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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३० 

सभावृ ांत 

दनांक – २०.०५.२०१४      वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे म े २०१४ ची मा.महापािलका सभा मंगळवार 
द.२०.०५.२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 
 

1. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 
2. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 
3. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

4. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू  
5. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

6. मा.भालेकर अ णा दलीप 

7. मा.सौ. वाती मोद सान े

8. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
9. मा.थोरात विनता एकनाथ 

10. मा.सायकर अजय शंकरराव 

11. मा.जाधव साधना रामदास 

12. मा.जाधव राहल गुलाबु  

13. मा.आ हाट मंदा उ म 

14. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
15. मा.काळजे िनतीन ताप 

16. मा. वनया द प (आबा) तापक र 
17. मा.जगद श शे ट  

18. मा.बाबर शारदा काश 

19. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

20. मा.उ हास शे ट  

21. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
22. मा.पवार संगीता शाम 

23. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

24. मा.तानाजी व ठल खाडे 
25. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

26. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
27. मा.(िचखल)े मराठे अ नी अ जत 
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28. मा.भारती फरांदे 

29. मा.आर.एस.कुमार 
30. मा.चा शीला भाकर कुटे 

31. मा.भालेराव ितभा ाने र 
32. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

33. मा.नंदा वकास ताकवण े

34. मा.नेटके सुमन राज  

35. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

36. मा.भ डवे संिगता राज  

37. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

38. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

39. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
40. मा.ल ढे गणेश नारायण 

41. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
42. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 
43. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

44. मा.अपणा िनलेश डोके 

45. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

46. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
47. मा.जय ी वसंत गावडे 
48. मा.पवार मनीषा काळूराम 

49. मा. साद शे ट  

50. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

51. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
52. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  
53. मा.शेख अ लम शौकत 

54. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

55. मा.वाबळे संजय म हारराव 

56. मा.म डगेर  वषा वलास 

57. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

58. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

59. मा.सुपे आशा र वं  

60. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

61. मा.अ जत दामोदर ग हाणे  
62. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
63. मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
64. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
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65. मा.महेशदादा कसन लांडग े
66. मा. दा बाजीराव लांडे  

67. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडग े

68. मा.ल ढे शुभागंी संतोष 

69. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

70. मा.ननवरे जत  बाबा 
71. मा.सावळे िसमा र वं  

72. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

73. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

74. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

75. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

76. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

77. मा.कदम सदगु  महादेव 

78. मा.कैलास महादेव कदम 

79. मा.छाया जग नाथ साबळे 

80. मा.आसवाणी स वता धनराज 

81. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

82. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

83. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

84. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
85. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

86. मा.काळे वमल रमेश 

87. मा.पाडाळे िनता वलास 

88. मा. वनोद जयवंत नढे 

89. मा.तापक र अिनता म छं  

90. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

91. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
92. मा.बारणे िनलेश हरामण 

93. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

94. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

95. मा.बारणे माया संतोष 

96. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

97. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
98. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
99. मा.कलाटे वाती मयरु 
100. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

101. मा.च धे आरती सुरेश 
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102. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

103. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

104. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

105. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

106. मा.जगताप राज  गणपत 

107. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

108.मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

109. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

110. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
111. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

112. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

113. मा.शडगे आशा सुखदेव 

114. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

115. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

116. मा.संजय केशवराव काटे 

117. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
118.मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

119. मा.पाट ल सु जत वसंत 

120. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

121. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

        यािशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा.झुरे-सह आयु , मा.टेकाळे मा.गावडे, 
मा.मान,े मा.गायकवाड-, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर मा.दरगुडेु , मा.माछरे, मा.थोरव े - सहा.आयु , 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.घाडग े - मु य लेखापर क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.पाट ल, मा.तुप े- सहशहर अिभयंता, मा.भोसल-ेमु यलेखापाल, 
मा.डॉ.रॉय- .आरो य वै .अिधकार , मा.डॉ.मनोज देशमुख-वै कय अिध क, मा.पवन साळवे - 
अित.वै . अिधकार , मा.भदाण-ेउपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.सवण,े मा.इंगळे, 
मा.काची, मा.तांब,े मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, 
मा.कुलकण ,मा. परजादे, मा.बरशे ट -काय.अिभयंता, मा.कांबळे .िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.डॉ.गोरे-पशुवै कय अिधकार , मा.लावंड - कायदा अिधकार , मा.बोदडे - शासन अिधकार  
हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 
या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

----------- 
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(१) सन २०१४-१५ या मंजूर अंदाजप कातील समा व  नवीन वकास कामांना शासक य 
मा यता घेणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत 
मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता - 

अनुकूल - ८५     ितकूल – ० 
  अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
 

 (२) म.न.पा व वध डा सु वधांचे सुधार त दरास मा यता घेणेबाबत मा.आयु  यांचा ताव  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली 
असता - 

अनुकूल - ८५     ितकूल – ० 

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

 
 (३) देहू–आळंद  र ता साखळ  ०/०० ते ८/२५० (देह कमान ते मोशीू ) जाधववाड  ह या 
र यांपयत ३० मी.ड .पी. माणे उवर त कामे करणेबाबत मा.आयु  याचंा ताव सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता –  

     अनुकूल - ८५     ितकूल – ० 

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

 
(४) सन २०१४-२०१५ या सरकार  वषाक रता सवलत योजनेस मुदतवाढ देणेबाबत मा.आयु   

यांचे ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास 
टाकणेत आली असता – 

    अनुकूल -८५               ितकूल – ० 

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

----------- 
 

मा.सुलभाताई उबाळे - मा.खासदार ीरंग आ पा बारण,े मा.खासदार िशवाजीराव आढळराव 
पाट ल, मा.एन.ड .ए.चे मुख नर भाई मोद  हे बहमताने िनवडून आ याब ल सभागृहा या ु
वतीने अिभनंदन कर यात याव.े  
 

मा.अ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
 (नविनवािचत खासदार मा. आ पा उफ ीरंग बारणे यांचा मा.महापौर यांचे ह ते या 
मा.सभागृहाचे वतीने स कार कर यात आला.)  
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मा.गोर  लोखंडे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब तसेच स मा.सभागृह, या सभागृहाचे 
ये  सद य, नगरसेवक मबर ऑफ पालमट झाले याचा आनंद होतो आहे. १९९७ साली संयु  

काँ ेसमधून आपण या सभागृहात पाऊल ठेवल.े मी एक आठवण क न देतो क , तु ह  काटेर  
वास कर त होता. यावेळ  हेच तुमचे सहकार  जनते या ावर लढत असताना मग थायी 

सिमतीचे पद असेल, आ पा तु हाला कोणतेह  पद सहजासहजी िमळाले नाह . पण सात याने 
जनतेची कामे कर त असताना लोकां या सोबत राहात असताना या सभागृहाम ये  मांडत 
असताना या पोटितडक ने तु ह  या सभागृहाम ये  मांडल.े अिधका-यांना धारेवर धरल.े ह  
गो  िन त चांगली झाली. कारण अिधकार  आमचे ऐकत नाह . आ पा तु ह  आता खासदार 
झालेला आहात. अजून अड च वष सभागृहात राहणार आहात. देशाचे सव च सभागृहात तु ह  
जात आहात. देशाचे हताचे कायदे या सभागृहात बन वले जातात. तु ह  ामीण भाग व शहर  
भाग या दोन सं कृती हातात हात घालून चालताना पा हलेली आहे. या गो ीचा अनुभव घेता 
द ली या तटावर याचा उपयोग करावा. आ ण या शहराचे नांव नावलौ ककास याव.े पु हा 
एकदा भ व याकरता तु हाला हा दक शुभे छा देतो.  
 
मा.द ा साने - स  मा.महापौर साहेब, स मा.आयु  साहेब तसेच स मा.सभागृह, आज अितशय 
आनंदाचा दवस आहे. या सभागृहातील ये  नगरसेवक, मागदशक यांनी आ हाला 
सभागृहाम ये कसे बोलायचे, सभागृह कस े चालवायचे, कशा मा यमातून आपण सभागृहात 
कस े वषय मांडायचे असे सांगणारे आमचे ये  मागदशक आ पा बारणे यांचा मावळ 
लोकसभा मतदार संघातून बहमताने वजय झा याबु ल थम मी आप या सभागृहा या वतीने 
व मा या वतीने आपले थम वागत करतो. आ पा आपले खूप मोठे योगदान या 
िनवडणूक या मा यमातून लाभलेले आहे. आ हाला खूप मोठे मागदशन िमळालेले आहे. 
आप याला वनंती क  इ छतो क , शहराबरोबर आप याला देशा या वकासाची जबाबदार  
आली आहे. आपली इ छा अितशय बळ आहे. सभागृहातील सहकार  या ना याने सांगू 
इ छतो, आप या भागातील जीवंत  आपणच सोडवू शकतो. रेडझोनचा खूप मोठा  
पडलेला आहे. सभागृहा या मा यमातून खूप मोठे य  कराव.े महापािलकेचे खूप मोठे  
आहेत. महापा िलकेची खूप मोठ  वाईट अव था आहे. महापािलकेचे काह  क प अडकले 
आहेत. यामुळे महापािलकेचे कामाक रता य  कराव.े आप याला पुढ ल कायासाठ  शुभे छा 
देतो.  
  
मा.उ हास शे ट  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब तसेच स मा.सभागृह, थमतः या 
ठकाणी मी माझ ेवतीने मा या कुटं बयांचे वतीने ु आ पांचे हाद क अिभनंदन करतो. आ या 
देशाचे ल  लागले या आग यावेग या िनवडणुक म ये आप याला यश ा  झालेले आहे. 
आ पा या ठकाणी आप याला खूप मोठे चॅलज होते. आपले पंपर  िचंचवड शहरात या 
मतदारसंघाब ल खूप मोठ  अ व थता होती. ह  खूप मोठ  चॅल जंग जबाबदार  आहे. पंपर  
िचंचवड शहरा या खूप मोठया अपे ा आहेत. पंपर  िचंचवड शहरा या रेड झोनचा  आहे. 
आ ण अनिधकृत बांधकामाचा  आहे, अित मणाचा  आहे, बंद पाईपलाईन योजना आहे. 
देशाचे अनेक  आहेत. आपलेसमोर खूप मोठे चॅलजींग  आहेत ते आपण सोडवाल अशी 
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अपे ा करतो. या िनवडणुक त िशवसेना व रा वाद  प  यांनी आपाप या पर ने खूप य  
केलेले होते. या ठकाणी आ ह  सु ा रा वाद या मा यमातून कडवी झुंज दे याचा य  
केला. आ ह  कुठे तर  कमी पडलो आहोत हे आ ह  मा य करतो. तुमचे यश मा य करतो. 
भ व याम ये पंपर  िचंचवड शहरात कामगार नगर  आहे, इंड यल झोनचा  आहे, 
एलबीट सारखे  आहेत. कामगारांचे  आहेत. वारंवार या सभागृहाम ये यथा मांड याचा 
य  केला आहे. अ यासू नगरसेवक हणून आपला नावलौक क आहे. देशपातळ वर 

आप याकडून चांगले काम होईल अशी अपे ा य  करतो. मह वाचा वषय सांगतो क , 
पंपर  िचंचवड शहराम ये ाचाराचा  आहे. खूप मोठया माणावर ाचार होत आहे. 
स ाधार  असलोतर  टाऊन लॅिनंग व बांधकाम वभागाम ये ाचाराचा  खूप मो या 
माणात आहे. सामा य नाग रकांची कामे होत नाह त. मी ब डर असून, नगरसेवक असून 

सु दा मा या सार याचे काम होत नाह . मी सभागृहाला मा.महापौरां या मा यमातून व योगेश 
बहल यां या मा यमातून नेहमी आवाज उठवत असतो. पण या ठकाणी कॉमन पपल यांना 
माइसेसम ये आ यानंतर कुठ याह  कारचे काम िनिभडपणे करता येईल या ीने आपण 
य  केले पा हजेत. मी पु हा एकदा माझे वतीन,े माझे कुटं बयांचे वतीने माझे ू

िम प रवारा या वतीने शुभे छा देतो. 
 

मा.सुरेश हे े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब तसेच स मा.सभागृह, आ पा बारणे 
आपण खासदार झाला आहात थमतः आपले मनापासून अिभनंदन करतो. वशेष सांगायचे 
हणजे या सभागृहात एखादा वषय आला क , या वषया या बाबतीत याचा भूतकाळ काय 

आहे भ व य काय आहे, आ ण वतमानकाळात काय आहे कोण या प दतीन े या शहरावर 
याचा प रणाम होणार आहे हा जो अ यास आहे तो अ यास खरोखर आ हाला तुम यामुळे 

नवीन नगरसेवकांना िमळाला आहे. आता तर तु ह  खासदार झाला आहांत या पंपर  िचंचवड 
शहराचे जे मुलभूत  आहेत ते रेड झोन व जेएनएनयुआरएम या मा यमातून जे जे  
असतील यासाठ  तु ह  य शील रा हले पा हजे. पु हा एकदा माझे वतीन,े माझे कुटं बयांचे ू
वतीने राजक य, सामा जक कायास शुभे छा देतो.  
 
मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब तसेच स मा.सभागृह, सभागृहातील 
माझे िम  नगरसेवक आ पा बारणे पालमटम ये खासदार हणून िनवडून आलेल ेआहेत. मी 
थम यांचे कौतुक करतो, अिभनंदन करतो. आपण येक वषयावर बोलताना टॅ ट ट क 

घेऊन बोलत होता. १९८६ म ये सभागृहात आप या भावाबरोबर ी. हरामण बारणे 
यां याबरोबर मी काम केले आहे. आ पा िनवडून आले व त हापासून ते िसहंासारखे जीवन 
जगले आहे. व अशा कारे सभागृहात काम केलेले आहे. मा.ता या कदम, मा.एन.आर.िशंदे 
कुठ या वषयावर बोलायचे हणजे ते अ यास क न तासनतास बोलणार. यांचे येक 
भाषणात टॅटॅ ट स असून सगळयाच वषयाचंा सखोल अ यास क नच बोलायचे. 
यां यानंतर आपण आलात. आपण कोण याह  वषयावर होमवक करायचा, अ यास करायचा. 

अनेक वेळा या सभागृहात आप या भाषणासाठ  वतमानप ांचे ितिनधी थांबलेले आहेत. 
येक वेळ  सभागृहात या या वषयावर भाषण दले तर याला चांगले क हरेज दले आहे. 
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आ पा तु ह  या सभागृहात अप  हणून काम केल.े तसेच थायी सिमतीचे चेअरमन झाला. 
तु ह  आमदारक या अपयशानंतर खचला नाह त. ज ने पाच वष काम केल.े आज मी गवाने 
सांगतो तु ह  खासदार हणून िनवडून आप याला यश िमळाले आहे. असेच यश वारंवार 
िमळत राहो. आ ण या शहरा या वकासासाठ  देशा या वकासासाठ  य शील राहावे अशी या 
सभागृहाम ये वैय क पु हा एकदा माझे वतीन,े माझे कुटं बयांचे वतीने अिभनंदन करतोू , 
शुभे छा देतो. 
  
मा.आ नी मराठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब तसेच स मा.सभागृह,आम यासार या 
नव या नगरसेवकांना आपण आदश  मागदशक आहात. मनसे या वतीन ेपु हा एकदा खूप 
खूप अिभनंदन करते आ ण यां या पुढ या कार कद त माझे वतीन,े माझे कुटं बयांचे वतीने ू
शुभे छा देते. 
 

मा. वलास नांदगुडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स ा ढ प ने या, सव नगरसेवक, 
सव अिधकार  व प कार वग  नविनवािचत खासदार आ पा बारणे यांचे मनापासून अिभनंदन 
करतो. आ पाची कार कद सवच कायकत व सभागृहाला मा हती आहे. ते संघषातून या 
महापािलकेचे नगरसेवक झालेले आहेत. संघषातून मा. थायी सिमतीचे चेअरमन झाल.े आ ण 
आज ते संघषातून खासदार झाले आहेत.  वशेष हणजे ते खणखणीत मताने खासदार झालेले 
आहेत. बोगस मताने नाह . आतापयत या या िनवडणूका झा या या जाितयवादातून 
झा या. परंतू ह  िनवडणूक अितशय वेगळ  झाली, वकासा या मु यावर झालेली आहे. नर  
मोद  साहेबांनी वकास कामांचे मु े मांडलेले आहेत. यामुळे िनवडणुक म ये लोकांनी भरभ न 
मतदान केलेले आहे.  दहा वष पंत धानांची भारताची जी नामु क ची प र थती होती ती 
कुठेतर  धुवून काढावयाची होती. हणून त ण मतदारांनी इथे मतदान केल.े चौथा मु ा हणजे 
थािनक नेतृ वाने स ेचा जो माज केला होता तो संपव यासाठ  हे मतदान आ पांना झाले 

आहे. हा श द कदािचत अितशय आ मक असेल तर  परंतू थािनक नेतृ वाने मा यासार या 
माणसाला कधी पायाने मुंगी सु ा मारली नाह , दोन म हने सतरा दवस येरवडा जेलम ये 
रहावे लागले याचा बदला मी घेतला आहे. ते सु दा मह वाचे मला या ठकाणी सांगायचे आहे. 
तर  पु हा एकदा माझे वतीन,े माझे कुटं बयांचे वतीनेू , भागा या वतीने मी यांचे खासदार 
पदासाठ  यांना शुभे छा य  करतो. 
 

मा.अनंत को-हाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब तसेच स मा.सभागृह नविनवािचत 
खासदार आ पा बारणे आ ण सव नगरसवेक व पदािधकार  प कारवग आज नविनवा वत 
खासदार यांचे मी या सभागृहात अिभनंदन करतो. आ पा ज हा ज हा सभागृहात बोलत 
असतात त हा येक गो ीकडे ल  दले जाते. आ पांची येक वषयावर बोल याची कला 
आहे. अितशय आकषक असे यांचे य म व आहे. आ ण हे य म व पंपर  िचंचवड 
शहराचे काम कर त आहे. आ ण आता ते देशाचे वकासाचे काम करणार आहे. िन तपणे 
यांना मी मनापासून शुभे छा देतो. क ाम ये भारतीय जनता प ाची स ा आलेली आहे. 

आ ण आपली स ा आहे. परंतू आमचे हणणे एवढेच आहे क , या पंपर  िचंचवड शहरा या 
वकासाम ये मदत होईल अशा या काह  वकासा या योजना असतील तर या महापािलकेत 
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येतील व याचा फायदा करता येईल. पंपर  िचंचवड महापािलकेकडे ल  देतील. याचबरोबर 
आप याकडे ब डर आहेत, इंड यल सॉ टवेअर कंप या आहेत. परंतू आप या मावळ 
लोकसभा मतदार संघात वमानतळ नाह . वमानतळासाठ  पु याम ये जावे लागते. आपला जो 
भाग आहे तो वकसीत भाग आहे त हा अशी माझी व काह  नगरसेवकांची इ छा आहे. यात 
आपण ल  घालाव.े िन तपणे या वमानतळाचा आप याला फायदा होईल. मी पु हा एकदा 
माझे वतीन,े माझ ेकुटं बयांचे वतीने पुढ ल राजक य वाटचालीला शुभे छा देतोू . 
 

मा.शांताराम भालेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब तसेच स मा.सभागृह, नविनवािचत 
खासदार आ पा बारणे यांचा आ हाला अिभमान वाटतो. आ पां या बाबतीत बोलायचे हटले 
तर भाऊसाहेब भोईर असतील, राजाभाऊ गोलांडे असतील आ ह  एका पायर वर, एका 
क टयावर बसलेलो आहोत. आ पांचा वभाव जर पा हला तर येक वेळ  पंपर  िचंचवड 
शहराम ये एक वेगळे असे य म व आहे. आता वषय होत असताना पा हले तर शहराची 
असलेली स मानाची वागणूक आ ण आमची सहकार  िम ाब लची वागणूक आ पाबरोबर खूप 
चांगली आहे. आमचा सहकार  िम  हण यापे ा सगळयांचा सहकार  िम  हण यास 
मा यासार या सामा य कायक याला अिभमान वाटतो. आ पां या भावी कायकाळासाठ  यांना 
मनापासून शुभे छा य  करतो. 
 

मा.चं कांता सोनकांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब तसेच स मा. आ पा बारणे यांचे 
थम ती अिभनंदन करते. पंपर  िचंचवड शहरा या थािनक वरा य सं थेपासून देशा या 

मोठया सं थेपयत आपण ह  िनवडणूक पार पाडली आहे. मावळ मतदार लोकसभा  िनवडणूक 
ह  आ पा तुम यासाठ  अडथळयाची शयत झाली होती. परंतू ती मतदारांसाठ  सु दा 
अडथळयाची शयत होती. मोद  साहेबांचे पंत धान पदावर चचा असलीतर  ितक ट वाटपाव न 
मावळ हा लोकसभा मतदार संघ केवढा गाजला आहे आ ण आ ह  अडथळयाचें शयतीत 
तु हाला िनवडलेले आहे. आ ण फार मोठया अपे ा या शहरा या आहेत. यानंतर या मतदार 
संघाला ख-या अथाने कळेल क , खासदार कोण आहे. यापूव  आ ह  वृतप ात, िनमं ण 
प केवर खासदारांची नांवे पाहात होतो. आपण आता काम करावे अशी फार मोठ  अपे ा 
आप याकडून आहे. या लोकसभा मतदार संघाम ये सहासहा आमदारक ची पदे आहेत. व या 
सहा पदांबाबत नाग रकां या वाढ या अपे ा आहेत. यानंतर तुमचे सहकार  भाऊसाहेब भोईर, 
सुलभाताई उबाळे असेल, मंगलाताई कदम असेल यांना सु दा अशी संधी िमळावी अशी 
शुभे छा मी तु हाला देते. कारण तुम या बरोबर चे बरेच आमदार झाले आहेत. यांना पुढ  
तशी संधी िमळावी. काह  लोक केवळ प ासाठ  काम करत नाह तर प ापुढे जाऊन  
नाग रकांची कामे करतात. हे काम फार मोठे मह वाचे आहे. खरतर मी महापौरांचे देखील 
अिभनंदन केले पा हजे क , वरोधी प ाला िनवड याची संधी महापौरांनी दली आहे. यासाठ  
मोठमोठ  आंदोलने झाली. परंतू ह  आंदोलने होत असून सु दा या ठकाणी कौल दला आहे. व 
जनतेने सु दा मा य केले आहे. आ ण यांनी मतदान केले यांचे आ ण यांनी मतदान केले 
नाह  यांचे आ ण पु हा एकदा आ पांचे आभार मानते.  
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मा.महेशदादा लांडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, प ने या मंगलाताई कदम, 
उपमहापौर राजू िमसाळ तसेच स मा.सभागृह व बंधू भिगनी यांचा आपण स कार कर त 
आहोत ते नविनवािचत खासदार आ पा बारणे यांना थम मी मा या लांडगे प रवारा या 
वतीने शुभे छा देतो. तसेच भोसर  ाम थांचे वतीने व संपूण मतदार संघाचे वतीने मी 
आ पांना शुभे छा देतो. आ पा मी प ह यांदा या सभागृहात आलो त हा सु वातीला सभागहृात 
बोल याची मला फार िभती वाटत अस.े आपली बोल याची भाषा रफ आहे. लोकांपयत 
पोहोच या या ीने ती गावांसारखी आहे. आ पांनी मला सांिगतल,े महेश तू या वषयाम ये 
या भाषेत बोलतो ते मह वाचे नाह . या भाषमेागे असलेली भावना मह वाची आहे. ती 

भावना लोकांपयत पोहोचली पा हजे. मग भाषा कोणतीह  असेल. ितथून पुढे मला बोल याची 
ताकद वाढली. मी या सभागृहात या या वेळ  वषय मांडले ते सु दा डा व खेळासंबंधी 
वषय असताना येक वेळ  आ पांनी आ पां या भाषेम ये मला ो साहान दे याचे काम या 
सभागृहात केलेले आहे. येक वेळ  यांनी मला यांचे भाषणात सांिगतले वषय काह  
सांिगतले जात नाह . पण यांनी यांचे ये  नगरसेवकांचे अनुभव सांिगतलेले आहेत. आ पा 
आपण खासदार झालेला आहात. ते कुठला प  हणून नाह  तर फ  ते आ पा बारणे हणून 
आलेले आहेत. आपण सभागृहापुढे जे जे  मांडलेले आहेत. आ ण यांना याय दे याचे 
काम आपण या सभागृहात केलेले आहेत. नाग रकां या गरजा ल ात खेळाडू संदभात असेल, 
खेळा वषयी असतील येक वेळ  यांनी भाषणात यांचा अनुभव सांिगतला. आ हाला 
मागदशन दे याचे काम यांनी केले आहे. कुठलाह  प  असु दे आपण माणूस हणून काम 
करायचे. नाग रकां या भावना समजून यांना याय दे याचे काम आपण करायला पा हजे. 
नाग रकां या गरजा ल ात ठेवून काम केलेले आहे. भ व यात सु दा आप याला लोकांचे भरपूर 
ेम िमळणार आहे. आ पा या सभागृहात आपले ल  आहे. आपण पेपरम ये एक लेख िलह ला 

आहे तो मी वाचला. फार सुंदर लेख आपण िल हलेला आहे. मी राजकारणात काम कर त 
असलो तर  या समाजातील लोकांनी व ास दाख वला आहे. यांचे वकास कामासाठ  माझा 
वेळ देणार आहे. या शहराम ये बरेच वषय लं बत आहेत. या शहरा या रेडझोन बाबत आ पा 
मी तु हाला ह काने सांगत आहे. आ पा हा वषय फार मह वाचा आहे. तो वषय फार 
ज हाळयाचा वषय आहे. यात तु ह  वता: ल  घालाव.े या पंपर  िचंचवड प रसराम ये जे 
नाग रक आहेत यांना सु वधा िमळत नाह . यासाठ  तु ह  ल  दया. आ ण मह वाचा मु ा 
शहरा या गगनभेद  वकासाम ये ल  दयाव.े तसेच वशेष हणजे खेळाडूकडे ल  दया 
खेळा या मा यमातून या काह  योजना आहेत याचा खेळाडंूना फायदा हो यासाठ  या 
योजना आणा यात. मी पु हा एकदा माझे वतीन,े माझे कुटं बयांचेू  वतीने पुढ ल राजक य 
वाटचालीला शुभे छा देतो. 
 

मा.शमीमताई पठाण - आ पा आपण लढाई लढली, लढाई संपली, आपण जंकलात. यानंतर 
मी यांचे मनापासून अिभनंदन करते. या सभागृहाम ये जे नवीन नगरसेवक, नगरसे वका 
आहेत या संद यांना मी दाखवून देते क , अ यासपुवक बोल यानंतर माणूस कुठ या कुठे 
जातो. या नगरसेवक पदाचा फायदा आ पांनी कशा कारे केला आहे. याचे आप या समोर 
उदाहरण आहे. येक गो  या सभागृहात चचा होते. यानंतर या ठकाणी वशेष अिभनंदन 
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करावयाचे वाटते. या पंपर  िचंचवड शहराम ये एक जुनी सं था आहे. या सं थेचे ी.फ ेचंद 
जैन व ालय आहे. आ ण आनंदाची ह  गो  आहे क , या शाळेतून मा.नानासाहेब नवले हे 
खासदार झालेले आहेत. आ ण आता याच शाळेतील व ाथ  आ पा बारणे खासदार झालेले 
आहेत. आ पा मोद  लाटेवर वार होऊन जर  आपण द लीला पोहोचला असाल तर  पंपर  
िचंचवड शहरात जी छोट  छोट  गांवे आहेत यांचे छोटे छोटे  आहेत हे वस  नका.  अशी 
इ छा बाळगते. मी पु हा एकदा माझे वतीन,े माझे कुटं बयांचे वतीने पुढ ल राजक य ू
वाटचालीला शुभे छा देते.  
 

मा.वसंत ल ढे -  नविनवािचत खासदार मा.आ पा बारणे यां या स काराचा काय म घेतलेला 
आहे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, प ने या मंगलाताई कदम, उपमहापौर राजू िमसाळ 
आ ण स मा.सभागृह यांना सांगावयाचे आहे क , अितशय आनंद वाटत आहे. माझे सहकार  
खासदार झालेले आहेत. या शहराचे या ठकाणी अनेक खासदार झालेले आहेत. थािनक 
आम या शहराचा हा प हलाच खासदार झालेला आहे. यापुव  मा.शामकांत मोरे, मा.रामकृ ण 
मोरे, मा.आनंदराव पाट ल, अ णासाहेब मगर हे खासदार झालेले आहेत. आतापयत चांगले 
चांगले खासदार झालेले आहेत. आ पा बारणे यांचे वषयी बोलायचे हटले तर यांचेबरोबर 
आमचे २५ ते ३० वषाचे संबधं आहे. यां या व डलांनी अ यंत काबाडक  केलेले आहे. 
यां याबरोबर आ ह  यायामाला जात होतो. सवसामा य कुटंबातील मुलगा आहेू . यांना उ म 

सं कार दले आहे. चांगले कम केले हणून चांगले झालेले आहे. आ ण नेहमी चांगले होत 
असते. यांचे व डल फार कतृ ववान अस याने आ पाला चांगले ो साहन िमळाल.े नेहमीच 
चांगले केले तर चांगलेच होत असते. खर हणजे माणूस मोठा कधी होतो तर आपले कतृ व, 
थोरामोठयांचे आिशवाद आ ण परमे राची कृपा या तीन गो ी मह वा या असा या लागतात. 
आ पा फार कतृ ववान आहे. अ यंत चांगले कतृ व यांनी केले आहे. यांचेबरोबर मी 
तीनवेळा होतो. आ ण नंतर हणाले आ पा िशवसेनेत गेल.े परंतू आ ह  काँ ेसम ये काम केले 
आहे. आ पा काँ ेसम ये असो कंवा िशवसेनेत असो पण यांनी कधी कुणाला टाकून बोलल े
नाह . आ पा खूप अ यासू आहेत. आ ण ते अ यासू न क च पालमटम ये जाणार हे सव 
मंडळ  सांगत होती. मला वाटते सगळयात जा त झपाटयाने वाढलेले हे शहर आहे. या 
शहराचा िन तपणे ते वकास करणार. गे या सहा म ह यापूव  आ पांनी मला सांिगतले होते, 
नाना मी खासदार होणार. ह  तयार  कती केली होती यांनी मनाची. असे हणतात वाळूचे 
कण रगडता तेलह  गळे. असंच यांनी हे ज ने पद िमळ वले आहे. आ पा अ यंत गर ब 
घरा यातील मुलगा असुन माझे आ ण यांचे कुटं बयांचे चांगले संबंध आहेू . तसेच सवसामा य 
कुटंबातील मुलगा असून तो आज खासदार झाला आहेू . खरच मनापासून आ हाला आनंद 
वाटतो क , आ पा आज खासदार झाले आहेत. आ ण आता आप या अपे ा आहेत. यांनी या 
शहराचा वकास करावा याब ल तु हाला खूप मनापासून शुभे छा देतो. 
 

मा.अ ण बो-हाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, नविनवािचत खासदार आ पा बारणे 
तसेच स मा.सभागृह, मा.आ पा बारणे अितशय अ यासू आहेत व ते अ यास क नच वत:चे 
मत चांग या प दतीने प  य  कर याची परंपरा या सभागृहात सु  केली आहे. वशेषतः 
यांचेकडून कुणी दखावले गेले नाहु . आप याकडून अ यासपूवक प तीने शहराशी व जनतेशी 
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िनगड त  मांडले गेल.े आ ण ह च धडाड , आपली ह च तडफ हणून आज आपण खासदार 
झालेला आहात. याचा फायदा झाला आहे. येक कायक याला याचा अिभमान आहे. प  
हा वषय फार मह वाचा नाह . या कायक याला चांगली संधी िमळाली आहे. िन तच 
लोकसभेत देखील आपण हच तडफ दाखवाल. वशेषतः कामगारांची अितशय दराव था आहेू . 
या शहरातील जनतेला मदत होईल. त हा खासदार या ना याने आपण वशेष ल  घालावे. 
शहराम ये अनेक  आहेत. अिधक वेळ मी सभागृहाचा घेणार नाह . तर  पु हा एकदा मी 
मा या वतीन,े माझे कुटं बयांचे वतीनेू , सव कामगार संघटनां या वतीन ेआपले मनापासून 
अिभनंदन करतो. आप या पुढ ल वाटचालीस शुभे छा देतो. 
 

मा. वनोद नढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या सभागृहा या मुलूखमैदानातून मावळ 
लोकसभा मतदार संघाचे नविनवािचत खासदार मा.आ पा बारणे यांनी संपूण महारा ाचे ल  
असले या या मतदार संघातून चंड मतांनी वजय संपादन केल.े िचंचवड व पंपर  वधानसभा 
संघातून चंड आघाड  िमळाली आहे. िन तच या मु ांना ध न तु ह  िनवडणूक लढलीत, 
रेडझोन असेल, शा तीतर असेल, अनिधकृत बांधकामांचा  असेल, तो देशा या सव च 
सभागृहात सोडवाल अशी अपे ा य  करतो. तुम या भावी कारक द ला शुभे छा देतो.      
 

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, आजची स कारमुत  मावळचा खरा मावळा आदरणीय 
आ पा या ठकाणी उप थत मा.आयु  साहेब, प ने या मंगलाताई कदम, उपमहापौर मा.राजू 
िमसाळ, नगरसिचव, तसेच स मा.सभागृह, आपण सगळे आपली इितहासाम ये न द झालेली 
आहे. यापुढ या काळात हटले जाईल क , या सभागृहातील एक नगरसेवक खासदार हणून 
िनवडून आला. आ ण या सभागृहातील १२८ नगरसेवक या इितहासाचे मानकर  आहोत. 
आ पां या बाबतीत मला जा त बोलता येणार नाह . कारण आ पा िनवडून आले १९९७ साली 
त हापासून आपण पाहतो क , यां या राजकारणा या आयु यात आलेली जी वळणे आहे ते 
जवळून बघ याचे भा य मला लाभलेले आहे. मा.रामकृ ण मोरे यांची आठवण होते आहे. 
आ ण आ पांनाह  होते आहे. यांनी राजकारणात वेश केला आ ण ते मा. थायी सिमतीचे 
चेअरमन हणून िनवडून आले होते. आ पांना िनवडणूक म ये िशवसेना आ ण भाजपची मदत 
हवी होती. आ ण यावेळेस यांना िशवसेना मुख मा.बाळासाहेब ठाकरे यांचा आिशवाद 
िमळाला होता. आ ण यानंतर यांनी िनवडणूक लढ यानंतर एकमताने सभागृहात िनवडून 
आ यानंतर यांनी मागे वळून बिघतले नाह . आ ण सभागृहात जेवढे नगरसेवक आहेत 
यांचेशी आ पा कधी कट वागले नाहू . आ ण हे जे नेतृ व आहे. यांचेकडे उ म धन आहे 

कदा प यांचेकडे कतृ व नसेल. व यांचेकडे कतृ व असेल यांचेकडे धन नसते. पण धन 
आ ण कतृ व असताना संयम आहे यांचे नांव आ पा आहे असे मला वाटते. कारण सगळया 
गो ी एका जागी असत नाह त. आ ण याचे फळ हणून आज यांना हे पद िमळालेले आहे. 
वधानसभा िनवडणूक तील पराभवानंतर अ यंत संयमाने यांनी िनवडणूक लढवली. यांची 
इ छा नसतानासु दा यांनी सभागृहात येणे पसंद केल.े कारण आपण जर वाहापासून बाजूला 
झालो तर आप याला जी कामे करायची आहेत ती पुढे क  शकत नाह  हे यांनी सु दा 
जाणले होते आ ण हणून ते पु हा महापािलकेम ये आल.े आता आ पा खासदार झाले आहेत 
सगळे हणतात नगरसेवक हे पद कशाला? आ ह  यांना सांिगतले आ पा खासदार झाले तर  
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नगरसेवक पद सोडायचे नाह . हा आमचा आ ह आहे. आमचा सगळयांचाच आ ह आहे. 
सगळया कायक यांचा आ ह आहे. तसे पा हले तर आपली नाळ या महानगरपािलकेशी 
जुळलेली आहे. या महापािलकेत तुमचे कतृ व आ ण नेतृ व फुललेल े आहेत. तु हाला या 
वरोधी प ात येऊन शहराम ये ओळख क न देणार  तुमची ह  महानगरपािलका आहे. आ पा 
आप याला पुढ या आयु याची संधी िमळालेली आहे. यामुळे आ पा आपण ह  महापािलका 
सोडू नय.े जेणेक न आ पा तुमचे िम  असतील, सहकार  असतील यांना तु हाला भेटायला 
द लीला यावे लागणार नाह  ह  इ छा आहे. आप या महापािलकेचे जे  आहेत, ते आपण 
द लीम ये सोडवू शकतो. पण आ पा तुमचे भा य आहे क , तु ह  खासदार होऊन द लीला 
आपले कतृ व दाख व यासाठ  आपण या ठकाणी िनवडून आलेला आहात. रेडझोनचा  जो 
आहे तो यायालयाशी संबंिधत आहे. याचा अ यास तु ह  आधीच केलेला आहे. आ पा 
सभागृहात भाषण करायचे त हा तुमचे भाषण ऐकताना मला नेहमी वाटायचे क  तुमचे हे 
भाषण काह  काह तर  बदल घडवून आणणारे आहे. आ ण यामुळे तु ह  आमदारक या 
वाटयाला गेला नाह . कारण एकेकाळ  तु हाला खासदार हायचे होते. पण या ठकाणी 
सभागृहाचे वतीने सांगते सभागृहाम य ेआपले एकमेकांशी वाद असतील पण ते सगळे वस न 
मा यासार या भांडखोर ब हणी या पाठ शी उभे रा हलेला आहांत. आ ण कायमचे उभे रा हलेला 
आहांत. आ ण एक कारची तु ह  आ हाला वाट दाख वली आहे. ह  या सभागृहात आप याला 
वनंती राह ल. आताच सांिगतले क  आप यासमोर रेडझोनचा  असेल, परंतू आता 
अिभमानाने सांगेन क , या ांची सोड व याची वेळ कदािचत आली आहे. या सभागृहातील 
ये  नगरसेवक सव अिधकार  व कमचार  यांचे चेह-यावरचे समाधान सांगत आहे क , आ पा 

तु ह  िनवडून आप यानंतर अ यंत आनंद झालेला आहे. असे हणावे लागेल क , आयु ांचा 
पायगुण आ हाला चांगला लाभला आहे. असो. या सभागृहाम ये आ ह  कायम चांग या 
गो ीसाठ  एक  राहू. पुढ या काळाम ये या ठकाणी खासदार आ पा असतील आमचे दसरे ु
सहकार  खासदार मा.आढळराव पाट ल िनवडून आलेले आहे. मी मा या वतीने माझे          
सहका-याचें वतीने या ठकाणी आ पा बारणे व आढळराव पाट ल आ ण एनड एचे मुख हणून 
मा.नर  मोद  साहेब पंत धान पदासाठ  यांचे नावाची घोषणा चालू आहे. यांचे नेतृ वामुळे 
आज देशाचे यश संपादन झालेले आहे. यामुळे आदरणीय नर  मोद  यांचे अिभनंदन 
सभागृहाचे वतीने करणेत याव.े   
 

मा.अ नी िचंचवडे  – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.भाऊसाहेब भोईर  - आजचे स कारमुत  मा. ीरंग बारणे मावळ लोकसभा मतदार संघातून 
िनवडून आ यानंतर थम मी पंपर  िचंचवड शहराचे वतीने हा दक अिभनंदन करतो. 
मा. यासपीठ, मा.महापौर, मा.आयु , आ ण उप थत सव नगरसेवक आज ब-याचजणांना 
भावना य  कराय या हो या. परंतू काह  कारणांसाठ  कदािचत भावना य  क  शकत 
नसतील. परंतू सवा या वतीने मी बोलत आहे. कारण आ हाला घाबर याचे काह च कारण 
नाह . प ने या मंगलाताई कदम, योगेश बहल आ ह  सवानी काय केलेले आहे. यामुळे 
आ हाला आ पा बारणचा िनवडणूक चा िनकाल लाग यानंतर आनंद झालेला आहे. वशेषत: 
िनवडणूक काळ अितशय मह वाचा असतो. जो तो या या या या भावना य  कर त 
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असतो. भावना पोहच यासाठ  सवानीच संघष केलेला आहे. या संघषाम ये हाल होते अपे ा 
हो या, क  होते. तर  आ पा अनेक वष संघष करत होते. आ ण याह  वाईट काळात जीवन 
घाल वलेले आहे. मी असे हणणार नाह  व डलांची ॉपट  भरपूर होती. राजकारण कर त 
असताना राजकारणात िन त गुंठा खरेद  केला नाह . आ ह  गुंडिगर  क न राजकारण केले 
नाह , आ ण राजकारणातून गुंडिगर  केली नाह . सामा जक बांिधलक  ठेवून राजकारण केले 
आहे. नगरसेवक असताना सामा जक बांिधलक  घेऊन राजकारण के यानंतर कुठपयत माणूस 
जावू शकतो याचे आ ह  सवजण सा दार आहोत. मी, आ पा बारण,े राजाभाऊ गोलांडे १९८८ 
म ये आ ह  सवजण िनवडणूक म ये उतरलो. आ ण या सव िम ांनी सांिगतले क , 
भाऊसाहेबाला कुठ याह  प र थतीत िनवडून आणायचे. आ ण यावेळ  पुणे युिन हिसट  मधून 
सवात जा त मताने माझी िनवड झाली आहे. आ ण ितथून पुढे आम या राजकारणाला सु वात 
झाली. कॉलेजम ये असताना आ पा उपा य  झाल.े यानंतर १९९२ साली मतदान झाल.े 
यावेळ  मा या वैय क कारणामुळे मी बाहेर होतो. १९९७ साली अशी प र थती होती क , 

मी काँ ेसचा अ य  होतो. यावेळ  ीरंग बारणे होते. िनवडणूक ला मी उभा रा हलो. यावेळ  
ीरंग बारणे िनवडून आले व माझा पराभव झाला. अनेक वेळा सिमकरणे बदलतात. सिमकरणे 

बदला या प र थतीत राजक य प र थती आहे. आ ण हे िनवडणूक या मा यमातून िस द 
झाले आहे. काँ ेस प ाम ये असताना असेह  मतभेद होते असे नाह . परंतू आमचे कधीह  
मतभेद न हते. समोर आ यावर आ ह  कधी मतभेद दाख वले नाह . कधीह  एकमेकांचा 
आकस केला नाह . प र थतीचे भान असायचे. राजक य कुरघो या करायचो. मात कर यासाठ  
या गो ी करा या लागतात. आ ह  कधी मै ी या ना याचे, माणुसक चे भाग कधी वसरलो 
नाह . अनेक गो ी बोल यासार या आहेत. कारण आ ह  फार वाईट दवस काढललेे आहेत. 
सव गो ी टकव यासाठ  व सव गो ीवर मात कर यासाठ  या सव गो ी करा या लागतात. 
आताच सुलभाताई उबाळे यांनी आप या भाषणात यांचे अनुभव सांिगतल.े काय करायचे 
असेल तर मनापासून करतो. काह  काम असेल तर झोकून काम कर त असतो. हणूनच 
आम या िम ाबाबत बोलावे लागते क , आ हाला खरच आनंद झाला आहे. परंतू तशी 
प र थती दसत नाह . कारण आ हाला तशी बोल याची सवय नाह . कारण ओठावर एक 
आ ण पोटात एक असे आमचे नसते. आ ण हे मला आमदारक ला कळते क , काय असते 
नेमके. कशा प दतीचे असते. समो न असते ते वेगळे. पण याह  प र थतीत आम या 
मनातच आले नाह  क  काय करायचे. परंतू या सव प र थतीवर मात कर त असताना ीरंग 
बारणे हणाले असतील क , हे येथे असेच असते. मा.बाबर खासदार होते पण ते एकेकाळ  
नगरसेवक सु दा होते. ते नेहमी महापािलकेम ये यायचे. जा तीत जा त महापािलकेत दसून 
दसून यांचे काय झाले आहे हे तु हाला मा हत आहे. तु ह  व मी सु ा बांधकाम 
यावसाियक आहोत. कोण येते कधी जाते आ हाला समजत नाह  का? आ हाला हे मा हत 
आहे क , आप याला शहराची बांिधलक  असते. शहरा या वकासाची बांिधलक  असते. काँ ेस 
हटले क , रा वाद  काँ ेस आ ण आता नवीनच शेतकर  कामगार प  आहे. पण 

भ व याम ये काम कर त असताना सचोट , क , याग, आहे. ामा णकपणा आहे. व रा ा या 
मा यमातून पद टक व यासाठ  संघष आहे. याम ये सवजण प र म घेत आहेत.  आ ण या 
प र माचे फळ हणून ीरंग बारणे हे खासदार झालेले आहेत. आ ण हणून या 
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खासदारक ला, भ व याला आमची मदत झाली नाह  हे आ ह  समजतो. आ हाला मदत करता 
आली नाह . परंतू आम या मनाम ये ते तसेच राहणार आहे. बाबा धुमाळ असतील यांचे नांव 
घेणे मला जा त गरजेचे वाटते. यांनी सु दा प र थतीवर मात क न वकासासाठ  य  
केले आहेत. परमे राकडे मी यांना भ व यासाठ  ाथना करतो. आ पा तु ह  महापािलकेत 
कमी आ ण द लीत जा त अशी अपे ा करतो. कुणीह  जा त आ ह क  नका काह  साकडे 
घालू नका. तर  पु हा एकदा मी मा या वतीन,े माझे कुटं बयांचे वतीने पुढ ल ू वाटचालीस 
शुभे छा देतो. 
       
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, तसेच स मा.सभागृह नविनवािचत 
खासदार आ पा बारणे हे मावळ लोकसभा मतदार संघातून िनवडून आलेले आहेत यांचे खूप 
खूप अिभनंदन करते. या सभागृहात व र ांकडून आ हाला खूप िशकायला िमळते. एखादा मु ा 
असेल, एखादा  असेल तर तो सभागृहात कशा कारे मांडायचा. मु े, का ण 
नगरसिचवांकडून आणायची आ ण सभागृहासमोर ती कशी मांडायची हे आ हाला समजावयाचे.  
आ ण सभागृहासमोर कशी मांडायची हे आ हाला नवीन नगरसेवकांना सांगायचे. आ ण आता 
हेच नगरसेवक खासदार झालेले आहेत. नगरसेवक पदापासून ते वरचे पद घेत घेत ते बनलेले 
आहेत. यांनी तळागाळातून, शु यातून सव िनमाण केले आहे. आ ण यांची ह  कार कद 
अशीच पुढे जावो. तर  पु हा एकदा मी मा या वतीने माझे कुटं बयांचे वतीने पुढ ल वाटचालीस ू
शुभे छा देते. हार फुलांचे भार कशाला, हाता फुलांचे हार कशाला, मनामनाम ये घर बांधले 
या घराला दार कशाला. अशी मी शुभे छा देते. 

  

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब तसेच स मा.सभागृह मावळ लोकसभा 
मतदार संघाचे खासदार आमचे िम  सहकार  आ पा बारणे यांना पंपर  िचंचवड शहरा या व 
आमचे वतीने रा वाद  काँ ेस या वतीने मनापासून शुभे छा देतो. लाख लाख आप याला 
शुभे छा देतो. आ पा ब लचा अनुभव आता सगळयांनी सांिगतला आहे. यामुळे वेगळे आता 
मला सांग यासारखे नाह . परंतू तुमची असलेली अ यासू वृ ी आ ण सवात मह वाचा दािगना 
हणजे वन ता आहे. यामुळे तुमचा एवढया चंड मताने वजय झालेला आहे. आ ण ह  

िन ा, वन ता आपण कायम ठेवावी. काह ह  झाले तर  वन ता आपण ठेवावी. आ ण मला 
वाटते हे तु हाला सांगायची गरज नाह . व तसे काह  कारण नाह  मला वाटत. आताच 
महेशदादा लांडग,े नाना, नांदगुडे यांनी सवानी सांिगतले क , एखाद  गो  पटत नसेल कंवा 
चुक ची असेल याब ल लढा दला पा हजे. आवाज उठवला पा हजे. सभागृहाम ये कोणी कधी 
कोणाचा िम  नसतो आ ण श ूह  नसतो. आ ण हे याला कळले ते राजकारण असते. व हे 
ख-या अथाने आ पा नेमके तु ह  हेरलेले आहे. आ ण कधी तु हाला श ु झाले नाह . 
सभागृहात माणूस हे सव वसरत असतो. हे सगळे ता पुरते असते. सभागृहात कुणी कागद 
फाडले सुलभाता ना वेगळे वागावे लागते कोणी कोणावर ओरडत असतो. कोणीह  कोणाला 
घाबरत नाह . आ ण हे सव ता पुरते असते. आपण हे ठर वले पा हजे क , आपण हे लढतो ते 
समाजासाठ  लढतो. आपले य शा भांडण नसते. य शा रोष नसतो. आ पा कधी काह  
आपली शा दक चकमक झाली असेल परंतू ते सोड व याचा तु ह  य  केला. याचमुळे 
तू ह  हे यश संपादन केल.े तु ह  प ह यापासून वषय समजून घेतला, बाजू मांडली. आ ण 
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याब लची चचा ह  आपण सवानी िमळून केलेली आहे. आम या सहका-याला मुंबईला नाह  

जाता आले पण आ पा तुम या खशात द लीला जा याचे ितक ट होते. आ ण तु ह  द लीला 
पोहचलात. आ ण इतके चांगले यश तु हाला िमळालेले आहे. याब ल सरकारचे कौतुक आ ण 
आपलेह  कौतुक आहे. आता आप याकडे एकहाती स ा अस यामुळे नेमके कारण सांगायचे 
कारण नाह . जे काह  चांगले करता येईल ते कराव े हणून असा लोकांनी कौल दलेला आहे.  
वशेष हणजे आपण सभागृहाम ये इकड या बाबतीत ल  दयाव.े आता भाऊसाहेब भोईर 
यांनी सांिगतले कोणीह  तु हाला रेडझोन बाबत सांगायची गरज नाह . काह ह  सांगायची गरज 
नाह . खरतर आमचा आवाज आता द लीपयत पोहोचलेला आहे. आमचा एक नगरसेवक तेथे 
खासदार हणून आवाज उठवणार आहे. याचा आनंद आ हाला सवाना आहे. मी पु हा एकदा 
तु हाला शुभे छा देतो. आ ण या शहरातील नाग रकां या सम या या आजपयत सुट या 
नाह  या आ पा आपण सोडवा यात. आपले काह  नगरसेवक पुढे गेले होते पण यांना 
अपयश आल.े परंतू आ पा तु हाला हे यश िमळालेले आहे. आप या शहरातील  सोडवावेत. 
रेडझोनचा  सुटला पा हजे. अनेकांना रेडझोनचा  आहे. हे आपण बघून याव.े क ाम ये 
काह  योजना असतील तर या बाबतची चचा मी आयु ांबरोबर कर त होतो. तर  या शहरातील 
बेकायदेशीर बांधकाम आहे, शा तीकर आहे, रेडलाईन आहे, शासनाकड ल ड .पी. काय आहे 
यामुळे महापािलकेम ये चचा होत असते. या महापािलकेम ये सभागृहाचे काम सुरळ त चालाव.े 
तर  पु हा एकदा मी मा या वतीने माझे कुटं बयांचे वतीनेू , सभागृहा या वतीने पुढ ल 
वाटचालीस शुभे छा देतो. 
       

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब तसेच आ ण माझे सहकार  व 
स मा. सभागृह आजचे स कारमूत  मा. ीरंग बारणे आ पा ब ल बोलताना मला आठवले क , 
या सभागृहात पुढ या जागेवर ग धळ चालला क  आ पा हणत असत काह  काळजी क  
नका. अशा कारे या सभागृहात समतोल साधणे आ ण कुठलेह  वरोधक बोलत आहे तर 
वरोधकाबरोबर काम करणे व वरोधकाबरोबर काम कर त असताना बरोबरला बरोबर, चुकला 
चुक असे समजून सांगून सभागृहाचे काम केल.े आ ण खरे ते खरे आ ण खोटे ते खोटे ह  
भूिमका आ पांची आहे. मला असे वाटते स याला स य हणून आ पा चालत होते. 
आयु याम ये  यश अपयश हे दो ह  पचवायचे असते. आ ण आता जो वजय झालेला आहे तो 
तु ह  पचवीत आहात. माणूस जीवनाम ये लढाई जंकत असतो. लढाई कर त असतो. परंतू 
ज  व मनाने व आप या मनावर सव गो ींचा कं ोल क न ती यो य प दतीने मांडणे ती 
गो  करणे ह  सु दा भूिमका आपण पार पाडता. सुलभाता ने सांिगतले क  आ पा १९९७ साली 
राजकारणात आले यश आ ण अपयश पच व याची जी प दत आहे यातून लोकांना यांचेम ये 
राहन एक चांग या कारचा संदेश आपण देऊ शकतोू . आ ण आपला पंपर  िचंचवड 
शहराम ये जो स कार होत आहे, स काराबरोबर एवढया लोकांनी तु हाला िनवडून दले आहे 
यांचा तो स कार आहे. हा स कार वका न आता तु ह  या ओ याने वाकलेले आहात. 
याची पूतता करणे ह  तुमची काळाची गरज आहे. आ ण ती तु ह  करणार याब ल शंका  

वाटत नाह . आ ण शेवट  तु हाला हे करावे लागणार आहे. अशी मी अपे ा करते. आ ण 
आ पा पंपर  िचंचवड शहराम ये जसे खूप नगरसेवक आहेत यांचेकडून शहराचे वकासाचे 
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काम होते. आपलेकडे लोणावळा, माथेरान सारखी ठकाण आहेत आ ण इथे ट र टकर ता य   ु
केले गेले पा हजेत. पंपर  िचंचवड शहराम ये आपण काह  तर  वेगळे कराव.े तसेच पंपर  
िचंचवड शहराम य ेभ  श  उ ान आहे. याकडे वकासाचे ीने ल  दयाव.े या भागातील 
जनतेचा जो ास कमी होईल. आ ह  जर  असलो तर  सवाना घेऊन कामे केलेले आहेत. 
तुम याकडे एका वचाराने एक  येऊन स ा असेल तर सवाना पुढे घेऊन जा याचे काम कराव.े 
तसेच तु ह  सवाना एक  घेऊन आप या पंपर  िचंचवड शहरा या वकासाचा  करावा 
अशी मी अपे ा करते. ाथना करते. तु ह  खूप यश िमळ वले आहे. आ पा आप या 
भागातील व ाथ  मेर टम ये येत असतात. आप याकडे यांचेसाठ  खूप य  होत असतात. 
आ ण खरच जर बिघतले तर आ पांचे य  एका मुंगीसारखे जर  असले तर  ती मुंगी 
आयु यात ित याकडे कतीह  ओझे असले तर  ती थांबत नाह . ितची वाटचाल चालू असते. 
या प दतीने आ पा तु ह  मुंगी होऊन यश संपादन केले आहे. या ीकोनातून मुंगी ह  

कधीच लहान नसते. अशा प दतीने तुमची ह  वाटचाल राहो. अशी मी अपे ा करते. मी एक 
साईभ  आहे. आ ण मी ाथना करते. तुम या आयु याम ये असेच यश ा  होवो अशी 
शुभे छा देते.   
 

मा. ीरंग (आ पा) बारणे - मा.महापौर मो हनी लांडे, मा.आयु  साहेब, स ा ढ प ने या 
मा.मंगलाताई कदम,मा.उपमहापौर राजू िमसाळ,मा.नगरसिचव, ये  नगरसेवक योगेश बहल, 
मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.आर.एस.कुमार, मा.बाबा धुमाळ, वरोधी प नेता तसेच स मा.सभागृह 
खरे तर या महापािलकेत गेली १७ वष काय कर त असताना या महापािलके या सव अिधका-
यांची साथ िमळाली. अनेक सहकार , अनेक जण तुम या सवा या साथीने मी गेली १७ वषात 
सात वेळा िनवडून आलेला आहे. पाच वेळा महापािलकेसाठ  िनवडून आलो एकदा लोकसभेची 
िनवडणूक लढ वत असताना आताच कुणी तर  सांिगतले काह जण बोलू शकत नाह . परंतू 
तुमचे ेम िमळाल.े महापािलकेत आ यानंतर मला तुमचे आिशवाद िमळाल.े खरे तर मला 
सहकाय कर याची मनापासून इ छा असेल पण सहकाय क  शकत नाह . परंतू तुम या 
वचारांचे सहकाय कर यासाठ  ो साहान िमळाल.े खरे तर या सभागृहातील नगरसेवक 
कोण याह  प ाचे असले तर  सवाचे न पणे आभार य  करतो. तुमचा सहकार  तुम या 
जवळचा नगरसवेक आज सव च संसदेत काम कर यासाठ  गेलेला आहे. यासाठ  पंपर  
िचंचवड शहरातील तुमचे सवाचे आभार य  करतो. खर तर या संपूण जीवनाम ये भाऊसाहेब 
भोईर यांनी सांगत या माणे भाऊसाहेब भोईर, राजाभाऊ गोलांडे आ ह  क टा िम  होतो. 
मा या जीवनाम ये २० वष भाऊसाहेब भोईर, राजाभाऊ गोलांडे आ ह  एक  रा हलेलो आहे. 
या २० वषाम ये भाऊसाहेब भोईर यांनी या गो ी सांिगत या या मी सांगणार आहे. या २० 
वषाम ये आ ह  रोज एक  दवसातून तीन चार तास तर  आ ह  एक  असायचो. माझी सव 
कामे उरकून आ ह  सं याकाळ  क टयावर ग पा मारत बसायचो. मा या अगोदर यांना 
नगरसेवक हो याची संधी िमळाली. परंतू भाऊसाहेब भोईर यांनी काँ ेसम ये काम केल.े माझे 
राजकारणातील गु  मा.रामकृ ण मोरे हे ख-या अथाने माझे गु  आहेत. राजकारणात मला 
यांची खूप मदत झाली. पण मला िनवडणूक चे ित कट हे मा.अ जतदादा पवारांनी दल.े मा. 

भाऊसाहेब भोईर यांनी यावेळ  भरपूर सहकाय केल.े मा या पु तकातह  मी िल हलेले आहे. 



18 
 
मी कुठलीह  गो  लपवून ठेवत नाह . िनवडणुक म ये यावेळेस ितक ट िमळ व यासाठ  बरेच 
इ छूक होते. ीरंग बारणेला ित कट िमळावे यासाठ  भाऊसाहेब भोईर यांचे सहकाय लाभल.े 
या शहरातील बरेचशे नाग रक या गो ी या सा ीला आहे. मा.नानासाहेब िशतोळे प ाचे 
अ य  होते. यावेळ  मा.नानासाहेब िशतोळे, मी गाड म ये बसलो होतो, आ ण समोर या 
सीटवर नांव होते यावर काट मारली आ ण दसरे माझे नांव िल हलेु  ीरंग बारण.े सांगायचे 
ता पय एवढेच क , या सगळया घटना मा या जीवनाम ये कलाटणी देणारे काह  ण आलेले 
आहे. परंतू प र थतीमुळे मला हे सोडावे लागल.े पण मी मा.उ दव ठाकरे साहेबांचे आभार 
मानतो क , यांनी मला श द दला क , तु हाला मावळ लोकसभा मतदार संघातून ित कट 
दले जाईल. आ ण मला ते ित कट यांनी दल.े या शहराम ये यांनी ते मला दल.े मला 
वाटले न हते क , िचंचवड मतदार संघाम ये या शहरा या वकासासाठ  आंदोलने केली. 
याचाच हा प रणाम झाला असावा हणून मी सभागृहात अनेक गो ींचा उ लेख केला. रेडझोन 

असेल, अनिधकृत बांधकाम असेल या गो ीचे काम करावे लागेल. एलबीट चा  असेल या 
सगळया गो ीचा पाठपुरावा तुम या सहकायाने करणार आहे. माझी जबाबदार  मोठया 
माणावर वाढली आहे. मी राजकारण करणारा नाह . मा या आयु याम ये मी कधी राजकारण 

केलेले नाह . काँ ेसम ये असताना सु दा सवाबरोबर काम कर त होतो. सगळयांनी सूडाचे 
राजकारण केल.े मा.योगेश बहल यांनी सांिगत या माणे मी अितशय कुलमा डने राजकारण 
केलेले आहे. या सभागृहाम ये मला अनेकांचे सहकाय लाभल.े या सभागृहात आ यानंतर 
मा.नारायण ब हरवाडे असतील, राजाभाऊ गोलांडे असतील भाऊसाहेब भोईर असतील या सवानी 
काम केल.े नारायण रा वाद  काँ सेम ये गेला असेल तर  माझेबरोबर काम केले आहे. मी 
हटले तु तु या प ाचे काम कर. तुला जे यो य वाटते ते तू कर. मी अयो य काम कधीच 

केले नाह . अनेकांचे मागदशन मला या सभागृहाम ये िमळाल.े मा.नानासाहेब िशतोळे, 
मा.भोसले यांचे खूप मोलाचे सहकाय व मागदशन मला लाभलेले आहे. माझे जीवनाम ये मला 
संघषच करावा लागला. सहजासहजी मला काह ह  िमळाले नाह . मी थायी सिमतीचा अ य  
झालो यावेळ  तीन वेळा टाय झाल.े व मला थायी सिमतीचे अ य  हो याचा मान  
िमळाला. सभागृहाम ये बहमत नसताना देखील मी थायी सिमतीचा अ य  झालोु . वरोधी 
प नेता झा यावर पण हायकोटात तीन चार केस लढ या. नंतर वरोधी प नेता पद कायमचे 
सोडल.े कुठलीह  पद सहजासहजी िमळालेली नाह . माझे वॉडम ये िनवडून येत असताना 
कायम वरोधात िनवडून आलो. तळेगांव मावळ प रसरातून िनवडून आलो. वािभमानाने 
सांगतो क , मी चाराला सु दा वत: कधी गेलो नाह . परंतू तेथील नाग रकांनी मला भरभ न 
मते दली आहेत. आज महेशदादांनी उ लेख केला, नानानी उ लेख केला. राजक य, सामा जक 
जीवनाम ये काम कर त असताना खर तर मु ाम एका गो ीची आठवण सांगतो. वामनराव पै 
यांचेकडे मी गेलो आ ण यांचे वचार यांची िशकवण आहे क , एखा ाचे वाईट कर याचा 
वचार केला, वाईट केले तर आपले देखील वाईट होते. कधीह  काळ कोणासाठ  थांबलेला नाह . 
फ  आपले जे जीवन आहे ते जगताना चांगले वचार, चांगले आचार, चांगली िशकवण 
कुणाचेह  वाटोळे होऊ नये असे जर आपण वागलो तर यश िन तपणे िमळते. परंतू आपले 
चांगले वचार, आचार आपण आप या जवळ ठेवावेत. कै.अंकुशराव लांडगे यांची देखील मला 
या सभागृहात आठवण होते. १९९७ साली ते वरोधी प नेता होते. खर तर गेले १७ वष अनेक 
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सहकार  बदलेले असतील पण बस याचा बाकडा बदललेला नाह . सभागृहात आ ह  याच 
खुच वर बसायचो. कदािचत पुढ या कालावधीत सभागृहात जा त वेळ येणार नाह . द लीम ये 
गे यानंतर तेथील सभागृहात तुमची आठवण मला येईल. माझे सहकार  वलास नांदगुडे माझे 
शेजार  असत होते. आ ण दसरा माझा िम  गौतम चाबुक वार मा या बरोबर बसत होताु . 
मा या मोबाईलम ये काह  फोटो टपलेले आहेत. पण तुमची आठवण मा  सात याने 
मा याबरोबर राह ल. या ठकाणी अनेक माझे िम  आहेत खर तर अनेकां या अपे ा आहेत. 
या अपे ा आज उ वल हो यासाठ  माझी काह  मदत लागली मा या प ाची मदत लागली 

तर िन तपणे मी या ठकाणी पुण कर याचा य  कर न. येका या जीवनाम ये काह  
आठवणी असतात. तुमचे येय गाठत असताना तुमचे वचार चांगले ठेवा. कोणीह  आपले 
पुढचे भ व य सां ू शकणार नाह . कुणाला तर  पराभवी हावे लागते. कुणाला वजयी हावे 
लागते. माझा वजय होत असताना या पंपर  िचंचवडकरांनी साथ दली या पंपर  
िचंचवडकरांचा मा यावर व ास आहे. आ ण या व ासाला सा  ठेवून काय कर याचा  
कर ल. आप या भावना चांग या ठेवून मी एक कायकता आहे आ ण मी कायकताच राहणार 
आहे. वत:ला मी नेता कधीच मानत नाह . परंतू मी माझी स मानाची वागणूक तु हाला 
देईन. तुमचाच सहकार  हणून तु हाला द लीम ये मला ह काचे -पाहायला िमळेल. 
द लीम ये आ यानंतर तुमचाच आ पा. तुमचा सहकार  िन तपणे भेटेल. आज या देशाचे 
पंत धान मा.नर  मोद  ये या २५ तारखेला शपथ घेणार आहे. या संदभात बोलत असताना 
या देशाचे सव बहमत यांचे हाताम ये गेलेले आहेु . मावळ लोकसभा मतदार संघातील 
मतदारांचा कायकता िततकाच त परतेने काम कर न. गेले तास द डतास मा या स कार 
सोहळयासाठ  या सभागहृाचा वेळ खच केला आहे. काह    सहका-यांना  इ छा असून सु दा 
बोलता आले नसेल. परंतू मी न पणे तुमचा सहकार  हणूनच राह ल. माझी प हली बैठक 
आज द लीला आहे. आपले सवाचे मी आभार य  करतो. व मी माझे भाषण थांबवतो.  
 

मा.महापौर -  नविनवािचत खासदार आ पा बारणे आज आपण खासदार हणून िनवडून आला 
आहात. पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने आ ण सभागृहाचे वतीने हा दक अिभनंदन करते क , 
आपण या पंपर  िचंचवड शहराम ये अितशय काम केले आहे. तु हाला सव पंपर  िचंचवड 
शहराची मा हती आहे. व या सभागृहातील सवानीच  मांडले आहेत. सभागृहा या वतीने 
मांड याचा य  केला आहे. तु हाला सगळयांनी सांिगतले क , रेडझोनचा  असेल, पा याचा 

 असेल बरेच  असतील हे सव तु हाला मा हत आहे. आ ण तु ह  ते सोडवाल यात 
शंका नाह . कारण आज तुमचीच स ा आलेली आहे. यामुळे  सोडव यास तु हाला अडचण 
येईल असे आ हाला वाटत नाह . पण आज पंपर  िचंचवड शहरात तु ह  जे काम केले 
याबाबतची पावती तु हाला िमळालेली आहे. याब ल मी तुमचे मनापासून अिभनंदन करते. 

आ ण तुमचेबरोबर िश रमधून िनवडून आलेले दसरे सहकार  आढळराव पाट ल यांचेह  ु
अिभनदंन करते. आ ण एनड एचे मुख नर  मोद  यांची पंत धान पदासाठ  िनवड झाली 
यांचेपण मी पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने अिभनंदन करते. आ ण पंपर  िचंचवड शहरा या 

वतीने रा वाद  काँ ेस या मा.सु याताई सुळे यांचेह  अिभनंदन करते. वागत करते. तर  
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पंपर  िचंचवड शहरासाठ  आपण काम करावे आ ण आपले पंपर  िचंचवड शहराम ये जे  
आहेत ते सोडव यासाठ  य  करावेत अशी अपे ा करते. 
        
मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उप थत सभागृहाला वनंती करतो, 
नागोठणे (रोहा) येथे रे वे अपघातात मृ य ू पडलेले वासी, व नल द ा य ब हरवाडे- 
स मा.नगरसद य नारायण ब हरवाडे यांचे पुतण,े रामिमलन सहा- ये  वातं यसैिनक, 
एकनाथ नाणेकर - पंपर  गांव येथील ये  सामा जक कायकत, सखाराम डोळस - मनपा 
कमचार , बाळू उफ अंकुश खाडे-तमाशा स ाट, ाने र कसन तुप,े मु तफा शेख (पीसीएमसी 
िस यु रट ), अचना नथू जाधव, सुरेश काका गावडे यांना दाजंली अपण क न सभा तहकूब 
करावी अशी वनंती करतो. 
 

मा.द ा य साने - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभ ेराहन दांजली अपण करावीू . 
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .)  
 

 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब सभा १० िमिनटे तहकूब करावी 
                  अशी वनंती करते. 
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे सभा दपार  ु ३.४५ वाजेपयत तहकूब   

           कर यात येत आहे.  
 
 
 
 
 

   (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३० 

सभावृ ांत 

( दनांक २०/५/२०१४ दपार  ु २.०० ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २०.०५.२०१४      वेळ – दपार  ु ३.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे मे २०१४ दनांक २०/५/१४ दपार  ु २.०० ची 
मा.महापािलका सभा मंगळवार द.२०/०५/१४ रोजी दपार  ु ३.४५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 
२. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 
३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू  
 ५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

 ६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद सान े

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
९. मा.थोरात विनता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.आ हाट मंदा उ म 

१३. मा.जगद श शे ट  

१४. मा.बाबर शारदा काश 

१५. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१६. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
१७. मा.पवार संगीता शाम 

१८. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

१९. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय  
२०. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२१. मा.(िचखल)े मराठे अ नी अ जत 

२२. मा.भारती फरांदे  
२३. मा.आर.एस.कुमार 
२४. मा.नेटके सुमन राज  

२५.मा.भ डवे संिगता राज  
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२६. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

२७.मा.ल ढे गणेश नारायण 

२८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
२९. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 
३०. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३१. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३२. मा.पवार मनीषा काळूराम 

३३. मा. साद शे ट  

३४. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

३५.मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
३६. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  
३७.मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

३८. मा.वाबळे संजय म हारराव 

३९. मा.म डगेर  वषा वलास 

४०. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

४१. मा.सुपे आशा र वं  

४२. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४३. मा.अ जत दामोदर ग हाणे  
४४.मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
४५.मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
४६.मा.महेशदादा कसन लांडग े

४७.मा. दा बाजीराव लांडे  
४८.मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

४९.मा. व नाथ वठोबा लांडे 

५०.मा.ननवरे जत  बाबा 
५१.मा.सावळे िसमा र वं  

५२.मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

५३.मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

५४.मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

५५.मा.बहल योगेश मंगलसेन 

५६.मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

५७.मा.कदम सदगु  महादेव 

५८.मा.कैलास महादेव कदम 

५९.मा.वाघेरे भाकर नामदेव  
६०.मा.काळे वमल रमेश 

६१.मा.पाडाळे िनता वलास 

६२.मा. वनोद जयवंत नढे 
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६३.मा. वमलताई सुरेश जगताप 

६४.मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

६५.मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
६६.मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

६७.मा.च धे आरती सुरेश 

६८.मा.जवळकर वैशाली राहलु  

६९.मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

७०.मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

७१.मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
७२.मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

७३.मा.काटे राज  िभकनशेठ 

७४.मा.शडगे आशा सुखदेव 

७५.मा.मोटे करण बाळासाहेब 

७६.मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

७७.मा.संजय केशवराव काटे 

७८.मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
 

यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.झुरे-सह आयु , मा.टेकाळे मा.गावडे, मा.मान,े 
मा.गायकवाड-, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर मा.दरगुडेु , मा.माछरे, मा.थोरव े- सहा.आयु , मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव, मा.घाडगे - मु य लेखापर क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे-
वकास अिभयंता, मा.पाट ल, मा.तुप े - सहशहर अिभयंता, मा.भोसल-ेमु यलेखापाल, 
मा.डॉ.रॉय- .आरो य वै .अिधकार , मा.डॉ.मनोज देशमुख-वै कय अिध क, मा.पवन साळवे - 
अित.वै . अिधकार , मा.भदाण-ेउपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.सवण,े मा.इंगळे, 
मा.काची,मा.तांब,े मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , 
मा. परजादे,मा.बरशे ट -काय.अिभयंता, मा.कांबळे .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.डॉ.गोरे - 
पशवुै कय अिधकार ,मा.लावंड-कायदा अिधकार , मा.बोदडे- शासन अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 
      ----------- 

मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 
या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

----------- 
मा.महापािलका सभा .२५ द.२०.०१.२०१४ चा. सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 

मा.महापौर यांनी कट केल.े 
--------- 
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मा.योगेश बहल  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
     
      ठराव मांक - ४७८       वषय मांक - १  

दनांक - २०/५/२०१४          वभाग - मा.नगरसिचव 

मा. डा सिमती  
अ)  दनांक ५/२/२०१४, १५/२/२०१४, २१/२/२०१४, २५/२/२०१४, २८/२/२०१४,  
   ५/३/२०१४ व १९/३/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
ब) दनांक ५/३/२०१४ व १९/३/२०१४ चा सभावृ ांत कायम  
   करणेत येत आहे. 
क)  दनांक १९/३/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.अ जत ग हाणे  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल   - ७०        ितकूल – ० 

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

मा. जत  ननावरे  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ४७९     वषय मांक – २ 

दनांक - २०/०५/२०१४    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .दविन/१/का व/५९/२०१४,  
        द.५/५/२०१४. 

 
 सन २०१४-२०१५ या अंदाजप कास मा.महापािलका सभेने मा यता दलेली आहे. 
लोकसभा सावजिनक िनवडणुक २०१४ या आचारसं हतेमुळे सव कामांची व तृत अंदाजप के 
तयार करण,े स म सिमतीकडे ताव सादर करणे व सदर कामांना शासक य मा यता 
घे याचे कायवाह स वलंब हो याची श यता आहे. सन २०१४-२०१५ या मंजुर 
अंदाजप कातील न वन वकास कामां या खचास मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता 
िमळा यास या कामांसाठ  लागणारा कालावधी कमी होणार आहे व आयु  तरावर कामांची 
छाननी क न िन वदा कायवाह  करणे श य होणार आहे. यामुळे मह वाची तातड ची 
वकासकामे कर यास वलंब होऊ नय,े तसेच अंदाजप क य र कम चालु वषात खच हो या या 
ीने व सन २०१४-२०१५ या मंजुर अंदाजप कातील न वन वकास कामांची या 

जलदगतीने हो यासाठ  सदर कामांना एक ीत शासक य मा यता घेणे आव यक आहे.  
 सबब सन २०१४-२०१५ या मंजुर अंदाजप कात नमुद केले माणे “अ” अंदाजप क सव 
वभाग, “क” अंदाजप क पाणीपुरवठा व जलिनःसारण, सव कार या वशेष योजना, थाप य 
उ ान, पयावरण अिभयां क , झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन, व ुत वभाग, शु /अशु  
जलउपसा क , से टर २३ व ुत, पाणीपुरवठा योजना िनधी, सव वभागाची “प” 
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अंदाजप कातील न वन काम,े भुयार  गटर योजना िनधी (सव भाग), भाग तरावर ल सव 
कारची व ुत, पाणीपुरवठा व थाप य वषयक सव कारची काम,े महसुली अंदाजप कातील 

सव कारची सव वभागांची न वन भांडवली द ती व देखभालीची कामेु , इ याद  सव न वन 
वकास कामां या समोर दश वले या अंदा जत रकमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा.स वता साळंुके   – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल  - ७०       ितकूल – ० 

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

मा.वैशाली काळभोर  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

       वषय मांक – ३ 

दनांक - २०/०५/२०१४    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१३१/२०१४,  
        द.१७/५/२०१४. 

 

 मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/१/२०१४ अ वय,े म.न.पा. डा धोरणास 
उपसुचनेसह मा यता दलेली आहे. याम ये म.न.पा. व वध डा सु वधां या दरांचा समावेश 
आहे. यानुसार मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/१०४/२०१४ द.०७/०४/२०१४ 
अ वय,े म.न.पा. डा धोरणास व व वध डा सु वधांचे सुधा रत दरास, मा यता द याने 
म.न.पा. व वध डा सु वधांचे दरांची १० ए ल २०१४ पासून अंमलबजावणी करणेस मा यता 
द यान,े मनपा व वध डा सु वधांचे दरांची १० ए ल २०१४ पासून अंमलबजावणी सु  
कर यात आलेली आहे. परंतु म.न.पा. व वध डा सु वधांचे दरात वाढ के याने म.न.पा. 
प रसरातील नाग रक, प कार, मा.नगरसद य, डा संघटना यांनी नाराजी य  केली असून 

डा सु वधांचे दर कमी करणेबाबत वनंती अज केलेले आहेत. 
 म.न.पा. प रसरातील नाग रक, प कार, मा.नगरसद य, डा संघटना यांनी केले या 
वनंतीचा वचार केला असता, मा.महापािलका सभा ठराव . ४२१ द. १८/१/२०१४ अ वये 
डा धोरण व डा सु वधांचे दरास मा यता द यापैक  म.न.पा. लॉन टेिनस कोट, बॅडिमंटन 

कोट, इं ायणीनगर, भोसर  येथील एथेले ट स मैदान येथे अ य य स सरावासाठ  ती दन 
ती तास दर, जलतरण तलाव ित दन गे ट ितक ट दर, जलतरण तलाव समर कॅ पसाठ  १  

 

तासाचे भाडे वगळता इतर डा सु वधांचे दरात २५ ट के दर कमी क न सुधा रत दरास 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.  

 सबब, म.न.पा. प रसरातील नाग रक, प कार, मा.नगरसद य, डा संघटना यांनी 
केले या वनंतीचा वचार केला असता मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/१/२०१४ 
अ वये डा धोरण व डा सु वधांचे दरास मा यता द यापैक  म.न.पा. लॉनटेिनस कोट, 
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बॅडिमंटन कोट, इं ायणी नगर, भोसर  येथील एथेले ट स मैदान येथे अ य य स सरावासाठ  
ती दन ती तास दर, जलतरण तलाव ित दन गे ट ितक ट दर, जलतरण तलाव समर 

कॅ पसाठ  १ तासाचे भाडे वगळता इतर डा सु वधांचे दरात २५ ट के दर कमी क न 
सुधा रत दरास मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.आशा सुपे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.द ा सान े- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी आप यासमोर एक वषय िनदशनास 
आणून देतो क , पंपर  िचंचवड शहरात अनेक जलतरण तलाव असून तलावात वमींग 
कर यासाठ  जे लोक येतात यांना पूव  .१,०००/- फ  होती. ती आता एकदम .४,०००/- 
इतक  वाढली आहे. आपण हे सव करत असताना कोण याह  सभागृहाने आ हाला कोणाला 
व ासात न घेता हा ठराव मंजूर क न रोज या रोज विमंग करणा-या नागर कांवर अ याय 
करायचा य  केला आहे.  तु ह  यावेळ  असे िनणय लोकांवर लादता, यापूव  आप या 
नगरसेवकांना, सहका-यांना कंवा गटने यांना व ासात घेऊन हे वषय करावेत. हजार पये 
मा य आहेत, पण एकदम यात तीन हजार पये वाढवणे हे आ हाला अ यायकारक आहे. 
लॉकरची फ  शंभर पये होती आता ती सातशे पये केली आहे. ितथे काय सो या या 
चीजव तू ठेवणार आहात काय? एका वेळ  विमंग टँकवर ७० मुले सोडतात. अनेक लोकां या 
जवीत हानीचे संग ितथे घडले आहेत. माझे वॉडम ये एका संगी दोन लोक वाचवले आहेत.  
एका बॅचला दोन, तीन सुर ार क असावते. आपण नागर कां या जवीताशी खेळता काय? 
पूव माणेच एक हजार पये फ  असावी. बहतेक लोक विमंग टँकवर यायामासाठ  येत ु
असतात. एकदम हजार पयांचे चार हजार वाढवून आपण काय ज झया कर लावताय का? 
बाथ म व छ नाह त. शॉवर नाह . साफसफाई नसताना इतके दर वाढवणे यो य नाह . 
पूव चेच दर ठेवावेत. आप या जाचक अट ंमुळे आपण लोकांवर अ याय करतोय, लादतोय. 
भांडवलशाह  अस यासारखेच मला वाटते आहे. आयु  साहेब आप याचा सभागृहा या वतीने 
वनंती करतो, जलतरण तलावाचे दर पुव  माणेच असावे जा तीचे दर पुणपणे र  कराव.े 
डा धोरणातील सव सुधारणा व सु वधा याम ये जी दरवाढ केलेली आहे ती पुव माणे 

असावी.  
 

मा. जत  ननावरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब मी प ने याची परिमशन घतेली 
आहे. मला डा या वषयाशी संल न चचा करायची आहे. गे या तीन वषापासून मी भाग 
.३७ मधून िनवडून आलो आहे. मी तेथे काम कर त आहे. सदर भागातील लोकसं या 

पंधरा ते सोळा हजारा या आसपास आहे. तीन वषापासून एमआयड सीचा भूखंड महापािलकेकडे 
ह तांतर त करायची मागणी कर त आहे. याबाबतीत गे या तीन वषापासून प यवहार केलेला 
आहे. अिधका-यांम ये िम टंग देखील झाली. पण गे या तीन म ह यापुव  मला कळले क , 
एमआयड सीने हा भूखंड पर पर एका सं थेला वकला आहे. आपण याबाबतीत पाठपुरावा 
केला का नाह . संबंिधत अिधका-यांनी  या बाबतीत काय िनणय घेतला. याबाबत खुलासा 
करावा. हा वषय नगररचना वभागाशी संबंिधत आहे.    
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मा.भदाणे (उपसंचालक नगररचना) -  नगरसेवकांची मागणी आहे. आ ह  यांना प  दले आहे.  

 

मा. जत  ननावरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब प  देणे हे उ र नाह . 
 

मा.योगेश बहल - स  मा.महापौर साहेब, स मा.आयु  साहेब वा त वक पाहता हे सगळे या 
लोकां या ती असणा-या यां या भावने वषयी बोलत आहे. वा त वक पाहता ती जागा  
एमआयड सीची आहे. संपूण थॉरट  ह  एमआयड सीची आहे. आपण तेथे प  मािगतले होते. 
दादानंी सीईओ.बरोबर िम  टंग सु दा घेतलेली होती. सभागृहाम ये िम टंग सु दा झाली होती. 
पालकमं ी हणून सु दा आ ण डे युटेशन झा यानंतर सु दा यांची िम टंग झाली होती. संत 
तुकाराम नगर, व लभनगर, ड .वाय.पाट ल कॉलेज, जजामाता व फुलेनगर आ ण आजूबाजू या 
प रसराम य े जेवढे जे ांगण, ाऊंड होणार आहे. अथात या जागेवर काय ल  ठेवायचे,  
काय ठरवायचे हे एमआयड सीने ठरवायचे हे बरोबर आहे. परंतू यांचेबरोबर दोन वेळा िम टंगा 
झा या. सगळे झाल.े आप या नगररचना वभागाने यांना प  सु दा दले होते. यावर यांनी 
कळ वल े होते.  तो लॉट यांनी दसु-या एका सं थेला देऊ केला आहे. आ ण यावेळेला 
आचारसं हता होती हणून यावेळेला काह  प यवहार करता येत नाह , काह  बोलता आले 
नाह . असे झाले होते. यामुळे आयु  साहेब आपण ताबडतोब प  दले होते व पुव सु दा 
भूखंडाची मागणी केली. आ हाला हा भूखंड हवा आहे, आ ण आपला तेथे दसरा एक लॉट ु
आहे ितथे एक ओपन लॉट आहे. आ ण आपण तेथे आता जर यांना जागा पा हजे असेल तर 
आपण ती ितकडे देऊ शकतो. आ ण तसे ते करावे अशा प दतीने आपण ताबडतोब प  दयावे 
आ ण जर प  दले तर तातड ने आप याला बैठक लावता येईल. कारण आता आपले प  
जाणे गरजेचे आहे. आता शेवट  ितथे काय घडले आ ह  यायालयात जाणार आहे. 
 

मा.शमीमताई पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब स.न.ं १९८, आर ण . १८८, 
१८९, १९० साधारणता पाच वषापुव  डांगणाची जागा आहे. आ ण या डांगणावर सात 
वषापुव ची ॅ ट सची जागा वेताळनगर या  झोपडप ट  पुनवसनासाठ . कामगार मंडळाचे हे 

डांगण आहे. आपण यांना ते दलेले आहे. याब ल आपण अ णासाहेब मगर टे डअम 
यांचेकडून घेतलेले आहे.  भागा या िम टंगम ये सांिगतले आहे डा वभागाची ह  जागा 

आहे. डांगणासाठ  दसर  जागा नाहु . भागाम ये दसर  कुठेह  डांगणासाठ  जागा नाहु . 
आ ण ह  एकच जागा उपल ध आहे. आ ण अशा कारे ती सु दा अडकून ठेवली आहे. खरे 
हणजे सगळे या सगळे बारा ाहकांना यांचे गाळे िमळालेले आहे. प  दलेले आहे. पण 

पु हा एकदा तुम या कानावर घालते. या ठकाणी ह  प र थती आहे क , ती तु ह  वत: 
पा ह यािशवाय तु हाला कळणार नाह , अ यंत भयानक प र थती आहे. यांचे दोन दोन, 
चार,चार कु ी बांधायला यांनी तेथे दोन दोन, तीन तीन शेड बांधले गेलेले आहे. या ठकाणी 
दा , जुगार सगळे जे काह  वाईट धंदे आहेत ते सगळे या ठकाणी चालतात. अशा प दतीने 
आपली ॉपट  लोक वापरतात. तेथे तीनशे चौदा गाळे आहेत आ ण सगळया गाळयासमोर 
पा याचे नळ आहेत. पाणी आले क  जे नळ चालू होतात तर नळाचे पाणी गे यावरच नळ बंद 
होते. अशा कारे आप याने संप ीचे नुकसान होत आहे. कुठ याह  गाळयाला कुठेह  लॉक 
लावलेले नाह . कड सु दा नाह . अशा कारे यांचेवर काह  तर  करा. झोपडप ट  पुनवसनाचे जे 
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अिधकार  आहेत यांना तु ह  जाब वचारणार का नाह  साहेब? आ ण नसेल वचारणार तर 
यांचेवर कायवाह  करणार आहे का? आपले पाणी वाया जात आहे. लाईट वाया जात आहे. 

आपण बील भरत आहे. यांचेवर कायवाह  करणार आहात का नाह ? आ ण मुलांना 
खेळ यासाठ  डांगण उपल ध क न देणार आहात का नाह ? कृपया याकडे वर त ल  दयावे 
आ ण या डांगणाची पूतता करावी. एवढेच.  
   

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब स मा.सभागृह आता जो जत  
ननावरे यांनी जो वषय मांड याचा जो य  केला आहे, एमआयड सी असेल, जर  आर ण हे 
थोडेसे वेगळे असेल जर  असेल तर  साहेब आपली एमआयड सीची िम टंग झाली पा हजे. 
पु याम य,े पंपर  िचंचवड, शहराम ये एमआयड सी, आ ण ािधकरण, हाडा या बाक या 
ित ह  सं था तुम याकडे काम करतात त हा हे काम कर त असताना एमआयड सी 
पा कगसाठ  आहे, आ ण हे खर तर पा कगसाठ च ठेवायला पा हजे हे सोडून यांनी आता 
लॉ टंग व  सु  केलेले आहे. आता उदाहरण बिघतले तर यांनी प नास लॉट ंग केले 
असेल तर ते प नास लॉ टंग कर त असताना एक लॉट यांनी सोड वला असेल तर व तो 
यांनी ते पा कगसाठ  सोडला असेल तर तो पा कगसाठ च करावा. यांनी अधामीटर 

इंड साठ  दले आहे. हणजे एखादया इंड साठ  पाच गुंठयाचा लॉट घेतला असेल. 
हणजे हे कर त असताना तेथील पा कगची यव था आहे. जर एमआयड म ये प नास 

प नास हॉटेलची परवानगी देणार असेल तर याम ये एकच लॉट तुमचा पा कगसाठ  असेल 
तर याम ये तु ह  लॉट संदभात कशी काय वाटणी करता. जर  हे आर ण असेल तर  
लहान मुलांना खेळ यासाठ  डांगण पा हजे. मला आता वनंती करायची आहे क , 
एमआयड सीम ये तेथे कोठे ओपन लॉटची जागा असेल तर पा कगसाठ  करावे व यासाठ  
आपण ताबडतोब एक िम टंग करावी. आ ण आप याला ते करायचे असेल तर क . आ ण 
आता आचारसं हता संपणार आहे. आपली आता यांचेबरोबर िम टंग होणे गरजेचे आहे. कारण 
आता शहराम ये जागा संपलेली आहे. आप या अिधका-यांना तु ह  सांगा क , कुठले कुठले 
एमआयड चे लॉट िश लक आहेत. गाडनसाठ  होते पण ितथे आता गाडनचे जागेत लॉट 
होतात. परंतू तेथे यांनी इंड साठ  मोजून लॉट दला आहे. असे जर लॉट यांनी 
वकायला सु वात केली असेल तर मग पुढे िनयोजन करायचे असेल तर भयंकर ास होणार 
आहे. आ ण या ीकोनातून तु ह  एमआयड सी बरोबर िम टंग लावावी आ ण  काह  लोकांचे 
पा कगम ये हॉटेलचे छोटे छोटे यवसाय चालू आहेत. आहे मग या लोकांचे पा कग र यावर 
येते. लोकांची रोडम ये घरे होती. तर बचा-यांची घरे पाडून र ते केल.े व शेवट  लोक 
पा कगसाठ  वापर करतात. आ ण ह  सगळ  घरे जात असताना द:ुख होते. शगून चौकाम ये 
अशी प र थती आहे. शगून चौकाम ये लोक पा कग करतात. या लोकांची प नास साठ 
वषापुव ची घरे होती ती आपण पाडली. आ ण आता तो वषय मांडला परंतू या वषयी एक 
िम टंग लावावी आ ण पंपर  िचंचवड शहराचे जे वषय असतील तर एमआयड सी बरोबर 
बोलून याव.े रेडझोन संदभात असेल. अशी कोणती सु वधा आपण नाग रकांना दली आहे ती 
सु वधा आपण चौपट केली आहे. हणजे हजार पयाचे चार हजार केले आहे. आता या 
ठकाणी अ णासाहेब मगर टे डअम या विमंग टँक या कुठलेह  विमंग टँक या, ितथे 
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यमुनानगरचे विमंग टँक असू दे, पंपळेगुरवचे विमंग टँक असू दे, कुठे एखाद  तर  
भूिमका आपण चांगली केली आहे. आपण तसा डाचा वचार केला आ ण आ या डा या 
दरवाढ या धोरणातून आ हाला नाग रकांना सु वधा देणेचे कामासाठ  य  केले पा हजे. या 

ीकोनातून पाणी व छ आहे का,  लहान मुलांना कती पाणी लागते याचा वचार केला का? 
आज जो मुलगा गेला तो कशाने गेला? कोण हणतो असा गेला, तसा गेला. अशी चचा करत 
असतात. पण आपले जीवर क तेथे होते का नाह  हे पा हले पा हजे. या मुलाने तीन 
गटांगळया खाताना ितथे कोणी होते का? हे मह वाचे आहे. पण तो मुलगा गेला कसा विमंग 
टँकम ये हे सगळे पाहणे गरजेचे आहे. विमंग टँकबाबत आपले अिधका-यांनी का पा हले 
नाह . विमंग टँकचे दर वाढ व याचे आप या अिधका-यांना गरजेचे असते. पण तेथे द ती ु
करणार नाह . पण दरवाढ चे मा  करणार. यामुळे दर वाढवू नका. दर तु ह  न क  वाढवा 
पण शहरामधील मुलांना यो य सु वधा दे याचे काम केले पा हजे. परंतू तु ह  यां या 
सु वधाह  वाढ व या पा हजे. आपण लोकांवर अ याय क  नये अशी न वनंती आहे. आहे तेच 
दर ठेवावेत. मा.महापौर लॉकरचे दर वाढ वले आहे ह  फार अवघड प र थती आहे. विमंग 
टँकचा दर वाढ वला तर हे अवघड होईल. एक कोट चे पंधरा कोट  वाढ वले तर शेवट  आयु  
साहेब आ हाला सु दा या गो ीचे ध के बसतात. बाक या सु वधा देऊ शकत नाह . या 

ीकोनातून अिधका-यांनी ती पण तयार  ठेवली आहे. कुठलीह  गो  आ ह  हणायला 
अवकाश  डा धोरणाम ये अशी तरतूद घेतली पा हजे. पंपर  िचंचवड मधील गावाम ये 
मुलांना सु वधा िमळाली पा हजे. मुलांना खेळ यासाठ  ॅ स िमळाला पा हजे. मुलांना गोळाफेक 
कर यासाठ  गोळे िमळाले पा हजे. आपले अिधका-यांनी कधी अशी सु वधा केली आहे. मागणी 
के यानंतर दोन म हने पाठपुरावा केला. पोलीस भरती आहे  मुलांना यांना लागणा-या सु वधा 
िमळा या पा हजे. यामुळे माझे मते सु वधाम ये वाढ क न ट याट याने दरवाढ करावी 
अशी मी न वनंती करते. हा वषय पंधराशे पये दरवाढ क न मंजूर कर यात यावा.   
 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.आयु   - मा.महापौर साहेब,मा.सभागृह एमआयड सी यांचा वत:चा ड .पी.आहे. आपण 
यांना वत: भेट व यांचे तरावरू   कर याचा य  क . 

 
मा.द ा य साने  – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – 

जलतरण तलावाचे दर पूव माणेच असावेत. जा तीचे दर पूणपणे र  करावेत. डा 
धोरणातील सव सुधारणा व सु वधा याम ये जी दरवाढ केलेली आहे ती पुव माणे असावी.   
 
मा.आर.एस.कुमार  – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा द त ु ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
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ठराव मांक - ४८०    वषय मांक - ३ 

दनांक - २०/०५/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 
    संदभ:- –  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१३१/२०१४ , 
               द.१७/५/२०१४ 
 

 मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/१/२०१४ अ वय,े म.न.पा. डा धोरणास 
उपसुचनेसह मा यता दलेली आहे. याम ये म.न.पा. व वध डा सु वधां या दरांचा समावेश  
आहे. यानुसार मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/१०४/२०१४ द.०७/०४/२०१४ 
अ वय,े म.न.पा. डा धोरणास व व वध डा सु वधांचे सुधा रत दरास, मा यता द याने 
म.न.पा. व वध डा सु वधाचें दरांची १० ए ल २०१४ पासून अंमलबजावणी करणेस मा यता 
द यान,े मनपा व वध डा सु वधांचे दरांची १० ए ल २०१४ पासून अंमलबजावणी सु  
कर यात आलेली आहे. परंतु म.न.पा. व वध डा सु वधांचे दरात वाढ के याने म.न.पा. 
प रसरातील नाग रक, प कार, मा.नगरसद य, डा संघटना यांनी नाराजी य  केली असून 

डा सु वधांचे दर कमी करणेबाबत वनंती अज केलेले आहेत. 
 म.न.पा. प रसरातील नाग रक, प कार, मा.नगरसद य, डा संघटना यांनी केले या 
वनंतीचा वचार केला असता, मा.महापािलका सभा ठराव . ४२१ द. १८/१/२०१४ अ वये 
डा धोरण व डा सु वधांचे दरास मा यता द यापैक  म.न.पा. लॉन टेिनस कोट, बॅडिमंटन 

कोट, इं ायणीनगर, भोसर  येथील एथेले ट स मैदान येथे अ य य स सरावासाठ  ती दन 
ती तास दर, जलतरण तलाव ित दन गे ट ितक ट दर, जलतरण तलाव समर कॅ पसाठ  १ 

तासाचे भाडे वगळता इतर डा सु वधांचे दरात २५ ट के दर कमी क न सुधा रत दरास 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.  

 सबब, म.न.पा. प रसरातील नाग रक, प कार, मा.नगरसद य, डा संघटना यांनी 
केले या वनंतीचा वचार केला असता मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/१/२०१४ 
अ वये डा धोरण व डा सु वधांचे दरास मा यता द यापैक  म.न.पा. लॉनटेिनस कोट, 
बॅडिमंटन कोट, इं ायणी नगर, भोसर  येथील एथेले ट स मैदान येथे अ य य स सरावासाठ  
ती दन ती तास दर, जलतरण तलाव ित दन गे ट ितक ट दर, जलतरण तलाव समर 

कॅ पसाठ  १ तासाचे भाडे वगळता इतर डा सु वधांचे दरात २५ ट के दर कमी क न 
सुधा रत दरास मा यता देणेबाबत. मा.आयु  यांची मागणी असली तर  जलतरण तलावाचे दर 
पूव माणेच असावेत. जा तीचे दर पूणपणे र  करावेत. डा धोरणातील सव सुधारणा व 
सु वधा याम ये जी दरवाढ केलेली आहे ती पुव माणे करणसे मा यता देणेत येत आहे.   
 

अनुकूल - ७०      ितकूल – ०  
 

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

 

ठराव मांक - ४८१     वषय मांक – ४ 

दनांक - २०/०५/२०१४    वभाग - मा.आयु  
 
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/२२०/२०१४,  
        द.१७/५/१४. 

 
 देह आळंद  या ू ३० मी. ं द या र याची सुमारे १३ कमी. मनपा ह म ये लांबी आहे. 
देह गाव ामपंचायत ह म ये सुमारे ू १.६०० कमी तसेच आळंद  नगरप रषदे या ह म ये 
५८० मी. लांबीचा र ता येतो. सदर र ता वकसीत के यानंतर देह ते आळंद  वास करणाू -या 
वारक-यांची सोय होणार आहे. तसेच मनपा ह तील तळवडे, िचखली, मोशी, डुडूळगाव या 
भागातील नाग रकांचीह  दळणवळणाची सोय होणार आहे.  
 स या सदर र याचे मजबुतीकरण व ं द करणाचे कामामधील काह  उवर त कामे करणे 
बाक  आहेत. देह आळंद  र याचे साखळ  ू . ०/०० ते ८/२५० कमी मधील र ता ं द करण 
व मजबुतीकरण करण े अंतगत फुटपाथ बांधण,े पावसाळ  पा या या पाईपलाईन टाकण,े 
पाणीपुरवठा व जलिनःसारणासाठ  मो या यासा या लाईन टाकण,े र ता दभाजक बांधणे इु . 
कामे करणे आव यक आहे. सदर कामे IRC या मानांका माण े करणेत येणार आहे. सदर 
उवर त कामे करणेसाठ  मनपा या चालू चिलत दरसूची २०१२-१३ नुसार अंदाजप क हे सदर 
कामाचे तां क स लागार म.ेपे हचेक क स टंट यांनी तयार केले असून याची अंदाजप क य 
र. .६०,०८,४६,३८७/- इतक  आहे. सदरचे काम सन २०१४-१५   व २०१५-१६ या आिथक 
वषात पुण कर यात येणार आहे. सदर कामाक रता सन २०१४-१५ या मुळ अंदाजप कात 
थाप य वशेष योजना या लेखािशषावर अ.नं.८७ पानांक २३ वर र. .१०,००,००,०००/- तरतूद 

केली आहे. सन २०१५-१६ या वष या अंदाजप कात आव यक आिथक तरतुद खा यामाफत 
कर यात येऊन काम पुण कर याचे िनयोजन आहे. 
 महारा  रा या या िश क मतदार संघा या वधान प रषद सद य िनवडणुक व 
न जक या काळातील महारा  वधानसभा साव क िनवडणूक यांचा आचार सं हता कालावधी 
वचारात घेता ता वत कामा या शासक य मा यतेचा ताव सादर केला आहे. 
 तर  देहू-आळंद  र ता साखळ  ०/०० ते ८/२५० (देह कमान ते मोशीू ) जाधववाड  
ह या र यापयत ३० मी. ड .पी. माणे उवर त कामे करणे या कामास व यासाठ    
येणा-या अंदाजप क य र. .६०,०८,४६,३८७/- (अ र  र. . साठ कोट  आठ लाख सेहचाळ स 
हजार तीनशे स याऐंशी पये फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.    

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल  - ७०     ितकूल – ० 

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

ठराव मांक - ४८२     वषय मांक – ५ 

दनांक - २०/०५/२०१४    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . कर/मु य/५/का व/१९४/२०१४  
         दनांक २०/५/२०१४ 
 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 99 या तरतूद  अ वये सन 2014-

2015 या आथ क वषाकर ता मा. महापािलका सभा ठराव  . 472 द. 20/02/2014 
अ वये कर व करो र बाबींचे दरास मा यता देवुन संपुण िमळकत कराची र कम द. 30 जुन 
2014 पयत आगाऊ भरणा-या िमळकतधारकांकर ता चालु सरकार  वषाचे चालु मागणीतील 
सामा य कर रकमेवर खालील माणे सवलत योजनेस मा यता देणेत आलेली आहे.   

 
सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर + अ नशामक  

  + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत)    

1 माजी सैिनक व वातं य सैिनक कंवा याचें प ी यांचे 
वत: रहात असले या फ  एका िनवासी घरास 

सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

2 फ  म हलांचे नावे असले या, वत: रहात असले या 
फ  एका िनवासी घरास सामा य करात सुट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

3 40% कंवा यापे ा जा त अपंग व असणा-या अंध, 
अपंग, मितमंद, कणबिधर व मूकबिधर यां या नावावर 
असणा-या िमळकतीस 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

4 संपूण िमळकतकराची र कम आगाऊ भरणा-यां कर ता 
सामा य करात सुट देण 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
1. वतं  न द असले या िनवासी वापरा या  

िमळकतीस - 10% र कम सूट  
2. बगरिनवासी / िम  / औ ोिगक /मोकळया 

जिमनी इ. िमळकतीस - 5% र कम सूट 
ीन ब ड ंग रेट ंग िस टम िमळकती : ीहा : ह  
ीन ब ड ंग रेट ंग िस टमम ये 2500 चौ.मी. पे ा 

जा त भूखंडावर ल क पांना बांधकाम परवानगी 
वभागामाफत देणेत  येणा-या अंितम भोगवटा प ाचे 
वेळेस अंितम ीन ब ड ंग Certificate देणेत येणा-या 
िमळकतीस सामा य करात सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय सामा यकर 
र कमे या 
 3 Star Rating -  05% र कम सूट 
 5 Star Rating -  08% र कम सूट  

 6 Star Rating - 10% र कम सूट 

5 

वगृहा : ह  ीन ब ड ंग रेट ंग िस टमम ये 2500 
चौ.मी. पे ा कमी भूखंडावर ल क पांना बांधकाम 
परवानगी वभागामाफत देणेत येणा-या अंितम 
भोगवटा प ाचे वेळेस अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate देणेत येणा-या िमळकतीस सामा य करात 
सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय सामा यकर 
र कमे या 
 1 Star Rating -  05% र कम सूट 
 2 Star Rating -  08% र कम सूट 
 3 Star Rating - 10% र कम सूट 

 5 Star Rating - 12% र कम सूट 
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 6 Star Rating - 15% र कम सूट 
टप वर ल योजनेपैक  कोण याह  फ  एका योजनेचा लाभ 

िमळकतधारकास घेता येईल तसेच वर ल योजनेचा 
सामा यकरातील सवलतीचा लाभ घेणेकामी 
थकबाक सह दो ह  सहामाह ची संपूण बलाची एक 
र कमी आगाऊ भरणेची मुदत ( बल िमळो अथवा न 
िमळो) 

दनांक 30 जून अखेर 

 
 महापािलकेतील मोठया माणात कमचा-यांची लोकसभा साव क िनवडणकू 2014 चे 
कामकाजाकर ता नेमणुक करणेत आ याने बलांचे वाटप होणेस वलंब होत आहे. जा तीत 
जा त िमळकतधारकांना सामा य करातील सवलत योजनेचा लाभ िमळणेचे ीने चालु 
वषाकर ता सवलत योजनेस 30 जुन 2014 ऐवजी 31 जुलै 2014 पयत मुदतवाढ देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा. दा लांडे  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल  - ७०      ितकूल – ० 

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

मा.महापौर – ह  सभा संप याचे जाह र कर यात येत आहे.   
 
 

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/६१८/१४ 
दनांक – २४/०७/२०१४ 

 
        नगरसिचव  
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११०१८ 

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