ह ला झाला अंतव  नेसुन गेला यामुळे ितथे यां या 

जांगेवरतीचगदा मा न यांचा मृ यु झालेला आहे. याच कारण कायआहे क , यांनी 

समाजासाठी चांगल काम केलेलं होतं. आिण चांग या कामासाठी लोक नेहमी पाठीशी उभी 

रहातात. पुरातन काळातले दाखले घेतले  तर आज जे काही दाखले बघाल तरतु हांला 

सगळयाम ये अनेक  क से तु हांला सापडतील.  आिण तु ही  ते केले नाहीत हणुन 

तुम यावरती आमचा राग आहे. आपण कलम ६६  १ (ब) च चुक च इंटरि टेटेशेन केलेल ंआह.े 

आिण यांना मा.महापौर साहेब, आपण यांना पैसे देव ुशकतो. अशा, अशा प दतीनं यांना पैसे 

देता येतील असे मी मा.किमशनर साहेबांना िवनंती करणार आहे. साहेब,आपण या 

समाजातुन, या प रि थतीतुन वर आला आहात या समाजातुन आ ही सु दा वर आलेलो 

आहोत झोपडप ीत राहणारा,चाळीत राहणारा जो गोरगरीब वग आहे हा जा तीत जा त 

मागासवग य समाज आहे. आिण याच लोकांना ख-या अथानं मदतीची गरज होती. आिण ती 
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मदत आपण या ठकाणी नाकारलेली आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संिवधान िलिहलं 

आहे  याम ये अशा अनेक गो ी िल न ठेवले या आहेत. प रि थती आ यानंतर पुढे काय केले 

पािहजे आिण या प रि थतीचा आपण खरंतर अ यास क न काम करायला पािहजे होतं. जे 

आपण केलं नाही आिण एक कारे जो आथ कदृ या मागासवग य समाज आहे यां यावरती 

आपण अ याय केलेला आहे. तु ही जशा  प रि थतीतुन वर आला आहात याच प रि थतीतुन 

आ ही पण वर आलो आहोत. आिण हणुन या प रि थतीत काम करताना आपण खुप 

संवेदनिशलपणाने काम करायला पािहजे होते ते आपण केलेलं नाही. आिण हणुन मा.महापौर 

साहेब,आपण किमशनरांना सांगावं क , आपण या कलमांचा आधार घेतलेला आहे आपण 

वारंवार िवभागीय आयु ांकडे वारंवार जाऊ नका, आ ही  कुठ याही कलमाचा आधार 

घेतलेला नाही  यामुळे यांनी या कलमाचा आधार घेतलेला आहे, कलम टाकलं असेल तर 

आ ही तु हांला नवीन ठराव क न देवु परंतु आपण हे देवु शकतो आिण आपण हे ावं याच 

बरोबर साहेब,आप या महानगरपािलके या सव शाळा बंद आहेत. ाय हेट 

असतील,महापािलके या असतील या सगळया शाळा रा य शासन मा य करते. मा.किमशनर 

साहबे,जसं रा य शासन मुलांना धा य देतं तसं आपण यांना या धा यासाठी पैसे देवु शकतो. 

पिहली ते पाचवी या िव ा याना रा य शासन पाच कलो धा य देतात. ६० दवसासाठी 

देतात ६ कलो तांदुळ, ५६ दवसासाठी देतात साडेपाच कलो तांदुळ या सगळयासाठी पैसे 

पण लागतात नां, हीच मदत जसं रा य शासन करतं तशीच मदत आपण पण केली पािहजे. 

मा.किमशनर साहेब,तु ही या ठकाणी चांगलं काम करावं सगळयांना समजुन घेवुन काम 

करावं. मगाशी राज  लांडगे यांचा जो िवषय आहे तो खरंतर आम या भागात आहे. पा याची 

टाक  बांध याचा िवषय आहे.अिजतदादा आपण िब डर आहात, तु हांला मािहती आहे टाक  

बांधायला कती जागा लागणार आहे. आखी जागा जात नाही,तु ही जागेवरती या, खरंतर मी 

असे हणते क , पा याचा िवषय आहे,लोकांना पाणी िमळत नाही. आिण या ठकाणी आ ही 

चारही नगरसेवकांनी कुठलाही िवरोध दशवलेला नाही. आिण हणुन आपण या ठकाणी पाणी 

टाक  केली पािहजे,लोकांना  पाणी दलं पािहजे. आिण यासाठी आपण य  केले पािहजेत. 

मगाशी अनेक नगरसेवकांनी सांिगतलं आहे क , अनेकांनी यां या वॉडाम ये पो टस लावले 

आहेत,  पो टस लाव याने काय होतय, आडातचं नाही तर पोह-यात कुठनं येणार आहे. 

रा वादीला हे करावंच लागेल नाही तर लढायला जाऊ, िवषय घेवुन र यांवर यावं लागेल. 

तु ही काहीच करत नाही, नुसतं पो टर बघताय, कृतीशु य पो टस लाव यात काही मजा नसते. 

या यासाठी कृती लागते. आिण तु ही कृती करत नाही या यामुळे यामुळे अशा पो टसची 
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टशन घे याची गरज नाही. ते पो टसच लावले आहेत ते राजकारणी आहेत राजकारणात मी 

िजवंत आहे हे दाखव याचा एक यांचा य  असतो.आिण हणुन ते य  करतात. आिण ते 

य  आपण सहनच  केले पािहजेत.  तु ही आिण आ ही सगळेजणांनी ल ात घेतलं पािहजे क , 

मी आपण स ाधारी आहोत आप याला सु दा जा यावर बसुन घाम यायला लागलेला आहे. 

आज जर का कोणी बोललं नाही तर, ल ात ठेवा पुढ या सहा मिह यात टांगा पलटी घोडे पुढे 

करावं लागणार आहे. आिण जर असे पो टस लागलेअसतील तर याला पॉिझटी हली या, 

आिण वॉडा,वॉडाम ये,ग ली बोळाम ये घुसा आिण सांगा लोकांना क ,आ ही इतक  चांगली 

कामे केलेली आहेत,आ ही लोकां यासाठी काम करतो, आ ही लोकां या बरोबर आहोत. आपण 

चांग या कामाला सु वात केली,चांगल काम सांगायला सु वात केली तर िनि तपणे अशा 

पो टसचा आप याला काहीही प रणाम होणार नाही. यामुळे मा.किमशनर साहेब, मी तु हांला 

परत एकदा िवनंती करते क ,आपण या तीन हजार पयांचा िवषय वरीत िनकाली काढावा. 

अ यथा आ हांला आंदोलना या ि थतीत यावं लागेल. आिण साहेब,तु ही जे 

कायदा,कायदा,कायदा सांगता नां साहेब, याच काय ाचा आधार घेवुन मी तु हांला चार 

मिह यापुव  माट िसटी या संदभात प ं दले आहे. साहेब,मी प ं देते नां ते काय ाचं कलम 

टाकुन तु हांला प ं दलं आहे. तुमची प  मला मुलांकडुन येतात साहबे, आप याकडे मुली 

बघ याचा काय म नाही क ,या,या दवशी असं,असं घडलं होतं साहेब,काय ाचा आधार 

घेवुनच मला प ाचं उ र ा. तु ही नवीन आला होता  त हापासून माझी सुनावणी पड ग 

आहे तुम याकडे वेळ असेल तर सुनावणी पण या हणजे रा वादीला चांगल काम करायला 

संधी आम या चुका झा या असतील तर दु त करायचं सु दा काम केलं आहे. तु हांला आ ही 

संधी देणार नाही. पण साहेब,कायदा पाळ याचीआमची जमात आहे आ हांला पण कायदा 

पाळायला आवडतो. आिण हणुन आज जी काय ाची तरतुद सांिगतली आहे या काय ांम ये 

गरीबी दूर करणे, हा जो मह वाचा िनणय आहे. मह वाचं हणजे महारा  महानगरपािलका 

अिधिनयमाम ये १ (ब)  म ये जे िलिहलेलं आहे. याची आपण अंमलबजावणी कराल 

सवश िनशी कराल  आिण याचवेळेस ख-या अथानं ताई, मी कले टर झा याचा जो 

सांग याचा अिधकार आहे नां साहेब,आ ही पण तुम या आईला सांगू क ,आई,तुमचा कले टर 

पोरगां महापािलकेत येवुन गोरगरीबां यासाठी इतक  चांगली योजना राबवतो खरंच आई  

उदो हणुन िजतकं  ध य ध यता झाल नां,िततकंच आ ही सु दा बहीण हणुन ध य,ध य होऊ 

ध यवाद.  
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मा.रा ल कलाटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  गे या दोन/तीन 

तासांपासून या सभागृहाम ये गोरगरीब लोकांना तीन हजार पये दे यासाठी चचा करीत 

आहोत. आिण हे तीन हजार पये दले गेले नाहीत हणुन आपण या ठकाणी चचा करत 

आहोत. ही योजना जाहीर झाली यावेळेस वृ प ात बातमी वाचून झाली यानंतर नऊ 

दवसांनी मी वत: ेस घेतली आिण याम ये आपण ही योजना जाहीर करत आहात यावेळेस 

याचा फॉम कसा असेल, याची पुढची परेषा कशी असेल, तीन हजार पये नाही,पाच हजार 

पये ा लोकं अ यंत वाईट प रि थतम ये आहेत यांना अशा वेळेस मदत करणं आपलं काम 

आहे. आिण ही मदत कर याची संधी आप या सवाना आली होती. आिण यादृ ीकोनातून मी 

सु दा मागणी केली होती क ,तीन हजार पये या ऐवजी पाच हजार पये ा. जी.बी.ठराव 

आला होता यावेळेस माई,आ ही तु हांला सांगत होतो क ,आ हांला या िवषयांवर बोलू ा. 

आमचा कोणाचाच या िवषयाला िवरोध नाही. िब कुल नाही,आिण तीन या ऐवजी पाच 

हजार ा. याला ा नं, याला ा असा कोणाचाही भेदभाव न करता याला या पैशाची खरी 

गरज आहे. या येकाला ही तीन या ऐवजी पाच ा परंतु अचानक आपण जनरल बॉडीला 

िवषय घेतला या िवषयावर आपण बोलू पण दलं नाही. एवढा मह वाचा िवषय असताना 

आपण या िवषयावर का बोलू दलं नाही. यागो ीचं देखील आ य वाटतयं काय ात 

बसतंय,नाही बसतयं,मला वाटतं रा लदादांनी सांिगतलं आहे क ,असाच िवषय दोन हजार 

पये दे याचा हाड कर साहेब असताना झाला होता. यावेळेला हाड कर साहेबांनी सांिगतलं 

होतं क ,काय ात तरतुद नाही. यामुळे आपण देवु शकलो नाही. यावेळेस हाड कर साहेब देवु 

शकत न हते तर ते का देवु शकत न हते याचा खरंतर आपण माई,आिण आयु  साहेबांनी बसुन 

करायला पािहजे होता. आिण मग ही योजना या शहरातील जनतेसमोर आणायला पािहजे 

होती. मी या शहरातील क करी आिण र ाचालकां या बाबतीत सु दा बोललो आहे. यांच 

आंदोलन इथं न हतं ते  िवभागीय आयु ांकडे होतं. यावेळेस मी यांना िवचारलं तुमचं न  

काय मागणी आहे. यांनी सांिगतलं क ,आम या १४ हजार लोकांना ऑनलाईन पंधराशे पये 

आलेले आहेत रा य शासनांकडुन आिण पाच हजार लोकांना आलेले नाहीत यातील चोवीसशे 

लोकं यांना परत संधी देणार आहेत यां याकडे काही डा युमटस काही चुक चे होते. असं जर 

आपण हणलं तर या शहराम ये र ाचालक हे तीस हजार आहेत. यावेळेस मी पण 

प ने यांना िवचारलं होतं क ,तुम याकडे र ाचालकांचा डाटा आहे का?  कती लोक 

आहेत, या याम ये कोण,कोण घेतले आहेत. फ  र ाचालक तीस हजार असतील तर बाक  

सगळे िमळून एक/दोन लाख होतील यां यासाठी िनणय जाहीर करताना सांगायला पािहजे 
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होतं क ,तु ही फॉम उपल ध क न ायला पािहजे. आमची अशी,अशी योजना आहे, 

महापािलकेने याला मंजुरी दलेली आहे,रा य शासनाने मंजुरी दलेली आहे. असं न 

करता,आपण जाहीर केलेली योजना आ ही या महापािलकेत असताना सु दा आ हांला 

वृ प ातुन वाचायला िमळते क ,ही योजना महापािलकेने जाहीर केलेली आहे. मी नऊ दवस 

वाट पािहली आिण नव ा दवशी ेस घेतली आिण मग मी अहवाल दला. तु ही योजना 

जाहीर केली याचा फॉम कसा आहे, याची परेषा काय आहे, मग या याम ये हा सोप कार 

पार पडला असता.हे जर आपण आगोदरच केलं असतं ना  मला आयु  साहेबांची बाजु 

यायची नाही. याचं कारण असं आहे क ,हे सभागृहाला आता कुठं कळलं आहे क ,आयु  

साहेब,हे आप या िवचाराचे नाहीत आज मला दसतंय. पण एका बाजुला आपण सांगतो क , 

भाऊसाहेबांनी सांिगतलं  आहे क ,भावना आिण कायदा याचा संयम घालू नका, यावेळेस 

भारतीय जनता पाट ने ही योजना  जाहीर केली यावेळेस यांनी सवाना िव ासात यायला 

पािहजे होतं क ,आपण अशी,अशी योजना  जाहीर करतोय आपण सगळेजण िमळून िड कस 

क , या यावर माग काढु, आयु ांशी चचा क , िड हीजनल किमशनरांनी ऑ जे शन घेतलं 

आहे यां याशी चचा क , रा याकडं जाऊन चचा क  परंतु असं कुठलंही न करता मी तर 

हणेण क , आपण सवंग लोकि यतेसाठी  ही योजना तु ही जाहीर केली. नाही तर तु ही ही 

योजना अ यास क न आणली असती. माग या वेळेस आपण िविवध मा यमातून लोकांना 

मदत कर याचा य  केला आहे. यावेळेसचा िपरीएड जरी कमी असला तरी आप या इंडीयन 

मटली माणे आप या माणसांची पैसे साठव याची सवय असते. माग या वेळेस लोकांनी कसे 

तरी दवस काढले परंतु यावेळेस ती प रि थती न हती. यावेळेस पूण लॉकडाऊन न हता तरी 

लोक हवाल दल झाले होते. आपण पािहलं असेल, येक घरात पेशंट होता. असं असताना 

देखील लोक इकडं ितकडं फरत होती. कुणी तरी यांना मदत करावी,कोणी तरी यांना दोन 

गोड श द बोलावे. जेणेक न यांना याचा आधार िमळेल. आशा कारे काही जण अशा 

अँटीबॉडीजची वाट पहात होती. आिण साहेब,ही सु दा एक  अँटीबॉडीज आहे महानगरपािलका 

तीन हजार,पाच हजार दे याचा जी काही य  करत होती. ती सु दा या शहरातील 

नागरीकांसाठीच हणुन काम केलं असेल. परंतु काय झालं आज आपणच या सभागृहात आरोप 

यारोप करतो आहे. परंतु आयु  साहेब,माझी आप याला या शहरातील नागरीक,नगरसेवक 

हणुन िवनंती आहे क , आप याला खरंच असे पैसे देता येत असतील तर ते दले पािहजेत. 

नाही,तर आमचे अंबरनाथ कांबळे यांनी सांिगतल े माणे आ ही १२८ जण आहोत येक 

ठकाणी बोड लागतो क ,काय? िसमाता नी आता सांिगतलं आहे क , आपण जर आप या 
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कामावर िव ास टाकला आिण जर आपला संबंध असेल तर तु ही आंदोलन करा,काही करा 

आ ही तुम या बरोबर आहे. पण ताई,मला हे पण सांगायचं आहे क ,आपण सांिगतलं आहे क , 

मला वाटतं रा वादी आंदोलन करायला कुठं तरी कमी पडत आहे. पण मला वाटतं बीजेपीचे 

तीनच सद य  होते पण ते आंदोलनानी स ेत आले नाहीत. पटापटा उडया मा न स ेत आले 

आहेत. इकडनं ितकडं अन ितकडनं इकडं  परंतु राजकारण हा िवषय गौण राहील.आयु  

साहेब,आप याला असे पैसे देता येत असतील तर ते ावे िनि त चांगलं होईल. खरंतर मी 

िसमाता चं अिभनंदन करायला हवं पण ताई,मी आगोदरच सांगतो. मी जे बोलतोय ते तु ही 

पॉझीटी हली या. नाही तर तु ही सांिगतलचं आहे िनणय यायला अिजतदादा वाघचं आहेत. 

वाघ पण आला आिण अिजतदादादा पण आला ता नी दो ह च कॉ बीनेशन केलं आहे. यांनी 

मनात आणलं तर लगेच आयु ांना पण सांगतील आिण िवभागीय आयु ांना पण सांगतील 

तीन हजार पये देवुन टाका हणुन. ताई,असाच एक ५६ इंचाचा एक वाद या देशाम ये आहे. 

तु ही यांनाही सांगा आ ही सगळेजण १५ लाख पयांची सगळेजण वाट बघतोय. याची पण 

एक तारीख या यांनी ते वेळेत दले पािहजेत. सात वषात आप याला काही वाटलं 

नाही,आप याला कोणी मदत दली नाही दली. सात वष आपण वाट पािहली आता गरज 

होती,आता काही गरज नाही,कसं तरी भागवतोय, पण आता लोकं हवाल दल झाले आहेत. ते 

१५ लाख पये कसे िमळतील याचा सभागृहाने  एक ठराव क न आपण तो क ाला पाठवून 

देवु. आिण तु ही पण आ हांला हे १५ लाख पये ा. हणजे हे १५ लाख पये िमळ यासाठी 

कुठ या काय ात बसते का ते बघा आिण क ाला पण गाईडलाई स ा. आ ही असे,असे पंधरा 

लाख िमळ याचा ठराव पास केला आहे आिण ठराव िसमाता कडे ा ते फडणवीसाकडे तरी 

जातील. आयु  आताच सवानी पोटितडक ने या ठकाणी बोलले आहेत. इले शन आलेलं आहे 

आिण अशा कारची योजना जाहीर होणं, याची अंमलबजावणी होणं, नाही  तर नागरीकांना 

असं कुठं तरी वाटायला नको क ,इले शन आ यामुळे ही योजना जाहीर केली आहे. आ ही 

सगळेजण ामािणकपणे आप या बरोबर आहोत. आयु  साहेब,या ठकाणी प  वगैरे बाजुला 

ठेवुन मदत करावी.यापुव  हाड कर साहेब होते ते कोण या प ाचे होते हे आ ही कधी बोललो 

नाही. कवा यां यावर टका करत बसलो नाही. आता राजेश पाटील साहेब,हे कुठ या 

िवचाराचे आहेत असं हण यापे ा यां या पदाचा  जर आपण मान  ठेवला तर बरे 

होईल.मा.महापौर देखील आयु ांशी बोलताना कधी पािहलं नाही क , यांनी आयु ांची 

अवहेलना होईल अशा दृ ीकोनातून बोलले नाहीत. सभागृहातील कुठलाच नगरसेवक 

यादृ ीकोनातून बोलत नसतो. परंतु येक नगरसेवकांना वाटतं क ,आपण आप या भागातील 
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नागरीकांना मदत करावी. जेणेक न गोरगरीबांचा उदरिनवाह होईल. आिण आयु  

साहेब,आपण पु हा एकदा या गो ीकडे पॉिझटी ह दृ ीने पहावं.आिण िवकासनी आता 

सांिगतलं आहे क , तुळापुर ामपंचायतीला पैसे दे याचा िवषय सांिगतला आहे याम ये आपण 

ल  घाला. यावेळेस आपण पाच लाख पये दे याचा ठराव केला यावेळेस असं सांग यात 

आलं क ,महापािलकेला पाच लाख पये दे याचा अिधकार नाही. हणुन तो ठराव आपण दोन 

लाख न ा णव लाख पये दे याचा केला होता. कुठ याही सं थेला पैसे ायचे असतील तर 

तो तीन लाख पये या आत पािहजे. हणुन तो ठराव केला आिण परत अशा कारचं उ र  

दलं जात असेल तर तो आम या सवा या भावनेचा िवषय आहे. संभाजी महाराज यां या  

संबंिधत असं हे तुळापुर गाव आहे. आपण यात ल  घालावं. आिण जर आप याला असे पैसे 

देता येत नसेल तर आपण हे रा य शासनाकडे पाठवून ा. आपण सवजण िमळुन याचा 

पाठपुरावा क . रा ल जाधव साहेब,तु ही  हाड कर साहेबांचा कुठला िवषय सांिगतला होता. 

तु ही हणले होते नां,हाड कर साहेबां या काळात दोन हजार पये दे याचा ठराव केला होता 

पण ते दले नाहीत. पण यावेळेस तु ही या प दतीने यां या बरोबर भांडले नाहीत. कारण 

काय? यावेळेस ऑनलाईन जी.बी.होती.  आयु  साहेब,हा िवषय झा यानंतर मला अजुन एक 

अिभनंदनाचा ठराव करायचा आहे. ािधकरणाचे िवलनीकरण पीएमआरडीए म ये के यामुळे 

महारा  सरकारचं या ठकाणी अिभनंदन करावं लागेल. या ठकाणी थांबतो ध यवाद.  

मा.राजु िमसाळ - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आज या सभागृहात 

आथ कदृ या दुबल घटकांना तीन हजार पये दे या या िवषयावर चचा चालू आहे. मला 

वाटतं िसमाताई तु हांला या िवषयांवर बोलायचं  न हतं. तु ही नंतर एवढया जोमात का उठले 

हे मला कळलचं नाही. माई, यावेळेस तु ही हा िवषय दाखल क न घेतला यावेळेस या 

िवषयावर चचा न करता तु ही ती िमट ग संपवली. माई,ही एवढी वेळ आलीच नसती आता 

रा लदादांनी सांिगतलं आहे क , यावेळेस तु ही असा िवषय आणता यावेळेस या िवषयावर 

चचा होऊ ां ना. एवढा िवषय झा यानंतर नगरसेवकां या ऑ फस या बाहेर लोकां या रांगा 

लागणारंच नां, आज ब-याच नगरसेवकां या वॉडाम ये आथ कदृ या दुबल घटकांची सं या 

जा त आहे. आिण यामुळे या नगरसेवकां या ऑ फस या बाहेर ही गद  झाली नसती. 

माई,तु हांला या सभागृहाचा फार मोठा अनुभव आहे तु ही िसिनयर आहात तु हांला कोणी 

तरी सांिगतलं आिण तु ही तो िवषय घेतला. मगाशी असं सांग यात आले क ,गटने यां या 

िमट गम ये ठरव यात आलं आहे. मी सभागृहाला सांगु इि छतो क , या िवषया या बाबतीत 

कुठ याही गटने याला बोलावलं गेलं न हतं. गोरगोरीबांसाठी आथ क मदत दे याचा असा 
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धोरणा मक िवषय आणायचा असेल तर आम याही वॉडाम ये असे काही लोक आहेत. 

आयु ांना जसं तु ही दालनाम ये बोलवून सांिगतलं होतं तसं आ हांला पण तुम या बरोबर 

यायचं होतं ना ,आ हांला जर बोलावलं असतं तर आ ही पण सांिगतलं असतं ना, आता 

आम या ने याचं नांव घेतलं गेलं क ,हे न दे यामाग कोण आहे, कोण मांजर आडवं गेलं हे असं 

काय,काय बोल यात आलं. मगाशी जसं अिजतदादांनी सांिगतलं तसे मी सभागृहाला सांगेन 

क , या शहराची जडणघडण या माणसांने केली या माणसां या बाबतीत बोलताना थोडासा 

आदर ठेवुन बोलावे. कारण मला असं वाटतं क ,या शहरा या बाबतीत दादा हे या शहराम ये 

पालकमं ी हणुन दर शु वारी िमट ग घेतात. माई, यावेळेस तुमची स ा होती यावेळेस 

पालकमं ी हणुन कधी िमट ग घेतली होती का?  आप या शहराम ये कधी आले होते, यांनी 

या शहरा या बाबतीत कधी चचा केली होती का?  कधीच नाही, दुसरी गो  पीएमआरडीए चं 

ऑ फस हे आम या शहराम ये होते ते पु याम ये हलवलं आहे. तीन हजार पये दे याचा जो 

िवषय आहे या िवषयाशी आ ही सवजण सहमत आहोत गोरगरीबांना हे दलं पािहजे. मगाशी 

िसमाता नी कायदा वाचुन दाखवला.आयु  साहेब,जर हे होत असेल तर आिण जर आप याला 

ह े देता येत असेल तर आपण या लोकांचा िवचार क न न  मदत दे यात यावी. पण 

माई,तु ही या गटने यांना िव ासात घेवुन हा िवषय आणला असता तर यो य झालं असतं. या 

िवषयावर चचा कर यासाठी हात वर केला तर तु ही हा िवषय मंजुर क न दुसरा िवषय 

घेतला होता. आज या सभागृहाचा एवढा वेळ वाया गेला नसता. आिण आयु  साहेबां या 

बाबतीत सांिगतलं गेलं आहे क ,आयु  साहेब,हे आपली कामे आडवायला आलेले आहेत. 

नकाराथ  भूिमका घेत आहेत तर मी असे हणेन क , हाड कर साहेबां या काळ हा आप या 

आयु यामधला  यावष मधला आपला जो काळ आहे तो सगळा काळ मी पािहलेला आहे. 

या यानंतर या या पाठीमागचा पण काळ मी पािहलेला आहे. हाड कर साहेबांच कसं होतं 

मािहती आहे का,जसा काळ असेल तसे ते थोडं इकडे हायचे तसा आम या राजेश पाटील 

साहेबांच तसं नसेल. आयएएस ऑ फसर आप याकडे बंड साहेब,शमा साहेब, राजीव जाधव 

साहबे होते.राजीव जाधव साहेबांनी तर महापािलका आिण हे सभागृह कशा प दतीनं 

सांभाळलं आताचे राजेश पाटील साहेब,हे ही सभागृह समजुन घेत आहेत. यांना हे समजुन 

यायला अजुन थोडा वेळ ा. कोिवड म ये दोन मिहने गेले आहेत. आयु ांनी पडदया या आत 

म ये चांग या कारे काम केलं आहे. यांची काम कर याची प दत जरा थोडी वेगळया 

प दतीची असेल तर माझे हणणे आहे क , आयु  साहेबांनी आप या महारा ात कुठंही डयुटी 

केलेली नाही ते डायरे ट ओ रसा न आलेले आहेत. िसमाताई,आपण यां या पु तका या ओळी 
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वाचून दाखिवले या आहेत या ओळीशी ते कटीब द असतील. यांनी जे पु तक िलिहलं आहे 

यातलं जे वा य तु ही यांना सांिगतलं आहे या श दाला ध न ते न  वागतील यांना 

थोडासा वेळ ा. साहेब,तु हांला सांगायचं आहे क , हे तीन हजार पये दे या या िवषयाम ये 

िवभागीय आयु  हे आपतकालीनचे अ य  आहेत हणुन यांना आपतकालीन अ य ांकडे 

जावं लागलं आहे. आयु  साहेब, यावेळेस पालकमं ी पु या या बैठक साठी येतात यावेळेस 

महापौरही या बैठक ला उपि थत असतात मी पण या बैठक ला उपि थत राहीन आिण 

यां या समवेत आपण चचा क न तीन हजार पये दे यासाठी आप याला काय करता येईल. 

आिण आयु  साहबे,आपण हे का देवु शकत नाही याचा सभागृहाला खुलासा हवा आहे. तो 

आपण करावा.आिण माई, एवढा वेळ लागला नसता. यावेळेस माजी महापौरांनी काही तरी 

ठणगी टाकुन  हे सभागृह चालव याचा एवढा य  केला आहे याचवेळेस तु ही आयु ांना 

खुलासा कर यास सांिगतले असते तर यानंी लगेच खुलासा केला असता आिण या 

सभागृहाम ये एवढी चचा झाली नसती. आमचे सहकारी अिजत ग हाणे हणायचे क ,आपली 

जी.बी.पटकन संपवली जायची आिण आज तु ही हे सभागृह चालवायचं ठरवताय आ हांला 

खूप चांगली गो   आहे. दापोडी ते िनगडी डावी माझी उजवी ितकडची याचा आ हांला पण 

खुलासा करायला पण खुप वेळ िमळेल. आिण मा.महापौर साहेब,तु ही यापुढे असेच सभागृह 

चालवत रहा  अशी िवनंती करतो. आिण आयु  साहेबांनी याचा खुलासा करावा.  

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  जवळपास अडीच 

तासापासून या सभागृहाम ये   एकमताने ठराव मंजुर क न  आथ कदृ या दुबल घटकांना तीन 

हजार पये दे याचा िवषय केला. याम ये िनकष काय असतील, तरतुद कशी करायची,मगाशी 

रा लदादांनी सांिगतले माणे फॉम छापून झालेले होते. याच सॉ टवेअर या ठकाणी तयार 

झालेलं होतं. यासंदभाम ये शासनाकडुन या गो ीची पुण तयारी झालेली होती. परंतु 

स मा.महापौर या िवषयांकडे जात असताना या सभागृहाम ये मला या ठकाणी न  ल ात 

आलं क , सवाची या आथ कदुबल घटकातील नागरीकांना मदत कर याची भूमीका ही न  

आहे. आिण भारतीय जनता पाट या मा यमामधुन या नागरीकांचा या घटकाम ये समावेश 

होता अशा या दुबल घटकातील नागरीकांना तीन हजार पये दे याचा िवषय आणला आिण 

आप या सगळयांचा हेतू हा व छ होता.आपण यांना कायमचा उदरिनवाह कर यासाठी पैसे 

देणार न हतो. परंतु याला कुठं तरी आधार दे याचं काम गे या दड वषाम ये या क क-

यां या हाताला काम नाही, अशा कारची प रि थती या शहराम ये िनमाण झालेली आहे. 

आिण सगळयां या मा यमामधुन या ठकाणी सांिगतल आहे क ,ही नगरी क क-यांची आहे, 
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ब तांशी लम ए रयाम ये असणारा जो घटक आहे, या घटकांचा उ लेख आपण या ठकाणी 

घेतलेला होता. आिण मला असं वाटतं क ,स मा.आयु ांनी हा तीन हजार पये दे याचा िवषय 

मंजुर करायला पािहजे होता. स मा.महापौर साहेब,आपण सवानी या संदभाम ये आयु ांकडे 

सहा ते सात वेळा पाठपुरावा केला. यावेळेस साहेबांनी सांिगतलं क ,आप याला हा  िवषय 

करायचा आहे. यानंतर साहेबांनी सांिगतले क , या शहराम ये कोरोनाची सं या मोठया 

माणाम ये वाढते आहे. आिण कुठं तरी गद  होईल, लोकं बाहेर पडतील आिण कायालयाम ये 

येतील आिण कुठं तरी बाधा होईल आिण हणुन आप याला हे देता येणार नाही अशा कारची 

भूिमका आयु ांनी मांडली. आिण आ हांलाही सव पदािधका-यांना वाटलं क , साहेब, हणतात 

या कोरोना या  काळाम ये या योजने या मा यमामधुन कोरोना सं मण होईल का, अशा 

कारची िभती सु दा आ हांला वाटली आिण या संदभाम ये आयु  साहेब, हणतात या माणे 

कोरोना थोडा कमी झा यानंतर या ठकाणी फॉम वगैरे छापू परंतु म यंतरी या काळाम ये 

आप या सवाना मािहती आहे क , चेअरमन होते,आ ही होतो,उपमहापौर होते या ठकाणी 

आपण नागरव ती या िवभागाकडुन यासंदभाम ये ऑनलाईन या मा यमामधुन आप याला 

पैसे देता येतील का, आ मिनभरा या मा यमामधुन १६ हजार लोकांची यादी आप याकडे 

आहे. याम य ेफेरीवाले असतील, घरेलु कामगार असतील, र ावाले असतील, हे सव  नागरीक 

असतील या सवाची यादी नागरव ती िवभागाकडे यां या बँक अक टसह होती. आिण हणुन 

आ ही आयु  साहेबांना सांिगतलं क , साहेब,तुम या मनाम ये योजना राबवायची आहे तीन 

हजार पये या आथ क दुबल घटकांना ायचे आहेत तर मग आपण या योजनेला सु वात क  

या, आिण हे तीन हजार पये आप याकडे ऑनलाईन या पातआप याकडे यादी ा  झालेली 

आहे. याला आपण हे देवु शकतो. अशा कारची भूिमका सु दा आपण या म यंतरी या 

काळाम ये मांडली. यानंतर याचे िनकष काय असतील,फॉम कसा छापायचा, तरतुद कशी 

असेल या संदभाम ये नागरव ती िवभागाम ये या फॉमची पुण तयारी केली गेली होती. 

स मा.महापौर मी आपणांस िवनंती करणार आहे क , खरं हणजे अनेक सद यांनी आप या 

भूिमका या ठकाणी मांड या आहेत. आथ कदुबल घटकांना आप याला कशी मदत करता 

येईल,काय ा या चौकटीम ये कसे देता येतील, या ठकाणी िसमाता नी सु दा उ लेख केला 

आहे. आिण आपण या संदभाम ये आयु ांना वारंवार सांिगतलं  आहे. या सभागृहाने एक 

ामािणक हेतुने तीन हजार पये दे याचा िवषय मांडलेला आहे. आिण याची अंमलबजावणी  

होणं आव यक होतं.मगाशी ता नी सांिगतलं आहे क , या कलमा या अंतगत आप याला 

याला थोडसं काय ा या चौकटीत न बसवता जर का यांना दे याची वृ ी झाली असती तर 
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कलम ६६ या अंतगत १ (ब)  कवा ३९ या मा यमामधुन आप याला देता आलं असतं आिण 

आयु ांनी आप याला सांिगतलं होतं क ,आप याला हे ायचं आहे  वृ प ाम ये यांनी 

उ लेख केला होता क , कोरोना या या महामारीची सं या मोठया माणात आहे,सं या 

वाढलेली आहे. यानंतर आप याला हा कोरोनाचा काळ कमी झा यानंतर देता येईल  अशा 

कारचं टेटमट सु दा यांनी एक/दोन वृ प ांम ये दलं होतं. आिण यांनी तर आप याला 

वारंवार सांिगतलं होतं क ,आप याला हे ायचं आहे. परंतु यांनी काय केलं या 

महानगरपािलका अिधिनयमा या अंतगत महापािलका सभेचा जो ठराव असतो तो ख-या 

अथानी महापािलका अिधिनयम ६६ या अंतगत जसं ता नी वाचुन दाखवलं याअंतगत 

आप याला तरतुद करता येईल. अशा बाबी या संदभाम ये या वेगवेगळया बाब चा या 

ठकाणी उ लेख  असताना स मा.आयु  साहेबांना सु दा आ ही सांिगतलं,आपले 

स मा.आमदार ल मणभाऊंनी या ठकाणी सांिगतलं क , तो ठराव आपण नगरिवकास 

िवभागाकडे पाठवा आिण साहेबांनीही सांिगतलं होतं क ,मी पाठवतो,मी करतो पण साहेबांनी 

तो ठराव नगरिवकास िवभागाकडे न पाठवता ११ मे रोजी िवभागीय आयु ांकडे आप ी 

व थापना या नावाखाली पाठिवला आहे. परंतु हा िवषय आयु ांनी शासनाकडे पाठिवला 

असता तर शासनाने सु दा या यावर उ र दलं असतं कारण शासनाने  सु दा या आथ क 

दुबल घटकातील नागरीकांना दड हजार पये दलेले आहेत. हणुन या ठकाणी शासनाने 

सु दा सकारा मक भूिमका घेतली असती. परंतु मला ल ात येत नाही, स मा.महापौर आपण 

वारंवार आयु ाकडे भेटलेलो असताना सु दा जसं ता नी सांिगतलं क ,आयु ांची नेमक  

भूिमका काय होती. साहेबांना नेमकं काय करायचं होतं,काय िस ल   ायचा होता यासंदभात 

आ ही सवजण अधांतरीच रािहलो. आिण उलटप ी यानंी यासंदभम ये ता नी सांिगतलं क , 

एखादया राजक य प ा माणे यांनी ेस घेतली आिण आ ही गरीबांना देतो आिण यांनी 

उलट लगेच टेटमट दलं  आिण याला ित या देणं हे मला वाटतं या सभागृहाचा अवमान 

या ठकाणी स मा.आयु ांनी केलेला आहे. स मा.महापौर साहेब,यासंदभाम ये उ लेख झाला 

आहे क , मगाशी ता नी आिण रा लदादांनी  पण सांिगतलं क , कलम ६७  अंतगत 

आपतकालीन   प रि थतीम ये या शहरा या बाबतीत आयु ांना  अिधकार घेता येतात. आिण 

या काय ा या अंतगत या आथ क दुबल घटकांना ही मदत या ठकाणी देता आली असती. 

डीपीटी या मा यमातुन या ठकाणी बोललं गेलं परंतु आपण जर बिघतलं असेल तर पपरी 

चचवड महानगरपािलका आिण या महारा ाम ये अशा अनेक योजना आहेत क , या 

योजनां या ित र  या योजना या महापािलकेम ये काया वीत के या जातात या याम ये 
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जवळपास ४८ योजनांचा समावेश आहे.आिण या यापैक  ३० ते ३५ योजना महारा  शासन 

कवा क  शासना या नसून या महापािलकेने अंमलात आणले या आहेत. आिण ही एकमेव 

महापािलका आहे आिण हणुन या महानगरपािलकेम ये क क-यांचा स मान करणं या ठकाणी 

अपेि त होतं. परंतु स मा.आयु ांनी या िवषयाला खोडा घातलेला आहे. आिण 

भाऊसाहेब,जसं आपण सांिगतलं खरं हणजे यासंदभाम ये मी आप याशी पण बोललो होतो. 

कलावंताचा िवषय या ठकाणी आपण घेतला आपण सु दा अिखल भारतीय नाटय प रषदेचे 

अ य  आहात. आिण या कलाकारांची काय प रि थती आहे हे आप याला सु दा मािहती आहे. 

परंतु यासंदभाम ये यावेळेला आपण उ लेख केला क ,आमची ामािणक भूिमका 

आहे,भारतीय जनता पाट ची सु दा ामािणक  भूिमका होती परंतु दुस-या बाजुला मा   

रा वादी या मा यमामधुन या ठकाणी सुभेदारी क न  भारतीय जनता पाट नी या ठकाणी 

माफ  मागावी आप या शहरात एक प क काढलं होतं, भारतीय  जनता पाट नं तीन हजार 

पये दे याचं गाजर दाखवलेलं आहे. अशी दुट पी भूिमका मला या ठकाणी रा वादीची दसते 

आहे. आिण हणुन स मा.महापौर या ठकाणी रा वादी काय हणते याचं आ हांला काही घेणं 

देणं नाही परंतु या शहराम ये असणारा आथ क दुबल घटक हा िवशेष क न लम ए रयाम ये 

असणारा घटक आहे. आिण यांना एक काठीचा आधार दे याचा य  आपण करणार होतो. 

मगाशी लाझमा या संदभात आपण दोन हजार पये दले होते ते कशा या आधारावर दलेले 

होते. हे आपण कुठ या काय ाने दलेले आहेत. आपण डीपीटी या मा यमातून  लाझमा डोनेट 

करणा-यांना आपण यांना दोन हजार पये दलेले आहेत. अशा अनेक योजना आहेत याम ये 

िश यवृ ी असेल, तरी आपण या आथ क दुबल घटकांना तीन हजार पये दे यासाठी  

कोणा या सांग याव न खोडा घातललेा आहे. हे आपण स मा.महापौर आपण आयु ांना 

िवचारावं मला वाटतं रा वादीची नेमक  भूिमका काय आहे हे यांनी सांिगतलं आहे. 

यासंदभात गटने यांची बैठक बोलावली होती परंतु िवरोधी प नेते यांनी सांिगतले क , 

गटने यांची बैठक बोलावली न हती हणुन तु ही याला खोडा घालता का? थायी सिमतीम ये 

पण तुम या प ाचे  सद य होते यांनी पण सकारा मक भूिमका घेतलेली होती. आिण हणुन 

हा िवषय या महापािलका सभेला आलेला होता. आिण हणुन लोकां या म ये गैरसमज 

पसरव याम ये आ हांला वाथ नाही. शेवटी भारतीय जनता पाट ची भूिमका ही शेवट या 

घटकातील लोकांना याय दे याची भूिमका आहे. या ठकाणी ता नी सांिगतले माणे तु ही 

फले स लावा काही करा या याम ये तु ही समाधानचं मानत  रहा आ ही मा  या ठकाणी 

सवसामा य गोरगरीबांना यांना मदत कशी िमळेल यासाठी आ ही सात याने य िशल रा . 
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यािनिम ाने स मा.महापौर मीआप याला िवनंती करतो क , या ठकाणी सव स मा.सद यां या 

भावना या ठकाणी ल ात घेता आथ क दुबल घटकातील नागरीकांना तीन हजार पये 

दे याचा मा.आयु ांनी सकारा मक िवचार करावा. आिण स मा.महापौर साहेब,मी िवनंती 

करेन क , या सभेचा जो काही िवषय असेल, तो नगरिवकास खा याकडे पाठव याची गरज 

असताना िड हीजनल किमशनर साहेबांकडे पाठवून चुक या प दतीने या ठकाणी िमसगाईड 

कर याचं काम आयु ांनी केलेलं आहे. आिण या गोरगरीबां या भावना दुखाव याचं काम 

यांनी   केलेलं आहे. आयु ांनी व  िवभागीय आयु ांनी ही यां या आदेशाम ये सांिगतलं आहे 

क ,  एकच योजना जर रा य शासन देत असेल तर पु हा तीच मदत आप याला देता येत नाही. 

परंतु अशा कती योजना आहेत क ,क  सरकार शेतक-यांना अनुदान देतं आिण तेच अनुदान 

रा य शासन सु दा देतं आिण मग हा िवषय न कर यामागचा नेमका हेतु काय होता. 

स मा.महापौर साहेब,आयु ांना आपण आदेश ावे क , या आथ क दुबल घटकातील 

नागरीकांना तीन हजार पये दे याचा जो िवषय आहे तो काय ा या चौकटीत बसवुन तो 

आ हांला ावा अशी िवनंती करतो.  

मा.महापौर –जवळ जवळ तीन तास दहा िमिनटे आपण या मह वा या िवषयावर चचा करत 

होतो. चचनंतर माग हा सापडतोच हणुन आपण चचा केलेली आहे. याम य ेसगळयांनी भाग 

घेतलेला आहे यांच मी अिभनंदन करते. आयु ांनी या सभागृहा या भावना िवचारात घेवुन 

यां या भावना काय आहेत हे समजुन घेवुन या  भावनांचा आदर   करणं हे येक आयु ांच 

कत  आहे. नगरसेवकांची कामे होत नाहीत हणुन नगरसेवक तुम यापयत येत असतात आिण 

तु हांला िवनंती करतात. आिण आयु  हे काय ा या चौकटीम ये बसवुन काम करतात. याच 

बरोबर आपण या ीमंत महापािलकेचे आयु  आहात आिण या संपुण देशावर आलेली आप ी 

आहे आिण आप या शहरावरही आलेली आहे यामुळे मा या नगरातील क ाळु नागरीक यां या 

चुली बंद झाले या आहेत. क  क न यांनी या नगरीचा िवकास केला आहे,ही नगरी मोठी 

केली आहे. आिण आिशया खंडात या  पपरी चचवड महापािलकेचं नांव यांनी कमवून दले 

आहे ते हणजे या शहरातील आथ क दुबल घटकातील नागरीकां यामुळे झालेले आहे. आिण 

अशा नागरीकांवर आता वेळ आलेली आहे क ,आप याकडुन यांना काही तरी मदत िमळावी 

हणुन आपण फ  तीन हजार पये दे याचा िवषय सभेम ये पास झाला. आ ही सु वातीला 

तुम या बरोबर बोललो यावेळेस आपण सांिगतले क ,काही हरकत नाही देता येईल आिण 

हणुन आ ही ही तीन हजार पयांची अट लावून धरली होती. आिण हा िवषय सवप ीय 

सद यांनी पास केला हणुन मी आप याला एक सांगु इि छते क , काय ाची चौकट ही 
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माणसालाच करता येते, मा याच जनतेला माझेच पैसे ायचे आहेत पण हे पैसे कसे देता 

येतील याचा तु ही अ यास करा, आिण यां या चुली बंद आहेत, कोणाचे काही  असतील, 

असे अनेक  आहेत. कोणाला वही यायची आहे,कोणाची फ  भरायची आहे.नुसतं धा य 

वाटप करायची आिण चपाती ायची  असे नसुन या या पलीकडे यां या मुलांचे िश ण 

पैशामुळे अडणार नाही यासाठी आप याला हे पैसे ायचे आहेत. ते कसे देता यतेील याचा 

आयु ांनी अ यास करावा आिण  पुढ या िमट गपयत  य  करा आम या सार या या 

शुभे छा  तुम या पाठीशी आहेत. आिण मग आ ही हणु क ,आपण या  ीमंत महापािलकेचे 

किमशनर आहात,आिण तु ही  बु दीने ीमंत आहात ही वेळ िस द कर याची आलेली आहे. 

आिण  तु ही ते िस द कराल अशी  अपे ा करते. आिण पुढ या िवषयाला सु वात करणेत येत 

आहे. त पुव  एक िवषय रािहलेला आहे. तो घेणेत यावा.  

मा.संदीप  वाघेरे  -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहबे,स मा.सभागृह ऐनवेळचा िवषय आहे 

असे समजा, दोन तारखेचा िवषय आहे. आिण मला खेदाने हणावं लागतयं क , “कटीब द 

जनिहताय” असं आपण  हणतो. हणजे आपण लोकांब ल समपण आहे. आिण आ ही लोकांची 

कामे कर यासाठी आहोत. परंतु आता खेदाने असं हणायची वेळ येते क , “ कटीब द ठेकेदार 

िहताय”  दोन तारखेला िनगडीम ये जो काही कार झाला. एक मृत  होती एक तारखेला 

िनगडी मशानभूमी म ये  दहा मयती झा या ितथं बारा बेड आहेत आिण िव ुत दािहनी पण 

आहे या यानंतर ितथं रा ी एक या दर यान एक मयत झाली एक वाघ आिण अडीच 

/तीन या दर यान एक नबाळकर हणुन यांची झाली होती. या यानंतर ितथं दुस-या दवशी 

दोन मयती झा या  या ठकाण या मयतीचा मी हीडीओ पण घेतला आिण  मािहती पण 

घेतली. हणजे ितथं लाकडं,गोव-या कमी टाक या क  काय हे मािहत नाही. पण ते जे काही ेत 

होतं ते वि थत ठेव यात आलेलं नाही साधारणपणे लोखंडाची जाळी होती  ितथं ठेव यात 

आलं आिण या हीडीओ म ये ि लअरकट दसतयं क , एक ेत ितथं जळालेलं दसतय ं या या 

अ थी  ितथंच आहेत, ितथंच दुसरं ेत जळतंय मी रॉय साहेबांना भेटलो ते हणाले ठक आहे, 

मीच आप या महापािलके या माणसांना िवचारलं हणजे ते डेड हाऊस या संबंिधत जे 

कमचारी असतील मी कोणाचं नांव घेत नाही मा याकडे हाईस रेकॉड ग पण आहे. ते हणले 

माणसाचाच पाय दसतोय या पायाचा काही पाट जळालेला आहे,कु ं खातयं आिण िवशेष 

हणजे ते कु ं तेथुन गायब केलेलं आहे. या मयतीची िव हेवाट लाव यासाठी या कोणाचं टडर 

असेल यांना आपण सु वातीला सहा हजार पये देत होतो यानंतर पंधरा दवसांनी आपण 
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आठ हजार पये देत होतो. अकरा पये कलो लाकुड, दहा पये शेण गवरी साधारणपणे २०० 

गव-या,३०० कलो लाकडं असं काही तरी ते टडर दे यात आलं. ढाकणे साहेबांना मी १० 

एि लला एकाची ऑडीओ ि लप फॉरवड केलेली होती. यात तु ही हणले क ,मी कारवाई 

करतो या यानंतर मी रॉय साहेबांना प  दल ंक ,असं,असं आिण  मा या पपरीत या एका 

माणसाचे सात हजार पये घेतले हणुन   या या घरातील माणुस डेड झाला  संबंिधत 

लोकांनी घेतले होते या यानंतर तु ही एक मिह यांनी कारवाई केली. साधारणपणे पाच 

तारखेला  आिण  मी एि लला प ं दलं होतं एक लाख पये या ठेकेदाराला दंड केला. मा. 

महापौर साहेब,मला काय हणायचं मािहती आहे का, या महापािलकेम ये असं काम चाललयं 

दखाऊ धंदा आिण फसावु काम, हणजे आपण दाखवतोय क ,आ ही अशी,अशी कामं करतोय, 

पण सगळी फसवणुक करतोय, पुव  असं हणलं जायचं क ,इथं आता बरेच जण हणले 

क ,मयता या टाळुवरचं लोणी खायचं पण आता असं झालं आहे क , मेले या ेताची  लचकेच 

तोडू लागलेत. सकाळ पेपरला बातमी आली, ितथं यांनी जाऊन बिघतलं, यांनी ते सगळं 

रेकाँड ग वगैरे सगळं केलं. आिण काही महाभाग असं हणतात क , हे िनगडी मशानभुमीतील 

नाही, मग ते कुठलं आहे. रेकॉड ग बिघतलं,स य प रि थती बिघतली तर बेड कुठं आहे,काय 

आहे बाक या गो ी बिघत या तर सगळं दसतयं महापौर साहेब,या यावरती कारवाई झाली 

पािहजे. महापौरांनी आयु ांना आदेश दले होते क , पश बाबतीत २० दवसात असा,असा 

अहवाल ा. काय ती स यता पडताळून पा  पण आज तीन मिहने झाले याची आपण काय 

कारवाई केली कवा नाही हे आ हांला काही मािहती नाही. यावेळेला जे संबंिधत अिधकारी 

होते हणजे अित र  आयु  (२)अिजत पवार साहेब, प रि थती अशी आह े क , या 

अित.आयु ांना जात पडताळणीचा चाज होता. यांचा पगार ितकडनं िनघत होता यांनी 

आप या महापािलकेत १८ मिहने काम केलं. हणजे थोड यात असं हणावं लागेल क , ते एक 

अिधकारी हणजे एक तोतया अिधकारी होते. मला या नी दहा वेळा सांिगतलं असेल 

क ,तु हांला कुठलं टडर वगैरे भरायचं असेल तर भरा, मी हणलं बाबा,तु कोण देणारा पण 

यावेळेस मी याची मािहती मागवली त हा मला संबिंधत अिधकारी मला हणाले क ,तु ही 

एवढया मोठया माणसाची मािहती कशाला मागवताय, का हणजे, जे चुक चं आहे ते चुक चंच 

आहे. आज आपण अठरा मिहने या ठकाणी सांभाळलं,पोसलं,बाक या गो ी के या यांनी 

कती टडरवरती आिण ऑडरवरती स ा के या, कती बोगस िबलं वाटली, आयु  साहेब,तु ही 

तीन मिह यापुव   एक किमटी िनयु  केली होती नां,तशीच एक किमटी िनयु  करा, अिजत 

पवार यांनी असे बेनामी कुठले,कुठले उ ोग केले आहेत याची मािहती काढा कारण हे जनतेचे 
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पैसे आहेत. आ ही सगळे इथे िव त हणुन आलेलो आहोत. आिण इथं कोणाचे ना कोणाचे 

तरी लागेबांधे आहेत, बरं ठक आहे टडर घेतात, ठेके घेतात या या मागे काही नेते पण आहेत. 

ते सो मो  लावा, आिण दुसरं बोगस एफडीआर करणाम ये १८ ते २० ठेकेदारांची नांवे 

आलेली आहेत यातील   गरीब,गरीब  पाच ठेकेदारावरती आयु ांनी गु हे दाखल केली आहेत. 

पण जे मोठे ठेकेदार होते, यांची वि थत प रि थती आहे  यां यावरती गु हे दाखल 

कर यात आलेले नाहीत. ते या महापािलकेचे जावई आहेत का?  हणुन मी तेच हणतोय क , 

“कटीब द जनिहताय” याऐवजी “कटीब द ठेकेदार िहताय”  हे ीदवा य करा,आिण महापौर 

साहेब, या यावरती िनणय घे याची काळाची गरज आहे.कारण सहा मिह यांनी इले शन 

आलेलं आहे. आिण इथं एक/दोघां या लागेबां यामुळे   या ठकाणी प  बदनाम होत आहे. आज 

िनगडी मशानभुमी म ये जो काही कार झाला आहे तो भारतीय जनता पाट या काळाम ये 

झालेला आहे. जसं माग या वेळेला रा वादीची स ा गेली झालेला घोटाळा कवा न झालेला 

घोटाळा बाहेर आला आिण सगळीकडे ब बाब ब झाली तशी ही चचा सगळीकडेच होत आहे. 

आिण आज हे डब या आवाजात आहे.उ ा याची सुनामीत पांतर झालं तर सगळयांना 

अवघड जाईल. महापौर साहेब,तु ही आयु ांना ि लअरकट आदेश ा क , जो कोणी ठेकेदार 

असेल याला काळया यादीत टाका, आिण याची सु वात आज केली तर उ ा याची फळं 

चांगले िमळतील. आयु  साहेब,मला या यावरती खुलाशाची अपे ा आहे.  

मा.अिभषेक बारणे -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह खरंतर आज या 

सभेम ये हा िवषय जरी नसला तरी बाक या झाले या चचनुसार, हा िवषय देखील िततकाच 

मह वाचा आहे. ािधकरणाचं िवलीनीकरण पीएमआरडीए म ये झालं आिण या भागाचं 

नेतृ व मी करतो मा या बरोबर कैलास बारणे असतील,अचनाताई बारणे असतील, मिनषाताई 

पवार असतील आ ही चौघे  िमळुन या भागाचं नेतृ व करतो तो ८० ट े  भाग हा 

ािधकरण आरि त आहे. या यावरती अधा गुंठा,एक गुंठयावरती घरे झालेली आहेत. आिण 

या घरावरती टांगती तलवार आिण या घरांचा  आतापयत िमटलेलाच नाही. याची एक 

थोड यात पा भुमी सांगायची झाली तर, अनिधकृत बांधकाम असेल, ािधकरणाचे िवषय 

असतील, या यासाठी सात याने आमदार ल मणभाऊ जगताप पाठपुराव घेत होते. २०१४ 

म येच यांनी या अनिधकृत बांधकामा या संदभात यांनी पदाचा राजीनामा दला होता. 

आिण या लोकांची घरे िनयमीत कशी होतील यासाठी पाठपुरावा घेत होते. ते घेत 

असताना, या यानंतर जे सरकार आलं या सरकारने ते सरकार आ यानंतर या प ाम ये 
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जाऊन िनवडणुक लढली यावेळेस मी मा या भागात या नागरीकांना एकच सांिगतलं स येत 

असलेला प ,हाच आपला  िमटवू शकतो. आिण फ  िन फ  याच कारणासाठी मी या 

प ाबरोबर होतो. मा या भागातील जी ८० ट े  घरं ािधकरण आरि त आहेत यांची घरे 

िनयिमत होतील या उ ेशाने  मी गेलो आिण सात याने य  करत रािहलो यावेळेस जे 

सरकार होतं या सरकाने जी.आर.सु दा काढला क ,ही घरं आपण अशा,अशा प दतीनं 

िनयिमत क , याचा पाठपुरावा चालू होता. या याम ये काही जाचक अटी हो या  

क , या याम ये साईडमाज नचा िवषय असेल, बांधकामा या िनयम आिण अटी भरपूर हो या 

यासाठी आ ही पु हा एकदा पाठपुराव करत रािहलो. पण आ ही िनधा त झालो होतो क , 

आता कमान सरकारची भूिमका अशी ठरली क , ािधकरण आरि त घरांना िनयिमत 

करायचं यानंतर सरकार बदललं यानंतर आता जे िवलीनीकरणाचा जो िनणय आला आहे. 

या याम ये अशा अडचणी आहेत क , यावेळेस या जागा ािधकरणा या ता याम ये हो या 

यावेळेस ािधकरणाला ह  होता क , याची मालक  पुणपणे ािधकरणाची होती. आिण 

यावेळेस जो ितथं रहातो या माणसाला ािधकरण थेटपणे घरे देवु शकत होती. पण आता 

काय झालं,क , हे िवलनीकरण करताना कुठंच असं गाईडलाई स आले या नाहीत क , या 

घराचं करणार काय? मोकळया भूखंड पीएमआरडीए या माफत िवकुन ते रा य शासन 

चालवतील याचा महापािलकेला काय फायदा आहे. आज आपण महापािलका हणुन जी कामे 

करतो या याम ये र ते, ेनेज,पाणी,िवदयुत अशा सुिवधा पुरिवतो आिण या सुिवधा 

पुरिवताना होणारा खच हा आप याला कुठून तयार होणार आहे. यासाठी हे जे मोकळे भूखंड 

होते ते या महापािलके या ता यात ायला पािहजे होते. या यानंतर ही जी घरे आहेत जो 

ितथं रहातो या माणसा या नावावरती कमान शु क घेवुन ते यांना दले पािहजे होते. 

कमान शु क असं हणायचं कारण नाही. आज आमचे राजाभाऊ ािधकरणावरती 

पोटितडक ने बोलत होते.शेतक-यांना अजुन साडेबारा ट े  परतावा अजुन भेटलेला नाही. 

या ठकाणी जेवढे भूिमपु  आहेत यां या सगळयां या जागा ािधकरणाम ये गे या यातील 

काही शेतक-यांना साडेबारा ट े  परतावा भेटला काही शेतक-यांना भेटला नाही. यांना भेटला 

नाही यांना भेटला पािहजे. आिण यांना भेटलेला नाही यां यापैक  काही लोकां या 

ता याम ये या जागा हो या आिण या ठकाणी िवकास न झा या कारणाने यातील अधा 

गुंठा,एक गुंठा, दड गुंठा या जागा या शेतक-यांनी या गोरगरीब लोकांना िवक या आहेत. आता 

जर उ ा ािधकरण आर णामधुन जर या लोकांना थेट प दतीने जागा नाही दली आिण असा 

काही िनयम आला तर आिण मुळ मालका याच नावावरती जागा झा या तर काय करायचं ? 
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या लोकांनी कुठं जायचं, परत तेच हे कर यापे ा माई,मी तर आज ठामपणाने सांगतो क , जर 

यांनी  िवलीनीकरण यानंी केलं आहे याला माझा िवरोध तर आहेच आिण जर केलं नाही नां 

तर महापािलके या ह ीत आपण यांना जागा द या आहेत नां, तर या सभागृहाम ये मी सव 

नगरसेवकांना िवनंती करीन क , जर आप याला ह  दले तर आपण ठरवणार क , या ठकाणी 

जी घरं आहेत ती घरं या लोकांना देवुन टाका, या लोकांनीकुणाला तरी पैसे दलेले आहेत,ती 

लोक टॅ स भरतात यासाठी असा जर िनणय झालेला आहे तर माझी तु हांला मा या 

भागातील चारही नगरसेवकां या वतीने िवनंती राहील क , आज या सभागृहाम ये असा 

िनणय ा क , तु ही जर ही घरे आम याकडे वग केलेली आहेत, या जागेवरती घरे झालेली 

आहेत तर या जागा आ ही असा ताव पाठवतो क , या जागेवर तो िजथं रहातो,जो या 

घराचा टॅ स भरतो या या नावावरती थेट प दतीने हे घर क न ावं असा ठराव मी तु हांला 

सुिचत करतो आिण तो ठराव हावा अशी मी तु हांला िवनंती करतो.  

मा.अचना बारणे - मा.महापौर साहेब, अिभषेक बारणे यांनी जो िवषय मांडला याला माझे 

अनुमोदन आहे.  

मा.रा ल जाधव -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह ािधकरणाचं आता 

पीएमआरडीएकडे िवलीनीकरण  कर यात आलं आहे. खरंतर ब-याच वेळा िवरोधकांनी नांव 

ठेवली क , पपरी चचवड शहराचे दोन भाग झाले आहेत. पपरी चचवड शहर तोडलं गेलं 

आहे. आता ख-या अथानं पपरी चचवड शहर हे तोडलं गेलेलं आहे. कोणी तोडलं,कसं तोडलं हे 

सवाना सव ुत आहे. ख-या अथानं पपरी चचवड शहराम ये पपरी चचवड 

महानगरपािलका आिण पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरण  िवलीनीकरणचं  करायचं 

होतं तर पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये करायला पािहजे होतं हणजे एक अखंड एक 

शहर झालं असतं, याच कारणही असं आहे क , आतापयत ािधकरणाचे लंबीत िवषय 

हजारो लंिबत िवषय आहेत. याम ये साडेबारा ट े  परतावा असेल, या परता ा म ये काही 

बांधकामे झालेली आहेत. या ठकाणी िब ड ग उ या रािहले या आहेत. या िब ड गचे अजुन 

देखील क पलीशन झालेलं नाही. असे अनेक िवषय आहेत. आता काही भूखंड पपरी चचवड 

महानगरपािलका आिण काही भूखंड पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरण एकि तपणे 

आहेत नां, आम या भागात आहेत असे अनेक भागात असतील हणजे हा गुंतागुंतीचा िवषय 

आहे. आिण हा सोडायचा असेल तर कती अडचणी िनमाण होणार आहेत. आिण शासनाकडे 

असं कधी होत नसतं क ,आज आपण िवषय मांडला क  दुस-या दवशी तो लगेच माग  लागतो. 

बरेच मिहने,वष देखील जातात. परंतु असे िवषय काही सुटत नाहीत. यामळे पपरी 
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चचवडमहापािलकेचा एखादा ठराव रा य शासनाला पाठवणे गरजेचं आहे. या शहराचे दोन 

भाग न करता, एकि तपणे पपरी चचवड महानगरपािलका असं पुण शहर होईल तसंही 

पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरणाने या, या ठकाणी से टर तयार केले ते से टर 

नंतर पपरी चचवड महानगरपािलकेकडेच ह तांतरीत केले आहेत. आिण याची दखेभाल 

दु ती ही पपरी चचवड महानगरपािलकेकडे आहे. यामुळे अशा ब-याच िमळकती आहेत. 

यामुळे आपण सु दा हा ठराव रा य शासनाकडे पाठवणं गरजेचं आहे. जेणेक न पपरी 

चचवड महानगरपािलका ही एकच पपरी चचवड शहराम ये  पपरी चचवड 

महानगरपािलका हणुनच कायरत राहीली पािहजे. यासाठी आपण य  करणं गरजेच आहे. 

यासंदभात आपण कोटात सु दा जा याचं आदरणीय महेशदादा लांडगे,मा.ल मणभाऊ यांनी 

प कार प रषद घेवुन यांना बोलून दाखवलेलं आहे. आिण आजही या सभागृहा या वतीने  या 

िवषयाला १०० ट े  िवरोध क न आपण सु दा ठराव करणं गरजेचं आहे. ध यवाद.  

मा.िवकास डोळस - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  ािधकरणाचा 

पीएमआरडीए म ये िवलीनीकरणाचा जो िवषय आहे या पीएमआरडीए म ये 

िवलीनीकरणांमुळं पपरी चचवडचे जे नागरीक आहेत,जे शहरवािसय आहेत या सवाचं 

नुकसान झालेलं आहे. मुळात ािधकरणाची जी थापना झाली ती याच कारणासाठी 

ािधकरण काही ठकाणचे डे हलपमट करणार होते यासाठी या जमीनी    संपादीत कर यात 

आ या हो या या इकड या भूिमपु ा या हो या. आज या जमीनी आहेत या पपरी 

चचवड या ह ीमधील आहेत. आिण या जमीनी पीएमआरडीए कडे वग कराय या ,आप या 

ािधकरणाचं पीएमआरडीए कडे वग करायचं याचं एक साधा कायकता हणुन,एक साधा 

नागरीक हणुन मला याचं लॉिजक सापडतं नाही. आज पपरी चचवडकरांनी यांनी हे िनणय 

घेतले आहेत यांना बरंच काही दलेलं आहे. आज या सभागृहातील जेवढे नगरसेवक आहेत ते 

सवजण पपरी चचवडकर आहेत. बरेच थािनक नगरसेवक पण आहेत.यां याही जमीनी 

गेले या आहेत जसं रा लदादांनी सांिगतलं आह.ेसाडेबारा ट े  परता ाचा  लंिबत आहे. 

अिभषेकनी सांिगतलं आहे क , जे अनािधकृत बांधकामं आहेत याचंा  लंिबत आहे. मग हा 

पपरी चचवडचा हा लचका तोडुन पीएमआरडीए म ये दे याम ये काय अथ आहे हे मला 

समजत नाही. आिण जे भूखंड आहेत या भूखंडाचं आपण पीएमआरडीए म ये वग करण क न 

काय करणार आहेत. या गो ी सवसामा य नागरीकांना पण समजतात. पण हे सगळं करत 

असताना एक गो  ल ात ठेवायला हवी होती क ,या पपरी चचवडकरांनी आप याला बरीच 

वष स ा दली,या शहराने आप याला मान दला आिण या भूिमपु ा या  मुळावरती आपण 
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उठलेलो आहोत. ािधकरणा या ह ीत जी घरं बांधलेली आहेत यांचा ह  पीएमआरडीए कडे 

आहे. ािधकरणा या या ठेवी आहेत या पीएमआरडीए कडे आहेत. जो िवकिसत भाग 

आहे, यांना सुिवधा पुरवाय या आहेत या पािलकेकडे आहे. जो िवकिसत भाग आहे यांना 

सुिवधा कोणी पुरवाय या पािलकेने पुरवाय या, यां या सम या कोणी सोडवाय या पािलकेने 

सोडवाय या हणजे मिलदा पीएमआरडीएनी खायचा आिण सुिवधा पािलकेनी पुरवाय या 

एक सवसामा य नागरीक हणुन मी याचा िनषेध करतो. रा लदादा आिण अिभषेकनी 

सांिगतलं आहे क ,एक ठराव क न रा य शासनाकडे पाठवावा आिण माझी सवप ीय 

नगरसेवकांना िवनंती आहे क , चुक ला चुक हण याची हमत आपण ठेवली पािहजे. मग 

समोर कोणीही असु दे, जर आप यावरती अ याय होत असेल तर आपण न पुढं आलं पािहजे 

आिण या अ यायाला वाचा फोडली पािहजे. मला बोलायची संधी दली याब ल 

ध यवाद,जय हद जयमहारा . 

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह खरंतर 

माई,आप या शहरात या काही ािधकरणा या  पेठा आहेत या पेठांचा िवकास यांनी केला 

आिण या नागरीकांना या काही नागरी सुिव ा ाय या आहेत याम ये या काही मुलभूत 

गरजा आहेत याम ये पाणी,र ते,लाईट, ेनेज या या सुिवधा आहेत आप याकडनं पुरव या 

जातात. आता आ ही काय केलं,खुप भारी केलं आता कोण याही प ावर टका कर यापे ा 

मा या शहराची जी काही अयो य िवभागणी होत आहे. या िवभागणीला मा या वतीने 

कडकडीत िवरोध या ठकाणी दशिवते. आप याला िवनंती करते क , आपण हा ताव क न 

रा य शासनाला कळवलं पािहजे. आता रा लदादांनी सांिगतले क ,आम या शहराचे दोन भाग 

केले कब ना पपरी िवधानसभा, चचवड िवधानसभा,िनगडी िवधानसभा आता नवीन 

आप याकडे येणार आहे ते पु हा एकदा पीएमआरडीए कडे जे वग करण केलं आहे. याबाबतीत 

आप याला पहायला िमळेल. हणजे आताच आप या सव बाजुनी जर िवकास करायचा असेल 

तर पुव  पपरी चचवडचा िवकास झाला आहे. कवा पुव चं गावठाण होतं कवा आप याला 

आता जरी पपरी चचवडचा िवकास करायचं ठरवलं तरी आप याला जमत नाही. एक कडे 

पपरी आहे, चचवड आहे, एक कडे भोसरी िवधानसभेचा भाग असताना आता नवीन खळे 

आप याकडे मांडला जात आहे. आता आम या डोळसनी सा या,सो या,माम क भाषेत सांिगतलं 

आहे क , िवकिसत झालेला भाग तुम याकडे हणजे महानगरपािलकेने बघायचं या ठकाण या 

सगळया गरजा महानगरपािलकेने बघाय या परंतु जो काही मलीदाचा भाग आहे,जे काही 

भूखंड आहेत ते आम याकडे ायची उदाहरण ायचं झालं तर िसमाताई या भागाम ये 
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से टर १२ म ये साडे अकरा हजार घरे होणार आहेत. असा भाग िवकिसत करणार आिण 

यां या सुिवधाचा बोजा हा आप याकडे टाकणार  आहेत. आिण मग आपण या लोकांना 

सुिवधा कशा ाय या आता राज नी  हणलं क ,आम याकडे पाणी नाही, हणजे आज 

आप या शहराची अशी अव था आहे क ,आप या शहराम ये मुबलक पाणी नाही. आप याकडे 

अनेक गो ी या ुटी आहेत,कमतरता आहे यावेळेला पाणी येईल यावेळेला बघता येईल परंतु 

आज यांनी असे मोठ,मोठे टॉवर बांधले,िब ड ग िवकिसत के या तर यातुन येणारा िनधी ते 

वत:कडे ठेवणार आहेत. या िनधीवर आपलं ल  आहे का,आपला डोळा आहे का, तर 

अिजबात नाही. यायचं असेल तर अखंड ठेवा या याम ये िवकसीत भूखंड असतील, कवा जे 

मोकळे भूखंड असतील या यासहीत यांनी आप याकडे वग केला तर िनि तपणे तो भाग 

आप याच शहराचा आहे यामुळे तो भाग आप याकडे यायला हरकत नाही. परंतु मोकळे 

भूखंड तुम याकडे ठेवणार आिण िवकिसत भाग हा आम याकडे ठेवणार असंही चालणार नाही. 

दुसरा भाग असा आहे क ,एक तर आपण ि वकारायचं काही कारणचं नाही. आिण समजा  

ि वकारलचं तर यांनी सु दा आप याला सांिगतलं पािहजे क , हे,हे असे भूखंड आहेत 

१००/२०० भूखंड आहेत आिण या भूखंडावरती आमचं अशा कारचं िनयोजन आहे. जे उ ा 

आप या शहराला पेलवणार आहे क  नाही याचा सु दा आपण िवचार केला पािहजे. यामुळे 

आप याला िवनंती आहे क , आपण आप या महापािलकेचा एक ठराव क न शासनाकडे 

पाठिवला पािहजे. आिण साहेबांना चांगल मािहती आहे क ,कोणाकडे कसे ठराव पाठवायचे 

असतात तसे ठराव पाठवून ा. साहेब,न  आप याला गाईड करतात क , आप याला या 

ठरावाचं सकारा मक उ र आलं पािहजे. आिण आता आमचे िवरोधी प नेते या ठकाणी नाहीत 

यांनी मा या ल ात आणुन दलं क ,ताई तु ही न  काय बोलला आहात माझा अिजबात 

तसा हेतू न हता. गरज असेल यावेळेस आ ही नांव घेवुन बोलू पाठीमागे वार कर याची 

जमात आमची िनि त नाही. आ ही अगदी ांजळ मनाने सांिगतलं होतं क , किमशनर साहेब, 

आप याकडे कोणती मांजर आडवी गलेी असेल,पाल चुकचुकली असेल तर िनि तपणे आपण 

परत  तीन पाऊले मागे जाणार नाही अशी योजना करा. ध यवाद. 

मा.संदीप क पटे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह ािधकरणाचा  

पीएमआरडीए म ये िवलीनीकरणाचा जो िवषय झाला आहे याचा थम मी िनषेध करतो. 

वा तिवक पहाता आप या शहरातील गोरगरीब,क करी,कामगार वगाला व त दरात घरे 

िमळावीत या हेतुने या ािधकरणाची थापना कर यात आली आहे. ािधकरणाने या काळात 

या ठकाण या भूिमपु ा या जमीनी कवडीमोल दरात संपादीत के या हो या आिण या शेतक-
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यांना अजुन याचा साडेबारा ट े  परतावा देखील िमळाला नाही. अशा जागांना आता 

सो याचा भाव आलेला आहे. आिण अशा हजारो कोटी या जागा,शेकडो कोटी या ठेवी 

या यावर डोळा ठेवुन याचं पीएमआरडीए म ये िवलीनीकरण करणं हणजे पपरी 

चचवडवािसयां या घरांवर दरोडा टाक यासारखंच आहे. वा तिवक पहाता माग या 

सरकारने देखील िवलीनीकरणाचा ताव आणला होता परंतु आम या शहरातील दोन वाघ 

आमदार ल मणराव जगताप आिण आमदार महेशदादा लांडगे यांनी या तावाला िवरोध 

केला. आिण त कालीन मु यमं ी देव  फडणवीस यांनी ते िवलीनीकरण थांबवलं.आता 

रा याम ये महािवकास आघाडीचं सरकार आहे.आता आप या शहरातील महािवकास 

आघाडी या ने यांनी देखील  असं धाडस दाखवून या  िवलीनीकरणाला िवरोध करावा अशी मी 

या ठकाणी मागणी करतो.  

मा.िसमा सावळे  -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह ािधकरणाचं 

िवलनीकरण हणता येणार नाही.पिहलं ािधकरण बरखा त केलं नंतर शासनाने ता यात 

घेतलं आिण मग पीएमआरडीए कडे गेलं. गे या अनेक दवसापासून बात या येत हो या आिण 

आप याला मािहती होतं क , ािधकरणाचं अशा कारचं हणजे खाडेसर अ य  असताना 

अशी काही तरी बातमी होती. पण एक ामािणकपणे असं वाटत होतं क , ािधकरण बरखा त 

होऊन हे संपुण े  महापािलकेकडे येईल असं वाटलं होतंजेणेक न एक संुदर िवकास 

आप याला करता येईल.दुदवाने तसं झालं नाही.गे या अनेक वषापासून या ािधकरणा या 

बरखा ती या बात या येत हो या. ािधकरणा या किमटीवर मा.किमशनर साहेब आपण पण 

होता एकाच दवसात िनि तपणे अशा कारचा कुठलाही िनणय होत नाही. आिण हा िनणय 

होत असताना खरंतर आपण या ठकाणी संचालक हणुन होता आपण या महापािलकेचे िहत 

ल ात घेता आपण सु दा आपलं हणणं या ठकाणी मांडायला पािहजे होतं. मा.महापौर 

साहेब,मा याकडे महारा  शासन नगरिवकास यांची अिधसूचना आहे द.७/६/२०२१ ला 

काढली आहे. या अिधसूचनेची त पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी आप याकडे पण 

आलेली आहे. आज या सभेतील अजडयावर जो िवषय आहे यातील शेवटचा िवषय आहे. 

शासक य प  सभागृहा या पटलावरती ठेवायचे द.७ /६/२०२१ रोजी रा य शासनाकडुन प  

आलं आपला अजडा १० तारखेला िनघाला अपेि त होतं क ,हा सु दा िवषय सभागृहा या 

समोर यावा.आ ही तर वृ प ांम येच वाचलं ािधकरणाचं िवलीनीकरण,बरखा तीकरण या 

काही घडामोडी या ठकाणी झाले या आहे यासंदभात से टर १ ते १३ हे इं ायणीनगर 

भागाम ये येतो आिण िनि तपणे एक सुस  अशा पेठा िनमाण क न ािधकरणाने 
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या ठकाणी काम करायला पािहजे होतं. हे काम काही अंशी झालं आिण काही ठकाणी पुणपणे 

फेल गेलेलं आहे. मा.महापौर साहेब, यावेळेस युडीचा आदेश िनघाला ख-या अथानं हा िवषय 

आम या अजडयावरती आला असता मा.नगरसिचव साहेब,आपण पण सु दा ल  देवुन ऐका 

या अशा सगळया िवषयावरती रा य शासनाबरोबर केलेला प वहार हा फ  आयु ांसाठी 

नसुन महापािलकेसाठी असतो.आिण तु ही नगरसिचव आहात,तु ही शार आहात,तु हांला 

आ ही सांग याची गरज नाही. महापािलका हणजेच नगरसेवक  आम या  मािहतीकरीता 

असणारे सगळे िवषय हे सभागृहा या पटलावरती आण याचं काम तु ही आयु ां या 

िनदशनास आणुन ायला पािहजे. आिण हे सगळया िवभागांनी िनदशनास आणुन ायला 

पािहजे. तसं प रप क न ाने काढ याची तशी गरज नाही. मा. ीकर परदेशी हे या ठकाणी 

आयु  असतांना यांनी अशा कारचं एक प रप क काढलं होतं आिण तशी काय ाम ये सु दा 

तरतुद आहे. हे अचुकपणे हायला पािहजे. यासाठी या या िवभागाला वारंवार अशा 

कारची  आठवण क न ावी लागते नां या, या िवभागाला दोषी  धरले पािहजे. आमचं 

हणणं आहे क ,हे सगळे प वहार आम या पुढे आणा नेमकं काय चाललंय हे आ हांला कळलं 

पािहजे हणुन आ ही याचा आ हच करतोय. आ ही लोक ितिनधी आहोत,रा याम ये काय 

चाललयं, ािधकरणात काय चाललयं,महापािलकेम ये काय चाललयं, आिण आता 

पीएमआरडीए म ये काय चाललयं हे आ हांला कळलं पािहजे. आिण हणुन अशा कारचा 

प वहार आम या समोर आणला गेला पािहजे. प रप क,अहवाल आम यासमोर आणले गेले 

पािहजेत.  या सगळया गो ची काय ाम ये तरतुद असताना सु दा ज हा तु ही कायदा पाळत 

नाही आिण हणुन अशा कार या िनणयाचं आ ही िनषेध कर या या पिलकडे कवा कोटाचं 

दार वाजव या या  पिलकडे आ ही काय क  शकतो. हणुन मा.महापौर साहेब,आपण 

शासनाला आदेश करावेत आिण ते कडक व पात केले पािहजेत. महापािलके या 

अिधिनयमाचं शासनाकडनं वारंवार जे उ लंघन होत आहे ते जर आम या सार या 

नगरसेवकांकडनं झालं असतं तर आपलं सद य व  र  का कर यात येऊ नये हणुन नोटीसा 

बजाव यात आ या अस या. आता किमशनर साहेब,तु ही सांगा आ ही नोटीसा कोणाला 

बजावया या. आमचा अिधकार आहे या अिधकारापासून तु ही आ हांला वंिचत ठेवलं आहे. हे 

जे अनेक िवषय आहेत या या संदभातील आलेले आहेत.शासनाकडुन आलेले 

आदेश,प रप क,अहवाल आम यासमोर आणले जात नाहीत. मा.महापौर साहेब,रा य 

शासनाने ािधकरण बरखा त केलं आपण सगळयांनी वृ प ांम ये वाचलं दो ही आमदारांनी 

या ठकाणी िनषेध न दवला  हायकोटात जा याची या ठकाणी घोषण सु दा झालेली आहे. 
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खरंतर ािधकरण बरखा त झालं याचा मा या सार या नागरीकांला चंड आनंद आहे. 

मा यासारखं अनेकांना आनंद झाला आहे. तर हा आनंद  ि गुणीत कधी झाला असता जर हे 

संपुण े  महापािलके या अख या रत आलं असतं तर, सर  काय होतं आप या ह ीत 

ािधकरण आहे,महापािलका आहे,एमआयडीसी, हाडा कती सं थांनी काम करायचं,कोणाचा 

ताळमेळ कोणा या बरोबर नाही. आिण हणुन काम कर यास अडचणी उ या रहातात. 

यामुळे हे जर महानगरपािलकेकडे आलं असतं तर जा त चांग या प दतीनं आिण जलद गतीनं 

या पेठांचा िवकास झाला असता आिण हणुन या िवलनीकरणाला आमचा िवरोध आहे. 

मा.महापौर साहेब, ािधकरणाची जी चल,अचल जी संप ी आहे  ती खरंतर मनपाकडे 

ह तांतरीत हायला पािहजे होती. कारण तेथुन आम या सारखे नगरसेवक िनवडुन येतात 

िनगडी ािधकरण, कवा मोशी इं ायणीनगर ािधकरण असेल ितथुन नगरसेवक िनवडुन 

येतात. खरंतर महानगरपािलके या अंतगतच  ितची रचना हायला पािहजे.  का,केली नाही हा 

मोठा संशोधनाचा िवषय आहे. आिण पीएमआरडीए खास क न ामीण भाग कसा िवकिसत 

होईल. जलद गतीने ामीण भागाचा िवकास कसा करता येईल या यासाठीच 

पीएमआरडीएची थापना कर यात आलेली आहे. पण पीएमआरडीए शहरात पण 

घुसतयं, ामीणला पण तेच, महानगरपािलका बरखा त कर याचा िवचार आहे का यांचा 

असेल तर तसं प  करावं. जर पीएमआरडीए म ये िवलनीकरण करायचं होतं तर ािधकरण 

काय वाईट होतं. ते तसंच ठेवायला पािहजे होतं. नेमकं शासनाची भूिमका या ठकाणी कळून 

येत नाही. ािधकरणा या इत या जाचक अटी हो या आिण आहेत. साहेब,एक घर िवकत 

घेतलं नां रा य शासनाला आपण खरेदीखताचे पैसे भरतो आिण परत इथे ा सफर फ   शी 

हजार,न वद हजार भरावी लागते. िजत यावेळ ा सफर होईल ितत या वेळ ा सफर फ  

भरावी लागते. सुिवधा या नावाने ब बा ब ब, ितथं गेलो तर अ यंत उमटपणाने बोलणारे 

अिधकारी, या हेतुने ािधकरणाची थापना झाली होती. गोरगरीबां यासाठी घरे उपल ध 

क न ावी जसं हाडा आहे. परंतु या ठकाणी ना हाडा घरं बांधतयं नां ािधकरण घरं 

बांधतय.ं साहेब,माग या वेळेस ािधकरणाने भूखंडाचे िललाव केले,िललाव तीन गुंठा 

लॉटसाठी दड, दड कोटी पयांम ये  िललाव केला आहे. अशा कारे ािधकरणाचं काम 

चाललं होतं हणुन ािधकरण बरखा त झालं या याम ये मा यासार या कायक याला चंड 

आनंद झाला. पण िततकचं द:ुख झालं क , पीएमआरडीए  केलं. पीएमआरडीएला दवसे साहेब 

आहेत  जागां या बाबतीत चंड अनुभव असणारे अिधकारी आहेत. आिण अशा अिधका-यांकडे 

गे यामुळे जा त िभती वाटायला लागली आहे आता यांचे काही ोजे टस आहेत काळेवाडी 
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फाटयाव न कलाट या घरांकडे जातो दो ही बाजुचा १०० ते १२५ एकरचा भूखंड याचं 

ऑलरेडी वाटप कर या या हालचाली झाले या आहेत. या यावरती मी खुप ब बाब ब मारली 

हणुन काही अंशी ते थांबलेलं आहे. पण सगळं ठरलेलं आहे. आिण अशा कारचे भूखंड 

लँडमा फयां या घशात घालायचे या उ ेशानेच पीएमआरडीएकडे वग कर यात आले आहे. 

आिण हणुन या िवलनीकरणाला िवरोध आहे. या शेतक-यां या जमीनी १९७२ साली 

ािधकरणाने भूसंपादन केलं,जमीनी ता यात घेत या हणजे यावेळेस एक पयाने घेतले या 

जमीन ची कमत आज कोटयावधी पये झालेले आहे. आिण या जमीनी यांनी आता िललाव 

प दतीने िवकायला सु वात केलेली आहे. मराठी शाळा चालवणा-यांना या ठकाणी एकही 

भूखंड िमळालेला नाही. यांचा जो डी.पी. आहे या डीपी म ये मराठी शाळेसाठी भूखंड 

आरि त असतात या ठकाणी मराठी शाळा चालव या गे या पािहजेत. असा िनयम आिण 

कायदा आहे. कारण मराठी शाळेचा जो संचालक/मालक असतो एक तर मराठी िशकणारी 

मुलचं कमी झालेली अस यामुळे  याला या भूखंडाचे दरच   परवडत नाहीत. आिण हणुन ते 

या ठकाणी ते भूखंड िवकत घेवु शकत नाहीत. आिण हणुन यां या िवलनीकरणाला िवरोध 

आहे. मा.महापौर साहेब, ािधकरण बरखा त क न से टर ५,८,९,११ व १२ या अंतगत 

असलेले सुमारे ३७५.९० हे टरचे े   हणजेच सुमारे ९३८.२० एकर जमीन शासनाने 

पीएमआरडीएला दलेली आहे. हा यांचा आदेश आहे. आज जर काशासना या रेडीरेकनरनुसार 

आपण दर काढला तर या ठकाणी २२ ते २५ लाख पये गुंठयाला रेट आहे. या जमीनीचे मु य 

सुमारे १२ हजार कोटी या घरात आहे. साहेब,हे जे आहे नां ते आप याकडे आले असते नां 

आपण ािधकरणाम ये सोयीसुिवधा देतोय,हे आप याकडे यायला पािहजे होतं. आिण इत या 

मोठया व पाची जमीन पीएमआरडीए कडे नवनगरिवकासा या नावाखाली,ग डस 

नावाखाली आपण यां याकडे दलेली आहे. यांचा हेतू तर प  आहे िवलनीकरण का केलं 

याम ये नागरीकांच काय हणणं होतं मगाशी काह नी हणले क ,नागरीक खुप खुश आहेत. 

राजाभाऊ जसं तु ही खुश आहात नां तसे आ ही पण खुश आहोत ािधकरणा या जाचातनं. 

तु ही अिधसूचना वाचा या अिधसूचनेम ये आपली जी घरे आहेत नां ती सु दा पीएमआरडीए 

कडे आहे. आता आ हांला नवीन सासर आहे. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी आपण गे यानंतर 

हे अिधकारी आपलं ऐकत नाहीत आ ही  या ठकाणी वारंवार  गे यानंतर  आ हांला 

आंदोलनाची भाषा करावी लागते. ही सगळी घरं, या घराची भूखंड आप या आजुबाजुचा 

िवकिसत प रसर आहे यात असलेले मोठे भूखंड संपुणपणे पीएमआरडीए कडे वग केलेले 

आहेत. यासाठी आपण िवशेष सभा बोलावली पािहजे. मी िवलनीकरणाला िवरोध करीत आहे. 
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मा.महापौर साहेब,ही मोठमोठी भूखंड पीएमआरडीए कडे गेलेली आहेत आिण आप याला 

नजीक या काळात दसुन येईल क ,हे कुठ या तरी ाय हेट िब डर या घशात घालणार. 

से टर १२ मा याच भागाम ये ११५३७ घरांचा क प राबिव यात येत आहे. गरीबांसाठी 

आहे हणुन अिजबात िवरोध करत नाही. ईड युएस सारखी योजना या ठकाणी राबवली 

जात आहे. साहेब,साधं गिणत आहे. साडे अकरा हजार लोक येणार शासना या िहशोबाने केलं 

तर एका घरात पाच लोकं  जवळपास ५५ हजार ते ६० हजारांनी आम या भागातील 

लोकसं या वाढणार आहे. आजच आ हांला सगळया से टर म ये एक वेळ पाणी देतांना आमची 

तारांबळ उडते आहे. आिण या ठकाणी आ ही लोकांना पुरेसं पाणी देवु शकत नाही. आिण 

याच ठकाणी साडेअकरा हजार घरे होत आहेत. यां यासाठी ािधकरणाने पा याची सोय 

केलेली नाही. आता या घराचा एक  ॉ झालेला आहे. ते पीएमआरडीएकडे वग केलं आहे. 

लोकां या घरां या कमती अवा या स वा केले या आहेत. साडे ब ीस लाखाला टु बीएचके चा 

लॅट काढलेला आहे. याम ये १० बाय १० चा हॉल, हणजे तो दड बीएचके पण नाही. 

या याम ये धानमं ी आवास योजनेचे अडीच लाख पये  कट क न साडे ब ीस लाख पये 

कमत काढली आहे.  या लोकांना पा याची व था नाही. मी टँड ग चेअरमन असताना 

पाईन रोडला लागुन टे को रोडला लागुन र ताआहे तो १०० फुटाचा केला, साई चौकातनं 

परत टे को रोडला गवळीमा याव न येणारा र ता तो १०० ते १२५ फुटाचा केला हे 

छोटे,छोटे र ते होते. हे सगळे र ते आ ही मोठे केले आहेत. का,तर आताच या ठकाणी जड 

वाहतुक करणारी वाहतुक असते, एमआयडीसी मोठया माणात आहे आिण  लोकांचे जीव 

जा याचे माण जा त असते. हणुन हे मा या कालावधीम ये केलेलं काम आहे. आता ही ६० 

हजार लोकसं या वाढणार आह.े यां यासाठी नवीन र ता नाही,यां यासाठी दवाखाना 

नाही,मंडई नाही, क युिनटी हॉल नाही, यांना सगळया सुिवधा या आप याला ा ा लागणार 

आहेत. आिण हणुन हा भाग आप याकडे यायला पािहजे होता. हणुन मा.महापौर साहेब,या 

िवलनीकरणाला िवरोध आहे. या ठकाणी आंतररा ीय दशन क  होत आहे. आ खी 

जागा,भूखंड तु ही  पीएमआरडीएला दली आहे. आप याकडे यायला पािहजे होती. आपलं 

उ प  वाढलं असतं, आपण या ठकाणी र ते मोठे केले असते, पण ते झालं नाही आिण 

हेतुपुर पर होऊ देत नाहीत क  काय अशी शंका मनात यायला लागली आहे. आिण हणुन 

मा.महापौर साहेब,िवलनीकरणाला िवरोध आहे. याच बरोबर ािधकरणाचे जेवढे मोकळे 

भूखंड असतील किमशनर साहेब,आप याला िवनंती आहे क , असं ठरलं होतं क , जे आर ण 

आहेत ती आर णं ािधकरणाने िवकसीत करावीत. ािधकरणाने काय केलं यां या िवकास 
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आराखडयानुसार १९७२ सालापासून  २३७ आर णं होती. माझा ज म १९७० सालचा आहे. 

हणजे जवळपास ४८ वष झाली यावेळेसची २३७ आर ण होती यापैक  केवळ ३७ आर णं 

ािधकरणाने  िवकिसत केलेली आहेत. आिण यातही ७ ते ८ आर णं महापािलके या 

सहकायाने िवकिसत केलेली आहेत. आिण २०० आर णं अजुन तशीच आहेत. आता ही  जी 

आर णं रािहलेली आहेत ािधकरण बरखा त झा यानंतर ािधकरणा या िवकास 

आराखडयातील  े  मनपाकडे ह तांतरीत के याचे वृ प ांमधुन समजले. शासनाने 

ािधकरणाकडे उपल ध असलेला िनधी पीएमआरडीए कडे दलेला आहे. साहेब,डीपी 

यांचा,आर णं यांची,पेठा यांनी िवकिसत के या आहेत ,लोकांना हजाराचे भूखंड लाखो 

पयांना िवकले  आहेत,कोटयावधी पयांना िवकले आहेत. मग आर ण यांनी िवकिसत 

करायला पािहजे होते. यांनी २०० आर णं िवकिसत केले नाहीत हणुन यांनी िनधी तर 

आप याला ायला पािहजे होता. तो संपुण िनधी पीएमआरडीए कडे वग केला. साहेब,तु हांला 

सांगते, मी टँड ग किमटीची चेअरमन झाले पिह याच िमट गला मा या वॉडाम ये 

जलतरणचा िवषय होता,टडर काढलेलं होतं पिह याच टँड गला िवषय आला आमचे 

त कालीन अ य  ल मणभाऊ जगताप यांनी सांिगतलं क , िसमाताई  ािधकरण कोटयावधी 

पये कमवते आहे. यांनी आर ण िवकिसत केले पािहजेत. आिण यांना ते बंधनकारक आहे 

आिण हणुन हा जलतरण तलाव तु ही  र  करा दुदव साहेब,पिह याच िमट गला मोठया जड 

अंतकरणाने मी िनणय घेतला होता. का, आमचे त कालीन अ य   ल मणराव  जगताप मला 

सांगु शकले असते,काय हरकत नाही क न टाक, काय फरक पडतो,ही सं था आहे आिण ती ही 

सं था आहे. पण नाही साहेब,आ ही यावेळेस महापािलकेचं िहत जपलं, महापािलकेचे पैसे 

ामीण भागाम ये कसे जातील या याकडे आ ही ल ं क ीत केलं आिण आ ही तो ि वम ग पुल 

र  केला. तो या यासाठी नाही क   आ हांला तो करायचा न हता, आ हांला तो करायचा आहे 

पण या ठकाणी आर ण आहे आिण याच बरोबर यांनी ते आर ण टाकलं ते हणजे 

ािधकरण होतं यांनीच ते आर ण िवकिसत करावं, यांनीच ते पैसे या कामाला ावेत. 

आिण हणुन आ ही तो र  केला. नाही,केलं ना साहेब यांनी  आम याकडनं सगळया कारचे 

टॅ स वसुल केले आिण आम याकडचं आर ण  िवकिसत केले नाही हणुन या िवलनीकरणाला 

िवरोध आहे. मा.महापौर साहेब,आज हजारो कोटीचा िनधी हा संपुण पीएमआरडीएकडे गेलेला 

आहे. तो िनधी आिण हे सगळे भूखंड आप याकडे कसे येतील यासाठी आपण रा य 

शासनाकडे,पालकमं याकडे मागणी केली पािहजे. या सभागृहात मा.िवरोधी प ाचे सव नेते, 

आता जे नेते उपि थत आहेत यांनाही मी िवनंती करेन क ,आपण पालकमं यांकडे मागणी 
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करा, मला चांगल मािहती आहे,भाऊसाहेबांचा पण िवरोध आहे. पीएमआरडीए म ये 

िवलनीकरणाला आहे. आप या महानगरपािलकेकडे हे सगळे भूखंड आले तर िनि तपणे आपण 

जा त चांग या कारे िवकिसत पण क  शकतो. आप या िनधीम ये पण भर पडणार आहे. 

आिण हणुन या ािधकरणा या िवलनीकरणाला िवरोध यासाठी करेन  क , या थकबाक  

र मा आहेत या महापािलकेने वसुल कराय या आहेत. पण जे चांगले आहे ते ही आम याकडे 

ा. जेणेक न आ हांलाही लोकांना सांगता येईल आिण आमची भूिमका या ठकाणी चांगली 

आहे हे लोकां या ल ात आलं तर लोकं या ठकाणी पैसे पण भरतील आिण आपला सु दा 

महसुल वाढेल. आिण हणुन मा.महापौर साहेब, ािधकरणा या  िवलनीकरणाला िवरोध 

अस याचे अनेक कारणं आहेत याचबरोबर साहेब,आपण ािधकरणात संचालक  असताना 

अशा कारचा यावेळेस ठराव होत होता यावेळेस एक जाग क आयु  हणुन तुमचं सु दा 

यावरती ल ं असलं पािहजे होतं. आिण आम यासारखे ािधकरणा या भागामधील जे 

नगरसेवक होते यांना जरी तु ही  कळवलं असतं तर आ ही सु दा आम या प दतीने िवरोध 

दशवला असता,कोटाचं दार वाजवलं असतं आिण हा भाग आप याकडे कसा आला येईल 

यासाठी आ ही जा तीत जा त य  केले असते. मा.महापौर साहेब,अशा कारचा ठराव क न 

आपण रा य शासनाला पाठवावा नगरसद यां या भावना,महापािलके या भावना या रा य 

शासनाकडे गे या तर िनि तपणे रा य शासनाकडनं पॉझीटी हली क न घे याचं काम 

या ठकाणी रा वादीचे नेते आिण िशवसेनेचे नेते करतील आपण यांना सपोट ग भूिमका घेवु 

या एवढंच या ठकाणी सांगते आिण थांबते.जय हद,जयमहारा .  

मा.झामाबाई बारणे -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह ािधकरणा या 

िवषया या संदभात आताच िसमाता नी आिण  अनेक नगरसद यांनी बोलून दाखवलेलं आहे. 

यांचे, यांचे भाग ािधकरणात आहेत या, या भागाम ये गोरगरीब जनतेनी,आिण बाहे न 

आले या नागरीकांनी यांनी या काही भूिमपु ा या जमीनी घेतले या आहेत गुंठा/अधा गुंठा 

जागा घेऊन यांनी घरं बांधलेली आहेत. या जमीनी आप या शहरातील शेतक-यां याच  

आहेत. याम ये कलाटे असतील,बारणे असतील, क पटे असतील, वा हेकर असतील या 

भूमीपु ा या या जागा आहेत ािधकरणा या लोकांना तर मला वाटतं मी  ािधकरणा या 

किमटीवर होते यावेळेस दोन लेडीज आिण एक जे टस हे नेहमी येऊन  बसायचे आिण 

सांगायचे आ हांला साडेबारा ट ा परतावा िमळालेला नाही. यावेळेस आम या भागाम ये 

गोरगरीबांना तीन हजार पये गुंठयांनी जागा दलेली आहे. हणजे यावेळेस  थेरगांव 

असेल,वाकड असेल,काळेवाडी असेल ािधकरण सं था थापन झा यानंतर  या शेतक-यांना 
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िभती होती यावेळेस शेतक-यांनी आप या  जमीनी कवडीमोल कमतीला िवकले या आहेत. 

आिण काही शेतक-यां या जमीनी अजुन पण आहेत पण या जमीनीचा ताबा ािधकरणाने 

घेतलेला नाही. आिण या लोकांनी गुंठा,अधा गुंठा जागा घेतले या आहते आिण यांनी 

या ठकाणी घरे बांधलेली आहेत. आिण ही घरे पीएमआरडीए कडे गेली तर आपलं काय होणार  

अशी िभती  या लोकांना वाटत आहे. ािधकरणा या जागेम ये यांनी घरे बांधली आहेत या 

ािधकरणाचा िश ा अजुन काढलेला नाही. ही घरे जर महापािलकेम ये आली तर या 

लोकांना दलासा िमळणार आहे. आिण या ठकाणी जी घरे झालेली आहेत या ठकाणी काहीच 

सोयीसुिवधा ािधकरणाने केले या नाहीत. गेली १० वष मी या भागातून िनवडुन आलेले 

आहे. या भागाम ये अ रशा ओपन गटार होते. ीिनवास पाटील साहेब  महापािलकेत  

आयु  होते आिण ािधकरणाचे अ य  होते. या जनतेचे एवढे हाल होत होते या ठकाणी 

लाईट,पाणी,र ते,गटर काहीच न हते. यावेळेस आपण काही केअरफुटावरती र म दली 

मला वाटतं १४ पये केअरफुट रेट होता. यानंतर पवार साहेब या भागाम ये खुप ल ं घालत 

होते यावेळेस पवार साहेबानंी ीिनवास पाटील साहेबांना सांिगतलं क , या या भागाम ये  

सुिवधा या ायलाच पािहजे. आिण मग यावेळेला ािधकरणाची एनओसी िमळा यानंतर या 

भागाम ये सुिव ा िमळायला सु वात झाली. ािधकरणाम ये या या लोकां या जागा 

गेले या आहेत यांना काही तरी दलासा िमळावा अशा प दतीने लोकां या अपे ा वाढले या 

हो या. परंतु आता या यामधुन जर का यांची सुटका झाली तर बरे होईल. या लोकांनी 

बाहे न येऊन या ठकाणी जागा घेतले या आहेत आिण यांनी घर बांधतांना आली 

ािधकरणाची गाडी आली क  यांच बांधकाम  सपाट करायचे. हणजे एवढया िभती या 

वातावरणाम ये या  लोकांनी घरे बांधलेली आहेत. आिण अजुन पण यां या डो यावरती 

टांगती तलवार आहे. तरी माझा सु दा या िवलनीकरणाला िवरोध आहे एवढंच मी सांगते. 

आिण थांबते ध यवाद. 

मा.अिजत ग हाणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह या ठकाणी 

ािधकरणा या िवषयाला सु वात केली.िसमाता नी एक गो  मा य केली आहे क , ािधकरण 

बरखा त केलं या गो ीचा सवानाच आनंद आहे. ािधकरण िनमाण कर याचं उ   असं होतं 

क ,या ठकाणी आपली औ ोिगक नगरी िनमाण झा यानंतर या ठकाणी मोठया माणात 

कारखानदारी आली आिण यानंतर या कारखा यात काम कर यासाठी हणा कवा 

वसाया या िनिम ाने रा यातुनच नाही तर देशा या कानाकोप-यातून लोक येऊन रा  

लागली. आिण या लोकांना व त दरात अिधकृत  घरे िमळावी कवा यांना लॉट िमळावा 
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अशा कारचा भूिमका घेवुन यावेळेस ािधकरणाची िनम ती कर यात आली. यावेळेस सु दा 

असा िवषय आला असेल क , महापािलका आहे,  ािधकरण आहे तर अशा दोन वेगळया  

सं था का ठेवाय या या याम ये मी ब-याचदा खोलात जा याचा य  केला त हा 

ािधकरणाचं जे काम आहे ते महापािलका क  शकत नाही कारण ािधकरणाने या शेतक-

यां या हजारो एकर जागा भूसंपादन के या आिण याची डे हलपमट क न यांनी िव  

करायची आिण अपेि त असं होतं क ,ते रझनल दराम ये या ठकाणी राहणा-या कामगारांना 

कवा आजुबाजु या प रसरातील नागरीकांना व त दराम ये उपल ध क न ावीत.पण 

नंतर या काळाम ये आपण पािहलं क  याचे दर एवढया मोठया माणात वाढले क , 

ािधकरणात ही लां ट िसटी अस यामुळे,र ते मोठ,मोठे अस यामुळे याचे दर इतके वाढत  

गेले क , कामगारांना या ठकाणी घरं घेणं श य न हते. कालांतरान या शहराची डे हलपमट  

मोठया माणात झा यामुळे या ठकाणी आप याला जे अपेि त होतं याला कुठं तरी बाधा 

िनि तपणे आलेली आहे. आिण हे करत असताना दोन गो ी आप यासमोर उ या रािहले या 

आहेत . पिहला  आहे क , ािधकरणाने आप या शेतक-यां या या जमीनी ता यात घेत या 

यांना साडेबारा ट ा परतावा िमळ याची भूिमका ज हा घेतली गेली यावेळेस ८३ या 

पुढ या शेतक-यांनी यावेळेला जमीनी द या परंतु ७२ ते ८३ या दर यान या शेतक-यां या 

जिमनी ता यात घेत या हो या यांना आजतागायत साडेबारा ट े  परतावा िमळाला नाही. 

याबाबतीत आप या तीनही आमदारांनी य  केलेले आहेत. परंतु यावेळेस ॅ टीकल 

सो युशन काढ याचा िवचार पुढं आला यावेळेस या याम ये असं ल ात आलं क ,या शेतक-

यांना जर या जिमनी द या तर ािधकरणाचं फार मोठया माणात नुकसान होईल आिण 

मोठया माणात जमीनी जातील. अशा कारचं कॅल युलेशन या ठकाणी  कर यात आलं. 

आिण या यानंतर या याम ये एक माग काढ यात आला या शेतक-यांना साडेबारा ट े  

परतावा  न देता यांना दुस-या जागे या व पात एफएसआय या व पात ाय या अशा 

कारची भूिमका आपण रा वादी या काळात यानंतर भाजप या काळात सु दा  

या, यावेळेस मांडली. परंतु दुदवाने दो ही ग हमट या काळाम ये आप या अपे े माणे िनणय 

झाला नाही. आिण दुसरं आता अिभषेक बारणे आिण झामाताई बारणे यांची िवषय मांडला 

आहे.  काळेवाडी,रहाटणी,वाकड,थेरगांव भोसरी या भागात या मुळ शेतक-यांनी 

ािधकरणाला जमीनी  हँ डवक केले या आहेत. कारण यांची उपिजिवका ही या यावरती 

होती. यामुळे या शेतक-यांनी इथं येणा-या कामगारांना अधा गुंठा, एक गुंठा जमीनी िवक या 

आिण या जागेम ये लोकांनी घरं बांधली. आिण ती घरं या लोकां या नावाने अिधकृत कशी 
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होतील याची मागणी आप या  सव प ीय सद यांची रािहली आहे. मला वाटतं आमचे 

अंकुशभाऊ लांडगे यांनी धावडेव तीमधील पुण प रसर जो आहे यासंदभात यांनी अनेक वष 

य  केलेले आहेत. परंतु तो पण िवषय अजुन माग  लागलेला नाही. आप या सगळयांना 

अपे ा आहे क , या कामगारांनी घरे घेतली आहेत यां या नावाने यांचा ७/१२ असावा  ती 

घरे यां या मालक ची हावी या याम ये असा एक मु ा पुढं आला आहे क , यां याकडे 

ािधकरणाने यांचा जो काही ि िमयम आहे याचे काही परसे टेज चाज क न ती घरे या 

कामगारां या नावाने करणेत यावी पण तो ही  अ ाप सुटलेला नाही. हे दोन मु य  

आहेत आिण या ांसाठी आपण   भांडतोय आिण या भूिमपु ां या जमीनी गे या आहेत 

यांनाही मोबदला नाही. या दोघांनाही आप याला याय ायचा आहे. खरंतर माई,या 

महािवकास आघाडीने ािधकरण बरखा त के यामुळे या सरकारचं अिभनंदन केलं पािहजे. 

ािधकरणाचं पीएमआरडीए म ये वग के यामुळे या ठकाणी येकाची  मतं वेगळी आहेत. 

येकजण याला वेगळया अँ लनी पहातो. तु हांला वाटतयं पीएमआरडीए म य ेवग केली ही 

यांची चुक झाली पण आ ही या या खोलाम ये जाऊन अ यास केला. आ हांलाही या जमीनी 

महापािलके या ता यात आ या अस या तर आ हांलाही िनि त आनंद झाला असता. परंतु 

महापािलके या ता यात या जमीनी आ या अस या तर महापािलका हे लॉट िवकु शकत नाही. 

ब-याच जमीनी अशा आहेत क , याची अजुन िव  करायची आहे. मा या मािहती माणे 

महापािलकेचे जे कत  आहे या याम ये अशा कारचे लॉट महापािलकेला िव  कर याचे 

अिधकार नाहीत. हणुन कदािचत शासनाला हा िनणय्   यावा लागला क ,तु हांला आता काही 

से टर िसमाता नी वाचुन दाखवले या याम य े मु यता  जे से टर पीएमआरडीएनी 

यां याकडे ठेवले  आहेत इंटरनॅशनल क हे शन सटर हे शरद पवार साहेबांच एक मोठं व  

आहे. या व ाची पुतता आजपयत झालेली नाही.  माई, इंटरनॅशनल क हे शन सटर जर उभं 

रािहलं तर आप या पपरी चचवड शहराचंच नाही तर पुण पुणे  िज ातील लोकांना याचा 

फायदा होणार आहे. या काही स ह सेस ा ा लागतील याचा जा त लोकांना फायदा 

िमळेल. इंटरनॅशनल  एअरपोट चाकणला कर यामागची भूिमका हीच होती क , इंटरनॅशनल 

क हे शन सटर हे आप या  पपरी चचवड म ये मोशी या ठकाणी होणार होतं. या या 

शहराम ये  इंटरनॅशनल क हे शन सटर आहेत या शहराची जर आपण मािहती घेतली तर 

या प रसराचं  अथकारण पुण बदलून जातं या प रसराला चंड फायदा होत असतो. आिण 

यादृ ीने या शहराम ये  इंटरनॅशनल क हे शन सटर काढ याची भूिमका ठेवली होती. 

दुदवाने ते आजतागायत झालेलं नाही परंतु जर हे महारा  शासनाकडे रािहलं तर आता आपण 
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मािहती घेतलेली आहे क ,आपण  आता पीएमआरडीए  कडे जे े  ठेवलेलं आहे या याम ये 

महापौर हणुन तु ही सु दा सद य असणार आहात, टँ ड ग चेअरमन सद य आहेत, आप या 

िवभागातील आमदार सु दा या ठकाणी सद य असणार आहेत. यामुळे या ठकाणी 

डे हलपमट करताना आप याला िव ासात घेतलं जाणार नाही अशातला भाग नाही. यामुळे 

डे हलपमट होत असताना पीएमआरडीए या मा यमातुन सु दा  या भागातील डे हलपमट ही 

आप या िहताचीच होणार आहे. दुसरी जी िभती आप या सगळयां या मनाम ये आहे 

आप याकडील मोठया माणातील िनधी तो पीएमआरडीए कडे जाणार आहे आिण तो 

वेगवेगळया ठकाणी खच केला जाणार आहे असं आप याला वाटतं. परंतु तसं होणार नाही. 

मा.महापौर साहेब, तु ही या ठकाणी या भागाचे ितिनधी असणार आहात यामुळे तु ही 

या ठकाणी बारकाईने ल  घालणार आहात. आिण आ ही पण मु यमं यांशी बोलू,दादांशी 

बोलू आमचा जो िनधी पीएमआरडीएकडे नेला आहे तो िनधी आम याच भागातील  

िवकासासाठी वापरणेत यावा अशा कारची दखेील मागणी आ ही दादांकडे केलेली आहे. 

आिण येणा*-या काळातआ ही सु दा तुम या बरोबर दादांना बोलणार आहे. परंतु ािधकरण 

बरखा त झालं याचा आनंद आप या सगळयांना आहे. ािधकरणाचा अनुभव मी पण घेतलेला 

आहे. पुव  ािधकरणाचा लॅन सॅ शन करायचा असेल तर इत या कटकटी असाय या 

सवसामा य माणसां या आवा या बाहेरचा िवषय होता. ािधकरणा या अिधका-यांची 

वागणुक ही चंड ासदायक होती. आमचे राजाभाऊ यांचा संपुण भाग हा ािधकरणाचा 

आहे. यामुळे यांना जा त अनुभव असेल यामुळे आप या शहराची या ािधकरणामधनु 

सुटका झालेली आहे. जुने अिधकारी होते ते आता रटायर झालेले आहेत ते इतके भयानक काम 

करायचे  ते लोकांना इतका ास ायचे जणु काय ते लोकांना ास दे यासाठी ठेवले आहेत क  

काय असे वाटायचे अशा कारचं यांच वागणं होतं. काही काळापुरते ािधकरणाम ये 

भाऊसाहबे भोईर,झामाबाई बारणे, बाबासाहेब तापक र यांना या ठकाणी ितिनधी व  

कर याची संधी िमळाली. या ठकाणी लोक ितिनधी होते यावेळेस चांगल काम 

झालं,नागरीकांनाही मदत झाली,भूिमपु ांनाही मदत झाली. यामुळे अशा कामकाजाम ये 

जोपयत लोक ितिनधीची इ हॉलमट होत नाही तोपयत या ठकाणी चांग या कारे 

कामकाज होत नाही. माग या ग हमट या काळाम ये सु दा ािधकरण बरखा त कर याचा 

िनणय ऑलमो ट घेतला होता. यांचीही भूिमका हीच होती क , ािधकरण बरखा त करावं. 

आिण यावेळेस सु दा टे कल अडचण हीच होती यावेळेस तुम या लोकांनी जाऊन सांिगतलं 

क , हे क  नका. परंतु आज सुदैवाने या  िज ाचे पालकमं ी अिजतदादा आहेत या शहराची 
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जी काही जडणघडण झाली आहे या याम ये अिजतदादाचं मोठं योगदान आहे. आिण या 

पपरी चचवडवर  अ यायकारक काम दादाकडनं झालेलं नाही. आिण निजक या काळाम ये 

पण होणार नाही. दादांनी जेवढं बारामतीवर ेम केलं आहे तेवढंच ेम पपरी चचवड 

शहरावर केलेलं आहे हे आपण पािहलेलं आहे. पपरी चचवड महापािलकेची फाईल कुठ याही 

मं याकडे असली तर ती फाईल थांबत न हती कारण ही फाईल अिजतदादांची आहे. दादाचं 

या शहरावरती नेतृ व  आहे. या शहराची ही फाईल आहे. पपरी चचवड शहरातील येक 

कामाला शासनाची मदत झालेली आहे. यामुळे िनि त रहा क ,या सगळया िवषयावर 

आप या शहराचा फायदाच होणार आहे. याची मला खा ी आहे. यामुळे ािधकरण बरखा त 

क न पीएमआरडीएम ये िवलनीकरण कर याचा जो शासनाने िनणय  घेतला आहे याचं 

आपण अिभनंदन करावं अशा कारची मी सूचना  मांडतो.ध यवाद.  

मा.िमनल यादव  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह खरंतर महािवकास 

आघाडीने जो ऐितहािसक िनणय घेतला आहे यामुळे यांच कौतुक करते. याच बरोबर  

ािधकरणाचा जो िवकिसत े  आहे तो पुणपणे महापािलकेकडे ह तांतरीत केले आहे  आिण 

यांचे जे बांधकाम परवानगीचे जे अिधकार आहेत ते आप या महापािलकेला िमळाले आहेत 

या यामुळे ९९ वषा या िलजचे ओझं जे आप या डो यावर होतं. सवसामा य जनते या 

डो यावर होतं ते उतर यामुळे या गोरगरीब लोकांना याचा आनंद आहे. या यामुळे जी 

अनिधकृत बांधकामे आहेत ती आपण िलगल क   शकतो. याच बरोबर ािधकरणामधील या  

भूखंडावर  अनिधकृत बांधकामे  आहेत ते आपण अिधकृत करणार आहोत याचे सव अिधकार 

आप याकडे आहेत ही देखील जमेची बाजु आपण ल ात घेतली पािहजे. ािधकरणाचा उ शे 

होता क ,या ठकाण या गोरगरीबांना व त दरात घरे िमळाली पािहजेत. यांना सव 

सोयीसुिवधा िमळा या पािहजेत. गे या ५० वषापासून जे ािधकरण आहे या ठकाणी 

नागरीकांची कुठलीच कामे होत न हती यामुळे हे ािधकरण बरखा त झालं याचं महािवकास 

आघाडी सरकारचं मी  कौतुक करते. ािधकरणात आताजी घरे आहेत यांना ती िवकता येत 

नाहीत कवा या यावर कज सु दा काढता येत   नाही. ती घरे असुन नस यासारखी झालेली  

आहेत. यामुळे याचा िनि तच या गोरगरीबांना फायदा होणार आहे.ध यवाद. 

मा.अचना बारणे  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह माई,माझा भाग २३ 

आहे. आिण हा भाग जवळ जवळ ७० ते ८० ट े  भागाम ये ािधकरण आहे. या भागातील 

लोकांना क  क न एक गुंठा,अधा गुंठा जागा घेवुन घरे बांधलेली आहेत. हणजे अ रशा 

पोटाला िचमटा घेवुन यांनी घरे घेतलेली आहेत. आिण ही लोकं बाहे न येऊन या ठकाणी पोटं 
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भरायला आललेी आहेत. यामुळे माझी आप याला कळकळीची िवनंती आहे क , आप या 

भागातून ािधकरण हे सुटलं पािहजे. आिण या गोरगरीबांची घरे वाचली पािहजेत. ध यवाद. 

मा.रा ल कलाटे -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह पीसीएनटीडीए चे  

िवलनीकरण या िवषयावर बराच वेळ या सभागृहाम ये चचा चालू आहे. ािधकरणाची 

िनम ती कर यामागचा उ ेश हा होता क , या ठकाण या कामगार वगाना चांगल घर िमळावं 

आिण चांगली ाईम िसटी हावी यासाठी झाली होती. परंतु आपण पािहलं असेल क ,माग या 

काही काळापासून ािधकरण या उ ेशापासून भरकटलेलं होतं. असं असताना मला वाटतं 

माग या कालावधीतच पीएमआरडीए ने जो ताव रा य शासनाला पाठवला आहे यावेळेस 

ते अ यास करत असतील यामुळे ते होऊ शकलेलं नाही. परंतु आज िनणय घेत असताना आपण 

पािहलं असेल क ,हा जो सव प रसर आहे एक गुंठा,दोन गुंठा जागा घेवुन लोकं रहात आहेत. 

जवळपास ही जागा पंधराशे हे टर ही महापािलकेकडे यांनी दलेली आहेत. हे देत असतांना 

यांनी कोणी हे गॅझेट काढल आहे यांनी या महापािलकेचा खरंच अ यास केलेलाआहे. यांनी 

काय केलं आहे िनगडी ािधकरण पेठा, जो िलजडीडची टांगती तलवार जी वषानुवष या 

लोकां या डो यावरती होती. यातुन यांची मु तता केली आहे. िलजडीड कॅ सल झालं हणजे 

काय झालं, ते या जागेचे मालक झाले. हणजे टका कर या या ऐवजी तो जर जी.आर.आपण 

वाचला तर या याम ये ब-यापैक  प ता आहे. या याम ये से शन दलेले आहेत ४० ब 

माणे पुणे महानगर िवकास ािधकरणाची िवशेष िनयोजन ािधकरणाची िनम ती करणे. 

४० ब हे जर आपण वाचलं तर यात प  हणलं आहे क , या या िनयोजनाची बॉडी 

िसडकोसारखी असेल या किमटी म ये महापौर असतील,आमदार असतील आिण ते िनणय 

घेतील. हणजे मला असं वाटतं क ,थेरगांव,वाकडचा जर िवचार केला तर वाकड पोिलस 

टेशन या पाठीमागे एक एकरचा लॉट आहे. या लॉटचा मालक पपरी चचवड 

महानगरपािलका आहे. मी यासंबंिधत अिधका-याशी बोललो तर ते हणले पपरी चचवड 

महापािलके या ता यात १५०० हे टर जागेची मालक  येणार आहे. आिण या महापािलकेने 

चांगला दृ ीकोन ठेवुन वि थत  डे हलपमट केलं तर आिण याचा सव िनणय महापािलकेने 

यायचा आहे. आिण आता जी एक गुंठा,दोन गुंठा घेऊन यांनी घरे बांधली आहेत ते या 

जागेचे मालक होतील का? तर हा िनणय या सभागृहाने यायचा आहे. पण आता आपण जी 

टका करतोय, कोण आनंद  करतोय हे हणत असताना याचे िडटेल पुढ या काही 

दवसात येतील. आता काय होत आहे या ठकाणी बांधकाम करायला गेलो तर १० ट े  

िवकसन शु क या ठकाणी भरावे लागतात. ािधकरणा या से टरचा रेट काय आहे. 
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हजार,हजार पये बांधकाम कमश यलचा रेट आहे. या यावर १० ट े  शु क भरावा लागला 

तर आज ािधकरणातील बरीचशी घरं ही काय रे युलाईझ झाली नाही पण आता काय झालं 

आहे याचा पुण अिधकार महापािलकेला दलेला आहे. हणजे हे महापािलका सभा ठरवणार 

आहे क ,ती घरं िनयिमत करताना  एक पया यायचा का,काहीच यायचं नाही,का जी घरे 

आहेत यां या नावची क न ायची जो काही िनणय यायचा आहे तो अिधकार या 

सभागृहाला आहे. माग या काळात  ािधकरणाचं पीएमआरडीए म ये िवलनीकरण कर याचं 

शासनाकडे गेलं यावेळेस आ ही आंदोलनं केली ती यासाठी केली क ,हा जो डे हलप झालेला 

भाग आहे तो आम याकडे ा.या ठकाणी र ते,लाईट,पाणी, ेनेज आ ही देतोय आिण मला 

वाटतं याचा पुण अंतभाव या याम ये आहे. आिण या यानंतर जर काही  ुटी असतील तर 

मला वाटतं ४० ब जर तु ही वाचला तर यात  ि लअर हणलेलं आहे ४० ब माणे याची 

लॅ नग अथॉ रटी कोण असेल याचं कशा कारे लॅ नग करेल, ४० ब म ये या बॉडीम ये 

महापौर, टँड ग चेअरमन, आमदार असणार आहेत.  ही एवढी सगळी लोक असताना टेट 

ग हमट जर अशा प दतीचा िनणय घेतला  आहे.  आिण या बॉडीम ये दादा पण आहेत. ते 

लोक िवचार करतील ना, या लोकांना आप याला याय ायचा आहे. आता कोणी तरी 

सांिगतलं क ,स मा.आमदारानी  इलिलगल बाधंकामे िलगल न झा यामुळे राजीनामा दला. 

याचा जर आपण वि थत पाठपुरावा केला असता तर हे सगळे िवषय संपले असते. इथं 

काही,काही आमदारानी पुररेषेतील वत: या इलिलगल  शाळा  टेटकडं जाऊन िलगल के या 

आहेत. पण ते गोरगरीबांना याय देवु शकले नाहीत. तर हे शासन गोरगरीबांना याय दे याचं 

काम करीत आहे. असं असताना आपण घाई करतोय, न  यात  कुठे काय,काय आहे. आजच 

आपण यांचा िनषेधही करतोय,आिण वागतही करतोय. आ ही महािवकास आघाडी हणुन 

घेतलेला हा िनणय चांगला हणतोय,आिण भारतीय जनता पाट  हा चुक चा िनणय झालेला 

आहे असे हणतात हा झाला पॉली टकल अजडा पण या शहराचा मी वत:  नागरीक हणुन 

सांगतो  वेणुनगर पोिलस लाईन जर पािहलं तर आम या आजोबां या जागेत आहे याचा 

परतावा घेतला या ठकाणी मी ७० गुंठयाम ये ि कम केली. मला काय िमळालं पाच मजली 

िब ड ग बांधली, यात जीना   नाही,टेरेस  नाही पी+फोर अशी पाच मजली िब ड ग 

बांधली ि कम संपली. हणजे ८ एकर या जागेचा मोबदला मला एक एकर िमळतोय आिण 

आज ८ एकर जागा असती तर याची काय हॅ यू झाली असती हणजे कुठं तरी थािनक 

शेतक-यांवर ािधकरणांकडुन झालेला अ याय आज जर या याम ये जर तु हांला एफएसआय 

वाढणार असेल, डे हलपमट वाढणार असेल या याम ये मला एक मु ा पटतोय क , शेतक-
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यां या साडेबारा ट याचं काय? याचे अिधकार पीएमआरडीए कडे दले आहेत नां, आिण 

पीएमआरडीए कडे जे भूखंड दले आहेत यातले काही भूखंड तु ही इंिजिनय रग कॉलेजला 

दले आहेत. यातील दहा एकर आरटीओ मागत आहे. पोिलस किमशनर ऑ फस सु दा मागणी 

करतय. या भूखंडावर या सोयीसुिवधा होणार आहेत याचा उपभोग आप या शहरातील 

नागरीकच घेणार आहेत. आता आपण एक साधं उदाहरण घेवु या, आज ािधकरणाची िब ड ग 

ितथं पीएमआरडीए ची िब ड ग हणुन होणार आहे. हणजे थोडचं पीएमआरडीचं ऑ फस हे 

शहरा या बाहेर जाणार आहे. असं जर मुंबई आिण नवी मुंबईनं हणलं असतं तर 

एमएमआरडीए आिण िसडको डे हलपच झालं नसतं या धत वर ािधकरणाचं  िवलनीकरण 

झालेलं आहे. माग या १०/१५ वषात महापािलकेची जी ोथ झालीपण ािधकरणामुळे ते 

झाकलं गेलं आहे. कारण ािधकरणापे ा खुप चांगल ाईम िसटी हणुन आप या शहराची 

डे हलपमट झालेली आहे. यात िविवध सं थेनी काम केलेलं आहे. हणजे १९८४ साली या 

शहराचं डी.पी. लॅन हा आदरणीय टाटांनी क न दला. हणजे या महापािलकेची यावेळेस 

िनम ती झाली यावेळेस या शहरात ४५,३०,२४  मी. असे मोठमोठे र ते ठेवलेले आहेत. आता 

पुणे शहराम ये गे यानंतर या ठकाण या पेठांमधील र यांची काय अव था आहे. या ठकाणी 

छोटे,छोटे र ते, छोटया,छोटया ग या ६ मीटर या,९ मीटर या आहेत या ठकाणी आप याला 

जाता येत नाही. आिण हणुन कुठं तरी पपरी चचवड महानगरपािलकेची थापना ही  फार 

मोठं हीजन हणुन थापन झालेली आहे. आज ािधकरण आिण महापािलका या याम ये 

सम  घातला गेला नाही, का, घातला गेला नाही. माझी जागा होती ािधकरणात मी काय 

केलं गुंठा,दोन गुंठे क न जागा िवकली आिण या जागा या शहरातील गोरगरीब नागरीकांनीच 

घेत या आहेत. या शहरात जे नोकरी या िनिम ाने आले यांनी या जागा घेत या आहेत. आज 

यांना जर मालक  हायची संधी िमळत असेल तर या यासारखा ि गुिणत आनंद यांना दुसरा 

कुठला असेल, आिण ते कधी होणार आहे आप या या सभागृहा या मा यतेने होणार आहे. हा 

अिधकार आप याला आहे. आपण येक कलम या से शन म ये गेलात तर तु हांला थोडंस 

जा त अ यास करावा लागेल. कलम ४ ब, १६०,१६१ अिधका-यांचे अिधकार हे रा य शासन 

घोिषत करीत आहे. या कलमांचा देखील आप याला अ यास करावा लागेल. आिण आपणचं 

नाही तर,मं ालयातील िडपाटमट सु दा काम करतयं यावेळेस आ ही नगरिवकास खा याला 

िवचारलं हे कोण काम करतयं तर ते हणले आ ही नाही टाऊन लँ नग िडपाटमट काम करतयं 

आिण ह े टाऊन लॅ नग िडपाटमट काम करत असताना िविवध कारचे क सलटंट, या 

िवभागाब ल आ मीयता असणारे  हे सगळेजण िमळून या ठकाणी काम करतात. हे करत 
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असताना आताच आपण कोणी  तरी िनषेध करायचा, जनरल बॉडी म ये ठराव क न 

पाठवायचा हे सगळं पॉिल टकली करे ट आहे. जो तो आपआप या भूिमकेवर ठाम आहे. आ ही 

हणतो चांगलं केलं आहे तु ही हणताय चांगलं केलं नाही. पण वेळ, या सगळया  ांची 

उ रे देणार आहे. मा या भागात थेरगांव,वाकड,काळेवाडी,रहाटणी,वा हेकरवाडी या 

भागातला शेतकरी एक,एक गुंठा जागा घेवुन जाणारा शेतकरी या या ७/१२ वर 

नवनगरिवकास  ािधकरण हे नांव होतं उ ा या  ७/१२ वर पपरी चचवड 

महानगरपािलका असे नांव असणार आहे. आिण मा.महापौर साहेब, तु हांला अिधकार 

असणार आहे या लोकांना मालक करायचं क ,एसआरए करायचं या ठकाणचे जे मोकळे भूखंड 

आहेत ते देखील आहेत. याला पि लक य अँ युिनटीमधुन कसा उपयोग करता येईल याचा 

िनणय घे याची जबाबदारी महापािलकेची आहे. आिण ही जागा जवळ,जवळ पंधराशे एकर 

आहे. आपण तीनशे हे टर,तीनशे हे टर असं जर िलिहलं गेलं असेल तर या शहरात या िविवध 

अँ युिनटीजसाठी वापरले या जातात. या शहरातील नागरीकांसाठी वापर या जातात. आता 

रािह या ठेवी, ठेवी या दडशे कोटी आहेत. या भागातले  जे रझ हेशन आहेत ते 

पीएमआरडीए  डे हलप करणार आहेत. यावेळेस यांना तो खच करावा लागणार आहे. आिण 

यात कती बारकावा  केला गेला आहे आिण यांची पण  लॅ नग अँथॉ रटी आपणच आहोत. 

यांना सॅ शनला आप याकडे यायचं आहे. हणजे  कुठं तरी छोटा िवचार क न हा 

जी.आर.काढलेला आहे.आिण  हा जी.आर.काढत  असताना शेतक-यांना साडेबारा ट े  

परता ा या िवषयाम ये रा य शासनाने ल  घातलं आहे. ८४ चे सव शेतकरी साडेबारा 

ट े या परता ासाठी पड ग आहेत. याम ये वा हेकरवाडी आिण आकुड चा भागातील शेतक-

यांचा  लंबीत आहे. यां याम ये काही िलगल ॉ लेम आहे.  ािधकरण बरखा त 

हो या या शेवट या दवसापयत  साडेबारा  ट े  परतावा िमळ याची कारवाई चालू होती पण 

ती कुठली होती   जे िलगल करण आहेत याचा ताबा दला गेलेला आहे. हणजे कुठं तरी  

येक माणसाला सॅटीसफाईड कर याचा य  केला आहे. आता िसमाता नी सांिगतलं 

आम या काळेवाडी फाटयाव न गेलो तर या ठकाणी दो ही बाजु या असले या मोकळया  

जागे या केसेस चालू आहेत. अशा केसेस या शहराम य े येक भागाम ये चालू  आहेत. आिण 

या सुि म कोटात केसेस चालू हो या सुि म कोटाने या केसेस हायकोटात  रेफर केले या आहेत 

आिण  तु ही या यावर िनणय या. मी तर असे हणेन  क , ािधकरणातले तलाव पण गायब 

झाले आहेत. काळेवाडी फाटयावर मोठा तलाव होता या तलावाचा मु ा खुप लोकांनी उचलून 

धरला होता. कालांतराने यांनी हा मु ा उचलून धरला तो शांत झाला, यांनी उचलून धरला 
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तो शांत झाला. हणजे कुठं तरी िनसगाशी पण खेळ याचं काम या ािधकरणा या  आडून खुप 

लोकांनी केलं आहे. ािधकरणात जर आपण गेलो तर या ठकाणी शेतक-यांपे ा या ठकाणी 

साडेबारा ट े  परता ासाठी काम करणारे एजंट, जागा िमळवून देतो हणणारे एजंट, लोकांना 

घरे िमळवून देतो हणणारे एजंट अशा कारे काही काळ  या एजंटाच अितच झालं होतं. 

भिव याचा वेध घेवुन या महानगरपािलकेशी सम वय साधुन जर गोरगरीब लोकांना याय 

दे याचं काम महािवकास आघाडीचं सरकार करतय,ं उ ा जर यात काही चुक चं आलं तर 

शहरा या नागरीकां या वतीने आ हांला पण टका करावी लागणार आहे. पण जर काही 

चांगल होत असेल तर काय हरकत आहे. मला वाटतं िसमाता ना आनंद झाला आहे. फ   तो 

ि गुणीत करता आला तर आ ही सु दा आप या पाठीशी आहोत. कारण हा  या शहरातील 

नागरीकांचा आहे. आज आम या थेरगांव या सव नगरसेवकांनी सांिगतलं आहे क , आमचं 

थेरगांव पुण यात आहे. या भागातील येक नगरसेवक या नागरीकांच ितिनधी व करत 

आहेत. येक भागाचा याम ये अंतभाव  कर यात आला आहे. आिण जर झाला नसेल तर 

आजही आपण महािवकास आघाडीकडे जाऊ शकतो.  हे जे  आहेत हे देखील सोडवून या. 

आिण मला वाटतं यांचा पण वभाव पािहला तर ते ऐकुण,समजुन िनणय घेणारे नेते आहेत. 

पण आज आपण लोकांची दशाभूल कर यापे ा, यानंा घाबरव यापे ा यांची घरे यां या 

वत: या मालक ची कशी होतील, जी काही किमटी  होईल या किमटीम ये महापािलकेचं 

कतपत ऐकलं जाईल या किमटी म ये असंही हणलं आहे क , या भागातले आमदार, 

महापौर या सवाना िव ासात घेवुन पुढे पीएमआरडीए कशा प दतीने काम करेल हे देखील 

आपण सवजण  पहाणार आहोत. फ  हा सम वय साधत असताना आपण काय केलं पािहजे, 

काय नाही केलं पािहजे. आ ही पण हणेन क ,थेरगांवला वेगळं ितिनधी व  

असावं,रहाटणीला वेगळं ितिनधी व असावं, वा हेकरवाडीला वेगळं ितिनधी व असावं 

आम या भागात या दहा/पंधरा ग या ितकडे आहेत या इलिलगल आहेत. यात या दोन 

ग या आप याकडे आहेत. फ  साहेब,हे होत असताना माझी  देखील आप याला िवनंती आहे 

क , या प दतीने आपण भिव यात होणार,भिव यात होणार, मी मालक होणार, मी मालक 

होणार पण या दवशी आप याला ऑडर येईल आिण आपण याचे मालक असाल यानंतर जर 

आपण वत:  या या भागात काम करणा-या ितिनध ना िव ासात घेतलं आिण तुत  लगेच 

काय करता येईल.  हणजे मी आता कायदा आहे हणुन भांडत सुटलोय, मोकळया जागेवर 

ताबा घेतलाय असं काही न करता जर आपण या या भागात काम करणा-या ितिनध ना 

िव ासात घेतलं तर आप याला देखील यां या अडचणी कळतील. आिण जर या याम ये 
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काही अमडमट होत असतील तर या काय ाम ये दोन/चार तरी अमडमट होतील. आिण या 

अमडमट  होत असताना या भागात या शहरातील नागरीकांना,लोक ितिनध ना, साडेबारा 

ट े  परतावा वािसयांना यां या या जागा ािधकरणाम ये  गे या आहेत यांना िव ासात 

घेवुन यांनी जर काही चांग या सूचना या ठकाणी  द या तर या सुचना या सभागृहात येणार 

आहेत याचा आपण ठराव क न रा य शासनाकडे पाठवणार आहोत. जेणेक न याची 

अंमलबजावणी करताना देखील रा य शासनाला  या गो ी सो या  जातील. एवढा मोठा 

िनणय घेताना एखादा, दुसरा िनणय रा न जातो. आिण हणुन  आज आपण काय हणतो 

क ,जीएसटी सारखा िनणय घेत असताना भारतासार या देशाला दड  हजार,दोन हजार 

अमडमट करा ा लागतात. ािधकरणाचे पीएमआरडीए म ये िवलनीकरण करताना याम ये 

दोन/चार अमडमट होत असतील तर या कर यासाठी या सभागृहाने मागदशन करावं. शहराने 

मागदशन करावं क , आम या या,या गो चा अंतभाव केला तर आमचा या शहरात फायदा 

होईल. मला वाटतं अिभनंदनाचा ठराव करायचा असेल तर करा, िनषेधाचा ठराव करायचा 

असेल तर करा. पण या शहरातील नागरीकांचे जे मत आहे. यावेळेस िव तृत अिधसूचना 

येईल, यानंतर यावेळेस कारवाई   सु  होईल यानंतर जर आप याला वाटलं हे चुक चं आहे,ते 

चुक चं आहे मला वाटतं यावेळेस महापौरां या अ य तेखाली या भागातील या, या 

भागात या नगरसेवकां या,नागरीकां या चांग या सूचना या ात आिण याचा एकमताने 

ठराव मंजुर करावा. आिण तो ठराव आयु ां या माफत रा य शासनाकडे ावा. मला वाटतं 

दादांकडे  आम या पे ा िवरोधी प ाचेच जा त नगरसेवक गेलेले  दसतात. हणजे बरेच 

बीजेपीचे पण दसतात,बरेचजण वेगवेगळया प ाचे दसतात. मला वाटतं आम या आगोदर 

पण जे दादाकडे जातील कारण आता  इले शन पण आहे. कारण येक नगरसेवकाला 

आपआप या भागातील अडचणी सोडवाय या आहेत. आिण आप या शहरातील रगरोडचा 

एक  आहे या रगरोडम ये एकाही नागरीकाचं घर  जाणार नाही अशा प दतीने रगरोड 

या, आिण हे आपण पालकमं यांना पण सांिगतलं आहे. आिण यांनीही सांिगतलं  आहे क , हा 

रगरोड झाला तर या याम ये एकाही नागरीकाचं घर जाणार नाही. हणजे या शहराचे 

डे हलपमट करताना या शहरातील  या नागरीकांनी एक/दोन गुंठे जागा घेवुन घरे बांधली 

आहेत आप याला या नागरीकां या िहताचा िनणय यावा लागेल. यामुळे  माझी या 

सभागृहाला िवनंती आहे क , यावेळेस ही अिधसूचना येईल ती अिधसूचना या सभागृहासमोर  

ठेवावी. असे िसमाता नी सु दा सांिगतले आहे. यावेळेस या सभागृहात या यावर चचा होणं 
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अपेि त होतं. पण मला मािहत नाही,पुढचे िवषय फार पटपट चालवायचे असतील. 

या यामुळे या िवषयाची आगोदरच चचा केली आहे. ध यवाद.  

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह खरंतर या 

िवषयावर  बरेचजण िव तृत बोलले आहेत. खरंतर या िवषयावर बोल याचा माझा खरा 

नैितक अिधकार आहे. कारण ािधकरण सद य हणुन िनयु  के यानंतर या ठकाणी काम 

केलेलं आहे. कारण मी या सभागृहाचा जा त वेळ घेवु इि छत नाही. रा लदादांनी पण यांची 

भूिमका माडंलेली आहे. या भूिमकेशी मी पण सहमत आहे. कोणताही ांतीकारी िनणय  

अचानक झा यानंतर लोकशाहीम ये दोन मत वाह  िनि त असतात. साहिजक आहे 

िनवडणुका आले या आहेत. िनणय असा आहे क , ािधकरणाची संक पना अशी असते क , 

काही नगरपािलकेची महानगरपािलका हो यासाठी महारा ाम ये काह ना ११० वष 

लागले,काह ना १२७ वष लागले,काह ना ८० वष लागले आहेत. भारताम ये सवात गतीमान 

नगरपािलकेची महानगरपािलका अव या बारा वषाम ये   पिहली होणारी आपली पपरी 

चचवड महानगरपािलका आहे.आिण इत या झपाटयाने ामपंचायतीचे कायद ेमािहती आहेत 

कवा नाही तोपयत नगरपािलका आली, नगरपािलका होत नाही तर लगेच महानगरपािलका 

आली आिण या शहराम ये अ णासाहेब मगर यां या पु याईने उ ोगधंदे इतके वाढले क , 

यामुळे अनिधकृत बांधकामांचा इतका सुळसुळाट झाला आिण यावेळेस सगळयात मोठा 

वसाय होता तो खोली भाडयाने दे याचा यामुळे या शहराचे िव ुपीकरण होत असताना 

यावेळेस अ णासाहेब मगरांनी नवीन नगरी िनमाण कर याचा य   झाला. यावेळेस  

िनयोिजत शहर,संुदर शहर, आकषक शहर या शहरात बघ यासारखा कोणता प रसर करावा 

यासाठी यांनी १९७२ साली यांनी दरुदृ ी ठेवुन  ािधकरण तयार केलं. ािधकरणाचा मुळ 

उ ेशच असतो क , डको असेल,िसडको असेल,महाडा असेल, एमआयडीसी असेल या वाय  

सं था िनमाण कर यामागचा उ ेश हा क , िवकास आिण डे हलपमट लॅन जो असतो, 

िनयोिजत आराखडा असतो, या भागाचा गतीमान िवकास करावा हणुन ती वाय  सं था 

असते. हणुन ािधकरणात एक गुंठयासाठी १० क.मी.र याचे कामकाज थांबलेले आहे. आिण 

महानगरपािलकेचे कायदे वेगळे आहेत. यामुळे आपण सहजासहजी हणतो क ,इकडचे पैसे 

ितकडे ा ितकडचे पैसे इकडे ा असं इतकं सोप नसतं आिण हे पीएमआरडीए म ये 

िवलनीकरण केलेलं आहे ते थोडचं चायनाम ये केलेलं आहे. पीएमआरडीए ही सं था पुणे 

िज ाम ये आहे, पुणे िज ाम ये पपरी चचवड आहे. यामुळे आप या या शंका 

आहेत,संशय आहे, िब डरधाज य आहे. आता मी वत:  बांधकाम वसाियक आहे. माई,मी 
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ितथं ािधकरण सद य होतो. आ ही िनिवदा या काढ या कोणताही ठेकेदार ितथं पाटनर 

झाला नाही आिण साडेबारा ट यातील  एक गुंठाही घेतला नाही. िब डरधाज य हे कोण 

आहे, काय आहे हे सगळया जगाला मािहती आहे. परंतु हा काही राजक य अ ा नाही क  

यावर भा य करावं. पण  असा आहे क , िनयोिजत आराखडयानुसार गतीमान िवकास 

कर यासाठी पीएमआरडीए हा संपुण िज ातून दृ य तयार करणारं हणजे पपरी चचवड 

आहे. आिण हा जो पैसा आहे तो महानगरपािलकेकडे देता येत नाही. का,तर 

ािधकरण, हाडा,िसडको या ग हमट या अिधकृत बांधकाम वसाियक  कंप या आहेत. 

रेडीरेकनर माणे याचा रेट ठरवला  जातो. आिण डे हलपमटचा जो असतो तो या लॉटवर 

जो िवकास करायचा  असतो तो यावर झालेला खच आिण यातुन याचा िवकास होत असतो. 

ती जी र म येईल ती याच प रसरासाठी िवकिसत कर यासाठी असते. से टर २९,३०,३१ 

याचा आ ही डी.पी.केलेला आहे. या ठकाणी िनमलकुमार देशमुख होते ते चांग या आयडीया 

ायचे मी पसनल इंटरे ट घेवुन कधीच गेलो न हतो. आिण संपुण ािधकरणाम ये माझा श द 

ितथं ऐकायचे, या श दाचा आदर करायचे वडीलधारी माणसं असताना सु दा आिण हणनु 

या प रसराम ये आपण कोणतीही गो  करत असताना राजक य  उ  डोळयासमोर ठेवुन 

तु हांला भाषणचं करायची असतील तर िबनधा त करा. अिभषेक जसं तु ािधकरणातुन 

िनवडुन आला तसं मी पण पंधरा वष या ठकाणचं ितिनधी व केलं आहे.  असा आहे क , 

या काळात स ा कोणाची होती या ठकाणी र ते,लाईट,पाणी हे कोणी दलं स ाधारी 

लोकांनीच दलं यावेळी स ाधारी कोण होतं. मी एकमेव असा होतो क , ािधकरणाचा सद य 

पण झालो आिण नगरसेवक पण झालो. सगळया िवकासा या  एनओशा घेतले या आहेत  काही 

अडचण नाही . अनिधकृत असताना सु दा या ठकाणी र ते,लाईट,पाणी, ेनेज सगळं केलं. 

िवकास थांबलाय का? टॅ स कोण घेतयं, महानगरपािलका घेत आहे. आिण हणुन 

पीएमआरडीए हणजे दुबईला,चायनाला जाऊन आप याला परवानगी यायची नाही. आिण 

या सं थेम ये आपले थािनक ितिनधी,लोक ितिनधी आहेत. आिण या शहरा या वतीने 

महापौर या ना याने या ठकाणी असणार आहेत आिण संपुण सभागृह यां या पाठीशी राहणार 

आहे. आिण ते पपरी चचवडची मतं मांडतील नां, आिण  हणुन असं वाटतं क ,यावर खुप 

िव तारपुवक  बोल यासारखं आहे पण मी भा य करत नाही.मला असं वाटतयं सवानी 

संशया या वातावरणाम ये रहा यापे ा हा आ यादेश एक िवशेष सभा बोलवून 

पीएमआरडीएचे अिधकारी बोलवून  जे,जे नगरसेवक ािधकरणा या संदभात काम करत 

आहेत यां या  खुप शंका आहेत. सवात  मह वाचं हणजे अिभषेक, अनिधकृत जागा िवक या 
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कोणी ?  मुळ शेतकरी कुठं  आहेत,साडेबारा ट े  परतावा कोणी घेतला याचा सगळा जर 

अ यास केला नां , मला पीएचडी आहे हणुन बोलतो  आिण तु चांगला बोलतो हणुन मी 

बोलतो.  असा आहे क ,या सगळया गो चा जो संशय आहे जो िवषय आहे तो िव तारपुवक 

तु ही समजुन या. मी ांतीकारी िनणय झालेला आह ेहे एवढयासाठीच हणतोय  तु हांला 

या शंका आहेत नां िसमाता शी मगाशी चचा झाली या हणा या या िवषयावर आपण चचा 

क .  असा आहे क ,मुला या उ   िश णासाठी यांनी पटकन घरं बांधुन टाकलं आिण घर 

बांधुन टाक यानंतर यांना कळलं क ,आपण यावर कजही घवेु शकत नाही आिण गहाणही ठेवु 

शकत नाही. आता मुला या िश णासाठी पैसे कुठून आणायचे मी तु हांला श द देतो असं काही 

होणार नाही आता ते महानगरपािलकेत आलेलं आहे. आिण आता ते संपुण  होतील. उ ा 

ितथे महानगरपािलके या वतीने  िनयोिजत आराखडयाम ये एखादं एसआरए जरी नांव दलं 

तरी तो प रसर तु ही िवकिसत क  शकता. तीन एफएसआय सगळे अिधकृत होतील काळजी 

क  नका,जेवढी काळजी तु हांला आहे तेवढी काळजी आ हाला पण आहे. िवलनीकरण सार या 

गो ी या होत असतात यामुळे या सगळया गो ीचा बाऊ कर यापे ा  आनंद  करायचा 

असेल तर क  शकता स ा तुमची आहे. पण हे सगळं चुक चं आहे असं मत नाही. माई, यांनी 

भाषणे केली, यांनी  उपि थत केले या शंकेचे िनरसन होईपयत तु ही अशी कोणतीही घाई 

क  नका क ,चांग या िनणयाला तु ही दशाहीन होईल. आिण कुठं तरी ने यांना वाटतं 

क ,आपण चांगल काम क न सु दा हे  होत असेल तर मग तु ही राजकारण करणार असाल तर 

राजकारण कर यातच सगळे आड येतात इथं असा काही वेगळा संदेश जाऊ देवु नका मला 

वाटतं हा िवषय इथेच थांबवावा आिण िवशेष सभा बोलवावी शंकेचे िनरसन कर यासाठी सभा 

बोलवावी एवढंच मी  बोलतो आिण िवनंती करतो.  

मा.नामदेव ढाके  -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह सवात थम आप या 

काही नगरसद यांनी या ठकाणी उ लेख केला आहे क , ७ मे रोजी महारा  शासनाची 

अिधसूचना जाहीर झाली. आिण अशा कारे महारा  शासना या अिधका-यांकडुन यांचे जे 

काही प ं असतात,अिधसूचना असतात ते महानगरपािलके या अवलोकनासाठी ठेवले पािहजे. 

आिण ते येणा-या येक महापािलका सभेला या या िवभागाकडुन ते प  तातडीने नगरसिचव 

िवभागाकडे आले पािहजेत अशा कारचा आदेश स मा.महापौर आपण आयु ांना ावा. 

जेणेक न हा जो काही िवषय  वृ प ा या मा यमामधुन जे िवषय शासनाकडुन  येतात ते 

आप या स मा.सभागृहाला येणा-या जी.बी.ला मी असं हणणार नाही क , १० तारखेचा 

अजडा आहे आिण ११ तारखेला िवषय आला तर तो ठक आहे.पण १० तारखे या आत येणारे 
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िवषय हे येक अजडा हो या या आगोदर या दवसापयत आलेले शासनाचे जे काही आदेश 

असतील, िनदश असतील  कवा अिधका-यांचे तशा संदभातील िनदश असतील ते या 

महापािलका सभेसमोर अवलोकनाथ ठेवणेत यावे. अशा कार या सूचना आपण आयु ांना 

ा ात. आिण स मा.महापौर खरं हणजे या पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरणा या 

िवलनीकरणा या संदभाम ये अनेक सद यांनी मत मतांतरे या ठकाणी मांडलेली आहेत. आिण 

खरं हणजे पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरण आिण पपरी चचवड महानगरपािलका 

मुळात जे पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरण आहे. याचं नांव सु दा पपरी चचवडच 

आहे तसेच महापािलकेचे नांव सु दा  पपरी चचवड महानगरपािलका आहे. आिण हणुन जी 

काही महानगरपािलके या अख यारीम ये असणारी लॅ नग अथॉ रटी कवा जे काही िनणय 

आहेत ते महानगरपािलकेम ये िवलनीकरण हायला पािहजे होती अशी भूिमका आपली आहे. 

तसेच दो ही आमदारांचीही आहे, आिण ती असणार आहे.  याचं कारण असं आहे क , 

शासनाचा जो  आदेश आहे तो आदेश आ ही संपुण वाचलेला आहे. या शहराचे दो ही नेते 

स मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप आिण मा.महेशदादा लांडगे यांनी सु दा यावेळेला 

भारतीय जनता पाट चं शासन होतं यावेळेला सु दा पपरी चचवड महानगरपािलके या म ये 

िवलनीकरण हायला  पािहजे अशा कारची भूिमका यावेळेला सु दा  मांडली. आिण ७ मे ला 

या ठकाणी अिधसूचना आली या या एक मिहना आगोदर यावेळेला सु दा कॅिबनेट म ये 

िनणय झाला क , पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरणाचं पीएमआरडीए म ये हावं 

अशा कारचा ठराव झाला. आिण स मा.महापौर आपण सु दा आपलं प  नगरिवकास मं ी,  

मु यमं ी आिण पालकमं ी यांना दलेलं आहे. या याम ये काय ुटी असु शकतात अशी 

भूिमका या प ा या मा यमातून आपण मांडली. तसेच आप या दो ही आमदारांनी या 

शहरा या िहतासाठी या ािधकरणाचं िवलनीकरण हे आप या पपरी चचवड 

महानगरपािलकेम येच झालं पािहजे. अशा कारची भूिमका आता सु दा मांडली आिण स ेत 

असताना सु दा मांडली. परंतु स मा.महापौर मी  आप याला सांगेन क , या आ यादेशाम ये ब-

याच गो ी नमुद नाहीत आिण काही गो ी ि लअरकट नमुद झाले या आहेत. याम ये सांिगतलं  

गेलं क , पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरणाची यावेळेला १९७२ ला थापना झाली 

यावेळेला शेतक-यां या या जमीनी संपादीत कर यात आ या यानंतर यांचा डी.पी.तयार 

झाला,र ते तयार झाले, आरि त भूखंडावरती अित मणे झाली कवा काही ठकाणी 

ािधकरणाला ताबा िमळाला नाही. मुळ शेतक-यांनी या जागा िवक या आहेत या घराम ये 

लोकं आता रहातात.अशा अनेक कार या सम या या ठकाणी आहेत. आिण हणुन सवात 
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मह वाचं हणजे पपरी चचवड महानगरपािलका एका माट िसटीकडे वाटचाल करत 

असताना माग या दहा वषाकडे आपण डोकावुन बिघतलं तर या शहराचा िव तार खुप मोठया 

माणात झपाटयाने होत असताना या ठकाणी दसतयं,मोठया माणात नागरीकरण होताना 

दसतय, आिण येणा-या तीस वषाचं आपण िनयोजन करतोय येणा-या तीस वषाम ये या 

शहराम ये आप याला काय करायचं आहे. या शहरासाठी आपलं काय हीजन असणार आहे. 

पु यापे ाही आप या शहराम ये चांग या चांग या सं था आ या पािहजेत. आिण या शहरात 

असणा-या येकाला असं वाटलं पािहजे क , पु यात आप याला जायची गरज नाही 

या यापे ा चांगल ए युकेशन आप याला या ठकाणी िमळेल. चांगले कॉलेज,हॉि पटल, एखादं 

िसटी सटर या ठकाणी उभं राहील,कमिशयल ोजे ट करता येईल अशा कारचं िनयोजन 

आपण करतोय. यावेळेला मला असं वाटतयं क ,या या जमीनी आहेत या पपरी 

चचवड या आजुबाजु या प रसराम ये असणा-या मुळ शेतक-यां या या जमीनी आहेत या 

जमीनी सु दा या शहराम येच आहेत. आिण मला असं वाटतयं क ,ख-या अथानं या महािवकास 

आघाडी या मा यमामधुन िवलनीकरणाचा जो िनणय लादला गेला आहे. कारण आज जर 

आपण या शहराम ये बिघतलं तर हजारो एकरचे भूखंड पपरी चचवड नवनगरिवकास 

ािधकरणाचे आहेत आिण हे भूखंड जर का या पीएमआरडीए कडे गेले तर आिण यां या 

मा यमातुन हे िवकिसत  केले गेले तर मला वाटतं या या मा यमामधुन येणारा जो महसुल 

कवा पैसे आहेत ते पीएमआरडीएला  िमळणार आहेत. आिण हणुन जे काही मोकळे भूखंड 

आहेत. हे िवकिसत झा या या नंतर महानगरपािलकेला मा  या ठकाणी या िवकिसत 

झाले या भूखंडाना मग तो वाकडचा भूखंड असेल,भोसरीचा भूखंड असेल ते यावेळेला 

िवकिसत केले जातील यांना मा  नागरी सुिवधा दे याचं काम मा  पपरी चचवड 

महानगरपािलकेला करावं लागणार आहे. एका बाजुला आपण काय हणणार आहोत 

ािधकरणाचे जे मोकळे भूखंड आहेत ते पीएमआरडीए िवकिसत कर यासाठी एखादया 

िब डरला देतील,एखादा ोजे ट करणा-या माणसाला देतील आिण या मा यमातुन 

पीएमआरडीएला उ प  िमळणार आहे. आिण यानंतर या ठकाण या  नागरी सुिवधांचा ताण 

महानगरपािलकेवरती येणार आहे. असे मी या ठकाणी नमुद करतो. दुसरीकडे आपण हणलं 

आहे क , पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरणाचं पीएमआरडीए म ये िवलनीकरण होत 

असताना पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये माग याच मिह याम ये या िज ाचे   

स मा.पालकमं ी अिजतदादा पवार यां या ह ते या घरांची सोडत झाली मला वाटतं ६ हजार 

घरांची सोडत झाली आिण थोडयाच दवसाम ये अजुन ९ हजार घरे होणार आहते. हणजे 
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एकुण १५ हजार घरांचं जे काही महसुल येणार आहे  ती घरे िवकली जाणार आहेत याचे 

लाभा याकडुन जे पैसे येणार आहेत ते जवळपास १५०० कोटी पये हे पीएमआरडीए कडे 

जाणार आहेत. आिण एकंदरीत आपण हणतो क , पपरी चचवड महापािलकेला याचा फायदा 

होणार आहे. या ठकाणी मला समजत नाही क , पीएमआरडीएला जवळपास १५०० कोटी 

पयांचे यांना उ प  िमळणार आहे आिण या नागरीकांना आप याला पाणी ायचं आहे. 

पा यासाठी आज आपली काय प रि थती आहे हे मािहती आहे. एका बाजुला आपण यांना 

पाणी देवु शकत नाही आिण दुस-या बाजुला हे १५ हजार घरे झा या यानंतर  या ठकाणी 

लागणा-या नागरी सुिवधा या संदभाम ये ेनेज,लाईट,पाणी,र ते    आप याला तरतुद करावी 

लागणार आहे. यासाठी आपण पैसा कुठून आणायचा जर का ते या िवलनीकरणा या बरोबर  

हे िवकिसत होत असणारे भूखंड, होत असलेले ोजे ट महानगरपािलकेकडे वग केले असते तर 

महानगरपािलकेला उ प ाचे ोत िमळाले असते. आिण हणुनच या पपरी चचवड 

नवनगरिवकास ािधकरणाचे िवलनीकरण महानगरपािलकेम येच हायला पािहजे होतं. या 

भूिमकेमधुन भारतीय जनता पाट चे सव नेते आिण आपण सु दा नगरिवकासमं ी, 

पालकमं ी,मु यमं ी यांना प ं दलेलं आहे. तसेच या शहरातील शेतक-यांवर साडेबारा ट े  

परता ाचासंदभात जो अ याय झाला आहे. ठक आहे,या साडेबारा ट या या परता ा या 

संदभात मी या राजकारणात जाणार नाही. आमचं सरकार असताना मला वाटतं या साडेबारा 

ट याचा  िनवडणुक या आगोदर एक ३/४ मिहने िनणय झाला होता. मगाशी 

अिजतभाऊंनी पण सांिगतलं क ,क  साडेबारा ट े   परतावा देताना शेतक-याला स वा सहा ट े  

यांना जमीन ायची आिण स वा सहा ट े  याला टीडीआर ायचा अशा प दतीचा साडेबारा 

ट े  दे याचा परतावा या ठकाणी िमट ग होऊन सु दा या रा य सरकारने या  शेतक-यांचा 

िवषय माग  लावुन हे पीएमआरडीएम ये िवलनीकरण केलं असतं तर मला वाटतं ते अिधक 

सोईचं झालं  असतं परंतु या साडेबारा ट े चा  अधांतरीच ठेवलेला आहे. या शहरातील 

भूिमपु ा या जमीनी कवडीमोल कमतीला या ािधकरणाने संपादीत केले या आहेत यावर 

आम या सहकायाने उ लेख केला क , मा या वडीलांची ५६ एकर जागा या ािधकरणाम ये  

गेली आहे. एका अथानं पीएमआरडीए या मा यमातुन या पीएमआरडीए ला आिण रा य 

शासनाला हे एक उ प ाचे ोत  या अिधसूचने या मा यमामधुन दसत आहे. आिण हणुन 

या पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरणाचं  िवलनीकरण या महापािलकेम ये हायला 

पािहजे होती ही  भूिमका आ ही मांडलेली आहे. मगाशी राजाभाऊ आिण ता नी सांिगतलं क , 

पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरणाचं  िवलनीकरणाचा एक आनंद वाटला परंतु 
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महापौर साहेब,आपण या भागम ये रहातोय, या पेठा या ठकाणी िवकिसत झाले या आहेत 

या पेठांच िव ुपीकरण कर याचा िनणय  या अिधसूचनेमधील .५ चा मु ा आहे तो आपण 

वाचावा. खरंतर पपरी चचवड शहर हणलं क , मी कुठं रहातो हणलं क , ािधकरणातील 

से टर २२ म ये  रहातो,से टर २५ म ये रहातो अशा कारची भूिमका माग या काळाम ये 

बचमाक ािधकरणाचं जे झालेलं होतं या मु ा .५ या मा यमामधुन एकसमान िनयमावली 

िनयोजनाची आहे. जी लॅ नग  अथॉ रटी आहे ती आ या यानंतर मला असं वाटतं क , जे बंगले 

असतील, ते  िडमॉिलस होतील आिण मोठया इमारती एफएसआय या मा यमामधुन िनमाण 

होतील. आिण ािधकरणाची जी ओळख होती ती या िवलनीकरणामुळे पुसली जा याची 

श यता  आहे. अिधसुचनेमधील मु ा .५ जर आपण वाचला तर या ठकाणी असणा-या 

बंग याचं पांतर िब ड गम ये होणार आहे. आिण या ािधकरणाची जी ओळख आहे ती 

पुस याचं काम या ठकाणी आप या सरकार या मा यमामधुन केलेलं आहे. आिण हणुन आ ही 

या गो ीचा या ठकाणी िनषेध  करतोय. दुसरं असं आहे क , आंतररा ीय दशन व 

प र ण  रसच सटर आरएनडी जे आहे ३७५ हे टर जमीन या ठकाणी आहे. या जमीनीपैक  

या ठकाणी अितशय वैभव असं कर याचं काम ािधकरणा या मा यमामधुन केलं जात आहे. 

आिण या याम ये जर आपण बिघतलं या ३७५ हे टर जमीनीम ये जवळपास १२५ ते १५० 

हे टर जमीनी या ठकाणचे पुणपणे लॉक टाकुन बाहेर या एमएनसी कंप या कवा 

भारतामध या कंप या या ठकाणी येतील आिण यांचे रसच सटर या ठकाणी करतील आिण 

ते सु दा िवक याचं  काम कवा िवकुण आ या या नंतर या ठकाणचे पैसे सु दा 

पीएमआरडीएला िमळणार आहेत. आिण यानंतर मी मगाशी सांिगत या माणे ही जी काही 

िवकसनिशल झा या या नंतर पपरी चचवड महापािलकेने यांना  र ते ,पाणी, ेनेज ,लाईट 

ा अशी सगळी कामे पपरी चचवड महापािलकेला करावी लागणार आहेत. आिण याचा 

सगळा आथ क भार या महापािलकेवर पडणार आहे. आिण हणुन या िवलनीकरणा या 

िनणयाला आ ही िवरोध केलेला आहे. खरं हणजे या ठकाणी िलज या संदभात उ लेख केला 

आहे क , िलज हे    हो ड  झालेले आहेत. परंतु कुठ याही कारचं ९९ वषाचं िलज हो ड 

झालेलं नाही. ही अिधसूचना वाच यानंतर मला वाटलं क , या याम ये थोडं कमी जा त असु 

शकेल परंतु  हा िनणय या शहरावरती अ याय करणारी गो  आहे. ९९ वषा या या ॉपटया 

आहेत या  हो ड झा याचा उ लेख या अिधसूचनेम ये नाही. पपरी चचवड 

नवनगरिवकास ािधकरणाकडुन   हणजे पुणपणे रे ही यु या मा यमामधुन यां या ७/१२ 

वरती अनािधकृत असणारे भूखंड, आजही ७/१२ बिघतला तर यावर पपरी चचवड नवनगर 
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िवकास ािधकरणाचा िश ा आहे. आिण या आदेशाम ये फ  एका ओळीम ये हे भूखंड दे याचं 

काम या ठकाणी केलेलं आहे. मला असं वाटतयं क , पपरी चचवड नवनगरिवकास 

ािधकरणा या मा यमामधुन आज आपण बिघतलं क , पपरी चचवड महानगरपािलकेने 

यांचे जे आरि त भूखंड आहेत ते यांनी िवकिसत कर याची यांची जबाबदारी असताना 

सु दा ते महापािलकेला हे भूखंड िवकिसत करावे लागले. आिण येणा-या काळाम ये  ते 

सांगतात क , अशा कारचे मोठे  भूखंड आ ही महानगरपािलकेलाच देणार आहे. 

महानगरपािलका ही याच पेठाम ये राहणा-या लोकांसाठी करणार आह.े लोकांसाठी याचा 

उपयोग होणार आहे. आिण हणुन एक दशाभूल कर याचं काम या आदेशा या मा यमामधुन 

झालेलं आहे. आिण या महािवकास आघाडी या मा यमामधुन या शहरातील नागरीकां या 

वरती या िवलनीकरणा या मा यमामधुन अ याय केलेला आहे. मोकळया भूखंडातून ५० हजार 

कोटी पये माया  जमा कर याचं काम  आिण ती माया जमा करत असताना शासनाला आिण 

पीएमआरडीएला एक चांगल  उ प ं   िमळवून देत असताना पपरी चचवड महापािलकेला 

मा  यापासून वंिचत ठेव याचं काम या आदेशा या मा यमामधुन केलेलं आहे. आिण यामुळे 

या ािधकरणाचे िवलनीकरण महापािलकेम येच झाले पािहजे. अशा कारची भूिमका आमची 

असणार आहे.आिण येणा-या काळाम ये आमचे दो ही आमदार हे िपटीशन दाखल करणार 

आहोत. वेळ संगी आ ही र यावर उतरणार आहोत. पि लकला आ ही या ठकाणी सांगु क ,हा 

अ याय कशा प दतीचा आहे. सभागृहाम ये सांिगतले आहे क , या कारचे भूखंड आिण या 

ठेवी आहेत ते पीएमआरडीएला िमळणार आहेत. आिण जे उ प  आहे ते पीएमआरडीएला 

िमळणार आहेत. उ ा आम या या भूमीपु ांना साडेबारा ट े  परतावा दे याची वेळ आली तर 

पीएमआरडीएचं े  हे पुणे िज ाम ये आहे यामुळे काय सांगावं या साडेबारा ट े चा 

परतावा भोरम ये सु दा देतील,िश रला देवु शकतात अशा कारची सु दा श यता या याम ये 

नाकारता येत नाही. आिण हणुन हे महानगरपािलकेम येच िवलनीकरण झालं पािहजे. या 

महानगरपािलके या े ाम ये असणारे जे भूखंड आहेत हे या ठकाण या भूमीपु ा या जमीनी 

आहेत. या या शहरासाठीच रािह या पािहजेत अशा कारची भूिमका भारतीय जनता पाट ची 

मा यमामधुन आिण यादो ही आमदारां या मा यमामधुन झालेली आहे. गटनेते आपण आता 

हणले आहे क , आम या आमदारांच जे  हीजन आहे आप याला मािहती आहे. आज 

पपळेगुरव, पपळेसौदागर बिघतलं तर या ठकाणी वाकड सु दा हा आपला ए रया आहे.  आिण 

या ठकाणची डे हलपमट आमदारां या मा यमामधुन झालेली आहे. आिण तु ही चता क  

नका, आिण येणा-या काळाम ये  या ठकाणी िनवडणुका जरी लादत असतील तरी पपरी 
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चचवड महानगरपािलकेम ये स मा.आमदार ल मणराव जगताप आिण मा.महेशदादा लांडगे 

यां या नेतृ वाखाली पु हा भारतीय जनता पाट ची स ा या ठकाणी येईल. आिण गे या चार ते 

साडेचार वषा या कालखंडाम ये जी कामे या ठकाणी केलेली आहेत ते जनतेम ये जाऊन आ ही 

सांगणार आहोत. या ठकाणी मी अिभमानाने सांगेन क ,या ठकाणी जो िवकास केलेला आहे. 

जरी गे या दड वषाम ये आ हांला िवकास करता आला नसेल तरी सु दा आपण येक वॉडात 

जाऊन बघा चांग या प दतीचं िनयोजन झालेलं आहे.  यामुळे चता कर याचं कारण नाही. 

चता पण क  नका, आ ही नागरीकांचा िवकास कर याचं काम केलेलं आहे.तरी स मा.महापौर 

मी आपणांस िवनंती करणार आहे क , पपरी चचवड नवनगरिवकास ािधकरणाचं 

िवलनीकरण पीएमआरडीए म ये झालेलं आहे आिण हे होत असताना या शहरातील 

नागरीकांवरती,या शहरातील भूिमपु ावरती अ याय झालेला आहे आिण हणुन ािधकरणाच  

पीएमआरडीए म ये िवलनीकरण न होता पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये झालं पािहजे. 

अशा कारची भूिमका मी या ठकाणी मांडतो आिण महािवकास आघाडीने जे कृ य केलेलं आहे 

यांचा मी िनषेध  करतो आिण थांबतो.ध यवाद.  

  (  सभागृहात ग धळ ) 

मा.महापौर– खाली बसुन या, आता स ा ढ प ने यांनी बोलले आहेत. यानंतर बोलायचं 

नाही. िवषय मांक १ या. 

मा.अडॅ.मोरे र  शेडग-े मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १ वर मी पुढील माणे ठराव 

मांडतो.  

                                                                         िवषय मांक – १  

दनांक- १८/६/२०२१                                                      िवभाग – मा.आयु   

                 संदभ – १) मा.सुवणा बुड, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 
                            २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .९५७७, द.२७/०५/२०२१ 
 

          कोरोना ितबंध लसीकरणाचे काम स या चालू आहे. तथािप सदर लस चा 

आव यक तेवढा पुरवठा होत नस याने, लसीचा तुटवडा िनमाण झाला असून लसीकरणाचे 

काम संथपणे होत आहे. पपरी चचवड शहरातील नागरीकांचे लसीकरण लवकरात 

लवकर हावे व यासाठी सात याने लस उपल ध हावी याक रता पपरी चचवड 

प रसरातील हदू थान अँ टबायो ट स या कंपनीस लस िनम तीची परवानगी देणेसाठी 

क सरकारकडे पाठपुरावा सु  आहे. हदू थान अँ टबायो ट स कंपनीस लस िन मतीची 
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परवानगी िमळा यास लसिन मतीसाठी सदर कंपनीस 25 कोटी पयांची मदत 

महापािलकेकडून देणे आव यक आहे.  हदू थान अँ टबायो ट स  कंपनीने लस िनमाण 

के यास याचा सवात जा त लाभ पपरी चचवड शहरातील नाग रकांना होणार आहे. 

सबब हदू थान अँ टबायो ट स कंपनीस  कोरोना ितबंधक लस िनम तीची परवानगी 

िमळा यास लसिनम तीसाठी सदर कंपनीस 25 कोटी पयांची आ थक मदत 

महापािलकेमाफत करणेस मा यता देणेत यावी. याक रता हदू थान अँ टबायो ट स  

कंपनी सोबत महापािलकेने आव यक तो करारनामा करावा. याम य े लसिनम तीनंतर 

पपरी चचवड शहरातील नागरीकां या लसीकरणासाठी कंपनीने महापािलकेस थम 

आव यक तेवढी लस ाधा याने उपल ध क न ावी. अशा कारची अट करारना यात 

घाल यात यावी. वरील माणे हदू थान अँ टबायो ट स कंपनीस 25 कोटी पयांची 

आ थक मदत करणेस व वरील माणे करारनामा करणेस मा यता देणते यावी. 

मा.संदीप  क पटे– मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.तुषार हग े  - मा.महापौर  साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो-  स ि थतीत 

महापािलका े ात कोिवड-१९ या पिह या व दुस-या लाटेतील ादुभावामुळे शहरातील 

अनेक नाग रक बािधत झाले आहेत. अ ाप कोिवड- १९ या दुस-या लाटेचा भाव कायम 

असुन यासाठी शासक य पातळीवर िविवध उपाययोजना के या जात आहे. स ा 

महापािलके या णालयांम ये मानधन त वावर टाफ नसस व पॅरामेडीकल टाफ 

कायरत आहे. या कमचा-यांनी कोरोना या पिह या लाटेत काम केले असुन आजही ते 

णालयीन कामकाज करीत आहेत. या कमचा-यांना ते करीत असले या कामकाजानुसार 

महापािलका देत असलेले मानधन व इतर सुिवधा या अ य प आहेत. स ा महापािलकेत 

असलेली उपल ध कमचारी सं या व मानधनावरील या कमचा-यां या कामाचे मु यमापन 

करता यांना कायम कमचा-यां माणे यो य या सुिवधा व मानधनात वाढ करणे आव यक 

आहे. सबब महापािलकेत सलग तीन वष पे ा जा त कालावधीसाठी जे टाफ नस व 

पॅरामेडीकल कमचारी काम करीत आहेत यांना कायम कमचा-यां माणेच पगारी वै क य 

रजा, कमचारी व यां या कुटंुिबयाना वै क य सेवा, सुती रजा, बालसंगोपन रजा, 

वाहनभ ा, गणवेश भ ा, धुलाई भ ा, वा षक रजा, २ रा व ४ था शिनवार पगारी सु ी 

इ. सुिवधा दे यास मा यता देणेत यावी.तसेच अशा टाफ नस व पॅरामेडीकल टाफ 

कमचा-यां या मानधनातुन माहे फे ुवारी २१ पासून पी.एफ.चे दरमहा र. .२,०००/- 

(अ री र. .दोन हजार फ ) कपात करणेत येत आहेत. यासाठी या कमचा-यांना स ा 
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देत असले या मानधनात माहे फे ुवारी २०२१ पासून र. .२,०००/- (अ री र. .दोन 

हजार फ ) वाढ कर यास व माहे फे ुवारी २१ पासून ते आजपयत वाढ झाले या रकमेचा 

फरक अदा कर यास मा यता देणेत यावी.  

मा.सुजाता पालांडे– मा.महापौर साहेब, उपसुचनेस अनुमोदन देते. 

मा.अडॅ.मोरे र  शेडग-े  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे.  

         यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक -६४८                                                           िवषय मांक- १ 

दनांक -१८/६/२०२१                                                      िवभाग- मा.आयु   

                      संदभ–१) मा.सुवणा बुड, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

                              २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .९५७७, द.२७/०५/२०२१ 

            कोरोना ितबंध लसीकरणाचे काम स या चालू आहे. तथािप सदर लस चा आव यक 

तेवढा पुरवठा होत नस याने, लसीचा तुटवडा िनमाण झाला असून लसीकरणाचे काम संथपणे 

होत आहे. पपरी चचवड शहरातील नागरीकांचे लसीकरण लवकरात लवकर हावे व 

यासाठी सात याने लस उपल ध हावी याक रता पपरी चचवड प रसरातील हदू थान 

अँ टबायो ट स या कंपनीस लसिन मतीची परवानगी देणेसाठी क सरकारकडे पाठपुरावा सु  

आहे. हदू थान अँ टबायो ट स कंपनीस लस िन मतीची परवानगी िमळा यास 

लसिन मतीसाठी सदर कंपनीस 25 कोटी पयांची मदत महापािलकेकडून देणे आव यक आहे.  

हदू थान अँ टबायो ट स  कंपनीने लस िनमाण के यास याचा सवात जा त लाभ पपरी 

चचवड शहरातील नाग रकांना होणार आहे. सबब हदू थान अँ टबायो ट स कंपनीस कोरोना 

ितबंधक लस िन मतीची परवानगी िमळा यास लसिन मतीसाठी सदर कंपनीस 25 कोटी 

पयांची आ थक मदत महापािलकेमाफत करणेस मा यता देणेत यावी. याक रता हदू थान 

अँ टबायो ट स  कंपनी सोबत महापािलकेने आव यक तो करारनामा करावा. याम ये 

लसिन मतीसाठीनंतर पपरी चचवड शहरातील नागरीकां या लसीकरणासाठी कंपनीने 

महापािलकेस थम आव यक तेवढी लस ाधा याने उपल ध क न ावी. अशा कारची अट 

करारना यात घाल यात यावी. वरील माणे हदू थान अँ टबायो ट स कंपनीस 25 कोटी 

पयांची आ थक मदत करणेस व वरील माणे करारनामा करणेस मा यता देणते येत आहे. 

तसेच स ि थतीत महापािलका े ात कोिवड-१९ या पिह या व दुस-या लाटेतील 

ादुभावामुळे शहरातील अनेक नाग रक बािधत झाले आहते. अ ाप कोिवड- १९ या दुस-या 

लाटेचा भाव कायम असुन यासाठी शासक य पातळीवर िविवध उपाययोजना के या जात 
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आहे. स ा महापािलके या णालयांम ये मानधन त वावर टाफ नसस व पॅरामेडीकल टाफ 

कायरत आहे. या कमचा-यांनी कोरोना या पिह या लाटेत काम केल े असुन आजही ते 

णालयीन कामकाज करीत आहेत. या कमचा-यांना ते करीत असले या कामकाजानुसार 

महापािलका देत असलेले मानधन व इतर सुिवधा या अ य प आहेत. स ा महापािलकेत 

असलेली उपल ध कमचारी सं या व मानधनावरील या कमचा-यां या कामाचे मु यमापन 

करता यांना कायम कमचा-यां माणे यो य या सुिवधा व मानधनात वाढ करणे आव यक 

आहे. सबब महापािलकेत सलग तीन वष पे ा जा त कालावधीसाठी जे टाफ नस व 

पॅरामेडीकल कमचारी काम करीत आहेत यांना कायम कमचा-यां माणेच पगारी वै क य 

रजा, कमचारी व यां या कुटंुिबयाना वै क य सेवा, सुती रजा, बालसंगोपन रजा, 

वाहनभ ा, गणवेश भ ा, धुलाई भ ा, वा षक रजा, २ रा व ४ था शिनवार पगारी सु ी इ. 

सुिवधा दे यास मा यता देणेत येत आह.े 

तसेच अशा टाफ नस व पॅरामेडीकल टाफ कमचा-यां या मानधनातुन माहे फे ुवारी 

२१ पासून पी.एफ.चे दरमहा र. .२,०००/- (अ री र. .दोन हजार फ ) कपात करणेत येत 

आहेत. यासाठी या कमचा-यांना स ा देत असले या मानधनात माहे फे ुवारी २०२१ पासून 

र. .२,०००/- (अ री र. .दोन हजार फ ) वाढ कर यास व माहे फे ुवारी २१ पासून ते 

आजपयत वाढ झाले या रकमेचा फरक अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

          अनुकूल - ८१                                                                ितकुल-०  

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

                                                -------- 

मा.अडॅ.मोरे र  शेडग–े मा.महापौर साहेब,िवषय मांक २ वर मी पुढील माणे ठराव 

मांडतो.  

 

                                                                            िवषय मांक- २ 

दनांक १८/६/२०२१                                               िवभाग – मा.आयु   

 संदभ –  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड ेका/१/कािव/२३१/२०२१, 

                                    द.२७/०५/२०२१ 
                                २) मा.िवधी सिमती सभा ठराव .३८, द.०४/०६/२०२१ 
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         हजवडी फेज २ येथे ई-बसेस चा जग करणेकामी आव यक असणारी िव ुतयं णा 

बसिवणेकामी म.रा.िव.िव.कं. कडील कोटेशन माणे काम क न िमळणेबाबत मा.अ य  व 

व थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल.यांनी प  मांक 

पीएमपीएमएल/सीएमडी/िव ुत/२३२७/२०२० दनांक २६/१०/२०२०रोजी चे प ा वये 

कळिवले आहे. सदर ठकाणचे म.रा.िव.िव.कं. कडील ३००० के हीए मतेचे चा जग टेशन 

उभारणीचेअंदाजप क सादर केलेले आहे. सदर कामासाठी द.०२/०२/२०२१ रोजी 

पी.एम.पी.एल.चे ितिनधी ी.कोळेकर यांचे समवेत य  थळ पाहणी क न या बाबत पपरी 

चचवड महानगर पािलका िव ुत िवषयक कामासाठी वापरत असले या दरसुची माणे 

अंदाजप क तयार केले असता सदर कामासाठी र. .१ कोटी इतका खचअपेि त आहे. सदर 

र. .१ कोटी इत या रकमेस शास कय मा यता िमळणेस तसेचम.रा.िव.िव.कं.कडील कोटेशन 

माणे सदर ठकणी उ दाब  ाहक होणे कामीम.रा.िव.िव.कंपनीस र. .९८ ल  अदा करणेस 

मा यता देणेत यावी.  

मा.संदीप क पटे  - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.केशव घोळव–े मा.महापौर साहेब, िवषय मांक २ वर मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो - तसेच 

महारा  शासनाची अिधसुचना . टपीएस-१८२१/२२१/ . .४३/२०२१ /निव-१३ दनांक 

०७/०६/२०२१ अ वये पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण िवस जत क न पुणे महानगर 

देश िवकास ािधकरणाम ये िविलनीकरण करणेबाबत तसेच पुणे महानगर देश िवकास 

ािधकरण व पपरी चचवड महानगरापािलकेस िवशेष िनयोजन ािधकरण हणून िनयु  

करणेबाबत महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ नुसार शासन िनणय 

िनगिमत कर यात आले आहेत. उ  अिधसुचनेमधील तावाचे अनुषंिगक अटी व मु े मधील अ. . 

२ म ये पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरणाने भाडेप ाने दलेले व िवकिसत झालेले 

भुखंड याबरोबरच सावजिनक सुिवधां या आर णाखालील भुखंड व यावर अित मण झालेले आहे 

असे भुखंड यांची मालक  व ताबा पपरी चचवड महानगरपिलकेस सुपुद कर यात आ याचे नमुद 

कर यात आलेले आहे. वा तिवक पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरणाची थापना १९७२ 

साली झाली. यावेळेस नवनगर िवकास ािधकरणाने पपरी चचवड शहरातील िविवध ठकाण या 

शेतजिमनी व जागा आरि त के या. अशा जिमन वर शहरातील गरजु व कामगार वगाने जमेल तसे 

मुळ जिमन मालकांकडुन गुंठा दोन गुंठा जागा खरेदी क न वत: राहणेसाठी घरे बांधलेली आहेत. 

आता वरील अिधसुचनेनुसार या सावजिनक सुिवधां या आर णाखालील भुखंड व यावर अित मण 
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झालेले आहे असे भुखंड यांची मालक  व ताबा पपरी चचवड महानगरपिलकेकडे दे यात आलेली 

आहे. सबब या आरि त असणा-या परंतु य ात नवनगर िवकास ािधकरणा या ता यात 

नसणा या भुखंडावर या नाग रकांनी वत:  राह यासाठी घरे बांधलेली आहेत अशा सव 

नाग रकांकडे ताबा असले या े ानुसार र. . १/- या नाममा  दराने ह तांतरीत करणेस मा यता 

देणेत यावी.  

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

मा.अडॅ.मोरे र  शेडग-े मा.महापौर साहेब,उपसूचना ि वकारली आहे. 

            यानंतर उपसूचने माणेचा  दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक- ६४९                                                              िवषय मांक- २ 
दनांक -१८/६/२०२१                                                         िवभाग- मा.आयु   

                    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  

                                  .ड ेका/१/कािव/२३१/२०२१, द.२७/०५/२०२१ 
                              २) मा.िवधी सिमती सभा ठराव .३८, द.०४/०६/२०२१ 
 

             हजवडी फेज २ येथे ई-बसेस चा जग करणेकामी आव यक असणारी िव ुत यं णा 
बसिवणेकामी म.रा.िव.िव.कं.कडील कोटेशन माणे काम क न िमळणेबाबत मा.अ य  व 

व थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल.यांनी प  मांक 
पीएमपीएमएल/सीएमडी/िव ुत/२३२७/२०२० द. २६/१०/२०२०रोजी चे प ा वये कळिवले 

आहे.सदर ठकाणचे म.रा.िव.िव.कं.कडील ३००० के हीए मतेचे चा जग टेशन 

उभारणीचेअंदाजप क सादर केलेले आहे. सदर कामासाठी द.०२/०२/२०२१ रोजी 
पी.एम.पी.एल.चे ितिनधी ी.कोळेकर यांचे समवेत य  थळ पाहणी क न या बाबत पपरी 

चचवड महानगरपािलका िव ुत िवषयक कामासाठी वापरत असले या दरसुची माणे 
अंदाजप क तयार केले असता सदर कामासाठी र. .१ कोटी इतका खचअपेि त आहे. सदर 
र. .१ कोटी इत या रकमेस शास कय मा यता िमळणेस तसेचम.रा.िव.िव.कं.कडील कोटेशन 

माणे सदर ठकणी उ दाब  ाहक होणे कामीम.रा.िव.िव.कंपनीस र. .९८ ल  अदा करणेस 

मा यता देणेत यते आहे. तसेच महारा  शासनाची अिधसुचना . टपीएस-
१८२१/२२१/ . .४३/२०२१ /निव-१३ दनांक ०७/०६/२०२१ अ वये पपरी चचवड 
नवनगर िवकास ािधकरण िवस जत क न पुणे महानगर देश िवकास ािधकरणाम ये 
िविलनीकरण करणेबाबत तसेच पुणे महानगर देश िवकास ािधकरण व पपरी चचवड 
महानगरापािलकेस िवशेष िनयोजन ािधकरण हणून िनयु  करणेबाबत महारा  ादेिशक 
िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ नुसार शासन िनणय िनगिमत कर यात आले आहेत.  
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उ  अिधसुचनेमधील तावाचे अनुषंिगक अटी व मु े मधील अ. . २ म ये पपरी चचवड 

नवनगर िवकास ािधकरणाने भाडेप ाने दलेले व िवकिसत झालेले भुखंड याबरोबरच सावजिनक 

सुिवधां या आर णाखालील भुखंड व यावर अित मण झालेले आहे असे भुखंड यांची मालक  व 

ताबा पपरी चचवड महानगरपिलकेस सुपुद कर यात आ याचे नमुद कर यात आलेल ेआहे.  

वा तिवक पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरणाची थापना १९७२ साली झाली. 

यावेळेस नवनगर िवकास ािधकरणाने पपरी चचवड शहरातील िविवध ठकाण या शेतजिमनी व 

जागा आरि त के या. अशा जिमन वर शहरातील गरजु व कामगार वगाने जमेल तसे मुळ जिमन 

मालकांकडुन गुंठा दोन गुंठा जागा खरेदी क न वत: राहणेसाठी घरे बांधलेली आहेत. आता वरील 

अिधसुचनेनुसार या सावजिनक सुिवधां या आर णाखालील भुखंड व यावर अित मण झालेले आहे 

असे भुखंड यांची मालक  व ताबा पपरी चचवड महानगरपिलकेकडे दे यात आलेली आहे. सबब या 

आरि त असणा-या परंतु य ात नवनगर िवकास ािधकरणा या ता यात नसणा या भुखंडावर 

या नाग रकांनी वत:  राह यासाठी घरे बांधलेली आहेत अशा सव नाग रकांकडे ताबा असले या 

े ानुसार र. . १/- या नाममा  दराने ह तांतरीत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

             अनुकूल-  ८१                                                      ितकुल- ० 

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

                                                 ----------- 

मा.अडॅ.मोरे र  शेडग–े मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ३ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  

                                                                                           िवषय मांक- ३ 

दनांक १८/६/२०२१                                                               िवभाग – मा.आयु   

            संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नरिव/कािव/११/१४३/२०२१,  

                         द.०७/०५/२०२१ 

             पपरी चचवड महानगरपािलका े ाम ये उ वले या को हीड-१९ याआप कालीन 

प रि थतीम ये नाग रकांना वै क य सेवा व सुिवधा देणेकामी मौजेभोसरी येथील स.नं.१ पैक  

म ये मंजूर िवकास आराख ातील आर ण .४३१ “दवाखाना व सूितगृह आिण ंथालय” 

यासाठी ४० गुंठे े ावर हॉि पटलिवकिसत करणेत आले आहे.स ि थतीत सदर हॉि पटलाचा 

वापर को हीड णांसाठी होत असून पुण पपरी चचवड शहरातील नागरीकांना 

सदरहॉि पटलचा उपयोग होत आहे.तथािप सदर हॉि पटलम ये ऑि सजन व था 
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उपल धनाही. यामुळे भांडार िवभागामाफत सदर ठकाणी  ऑि सजन लॅ ट बसिवणेचािनणय 

घेणेत आला असून तसेच ऑि सजन लॅ ट ए सपट यांचे मतानुसार सदर ठकाणी िव मान 

णालया या पुवकडील बाजूस असले या स.नं.१/३ पैक  (िस.स.नं.३६५२) मधील जागा 

उपयु  असलेबाबत िनणय दला आहे. यामुळे उ हॉि पटलसाठी ऑि सजन लॅ ट बसिवणेकामी 

मौजे भोसरी येथील स.नं.१/३ पैक  (िस.स.नं.३६५२) मधील जागा तातडीने ता यात घेणे 

आव यक आहे.  

मौजे भोसरी येथील णालया या पूवकडील बाजूस असलेली स.नं.१/३ पैक  

(िस.स.नं.३६५२) मधील ३० मी लांबीचा व १५.५० मी ं दीचा २४ मी ं दर याला लागून 

असेले या मोक या िनवासी िवभागातील ४६५ चौ.मी. े महानगरपािलके या िवकास योजनेत 

िनवासी िवभागात समािव  आहे. सदर मोक या िनवासी िवभागातील ४६५ चौ.मी. े  

ऑि सजन लॅ टसाठी खाजगी वाटाघाटीनेता यात घेणेस व ता यात येणा-या े ाचा मोबदला 

(३०% दलासा र मेसह) मा.महापािलका सभा ठराव .७७४, द.२०/११/२०१५ व 

मा.महापािलका सभा ठराव .९१५, द.२९/०८/२०१६ नुसार अदा करणेस सन २०२१-२२ चे 

शी  शु दगणकदरसुिचनुसार र. .१३,३००/- ित चौ.मी. या दरा माणे 

मु यांकनर. .८०,३९,८५०/-खच अपेि त आहे. मौजे भोसरी येथील स.नं.१/३ पैक  

(िस.स.नं.३६५२) या जागे या मालक  ाबाबत ७/१२ प कावर समाईक े हणून न द 

असून अनेक नावे आहेत. यामुळे य ात सदर जागे यामालक चा बोध होत नस यामुळे 

साथरोग अिधिनयम १८९७ व आप ी व थापन कायदा २००५ मधील कलम ४१ नुसार 

पपरी चचवड महानगरपािलका सदर जागा ता यात घेतआहे. सदर जागेबाबत मालक  ह  

िस द झा यानंतरच संबिधत जागा मालकांनाजागेचा मोबदला महानगरपिलका अदा करणार 

आहे. सदर तावास मा.महापािलकासभेची मा यता घेऊन जागा ता यात घेणेबाबत कायवाही 

करणे आव यक आहे.  

तरी मौजे भोसरी येथील णालया या पूवकडील बाजूस असलेली स.नं.१/३पैक  

(िस.स.नं.३६५२) मधील ३० मी लांबीचा व १५.५० मी ं दीचा २४ मी ं दर याला लागून 

असेले या मोक या िनवासी िवभागातील ४६५ चौ.मी. े महानगरपािलके या णालयास 

ऑि सजन लॅ टसाठी ता यात घे यास सन२०२१-२२ चे शी  शु द गणक दरसुिचनुसार 
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र. .१३,३००/- ित चौ.मी. यादरा माण े मु यांकन र. .८०,३९,८५०/- (अ री र. . शी 

लाख एकोणचाळीस हजार आठशे प ास फ ) खच येणार असून यास मा यता देणते यावी.  

मा.संदीप  क पटे– मा.महापौर साहेब,ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.केशव घोळव े  - मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो-  मौजे चचवड, 

ल मीनगर, पपरी चचवड लक रोड येथील स.नं.२६८, आर ण . २३७ येथील जागा उ ान या 

योजनासाठी आरि त केलेली होती. सदर उ ाना शेजारील जागेत ी.वसंत वळसे, ी.सुभाष 

वळसे, ी.चा द  देपोलकर व ी.रामचं  जाधव या नागरीकांची घरे असुन, ते सदर जागेत 

सुमारे४० वषापासून राहत असून, सदर जागाही उ ाना या आरि त जागेत समािव  आह.े तसेच 

सदर जागेचा या नागरीकांनी कोणताही बदला घेतलेला नाही तसेच भूमीसंपादन िवभागाकडून 

िनवाडाही झालेला नाही. परंतु स  ि थतीत मनपाने सदर नागरीक राहत असलेली जागा वगळता 

उव रत आरि त जागेत पपरी चचवड महापािलकेने ४ वषापूव च पूणपण ेउ ान िवकिसत केलेले 

आह.े तसेच याचे वॉल कंपाउंडचे कामही पूण झालेले आह.े यामुळे सदर नागरीक राहत असले या 

जागेची उ ानासाठी गरज लागणार नाही. सबब सदर नागरीक राहत असलेली जागा आर णातून 

वगळ यास मा यता दे यात यावी. तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेचे िवकास योजनेतील 

ह रत िवभागातून िनवासी झोन म य े पांतर करण े बाबत मु ा १. महारा  रा य शासन नगर 

िवकास िवभाग यांचे कडील अिधसूचना .टी.पी.एस१८/०५/६९५/०५/१३ द.३/५/२००८ चे 

अवलोकन होणेस िवनंती. 

२. सभापती प. च.शहर सुधारणा सिमती यांचे कडील िवषय .१ 

ठराव .१९ द.१५/६/२०२१रोजीचा संमत ठराव. 

३. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५,४१,  

७८ इ. अवलोकन होणेस िवनंती. 

४. महारा  रा य शासन नगररचना अिधिनयम १९६६ कलम३६ चे 

अवलोकन होणेस िवनंती. 

गाव मौजे चोिवसावाडी येथील गट .९२ यासी े  ९८ आर े ीन झोन म ये िवकास योजनेत 

दशिवलेले आहे.याच गटातील काही े मनपाचे सावजिनक १८ मीटर र यासाठी िवना मोबदला 

संपा दत केलेआहे.संपा दत े  िनवासी झोन म ये आहे. सबब, संदभ .१ ते ४ चेअवलोकन क न 

िवकास योजनेत ीन झोन या ऐवजी िनवासी झोन म येबदल होणेस मा यता देणेत यावी.  
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मा.सुरेश भोईर– मा.महापौर साहेब, उपसुचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.अडॅ.मोरे र  शेडग-े   मा.महापौर  साहेब,उपसुचना ि वकारली आहे. 

मा.अिजत ग हाणे –मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह भोसरी हॉि पटल शेजारी 

आप याला ऑ सीजन लँ ट उभं  करायचा आहे. अ यंत चांगला िवषय आहे. म यंतरी आप याला 

कोिवड या काळात ऑ सीजनची कमतरता जाणवली आिण यानंतर आयु  आिण यां या टमने 

चांगलं काम केलं आहे. आिण या कोिवड या काळात आपण हळूहळू सावरतोय आिण ही पुढ या 

काळातील जी गरज आहे. उ ा जर ितसरी लाट आली तर यासंदभात पुढ या काळाम ये आप याला 

तयारी ठेवायची आहे हणुन आपण हे य  चालू केलेले आहेत. या िवषया या अनुषंगाने मला 

आप यासमोर एक िवषय आणायचा आहे क ,तु ही ही जागा खाजगी वाटाघाटीने यायचं ठरवलं 

आहे. जवळपास ८० लाखाचा खच आप याला आहे. माई,मी बजेट या िमट ग या वेळेस बोललो 

होतो क ,आपला जो काही भूसंपादनाचा िनधी आहे.आपण १५० कोटीचा िनधी ठेवला होता. परंतु 

टँड ग किमटीने जवळपास ११० ते १२० कोटी पये वळवला आहे. यानंतर आ ही बोल यानंतर 

सु दा आपण तो िनधी वळवला आहे. फ   दोन कोटी पये या भूसंपादनासाठी ठेवलेला आहे. 

याबाबतीत मी सम  भेटून आप या िनदशनास आणुन दलं आहे. माग या वेळेस सु दा यावेळेला 

ऑनलाईन जी.बी.झाली यावेळेला सु दा आपण भामा आसखेडचं पाणी आप याला आणायचं आहे 

हणुन ता पुरती व था हणुन आपण ितथं जॅकवेल  करतोय आिण तळवडेला आप याला जो 

पोटर ता करायचा आहे या पोटर याचं आप याला जागा ता यात यायची आहे आिण तो जागा 

मालक आप याला जा तीचा मोबदला मागतोय आिण यालाही मोबदला दे याचा  िवषय 

जी.बी.म ये आणला होता. मा.महापौर साहेब, आपण भूसंपादनासाठी अवघे दोन कोटी पये ठेवले 

आहेत. या दोन कोटी पयाम ये ही जी सगळी मह वाची कामे आहेत ती कशी काय करणार आहात. 

हणजे मुळात तु ही टँड ग किमटीम ये भूसंपादनाचा  िनधी वळवायला पािहजे न हता. नामदेवराव 

मी तु हांला यावेळेस सु दा सांिगतलं होतं क ,तु ही अशा प दतीचं काम क  नका, शेवटी आप या 

वषभर काम करायचं आहे. आिण या वषभराम ये अशी काय आप याला संकटाला सामोरे जावं 

लागणार आहे अशा वेळेस आप याला पैशाची गरज लागणार आहे. इथं आप याकडे पैसे नाहीत. या 

नगररचना िडपाटमटकडे काम करायला पैसेच नाहीत. यांना कुठली मोजणी करायची हणलं तरी 

यां याकडे पैसे नाहीत. मग मी या िडपाटमटला िवचार यानंतर यांनी सांिगतलं क ,आ ही ताव 

ठेवणार आहे. मला वाटलं या जनरल बॉडीला िवषय येईल पण तो काय आला नाही. ते हणले आ ही 

भांडार िवभागा या मा यमातुन ठराव घेणार आहे. मुळात नामदेवराव तु ही हा  चुक चा पायंडा 

पाडलेला आहे. तु ही १५० कोटी पयामधुन १४८ कोटी पये वळवले आहेत. आयु  साहेब, आपण 
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अव या ५/६ भागाला पैसे दलेले आहेत. नागरीकांना या पैशावर अिधकार आहे. या ५/६ 

भागांना डोळयासमोर ठेवुन तु ही भूसंपादनाचे पैसे वळवले आहेत. ही कुठली प दत कामाची आिण 

मग अशा मह वा या कामांना पैसे राहणार नसतील तर उपयोग काय?  एका बाजुला आपण  

पा याची ओरड आहे हणतो भामा आसखेडव न बंद पाईपलाईन मधुन पाणी आणायचं हणलं तर 

आपण आणु शकलो नाही. पुणे महापािलकेची आिण आपली एकाच वेळी मंजुरी होती. पुणे 

महापािलकेने पाणी आणलं आिण आपण अजुनही ता पुरती व था करताय?  आयु  साहेब,तु ही 

आता जे जॅकवेल करताय ही ट पररी अँरेजमट आहे वा तिवक आपण बंद पाईपलाईन मधुन पाणी 

आणायचं ठरवलं आहे. बंद पाईपलाईनमधुन पाणी आण याचं तुमचं लॅ नग आहे. ज हा भामा 

आसाखडेमधुन बंद पाईपलाईन ारे पाणी येईल यामुळे आपण हा जो ५० ते १०० कोटी पयांचा 

खच करणार आहे हा वाया जाणार आहे. हणजे आपण एका बाजुला या महापािलके या पैशाचं 

नुकसान करतोय,नागराकां या पैशाचं नुकसान करतोय, अितशय चुक या  प दतीचं कामकाज हे 

चाललं आहे. आप याला बजेट या ठरािवक पस टेज िनधी हा भूसंपादनासाठी ठेवावा लागतो. असं  

असताना  तु ही गेली चार वष या  बजेटवर बोलूच दलं नाही.का,तर तु हांला अशा चुक या 

प दतीनं काम करायची होती.  आिण आता तु ही  केलं तुम या ल ात आलं तरी तु ही पुढं चुका 

के या आहेत. आता या भूसंपादनासाठी कुठून पैसे देणार आहात. हा अ यंत मह वाचा िवषय आहे, 

याला कुठून पैसे देणार,तळवडेला कुठून पैसे देणार आहात असे अनेक  आहेत आिण तु ही जर अशा 

प दतीने काम करणार असाल तर एका बाजुला तु ही जनतेचा कळवला दाखवता आिण दुस-या 

बाजुला अशा प दतीने काम करता. नामदेवराव तु हांला यावेळेस देखील िनदशनास आणनु दलं 

होतं तरी तु ही ऐकलं नाही. आिण जी.बी.म ये सु दा परत तरतुद वग केली  आहे. मा.महापौर 

साहेब,अ यंत चुक या प दतीने कामकाज चाललं आहे या गो ीचा मी ती  िनषेध करतो.  

             यानंतर उपसुचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 

ठराव मांक- ६५०                                                             िवषय मांक- ३ 

दनांक -१८/६/२०२१                                                         िवभाग- मा.आयु   

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नरिव/कािव/११/१४३/ 

               २०२१, द.०७/०५/२०२१ 

        पपरी चचवड महानगरपािलका े ाम ये उ वले या को हीड-१९ या आप कालीन 

प रि थतीम ये नाग रकांना वै क य सेवा व सुिवधा देणेकामी मौजेभोसरी येथील स.नं.१ पैक  म ये 

मंजूर िवकास आराख ातील आर ण .४३१ “दवाखाना व सूितगृह आिण ंथालय” यासाठी ४० 
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गुंठे े ावर हॉि पटलिवकिसत करणेत आले आहे.स ि थतीत सदर हॉि पटलाचा वापर 

को हीड णांसाठी होत असून पुण पपरी चचवड शहरातील नागरीकांना सदरहॉि पटलचा उपयोग 

होत आहे.तथािप सदर हॉि पटलम ये ऑि सजन व था उपल धनाही. यामुळे भांडार िवभागामाफत 

सदर ठकाणी  ऑि सजन लॅ ट बसिवणेचािनणय घेणेत आला असून तसेच ऑि सजन लॅ ट ए सपट 

यांचे मतानुसार सदर ठकाणी िव मान णालया या पुवकडील बाजूस असले या स.नं.१/३ पैक  

(िस.स.नं.३६५२) मधील जागा उपयु  असलेबाबत िनणय दला आहे. यामुळे उ हॉि पटलसाठी 

ऑि सजन लॅ ट बसिवणेकामी मौजे भोसरी येथील स.नं.१/३ पैक  (िस.स.नं.३६५२) मधील जागा 

तातडीने ता यात घेणे आव यक आहे. 

मौजे भोसरी येथील णालया या पूवकडील बाजूस असलेली स.नं.१/३ पैक  

(िस.स.नं.३६५२) मधील ३० मी लांबीचा व १५.५० मी ं दीचा २४ मी. ं दर याला लागून 

असेले या मोक या िनवासी िवभागातील ४६५ चौ.मी. े  महानगरपािलके या िवकास योजनेत 

िनवासी िवभागात समािव  आहे. सदर मोक या िनवासी िवभागातील ४६५ चौ.मी. े  ऑि सजन 

लॅ टसाठी खाजगी वाटाघाटीने ता यात घेणेस व ता यात येणा-या े ाचा मोबदला (३०% दलासा 

र मेसह) मा.महापािलका सभा ठराव .७७४, द.२०/११/२०१५ व मा.महापािलका सभा 

ठराव .९१५, द.२९/०८/२०१६ नुसार अदा करणेस सन २०२१-२२ चे शी  

शु दगणकदरसुिचनुसार र. .१३,३००/- ित चौ.मी. या दरा माणे मु यांकनर. .८०,३९,८५०/-

खच अपेि त आहे. मौजे भोसरी येथील स.नं.१/३ पैक  (िस.स.नं.३६५२) या जागे या मालक  

ाबाबत ७/१२ प कावर समाईक े हणून न द असून अनेक नावे आहेत. यामुळे य ात सदर 

जागे यामालक चा बोध होत नस यामुळे साथरोग अिधिनयम १८९७ व आप ी व थापन 

कायदा२००५ मधील कलम ४१ नुसार पपरी चचवड महानगरपािलका सदर जागा ता यात 

घेतआहे. सदर जागेबाबत मालक  ह  िस द झा यानंतरच संबिधत जागा मालकांनाजागेचा मोबदला 

महानगरपिलका अदा करणार आहे. सदर तावास मा.महापािलकासभेची मा यता घेऊन जागा 

ता यात घेणेबाबत कायवाही करणे आव यक आहे.  

तरी मौजे भोसरी येथील णालया या पूवकडील बाजूस असलेली स.नं.१/३पैक  

(िस.स.नं.३६५२) मधील ३० मी लांबीचा व १५.५० मी ं दीचा २४ मी ं दर याला लागून 

असेले या मोक या िनवासी िवभागातील ४६५ चौ.मी. े महानगरपािलके या णालयास 

ऑि सजन लॅ टसाठी ता यात घे यास सन२०२१-२२ चे शी  शु द गणक दरसुिचनुसार 
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र. .१३,३००/- ित चौ.मी. यादरा माणे मु यांकन र. .८०,३९,८५०/- (अ री र. . शी लाख 

एकोणचाळीस हजार आठशे प ास फ ) खच येणार असून यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

मौजे चचवड, ल मीनगर, पपरी चचवड लक रोड येथील स.नं.२६८, आर ण . २३७ येथील 

जागा उ ान या योजना साठी आरि त केलेली होती. सदर उ ाना शेजारील जागेत ी.वसंत वळसे, 

ी.सुभाष वळसे, ी.चा द  देपोलकर व ी.रामचं  जाधव या नागरीकांची घरे असुन, ते सदर 

जागेत सुमारे ४० वषापासून राहत असून, सदर जागाही उ ाना या आरि त जागेत समािव  आह.े 

तसेच सदर जागेचा या नागरीकांनी कोणताही बदला घेतलेला नाही तसेच भूमीसंपादन िवभागाकडून 

िनवाडाही झालेला नाही. परंतु स  ि थतीत मनपाने सदर नागरीक राहत असलेली जागा वगळता 

उव रत आरि त जागेत पपरी चचवड महापािलकेने ४ वषापूव च पूणपण ेउ ान िवकिसत केलेले 

आह.े तसेच याचे वॉलकंपाउंडचे कामही पूण झालेलेआह.े यामुळे सदर नागरीक राहत असले या 

जागेची उ ाना साठी गरज लागणार नाही. सबब सदर नागरीक राहत असलेली जागा आर णातून 

वगळ यास मा यता दे यात येत आह.े तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेचे िवकासयोजनेतील 

ह रत िवभागातून िनवासी झोन म य े पांतर करणेबाबत मु ा १. महारा  रा य शासन नगर 

िवकास िवभाग यांचे कडील अिधसूचना 

.टी.पी.एस१८/०५/६९५/०५/१३ द.३/५/२००८  

२. सभापती, प. च.शहर सुधारणा सिमती यांचे कडील िवषय .१  

ठराव .१९ द.१५/६/२०२१रोजीचा संमत ठराव. 

३. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५,४१, ७८ इ.  

४. महारा  रा य शासन नगररचना अिधिनयम १९६६ कलम ३६ अ वय े

    गाव मौजे चोिवसावाडी येथील गट .९२ यासी े  ९८ आर े ीन झोन म ये िवकास 

योजनेत दशिवलेले आहे.याच गटातील काही े मनपाचे सावजिनक १८ मीटर र यासाठी िवना 

मोबदला संपा दत केलेआहे.संपा दत े  िनवासी झोन म ये आहे. सबब, संदभ .१ ते ४ 

चेअवलोकन क न िवकास योजनेत ीन झोन या ऐवजी िनवासी झोन म येबदल होणेस मा यता 

देणेत येत आहे. 

     अनुकुल- ८१                                                               ितकुल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
                                                  -------  
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मा.अडॅ.मोरे र  शेडग–े मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ४ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो.  
                                                                             िवषय मांक- ४ 

दनांक १८/६/२०२१                                                 िवभाग – मा.आयु  

             संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .िवमुका/५/कािव/२६९/ 

                    २०२१, द.१२/०५/२०२१ 

िनिवदानोटीस मांक 44/10/2020-21 िस  करणेत आलेली होती.  सदरचीिनिवदा 

येत “ . .18 म ये अ ावत मशानभुमी बांधणे(िव ुतदाहीनी) अंतगत िव ुत 

िवषयक कामे करण”े या नावाने िनिवदा िस दीकरणेत आलेली आहे. तथािप मंजूर मनपा 

अंदाजप क2021-22  मधील पा. .375 वरअ. .17 येथे“ . .23 (नवीन . .१८) 

म ये अ ावत मशानभुमी बांधणे अंतगत िव ुत िवषयक कामे करण”े  असे कामाचे नाव 

नमुदआहे. कामकाजाचे सोईचे दृ ीने िनिवदा िस दी केले या कामा या नावाचा“ 

. .१८ म ये अ ावत मशानभुमी बांधणे (िव ुत दािहनी) अंतगत िव ुत िवषयक कामे 
करण”ेसन2021-22 चे अंदाजप क म ये समावेश करणे आव यक असलेने यास मा यता 

देणेत यावी.  

मा.संदीप क पटे  - मा.महापौर साहेब,ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ४ वर पुढील माणे उपसुचना मांडतो-  



100 
  

 
 

भाग . ३ डी. पी. र यावर िव ुत िवषयक कामे करणे या कामातून इतर आव यक िव ुतिवषयक कामे करण.े.. पपरी चचवड महानगरपािलक इ ेि य कायालय िव ुत 
िवभागामाफत िनिवदा नोटीस . ४२/१-२०१८/१९ अ वये “ भाग .३ डी. पी. र यावर िव ुत िवषयक कामे करणे. " हे काम काढणेत आलेले आह.े सदर कायादेश 

.िवमुका/५/कािव/४५६/२०१९ द.२०/०८/२०१९ अ वये काम मे.एस. पॅझम एंटर ायझेस यांना देणेत आलेले आह.े सबब, “ भाग .३ डी. पी. र यावर िव ुत िवषयक कामे करणे. " या 
कामातून भाग .३ मधे न ाने तयार झाले या डी.पी. व नॉन डी.पी. र यांवर दवाब ी व था व इतर अनुषंगीक िव ुतिवषयक कामे करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच पपरी चचवड मनपा प रसरात वाहतूक व थेत सुधारणा करणेकामी ा फक िस ल म ये सुधारणा करणे आव यक अस याने “ पपरी चचवड मनपा प रसरात एलईडी 
डेकोरे ट ह ॅ फक िस ल बसवणे.” याकामसाठीयेणाराखचर पये एक कोटीचे खचास शासक य मा यता देणेस व सदरर म पये एक कोटी “महापौर िनधी” यालेखाशीषकातूनखच 
कर यास मा यता देणेत यावी. 

तसेच सन २०२०-२१ या सुधा रत व सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पातील कामांचा तरतुदीवाढव याबाबत... सन २०२१-२२ या आ थकवषात खालील नमूद केले या कामांची 
आव यकता असून नाग रकां या सोयीसाठी सदरचीकामे करणे गरजेचे आहे व सदर कामे कर यासाठी खाली नमूद के या माणे तरतूदआव यक आह.ेतरी सदर कामां याअथसंक पात खालील 

माणे तरतूद कर यास मा यता देणेत यावी. 
 
 

अ.
. कामाचेनाव लेखाशीष पा.

. 
अनु.

. 
अंदाजप
क यर म 

सन२०२१-
२२ ची 
तरतूद 

वाढ घट एकूणआव
यक तरतूद 

१ वा हेकरवाडीमु य र ता ते अंडरपास र ता डांबरीकरण करण.े थाप यिवशेष 
योजना २४ ३६ ३००००००० ० १६०००००० ० १६०००००० 

२ सन२०२०-२०२१ क रता भाग .१७ िबजलीनगर मधील उव रत र ता 
डांबरीकरण / कॉ टीकरण करणे. 

थाप यिवशेष 
योजना ४८ ३३ ७००००००० २५००००० ० २५००००० ० 

३ भाग .१७ मधील चचवडेनगर भागातील उव रत ठकाणी र ते 
डांबरीकरण करणे.  

थाप यिवशेष 
योजना ३९ ५०५ ९०००००० २०००००० ० २०००००० ० 
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४ 
चचवडिबजलीनगर येथील सबवे पासून वा हेकरवाडी या मु य 

र यापयतचा र ता ( पाईन रोड) अबन ीट िडझाईन नुसार िवकिसत 
करणे. 

थाप यिवशेष 
योजना ४४ १३० ५०००००००० ७६३५००० ० ७६३५००० ० 

५ सन२०२१-२२ क रता चचवडेनगर भागात िविवध ठकाणी डांबरीकरण 
करणे.  भांडवली १०९ ४३ १५०००००० ४०००००० ० ३८६५००० १३५००० 

एकूण       ६२४०००००० १६१३५००० १६०००००० १६०००००० १६१३५००० 

तरी वर नमूदकेले माणे कामांचा सन २०२०-२१ या सुधा रत व सन २०२१-२२ या मुळअथसंक पात समावेश क न सदर कामाना तरतूद कर यास मा यता देणेत  यावी. 

तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले याक- ेि य कायालय, थाप य िवभागाकडील नवीन िवकास कामांचा समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अ. . उप लेखािशष अथवा कामाच ेनाव  लेखािशष  बजेट 
पान  

बजेट 
अ.  

मूळ 
शासक य   

मा यता र म 
 

सुधा रत 
शासक य   

मा यता र. . 

सन २०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  

सन २०२१-
२२ साठी 
सुधारीत 
तरतूद 

1 भाग . 2 मधील बो-हाडेवाडी मधील अधवट 
असलेल ेडी. पी. व नॉन डी.पी र त ेिवकसीत करणे. 

िवशेष योजना 35 365 50,000,000 300,000,000 10,000 14,900,000   14,910,000 

2 भाग .2 बो-हाडेवाडी मधील र यांच ेहॉटिम स 
प तीन ेडांबरीकरण करणे. 

भांडवली काम-े डांबरी 
र त े निवन काम   30,000,000   7,980,000   7,980,000 

3 
भाग . 2 बो-हाडेवाडी मधील मनपा इमारती, 

रोड फ नचर व इतर थाप य िवषयक कामे करणे. 
भांडवली काम-े 

थाप य िवषयक काम े
करणे. 

निवन काम 
  

30,000,000   7,000,000   7,000,000 

4 भाग .2 बो-हाडेवाडी म ये ठक ठकाणी 
पावसा या पा याचा िनचरा हो यासाठी आर.सी.सी. 

भांडवली- नाला े नग निवन काम   30,000,000   7,000,000   7,000,000 
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पाईप टाकणे. 

5 
भाग .2 बो-हाडेवाडी म ये ठक ठकाणी पे ह ग 
लॉक दु ती तसेच नवीन पे ह ग लॉक बसिवणे व 

इतर अनुषंिगक काम ेकरणे. 

भाडवली काम-े दगडी 
फरशी फुटपाथ निवन काम 

  
30,000,000   7,000,000   7,000,000 

6 
भाग . 2 बो-हाडेवाडी परीसरात वाचनालय 

खुच , व दशादशक फलक बसिवणे व पुरिवणे तसेच 
र यांना थम ला टर प े मारणे. 

वाचनालय 126 9 2,500,000 
  

1,400,000 0 1,400,000 0 

7 

भाग . 2 बो-हाडेवाडी, बनकरव ती व 
आ हाटव ती प रसरात ठक ठकाणी पावसाच ेपाणी 
वा न जाणेक रता  RCC पाईप लाईन टाकणे व 
इतर थाप य िवषयक कामे करणे. 

सरफेस गटस 128 17 2,490,000 

  

1,660,000 0 1,660,000 0 

8 
भाग . 2 मोशी येथील गायकवाडव ती तुपेव ती 

स त ेनगर प रसरात  पावसाच ेपाणी वा न 
जाणेक रता  RCC पाईप लाईन टाकणे  

सरफेस गटस 129 20 2,490,000 
  

1,660,000 0 1,660,000 0 

9 भाग . 2 मिधल बो-हाडेवाडी प रसरातील र त े 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे.  

खडी मु माच ेर त े 131 25 4,980,000   2,000,000 0 2,000,000 0 

10 
भाग . 2 मोशी मिधल संभाजीनगर स त े

पाटीलनगर गायकवाड व ती परीसरातील र त े
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे.  

खडी मु माच ेर त े 131 26 4,980,000 
  

2,000,000 0 2,000,000 0 

11 
भाग . 2 बो-हाडेवाडी येथील आ हाटव ती, 

हजारेव ती िवनायक नगर प रसरात  ठक ठकाणी 
पे ह ग लॉक बसिवणेव इतर अनुषंिगक काम ेकरणे.  

दगडी फरशी फुटपाथ 135 41 2,490,000 
  

1,500,000 0 1,500,000 0 

12 
भाग . 2 बो-हाडेवाडी येथील र तेनगर, 

बोराटेव ती प रसरात ठक ठकाणी पे ह ग लॉक 
बसिवणे व इतर अनुषंिगक काम ेकरणे.  

दगडी फरशी फुटपाथ 135 42 2,490,000 
  

1,500,000 0 1,500,000 0 
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13 
भाग . 2 मोशी मिधल  िखरीडव ती, बारणेव ती, 

स त ेपाटील नगर प रसरात  पे ह ग लॉक बसिवणे 
व  इतर अनुषंिगक काम ेकरणे.  

दगडी फरशी फुटपाथ 135 43 2,490,000 
  

1,500,000 0 1,500,000 0 

14 
भाग . 2 मोशी मिधल नागे र, कॉलनी समथ 

कॉलनी तंबाजी बोराटेनगर  प रसरात पे ह ग लॉक 
बसिवणे व ईतर अनुषंिगक काम ेकरणे. 

दगडी फरशी फुटपाथ 135 44 2,490,000 
  

1,500,000 0 1,500,000 0 

15 
भाग . 2 मोशी मिधल  तुपेव ती गायकवाडव ती, 

भारतमाता चौक प रसरात पे ह ग लॉक बसिवणे व 
इतर अनुषंिगक काम ेकरणे. 

दगडी फरशी फुटपाथ 135 45 2,490,000 
  

1,500,000 0 1,500,000 0 

16 

भाग . 2 बो-हाडेवाडी मोशी मधील MNGL 
िव ुत िवभाग / जलिनःसारण पाणीपुरवठा तसेच 
र त ेखोदकामास परवानगी दले या सेवावािह यांच े
चर BBM प दतीन ेबुजिवणे.  

िविवध कंपनी/ 
महानगरपािलका यांनी 
खोदले या र यांच ेचर 

बुजिवणे 

138 10 4,980,000 

  

2,100,000 0 2,100,000 0 

17 

भाग . 2 मोशी, तुपेव ती, गायकवाडव ती       
बो-हाडेव ती प रसरातील सारथी हे पलाईन व रल 
त ारीच ेिनवारण करणे कामी थाप य िवषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे 

थाप य िवषयक काम े
करणे  143 75 2,490,000 

  

1,600,000 0 1,600,000 0 

18 
भाग . 2 बो-हाडेवाडी मधील (जुनी) म.न.पा. 

शाळा प रसरात िसमा भत बांधणे  व इतर थाप य 
िवषयक काम ेकरणे. 

ाथिमक व दु यम 
िश ण 525 15 2,490,000 

  
1,660,000 0 1,660,000 0 

19 
भाग . 2 मिधल बो-हाडेवाडी प रसरात FRP 

शौचालय पुरिवणे व बांधणे तसेच इतर अनुषंिगक 
काम ेकरणे. 

संडास व मुता-या  528 13 2,490,000 

  

1,600,000 0 1,600,000 0 
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20 

भाग . २ मोशी येथील पुणे नािशक र ता ते स ह 
. १३९० ते १३२७ बारणे व ती िवकास 

आराख ातील २४. मी र ता िवकिसत करणेसाठी 
िव ुतिवषयक काम ेकरणे.  

थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक काम ेक 

ेि य कायालय  
378 2 50,000,000 

  

9,000,000 0 8,950,000 50,000 

21 
भाग . २ म ये िविवध ठकाणी िव ुत िवषयक 

काम ेकरणे सावजिनक सुरि तता 
क ेि य कायालय 328 9 12,832,045 0 6,900,000   6,850,000 50,000 

22 

भाग . 2 म ये मोशी बो-हाडेवाडी िवनायकनगर 
येथ ेधमवीर छ पती संभाजी महाराज यां या 
पुत या या प रसरात शंभू सृ ी उभारणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  (ब) आट काम े(कलाकुसरीच े
काम) 

िवशेष योजना 63 32 500,000,000 

  

5,000,000 0 4,900,000 100,000 

      एकूण 655,172,045 420,000,000 44,090,000 43,880,000 43,880,000 43,990,000 

 
  
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील भाग  १३ मधील निवन कामांचे समावेश करणेबाबत... पपरी चचवड महानगरपािलके या सन 

२०२१-२२ या अंदाजप कात भाग  १३ म ये काही कामे करणे अ याव यक असून सदर कामांचा सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 
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अ. . कामाचे नाव  पान . अ. . लेखािशष  
शासक य 

मा यता 

सन २०२१-
२२ ची तरतुद  

वाढ करावयाची 
तरतुद  

घट करावयाची 
तरतुद  

एकूण 
आव यक 
र म  

१ भाग  १३ म ये फुटपाथ टाँम वाँटर पाथवे 
वआव यतेनुसार थाप य िवषयक कामे करणे.  

निवन काम 
 भांडवली  १५०००००० ० १००००   १०००० 

२ भाग  १३ मधील अंतगत र यांची दु ती 
क न हाँटिम स प तीने डांबरीकरण करणे. 

निवन काम 
भांडवली १५०००००० ० १००००   १०००० 

३ भाग  १३ येथील िविवध मनपा इमारत ची 
देखभाल दु ती व सभोवताल या प रसरात 
आव यकतेनुसार थाप य िवषयक कामे करणे. 

निवन काम 
भांडवली  १५०००००० ० १००००   १०००० 

४ भाग  १३ येथील अ िवनायक प रसर व 
सभोवताल या प रसरातील अंतगत र ते 
समपातळीत घेवून िवकसीत करणे. 

निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

५ भाग  १३ येथील िशवभुमी प रसर व 
सभोवताल या प रसरातील अंतगत र ते 
समपातळीत घेवून िवकसीत करणे. 

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

६ भाग  १३ येथील ठाकरे मैदान प रसर व 
सभोवताल या प रसरातील अंतगत र ते 
समपातळीत घेवून िवकसीत करणे. 

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

७ भाग  १३ येथील पाईन रोड या बाजुचे 
र यावरील टाँम वाँटर फुटपाथ व र ता 
िवकसीत करणे. 

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 
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८ वाँड  १३ यमुनानगर येथील अंतगत 
ग यांम ये टाँम वाँटर फुटपाथ व र ते 
िवकसीत करणे. 

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

९ वाँड  १३ साईनाथनगर येथील अंतगत 
ग यांम ये टाँम वाँटर फुटपाथ क न 
िवकसीत करणे. 

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

१० वाँड  १३ येथील मशानभुमी इतर मनपा 
इमारती येथे कंपाऊंड वाँल प ाशेड व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

११ भाग  १३ यमुनानगर येथील क म नं ५,६ 
व सभोवताल या प रसरातील फुटपाथ टाँम 
वाँटर क न र ते िवकसीत करणे.  

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

१२ भाग  १३ मधील दुगानगर चौक ते िचकन 
चौक र याचे काँ टीकरण करणे. ३७ ४५५ िवशेष 

योजना  २००००००० १२००१००० ० ११०००० ११८९१००० 

 एकूण        २६५०००००० १२००१००० ११०००० ११०००० १२००१००० 

 
                   तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या तरतूदीम ये वाढ करणेबाबत... उपरो  िवषया वये भाग .३२ मधील खालील कामा या  

तरतूदीम ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी. 
अ.  पान 

. 
अ.  कामाचे नाव भाग 

. 
अंदाजप क य 

र म 
सन २०२१ - 
२२चामुळ 

अंदाज  

वाढ 
करावयाची 
र म . 

घट करावयाची 
र म . 

सन २०२१ - 
२२चाआव यक मुळ 

अंदाज  
१ ८३४ ९१ भाग .३२ सांगवी मधील जलतरण 

तलावाचे आधूिनक प दतीने नुतनीकरण 
३२ १०००००००० ७५०००००० ० ३००००००० ४५०००००० 
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करणे. 
२ ८ १५ भूसंपादन िनधी   २०१९०००० ३००००००० ० ५०१९०००० 

   एकुण    ३००००००० ३०००००००  

 
तरी वरील कामासाठी सन २०२१-२२ चे साठीचे अंदाजप कात वरील माणे आव यक तरतुद कर यास मा यता देणेत यावी. 

थाप य िवभागाअंतगत खालील त यात नमूद केले या कामांना र म पये ९१,१७,००,०००/- एवढी भुसंपादन िनधीमधून वग करण करणेत आले होते. सदर 
तरतूदीमधून र म पये ५६,५३,७०,०००/- ची घट क न सदरची तरतूद भुसंपादन िनधीकडे वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 

 

अ. . कामाचे नाव पान ./ 
अनु . 

सन२०२१-२२ ची 
तरतूद र.  

वाढकरावयाचीतरतूद 
र.  

घटकरावयाचीतरतूद 
र.  

एकूणतरतुद 
र. . 

३ भाग . १० मधील शा नगर प रसरातील 
र यांचे कॉ टीकरणकरणे. 42/249 ४००००००० 

  
1,80,00,000 2,20,00,000 

४ भुसंपादन पु तक .३ पान .२८६/२८७     1,80,00,000 

    

        
1,80,00,000 1,80,00,000 
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अ. . कामाचे नाव 
अंदाजप

क य 
र म 

सन २०२१-
२२ मधील 

तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

घट 
करावयाची 

तरतुद 

सन २०२१-
२२िश लक तरतूद 

१ भाग .११ मधील क तुरी माकट ते साने चौक मु य 
र याचे हॉटिम स प दतीनेडांबरीकरण करणे 

१,००,००,००० ६०,००,००० 
० ३६,००,००० २४,००,००० 

२ भाग .११ मधील अजंठानगर प रसरातील मु य र याचे 
काँ टीकरण करणे 

१०,००,००,००
० 

१,००,००,००० 
० ६०,००,००० ४०,००,००० 

३ 
भाग .११ मधील ि वेणीनगर चौक ते कुदळवाडी चौक 
पाईन र याचे कडेने निवन रंगीतपे ह ग लॉक बसिवणे व 

र याचे सुशोिभकरण करणे 
१,००,००,००० ६०,००,००० 

० ३६,००,००० २४,००,००० 

४ भाग .११ मधील नेवाळेव ती मधील आर ण .१/११२ 
( ाथिमक शाळा) िवकिसत करणे. 

१०,००,००,००
० 

५०,००,००० 
० ३०,००,००० २०,००,००० 

५ 
भाग .११ मधील पुणानगर, कृ णानगर म ये ठक ठकाणी 

वाचनालये बोड बचेस बसिवणेथम ला ट पटने र यांना प े 
मारणे. 

४०,००,००० २५,००,००० 
० १५,००,००० १०,००,००० 

६ भाग .११ मधील साने चौक  ते केशवनगर पयत र याचे 
कडेने पे ह ग लॉक बसिवणेव इतर अनुषंगीक कामे करणे. 

६०,००,००० ३०,००,००० 
० १८,००,००० १२,००,००० 
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७ 
भाग .११ मधील पुणानगर भोसले पे ोल पंप र ता व 

इतर ठकाणी निवन रंगीतपे ह ग लॉक बसिवणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे. 

४५,००,००० २५,००,००० 
० १५,००,००० १०,००,००० 

८ 
भाग .११ मधील कृ णानगर सिचन ि कम, ि वेणीनगर व 

इतर प रसरात पे ह ग लॉकबसिवणे व फुटपाथ तयार 
करणे. 

१,००,००,००० २५,००,००० 
० १५,००,००० १०,००,००० 

९ भाग .११ मधील कृ णानगर प रसरात मोकळया जागेत 
समाज मं दर बांधणे. 

१,५०,००,००० ४०,००,००० 
० २४,००,००० १६,००,००० 

१० भाग .११ म ये िविवध ठकाणी बोड, बचेस बसिवणे 
थम ला टीक पटने प ेमारणे व इतर अनुषंगीक कामे करणे. 

३०,००,००० १७,००,००० 
० १०,२०,००० ६,८०,००० 

११ 
भाग .११ मधील कोयनानगर, शरदनगर, नेवाळेव ती व 

इतर प रसरात थाप य िवषयक करकोळदेखभाल 
दु तीची कामे करण.े 

३०,००,००० २०,००,००० 
० १२,००,००० ८,००,००० 

१२ भाग .११ म ये िविवध ठकाणी फुटपाथ व टॉम 
वॉटरलाईन िवषयक देखभाल दु तीचीकामे करण.े 

३०,००,००० २०,००,००० 
० १२,००,००० ८,००,००० 

१ भुसंपादनिनधी   ४,७२,००,००० 
२,८३,२०,००० ० १,५०,००,००,००० 

  एकूण २६,८५,००,००
० 

९,४४,००,००० 
२,८३,२०,००० २,८३,२०,००० १,५०,००,००,००० 

    
   



110 
  

 
 

 
 

अ. . उपलेखािशषअथवा कामाचे नाव लेखािशष 
बजेट 
पान 

. 

बजेट 
अ. . 

सुधा रत
शास
क य 

मा यता 
र. . 

सन २०२१-
२२ चीमुळ 

तरतूद 
वाढ घट सन २०२१-२२ 

चीसुधारीत तरतूद 

१ 
भाग .७ भोसरी येथील सहल 

क ाम ये सथे टक ॅक करणे वइतर 
नुतणीकरणाची कामे करणे. 

थाप य 
उ ान २९७ २२० १०,००,००

,००० 
३,५०,००,००० 

० ९६,००,००० २,५४,००,००० 

२ 
भाग .७ भोसरी येथील सहल क  येथे 
फश अ े रयम करणे वइतर अनुषंगीक 

कामे करणे. 

थाप य 
उ ान २९७ २२२ १०,००,००

,००० 
१,००,०१,००० 

० ६०,००,००० ४०,०१,००० 

३ भाग .७ भोसरी येथील सहल 
क ाम ये लेझर शो करणे. 

थाप य 
उ ान     

१०,००,००
,००० 

४,००,००,००० 
० २,४०,००,००० १,६०,००,००० 

४ भूसंपादन िनधी   २८६ २८७     
३,९६,००,०००     

              ३,९६,००,००० ३,९६,००,०००   

अ. . पान 
. अ. . कामाचे नाव सन २०२१-२२ 

चीतरतूद . वाढ घट सन २०२१-२२ 
चीिश लक तरतूद 

१ २३ ४ 
भाग .१९ मधील अंतगत र ते मजबुतीकरण / 

सुधारणा /नुतनीकरण/ टँम काँ टीकरण अ यावत 
२,८५,००,०००   

५९,५०,००० २,२५,५०,००० 
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प दतीने करणे. 

२ २३ ५ 

भाग .१९ मधील दुगा कॉनर ते रामकृ ण मोरे 
े ागृह हार ता मजबुतीकरण / सुधारणा / 

नुतनीकरण/ टँम कॉ टीकरण अ यावत 
प दतीनेकरणे. 

६,००,००,००० 
  

१,७५,००,००० ४,२५,००,००० 

३ ८४ १ ब भाग कायालयासाठी निवन शासक य इमारत 
बांधण े

११,००,००,०००   ३,५०,००,००० ७,५०,००,००० 

४ ३३ ३२१ भाग .१९ मधील अ हसा चौकाचे सुशोिभकरण 
करणे. 

१,५०,०१,०००   १,०५,००,००० ४५,०१,००० 

५ ३३ ३२५ भाग .१९ सुदशननगर प रसरातील र यांचे 
काँ टीकरण करणे. 

२,००,०१,०००   १,४०,००,००० ६०,०१,००० 

६ ३३ ३३७ भाग .१९ मधील ना यांना आर सी सी िसमा भत 
बांधणे व इतरअनुषंिगक कामे करणे. 

२,००,०१,०००   १,४०,००,००० ६०,०१,००० 

७ ७६ ३ मोहननगर प रसरात मोहननगर वेश ार ते मेहता 
हॉ पीटल डी. पी. काँ टीकरण करणे. 

७,००,००,०००   ३,१५,००,००० ३,८५,००,००० 

८ २८६ ४ भूसंपादन िनधी(नगररचना) १,३१,६५,००,००० 
१२,८४,५०,००० ० १,३१,६५,००,००० 

          
१२,८४,५०,००० १२,८४,५०,०००   
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अ. . कामांचे नाव लेखािशष 
बजेट 

पु तक ३ 
पान . 

बजेट 
पु त
क 

३अनु
. . 

मुळ 
शास कय
मा यता 
र. . 

सुधारीत 
शास कय 

मा यता र.  

सन २०२१-
२२तरतूद वाढ घट 

सन २०२१-
२२िश लकतर

तूद 

१ 
भाग .१२ मधील योतीबानगर 

सोनवणेव ती र याचे टॉमवॉटर चबर 
बदलणे व डांबरीकरण करणे. 

िवशेषयोज
ना ३७ ४४३ ५,००,००,००० ५,००,००,००० ६०,०१,००० 

० ३६,००,००० २४,०१,००० 

२ 

भाग .१२ ता हाणेव ती 
ि वेणीनगरयेिथल अ ती वातील टॉम 
वॉटर लाईनम येसुधारणा क न 
आव यकतेनुसार निवन लाईन टाकणे 

भांडवली २०० २० १,००,००,००० १,५०,००,००० ६०,०१,००० 
० ३६,००,००० २४,०१,००० 

३ 
भाग .१२ तळवडे येथील कहारमाथा 

प रसरातील जुने अ ती वातीलर यांचे 
खडी मु मीकरण व डांबरीकरण करण.े 

भांडवली २०३ २५ २,००,००,००० २,००,००,००० १,००,०१,००० 
० ६०,००,००० ४०,०१,००० 

४ 

भाग .१२ तळवडे येिथल तळवडे 
िचखली ह  प रसरातील 
जुनेअ ती वातील र यांचे खडी 
मु मीकरण व डांबरीकरण करणे. 

भांडवली २०३ २६ २,००,००,००० २,००,००,००० १,००,०१,००० 
० ६०,००,००० ४०,०१,००० 

५ भाग .१२ मांगीरबाबा मं दर 
प रसरातील र ते डांबरीकरणकरणे.  भांडवली २०५ ४७ १,००,००,००० १,५०,००,००० ५०,००,००० 

० १८,००,००० ३२,००,००० 
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६ 
भाग .१२ येथील च हाणव ती ते 
मशानभुमी पयतचा 

र ताखडीमु मासह डांबरीकरण करणे. 
भांडवली २०५ ४८ १,००,००,००० १,५०,००,००० ६०,००,००० 

० १८,००,००० ४२,००,००० 

७ भाग .१२ ि वेणीनगर येथील अंतगत 
र ते डांबरीकरणकरणे.  भांडवली २०५ ५२ २,००,००,००० २,००,००,००० ५०,०१,००० 

० ३०,००,००० २०,०१,००० 

८ 
भाग .१२ तळवडे येथील बाठेव ती 

प रसरातील अंतगत र तेडांबरीकरण 
करणे.  

भांडवली २०५ ५८ २,००,००,००० २,००,००,००० ४०,०१,००० 
० २४,००,००० १६,०१,००० 

९ 
भाग .१२ तळवडे येथील ल मीनगर 

कॅनबे चौक प रसरातील अंतगतर ते 
डांबरीकरण करणे. 

भांडवली २०५ ६० २,००,००,००० २,००,००,००० ५०,०१,००० 
० ३०,००,००० २०,०१,००० 

१० 
भाग .१२ मधील तळवडे येथील संत 

तुकारामनगर प रसराम येपे ह ग लॉक 
बसिवण े

भांडवली २०८ ४६ १,००,००,००० १,५०,००,००० ६०,०१,००० 
० ३६,००,००० २४,०१,००० 

११ 

भाग .१२ मधील ि वेणीनगर चौक 
ते तळवडे चौक मु य र याचेबाजुस 
फुटपाथ दु ती क न आव यकतेनुसार 
निवन फुटपाथ करणे. 

भांडवली २०८ ५० १,००,००,००० १,५०,००,००० ३०,०१,००० 
० १८,००,००० १२,०१,००० 

१२ भाग .१२ तळवडे पीनगर येथे 
थाप य िवषयक कामे करणे. भांडवली २१५ ५५ २,००,००,००० २,००,००,००० ५०,००,००० 

० १८,००,००० ३२,००,००० 

१३ 
भाग .१२ ता हाणेव ती ि वेणीनगर 

येथे थाप य िवषयक कामेकरणे.  
 

भांडवली २१५ ५६ २,००,००,००० २,००,००,००० ५०,००,००० 
० १८,००,००० ३२,००,००० 
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१४ 
भाग .१२ तळवडे येथे 
मशानभूमीची थाप य िवषयक 

देखभालदु ती करण.े  

प 
५३३ ४ ८०,००,००० १,५०,००,००० ५०,००,००० 

०      १,८०,००,००० ३,२०,००,००० 

अंदाज प क 

१५ 
भाग .१२ तळवडे आ. .१/५२ व 

१/५३ येथे थाप य िवषयक 
िविवधिवकास कामे करणे.  

थाप य 
उ ान ३०० ३०१ २५,००,००,००० २५,००,००,००० ३,००,०१,००० 

० १,८०,००,००० १,२०,०१,००० 

१६ 
फ ेि य कायालय अंतगत भाग .१२ 
मधील निवन उ ानाचेनुतनीकरण 
करणे. (सन २०२१-२२) 

उ ाने फ ३५४ १९ ४०,००,००० ४०,००,००० २५,००,००० 
० ६,००,००० १९,००,००० 

१७ 

फ ेि य कायालय अंतगत पीनगर 
तळवडे भाग .१२ मधीलन ाने 
होणा-या अंतगत व इतर र यावर 
दवाब ीची व था करणे व 

अनुषंिगककामे करणे (२०२१-२०२२) 

सावजिनक
सुरि तता 
फ 

३३६ ३६ ४०,००,००० ४०,००,००० २५,००,००० 
० ९,००,००० १६,००,००० 

१८ 

फ ेि य कायालय अंतगत पीनगर 
तळवडे भाग .१२ मधीलन ाने 
होणा-या डी.पी.व इतर र यावर 
दवाब ीची व था करणे व 

अनुषंिगककामे करणे. (२०२१-२०२२)  

सावजिनक 
सुरि तता 
फ 

३३६ ३७ ४०,००,००० ४०,००,००० २३,००,००० 
० ७,८०,००० १५,२०,००० 

१९ 

फ ेि य कायालय अंतगत पीनगर 
तळवडे भाग .१२ मधीलऔ ोिगक 
प रसराम ये न ाने होणा-या र यावर 
दवाब ीची सोय करणे वअनुषंिगक 

कामे करणे. (सन २०२१-२०२२) 

सावजिनक 
सुरि तता 
फ 

३३६ ३८ ४०,००,००० ४०,००,००० २३,००,००० 
० ७,८०,००० १५,२०,००० 
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२० 

फ ेि य कायालय अंतगत पीनगर 
तळवडे भाग .१२प रसरातील र ता 
ं दीकरणातील दवाब ी व थेतील 

खांब हलिवण,े आव यकतेनुसारर यावर 
दवाब ीची सोय करणे व अनुषंिगक 

कामे करणे. (सन २०२१-२०२२) 

सावजिनक 
सुरि तता 
फ 

३३६ ३९ ४०,००,००० ४०,००,००० २३,००,००० 
० ७,८०,००० १५,२०,००० 

२१ 

फ ेि य कायालय अंतगत भाग .१ 
व १२ म ये आव यक 
याचौकाम येहायमा ट दवे उभारणे 

(सन२०२१-२०२२) 

हायमा ट 
दवे फ 
भाग 

३६४ ६ ५०,००,००० ५०,००,००० २३,००,००० 
० ९,६०,००० १३,४०,००० 

२२ 

फ ेि य कायालयअंतगत भाग .१२ 
मधील िविवध शहरी गरीबव तीम ये 

काश व था करणे व इतर िव ुत 
िवषयक त सम कामे करणे. (सन२०२१-
२०२२) 

सावजिनक 
सुरि तता 
फ भाग प 
अंदाज प क 

५४६ १० ५०,००,००० ५०,००,००० २८,००,००० 
0 १२,००,००० १६,००,००० 

२३ 
करसंकलन सामा यकर पु तक .२ पान 

.४६, ४७ वरर, .११,००,००,०००/- 
जमा वाढ दशिवणेत यावी 

  46/47         
  ० ० 

२४ भूसंपादन िनधी   286/287       १,३९,००,००,००० 
६,६०,००,००० ० १,३९,००,००,००० 

  एकूण       ५२,८०,००,०००   १,५१,८०,१०,००० 
६,६०,००,००० ६,६०,००,००० १,५१,८०,१०,००० 

 
 



116 
  

 
 

 
 
 

अ. . अंदाजप क नाव भाग 

शासक
य 

मा यता 
र म 

सन २०२१-
२२ 

चीतरतूद 
वाढ पान 

 अ. . घट 
सन २०२१-२२ 

चीिश लक 
तरतूद 

१ 

भाग ८ म ये से टर २ येथील १ ते ७० इमारती 
परीसरातील उवरीत ठकाणी व पोलीस लाईन 
प रसर व आवंती सोसायटी व भागातील इतर 
प रसर येथेसुशोिभकरण करणे अबन िडजाईन 

माणे पे हग लॉक बसिवण.े 

८ १,००,००० ३,००,००,००० 
० ० ० १,८०,००,००० १,२०,००,००० 

२ 

भाग ८ म ये से टर १० येथील ीराम कॉलनी 
प रसरातील खंडेव तीरोड पयत प हग लॉक व 
फुटपात, दुभाजक बसिवण.े भागातील इतर 
परीसर थाप य िवषयक कामे करणे. 

८ ३०,००० १,००,००,००० 
० ० ० ६०,००,००० ४०,००,००० 

३ भाग ८ म ये से टर ४ येथील कै.भगवान ल ढे 
उ ानासमोर सी डीवक करणे. ८ ५०,००० १,५०,००,००० 

० 

० 

६१ 

६१ 

५१ 

४७ 

६०,००,००० 

६०,००,००० 

९०,००,००० 

४०,०१,००० 

५ भाग ८ म ये ठक ठकाणी दुभाजकांची व इतर 
थाप य िवषयक कामेकरणे. ८ २०,००० १,००,०१,००० 

३,६०,००,००० 
२८६, 

२८७ 
४ ० ० 
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६ भूसंपादन िनधी (नगररचना) ० ० ० 
  ० ० ० २,४३,००,००० 

७ अखेरची िश लक     ० 
    ० 

  ०एकूण ० ० ० 
३,६०,००,००० ० ० ३,६०,००,००० १,२०,००,००० 

 
 
 

    
     

 
 

अ. . पान 
. अ. . कामाचे नाव सन २०२१-

२२चाअंदाज वाढ घट 
सन २०२१-
२२करीता 

अंदाज 

१ २५ ८२ 
भाग .२५ ताथवडे गावठाणापासून जीवननगर माग स ह 

नं.९९ व१०० मधून पुनावळेकडे जाणारा २४.०० 
मी.डी.पी.र ता िवकसीत करणे. 

६,००,००,००० 
- २,१०,००,००० ३,९०,००,००० 

२ २५ ८३ 
भाग .२५ वाकड येथीलभुजबळ व ती मधून वाकडकर व ती 

माग भुमकरव ती येथील हजवडीकडे एम.डी.आर.३१र याला 
जोडणारा ३०.०० मी. ंद डी.पी र ता िवकसीत करणे. 

८,००,००,००० 
- ३,६०,००,००० ४,४०,००,००० 

३ २५ ८६ भाग .२५ वाकड गावठाण येथील र तेिसमट कॉ टचे करणे. ३,००,००,००० 
- १,२०,००,००० १,८०,००,००० 
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४ २५ ९० भाग .२५ ताथवडे येथीलिजवननगरकडून मुंबई-बगलोरकडे 
जाणारा२४.०० मी. ंद डी.पी.र ता िवकसीत करणे 

६,००,००,००० 
- २,१०,००,००० ३,९०,००,००० 

५ २५ ९२ भाग .२५ ताथवडे येथील्   शिन मंदीराकडून मा ंजी 
गावाकडेजाणारा ३०.०० मी. ं द डी.पी.र ता िवकसीत करणे 

८,००,००,००० 
- ३,३०,००,००० ४,७०,००,००० 

६ २६ ९४ भाग .२५ वाकड येथील कलाटेपाक व इतर प रसरातील 
डी.पी.र ते अ ावत प दतीने िवकसीत करणे. 

५,००,००,००० 
- २,१०,००,००० २,९०,००,००० 

७ २६ ९५ 
भाग .२५ वाकड येथील कळमकर व ती ते ि टीन सोसायटी 

मधूनस ह नं.१६९ पासून मुंबई-बगलोर हायवेकडे जाणारा 
१८.०० मी. ंद डी.पी.र ताकॉ टीकरण करणे. 

५,००,००,००० 
- २,४०,००,००० २,६०,००,००० 

८ २६ ९७ भाग .२५ म ये आव यकतेनुसार र ते कॉ टीकरण करणे १०,००,००,००० 
  ४,५०,००,००० ५,५०,००,००० 

९ २६ १०९ भाग .२५ वाकड येथील आर ण .४/२३ म ये शाळा 
इमारत बांधण े

८,००,००,००० 
  ३,६०,००,००० ४,४०,००,००० 

१० २८६ ४ भूसंपादन िनधी (नगररचना) १,०८,५०,००,००० 
२४,९०,००,००० - १,५०,००,००,००० 

          
२४,९०,००,००० २४,९०,००,०००   

 
       तरी सदरची थाप य िवभागाकडे वगकरणेत आलेली अंदाजप क य तरतूदीम ये कपात (घट) क न ती तरतूद भुसंपादन िनधीकडे वाढ करणेबाबत   
       वग करण करणेकामी वाढ घट करणेस मा यता देणेत यावी. 
      मा.सुरेश भोईर– मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
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  मा.रा ल कलाटे– मा.महापौर साहेब,  मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- पपरी चचवड महानगरपािलका सवसाधारण सभेने मंजूर केलेले सन 
 २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप काम ये खालील काम न ाने समािव   क न यास शासक य मा यता व खालील माणे तरतुदीत वाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी. 

 
अ. 

. 
कामाचे नाव अंदाजप क य 

र म 
लेखािशष पान . 

अ. . 
सन २०२१-२२ 

ची तरतूद 
वाढ घट सन २०२१-२२ 

चा अंदाज 
१ भाग .२५ वाकड येथील िवकास आराखडयातील द  मंदीर र ता 

Urban Street Design नुसार िवकसीत करणे. 
७५.०० कोटी िवशेष 

योजना 
निवन काम - २.०० कोटी - २.०० कोटी 

२ वाकड फाटा त ेद  मंदीर पयत वाकड र ता Urban Street 

Design नुसार िवकसीत करणे. 

२५.०० कोटी िवशेष 
योजना 

४३/८३ ३८.१८ लाख ० ३८.०० 
लाख 

०.१८ लाख 

३ थाप य बीआरटीएस िवभागाकडील र यांचे अबन ीट िडझाईन 
नुसार आव यक व उव रत कामे करणे. 

३०.०० कोटी िवशेष 
योजना 

४३/७६ ३८.१८ लाख ० ३५.०० 
लाख 

३.१८ लाख 

४ पपरी चचवड शहरातील पुलांची व ेड सेपरेटरची थाप य िवषयक 
कामे करणे. 

२०.०० कोटी िवशेष 
योजना 

४५/१४९ ३८.१८ लाख ० ३७.०० 
लाख 

१.१८ लाख 

५ भाग .२५ ताथवडे गावातून जीवननगर माग पुनावळे गावाकडे 
जाणारा र ता िवकसीत करणे. 

५.०० कोटी िवशेष 
योजना 

२६/८७ ५०.०० लाख ० ४५.०० 
लाख 

५.०० लाख 

६ भाग .२५ पुनावळे येथील मुंबई बगलोर हायवे पासून काटे 
व तीकडे जाणारा ३०.०० मी.डी.पी.र ता िवकसीत करणे. 

५०.०० कोटी िवशेष 
योजना 

२६/८८ ५०.०० लाख ० ४५.०० 
लाख 

५.०० लाख 

 एकूण -    २.१४५४ कोटी २.०० कोटी २.०० कोटी २.१४५४ कोटी 
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मा.सुरेश भोईर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.अडॅ.मोरे र  शेडग–ेमा.महापौर  साहेब, उपसूचनां ि वकार या आहेत. 

     यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक- ६५१                                                       िवषय मांक- ४ 

दनांक – १८/६/२०२१                                                 िवभाग- मा.आयु  

                  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .िवमुका/५/कािव/२६९/ 
                                २०२१, द.१२/०५/२०२१ 
 

िनिवदानोटीस मांक 44/10/2020-21 िस  करणेत आलेली 

होती.  सदरचीिनिवदा येत “ . .18 म ये अ ावत मशानभुमी बांधणे(िव ुतदाहीनी) 

अंतगत िव ुत िवषयक कामे करण”े या नावाने िनिवदा िस दीकरणेत आलेली आहे. तथािप 

मंजूर मनपा अंदाजप क 2021-22  मधील पा. .375 वरअ. .17 येथ े “ . .23 (नवीन 

. .१८) म ये अ ावत मशानभुमी बांधणे अंतगत िव ुत िवषयक कामे करण”े  असे कामाचे 

नाव नमुदआहे. कामकाजाचे सोईचे दृ ीने िनिवदा िस दी केले या कामा या नावाचा“ 

. .१८ म ये अ ावत मशानभुमी बांधणे (िव ुत दािहनी) अंतगत िव ुत िवषयक कामे 
करण”ेसन2021-22 चे अंदाजप क म ये समावेश करणे आव यक असलेने यास मा यता देणेत 

येत आहे. तसेच  
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भाग . ३ डी. पी. र यावर िव ुत िवषयक कामे करणे या कामातून इतर आव यक िव ुतिवषयक कामे करण.े.. पपरी चचवड महानगरपािलक इ ेि य कायालय िव ुत 
िवभागामाफत िनिवदा नोटीस . ४२/१-२०१८/१९ अ वये “ भाग .३ डी. पी. र यावर िव ुत िवषयक कामे करणे. " हे काम काढणेत आलेले आह.े सदर कायादेश 

.िवमुका/५/कािव/४५६/२०१९ द.२०/०८/२०१९ अ वये काम मे.एस. पॅझम एंटर ायझेस यांना देणेत आलेले आह.े सबब, “ भाग .३ डी. पी. र यावर िव ुत िवषयक कामे करणे. " या 
कामातून भाग .३ मधे न ाने तयार झाले या डी.पी. व नॉन डी.पी. र यांवर दवाब ी व था व इतर अनुषंगीक िव ुतिवषयक कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच पपरी चचवड मनपा प रसरात वाहतूक व थेत सुधारणा करणेकामी ा फक िस ल म ये सुधारणा करणे आव यक अस याने “ पपरी चचवड मनपा प रसरात एलईडी 
डेकोरे ट ह ॅ फक िस ल बसवणे.” याकामसाठीयेणाराखचर पये एक कोटीचे खचास शासक य मा यता देणेस व सदरर म पये एक कोटी “महापौर िनधी” यालेखाशीषकातूनखच 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच सन २०२०-२१ या सुधा रत व सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पातील कामांचा तरतुदीवाढव याबाबत... सन २०२१-२२ या आ थकवषात खालील नमूद केले या कामांची 
आव यकता असून नाग रकां या सोयीसाठी सदरचीकामे करणे गरजेचे आहे व सदर कामे कर यासाठी खाली नमूद के या माणे तरतूदआव यक आह.ेतरी सदर कामां याअथसंक पात खालील 

माणे तरतूद कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.
. कामाचेनाव लेखाशीष पा.

. 
अनु.

. 
अंदाजप
क यर म 

सन२०२१-
२२ ची 
तरतूद 

वाढ घट एकूणआव
यक तरतूद 

१ वा हेकरवाडीमु य र ता ते अंडरपास र ता डांबरीकरण करण.े थाप यिवशेष 
योजना 

२४ ३६ ३००००००० ० १६०००००० ० १६०००००० 

२ सन२०२०-२०२१ क रता भाग .१७ िबजलीनगर मधील उव रत र ता 
डांबरीकरण / कॉ टीकरण करणे. 

थाप यिवशेष 
योजना 

४८ ३३ ७००००००० २५००००० ० २५००००० ० 

३ भाग .१७ मधील चचवडेनगर भागातील उव रत ठकाणी र ते 
डांबरीकरण करणे.  

थाप यिवशेष 
योजना 

३९ ५०५ ९०००००० २०००००० ० २०००००० ० 

४ 
चचवडिबजलीनगर येथील सबवे पासून वा हेकरवाडी या मु य 

र यापयतचा र ता ( पाईन रोड) अबन ीट िडझाईन नुसार िवकिसत 
थाप यिवशेष 

योजना 
४४ १३० ५०००००००० ७६३५००० ० ७६३५००० ० 
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करणे. 

५ सन२०२१-२२ क रता चचवडेनगर भागात िविवध ठकाणी डांबरीकरण 
करणे.  भांडवली १०९ ४३ १५०००००० ४०००००० ० ३८६५००० १३५००० 

एकूण       ६२४०००००० १६१३५००० १६०००००० १६०००००० १६१३५००० 

तरी वर नमूदकेले माणे कामांचा सन २०२०-२१ या सुधा रत व सन २०२१-२२ या मुळअथसंक पात समावेश क न सदर कामाना तरतूद कर यास मा यता  
देणेत येत आहे. 

 

तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले याक- ेि य कायालय, थाप य िवभागाकडील नवीन िवकास कामांचा समावेश करणेसमा यता देणेत  
येत आहे. 
 
 

अ.
. उपलेखािशषअथवाकामाचेनाव लेखािशष बजेट

पान  
बजेट
अ.  

मूळ शास
क यमा य
तार म  

सुधा रत
शासक यमा

यता र. . 

सन२०२१
-

२२मूळतर
तूद 

वाढ घट 

सन२०२१
-

२२साठीसु
धारीततर

तूद 

1 
भाग . 2 मधीलबो-

हाडेवाडीमधीलअधवटअसलेलेडी. पी. 
वनॉनडी.पीर तेिवकसीतकरणे. 

िवशेषयोजना 35 365 50,000,000 300,000,000 10,000 14,900,000   14,910,000 

2 भाग .2 बो- भांडवलीकामे- 
डांबरीर ते निवनकाम 

  
30,000,000   7,980,000   7,980,000 



123 
  

 
 

हाडेवाडीमधीलर यांचेहॉटिम सप
तीनेडांबरीकरणकरणे. 

3 

भाग . 2 बो-
हाडेवाडीमधीलमनपाइमारती, 
रोडफ नचरवइतर थाप यिवषयकका
मेकरणे. 

भांडवलीकामे- 
थाप यिवषयकका

मेकरणे. 
निवनकाम 

  

30,000,000   7,000,000   7,000,000 

4 

भाग .2 बो-
हाडेवाडीम ये ठक ठकाणीपावसा या
पा याचािनचराहो यासाठीआर.सी.सी
. पाईपटाकणे. 

भांडवली-
नाला े नग निवनकाम 

  

30,000,000   7,000,000   7,000,000 

5 

भाग .2 बो-
हाडेवाडीम ये ठक ठकाणीपे ह ग लॉ
कदु तीतसेचनवीनपे ह ग लॉकबस
िवणेवइतरअनुषंिगककामेकरणे. 

भाडवलीकामे- 
दगडीफरशीफुटपाथ निवनकाम 

  

30,000,000   7,000,000   7,000,000 

6 

भाग . 2 बो-
हाडेवाडीपरीसरातवाचनालयखुच , 
व दशादशकफलकबसिवणेवपुरिवणेत
सेचर यांनाथम ला टरप ेमारणे. 

वाचनालय 126 9 2,500,000 

  

1,400,000 0 1,400,000 0 

7 

भाग . 2 बो-हाडेवाडी, 
बनकरव तीवआ हाटव तीप रसरात
ठक ठकाणीपावसाचेपाणीवा नजाणे

क रता  RCC 

सरफेसगटस 128 17 2,490,000 

  

1,660,000 0 1,660,000 0 
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पाईपलाईनटाकणेवइतर थाप यिवषय
ककामेकरणे. 

8 

भाग . 2 
मोशीयेथीलगायकवाडव तीतुपेव तीस
तेनगरप रसरातपावसाचेपाणीवा न

जाणेक रता  RCC पाईपलाईनटाकणे 

सरफेसगटस 129 20 2,490,000 

  

1,660,000 0 1,660,000 0 

9 
भाग . 2 मिधलबो-

हाडेवाडीप रसरातीलर तेहॉटिम सप
दतीनेडांबरीकरणकरणे. 

खडीमु माचेर ते 131 25 4,980,000 

  

2,000,000 0 2,000,000 0 

10 

भाग . 2 
मोशीमिधलसंभाजीनगरस तेपाटीलन
गरगायकवाडव तीपरीसरातीलर तेहॉ
टिम सप दतीनेडांबरीकरणकरणे. 

खडीमु माचेर ते 131 26 4,980,000 

  

2,000,000 0 2,000,000 0 

11 

भाग . 2 बो-
हाडेवाडीयेथीलआ हाटव ती, 
हजारेव तीिवनायकनगरप रसरात ठ
क ठकाणीपे ह ग लॉकबसिवणेवइतर
अनुषंिगककामेकरणे. 

दगडीफरशीफुटपाथ 135 41 2,490,000 

  

1,500,000 0 1,500,000 0 

12 

भाग . 2 बो-
हाडेवाडीयेथीलर तेनगर, 
बोराटेव तीप रसरात ठक ठकाणीपे
ह ग लॉकबसिवणेवइतरअनुषंिगकका

दगडीफरशीफुटपाथ 135 42 2,490,000 

  

1,500,000 0 1,500,000 0 
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मेकरणे. 

13 

भाग . 2 मोशीमिधलिखरीडव ती, 
बारणेव ती, 
स तेपाटीलनगरप रसरातपे ह ग लॉक
बसिवणेवइतरअनुषंिगककामेकरणे. 

दगडीफरशीफुटपाथ 135 43 2,490,000 

  

1,500,000 0 1,500,000 0 

14 

भाग . 2 मोशीमिधलनागे र, 
कॉलनीसमथकॉलनीतंबाजीबोराटेनगर
प रसरातपे ह ग लॉकबसिवणेवईतरअ
नुषंिगककामेकरणे. 

दगडीफरशीफुटपाथ 135 44 2,490,000 

  

1,500,000 0 1,500,000 0 

15 

भाग . 2 
मोशीमिधलतुपेव तीगायकवाडव ती, 
भारतमाताचौकप रसरातपे ह ग लॉक
बसिवणेवइतरअनुषंिगककामेकरणे. 

दगडीफरशीफुटपाथ 135 45 2,490,000 

  

1,500,000 0 1,500,000 0 

16 

भाग . 2 बो-
हाडेवाडीमोशीमधीलMNGL 
िव ुतिवभाग 
/जलिनःसारणपाणीपुरवठातसेचर ते
खोदकामासपरवानगी दले यासेवावा
िह यांचेचर BBM प दतीनेबुजिवणे. 

िविवधकंपनी/ 
महानगरपािलकायां
नीखोदले यार यां

चेचरबुजिवणे 

138 10 4,980,000 

  

2,100,000 0 2,100,000 0 
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17 

भाग . 2 मोशी, तुपेव ती, 
गायकवाडव ती       बो-
हाडेव तीप रसरातीलसारथीहे पलाई
नव रलत ारीचेिनवारणकरणेकामी
थाप यिवषयकदेखभालदु तीचीका

मेकरणे 

थाप यिवषयकका
मेकरणे 143 75 2,490,000 

  

1,600,000 0 1,600,000 0 

18 

भाग . 2 बो-हाडेवाडीमधील (जुनी) 
म.न.पा. 
शाळाप रसरातिसमा भतबांधणेवइतर
थाप यिवषयककामेकरणे. 

ाथिमकवदु यमिश
ण 525 15 2,490,000 

  

1,660,000 0 1,660,000 0 

19 

भाग . 2 मिधलबो-
हाडेवाडीप रसरातFRP 
शौचालयपुरिवणेवबांधणेतसेचइतरअनु
षंिगककामेकरणे. 

संडासवमुता-या 528 13 2,490,000 

  

1,600,000 0 1,600,000 0 

20 

भाग . 
२मोशीयेथीलपुणेनािशकर तातेस ह . 
१३९०ते१३२७बारणेव तीिवकासआ
राख ातील२४. 
मीर तािवकिसतकरणेसाठीिव ुतिवष
यककामेकरणे. 

थाप य क पाअंत
गतिव ुतिवषयक
कामेक ेि यकाया

लय 

378 2 50,000,000 

  

9,000,000 0 8,950,000 50,000 

21 
भाग . 

२म येिविवध ठकाणीिव ुतिवषयकका
मेकरणे 

सावजिनकसुरि त
ताक ेि यकायाल

य 
328 9 12,832,045 0 6,900,000   6,850,000 50,000 



127 
  

 
 

22 

भाग . 2 म येमोशीबो-
हाडेवाडीिवनायकनगरयेथेधमवीरछ
पतीसंभाजीमहाराजयां यापुत या
याप रसरातशंभूसृ ीउभारणेवइतरअ

नुषंिगककामेकरणे  (ब) आटकामे 
(कलाकुसरीचेकाम) 

िवशेषयोजना 63 32 500,000,000 

  

5,000,000 0 4,900,000 100,000 

      एकूण 655,172,045 420,000,000 44,090,000 43,880,000 43,880,000 43,990,000 

  
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील भाग  १३ मधील निवन कामांचे समावेश करणेबाबत... पपरी चचवड महानगरपािलके या  
सन २०२१-२२ या अंदाजप कात भाग  १३ म ये काही कामे करणे अ याव यक असून सदर कामांचा सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात समावेश करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
 
अ. . कामाचे नाव  पान 

. 
अ. . लेखािशष  शासक य 

मा यता 

सन २०२१-२२ 
ची तरतुद  

वाढ करावयाची 
तरतुद  

घट करावयाची 
तरतुद  

एकूण आव यक 
र म  

१ भाग  १३ म ये फुटपाथ टाँम वाँटर पाथवे 
वआव यतेनुसार थाप य िवषयक कामे करणे.  

निवन काम 
 भांडवली  १५०००००० ० १००००   १०००० 

२ भाग  १३ मधील अंतगत र यांची दु ती 
क न हाँटिम स प तीने डांबरीकरण करणे. 

निवन काम 
भांडवली १५०००००० ० १००००   १०००० 

३ भाग  १३ येथील िविवध मनपा इमारत ची 
देखभाल दु ती व सभोवताल या प रसरात 
आव यकतेनुसार थाप य िवषयक कामे करणे. 

निवन काम 
भांडवली  १५०००००० ० १००००   १०००० 
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४ भाग  १३ येथील अ िवनायक प रसर व 
सभोवताल या प रसरातील अंतगत र ते 
समपातळीत घेवून िवकसीत करणे. 

निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

५ भाग  १३ येथील िशवभुमी प रसर व 
सभोवताल या प रसरातील अंतगत र ते 
समपातळीत घेवून िवकसीत करणे. 

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

६ भाग  १३ येथील ठाकरे मैदान प रसर व 
सभोवताल या प रसरातील अंतगत र ते 
समपातळीत घेवून िवकसीत करणे. 

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

७ भाग  १३ येथील पाईन रोड या बाजुचे 
र यावरील टाँम वाँटर फुटपाथ व र ता 
िवकसीत करणे. 

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

८ वाँड  १३ यमुनानगर येथील अंतगत 
ग यांम ये टाँम वाँटर फुटपाथ व र ते 
िवकसीत करणे. 

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

९ वाँड  १३ साईनाथनगर येथील अंतगत 
ग यांम ये टाँम वाँटर फुटपाथ क न 
िवकसीत करणे. 

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

१० वाँड  १३ येथील मशानभुमी इतर मनपा 
इमारती येथे कंपाऊंड वाँल प ाशेड व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 

११ भाग  १३ यमुनानगर येथील क म नं ५,६ 
व सभोवताल या प रसरातील फुटपाथ टाँम 
वाँटर क न र ते िवकसीत करणे.  

 निवन काम िवशेष 
योजना  २५०००००० ० १००००   १०००० 
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१२ भाग  १३ मधील दुगानगर चौक ते िचकन 
चौक र याचे काँ टीकरण करणे. ३७ ४५५ िवशेष 

योजना  २००००००० १२००१००० ० ११०००० ११८९१००० 

 एकूण        २६५०००००० १२००१००० ११०००० ११०००० १२००१००० 

 
           तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या तरतूदीम ये वाढ करणेबाबत... उपरो  िवषया वये भाग .३२ मधील खालील कामा या  

तरतूदीम ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.  पान 
. 

अ.  कामाचे नाव भाग 
. 

अंदाजप क य 
र म 

सन २०२१ - 
२२चामुळ 

अंदाज  

वाढ 
करावयाची 
र म . 

घट करावयाची 
र म . 

सन २०२१ - 
२२चाआव यक मुळ 

अंदाज  
१ ८३४ ९१ भाग .३२ सांगवी मधील जलतरण 

तलावाचे आधूिनक प दतीने नुतनीकरण 
करणे. 

३२ १०००००००० ७५०००००० ० ३००००००० ४५०००००० 

२ ८ १५ भूसंपादन िनधी   २०१९०००० ३००००००० ० ५०१९०००० 

   एकुण    ३००००००० ३०००००००  

 
तरी वरील कामासाठी सन २०२१-२२ चे साठीचे अंदाजप कात वरील माणे आव यक तरतुद कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

थाप य िवभागाअंतगत खालील त यात नमूद केले या कामांना र म पये ९१,१७,००,०००/- एवढी भुसंपादन िनधीमधून वग करण करणेत आले होते. सदर 
तरतूदीमधून र म पये ५६,५३,७०,०००/- ची घट क न सदरची तरतूद भुसंपादन िनधीकडे वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . कामाचे नाव पान ./ 
अनु . 

सन२०२१-२२ ची 
तरतूद र.  

वाढकरावयाचीतरतूद 
र.  

घटकरावयाचीतरतूद 
र.  

एकूणतरतुद 
र. . 

३ भाग . १० मधील शा नगर प रसरातील 
र यांचे कॉ टीकरणकरणे. 42/249 ४००००००० 

  
1,80,00,000 2,20,00,000 

४ भुसंपादन पु तक .३ पान .२८६/२८७     1,80,00,000 

    

        1,80,00,000 1,80,00,000 
  
 

 

 

अ. . कामाचे नाव अंदाजप क यर
म 

सन २०२१-
२२ 

मधीलतरतूद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

घट 
करावयाची 

तरतुद 

सन २०२१-
२२िश लक तरतूद 

१ भाग .११ मधील क तुरी माकट ते साने चौक मु य र याचे 
हॉटिम स प दतीनेडांबरीकरण करणे 

१,००,००,००० ६०,००,००० 
० ३६,००,००० २४,००,००० 

२ भाग .११ मधील अजंठानगर प रसरातील मु य र याचे 
काँ टीकरण करणे 

१०,००,००,००० १,००,००,००० 
० ६०,००,००० ४०,००,००० 
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३ 
भाग .११ मधील ि वेणीनगर चौक ते कुदळवाडी चौक 
पाईन र याचे कडेने निवन रंगीतपे ह ग लॉक बसिवणे व 

र याचे सुशोिभकरण करणे 
१,००,००,००० ६०,००,००० 

० ३६,००,००० २४,००,००० 

४ भाग .११ मधील नेवाळेव ती मधील आर ण .१/११२ 
( ाथिमक शाळा) िवकिसत करणे. 

१०,००,००,००० ५०,००,००० 
० ३०,००,००० २०,००,००० 

५ 
भाग .११ मधील पुणानगर, कृ णानगर म ये ठक ठकाणी 

वाचनालये बोड बचेस बसिवणेथम ला ट पटने र यांना प े 
मारणे. 

४०,००,००० २५,००,००० 
० १५,००,००० १०,००,००० 

६ भाग .११ मधील साने चौक  ते केशवनगर पयत र याचे 
कडेने पे ह ग लॉक बसिवणेव इतर अनुषंगीक कामे करणे. 

६०,००,००० ३०,००,००० 
० १८,००,००० १२,००,००० 

७ 
भाग .११ मधील पुणानगर भोसले पे ोल पंप र ता व इतर 
ठकाणी निवन रंगीतपे ह ग लॉक बसिवणे व इतर अनुषंगीक 

कामे करणे. 
४५,००,००० २५,००,००० 

० १५,००,००० १०,००,००० 

८ भाग .११ मधील कृ णानगर सिचन ि कम, ि वेणीनगर व 
इतर प रसरात पे ह ग लॉकबसिवणे व फुटपाथ तयार करणे. 

१,००,००,००० २५,००,००० 
० १५,००,००० १०,००,००० 

९ भाग .११ मधील कृ णानगर प रसरात मोकळया जागेत 
समाज मं दर बांधणे. 

१,५०,००,००० ४०,००,००० 
० २४,००,००० १६,००,००० 

१० भाग .११ म ये िविवध ठकाणी बोड, बचेस बसिवणे 
थम ला टीक पटने प ेमारणे व इतर अनुषंगीक कामे करणे. 

३०,००,००० १७,००,००० 
० १०,२०,००० ६,८०,००० 
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११ 
भाग .११ मधील कोयनानगर, शरदनगर, नेवाळेव ती व 

इतर प रसरात थाप य िवषयक करकोळदेखभाल दु तीची 
कामे करणे. 

३०,००,००० २०,००,००० 
० १२,००,००० ८,००,००० 

१२ भाग .११ म ये िविवध ठकाणी फुटपाथ व टॉम 
वॉटरलाईन िवषयक देखभाल दु तीचीकामे करण.े 

३०,००,००० २०,००,००० 
० १२,००,००० ८,००,००० 

१ भुसंपादनिनधी   ४,७२,००,००० 
२,८३,२०,००० ० १,५०,००,००,००० 

  एकूण २६,८५,००,००० ९,४४,००,००० 
२,८३,२०,००० २,८३,२०,००० १,५०,००,००,००० 

 
 
 

      

अ. . उपलेखािशषअथवा कामाचे नाव लेखािशष 
बजेट 
पान 

. 

बजेट 
अ. . 

सुधा रत
शासक य 
मा यता 

र. . 

सन २०२१-
२२ चीमुळ 

तरतूद 
वाढ घट सन २०२१-२२ 

चीसुधारीत तरतूद 

१ 
भाग .७ भोसरी येथील सहल 

क ाम ये सथे टक ॅक करणे वइतर 
नुतणीकरणाची कामे करणे. 

थाप यउ
ान २९७ २२० १०,००,००,००० ३,५०,००,००० 

० ९६,००,००० २,५४,००,००० 
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२ 
भाग .७ भोसरी येथील सहल क  

येथे फश अ े रयम करणे वइतर 
अनुषंगीक कामे करणे. 

थाप यउ
ान २९७ २२२ १०,००,००,००० १,००,०१,००० 

० ६०,००,००० ४०,०१,००० 

३ भाग .७ भोसरी येथील सहल 
क ाम ये लेझर शो करणे. 

थाप यउ
ान     १०,००,००,००० ४,००,००,००० 

० २,४०,००,००० १,६०,००,००० 

४ भूसंपादन िनधी   २८६ २८७     
३,९६,००,०००     

              ३,९६,००,००० ३,९६,००,०००   

अ. . पान 
. अ. . कामाचे नाव सन २०२१-२२ 

चीतरतूद . वाढ घट सन २०२१-२२ 
चीिश लक तरतूद 

१ २३ ४ 
भाग .१९ मधील अंतगत र ते मजबुतीकरण / 

सुधारणा /नुतनीकरण/ टँम काँ टीकरण अ यावत 
प दतीने करणे. 

२,८५,००,००० 
  

५९,५०,००० २,२५,५०,००० 

२ २३ ५ 

भाग .१९ मधील दुगा कॉनर ते रामकृ ण मोरे 
े ागृह हार ता मजबुतीकरण / सुधारणा / 

नुतनीकरण/ टँम कॉ टीकरण अ यावत 
प दतीनेकरणे. 

६,००,००,००० 
  

१,७५,००,००० ४,२५,००,००० 

३ ८४ १ ब भाग कायालयासाठी निवन शासक य इमारत 
बांधण े

११,००,००,०००   ३,५०,००,००० ७,५०,००,००० 

४ ३३ ३२१ भाग .१९ मधील अ हसा चौकाचे सुशोिभकरण 
करणे. 

१,५०,०१,०००   १,०५,००,००० ४५,०१,००० 
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५ ३३ ३२५ भाग .१९ सुदशननगर प रसरातील र यांचे 
काँ टीकरण करणे. 

२,००,०१,०००   १,४०,००,००० ६०,०१,००० 

६ ३३ ३३७ भाग .१९ मधील ना यांना आर सी सी िसमा भत 
बांधणे व इतरअनुषंिगक कामे करणे. 

२,००,०१,०००   १,४०,००,००० ६०,०१,००० 

७ ७६ ३ मोहननगर प रसरात मोहननगर वेश ार ते मेहता 
हॉ पीटल डी. पी. काँ टीकरण करणे. 

७,००,००,०००   ३,१५,००,००० ३,८५,००,००० 

८ २८
६ ४ भूसंपादन िनधी(नगररचना) १,३१,६५,००,००० १२,८४,५०,००० ० १,३१,६५,००,००० 

          
१२,८४,५०,००० १२,८४,५०,०००   

 

 

अ. . कामांचे नाव लेखािशष 

बजेट 
पु तक 

३ 
पान . 

बजेट 
पु त
क 

३अनु
. . 

मुळ 
शास कय
मा यता 
र. . 

सुधारीत 
शास कय
मा यता 

र.  

सन २०२१-
२२तरतूद वाढ घट 

सन २०२१-
२२िश लकतर

तूद 

१ 
भाग .१२ मधील योतीबानगर 

सोनवणेव ती र याचे टॉमवॉटर चबर 
बदलणे व डांबरीकरण करणे. 

िवशेषयो
जना 

३७ ४४३ ५,००,००,००० ५,००,००,००० ६०,०१,००० 
० ३६,००,००० २४,०१,००० 

२ 
भाग .१२ ता हाणेव ती 

ि वेणीनगरयेिथल अ ती वातील टॉम 
वॉटर लाईनम येसुधारणा क न 

भांडवली २०० २० १,००,००,००० १,५०,००,००० ६०,०१,००० 
० ३६,००,००० २४,०१,००० 
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आव यकतेनुसार निवन लाईन टाकणे 

३ 
भाग .१२ तळवडे येथील कहारमाथा 

प रसरातील जुने अ ती वातीलर यांचे 
खडी मु मीकरण व डांबरीकरण करण.े 

भांडवली २०३ २५ २,००,००,००० २,००,००,००० १,००,०१,००० 
० ६०,००,००० ४०,०१,००० 

४ 
भाग .१२ तळवडे येिथल तळवडे िचखली 

ह  प रसरातील जुनेअ ती वातील र यांचे 
खडी मु मीकरण व डांबरीकरण करण.े 

भांडवली २०३ २६ २,००,००,००० २,००,००,००० १,००,०१,००० 
० ६०,००,००० ४०,०१,००० 

५ भाग .१२ मांगीरबाबा मं दर 
प रसरातील र ते डांबरीकरणकरणे.  भांडवली २०५ ४७ १,००,००,००० १,५०,००,००० ५०,००,००० 

० १८,००,००० ३२,००,००० 

६ 
भाग .१२ येथील च हाणव ती ते 
मशानभुमी पयतचा र ताखडीमु मासह 

डांबरीकरण करणे. 
भांडवली २०५ ४८ १,००,००,००० १,५०,००,००० ६०,००,००० 

० १८,००,००० ४२,००,००० 

७ भाग .१२ ि वेणीनगर येथील अंतगत 
र ते डांबरीकरणकरणे.  भांडवली २०५ ५२ २,००,००,००० २,००,००,००० ५०,०१,००० 

० ३०,००,००० २०,०१,००० 

८ भाग .१२ तळवडे येथील बाठेव ती 
प रसरातील अंतगत र तेडांबरीकरण करणे.  भांडवली २०५ ५८ २,००,००,००० २,००,००,००० ४०,०१,००० 

० २४,००,००० १६,०१,००० 

९ 
भाग .१२ तळवडे येथील ल मीनगर 

कॅनबे चौक प रसरातील अंतगतर ते 
डांबरीकरण करणे. 

भांडवली २०५ ६० २,००,००,००० २,००,००,००० ५०,०१,००० 
० ३०,००,००० २०,०१,००० 

१० 
भाग .१२ मधील तळवडे येथील संत 

तुकारामनगर प रसराम येपे ह ग लॉक 
बसिवण े

भांडवली २०८ ४६ १,००,००,००० १,५०,००,००० ६०,०१,००० 
० ३६,००,००० २४,०१,००० 
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११ 

भाग .१२ मधील ि वेणीनगर चौक ते 
तळवडे चौक मु य र याचेबाजुस फुटपाथ 
दु ती क न आव यकतेनुसार निवन 
फुटपाथ करणे. 

भांडवली २०८ ५० १,००,००,००० १,५०,००,००० ३०,०१,००० 
० १८,००,००० १२,०१,००० 

१२ भाग .१२ तळवडे पीनगर येथे थाप य 
िवषयक कामे करणे. भांडवली २१५ ५५ २,००,००,००० २,००,००,००० ५०,००,००० 

० १८,००,००० ३२,००,००० 

१३ 
भाग .१२ ता हाणेव ती ि वेणीनगर येथे 
थाप य िवषयक कामेकरणे.  

 
भांडवली २१५ ५६ २,००,००,००० २,००,००,००० ५०,००,००० 

० १८,००,००० ३२,००,००० 

१४ भाग .१२ तळवडे येथे मशानभूमीची 
थाप य िवषयक देखभालदु ती करण.े  

प 
५३३ ४ ८०,००,००० १,५०,००,००० ५०,००,००० 

०      १,८०,००,००० ३,२०,००,००० 
अंदाज 
प क 

१५ 
भाग .१२ तळवडे आ. .१/५२ व १/५३ 

येथे थाप य िवषयक िविवधिवकास कामे 
करणे.  

थाप य 
उ ान 

३०० ३०१ २५,००,००,००० २५,००,००,००० ३,००,०१,००० 
० १,८०,००,००० १,२०,०१,००० 

१६ 
फ ेि य कायालय अंतगत भाग .१२ 
मधील निवन उ ानाचेनुतनीकरण करणे. 
(सन २०२१-२२) 

उ ाने फ ३५४ १९ ४०,००,००० ४०,००,००० २५,००,००० 
० ६,००,००० १९,००,००० 

१७ 

फ ेि य कायालय अंतगत पीनगर तळवडे 
भाग .१२ मधीलन ाने होणा-या अंतगत 

व इतर र यावर दवाब ीची व था 
करणे व अनुषंिगककामे करणे (२०२१-

सावजिन
कसुरि त
ता फ 

३३६ ३६ ४०,००,००० ४०,००,००० २५,००,००० 
० ९,००,००० १६,००,००० 
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२०२२) 

१८ 

फ ेि य कायालय अंतगत पीनगर तळवडे 
भाग .१२ मधीलन ाने होणा-या 

डी.पी.व इतर र यावर दवाब ीची 
व था करणे व अनुषंिगककामे करणे. 

(२०२१-२०२२)  

सावजिन
क 
सुरि त
ता फ 

३३६ ३७ ४०,००,००० ४०,००,००० २३,००,००० 
० ७,८०,००० १५,२०,००० 

१९ 

फ ेि य कायालय अंतगत पीनगर तळवडे 
भाग .१२ मधीलऔ ोिगक प रसराम ये 

न ाने होणा-या र यावर दवाब ीची 
सोय करणे वअनुषंिगक कामे करणे. (सन 
२०२१-२०२२) 

सावजिन
क 
सुरि त
ता फ 

३३६ ३८ ४०,००,००० ४०,००,००० २३,००,००० 
० ७,८०,००० १५,२०,००० 

२० 

फ ेि य कायालय अंतगत पीनगर तळवडे 
भाग .१२प रसरातील र ता 
ं दीकरणातील दवाब ी व थेतील खांब 

हलिवण,े आव यकतेनुसारर यावर 
दवाब ीची सोय करणे व अनुषंिगक कामे 

करणे. (सन २०२१-२०२२) 

सावजिन
क 
सुरि त
ता फ 

३३६ ३९ ४०,००,००० ४०,००,००० २३,००,००० 
० ७,८०,००० १५,२०,००० 

२१ 
फ ेि य कायालय अंतगत भाग .१ व 
१२ म ये आव यक याचौकाम येहायमा ट 
दवे उभारणे (सन२०२१-२०२२) 

हायमा ट 
दवे फ 
भाग 

३६४ ६ ५०,००,००० ५०,००,००० २३,००,००० 
० ९,६०,००० १३,४०,००० 
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२२ 

फ ेि य कायालयअंतगत भाग .१२ 
मधील िविवध शहरी गरीबव तीम ये काश 

व था करणे व इतर िव ुत िवषयक 
त सम कामे करणे. (सन२०२१-२०२२) 

सावजिन
क 
सुरि त
ता फ 

भाग प 
अंदाज 
प क 

५४६ १० ५०,००,००० ५०,००,००० २८,००,००० 
0 १२,००,००० १६,००,००० 

२३ 
करसंकलन सामा यकर पु तक .२ पान 

.४६, ४७ वरर, .११,००,००,०००/- 
जमा वाढ दशिवणेत यावी 

  46/47         
  ० ० 

२४ भूसंपादन िनधी   286/287       १,३९,००,००,००० 
६,६०,००,००० ० १,३९,००,००,००० 

  एकूण       ५२,८०,००,०००   १,५१,८०,१०,००० 
६,६०,००,००० ६,६०,००,००० १,५१,८०,१०,००० 
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अ. . अंदाजप क नाव भाग 

शासक
य 

मा यता 
र म 

सन २०२१-
२२ ची 
तरतूद 

वाढ पान 
 अ. . घट 

सन २०२१-२२ 
ची 

िश लक तरतूद 

१ 

भाग ८ म ये से टर २ येथील १ ते ७० 
इमारती परीसरातील उवरीत ठकाणी व 
पोलीस लाईन प रसर व आवंती सोसायटी 
व भागातील इतर प रसर 
येथेसुशोिभकरण करणे अबन िडजाईन 

माणे पे हग लॉक बसिवण.े 

८ १,००,००० ३,००,००,००० 
० ० ० १,८०,००,००० १,२०,००,००० 

२ 

भाग ८ म ये से टर १० येथील ीराम 
कॉलनी प रसरातील खंडेव तीरोड पयत 
प हग लॉक व फुटपात, दुभाजक बसिवण.े 

भागातील इतर परीसर थाप य िवषयक 
कामे करणे. 

८ ३०,००० १,००,००,००० 
० ० ० ६०,००,००० ४०,००,००० 

३ भाग ८ म ये से टर ४ येथील कै.भगवान 
ल ढे उ ानासमोर सी डीवक करणे. 

८ ५०,००० १,५०,००,००० 

० 

० 

६१ 

६१ 

५१ 

४७ 

६०,००,००० 

६०,००,००० 

९०,००,००० 

४०,०१,००० 

५ भाग ८ म ये ठक ठकाणी दुभाजकांची व 
इतर थाप य िवषयक कामेकरणे. 

८ २०,००० १,००,०१,००० 
३,६०,००,००० 

२८६, 

२८७ 
४ ० ० 

६ भूसंपादन िनधी (नगररचना) ० ० ० 
  ० ० ० २,४३,००,००० 
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७ अखेरची िश लक     ० 
    ० 

  ०एकूण ० ० ० 
३,६०,००,००० ० ० ३,६०,००,००० १,२०,००,००० 

 
 
 

    
     

 

अ. . पान 
. अ. . कामाचे नाव सन २०२१-

२२चाअंदाज वाढ घट 
सन २०२१-
२२करीता 

अंदाज 

१ २५ ८२ 
भाग .२५ ताथवडे गावठाणापासून जीवननगर माग 

स ह नं.९९ व१०० मधून पुनावळेकडे जाणारा २४.०० 
मी.डी.पी.र ता िवकसीत करणे. 

६,००,००,००० - २,१०,००,००० ३,९०,००,००० 

२ २५ ८३ 

भाग .२५ वाकड येथीलभुजबळ व ती मधून 
वाकडकर व ती माग भुमकरव ती येथील हजवडीकडे 
एम.डी.आर.३१र याला जोडणारा ३०.०० मी. ंद 
डी.पी र ता िवकसीत करणे. 

८,००,००,००० 
- ३,६०,००,००० ४,४०,००,००० 

३ २५ ८६ भाग .२५ वाकड गावठाण येथील र तेिसमट 
कॉ टचे करणे. 

३,००,००,००० 
- १,२०,००,००० १,८०,००,००० 

४ २५ ९० 
भाग .२५ ताथवडे येथीलिजवननगरकडून मुंबई-

बगलोरकडे जाणारा२४.०० मी. ंद डी.पी.र ता 
िवकसीत करणे 

६,००,००,००० 
- २,१०,००,००० ३,९०,००,००० 
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५ २५ ९२ 
भाग .२५ ताथवडे येथील्   शिन मंदीराकडून मा ंजी 

गावाकडेजाणारा ३०.०० मी. ं द डी.पी.र ता िवकसीत 
करणे 

८,००,००,००० 
- ३,३०,००,००० ४,७०,००,००० 

६ २६ ९४ 
भाग .२५ वाकड येथील कलाटेपाक व इतर 

प रसरातील डी.पी.र ते अ ावत प दतीने िवकसीत 
करणे. 

५,००,००,००० 
- २,१०,००,००० २,९०,००,००० 

७ २६ ९५ 

भाग .२५ वाकड येथील कळमकर व ती ते ि टीन 
सोसायटी मधूनस ह नं.१६९ पासून मुंबई-बगलोर 
हायवेकडे जाणारा १८.०० मी. ं द 
डी.पी.र ताकॉ टीकरण करणे. 

५,००,००,००० 
- २,४०,००,००० २,६०,००,००० 

८ २६ ९७ भाग .२५ म ये आव यकतेनुसार र ते कॉ टीकरण 
करणे 

१०,००,००,००० 
  ४,५०,००,००० ५,५०,००,००० 

९ २६ १०९ भाग .२५ वाकड येथील आर ण .४/२३ म ये 
शाळा इमारत बांधण े

८,००,००,००० 
  ३,६०,००,००० ४,४०,००,००० 

१० २८६ ४ भूसंपादन िनधी (नगररचना) १,०८,५०,००,००० 
२४,९०,००,००० - १,५०,००,००,००० 

          
२४,९०,००,००० २४,९०,००,०००   

            
                    तरी सदरची थाप य िवभागाकडे वगकरणेत आलेली अंदाजप क य तरतूदीम ये कपात (घट) क न ती तरतूद भुसंपादन िनधीकडे वाढ करणेबाबत   
                    वग करण करणेकामी वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका सवसाधारण सभेने मंजूर केलेले सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप काम ये खालील काम न ाने समािव     
  
क न यास शासक य मा यता व खालील माणे तरतुदीत वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 



142 
  

 
 

अ. 
. 

कामाचे नाव अंदाजप क य 
र म 

लेखािशष पान . 
अ. . 

सन २०२१-
२२ 

ची तरतूद 

वाढ घट सन २०२१-
२२ 

चा अंदाज 
१ भाग .२५ वाकड येथील िवकास आराखडयातील द  

मंदीर र ता Urban Street Design नुसार िवकसीत 
करणे. 

७५.०० कोटी िवशेष 
योजना 

निवन 
काम 

- २.०० 
कोटी 

- २.०० कोटी 

२ वाकड फाटा त ेद  मंदीर पयत वाकड र ता Urban 

Street Design नुसार िवकसीत करणे. 

२५.०० कोटी िवशेष 
योजना 

४३/८३ ३८.१८ लाख ० ३८.०० 
लाख 

०.१८ लाख 

३ थाप य बीआरटीएस िवभागाकडील र यांचे अबन 
ीट िडझाईन नुसार आव यक व उव रत कामे करणे. 

३०.०० कोटी िवशेष 
योजना 

४३/७६ ३८.१८ लाख ० ३५.०० 
लाख 

३.१८ लाख 

४ पपरी चचवड शहरातील पुलांची व ेड सेपरेटरची 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

२०.०० कोटी िवशेष 
योजना 

४५/१४९ ३८.१८ लाख ० ३७.०० 
लाख 

१.१८ लाख 

५ भाग .२५ ताथवडे गावातून जीवननगर माग 
पुनावळे गावाकडे जाणारा र ता िवकसीत करणे. 

५.०० कोटी िवशेष 
योजना 

२६/८७ ५०.०० लाख ० ४५.०० 
लाख 

५.०० लाख 

६ भाग .२५ पुनावळे येथील मंुबई बगलोर हायवे 
पासून काटे व तीकडे जाणारा ३०.०० मी.डी.पी.र ता 
िवकसीत करणे. 

५०.०० कोटी िवशेष 
योजना 

२६/८८ ५०.०० लाख ० ४५.०० 
लाख 

५.०० लाख 

 एकूण -    २.१४५४ कोटी २.०० 
कोटी 

२.०० 
कोटी 

२.१४५४ 
कोटी 
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अनुकूल- ८१      ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
     ---- 
मा.अडॅ.मोरे र  शेडग-े  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक  ५ वर  मी पुढील माणे ठराव   
मांडतो.  
 

ठराव  मांक -  ६५२                                                  िवषय मांक – ५ 
दनांक – १८/६/२०२१                                               िवभाग – मा.आयु  

 
                संदभ–   मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/कािव/५१३/२०२१, 

                            दनांक ०९/०६/२०२१ 
        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 िनगमीत केलेली आहे. पपरी चचवड 
महानगरपािलकेमाफत कोरोना िवषाणूचा ादुभाव रोख याकरीता कामकाजाचे िनयोजन 
क न उपाययोजना कर यात येत आहेत. यानुषंगानेCOVID-१९चे संदभात शासनाकडून 

कवा शास कय अिधका-याकडून ा  झालेले, आदेश,िनदश, अिधसूचना, प रप के, प े 

मा.महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ सादर करणे आव यक आहे. यानुसार वै क य 
िवभागाकडे सोबतचे प  “अ” नुसारCOVID-१९चेसंदभातशासनाकडून कवा शासक य 

अिधका-यांकडून ा  झालेले शासन िनणय, आदेश, िनदश, अिधसूचना, प रप के, प े 
आद ची मािहती स मा.सद यांना ा  होणेकामी सभा कामकाज िनयमावलीतील 
तरतुदीनुसार शासनाकडून कवा शासक य अिधका-यां कडून ा  झाले या प ांचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

मा. संदीप  क पटे  - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
 

               यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
     अनुकुल -  ८१                                                                      ितकुल- ० 
 

    अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                             ---- 
मा.िसमा सावळे– मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह या िवषया या 

अनुषंगाने आप याला २३ नगरसेवकांनी शासक य प वहार हा या सभागृहा या  
पटलावरती ठेवावा  हणुन प ं दलेलं आहे. मी सु दा आप याला प ं दलेलं आहे. आमची 
आप याला िवनंती आहे क , येक जनरल बॉडीला  नगरसिचव साहेब,तु ही पण ल ात या 
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येक जनरल बॉडीला शासनाकडुन आलेला प वहार, तुमचे अहवाल अवलोकनासाठी का 
होईना ते सभागृहा या पटलावरती असले पािहजेत. अशी मी िवनंती करते आिण आपण 
आयु ांना तशा सूचना करा ात.  

 
मा.कमल घोलप  – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ६ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते.  

 
ठराव  मांक -  ६५३                                                  िवषय मांक – ६ 
दनांक – १८/६/२०२१                                                िवभाग – मा.नगरसिचव  

मा.िवधी सिमती  
 

        कायपि का मांक१२, द.०७/०५/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
 

मा.श मला बाबर    -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
                   यानंतर सदर ठराव मतास  टाकणेत आला असता--- 
 

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

मा.कमल घोलप   – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ७ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते.  
 

ठराव  मांक -  ६५४                                                  िवषय मांक –७ 

दनांक – १८/६/२०२१                                                िवभाग – मा. नगरसिचव 
मा.मिहला व बालक याण सिमती 

 
कायपि का मांक ०९, द.०८/०४/२०२१चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

 
मा.श मला बाबर    -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 
                        यानंतर सदर ठराव मतास  टाकणेत आला असता--- 
 
        अनुकूल- ८१                                    ितकुल- ० 
 
        अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

                                          ----------- 
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मा.महापौर– सवाचे आभार मानून 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/६/कािव/७९४ /२०२१ 

दनांक -  ३/९/२०२१ 
 

                                                                              
                                                                          (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.महापािलका आयु ्     यांचे प . . वै /१०/कािव/५१३/२०२१ द.०९/०६/२०२१ चे 
लगत.) 

 

  


