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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – २१ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.०८.२०१८               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग ट - २०१८ ची मािसक मा. 
महापािलका सभा सोमवार द.२०.८.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

१) मा.राहुल गुलाब जाधव           महापौर 
२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव      उपमहापौर 
३) मा. वीनल क पल हे े 
४) मा.साधना अंकुश मळेकर 
५) मा.द ा य बाबूराव साने 
६) मा.अ नी संतोष जाधव 
७) मा.वसंत भाकर बोराटे 
८) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे      
९) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१०) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
११) मा.डोळस वकास ह र ं  
१२) मा.उंडे ल मण ध डू 
१३) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
१६) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
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१७) मा.बारसे यांका वण 
१८) मा.लांडगे र व ल मण 
१९) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२०) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२१) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े
२२) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  
२३) मा. अॅड. िनतीन ाने र लांडगे 
२४) मा.सावळे िसमा र वं  
२५) मा.ल ढे न ता योगेश 
२६) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
२७) मा.लांडे व ांत वलास 
२८) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 
२९) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३०) मा.समीर मोरे र मासुळकर 
३१) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
३२) मा.मंगला अशोक कदम 
३३) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
३४) मा.अ नी िभमा बोबडे 
३५) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
३६) मा.संजय बबन नेवाळे 
३७) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
३८) मा.भालेकर वण महादेव 
३९) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
४०) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
४१) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४२) मा.घोलप कमल अिनल 
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४३) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
४४) मा.जावेद रमजान शेख 
४५) मा.यादव मीनल वशाल 
४६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
४७) मा. मोद कुटे 
४८) मा.राजू िमसाळ 
४९) मा.शैलजा अ वनाश मोरे            
५०) मा.बाबर शिमला राज ू
५१) मा.अिमत राज  गावडे 
५२) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
५३) मा.खानोलकर ा महेश 
५४) मा.भ डवे संिगता राज  
५५) मा.मोरे र महादू भ डवे 
५६) मा.ढाके नामदेव जनादन  
५७) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
५८) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
५९) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६०) मा.अपणा िनलेश डोके 
६१) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
६२) मा.गावडे राज  तानाजी 
६३) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
६४) मा.जय ी वसंत गावडे 
६५) मा.कोमल दपक मेवानी 
६६) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
६७) मा.सुल णा राजू धर 
६८) मा.शाम गणपतराव लांडे 



4 
 

  

६९) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
७०) मा.कदम िनक ता अजुन 
७१) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
७२) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७३) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७४) मा.नढे वनोद जयवंत 
७५) मा.काळे उषा दलीप 
७६) मा.कोकणे संतोष अंकुश 
७७) मा.पवार मिनषा मोद 
७८) मा.बारणे अचना तानाजी 
७९) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
८०) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े
८१) मा. अॅड. भोसले सिचन सुरेश 
८२) मा.बारणे माया संतोष 
८३) मा.िनलेश हरामण बारण े
८४) मा.वाघमारे अ नी व म 
८५) मा.दशले रेखा राजेश 
८६) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८७) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
८८) मा.कामठे तुषार गजानन 
८९) मा.च धे आरती सुरेश 
९०) मा.क पटे सं दप अ ण 
९१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
९२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
९३) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
९४) मा.चं कांत बारकु नखाते 
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९५) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 
९६) मा.कुटे िनमला संजय 
९७) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
९८) मा. व ठल उफ नाना काटे 
९९) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
१००) मा.मुंढे उषा अंकुश 
१०१) मा.लोखंडे चंदा राज ू
१०२) मा.बनसोडे राजू व नाथ 
१०३) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१०४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
१०५) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 
१०६) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१०७) मा.राजापुरे माधवी राज  
१०८) मा.चौगुले सीमा द ाञय 
१०९) मा.नवनाथ द ू जगताप 
११०) मा.संतोष बबन कांबळे 
१११) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
११२) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
११३) मा.हषल म छं  ढोरे  
११४) मा. वाबळे संजय म हारराव   
११५) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
११६) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 
११७) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 
११८) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  
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यािशवाय मा. दलीप गावडे-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल 
रॉय- आरो य वै क य अिधकार , मा.तुपे, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.िचतळे, 
मा.खोराटे, मा.दु रगुडे, मा.इंदलकर, मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.दांगट-सहा.आयु , 
मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.िशंदे- शासन 
अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , 
मा.सवणे, मा.तांबे, मा.कुलकण , मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.मोरे-कायकार  अिभयंता, 
मा.माने-पीएमपीएमएल अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

मा.महापौर- मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक, स मा. नगरसे वका, सव अिधकार  
वग, प कार बंध,ू नागर क या सवाचे  वागत  क न सभा कामकाजाला सु वात 
करणेत येत आहे. 

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, ीनगरम ये दहशतवा ांशी झाले या चकमक त 
ठा याचे मेजर कौ तुभ राणेसह ३ जवानांचे िनधन, पोलादपूर-महाबळे र मागावर ल 
अंबेनळ  घाटात झाले या भीषण अपघातात दापोली कृषी व ापीठातील ३० जणांचे 
िनधन, केरळ येथे आले या पुराम ये ३२५ जणांचे बुडून िनधन तसेच भारतर  
अटल बहार  वाजपेयी -भारताचे माजी पंत धान, अ जत वाडेकर-भारतीय केट 
संघाचे माजी कणधार, एम. क नािनधी- मुक प ाचे सवसवा व तामीळनाडू रा याचे 
माजी मु यमं ी, इंद ुबाई िनवृ ी कामठे- पंपळे िनलख मधील नगरसेवक तुषार कामठे 
यां या आजी, आर.के.धवन- काँ ेस प ाचे जे  नेते व माजी मं ी, सोमनाथ चटज -
माजी लोकसभा अ य  व माकपचे जे  नेते, कोफ  अ नान-संयु  रा संघाचे माजी 
सरिचटणीस, जयवंत नाडकण -जे  नाटयकम , सुधा नरवणे-आकाशवाणी या िस द 
िनवे दका, हाद सावंत-जे  डा संघटक आ ण डा प कार, काशीनाथ ीपती 
वाडेकर-िचंचवडगावातील साम जक कायकत, सुवणा जालींदर गावडे-िचंचवडगांव, रमेश 
वनायक अंतोरे-िचंचवडगांव, कृ णाबाई िभकाजी हगवण,े बाळासाहेब शंकर भालेकर, 
मा ती सुभाजी कामठे, कुणाल संजय कांबळे, बाबासाहेब द ा य काळोखे, िनवृ ी 
ह रभाऊ जवळकर, ानेश अ ण को हे, शांत कोळमकर, काश जाधव, वशाल 
वाणी, पोपट तुकाराम वाघेरे, अिनल राजाराम नाणेकर, द ोबा कुदळे, सुिनल गणपत 
िशवणकर, योती िभमाशंकर गौडंगाव, हंद ुराव पांडुरंग थोरात, गजानन ता याबा 
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जगताप यांचे दु :खद िनधन झा याने यांना दांजली  वाह यात यावी अशी सूचना 
मी मांडतो.    

मा. वनल हेञे -  मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देते.                                             

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

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

मा.सुजाता पालांडे - मा. महापौर. मा. आयु , स मा. सभागृह, सव प कार बंध ुआज 
आपण इथे शोकाकूल अव थेम ये बसलो आहोत, आज आपण दांजली वाहतोय 
भारताचे माजी पंत धान भारतर  अटल बहार  वाजपेयी यांना. वचारांची लढाई ह  
वचारानेच लढली पाह जे असे सम पत आ ण देशा या गतीसाठ  प रपूण जीवन 
वाजपेयी लढले. राजक य अ पृ यता दूर सा न सा-या समाजाचे ेम यांनी ा  केले. 
अशा पुरोगामी य म वाचा वचार पुढे नेणे मला वाटते ह च यांना दांजली ठरेल. 
यां या अनेक क वता सवाना ात आहेतच. यातील एक क वता तु हां सवाना 

सम पत करते आ ण यांना दांजली वाहते. “ये बंधन क  धरती है, ये बंधन क  
धरती है अिभनंदन क  धरती है ये अपण क  धरती है. ये तपण क  भूमी है. ये वंदन 
क  धरती है. अिभनंदन क  धरती है. ये अपण क  धरती है. ये तपण क  भूमी है. 
इसक  नली नली हमारे िलए गंगा है. इसक  नली नली हमारे िलए गंगा है इसका 
कंकण कंकण शंकर है. हम जयगे तो इस भारत के िलए, हम जयगे इस भारत के 
िलए हम मरगे तो इस भारत के िलए. मरने बाद भी इस गंगाजलमे  बहती हुई 
हमार  अ थींयो को कोई छान लगोके सुनेगा. मरने बाद भी इस गंगाजलमे  बहती हुई 
हमार  अ थींयो को कोई छान लगोके सुनेगा. तो एकह  आवाज आयेगी भारत  माता 
क  जय, भारत माता क  जय, भारत माता क  जय”, ध यवाद.  

मा. अ नी िचंचवडे-पाट ल - मा. महापौर. मा. आयु  स मा. सभागृह, सव प कार 
बंध ुमी थमत: भारतमातेचे थोर सुपू  माजी पंत धान भारतर  वग य अटल बहार  
वाजपेयी यांना भावपूण आदरांजली अपण करते. जनसंघ, भारतीय जनता पाट , वरोधी 
प नेते, तीन वेळा पंत धान अशी शु यातून व  िनमाण करणार  यांची कारक द ह  
पुढ ल पढ साठ  आदश आ ण ेरणादायी आहे. छ पती िशवरायांनी या माण ेमूठभर 
मावळयांना बरोबर घेऊन हंदवी वरा य थापन केले. याच माणे वेगवेगळया 
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वचारसरणी या आ ण वेगवेगळे जाह रनामे असणारे व वध प ांना एनड ए या 
मा यमातून बरोबर घेऊन सवसमावेशक िनणय घेतले. यानंतर १३ दवस असेल, १३ 
म हने असेल व पुढे ५ वष बलशाली भारत बन व यासाठ  कारगील यु द, पोखरण 
अनुचाचणी, लाहोर बससेवा, सविश ा अिभयान, धानमं ी सडक योजना यासारखे 
अनेक देश हताचे िनणय घेतले. अटलजी हे अजातश  ू य म व होते. यांनी 
आयु यभर लोकशाह  मू य जपली. संपुण आयु य देशासाठ  सम पत केले. अटलजी 
यांचा ज म वालेरचा आहे. यावेळ  वालेर हे मराठा सं थान होते. यामुळे मराठ  
भाषा सं कृतीब ल यांना वशेष आदर होता. १९८० साली गीतरामायणाचा 
रौ यमहो सवी काय म असो कंवा १९८६ साली झालेले मराठ  सा ह य संमेलन यास 
ते आवजून उप थत होते. वाचन, लेखन, क वता या मा यमातून यां या अमोघ अशा 
भाषणशैलीने ते सवानाच प रिचत होते. यां या आवड चा छंद वाचन, लेखन 
जोपास यासाठ  महानगरपािलकेने पंपर  िचंचवड शहराम ये अटलजीं या नावाने 
अदयावत स ल लाय र  म यवत  ठकाणी उभारावी. िन तच यांचे वचार पुढ ल 
पढ साठ  ेरणादायी ठरतील. असे काम आपण भारतर  अटल बहार  वाजपेयी स ल 
लाय र  उभा न करावे अशी मी मा. महापौर, मा. आयु , तसेच सभागृहाला वनंती 
करते. ह च यांना खर  आदरांजली ठरेल असे मला वाटते, ध यवाद.                                    

मा. वनल हे े - मा. महापौर साहेब, मा. आयु , स मा. सभागृह, सव प कार 
बंध.ु “सवेरे सवेरे यारोसे िमल के हाम, बंधनके िनकले हम, कुल चले हम” आ ह  
पाचवी ते सहावीत असताना अटलजीचंी क वता खूप गाजली होती आ ण आ ह  शाळेत 
असताना ती क वता न क च हणायचो. असे कवी मनाचे हे नेतृ व होत.ं यांची 
पोखरण येथील अनुचाचणी सवानाच ात आहे. आदश असे राजकारणी, 
राजकारणातील व पव आज आप यातून गेलेले आहे. तर  यांची एक क वता मी 
तुम यासमोर सादर करते.  “हार नह  मानूंगा,  रार नई ठानूंगा, काल के कपाल पे 
िलखता िमटाता हू,ं गीत नया गाता हू.ँ या आप या क वतेसारख कणखर जीवन 
जगणारे माजी पंत धान भारतर  अटल बहार  वाजपेयीजी यांना भावपूण दांजली, 
ध यवाद.  

मा.माया बारणे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु , स मा. सभागृह, सव प कार बंध.ु 
स ा का खेल तो चलता रहेगा, पाट या आयेगी जायेगी सरकारे बनेगी बगडेगी मगर 
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ये देश रहना चाह ये इस देश का लोकतं  रहना चाह ये. अशी वचारसरणी यांची ते 
मा. पंत धान अटलजी वाजपेयी. यां या आयु यातील एक मह वाची घटना या ठकाणी 
मी सभागृहाम ये नमुद करते. यांची वा यपटूता याचा कोण दवाना नसेल. लाहोर ते 
द ली ह  बससेवा यां या कायकाळाम ये प ह यांदा सु  झाली आ ण या लाहोरम ये 
बसने वास कर त असताना यांची भेट एका पा क तानी म हला प काराशी झाली. 
यावेळेस या म हला प कार अटलजींना येऊन हणा या. अभी तक आप कँूवारे है,  

तर अटलजी बोले, हा.ं तो मै आपसे शाद  करना चाहती हू,ँ अटलजी हांसे और बोले 
ठ क है. तो वो बोली क  मेर  एक शत है क  आप मुझे शाद के बाद मूँह दखाईम 
क मीर िग ट करे. अटलजी हांसे और बोले कबूल है पर मेर  भी एक शत है. मुझे 
दहेजमे पा क तान िग ट चा हये. हणजे अशी यांची वा यपटूता सगळयांनाच ात 
आहे. आप या अजातशञु, उमदया य म वाने भारतीय राजकारणात वतं  ठसा 
उमटवणारे तसेच कवी मनाचे कणखर पंत धान अशी ितमा असणारे भारतर  
अटल बहार  वाजपेयी यांचे गु वार  देहाव थान झाले ते ९३ वषाचे होते. यां या 
कायकाळाम ये लाहोर आ ण द ली ह  बससेवा सु  झाली. आदश लोक ितिनधी 
हणून यांची छाप होती. वतं  भारताचे बीगर काँ ेसचे ते तीन वेळा पंत धान 

झाले. याम ये यांचा कायकाल १३ म हने, १३ दवस आ ण ५ वष असा होता 
याम ये यांनी उ म कारे काम केले आहे. यांची कौटंू बक द:ुखे बाजूला ठेवून 
यांनी नेहमी जनसेवेला ाधा य दले आ ण याचीच िचती १९९७ या पंपर  

िचंचवड या िनवडणुक म ये सवानी पा हली. भावनेपे ा कत याला यांनी जा त मह व 
दले आ ण वरोधकातह  मै ीचे नाते िनमाण क न यांनी राजकारणात एक आदश 
िनमाण क न दलेला आहे. दोन कणधार दोन दवसांत काळा या पड ाआड गेले. एक 
राजकारणी आ ण दुसरे केट ेमी. एकाने देशाबाहेर वजयाची सवय लावली आ ण 
द ुस-याने जगा या राजकरणात दखल घेणे भाग पाडले. या दोघांनाह  वाजपेयी आ ण 
वाडेकर या नावाने ओळखतात. या दोघांचीह  नावे अ ने सु  होतात हणजे हा एक 
योगायोग हणावा लागेल. या दोघांनाह  मी मा या वतीने भावपूण दांजली अपण 
करते.  

मा.उषा उफ माई ढोरे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  स मा. सभागृह, सव प कार 
बंध.ु खरतर दांजली वाह याकर ता आ ण आपण या य ला दांजली वाहणार 
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आहे ती य ीच अशी होती क  बोलाल तेवढे कमीच आहे. सगळयांनाच दांजली 
वाहायची आहे, सगळयांनाच बोलायचय. मी फ  हण ू इ छते क  भारत देशाचे 
पंत धान भारतर , कवी, संसद य पटू आप या सवाना प रचयाचे असलेले खंबीर 
नेतृ व अटलजी बहार  आप यातून गेले. खरतर सवाना द:ुख अस ं झालेले आहे. 
खरतर पंत धान हटले क  सवा याच चेह-यासमोर अितशय सुंदर असं देश 
चाल वलेले आपले अटलजी अितशय संवेदनशील क  यावेळेस ते भाषणाला उभे 
राहायच े या या वेळेस ते वरोधकांना यव थत बोलायचे परंत ुमने यांची कधी 
द ुखावली गेली नाह त. अशा प दतीने यांच ंभाषण. वग यवासी  पंत धान इं दराजीं 
गांधी यांना ते नेहमी हणायचे क  देशाची गुड या ह . अशा प दतीने यांचे गोड 
बोलण असायच.ं अशा या थोर ने याला मी मा या वतीने, मा या भागा या वतीने 
भावपूण दांजली वाहते. 

मा.भाऊसाहेब भोईर -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  स मा. सभागृह, सव प कार 
बंध.ु  थम मी भारतर  संपुण देशाचे ेरणा थान अटलजी वाजपेयी यांना भावपूण 

दांजली अपण करतो. या ठकाणी मी कालच माझ मत सवप ीय सभेम ये य  
केलेले आहे. परंत ु महापौर साहेब, आपणह  काल हजर होता. य  हा वचाराने, 
कत वाने मोठा होत असतो. पदाने मोठा कधीच होत नसतो. पद हे फार छोटया 
कालावधीसाठ  असते. वचार आ ण कतु व हे दघकाळ, अनंतकाळ टकणारे असते. 
हणून तो वचार आप या सगळयांना ेरणादायी राहावा हणून सभागृहा या वतीने 
थम मी अशी मागणी करतो क , अटलजींचे तैलिच  या सभागृहाम ये कंबहूना 

सभागृहाम ये एं  करताना लावणेत यावे. पूव  राजकारणाम ये अशी प दत होती. 
आमच ं नशीब चांगल ं क  आ ह  डायरे ट राजक य भावाम ये न येता वदयाथ  
चळवळ तून राजकारणाम ये वेश केला. आमच े नेते ा यापक रामकृ ण मोरे 
असतील, या काळातील आदरनीय  पवारसाहेब असतील, यावेळेस मुलाखत घेतली 
जायची क  नेमके तु ह  राजकारणाम ये का येता. तु हाला नेमके राजकारणातच का 
यावेसे वाटते. आज या मुलाखतीम ये वेगळे वचारले जाते. िनवडणुक म ये तु ह  
कती खच करणार हे वचारले जाते. पूव  िनवडणूक का लढवावयाची आहे हणून 
यासाठ  हे  वचारले जायचे. तर आ हाला असं चाफेकर चौकात बोल याचे आकषण 

असायच.ं ह  माणस ंबोलतात कशी. काल हट या माणे सं कृतम ये श द आहे क  
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ते सं कृतमधील श द मला  बोलता येत नाह त. परंत ुअस ं हणतात क  लाखातून 
एक व ा असतो व ा हा काह  एका दवसात, दोन दवसात घडत नसतो. ती 
घड याची या फार मोठ  असते. हणून मी सवाना वदयाथ  दशेत असताना मला 
बोलायला िशकायच होतं, तर काय केल पाह जे.  तर ते हणले क  प हले भाषण ं
ऐकायला िशकायची. आचाय अ  सु दा मोठे व े  झाले ते िच.म.जोशीची यांची भाषणे 
ऐकायला गावोगाव ते जायचे. यावेळेला एसट  असायची. कोणताह  वास कर यासाठ  
साधनसाम ी नसायची. अटलजींचे कुठे भाषण असेल यावेळेस वरोधीप ा या 
लोकांची जी भाषण कर याची जी शैली होती, अ यास ू वृ ी आहे आ ण एका ता, 
संयम, िनर ण, आ ण शैली कशा प दतीने आ मसात करायाची. यातल नाव 
अटल बहार  वाजपेयींचे नाव घेतल जातं. ते हापासून मी अटलजींची भाषणे ऐकायचो. 
माझ नशीब एवढ चांगल क  संत तुकाराम महाराजां या ितक टाच अनावरण यावेळेस 
होते यावेळेस ा.रामकृ णजी मोरे हे सां कृितक कायमं ी होते. कोणकोण येणार आहे 
महारा ातून माझे प हले नाव दले. यावेळेस बाब ू नायर, आ ह  वत: द लीला 
गेलो. मी जेवढया अंतरावर आता इथ ंबसलो होतो तेवढयाच अंतरावर यावेळेस तीथं 
बसलो होतो आ ण अटलजींच े ते भाषण ऐकल.ं असे संग आयु याम ये घड यानंतर 
असं वाटत ंक   य  हा पदाने कधीच मोठा होत नसतो. अटलजी फ  आयु या या 
८० ते ८२ वय यांच तसं दहा वष ते अ ातवासाम ये गेल.े १९८२ या कालखंडाम ये 
फ  ते साडेसात वष स ेत होते. कालांतराने आम या पढ ला कंवा राजकारणाम ये 
काम करणा-या पढ ला क  कोणते आ मसात वचार करण ेआव यक आहे. सामाजीक 
संतुलन राख यासाठ , राजकारण कर यासाठ , राजकारणाम ये सुसं कृतपण ेवाटचाल 
कर यासाठ  नेमके कोणते वचार आव यक आहेत याचे अ ययन करण ेफार गरजेचे 
असते. आठरा गट जातीचे आठरा संत या महारा ाने दलेले आहेत. नामदेवापासून ते 
आतापयत संतांची मांद याळ  फार मोठ  आहे. यांनी काह  आळंद ला आ ण देहूला 
उ म ीज बांधले, उ म िथएटर बांधले हणून काह  यांची पूजा होत नाह  तर यांनी 
वचार या महारा ाला दले आ ण वचारा या आधारे हा महारा  चालला आहे. 
ऋषीमुनींचा हा भारत देश समजला जातो. अटलजी हे एक अस वेगळ य म व होत ं
क  यां या भाषणाम ये माधुय होत.ं आ ण एखा ावर ट का करायची आहे तर ट का 
कर त असताना ते इतका संयम क  ट का या यावर होतेय तो रागाने न पाहता 
यां याकडे पाहून हा य मीत करायचे. परवा दवशी यांची एक हड ओ लीप 
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दाखवली. नर  मोद साहेब आजचे पंत धान. नर  मोद साहेब यां या शेजार  बसले 
होते आ ण गो ा या काळाम ये गुजरात पेटलेला होता. यांची भाषण कर याची 
प कारांसमोर बोल याची जी शैली जर आपण येकातून एक जर गुण घेतला तर 
मला वाटत राजकारणात जाऊन पराभवाला आला तर  यांनी द:ुखी होणार नाह  एवढ  
पॉवर यां या श दाम ये होती. हणजे राजाने राजधमका पालन करना चा हए. आ ण 
परत पॉज घेतला भाषणाम ये. यांना भाषणाम ये पॉज यायची खूप सवय होती.  
आ ण परत थांबून परत तेच वा य बोलले क  राजाने राजधमका पालन करना चा हए. 
एवढा संदेश यांनी एका वा यातून संपूण देशाला दला. मी नेहमी सांगत असतो क  
काह  य  अशा असतात क , या प ामुळे नावा पास येतात. पण ते एवढे मोठे 
होतात क  ते प ासारखे वचारच होऊन जातात. तसे या महारा ाम ये बाळासाहेब 
ठाकरे असतील, आदरनीय पवारसाहेब असतील, यशवंतराव च हाण असतील, वसंतदादा 
पाट ल असतील. आ ण हे अटलजी हे भारताचे नेतृ व असं आहे क  यांनी हा प  
आहे आ ण हणून अटलजी आहेत असं कधीच यांनी यां या कृतीतून कंवा 
कृतू वातून िस द केलेले नाह . यांनी या प दतीने या देशाला एक सुसं कृत नेता 
कसा असावा वरोधकांशी कशी वाटचाल करावी. या दवशी पवार साहेबांचे एक भाषण 
मी यूटूयबवर ऐकले. यांनी ७५० खासदार रा यसभा आ ण लोकसभा ध न. तर ते 
हणले हा एकमेव य  असा आहे क , गुजरातम ये भूकंप झाला यावेळेस 

लातूरम ये भूकंप झा यानंतर मला अनुभव आहे क , भूकंपाच काम मी चांग या 
प दतीने पाहू शकतो असं पवारसाहेबांनी वनंती के यानंतर खास किमट  नेम यात 
आली भारता या पातळ वर. या आ कालीन या घटना देशाम ये घडतात. जसा 
केरळचा हाहाकार माजला आहे. अशा  प दतीचे अचानक जे संकट देशावर ओढवले 
जाते. या कालखंडाम ये संपूण वचार करणार , दूर ी ठेवून काम करणार  ह  माणसे 
या देशाम ये असतील मग ती कोण याह  प ाची असू दया. या कालखंडाम ये 
पवारसाहेबांना या किमट चे अ य  केले ते अटलजी यांनी केले होते. हणून हा एक 
संपूण संदेश वशेषत: सं कार आप या पढ ला असणे अ यंत आव यक आहे. आज 
आमची रा ीय प र थती आ ण या रा ीय प र थतीचा जर आपण समतोल 
साध याचा य  केला तर आप याला एकच  गो  वाचव ूशकते. हणजे हयांचे  हे 
जेवढे मंडळ  आहेत यांचे अ ययन करण,े वाचन करणे कारण का “वाचाल तर 
वाचाल” असे हटले जाते. आ ण हणून राजकारणाम ये वाटचाल कर त असताना 
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२५-३० वषाम ये मी अनेक मंडळ  पा हली. अनेक आले, अनेक गेले. पण ते पाहात 
असताना जी मंडळ  आप या व ासावर ठाम रा हली. आप या त वावर ठाम रा हली, 
आप या वचारावर ठाम रा हली. आ ण अजात श ू व आहे आ ण जो गुण आ मसात 
केला. तेच राजकारणाम ये टकले. यातील अटलजी होते. हणून अटलजी कती वष 
राजकारणाम ये स ेवर  होते याह  पे ा यांचा कालखंड यांनी केलेला याग, यांनी 
केलेली समपणाची भावना, चारक हणून काल मला कळलं क  चारक हणून 
चालतात, भारताम ये तीन हजार चारक आहेत. यातील अटलजी हे एक पूण वेळ 
काम करणारे कायकत हणून यावेळेस यांनी आपला मानसीक ठाम आ म व ास 
होता क  मी एक दवस या देशाचे नेतृ व करेन. कारण यावेळेसची अशी प दत होती 
क  चांगल, बोलल ं तर चांगल हण याची. पंड त नेह ं नी वत: सांिगतल क  हा 
उदयाचा देशाचा पंत धान होईल. हे या कालखंडाम ये सांिगतल ं होत.ं हणून हा 
सुसं कृतपणा जो आहे, जो वचार आहे आ ण खरतर मला वशेष वेगळा आनंद काय 
आहे. तर ते आम या पंथातील हणजे सा ह य, कला या े ाशी िनगड त होते. आ ण 
एवढया द गज लोकां या बरोबर वाटचाल कर त असताना एवढया द गज लोकां या  
वचारां या सहवासाम ये यावेळेस बसलो यावेळेस वचारांची देवाण घेवाण होते. 
यावेळेस आप याला कळते क  आपण कती छोट  माणसे आहोत. आप याला फ  
ान आ ण ान आ मसात करणेसाठ  धडपडावे लागणार आहे. ह  वृ ी या े ाम ये 
ान घेत यानंतरच समजते.  आ ण हणून अटलजींचे ान हे अखंडपण े नवीन 
पढ ला, आम या पढ ला आ ण सवच पढ ला वशेषत: आज तर फार गरज आहे 
राजकारणाम ये हयांचे सं कार घे यासाठ . यां या सं कारामधील एकएक गुण जर  
घेतला तर  पुढचे दवस चांगले जातील आपले. यामुळे हया सगळया प र थतीचे 
भान ठेवून आटलजी कोण या प ाचे होते, यांनी काय केलं, यांची वचारसरणी काय 
होती. यांची वचारसरणी राजधमाची होती. यांची वचारसरणी या देशा या 
वकासा मक ीकोनातून होती. यांची वचारसरणी देशाम ये कोणीह  वरोधक 
नाह त. वरोधक सु दा वकासा या ीकोनातून वरोध कर त असतात. ह च वृ ी 
यांनी जोपासली आ ण हणून अटलजींचे नांव खाजगीम ये सु दा यां या नावाब ल 

कोणीह  चचा केली नाह . रामज मभूमीचा मु ा यावेळेस गाजला यावेळेस अनेक 
ने यांब ल खाजगीम ये बोलायच.ं परंत ु अटलजी अस ं एकमेव य म व आहे क  
वाद त प ाम ये असताना देखील या ठकाणी कोणतेह  वधान यांनी जातीयवाचक 
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केले नाह . राजधम भारताची सं कृती यांनी ख-या अथाने जोपासली. हणून 
आदरनीय अटलजी  यांचे तैलिच  न क   करायलाच हव.ं आ ण फार वेळ लाव ूनका. 
या या परवान यासाठ  बराचवेळ घालून यां या तैलिच ाचा एवढा अवमान क  नका. 

या ठकाणी एवढ  मोठ  य  आहे खर तर यांच ं अस ं नाव घेतोय आ ण नाव 
घे या या इतपत देखील आपली उंची नाह य एवढ यांच य म व मोठं होत ं यांच 
एकतर सभागृहाम ये कंवा इमारतीम ये एं  करताना एक मोठं तैलिच  लाव यात 
याव.ं व ते अशा ठकाणी लावा क  ते दसल पा हजेत. असं एक सुंदर तैलिच  करा 
क  अटलजी हे वेगळे होते. यां याब ल आप याला बोलायला िमळतय हेच फार मोठे 
आपले भा य आहे. हणून अशा एक थोर य व, थोर वचारवंत, थोर सा ह यक 
या सा ह यक कवी मनाचा. मी परत एकदा यांना भावपूण दांजली अपण क न 
माझे दोन श द संप वतो.  

मा.अ नी बोबडे - मा.महापौर साहेब, मा. आयु , स मा. सभागृह, सव प कार बंध.ु 
आताच भाऊंनी दले या अटलजीं या तैलिच ासाठ  मी अनुमोदन देत आहे. मी 
अटलजींब ल एवढच बोलते क  न भूतो न भ व यती अटलजींसारखे असे महापु ष या 
भारताम ये झाले नाह त आ ण होणारह  नाह त, ध यवाद.  

मा.जावेद शेख - मा. महापौर. मा. आयु , स मा. सभागृह, सव प कार बंध.ु ख-या 
अथाने आप या देशातला एक फार मोठा हरा आप यातून गेलेला आहे. मी जा त 
काह  बोलणार नाह . परंत ु एक वचारवंत सा ह यक कवी, साम जक सवधमभाव 
घेऊन चालणारा असा एक खूप  मोठा नेता, जो या देशाची खूप मोठ  ताकद होती. 
वरोधी असताना देखील स ाधा-यांना यां या स याची गरज भासत होती. असे खूप 
मोठे य म व आ ण यांनी जो सवधम समभावचे तीक दाख वले होते. ते इतकं 
अ यंत सुंदर आहे क  आम या मु लम समाजाम ये रमजान या म ह याम ये 
यां या कार कद म ये यांनी एक िनणय पास केला होता क  रमजान या 

म ह याम ये पा क तानने जर  आप यावर गोळ  झाड याचा य  केला तर   
आप याकडून आपण गोळ बार करायचा नाह . मग वचार करा तु ह   क  यांचे 
वचार कती वचारवंत होते. हणजे वरोधामधले असलेतर  लोक यांना मनापासून 
ेम करतील. अशा कारचे य म व यांच होत. पण दुदवाने पुढ या काळात 

पाक तानने ते ाईक तोडले. आ ण या गो ी र  झा या. परंत ुअशा वचारवंत 
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माणसाला मी से युट करतो आ ण ख-या अथाने काल का परवा दवशी 
औरंगाबादम ये जो कार घडला. तो मतीन स यद. मी तर हणतो, मी जर असतो 
सभागृहाम ये तर याला फ  मारलच नसत तर याचे हात पाय तोडले असते. खरच 
सांगतो मी एमआयएमचे जे ओवेसी असतील यांनाह  संदेश पाठव ू इ छतो क  
तु हाला जर तुम या प ाम ये असे कायकत ठेवायचे असतील तर तु ह  खुशाल 
पा क तानला िनघून जावा. अ जबात भारतात राहायचे काम नाह  तुमच.ं पंत धान हा 
कुठ या जातीचा नसतो. कुठ या समाजाचा नसतो. कुठ या य चा नसतो. पंत धान 
हा देशात या येक नागर काचंा आहे. मग तो गर ब असो ीमंत असो, कमी जातीचा 
असो, उ च जातीचा असो. येकाचा हा पंत धान असतो. आ ण जर भारत देशाम ये 
राहून तु हाला तुम या पंत धानावरती यां या दांजलीवरती वरोध न दवावयाचा 
असेल तर अशा लोकांचे भारतात काह  काम नाह . मी ह  गो  मा या मनापासून 
सांगतोय. मा. महापौर, आज ह  दांजली माझ ंहे आजच ं य य मा याकडून सुटू 
नये आ ण अटलजींवरच ेम हे सगळयां या समोर यावे मा या मनातल ं हणून 
आम या समाजाचे कुलगू कडून काह  तास यां याकडून मी सु ट चे घेतले. मला 
सभागृहाम ये पोहोचायला जो उशीर झाला याब ल मी दलिगर  य  करतो. आ ण 
मी लवकरह  जाणार आहे या याब लह  दलिगर  य  करतो. परंत ुअसे य म व 
आप या भारताम ये पु हा कधी लाभणार नाह . आ ण लाभल तर अती उ म गो  
आहे. यां याकडून सवाना िशक यासारखे होत.ं सगळेच यां याकडून िशकू शकले 
असते. मी औरंगाबाद सभागृहाम ये जो काह  कार घडला याचा जाह रपण े िनषेध 
करतो. आ ण मा याकडून भावपूण दांजली अपण करतो, जय हंद, जय महारा .  

मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह, 
सव  नगरसेवक, प कार बंध.ु आज भारतर  अटल बहार  वाजपेयी भारताचे माजी 
पंत धान यांना आपण सवजण दांजली देत आहोत. भाऊसाहेब भोईर यांनी एक 
चांगली सूचना मांडली आहे. अटल बहार  वाजपेयी यांचे तैलिच  या सभागृहाम ये 
लवकरात लवकर लावून अनावरण करणे फार आव यक बाब आहे. अटलजींचे काय 
एवढं मोठं होत क  श द पान ेकधीच आपण दांजली वाहू शकत नाह . कारण काय 
एवढया वषाचे आ ण एवढ मोठं होत. परंत ु काह  गो ी आज या नवीन पढ या 
राजकारणात कंवा समाजकारणाम ये आ या. यांना खूप िशक यासारखे अनेक वषय 
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आहेत. राजकारण कर त असताना प  आ ण जाती  धम या या पलीकडे जाऊन जे हा 
माणूस काम करतो ते हा एखादा अटलजींसारखा य  आ ण वचार िनमाण होतो. 
अटलजी हे य  न हे परंत ुएक वचार होते. १९८० साली भारतीय जनता पाट ची जी 
थापना झाली. आ ण १९८० नंतर या भारतीय जनता पाट ला ८४ म ये फ  चार 

खासदार िनवडून आले. तेथून पंत धानपयत सव मानअपमान सगळ  सहन क न 
स ा थापन कर याचे काम अटल बहार  वाजपेयींनी केले. आ ण आज भारतीय जनता 
पाट  या पाम ये आज २२ रा याम ये, देशाम ये, रा याम ये, महापािलका, 
ज हाप रषदा, ामपंचायत सगळ कडे भारतीय जनता पाट  आज दसत आहे. ते 
केवळ मला वाटत ं याचे बीज जे रचले असेल अटल बहार  वाजपेयी यांनी. हणून 
आज दांजली अपण कर त असताना एखादा वातं य काळानंतर एखादया प ाची 
जी वाटचाल आहे हणजे एखादया वचारांची जी वाटचाल आहे ते अटलजींकडून 
आप याला िशक यासारखी आहे. अटलजी आज आप याम ये नाह त परंत ु केवळ 
आपण तैलिच ाम ये िनमाण न ठेवता मला वाटत क  अनेक िश ण सं थां या 
मा यमातून आपण यांनी केलेले काम आ ण यांनी केलेले काय जस एखाद छ पती 
िशवाजी महाराजां या बाबतीत आपण मॅनेजमट गु  हणून एखाद िश ण घेत 
असतो तसंच मला वाटत क  पॉिलट कल साय सम ये पॉिलट कल   वचाराम ये 
अटल बहार  वाजपेयी यांचे  पु तक कंवा  यांचे वचार यां या कायप दती आ ण 
कुठ या प दतीने समाजकारण आ ण राजकारण करावे याचे पाठयपु तक आपण 
िनमाण क न त ण पढ ला पण एक संदेश दे याचे फार गरजेचे आहे. मी भारतर  
अटल बहार  वाजपेयी यांना भावपूण दांजली अपण करतो.   

मा.बाळासाहेब ओ हाळ - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  स मा. सभागृह, सव प कार 
बंध.ु  आज हा मा या भा याचा दवस आहे. आज भारतभूषण, भारतर , समाजभूषण, 
कवीभूषण अशा य म वाला दांजली अपण कर याची वेळ मा यावरती आलेली 
आहे. यामुळे मी माझा भा याचा दवस समजतो. आ ण याचबरोबर अटलजीं याब ल 
थोडासा एक माझा अनुभव सांगायचा आहे. यावेळेस आ ह  लहान होतो. ते भोसर ला 
आले होते. भोसर ला सभा होती. भोसर या गावमैदानावरती पाठ माग या 
ज ामैदानावरती ती सभा होती. यावेळेस माझा एक वत:चा अनुभव सांगायचा 
हटल तर आ ह  भाषण ऐक यासाठ  सायकलवरती गेलो होतो. यावेळेस 
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सायकलवरतीच भाषण ऐक यासाठ  १० िमिनटे उभा रा हलो, १५ िमिनटे उभा रा हलो 
पण अटलजींचा वभाव असा होता क  यां या या  वभावाची मला अशी जाणीव 
झाली क  खरोखर एक वाघासारख े यांचे नेतृ व होते. वाघासारखी यांची छबी होती. 
याच कारण हणजे एक १० ते १५ िमिनटे झाले क  ते पाच िमिनटा ंनंतर पॉज 
यायचे, शांत राहायचे. आ ह  हणायचो क  चला आता हे काय बोलणार आहेत काह  

माह त नाह . परंत ु फर यानंतर परत असा अंदाज यायचा क  यां याकडून जो श द 
सुटतोय तो ऐक यासारखा असायचा. या माण े वाघ एखाद  िशकार कर त असतो. 
िशकार करताना तो चार पावले पाठ मागे येतो आ ण झडप टाकतो यावेळेस येकाचे 
दयाचे ठोके लागलेले असतात. येकजण वचार कर त असतो क  हा कशी उड  

मारणार आहे. या माण ेअटलजींची छाप असायची, जे श द िनघायचे ते या माणे 
असायचे. वाघा या नेतृ वासारखे, वाघ या माण ेिशकार करतो या माण े यांचे श द 
सुटायचे. आ ण तो श द ऐक यासाठ , यावेळेस माझ २० ते २२ वय असेल यावेळेस 
सु दा मी थांबलो होतो. हणजे हे यांचे नेतृ व कशा कारचे होते हे दाख वते. यांचा 
तो पॉज घेऊन ते परत उड  मारायचे. आ ण ते जे श द फेकायचे, ते श द 
ऐक यासाठ  लोकांच ेकान अतुरतेने वाट पहायचे क  आता अटलजी काय बोलणार 
आहेत पुढे. असे यांचे खूप मह वाचे श द असायचे. हणून यांच े नेतृ व हे अगद  
वाघासारखे  नेतृ व  होते. वाघासारखे य म व होत.ं ते जर समाजभूषण, भारतर , 
भारतभूषण, या सव पद या यां यासाठ  शू य आहेत. आताच भाऊसाहेबांनी सांिगतल ं
कालह  ते बोलले होते क  खरोखरच अटलजी हा एक वचार आहे. आ ण खरोखरच 
अशा वचारांची लोक यावेळेस या भारताम ये हे महामानव तयार होतात यावेळेस 
कुठेतर  भारत देशाला आप याला पुढे गेलेला आप याला जाणवत.े िशवाजी महाराजांचा 
काळ असेल, इं दराजींचा असेल, लालबहादू र शा ीजींचा असेल, पंड त जवाहरलाल 
नेह चा असेल. यावेळेस या लोकांनी अगद  वाघासारखे नेतृ व केलेले आहे. दोन 
पावले पाठ मागे येऊन यांनी पुढे झेप टाकलेली आहे. या झेपेम ये भारत हा देश 
िन तच तु हाला सांगतो महास ेकडे वाटचाल केलेली आहे. येक महामानवा या 
काळाम ये महास ेकडे वाटचाल केलेली आहे. यावेळेस तु हाला सांगतो महामानव डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर सु दा असतील. यावेळेस सु दा अशीच वेळ आलेली आहे. क  

येक काळाम ये येक वेळेस भारताने महास ेकडे वाटचाल केलेली आहे आ ण 
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यामुळे अशा या महान महा य ीला  मी मा यातफ भावपूण दांजली अपण 
करतो. एवढ बोलून मी थांबतो. 

मा.वैशाली काळभोर - मा. महापौर. मा. आयु , स मा. सभागृह, सव प कार बंध.ु 
खरतर लोकनेता, भी म पतामह, संवेदनशील कवी सवाना बरोबर घेऊन जाणारा असे 
आदरनीय माजी पंत धान अटल बहार  वाजपेयी १६ ऑग ट २०१८ रोजी सं याकाळ  
पाच वाजता अनंतात वलीन झाले. अशा या महान ने याला रा वाद  म हला 
कॉ ेस या वतीने भावपूण दांजली अपण करते. खर सांगायच हणजे ते जनसंघाचे 
चारक होते १९७७ साली. १९७७ ला आणीबाणी ड लेअर झाली आ ण यावेळेस 

माजी पंत धान अटल बहार  वाजपेयी यांना नािशक या ठकाणी जेल झाली. 
याचवेळेस आमचे मामा याच जेलम ये होते.  आ ण आ ह  यावेळेस मामाला 

भेटायला जायचो. यावेळेस वाजपेयी ितथे क वता कर त असायचे. यावेळेस मी खूप 
लहान हणजे सातआठ वषाची असेल. तर तो सहवास आ ह  जवळजवळ म ह यातून 
दोनदा तीनदा पाह ला, ितथ ेजेलला जायचो भेटायला यावेळेस ते जेलम ये क वताच 
कर त असत. यांची क वता, भाषणे आ ह  लहानपणापासूनच ऐकलेली आहेत. अशा 
महान ने याला मी भावपूण दांजली अपण करते. 

मा. नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा. आयु , स मा. सभागृह, सव प कार बंध.ु  
भारतर  माजी पंत धान अटल बहार  वाजपेयी यांना या ठकाणी आप या ब-याच 
सहका-यांनी यांना आदरांजली वा हलेली आहे. परंत ुख-या अथाने एक कतृ व, वकृ व 
आ ण नेतृ व या ित ह वरती संयम असणारा अनेक वचारांचा वारसा असणारा 
भारताचे एक सुपू  आज आप या पडदयाआड गेलेले आहेत आ ण मगाशी सांिगतल 
फार य  अशा कमी असतात क  यां या वचारावरती आ ण यां या 
वचारसरणीवरती चालणारे कायकत तयार होणा-या मधला मी एक कायकता आहे. 
१९९१ ला यावेळेला लोकसभे या िनवडणुक या मा यमातून मी यावेळेला शाळेम ये 
होतो. कॉलेजम ये असताना यांचा योग मला जळगाव या ठकाणी यांची सभा 
ऐक याचा आला. आ ण एक यांचे भाषण ऐक यानंतर भावी होऊन ख-या अथाने जो 
य  वत:चा कुठलाह  वचार न करता देशामधील जो शेवटचा घटक आहे या 
घटकासाठ  काम कर याचे नेतृ व आहे यां या मा यमातून मी या ठकाणी भावीत 
झालो आ ण ख-या अथाने भारतीय जनता पाट या कायक या या मा यमातून मी 
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यावेळेला सु वात केली. आ ण िनवडणुक  आ यानंतर आ ह  हणायचो कदािचत 
यांचा तो कायकाळ होता या कायकाळाम ये एक घोषणा असायची “अबक  बार  

अटल बहार , अटल बहार ” अशी गो  असायची. आ ण मग या वचाराने पु हा 
ेर त होऊन आ ह  या ठकाणी काम कर त असायचो. मला अस ं वाटत ं क  

अटलजीं या ब ल भाऊसाहेब भोईर यांनी सांिगतले आ ण ते खरे आहे. यांचा जो 
व ास होतो तो लोकतं ावर होता, लोकशाह वर होता. आ ण या वेळेला १३ दवसांचे 
सरकार कोसळले या नंतर यांनी या ठकाणी सांिगतले. िनवडणुका येतील आ ण 
िनवडणुका जातील. परंत ुलोकतं ावरती माझा व ास आहे. पु हा िनवडणुकांना सामोरे 
जाऊन पु हा व ास संपादन क न पु हा स ेम ये येईल हा व ास यांचा 
लोकतं ावर अस यामुळे यांनी या ठकाणी यांचे भाषण हे अितशय भावीपणे 
आम या सार या कायक या यावरती झाल.ं आरएसएसचे चारक अस यापासून तर  
पंत धान अस यापयत यांनी जे काम केले ते अ यंत भावीपण ेकाम केले. ते काम 
आप या सवाना ात आहे. मला अस ं वाटत ं क  मा यासार या कायक याला 
यां याब ल आपण कतीह  बोललो तर  कमी आहे. यांचे जे कतृ व आहे या 

कतृ वा वषयी बोल याचा आम या सार या छोटया कायक याचा बलकूल हे नाह . 
परंत ु यां या वचारावरती चालत असताना भाऊसाहेबांनी सांिगतल ंक  यांचे तैलिच  
या ठकाणी लावले पा हजे. मी खर हणजे या ठकाणी भाऊसाहेब भोईरांचे आभार य   
करेन क  ख-या अथाने लोकशाह म ये या वचारांचा वारसा आ ण या वचारां यामुळे 
आपण या ठकाणी घडतोय असे वचार या ठकाणी आम यासार या या 
महानगरपािलके या सभागृहाम ये येताना एक दशनी भागाम ये अटलजींचे या ठकाणी 
तैलिच  आपण जर का लावल तर मला अस ंवाटत क  आज आपण इथे बघतोय क  
िनवडणुक  झा या यानंतर काय प र थती येतेय याह  पे ा अशा वचारांचा वारसा 
आम या मनावरती बंबत रा हला तर िनवडणुका आ या यानंतर िनवडणुक म ये 
जंकण े कंवा हारण ेहया याह पे ा मी लोकांसाठ  काय करणार आहे जनमाणसांसाठ  
काय करणार आहे. हे आ हाला लोकशाह म ये िनवडून दलेले आहे याचा वापर मी 
जनतेसाठ  कसा करेन हा जो काह  यांचा मानस होता. या मा यमातून या ठकाणी 
अटलजींचे तैलिच  दशनी भागाम य े लाव यात यावे. महापौर साहेब, अशी मी 
या ठकाणी सभागृहाला वनंती करतोय. यानंतर अटलजींची कारक द मगाशी मी 
हणल ं डसबर २५ ला १९२४ म ये वालेर या रा याम ये यांचा ज म झाला. १९४२ 
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ला वाजपेयी यांचा ख-या अथाने राजकारणाशी संबंध आला. भारत छोडो या 
चळवळ या मा यमातून यांचा संबंध आला. तीन वेळा ते पंत धान रा हले. महापौर 
साहेब, मला या ठकाणी एकच वनंती करायची आहे क  यांची जी काय वाणी होती 
कंवा यांचे जे काह  कतृ व होत.ं ती जी काह  सम पत भावना होती. ती रा ासाठ  
होती आ ण शेवट या घटकासाठ  समाजाम ये काम कर याची भावना होती. या ठकाणी 
आपण यातून एक गुण जर  आप याम ये घेतलातर मला असं वाटत ं क  ख-या 
अथाने आपण यांना या ठकाणी दांजली अपण क  या. येणा-या काळाम ये 
व.अटल बहार  वाजपेयी यां या वचारांचा वारसा घेऊन येणा-या काळाम ये आ ह  

सवजण काम कर याचा य  क . ख-या अथाने यां या वचारांचा वारसा घेऊन जर 
काम केलं यांना ख-या अथाने या सभागृहाम ये दांजली वा हली असं मला वाटेल. 
खर यांचे जे काय आहे ते काय पुढे ने यासाठ  आज आम या सार या कायक याना 
वाटते क  ते अजुनह  आम याम ये आहेत. ते आम या पाठ वरती थाप टाकत आहेत. 
आज देशाम ये जे काह  घडत आहे. मला अस वाटत क  यां या वचारां या 
मा यमातून देशाम ये प रवतन होतेय. हेच एक प रवतन येकाला समाजाम ये काय 
अपे त आहे. समाजाला आपण काय दयायच आहे. या भावनेमधून जे काह  चाललेले 
आहे अटल बहार  वाजपेयीं या काळापासून ते आतापयत या भावनेमधून आ ह  काम 
करतोय. मला असं वाटत ंक  आपण या ठकाणी अटलजीं या वचारांचा वारसा घेऊन 
पुढे जाऊ या मला अस ं वाटत ं क  यांना ह च ख-या अथाने दांजली ठरेल. 
या ठकाणी मी थांबतो माझी दांजली अपण करतो.                            

मा.मुंढे उषा - मा.महापौर साहेब, मा. आयु , स मा. सभागृह, सव प कार बंध.ु १९८४ 
म ये इं ाजीं या ह येनंतर भाजपाचे केवळ दोन खासदार िनवडून आले होते. 
वाजपेयीजी हरले होते यांना रा यसभेवर घे यात आले होते. संसदेत यांना आप या 
पराभवावर हा य केले होते जे पेपरम ये आले होते. “ना हार मे, ना जीत मे, कंचीत 
भी भयभीत मे, कत य पर जो भी िमले, यह  भी सह  है, वहाँ भी सह  है. ते 
आप यामधून गेले यांना मी मा या वतीने व भाग मांक २९ या वतीने भावपूण 

दांजली वाहते.  

मा.मोरे र शेडगे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु , स मा. सभागृह, सव प कार बंध.ु 
एक म ह यापूव  अटलजींना डॉ टरांनी यावेळेस ऍडमीट केले होते याचवेळेस खरतर 
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मनाम ये पाल चुकचुकली होती. १६ ऑग ट रोजी यां या िनधनाची बातमी आली 
यावेळेस लहानपणापासून यांना पाहात आलो यां याकडे पाहात आ ह  

राजकारणाम ये आलो आ ण असे अटलजी गेले ह  क पनाच मुळात सहन होत नाह . 
मा या आधी या सव व यानंी, मा यवरांनी अटलजीं या इितहासाब ल यां या ब ल 
अनेक मा हती दली. यां या कायप दतीब ल सवजण बोलले. आमचे अटलजी जे हा 
रा ीय अ य  झाले आ ण मुंबईम ये प ह या रा ीय अिधवेशनाम ये अटलजींनी 
आप या अमोघ वाघेरे सव कायक याना ो साह त केले. यावेळेस अटलजी बोलले क  
या प मी महासागरा या कना-याव न मी भ व यवाणी कर त आहे. क  “अंधेरा 
छटेगा, सूरज उगेगा कमल खलेगा” आ ण आज अटलजींची भ व यवाणी स य 
झालेली आहे. देशातील ३१ रा यापैक  १९ रा याम ये आज भारतीय जनता पाट ची 
स ा आली आहे. आपले अमोघ वाघेरे आप या देशा या लोकशाह चा बळकट 
कर यासाठ  कायम यां या सहवासाम ये तसे ते रा हलेत. माझे सहकार  कायकत 
अटलजींकडे पाहून आज समाजाम ये कंवा राजकारणाम ये आलेले आहेत. अटलजींनी 
यां या पंत धान पदा या काळाम ये सुवण चतु कोणातील देशा या चारह  बाजूंनी 

एक सरल योजना यांनी राब व याचा क प केला आ ण या  क पाचे नाव होते 
सुवणचतु कोण. अटलजींचा अजुन एक मह वकांशी क प होता. पोखरणमधील 
अनु फोट असतील कंवा कारगीलम ये झालेले यु द असेल अटलजींनी देश हतासाठ  
कुठ याह  कारचा वचार न करता केवळ देशह त पा हले. अशा अटलजींना मी 
भावपूण दांजली अपण करतो. आ ण आदरनीय भाऊसाहेब भोईर आ ण नामदेव 
ढाके यांनी जी मागणी केलेली आहे क  अटलजींचे तैलिच  या सभागृहा या दशनी 
थानी असावे. कंवा सभागृहाम ये कंवा महानगरपािलकेम ये आपण आत येताच 

अशा दशनी थानी अटलजींचे तैलिच  असावे क  जेणेक न या प व  सभागृहाम ये 
आ यानंतर अटलजींकडे पाहून आपण अजून चांग या प दतीने या लोकशाह  बळकट 
कर याकर ता काम क . मी पु हा एकदा मा या कुटंूबा या वतीने यांना भावपूण 

दांजली अपण करतो. 

मा. मिनषा पवार - मा. महापौर साहेब, मा. आयु , स मा. सभागृह, सव प कार 
बंध.ु अटलजी यांना मा या वतीने, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने भावपूण 

दांजली.                      
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मा.सिचन िचखले - मा. महापौर साहेब, मा. आयु , स मा. सभागृह, सव प कार 
बंध.ु आज खरतर आपण सवजण द:ुखाम येच आहोत. आप या सवाचेच आदरनीय 
भारतर  या देशाचे माजी पंत धान आदरनीय अटल बहार  वाजपेयी व याच माण े
परदेशाम ये यांनी भारताचे नेतृ व केले आ ण प हली केटमधील कसोट  मॅच 
जंक याचा मान यांना िमळाला असे अ जत वाडेकर यांना मी मा या प ा या 
वतीने, आदरनीय राजसाहेबां या वतीने आ ण सभागृहा या वतीने भावपूण दांजली 
अ पत करतो. आदरनीय अटल बहार  वाजपेयीजी हे देशाचे १० वे पंत धान होते. 
यांचा ज म वालेर, म य देश या ठकाणी झाला होता. अटल बहार  वाजपेयींची पूण 

जडणघडण हे संघ प रवारामधून झाली. संघ प रवाराम ये वाढत असताना पुढे यांना 
भारतीय जनता प ाचे रा ीय अ य पद िमळाले. एकदम एक हळवा कवी, खर 
व ा आ ण राजकारणावर एक चांगली पकड असणारा नेता आज आप या सवाना या 
पढ तील सवच लोकांना पाहायला िमळालेला आहे. मह वाची गो  हणजे अशी क  
यावेळेस भारताबरोबर अमे रका, चीन आपले जे शेजार ल रा  असेल यांचे 

अिधकािधक संबंध सु ढ कर याम ये मजबूत कर याम ये अटल बहार  वाजपेयींचा एक 
मोठा वाटा होता.  पुण देशाने पा हले असेल यावेळेस भारत आ ण पा क तान एक 
तेढ िनमाण झाले होते. एक यु दाचे वातावरण तयार झाले होते. याचवेळेस आ या 
भारतातील लोक एक नजरेने पाहात होते. आ ण आजूबाजूचे देश भारत आ ण 
पा क तानवर नजर ठेवून होते. आ ण याचवेळेस पोखरणम ये १९९८ साली पाच 
अनुचाच या आदरनीय अटल बहार  वाजपेयी, आदरनीय रा पती ए.पी.जे.अ दुल कलाम 
या दोघां या नेतृ वाखाली या अनुचाच या झा या. आ ण भारताकडे सव देशाने एक 
अनुरा  हणून यावेळेस पाहायला सु वात केली. आदरनीय देशाचे व. पंत धान 
राजीवजी गांधी साहेब यांनी टेलीकॉम े ाची सु वात केली. आ ण ते गे यानंतर 
आपण जर का सव े ाम ये टेिलकॉम जर का पाहात अस ूतर कंवा हातात जर का 
माट फोन पाहात असू तर अ ग य काम, एक मुळापयत ने याचे काम ते यां या 

कालखंडाम ये केले गेले. याच माण ेआदरनीय अटल बहार  वाजपेयी यांना घर  येऊन 
बे ट िल ह ंग हा अवॉड दे यात आला. मी अशा आदरनीय अटल बहार  वाजपेयी यांना  
वार अिभवादन करतो आ ण भावपूण दांजली अपण करतो आ ण थांबतो, 

ध यवाद.   
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मा. राज ूबनसोडे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु , स मा. सभागृह, सव प कार बंध.ु 
अटल बहार  वाजपेयी यांना भावपूण दांजली अपण करतो आ ण हार भाऊ जवळकर 
यांनाह  भावपूण दांजली वाह यात यावी अशी मी वनंती करतो. 

मा. सिचन िचखले - मा. महापौर साहेब, मी पु हा एकदा सभागृहाला सांग ूइ छतो 
क  आताच भाऊसाहेबांनी जे सांिगतल ं क  आदरनीय अटल बहार  वाजपेयी यांचे 
तैलिच  उभे केले पा हजे. याच माण ेमाझी अशी सुचना असेल क  यां याबरोबर या 
देशाचे माजी रा पती आदरनीय ए.पी.जे.अ दुल कलाम यांचेह  तैलिच  या ठकाणी 
लाव यात यावे. अशी मी या ठकाणी सुचना करतो, ध यवाद.    

मा.श ु न काटे - मा. महापौर, साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह, सव प कार बंध.ु 
भारताचे माजी पंत धान वग य अटल बहार जी वाजपेयी साहेबांना दांजली 
वाह यासाठ  आपण सवजण उप थत आहात. राजक य जीवनाम ये ४० वष ते 
राजक य जीवना या वासाम ये राजकारणाम ये होते. यांचा एक क सा आठवतो. 
सभागृहाम ये ते असताना नरिसंहराव या देशाचे गृहमंञी होत े आ ण अनावधानाने 
यां याकडून काह  आरोप नरिसंहरावां या वरती झाले. त कालीन याकाळचे ते 

गृहमं ी होते. पण अटलजीं ते बैचेन झाले, यांना झोप आली नाह . थोर मनाचा 
य च ते सांग ूशकतो. यांनी केलेली चूक अनावधानाने यांचेकडून काह  श द ते 
गृहमं यांना गेले होते. दुस-या दवशी यांनी लगेच वत: प  या ठकाणी िलह ले 
आ ण जे काह  आप याकडून चुक चे श द गेले यांची माफ  अटलजींनी मािगतली. तर 
माफ  माग यापासून ते या देशाचा पंत धान पदापयत यांना कुठ याह  गो ीचा 
कमीपणा वाटत न हता. यां या जीवनाम ये यां या नेहमी बोल याम ये होते छोटे 
मन से कोई भी बडा नह  होता, छोटे मन से कोई भी बडा नह  होता, छुठे मनसे 
कोईभी खरा नह  होता मग असे अनेक यांनी आप या जीवनाम ये अजात श ू माण े
ते या देशाम ये रा हले. यांनी सभागृहाम ये पण या या वेळेस त कालीन 
सरकारवरती कुठलेह  संकट आले तर वरोधकाची भूिमका हणून यांनी कधी वरोधी 
भूिमका मांडली नाह . या वेळेस या देशाचे नेतृ व करायला एक वरोधीप ाचा नेता 
हणून जिन हा या ठकाणी प रषद होती. आप या देशाचे नेतृ व कर यासाठ  यांना 
या ठकाणी वरोधी नेता हणून पाठ व यात आले. आ ण यांनी ठामपण े

पा क तान या वरोधात आपली बाज ूमांडली. हणजे एका सरकार या वरोधात सु दा 
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यांनी आप या देशा या बाजूने कसे बोलायचे याचे जवंत उदाहरण हणजे  
आदरनीय अटलजी असे होते. खरतर भाऊसाहेबांनी सांिगतल ंक  अटलजींचे तैलिच  
या सभागृहाम ये लाव यात यावे. मला असं वाटत ं क  यांचा आदश कायम या 
शहराम ये राह यासाठ  आप या महानगरपािलके या मा यिमक आ ण ाथिमक 
जेवढया आप या शाळा आहेत. या शाळांम ये वग य अटलजींचे तैलिच  लाव यात 
यावे अशी माझी सभागृहाला वनंती आहे. मी मा या वतीने, या सभागृहा या वतीने 
अटलजींना भावपूण दांजली वाहतो आ ण या ठकाणी थांबतो, ध यवाद.    

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु , मा. सभागृह, सव 
नगरसेवक, सव प कार बंध.ु खरतर िन तपणे आप या देशावर शोककळा पसरली 
आहे. कारण आप या देशाचे माजी पंत धान भारतर  अटल बहार  वाजपेयी यांचे १६ 
ऑग ट रोजी ते सगळयांना सोडून गेले. ख-या अथाने अटलजीं बीहार ं या 
य म वाब ल या सभागृहाम ये अनेकांनी  आपआपले वचार मांडले. अटलजींब ल 
बोलू तेवढं कमीच आहे. कारण अटल बहार  वाजपेयीब ल येथे अनेकांनी सांगीतल क  
ते फ  बोल याम येच नाह तर यांचे वचार जे होते यांचा वचार यावेळेस आप या 
आचारणाम ये येईल याचवेळेस आप या सगळयां या वतीने यांना ख-या अथाने 
आदरांजली ठरेल. जर  मी माग या पाच वषापासून नगरसेवक असले तर  मला चांगले 
आठवते क  आ ह  सातवी-आठवीला असताना आम या मनाम ये चारक हणजे 
नेमके काय असते अनेकांना माह त नसेल परंत ु या यावेळेस चारक पंपर  
िचंचवडला यायचे या या वेळेस यां या िनवासाची यव था आम याकडे असायची. 
अनेकांना माह त असेल कंवा नसेल. यांचे राहण,ं खाण पण ं या सगळया गो ी ते 
आप याबरोबर आप या घरातील, कंुटूबातील पाच य  असतील तर ते सहावी य  
हणून आप या घराम ये राहात असतात आ ण अशा कारे चारक आम याकडे 

राहायला अस या कारणाने अनेक वेळा चचा हायची. या वेळेला ग पा हाय या या 
वेळेला सांगायचे क  ताई आता आ ह  मुंबईला जाऊन आलो, द लीला जाऊन आलो. 
आ हांला अटलबीहार  वाजपेयी भेटले होते. मग यां या क वता असतील. यां या 
कवी मनावर यां या क वतातून देश ेम य  होणारे हे सगळे सात याने 
आम यावरती, आम या डो यावरती या सगळया गो ींचा एक वेगळा पगडा होता. 
अटल बहार  वाजपेयी हणजे नुसतेच देश ेम नाह  तर, देशभ  नाह  तर देशासाठ  
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जीवन सम पत करणारे एक य म व हणून अटल बहार  वाजपेयी यांचे नाव या 
देशाम ये िन तपणे येथून मागे घेतले जायचे येथून पुढ या काळाम ये देखील घेतले 
जाईल. अटल बहार  वाजपेयी यां या भाषणाम ये जर आपण बिघतल ं तर नेहमी 
बोलताना अ यंत ेमळ मधुर वाणी यां या हा याम ये सु दा एक सुंदर माईल 
आपुलक  असायची परंत ु यावेळेस देश हताचा एक वचार यायचा. देश हताब लचे 
वचार हे यावेळेस सभागृहाम ये मांडायचे िततकच कणखर, िततकच खर असं 
यांच भाषण असायच.ं अनेकवेळा वचार मनाम ये यायचा क ,  आपण  कवी मनाचे 

हसून बोलणारे अटल बहार  वाजपेयी काल ट ह  वर पाह ले आ ण आज आपण भाषण 
ऐकतोय. यावेळेस ते अ यंत िचडलेले असायचे देश हता या वरोधात कोणी बोलल ंतर 
यांचा राग अनावर हायचा. यां या देश हता या ब ल आपण सगळेजण शू य 

आहोत. असे वचार यांनी कायम आयु यभर आप या हया देशासाठ  प नास वष 
राजक य आयु य यांनी आप या देशाला दले असे अटल बहार  वाजपेयींना या ठकाणी 
आदरांजली वाहताना  द:ुख होत असले तर  नगरसेवक आहे हणून कमान 
यांचेब लचे वचार जे मनाम ये आहेत ते या सभागृहाम ये मांड याची संधी तर  

िमळाली. खर अटल बहार  वाजपेयी या दवशी गेले १६ ऑग टला, या दवशी मा या 
भावाचा मला फोन आला होता मी बाहेरगावी होते. अटल बहार  वाजपेयी यां यावर एक 
क वता िलह ली ती या सभागृहाम ये यां या चरणी अपण कर याचा य  करते. 
“तूच चं , तूच सूय, तू अटल नभाचा तारा, तूच चं , तूच सूय, त ूअटल नभाचा तारा, 
ासाम ये ध न यावा असा त ूवारा, ासाम ये ध न यावा असा त ूवारा, जल ह  

तू, अ नी त,ू जल ह  त ू अ नी त,ू त ू देशामधली माती, घ ट बोट  काळोख त ू
काश करण वाती, िचखलामधला कमळ त,ू िचखलामधला कमळ त,ू तू देशाची शान, 

श ूसाठ  वणवा तू, त ूअटल पेटले रान, त ूअटल पेटले रान, या देशा या लोकशाह चा, 
या देशा या लोकशाह चा तंभ पाचवा त,ू कतीक झाले नेते पर , कतीक झाले नेते 
पर , कृ ण आठवा तू. कडकडणारा असूड त,ू कडकडणारा असूड तू, तू गजना िसंहाची, 
तुला तमा ना कधी, तुला तमा ना कधी वाटली, नाशवतं या देहाची, नाशवतं या 
देहाची. उंच इतका त ूअटल क , उंच इतका तू अटल क , हात नभा लागले, देशासाठ  
तू अटल रे, ना यांचे यागले. देशासाठ  त ूअटल रे, ना यांनाह  त ू यागले. तुझेच 
याव ेगुण अिंग. तुझेच यावे गुण अंिगरे आहे एवढेच हणणे, चराचरात आता त ू रे. 
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अटल शोधण,े अटल शोधण.े अशा कारे ख-या अथाने मा या कुटंूबा या वतीने 
मा या सभागृहा या वतीने यांना या ठकाणी भावपूण दांजली अपण करते.              

मा.सुिनता तापक र - मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा. सभागृह, सव नगरसेवक, 
सव प कार बंध.ु भारतर  पंत धान अटल बहार  वाजपेयी यांना भावपूण दांजली 
वाहते. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने नागरव ती वभागातफ ये  
नागर क धोरण अवलं बले जाते यास भारतर  पंत धान मा. अटल बहार  वाजपेयी 
यांचे नाव दे यात यावे. तसेच िनगड  ते पुण ेजो महामे ो माग आहे यास सु दा 
मा.भारतर  पंत धान  अटल बहार  वाजपेयी यांचे नाव दे यात यावे. असा ठराव मंजुर 
करणेत यावा, ध यवाद. 

मा. वकास डोळस- मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा. सभागृह, सव नगरसेवक, सव 
प कार बंध.ु भारताचे माजी पंत धान भारतर  अटल बहार  वाजपेयी साहेब यांचे १६ 
ऑग टला  िनधन झाले. एक स चा रा भ  या देशातून हरपला. अटल बहार  
वाजपेयी साहेब खरोखर स चे रा भ  होते आ ण अशा रा भ ासमोर मृ यूह  हारला.  
कारण १५ ऑग टला आपण भारताचा ७२ वा वातं य दन साजरा केला मृ यूशी झुंज 
देत असताना वातं य दनी मृ य ू न प करता १६ ऑग टला यांना मृ य ू आला. 
यांचेसमोर खरोखर मृ य ू हारला. जे हा के हा अधुिनक भारताचा वतं  भारताचा 

इितहास िलह ला जाईल ते हा या इितहासाम ये अटल बहार  वाजपेयी साहेबांचे नांव 
सुवण अ राम ये असेल. मला आठवतेय मी वदयाथ  दशेत असताना  भारताम ये 
पोखरण या वाळवंटाम ये अनुचाचणी घे यात आली होती. ते हा वतमानप ाम ये 
बर च चचा झाली होती. संयु  रा संघाचा जो दबाव होता, जे िनबध होते ते िनबध 
जुगा न भारताला ख-या अथाने यु लेअरसेप कर याचे काम अटल बहार  वाजपेयी 
साहेबांनी केले. मा यासार या त णांना जे राजकारणाम ये ये यासाठ  इ छूक असायचे 
यां यासाठ  वाजपेयी साहेब हे नेहमीच ेरणा राहतील. वाजपेयी साहेब हे उ म 

सा ह यकह  होते. यां या क वता हया नेहमी युवकांना ेरणादायी राहतील. “ या हार 
मे या जीत मे, कचींत नह  भयभीत म. कत यब द जो भी िमला ये भी सह , वो 
भी सह , वरदान नह  मागूँगा, हो कुछ पर हार नह  मानूँगा” यांची ह  वा ये नेहमीच 
मा या आयु याम ये राहतील. मी आप या सवा या वतीने, या सभागृहा या वतीने, 
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पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने साहेबांना भावपूण आदरांजली अपण करतो थांबतो, 
जय हंद जय महारा .  

मा. सिचन िचंचवडे - मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा. सभागृह, सव नगरसेवक, 
सव प कार बंध.ु आज भारतर  माजी पंत धान अटल बहार  वाजपेयी आप यातून, 
सव देशातून या जगातून िनघून गेलेले आहेत. यांना दाजंली येकाने 
आपआप या पर ने वाह ली. “मरावे पर  कत पी उरावे” असे जीवन या माणसाने 
जगले. मा या प रवारातफ मी यांना भावपूण दांजली अपण करतो. केरळमधील 
मृत आप या बांधवांना सु दा दांजली अपण करतो. केरळमधील जी भीषण 
प र थती आहे या प र थतीला एक खार चा वाटा हणून सामा जक बांिधलक  
हणून मी माझे सहकार  नगरसेवक अिभषेक बारणे, माझे सहकार  नगरसेवक 

तुषारभाऊ कामठे आम या ितघांचे एक म ह याचे मानधन आ ह  या िनिम ाने ितथे 
देतोय आ ण सवाना आवाहन करतो क  आप या पर ने आप या बांधवांना यांना 
यांना श य होईल, जेवढे श य होईल तेवढ  मदत आपण या ठकाणी करावी एवढे 

बोलतो आ ण ह च खर  दांजली अपण करतो.   

मा.राहुल कलाटे - मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा. सभागृह, सव नगरसेवक, सव 
प कार बंध.ु आज आपण गेले एक ते दड तास झाले वग य पंत धान 
अटल बहार जी वाजपेयी यांना दांजली संपुण सभागृहाम ये संपुण नगरसद य 
आपआप या प रवारा या वतीने आप या वतीने सवजण वाहात असताना मला 
आठवतय क  या सभागृहाम ये एक क वता यांनी १३ दवस, १३ म हने, आ ण ०५ 
वष असे या भारत देशाचे पंत धानपद भूष वले. ते केवळ भाजपाचेच नाह  तर या 
संपुण देशाचे सव च नेते होते. यांचा आदर स मान फार मोज या ने यांना 
जगभराम ये लाभला. आपण यां या अं य वधीत देखील पा हले असेल पुण जगातले, 
या या देशातले कॉ सलेट असतील, पररा मं ी असतील यांनी देखील वग य 

अटलजींना आपआप या पर ने दांजली वा हली आहे. राजकारणात सवाना बरोबर 
घेऊन काम कर त असताना अटलजींनी एक आदश आचारसं हता या देशाला दाखवून 
दली. या यावर पुढे अनेक वष अनेक राजक य प ांनी देशाची सव च स ा 
अटलजीं या वचाराने आचाराने आज आपण सवजण भारत देशाम ये पाहत आहोत. 
राजकारणाबाबतचे यांचे वचार क वते ारे मी आपणासमोर मांडतो. “देश एक मंद र है. 
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हम पुजार  है, पुजार  है.  रा देव क  पूजा मे हमे खुद को समीट करना चा हये”. तर  
अशा प दतीने यांनी देश चालवीत असताना  पोखरण बाबत टका होत असताना, 
बांगला देशा या फाळणी या वेळेस परवा या लोकस ाम ये संपादक यम ये यांचा लेख 
आहे. जे हा ते प ह यांदा पंत धान झाले यांनी गुलामनबी आझाद यांना फोन केला 
क  आपण या देशाचे खूप वष संसद य कामकाज मं ी होते. आ हाला आप या 
मागदशनाची गरज आहे. हणजे असे अजात श ू यांना कुठलाह  कमीपणा न हता. 
अशा एका मोठया ने याला १० वेळा  लोकसभा, दोन वेळा रा यसभा, सहा ते सात वष 
पंत धान पद या देशाचे भूष वले या सव च ने याला दांजली वाहत असताना  
यांची एक शेवटची क वता आप यासमोर मांडू इ छतो. “ठन गई मौत से ठन गई, 

मै जी भर जीया म ैमनसे म . लौटकर आऊंगा खुदसे या ड ”. अशा प दतीं या 
वचारांचे येक वयोगटाला आप याम ये िचरंतर राहतील असे वचारांचे  नेते अटल, 
अचल, आढळ असणारे हे नेतृ व िन य आप या समोर वचारांने राह ल. दशादशक 
हणून राह ल, मागदशक हणून राह ल. यांचे वचार जीवंत ठेवून तु ह  आ ह  जर 

भ व यात वाटचाल क  शकलोतर तीच खर  यांना भावपुण दांजली असेल. मी 
मा या कुटंूबीया या वतीने, भाग मांक २५ या वतीने, पंपर  िचंचवड शहर 
िशवसेने या वतीने यांना भावपूण दांजली वाहत असताना भाऊसाहेबांनी तैलिचञाच 
सांिगतले. िचंचवडेताईनी सांिगतले. मी सभागृहाला अशी वनंती करेन क , महापौरांना 
वनंती करेन क  या ठकाणी कुठेतर  अस ंएक ठोस काय यां या वचारांनी कायम या 
शहराला दशा दसेल अशा कारचे काय करावे. सिचनजी यांनी सांिगत या माण े
मदत दे यासाठ  मा. महापौर साहेब यांनी, प नेते यांनी सवाची बैठक घेऊन काय 
मदत करता येईल हे बघावे. एक म ह याचे वेतनच काय वषभराचे वेतनह  देता येईल. 
तशी बैठक घेवून आप याला मदत करता आलीतर करावी. तसेच  भारताचे पुव कॅ टन 
अ जतजी वाडेकर, क णािनधी अशा थोर आ यांना पु हा एकदा भावपूण दांजली 
वाहतो आ ण थांबतो.  

मा.अ नी जाधव -  मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा. सभागृह, सव नगरसेवक, 
सव प कार बंध.ु  “स ा का खेल तो चलता रहेगा, स ा आयेगी, स ा जायेगी. पाट या 
बनेगी, पाट या बगडेगी, लेक न कसी हाल मे मेरा देश रहना चा हय.” एका या महान 
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य ला दांजली  वाहातोय. खरंच यांच महान य म व आहे. मी जा त काह  
बोलणार नाह . पण या थोर य ला मी दांजली वाहते व माझे दोन श द थांब वते. 

मा. यांका बारसे - मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा. सभागृह, सव नगरसेवक, 
सव  प कार बंध.ु आज या ठकाणी खरतर मा.माजी पंत धान अटल बहार  वाजपेयी 
यांना दांजली वाह यासाठ  इतक  श दसुमने उधळली गेलेली आहेत क  िन तच हा 
जो वचारांचा सुगंध आहे, कंवा श दांचा सुगंध आहे तो िन तच येथून पुढ या 
काळाम ये दरवळलेला आप याला, िन तच वचारांम ये आ ण आप या आचारांम ये 
दसेल अशी अपे ा मी या ठकाणी य  करते. कारण आपण भाषण क न जातो श द 
बोलून जातो. परंतु कृती करायची मा  राहून जाते. तर िन तच पुढ या काळाम ये 
सभागृहाम ये कंवा सभागृहा या बाहेर आपण या भागाम ये काम करणार आहोत. 
या भागाम ये हे जे अटलजींचे वचार आहेत. या वचारांनी भावीत होऊन आपण 

जर काम केले तर िन तच ख-या अथाने यांना दांजली वाहणार आहे. पण 
अटलजींचा व माझा मी अथाअथ  सु दा संबंध हणणार नाह  आपण पु तकातून कंवा 
ऐक व गो ीतून यांचे जे अनुभव आ हाला कानावर पडलेले आहेत. परवा दवशी 
पटवधन साहेबांनी अनुभव सांिगतला क  जो म हलां या बाबतीतला खरतर ते 
अ ववा हत होते. पण तर  सु दा यांनी ीला दुगचे प मानलेले होते. आ ण 
इं दराजीं या आ ण यां या वचारांम ये इतके खटके उडायचे या काळाम ये. पण 
तर सु दा जर चांगला वचार सभागृहासमोर मांडला तर  या वचाराला एक पाठ ंबा 
दे याचे खूप खंबीर असे काम यांनी केलेले आहे. आ ण ते नेहमी हणायचे क  
मतभेद कतीह  असू देत पण मनभेद होऊ नयेत हा जो वचार आहे तो आपण सवानी 
सभागृहाम ये आ ण सभागृहा या बाहेर जर पाळला तर िन तच ख-या अथाने यांना 
ती दांजली वा हली जाणार आहे. मा या या सहकार  मै णी आहेत गोरखेताई, 
योिगता नागरगोजे, बाबरताई, नंतर घोलपताई, मोरेताई यांनी वत:हून सांिगतल क  
आम यातफ सु दा दांजली वाहा. फ  मी याचंी नावे घेतेय असे नाह , येकालाच 
बोलता येत असं नाह  कंवा बोलायला संधी िमळते असे नाह . जे बोलले नाह , बोलले 
या या संपुण सभागृहा या वतीने  आ ण आम या भाग मांक पाच या वतीने मी 

अटल बहार  वाजपेयी यांना दांजली वाहते, ध यवाद.                           
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मा. लांडगे राज  -  मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा. सभागृह, सव नगरसेवक, सव 
प कार बंध.ु  आज येक जण आपआप या पर ने वग य भारतर  पंत धान 
अटल बहार  वाजपेयी यांना आप या वचारातून आप या अनुभवातून कंवा ऐकले, 
वाचलं या यातून आज दांजली वाहात आहेत. माझाह  अनुभव असाच आहे क  
यावेळेस मी नववीला होतो यावेळेस भोसर त वग य अंकुशभाऊ लांडगे यां या 

मा यमातून भोसर  गावज ा मैदानाम ये यावेळेस सभा आयो जत झाली होती. 
यावेळेस राजकारण वषय मा यासाठ  खूपच वेगळा होता कारण मी नववीम ये 

िशकत होतो. यावेळेस भैरवनाथ शाळा या ठकाणी आपला पीएमपीएमएलचा डेपो आहे. 
या ठकाणी वाजपेयी साहेबांचे हेिलकॉ टर या ठकाणी उतरले आ ण आ हांला असं 

कळल क  या ठकाणी मोठे नेते भाषणाला येणार आहेत. आ ह  पळतपळत या ठकाणी 
गेलो. यांचे जे वचार ऐकले आ ण या वचारातून राजकारण हे काह  माह त न हते 
पण यावेळेस यांचे वचार ऐकून मी एवढा भारावून गेलो आ ण ते हापासून मी 
भाजपाचा एक स चा कायकता हणून राह याचा य  केला. आ ण  आजिमती पयत 
मी कोणता प  असेल कंवा काय असेल या यापे ा मी एक भारतीय जनता पाट चा 
कायकता हणून या ठकाणी काम करतोय आज येकाने सांिगतल,ं भाऊसाहेबांनी पण 
सांिगतल,ं इतरांनी पण सांिगतलं क  यांचे तैलिच  लावले पा हजे. िन तच लावले 
पा हजे आ ण आता पण मी या दवशी पेपरम ये पण वाचल.ं आपले भोसर  
वधानसभेचे कायस ाट आमदार महेशदादा लांडगे यांनी  पण जो नद  सुधार क प 
होईल याला ह  अटल बहार  वाजपेयी यांचे नांव दे यात यावे. आ ण ह च आप या 
शहरा या वतीने यांना खूप मोठ  दांजली ठरेल, ध यवाद. 

मा. द ा य साने - मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा. सभागृह, सव नगरसेवक, सव 
प कार बंध.ु देशाचे माजी पंत धान भारतर  अटल बहार  वाजपेयी यांना दांजली 
वाहतो. सव थम मी रा वाद  कॉ े या वतीने यांना भावपूण दांजली अपण करतो. 
भारतीय लोकशाह या जडणघडणीत मोलाचा वाटा उचलणारे सव य नेते भारतर  
माजी पंत धान अटल बहार  वाजपेयी यांचे १६ ऑग ट रोजी देहावसन झाले. 
कार कदचा बहुतांश काळ वरोधी प ात राहूनह  रा ीय ावर संगी स ाधा-यां या 
खां ास खांदा लावून उभा राहणारा उदारमतवाद  राजकारणी अशी यांची उंच ितमा 
होती. वसंवादा या वातावरणात यां या सार या संवाद  नेतृ वाची उणीव जाणवत 
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रा हल. यां या जा याने भारतीय लोकशाह चा एक आधार तंभ िनखळला आहे. अस ं
हटल तर  वावग ठरणार नाह .  भारता या राजकारणातील सम वयाचा संवादाचा वर 
ीण होत असताना अटल बहार  वाजपेयीचे नुसते असणे देखील दलासादायक होते. 

पण आता तो आधार नाह सा झाला आहे. शालीनस य राजकारणाने  वरोधकांना 
जंकणारे आदरणीय य म व हणून अटल बहार  वाजपेयी यां याकडे पा हले गेले. 
देशाचे पररा  धोरण संर णापासून ते ामीण भागातील क क-यांपयत येक 
बाबतीत ची असणारे यांनी आप या कायकतृ याची मु ा देशा या राजकारणावर 
उमटवली. घणघणाती व ृ वाने ो यांची मने जंकणारे, देश ेमाने ओथंबले या 
अंत:करणाने रा ीय आ ण आंतररा ीय राजकारणात देश हतासाठ  आप या 
येयधारणाचे ित बंब उमटवू पाहणारे य म व हणजे अटल बहार  वाजपेयी.  

गौतम बु दांचा शांततेचा आदश पुढे नेत असतानाच संगी अणुचाच या क न 
सीमेपलीकड ल श ुला धडा िशकवू पाहणारे य म व हणजे अटल बहार  वाजपेयी. 
राजकारणात राहूनह  वप ासह वरोधकांम येह  आदराचे आ ण िम वाचे थान 
िमळवणा-या अटल बहार  वाजपेयी या हसतमुख य मह वाची मोहनी भारतीयां या 
मनावर कायमची कोरली गेली आहे. अटल बहार  वाजपेयी यां या दलखुलास 
य म वाचे एक उदाहरण यावेळ  गुजरातमधील भूजम ये भूकंप झाला यावेळ  
अटल बहार  वाजपेयी यांना आदरणीय शरद पवार साहेब भेटले व यांना पवार 
साहेबांनी सांिगतले क , गुजरात येथील भूकंपाचे िनवारण कर यासाठ  मी जातो. मला 
महारा ात ९०-९१  साली  झाले या ख लार  येथील भूकंपाचे िनवारण कर याचा 
अनुभव आहे. यावेळ  वाजपेयी यांनी पवार साहेबांना गुजरात येथे भकंूप िनवारणा या 
कामासाठ  पाठ वले. व नंतर एका जाह र सभेम ये हणजे आदरनीय शरद पवार 
साहेबांचा ६१ वा वाढ दवस असताना वाढ दवसा या िनिम ाने यांनी जाह र सभेम ये 
बोलले गेले  क  यांनी बोलताना सांिगतले क  रा यसभेम ये आ ण लोकसभेम ये 
७५० संसद सद यापैक  फ  शरद पवार असे आहेत क  यांनी वत:हून मा याकडे 
येऊन गुजरात येथील भूकंप िनवार यासाठ  पाठ व याची वनंती केली व यांनी 
या ठकाणी  जाह रपणे पवार साहेबांचे कौतुक केले. स ा येती, स ा जाती माझा 

लोकशाह वर व ास आहे असे हणणारे अटल बहार  वाजपेयी. अटल बहार  
वाजपेयीं या राजकारणातील आगळे वेगळे दलखुलास य म व होते. यां या 
िनधनामुळे एका भारतमाते या सुपु ाला आपण मुकलो आहोत. रा वाद  कॉ ेस या 
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वतीने आ ण पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने मी या थोर ने यास भावपूण आदरांजली 
अपण करतो. आ ण आदरनीय भाउसाहेबांनी जे सांिगतले आहे क  या सभागृहाम ये 
दशनीभागाम ये एक तैलिच  उभारावे. अशी मी रा वाद  कॉ ं े या वतीने आदरनीय 
महापौरांना वनंती करतो क  आपण या साहेबांच ेतैलिच  या सभागृहाम ये उभारावे 
अशी मी वनंती करतो. यां यावरची एक छोट  क वता मी हणतो “छोटे मनसे कोई 
बडा नह  होता, टूटे मनसे कोई खडा नह  होता”. अस ं हे य म व आप यातून 
गे यामुळे आप या भारताची खूप मोठ  हानी झालेली आहे. यासाठ  यांना भावपूण 

दाजंली अपण करतो. यानंतर संयु  रा ाचे (यू.एन.) माजी सरिचटणीस कोफ  
अ नान यांचे िनधन झाले आहे. संयु  रा ाचे (यू.एन.) माजी सरिचटणीस, नोबल 
पा रतोषक वजेते कोफ  अ नान यांचे र ववार द. १९ ऑग ट रोजी िनधन झाले. 
जागितक शांतता आ ण गर बी िनमूलना या कामासाठ  आयु य झोकून देणा-या 
अ नान यांनी आप या सरिचटणीस पदा या कायकाळात संयु  रा ाला (यू.एन.) मोठ  
ित ा िमळवून दली. १९९७ ते २००६ या काळात यांनी यू.एन. चे सरिचटणीस पद 

भू ष वले. अ नान आ ण यूएनला २००१ म ये संयु पणे शांततेसाठ  दला जाणारा 
नोबल पुर काराने स मािनत कर यात आले होते. अशा शांतता य ने याला रा वाद  
कॉ ेस या वतीने, संपुण पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने, सभागृहा या वतीने  व  
मा या वतीने  भावपूण ांजली अपण करतो.   
     तसेच केरळ येथील महापुरातील मृ यू पडलेले नागर क. केरळ रा याला 
देवभूमीचे रा य हणून ओळखले जाते. या देवभूमी केरळचे स दय जणू शा पत असाव 
तस कोसळ या पावसात आ ण बेफाम पुरात ितथल सार उजाड झाल आहे तर 
तीनशे यावर तेथील नागर क मृ यूमुखी पडले आहेत. सुमारे २० हजार कोट चे नुकसान 
या ठकाणी झालेले आहे. पयटन यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. ल ावधी 

नागर क हालअपे ांनी घेरल आहे. तेथील णालयाम ये जागा उरली नाह . केरळ  
बांधवासाठ  आपण सवानी यांना आधार दे यासाठ  माणुसक चे हात पुढे यायला हवेत. 
मी पंपर  िचंचवड शहरातील सम त नागर कांना आवाहन करतो क , आप या केरळ  
बांधवासाठ  जा तीत जा त मदत करावी. तसेच या महापुराम ये मृ यू झाले या 
नागर कांना रा वाद  कॉ ेस प  व मा या सव बंधू भिगनीतफ भावपूण ांजली 
वाहतो. तसेच मी प ने यांना वनंती करतो महापौर आप यालाह  वनंती करतो क  
या केरळ बांधवांचे आप या प रसराम ये अनेक नातेवाईक कुटंूबे आहेत तर यांनाह  
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आप या महानगरपािलकेतफ, आप या सभागृहातफ यांना काह  मदत करता आली 
तर कारावी यांना आज मदतीची खूप गरज आहे. या ठकाणी अनेक कँ प आप या 
महारा ातून गेलेले आहेत. आपण ह  यांना या पंपर  िचंचवड महापािलकेकडून मदत 
करावी अशी मी आदरनीय प नेते आ ण महापौर आप याला वनंती करतो. तसेच 
ये  केटप टू अ जत वाडेकर. अ जत हे नाव साथ क न दाख वणारे भारताचे 

यश वी केट कणधार अ जत वाडेकर यांचे िनधन १५ ऑग ट रोजी झाले. परेदशात 
भारतीय संघाला वजयाची सवय सव थम वाडेकर यांनी लावली. यश वी केटप टू, 
कणधार, संघ िश क, संघटक अशा व वध भूिमका वाडेकर समरसून जगले. ६० या 
दशकातील लोक य केटप टू हणून याती िमळवणा-या अ जत वाडेकर यां य़ा 
जा याने केट या तीजावर ल तेज वी तारा िनखळला आहे. यांना रा वाद  
कॉ ेस या वतीने मी भावपूण ांजली अपण करतो. तसेच ये  नेते क णािनधी. 
तिमळनाडूतील राजक य पटावर ६१ वषा या द घ कार कद त अमीट ठसा उमट वणारे 
लोक य नेते, तिमळ भाषेम ये दजदार सा ह य िनिमती क न तिमळ भा षकां या 
मनावर अिधरा य गाज वणारे त बल पाच वेळा तिमळनाडूचा रा यपटावर असणारे 
मु यमं ी, उ म व े , भावी नेते आ ण कलेचे मम  हणून ओळखले जाणारे 
करणािनधी यांचे मंगळवार  दनांक ७ ऑग ट रोजी िनधन झाले. ादेिशक भाषा 
आ ण रा यांचे ह क यां यासाठ  लढणा-या एका लढव या खर सूयाचा अ त झाला 
आहे. क णािनधी यांची कार कद तिमळ िच पटसृ ी आ ण तिमळनाडूचे राजकारण 
अशा दो ह  े ांम ये बहरली तिमळ भाषेवर असले या भू वा या जोरावर यांनी 
दो ह  े ांम ये वत:चे वेगळे थान िनमाण केले. आप या सा ह यातून यांनी जाती 
यव थेवर कठोर हार केले तर सामा जक या मागासविगयांसाठ  यां या 
उ कषासाठ  राजक य स ेचा उपयोग यांनी केला. मागासवग य आ ण म हलांसाठ  
यांनी यां या कायकाळाम ये अनेक योजना सु  के या. अशा द गज ने याला 

रा वाद  कॉ ेस या वतीने मी भावपूण ांजली अपण करतो. 
     तसेच ये  नेते सोमनाथ चटज . ये  क युिन  नेते आ ण लोकसभेचे माजी 
अ य  सोमनाथ चटज  यांचे मंगळवार द. १४ ऑग ट रोजी द:ुखद िनधन झाले. 
देशा या सव च घटना मक पदांपैक  एक असले या लोकसभा अ य पदाला ित ा 
वाढ वणारे अ य पद यांनी भूष वले. यांनी आप या दघकाळ या राजक य 
कार कद त मो या माणावर याती िमळ वली. मा  लोकसभा अ य पदाचा कायकाळ 
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वशेष चचत रा हला. यांनी लोकसभेला कडक िश त लाव याची मह वाची कामिगर  
बजावली. त बल १० वेळा ते लोकसभेचे खासदार हणून िनवडून आले. तसेच ते 

यात वक ल होते. कै. सोमनाथ चटज  यांना सन १९९६ म ये उ कृ  संसदपटू या 
पुर काराने स मािनत कर यात आले होते. अशा लोकशाह  मु यांचे र क असणा-या 
कै. सोमनाथ चटज  यांना सु दा रा वाद  काँ ेस या वतीने व सभागृहा या वतीने व 
संपुण शहरा या वतीने मी भावपूण दांजली अपण करतो आ ण थांबतो.  
मा. घुले नानी उफ हराबाई - मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा. सभागृह, सव 
नगरसेवक, सव प कार बंध.ु आज अटल बहार  वाजपेयी यांना मी  दांजली अपण 
करते. बोपखेल गावातील सुरेश उमाजी बाराहाथे यांचे िनधन झाले आहे. यांना ह  मी 

दांजली अपण करते. अटल बहार  वाजपेयी साहेबां या ब ल सांगायचे झाले तर 
आज यांनी पूण देशात महारा ात, महारा ाबाहेर जे पेरले ते उगवणारच आहे, ते 

येकाने यायचे आहे एवढेच मी सांगते आ ण परत एकदा दांजली वाहते आ ण 
थांबते.  
मा.क णा िचंचवडे - मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा. सभागृह, सव नगरसेवक, सव 
प कार बंध.ु भारतभूषण भारतर  अटल बहार  वाजपेयी आज आप यातून िनघून 
गेलेले आहेत खरोखरच एक असं आदश य म व आप यातून िनघून गेलेले आहे. मी 
मा या भाग मांक १७ व िचंचवडे कुटंू बयां या वतीने यांना भावपूण आदरांजली 
वाहते आ ण थांबते, जय हंय जय महारा .  
मा. िसमा सावळे - मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा.सभागृह, सव नगरसेवक, सव 
प कार बंध.ु भारतर  वग य अटल बहार  वाजपेयी यांना थमत: दांजली अपण 
करते. गेली दहा दशक यांनी संसदेवर रा य केले. तीन वेळा पंत धानपद भूष वले. 
पंड त जवाहरलाल नेह  नंतर प ह यांदा जर कोणी तीनवेळा धानमं ी पद भूष वले 
असेल तर ते स मा. वग य अटल बहार  वाजपेयी यांनी भूष वलेल ं आहे. यांना 

य  भेट याची माझी वेळ कधी आली नाह . परंत ु यांच भाषण मा  भोसर या 
सभांचे मी ऐकलेले आहे. एक सवसामा य कायकता हणून या ठकाणी यां या 
भाषणाने भावीत होऊन सेना-भाजप युती असताना या ठकाणी यांनी सभा घेतली 
होती. ती सभा ऐक याच सौभा य मला ा  झालं. सगळयाच ने यांना भेटता येते असं 
काह  होत नाह . पण हणून समाजामध या या काह  आदश य  आहेत या 
य  आप यापासून दूर जात नाह त हे सु दा स य आहे. राजकारणा मध या एकंदर 
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घडामोड  पाहता कारगील यु द यां या काळाम ये झाले. अडचणीत आणणारे यु दा 
असताना सु दा यावरती वजय िमळ वला. कंधारच वमान अपहरण असेल ते सु दा 
यां याच काळात झाल. अनेक आप ींना त ड देत देत यांनी या ठकाणी आपली   

कारक द पुण केलेली आहे. राजकारणात राहून सु दा आपले कवी मन जोपासणारे 
आ ण क वता करणारे अ यंत हळ या मनाचे असे अटल बहार  वाजपेयी आपण पा हले 
याचबरोबर तेवढे कणखर असे धानमं ी हणून सु दा यांची कारक द हणून 
यां याकडे आप याला बघता येईल. कारण क  यांनी अनेक िनणय घेतलेले आहेत. 

मगाशी  भाऊसाहेबांनी सांिगतले क  आ ह  गुजरातम ये यावेळेस गो ाकांड झाले 
यावेळेस अटल बहार  वाजपेयी आ ण आताच े जे धानमं ी आहेत मा.मोद साहेब 

यां या दोघांची  ती एक त ेस कॉ फर स आहे. यांनी जे काह  सांिगतले. हणजे 
एक कडे कवीमन आ ण दुसर कडे धानमं ी हणून माझी काय भूिमका आहे, मी 
प ाचा ये  हणून माझी काय भूिमका आहे. हेह  िततकेच खंबीरपण ेमांडणारे असे 
व.अटल बहार  वाजपेयी आज आप यातून गेलेले आहेत. खरतर अनेकांनी यां या 

क वता या ठकाणी मांडले या आहेत. यां या क वता या सभागृहाम ये वाचून 
दाख व यात. मला अस ं वाटत ं क  यां या क वतेम ये देश आ ण देश ेम. या 
देश ेमाला लोक हसतात. तर देशा या ब ल ेम दाख व यानंतर या या वेळेस या 
या लोकांनी यांची ख ली उड वली असेल. आज याच लोकांना यांचे देशभ , ेम 

फार अमू य वाटत.ं कारण क  माणूस जवंत असला क  या या मू यांची कदर होत 
नाह . आ ण मग गे यानंतर अस ंवाटत क  अरे बापरे इतका मोठा थॉट, इतका मोठा 
वचार या य ने आप याला दलेला आहे. आ ण मग या  य ं या वचारांवरती 
आपण चाल याचा य  करतो आ ण यातली मी सु दा एक आहे. यामुळे मी एकच 
सांगेन क  यावेळेस यांनी दहा वष सलग संसदेत काढलेत. यावेळेसची कारगील 
यु दा या वेळेसची यांची एक क वता आहे. “दूध मे दरार पड गई. खून य  सफेद 
हो गया? भेद म अभेद खो गया. खून य  सफेद हो गया? भेद म अभेद खो गया, बट 
गये शह द, गीत कट गए, कलेजे म कटार दड़ गई, दूध म दरार पड़ गई. खेत  म बा द  
गंध, टूट गये नानक के छंद, सतलुज सहम उठ , यिथत सी बत ता है, वसंत से बहार 
झड़ गई, दूध म दरार पड़ गई. अपनी ह  छाया से बैर, गले लगने लगे ह ग़ैर, ख़ुदकुशी 
का रा ता, तु ह वतन का वा ता, बात बनऍ बगड़ गई, दूध म दरार पड़ गई”. 
यावेळेस कारगील यु द झाले या यु दा या पा भूमीवर यांनी िलहलेली क वता 
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अ यंत मनाला ेरणा देऊन जाते आ ण आपण एक टम दोन टम िनवडून आ यानंतर 
आप यामधला जो अहंकार आहे. ितथे दहा दशके याने हणजे खासदार, खासदारा या 
नंतर दुसरे कुठलेच दार नाह. अशा या एका वेगळया संसदेम ये जेथे कायदे होतात 
तेथे सं वधानाम ये नवीन काह  बदल घडवायचे असतात या ठकाणी या 
सभागृहाम ये ५० वष एखादया य ने बसणे आ ण याची वेगळ  ितमा तयार 
करणे. अजात श ू हणून यां याकडे संपूण देश पाहतो. अशा या अजात श ूला मी 
वार नमन करते. आ ण यांना भावपूण दांजली वाहते आ ण थांबते, जय हंद जय 

महारा .                                                 

मा.िनतीन (आ पा) काळजे - मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा. सभागृह, सव 
नगरसेवक, सव प कार बंध.ु भारताचे माजी पंत धान भारतर  अटल बहार  वाजपेयी 
यांचे द:ुखद िनधन झाले. यािनिम  आपण सवजण दांजलीसाठ  उप थत आहात. 
सवच ने यांनी वाजपेयीं या ब ल आपले मनोगत य  केले. तसं पा हलं तर यां या 
बाबतीत बोलायच हटलं तर यांच भारत देशासाठ  खूप असं मोठ योगदान हटल 
जायच. यांनी आप या राजक य जीवनाम ये अितशय लहानपणा पासून तर आप या 
शेवट या णापयत आपलं संपुण जीवन यांनी या आप या भारत देशाला अपण केले 
आहे. राजक य जीवनाम ये काम कर त असताना, देशासाठ  काम कर त असताना 
आपला कुठलाह  वाथ न ठेवता राजक य जीवनाम ये आप या कुठ या कुटंूबातील 
य ंना सु दा यांनी राजक य जीवनाम ये आणले नाह . तस ंपा हलं तर काह  गो ी 
मी यां या ऐकून आहे. यांनी आप या राजक य वत: या वाथासाठ  काह च कधी 
केले नाह . एक उदाहरण हणजे मा या ऐक याम ये आलेले आहे क  यां या 
ब हणीने गॅस कने शनसाठ  अज केला होता. आ ण या काळाम ये यावेळेस 
खासदारांची िशफारसपञ असेल तर या कुटंूबातील य ला गॅस कने शन दले 
जायचे. परंतु वत: या स या ब हणीला सु दा यांनी आपलं वत:चं प  दले 
नाह . हणजे कुठलाह  आपला वत:चा वाथ यांनी साधला नाह . तसं पा हलं तर 
आज या जीवनाम ये कुठला असा राजक य नेता नसेल क  यांनी आपला वत:चा 
वाथ साधला नाह . अशा या थोर ने याला मी आदरांजली वाहतो आ ण यांचे वचार 

जर आपण आचरणाम ये आणले तर ह च खर  यांना भावपूण दांजली होईल. 
थोड याम ये भारतीयां या मनावर अिधरा य करणारा लोकमा य नेता अमोघ वकृ व 
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असलेला सर वतीचा पू  रा वादावर अटल िन ा असलेला खर देशभ , सौज याचे 
आ ण शािलनतेचे मूत मंत उदाहरण, कतृ वाचा उ ुंग मानदंड असले या अटलजींना 
भावपूण आदरांजली वाहतो. तसेच  समथ भारताचे व न साकार कर यासाठ  अहोरा  
य  करणे ह च यांना दांजली होईल आ ण बापू काटे यांनी मांडले या सूचनेला 

क  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव शाळांम ये वग य अटलजींचे तैलिच  
लावणेची जी मागणी केली होती. या सुचनलेला माझे अनुमोदन देतो आ ण थांबतो.                         

मा. नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू - मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा.सभागृह, 
सव नगरसेवक, सव प कार बंध.ु सभागृहाम ये केरळम ये जे काह  नैसिगक आप ी 
झाली या यावर चचा झाली. मी आप याला बोलू इ छतो क , केरळ बांधवा या 
वतीने साधारण ६० ते ७० हजार लोक पंपर  िचंचवडम ये राहतात. एक स वालाख 
लोक पु याम ये राहतात. आ ण साधारण ३० ते ३५ अनेक  साम जक सं था इथ 
कायरत आहेत. या केरळ बांधवां या वतीने ओनमचा फार मोठा सण या २५ तारखेला 
आहे. दवाळ सारखा मोठा सण असतो. आ ण पु यात आ ण पंपर  िचंचवड या सव 
संघटनांनी सव केरळ बांधवांनी ओनम न साजरा करता हे सगळे जे काह  आहे ते पैसे 
वाचवून सं थे या मा यमातून केरळम ये पाठ व याचा िनणय घेतलेला आहे. 
सभागृहाम ये सचीन िचंचवडे, राहुल कलाटे यांनी पण सूचना मांडलेली आहे, द ाभाऊ 
साने यांनी पण सूचना मांडलेली आहे क  एक म ह याचे जे काह  मानधन आहे ते 
आपण सवजण या केरळ या कामासाठ  दे याची वनंती केलेली आहे. मी महापौर 
साहेब आ ण प ने यांना वनंती करतो क  सव नगरसेवक आ ण नगरसे वकांचा तसेच 
एक दवसाचा पगार जर कमचा-यांनी पण दला. पंपर  िचंचवड महापािलके या वतीने 
एक दवसाचा पगार तर संयु र या या केरळ बांधवांना पाठ व याची यव था करावी 
अशी मी वनंती करतो.         

मा.एकनाथ पवार - मा. महापौर साहेब, मा.आयु , मा. सभागृह, सव नगरसेवक, सव 
प कार बंध.ु खरतर वग य अटलजीं या आज या दांजली या सभेसाठ  आपण 
या ठकाणी आहोत. मी मा या अगोदर या या या व यांनी अटलजीं याब ल 
खरतर भावना य  के या आहेत. मा या अगोदर या काह  व यांनी सांिगतल क  
अटलजींचे वय जर बिघतले तर ९३ वषाचे होत.े राजकारण आ ण समाजकारणामधले 
यांचे वय जर बिघतल तर ते ८० वषाचे होते आ ण नंतर राजक य प ाचे हणजे 
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१९५२ पासून ते आजपयत काळाम ये राजक य प ाचे काम केले. या या अगोदर 
१९८५ ला जे हा संघाची थापना झाली. संघ थापनेनंतर बालवयाम ये संघसेवक 
हणून काम केले. खरतर एवढ आयु य एखादया माणसाला िमळण आ ण एवढ 

सम पत जीवन हणजे सगळयाच व यांनी खूप चांगल बोलल.ं अटलजीं सारखं उ ुंग 
य म व. मला अस वाटते क  न भूतो न भ व यती असं एवढ मोठं उ ुंग य म व 
या देशाम ये िनमाणच होणार नाह . एवढ उ ुंग य म व अटलजीं या पाने या 
देशाला दले. खरतर सगळयां या भावना याच हो या क  अटलजीं या ब ल या 
भावना य  कर त असताना हणजे यांचे याग, यांची तप या. मगाशी मा या 
काह  सहकार  िम ांनी सांिगतल.ं अटलजींचा जर याग बिघतलातर  यावेळेस १९४७ 
साली देश वतं  झाला  आ ण वग य शामा साद मुखज या नेतृ वाखाली १९५२ 
साली जनसंघाची थापना झाली. जनसंघापासून ते १९८० भारतीय जनता पाट ची स ा 
मोरारजीं या काळाम ये १९७७ ला थोडया काळासाठ  ते पररा  मं ी होते. पण ते १७ 
ते १८ म ह यांचा काळ होता. पण एखाद  गो  िमळवायची हणजे यावेळेसची जी 
प र थती होती ती इं दराजीं या ह येनंतर ती प र थती बदलली. दोन खासदार 
िनवडून आले. यावेळेस िन तपणे एक गो  अशी होती क  पयाय पयाय हणून 
आहेत कोण यांचे िनवडून आलेत दोन. या प ाचे देशभराम ये दोन खासदार 
िनवडून येऊ शकतात तो पयाय देणार का खरतर ह  प र थती या काळाम ये होती. 
पण यावेळ  १९८० साली भारतीय जनता पाट ची स ा आली. आ ण प हले भारतीय 
जनता पाट चे अ य  अटलजी झाले. हणजे ८० या नंतर ते स ेम ये आले. १३ 
म ह याचे सरकार असेल, १३ दवसाचे सरकार असेल कंवा पुढ या काळाम ये ०५ 
वषाचे सरकार. हणजे अटलजीं या य म वाचे जर बिघतलं तर सगळयांनी 
सांिगतल क  भोसर ची सभा. हणजे आप या सगळयांना सभागृहा या मा यमातून 
अवगत क  शकतो क  या दवशी भोसर ची सभा होती याच दवशी यां या भावाचे 
िनधन झाले होते. स या भावाचे िनधन झालेला एखादा माणूस आपण एखादया 
िम ाचे िनधन झाले तर एखादया गो ीला, काय माला टाळतो. खरतर ती सभा वराज 
ठाकरे हसस शरद पवार अशी ती लढाई होती. अशी प र थती कधी कधी होवू शकते 
क  वराज ठाकरे तर िनवडून येणारच नाह त. तर या वेळेसची राजक य प र थती 
अशी होती क  शरद पवार १०० ट के िनवडून येऊ शकतात. एक सभा टाळली तर 
काय फरक पडू शकतो. परंतु वत: या भावाचे िनधन झालेले असताना ह  एखादया 
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सभेला जाणे या ठकाणी मागदशन करण.े मला असा वाटतं क  तेवढा याग, तेवढे 
सम पत देशाब लचे जीवन मला असं वाटत क  कुठ याह  राजक य ने याम ये कधीच 
न हते. हणजे अटलजीं या ब ल या या मा या िम ानेह  सांिगतले क   
पोखरणचा अनु फोट आप या सगळयांना माह त आहे. तर पोखरणचा अनु फोट कधी 
झाला तर बु द जयंती या दवशी. आप या सगळयांना आठवत असेल आ ण अशा 
प दती या भावना हणजे परमपू य भगवान गौतम बु दां या ब लचे यां या 
मनामधले ेम असेल कंवा अ दूल कलाम. जावेद भा नी यां या बोल याम ये 
सांिगतले क  ओवीसी या प ा या नगरसेवकाचे काय केले पा हजे. हणजे अटलजींनी 
अ दूल कलामांना या देशाचे रा पती करावे असा उ ात वचारधारेचा हा नेता खरतर 
मी आप या सगळयांना सांगतो क  या प दतीने आज देश एका वकासा या दशेला 
घेऊन जातोय हणजे या काळाम ये अटलजीं या नंतर नर भाई या देशाचे पंत धान 
होतील. अशा प दतीच िच  खरतर माग या काळाम ये न हते. पण यावेळेस 
पंत धान ाम सडक योजना असेल, सुवण चतु कोण योजना असेल, पोखरणचा 
अनु फोट असेल, कारगील या  यु दा या नंतर या या काळाम ये लोकां या म ये 
असलेली देश ेमाची भावना असेल  मला असं वाटते क  अटलजी जगले. खरतर 
अटलजीं या ब ल सगळेच सांगतात क  यांचे कुटंूब काय. या देशाचा येक नागर क 
हणजे अटलजींचं कुटंूब होतं. या प दतीने परवा आपण बिघतलं खरतर १६ तारखेला 

ह  घटना घडली यावेळेस दवसभर आपण सगळे जण या सगळया वातावरणाम ये 
होतो. मी खरतर १९९० पासून अटलजीं या वचाराबरोबर, प ाबरोबर काम करणारा 
कायकता आहे. मला आठवतय क  यांच बाबर  मशीद पाडत असताना भाषण खरतर 
या गो ीचा मी सा ीदार होतो. अनेक भाषणातून वेगवेगळया प ा या मा यमातून 

अिधवेशन असेल अटलजींच भाषण ऐकायचच सौभा य िमळालेला  खरतर मी एक 
कायकता आहे. मी तु हाला एवढच सांगेन क  खरतर अटलजीं या आठवणीबरोबर मी 
तु हाला एक वनंती करणार आहे. भाऊसाहेबांनी खूप चांगल बोलल.ं सगळया 
व यांनी सचीनजी, राहुल खरतर या सगळया व यांनी खूप चांगलं आप या 
अटलजीं या भावना य  कर यासाठ  खरतर यांनी चांग या प दतीचे बोलले. खरतर 
देश ेमाब ल मी तु हाला एवढच सांगेन क  अटलजीं या देहाला अ नी दे यासाठ  
यां या मानस क या यांनी अ नी दला. हणजे कुटंूब काय आजची प र थती 

बिघतली तर  ४० वष, ५० वष, ६० वष राजकारणाम ये राहणे आ ण िन कलंक 
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राहण.े कधीह  कोणी बोट दाखवावे अशा प दतीचे िच  खरतर अटलजीं या ५०, ६० 
वषा या स े या काळाम ये  खरतर अशा प दतीचा दु िमळ नेता खरतर िमळणे नाह , 
होणे नाह  अशी प र थती आहे. मी खरतर या िनिम ाने भाऊसाहेबांनी सांिगतलं क  
एका देश ेमाने भारावले या य म वाला खरतर देश मुकलेला आहे. हणजे 
अटलजीं या ५१ क वतांचे यांचे खूप चांगले पु तक आहे. हणजे येक जण आपण 
हणतो क  मा या आयु यामधला एक ण अटलजींसारखा जग याचा य  केला तर 

मला अस वाटतं क  खरच मा या देशासाठ  मी उ रदायी होऊ शकतो. अशा प दतीची 
प र थती िनमाण होऊ शकते. एवढ देश ेमाने उ ुंग असलेले अटलजींचे य म व 
होत.ं  भारताब लची यांनी केलेली क वता मी आप या सगळयांना वाचून दाख वतो. 
“भारत जमीन का टुकडा नह , भारत जमीन का टुकडा नह ,  जीता जागता रा पु ष 
है, हमालय म तक है, क मीर कर ट है, पंजाब और बंगाल दो वशाल कंधे ह, पूव  
और प मी घाट दो वशाल जंघाय ह, क याकुमार  इसके चरण ह, सागर इसके पग 
पखारता है, यह च दन क  भूिम है, अिभन दन क  भूिम है, यह तपण क  भूिम है, यह 
अपण क  भूिम है. इसका कंकर-कंकर शंकर है, इसका ब द-ु ब दु गंगाजल है. हम 
जएंगे तो इसके िलए, हाम मरगे तो इसके िलए.” अशा प दतीचे खरतर देशाब लची 
भावना अटलजींचे उ ुगं य म व हणजे देशाला भारतमाता हणायचे. देश ह  माझी 
आई आहे. या देशाब लचे माझे ेम य  केले पा हजे. या देशाब लचे माझ ंॠण 
य  केले पा हजे. आ ण या ॠणाम ये जगणारे एक उतूंग य ीम व अटलजीं 
होते. खरतर मा या अगोदर या सगळया व यांनी सांगीतले आहे, खरतर मी 
सगळयांचे आभार मानेन. या स ाधार  प ाचा नेता हणून अटलजीं या ब ल या 
भावना य  कर त असताना, यां याब लचा आपला आदर य  कर त असताना 
अटलजींचे तैलिच  लावावे. अटलजीं या ब ल या येक शाळेम ये यांचे तैलिच  
लावावे. खरतर अटलजीं या ब ल आपण काह ह  क  शकलो आ ण सगळया 
स माननीय सद यांनी मनापासून याला पाठ ंबा दला. मी या सगळया प ाचे खूप 
खूप आभार मानतो आ ण खरतर अटलजी सगळयांचे ेरणा थान असले पा हजे. आ ण 
खरतर द ाकाका तु ह  बोलत होते. हणजे अटलजीं एक उ ुंग य म व होत.ं 
मा याअगोदर राहुल कलाटनी सांिगतलं क  गुलामनबी आझाद, संसद य कामकाज मं ी  
कशा प दतीचे असले पा हजे. काय कामकाज असले पा हजे हे वचारणारे अटल बहार  
वाजपेयी होते. जे हा भूजला गुजरातम ये भूकंप झाला. हे खरे आहे क  एखादया 
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प ाची स ा आ यानंतर याच प ा या कायक याची या ठकाणी नेमणूक होऊ 
शकते. परंतु आप ी या संदभाम ये जी घटना घडली यावेळेस शरद पवार साहेबांना 
यांनी खरतर या मोह मेचे मुख केले हे मला आठवतेय. अशी प र थती खरतर 

अटलजींच िनमाण क  शकतात हे ल ात ठेवा. माझी तु हाला वनंती आहे. पुढ या 
काळाम ये या शहराम ये, या रा याम ये या देशाम ये अटलजीचं ेरणा थान िनमाण 
करायचे आहे. तर अशा प दतीचे तैलिच  आपण सभागृहाम ये लावले, आपण तर 
सभागृहाम ये एक दवस येतो परंतु एखादया चांग या दशनी भागाम ये अटलजींचे 
तैलिच  लावले. कंवा महापािलके या  ब ड ंगम ये आपण वेश करताना लावले तर 
आप या डोळयासमोर आदश दसला पा हजे. तो हणजे अटल बहार  वाजपेयी, 
अटल बहार  वाजपेयी. अशा प दतीचे िच  खरतर आप याला पुढ या काळाम ये 
िनमाण करायचय. माझी तु हाला सगळयांना वनतंी आहे क  पुढ या काळाम ये 
अटलजींसारखे जग याचा आपण एक दवस िन तच आपण सवजण य  क  या. 
मी खरतर केरळ या संदभाम ये मा या अगोदर या काह  सद यांनी आपलं मत य  
सांिगतल.ं केरळची प र थती अशी होती क  केरळला देवभूमी हणले जाते.  खरतर 
केरळची काह  मंडळ  मा याकडे आली होती. काह  जणांनी भेट कर याचा य  केला. 
राहुलदादा आपण सगळयांनी सांिगतलं क  केरळ या लोकां या बरोबर आपण शंभर 
ट के आहोत. आपण खरतर मदत केली पा हज.े कती खरतर नुकसान जर बिघतलं 
तर नुकसान भ न िनघणार नाह . खरतर आजची प र थती बिघतली तर केरळ या 
१४ ज हयांपैक  १२ ज हयांम ये पुराने हाहाकार केला आहे. खरतर आज या ठकाणी 
३००-४०० िमड या आहे. परंतु अनेक गाव या गावं पावसा या पुराबरोबर वाहून गेलेली 
आहेत. जनावरांची प र थती सु दा बकट झालेली आहे. एक-एक दोन-दोन 
मज या या लोअर या ब ड ंगम ये सु दा पूर त प र थती िनमाण झालेली आहे. 
कती लोक गेली असतील याचा खरतर आज अंदाज नाह . आपण फ  
वतमानप ा या बात याम ये वाचतो. माझी तु हाला वनंती आहे क  याह  संदभाम ये 
सगळया प ा या गटने यांनी, सगळया प ांनी वचार केला. कधी कधी घोषणा 
सभागृहाम ये होते. परंतु घोषणेची अंमलबजावणी ामा णपणाने झाली पा हजे. 
सभागृहाम ये एखाद  गो  झा या यानंतर सगळया प ा या गटने यांनी जर 
अकाऊंटला प  दले तर प ा या गटने यांच.े मला अस वाटतं क  यांचा एक 
म ह याचा पगार आपण िन तच काढून देऊ शकतो. ह  सु वात जर आप यापासून 
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केली तर कमचार   महासंघ यां या प दतीने करेल. अिधकार  यां या प दतीने 
करतील. परंतु या शहराचे एक जबाबदार नागर क हणून आपण एक म ह याचे 
मानधन केरळ या बांधवांसाठ  जर दलेतर मला वाटत क  तेवढा हातभार लागेल. 
मा.किमशनरांशी या संदभाम ये बोललो होतो. यांनी आप ी यव थापनांतगत 
आप या तीन तुकडया केरळला पाठवून द या. आपण या संदभाम ये वक गह  
करतोय. काह  ठकाणी धा य दले जातेय. सगळयात मह वाची गो  हणजे यांना 
आता या ठकाणी यांचे जे कॅ प आहेत हे िन तपणे पुढ या काळाम ये ितथली 
प र थती सुधारेपयत यां या जेवणा खा या प याची यव था करायची. आ ण 
खरतर आप या सगळयांना वनंती करतो क  अटलजीं या दांजली या दवशी आज 
खरतर यां याबरोबर सोमनाथ बाबू असतील,  क णािनधी असतील, अ जत वाडेकर 
असतील, कंवा यां या यां या अपघाताम ये गेलेले काह  मंडळ  असतील. खरतर ह  
दोनतीन य म व बिघतली. अटलजींच ं य म व उ ुंग य म व होत.ं 
हमालयाहून उं च अस ंअटलजींच ं य म व होत.ं सोमनाथ बाबूंची प र थती खरतर 
बिघतली तर क युिन   प ाचा वचार घेवनू लढणारा स ा  कधी येईल, नाह  येईल. 
खासदार होईल ना होईल अशा प र थतीम ये लढणारा खरतर सोमनाथ बाबूंचे 
य म व होते. आ ण अनेक वष तािमळनाडू या जनतेवर रा य करणारे क णािनधी. 
अ जत वाडेकर. खरतर आज आप याला आजचा दवस दुभा याचा असा दवस कधीह  
येऊ नये. एवढया मोठया ने यांची ृखंला. खरतर या म ह याम ये आप यावर यांना 

दांजली वाह याची वेळ आली. खरतर या देशाची खूप मोठ  हानी होईल अशा 
प दतीची प र थती आहे. मी या सवाना आप या सवा या वतीने मनापासून भावपूण 

दांजली वाहतो आ ण आप या सगळयांना सिचनदादा तु ह  सांिगतलं क  अ दुल 
कलामांचे तैलिच  लावायचे. मी तु हांला वनंती करतो क  तैलिच  या सभागृहाम ये 
असली पा हजेत. यांची ेरणा आपण घेऊ. खरतर अ दूल कलाम यांचे खूप मोठ काय 
या भारताम ये झालेले आहे. सिचनदादा तुम याह  मताला मी या ठकाणी पा ठंबा देतो. 
मा. महापौरांना मी वनंती करतो क  आज या सभेचे कामकाज कर त असताना आपण 
एवढया मोठया य ंना दांजली वाहत असताना ह  सभा ६ स टबरपयत आपण 
तहकूब करावी. आ ण या ठकाणी वग य अ दूल कलामांचे तैलिच  या सभागृहाम ये 
लावावे. आ ण दशनी भागाम ये पू यनीय अटल बहार  वाजपेयी यांचे तैलिच  लावावे 
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अशा प दतीची वनंती मा. महापौर आप याला करतो आ ण आप या श दांना वराम 
देतो, ध यवाद.  

मा.नामदेव ढाके - मा. महापौर साहेब, स ा ढ प नेते यांनी जी सुचना सभागृहाम ये 
मांडलेली आहे याला मी अनुमोदन देत आहे. 

मा. महापौर - उप थत सव नगरसद य, नगरसद या  आज या ठकाणी या देशाचे 
पंत धान भारतर  अटल बहार  वाजपेयी याचबरोबर भारतीय केटचे कणधार 
अ जत वाडेकर यांना  या सभागृहाम ये दांजली वा हलेली आहे. दांजली वाहात 
असताना सव मा या सहकार  सद यांनी काह  वनंती काह  सुचना या ठकाणी केले या 
आहेत. याम ये या सभागृहाम ये आदरनीय ए. पी. जी. अ दूल कलाम यांचे तैलिच  
लाव यात यावे. याचबरोबर या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भवनाम ये 
आदरनीय भारतर  पंत धान अटल बहार  वाजपेयी यांचे तैलिच  दशनी भागाम ये 
लाव यात याव.े याच बरोबर आदरनीय अटल बहार  वाजपेयी यांचे आचार वचार या 
शहराम ये कायम तेवत राहावेत यासाठ  हणून यां या काह  आठवणी या शहराला 
असा यात यासाठ  हणून काह  सद यांनी काह  तावाम ये नद  सुधार क पाला 
अटलजींचे नाव दयावे अशा काह  सुचना या ठकाणी के या. याचबरोबर केरळ 
रा याम ये जो पाऊस पडला यामुळे या पूर प र थतीमुळे या रा याम ये अ यंत 
दयनीय अव था झालेली आहे. यांना देखील आप या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने काह  मदत करावी असे काह  सद यांनी सुच वले. 
याचबरोबर काह  सद यांनी शाळेम ये अटलजींचे तैलिच  लावावे अशा प दती या 

काह  सुचना मांड या. याचबरोबर काह  ने यांनी सांिगतलं क  एक म ह याचे मानधन 
हे आपण केरळ रा याला मदत हणून दयावे अशीच ब-याच सद यांची मागणी आहे. 
मी देखील आप या सवा या वतीने, या शहरा या वतीने या महान पु षाला आदरनीय 
अटल बहार  वाजपेयी यांना भावपूण दांजली अपण करतो. याचबरोबर या पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या भवनाम ये  दशनी भागाम ये अटलजींचे तैलिच  लावले 
जाईल. याचबरोबर ए. पी. जी. अ दूल कलाम यांचे तैलिच  या सभागृहाम ये लावले 
जाईल. एक म ह याचे मानधन केरळ रा याला सव सद यांचे दले जाईल. याचबरोबर 
नद  सुधार क पाला आदरनीय भारतर  पंत धान अटल बहार  वाजपेयी नद  सुधार 
क प असं नामकरण केलं जाईल हे या िनिम ाने आप या सवाना मी या ठकाणी 
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सांगतो. आ ण आजची ह  सभा दनांक ०६/०९/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजेपयत 
तहकूब करणेत येत आहे.  

          -----  

                                                 ( राहुल गुलाब जाधव ) 
                                                     महापौर 
                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

   पंपर -४११ ०१८.     
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – २१ 
सभावृ ांत 

( द.२०/०८/२०१८ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ६.०९.२०१८                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची  द.२०.८.२०१८ ची तहकूब मा. महापािलका 
सभा गु वार द.६.९.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

११) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२१) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२२) मा.सावळे िसमा र वं  

२३) मा.ल ढे न ता योगेश 

२४) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२५) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

२६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२७) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२८) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

२९) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३०) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३१) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३३) मा.संजय बबन नेवाळे 

३४) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३५) मा.भालेकर वण महादेव 

३६) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३७) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३८) मा.घोलप कमल अिनल 

३९) मा.उ म काश कदळे 
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४०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४२) मा.जावेद रमजान शेख 

४३) मा.यादव मीनल वशाल 

४४) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४५) मा. मोद कुटे 

४६) मा.राजू िमसाळ 

४७) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४८) मा.बाबर शिमला राज ू

४९) मा.अिमत राज  गावडे 

५०) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५१) मा.खानोलकर ा महेश 

५२) मा.भ डवे संिगता राज  

५३) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५४) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५५) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

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

५८) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५९) मा.गावडे राज  तानाजी 
६०) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६१) मा.कोमल दपक मेवानी 
६२) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६३) मा.सुल णा राजू धर 
६४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६५) मा.कदम िनक ता अजुन 
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६६) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६७) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६८) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
६९) मा.नढे वनोद जयवंत 

७०) मा.पाडाळे िनता वलास 

७१) मा.काळे उषा दलीप 

७२) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७३) मा.पवार मिनषा मोद 

७४) मा.बारणे अचना तानाजी 
७५) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७७) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

७८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७९) मा.बारणे माया संतोष 

८०) मा.वाघमारे अ नी व म 

८१) मा.दशले रेखा राजेश 

८२) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८३) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८४) मा.ममता वनायक गायकवाड 

८५) मा.कामठे तुषार गजानन 

८६) मा.च धे आरती सुरेश 

८७) मा.क पटे सं दप अ ण 

८८) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८९) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९०) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९१) मा.चं कांत बारकु नखाते 
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९२) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९४) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९६) मा.लोखंडे चंदा राज ू

९७) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९८) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

९९) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१००) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०१) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०२) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०३) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०४) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०५) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०६) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०७) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०८) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१०९) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११०) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१११) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११२) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  
 

यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा. वण आ ीकर-अित र  आयु  (१), 
मा. दलीप गावडे-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.नयना गुंडे- 
याव थापक य अ य  (पीएमपीएमएल), मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य 
अिधकार , मा.कोळंबे-मु यलेखापाल, मा.पाट ल, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता,  
मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.खोत, मा.दुरगूडे, मा.इंदलकर-सहा.आयु , मा.साळंूके-मु य 
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उदयान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण- 
मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवण,े मा.कांबळे, मा.ग टूवार, 
मा.भोसले, मा.पाट ल, मा.पवार, मा.सुपेकर -कायकार  अिभयंता, मा.ऐवले- समाज 
वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

मा.महापौर- मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक, स मा. नगरसे वका, सव अिधकार  
वग, प कार बंध,ू नागर क या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत 
येत आहे. 

 मा. वशेष महापािलका सभा . २० द.४/८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.    

(मा. जत  कोळंबे, मु यलेखापाल यांनी यांचा प रचय सभागृहास क न दला.) 

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, गु दास कामत - काँ ेस प ाचे जे  नेते व 
माजी मं ी कुलद प न यर - जे  प कार, वचारवंत, वजय च हाण - जे  मराठ  
अिभनेते, वसंतराव थोरात - काँ ेस प ाचे माजी आमदार व पुण ेमहापािलकेचे माजी 
महापौर, त णसागरजी महाराज – रा संत, शुभांगी जोशी -जे  मराठ  अिभने ी, 
कैलास ऊफ बाळासाहेब दनकर भोईर - िचंचवड येथील साम जक कायकत, सौ. सुमन 
म छं  गावडे – िचंचवडगाव, ीम. सुवणा जािलंदर गावडे – िचंचवडगाव, कै. पांडुरंग 
महाद ू भालेकर - भाग मांक १२ तळवडे, कै.ल मीबाई कसन कुडपणे - भाग 
मांक १२ तळवडे, कै. कंुडिलक बबन व टे - भाग मांक १२ तळवडे, बाळासाहेब 

आहेर,  चं कात क पटे, महादेव दामोदर क पटे, ीम. छबुबाई िनवृ ी गवारे, दामोदर 
बाळोबा माळ  कान पळे, सुमन अशोक देवच के – भाजपाचे माजी नगरसेवक/कायकत 
अशोक देवच के यां या प ी, अिनकेत पंड त यांचे दु :खद िनधन झा याने यांना 

दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.   
मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, अ या मक गु , परखड वचनकार, कंतनकार 
आ ण यांची भारतभर याती होती ते एक ांतीकार  हणून ओळखले जात होते असे 
जैन समाजाचे त णसागर महाराज यांच माग या दोन दवसात एका आजाराने दु :खद 
िनधन झाल. मी आप या सभागृहा या वतीने आ ण पुण पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलके या वतीने आ ण महारा  नविनमाण सेने या वतीने त णसागर 
महाराजाना भावपुण दांजली अपण करतो आ ण थांबतो.   

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

         (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दाजंली अपण केली.) 

मा.िमनल यादव - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. सवात  
थम र ाबंधन हा म हलांचा सण देशभराम ये उ साहाम ये होत असताना भाजपाचे 

जे आमदार साहेब आहेत राम कदम यांनी म हलांब ल जे य य केले यांचा 
सगळया सभागृहातफ मी िनषेध करते आ ण सगळया म हलांना हणजे यांनी 
डायरे ट म हलांवर आरोप केलेला आहे. येक म हलेने या सभागृहाम ये िनषेध केला 
पा हजे. प  सोडून याचेकडे बिघतले पा हजे. सगळे प  बाजूला ठेवून सगळया 
म हलांनी मा.आमदार राम कदम यांचा जाह र िनषेध केला पा हजे आ ण यां यावर 
गु हा दाखल केला पा हजे. ते एवढया मोठया पदावर असताना सु दा.  

मा. महापौर - ताई, आप या सभागृहाम ये ो राचा वषय आहे या यावर तु ह  
बोला. 

(सभागृहाम ये ग धळ)                          

मा.िमनल यादव- मा.महापौर साहेब, हा सभागृहाचा  नाह . हा सम त म हलांचा 
 आहे. या यामुळे सभागृह आज तहकूब झाले तर  चालेल पण यांचा िनषेध इथ ं

न द वला गेला पा हजे. नंतर सभा या कंवा नका घेऊ या याशी काह  घेण ंदेण ंनाह . 
म हलांना स मान िमळत नाह  मग याचा काय उपयोग, बाक चे वषय क न याचा 
काह  उपयोग नाह  आधी िनषेध करा.  

मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह 
या ठकाणी आताच मा या सहकार  नगरसद या हट या क  दह हंड या दवशी 
अितशय अपमान पद  व य राम कदम यांनी या ठकाणी केले आहे. एखादया 
म हलेला मा या भिगनींना, मुलींना पळवून ने याची भाषा यांनी या ठकाणी केलेली 
आहे. मग आ हाला खरच असं कधी कधी वाटत ंक  मनु यवृ ी हे परत या ठकाणी 
आण याचा य  या ठकाणी आप या सगळयांकडून होतोय का. याबाबतीत राम 
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कदमां या िनषेधाचा ठराव मी या ठकाणी मांडते. आ ण आम या सव म हला, रा वाद  
काँ ेस प ा या सव म हलांकडून आ ण उप थत असणा-या सव म हलांकडून यांचा 
मी या ठकाणी िनषेध करते. 

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, माझे अनुमोदन आहे. 

मा.आ नी िचंचवडे – मा.महापौर साहेब, िमनल ता नी वषय मांडला याला माझे 
अनुमोदन आहे.  

      (सभागृहाम ये ग धळ) 

मा.नगरसिचव - ो रे- मा.तुषार हंगे यांना वचारावयाचे .   

मा.महापौर - ताई आमदार या प ाचे आहेत या प ाने यांची िसड  माग वलेली 
आहे. या िसड चा खुलासा के यानंतर प  यो य ती भूिमका मांडेल. ो रे यावीत 
मा.तुषार हंगे.  

मा. तुषार हंगे :- मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह गे या 
अनेक वषापासून .... 

      (सभागृहाम ये ग धळ) 

मा. भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह.  
थमत: मी महापौर यांना ध यवाद देतो. मी सवा या भावना य  करतो. थमत: 

मी महापौर पह ल आप याला ध यवाद देतो क  आपण सभागृहातीलच नाह तर 
महारा ातील सव म हलांचा तु ह  आदर ठेवला. िनषेध कर यासाठ  आपण जी भूिमका 
घेतली यामुळे मी श: आप याला  ध यवाद देतो. सवात मह वाचे हणजे 
या ठकाणी िनषेध ह  य दोष नसतो. िनषेध हा एका विश  श दांचा, वचारांचा 
िनषेध असतो. कोणावर राग, कोणावर लोभ कंवा कोणती पाट , आज भाजपाचा 
असेल, उदया काँ ेस आयचा कोणतर  बोलेल.  असा येतो क  यावेळेस असा  
येतो यावेळेस सभागृहाम ये आपण काह  तर  पळवाट काढत जाऊ नका. कारण 
अचानक जर केरळम ये पूर आला हे काह  ठरवून होत नसते क  कुठ या वष  
केरळला महापुर येणार आहे. सभागृहातील सद यानंा भावना मांडू दया ना. तु ह  आता 
महापौर झालातं ना. आता शांत िच  ् ठेवून ऐकत बसा. भावना य  क न देत जा. 
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तु हाला ती सवय होईल चांग या प दतीची. भ व याम ये आमदारक  कडे चांग या 
प दतीने वाटचाल होईल. हणून हे िनषेध करताना तु ह  तेवढ प वञ काम करता. 
एका म हलेवरचा शा द क एवढा, कती अ वचार लोकां या मनाम ये स े या 
मा यमातून येत असतो हे कालचे जवंत उदाहरण हणजे राम कदम. नाव राम 
असली क  काय झाल हे स या काह  मला कळत नाह . आसाराम, राम, रामदेवबाबा 
ह  सगळ  माणसे का बघडतात हेच मला कळत नाह . हया सगळया प र थतीचे भान 
आपण यांना जागृत ठेव याचे काम या सभागृहा या मा यमातून आपण िनषेधा या 
मा यमातून करतो. िमनलताई यांना मी ध यवाद देतो. या कोण या प ा या आहेत 
याह  पे ा यांनी सव सभागृहातील म हलां या नाह तर संपुण पंपर  िचंचवड 
शहरातील म हलां या भावना या ठकाणी य  के या आहेत. हे सव कर त असताना 
आपण सभागृहाम ये मी वजया रहाटकर यांच आता तु ह  हणताल तु ह  यांच 
कशाला अिभनंदन करता आता या भारतीय जनता प ा या आहेत. या रा य 
म हला आयोगा या अ य ा आहेत पण मी यांचे अिभनंदन करतो क  धाडसाने 
यांनी प हले टेटमट केले आहे क  मी याची चौकशी करते. बीजेपी या म हलांनी 

टाळया वाजवून यांच ं वागत करा, वाजवा टाळा. हणजे याची दखल घेतली जाईल 
आ ण हणून या सगळया प र थतीचे अशी काह  माणसे आहेत ती केवळ प ा 
पे ाह  आपले सं कार कती मह वाचे आहेत प ा या कोनातून, पाट  कोणतीह  
असू दया राम कदमांनी काय भारतीय जनता प ा या िमट ंगम ये ठराव होऊन अस 
काय भा य केलेय का, ते यांचे य गत मत आहे. मग तु ह  य चा ेष करताय, 
य चा िनषेध करतोय, प ाचा नाह . यामुळे प ीय बाजू या ठकाणी यायची गरज 
नाह . तोच कार महानगरपािलकेम ये काल परवा आमचे वरोधी प नेते द ाकाका 
साने यां या मा यमातून घडला. मला असं वाटत क  आयु  साहेब आपण देखील, 
महापौर साहेब आपण देखील एकनाथजी पवार आपण प नेते आहात. यावेळेस 
जबाबदार ने आपण एका खुच वर बसतो यावेळेस अ यंत संयम असावा लागतो. 
कारण घरात एकमत नसत ं हे तर तु ह  शहरांचे नेतृ व कर त आहात. येक 
प ा या नगरसेवकांच े प ाम ये एकमत नसत.ं माणसा माणसाम ये बोल या या 
प दती वेगळया असतात. एखादा य  हुशार असेल तर समोरचा य  हुशार असला 
पा हजे असं गृह त ध न जर राजकारण केले अस ंगृह त ध न जर तु ह  कायदे केले 
तर इथ ंएकह  माणुस तु हाला दसणार नाह . आ ण हणून एखाद  भावना मांडायची 
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आ ण य  कर या या प दती वेगळया असतात. यावर कोणाच अ ान काढू नये 
कंवा यांची य गत वृ ी या याम ये वचारली जाऊ नये. यातून सभागृहाचा 
न हेतर द ा साने हे एका भागाचे नगरसेवक नसून ते आम या रा वाद  आ ण 
वशेषत: सभागृहाचे ते गटनेते आहेत. एकनाथ पवार आपण सभागृहाचे नेते आहात. 
यावेळेस आप यावर अ याय होतो यावेळेस आपली जबाबदार  आहे या सभागृहाम ये 

या अ यायाला वाचा फोड याच धाडस आम या वतीन केल. तुषार कामठेवर यावेळेस 
या ठकाणी आरोप झाले यावेळेस रा वाद चा नगरसेवक हणून मी भा य केले नाह  
तर आपण एक नगरसेवक हणून एक जमात आहे आ ण शासन एक जमात आहे. 
रथाची दोन चाक असा आपण श द योग यावेळेस करतो, शासन चाल वत असताना 
दोन चाके आहेत. दोन चाकां या जीवावर सगळं चालत.ं आता तु ह  यातल ंसारख 
एक चाक पं चरच कर त बसले, कायम तु ह  जर यांना पा यात जर पाह ल तर 
आ ह  तुम या समोर  मांडताना कोण या भाषेत मांडायचे. मग एक काम करा. 
भाषा कशा प दतीने वापरायची  याच पु तक दया आ हाला. या पु तकानुसार सरळ 
सरळ भाषेत कंवा कायदयात बसवून चाकोर ब द याचा अ यास क न आ ण मगच 
तुम या समोर  मांडू. तु हांला एवढा ंजर या भाषेचा राग येत असेल तर आ ण 
हणून आयु  साहेब हे चुक चे आहे. तु ह  या शहराचे आयु  आहात. संपुण २२ 

लाख लोकसं येचे तु ह  र ण कर त असता. २२ लाख लोकां या वकासा या सम येचे 
िनवारण तु ह  कर त असतात. २२ लाख लोकांचा आ मस मान तु ह  आहात. आ ण 
तुम या व यातून आमचा स मान जर धुळ स िमळत असेलतर याचा मी या 
सभागृहाम ये जाह र िनषेध करतो. आयु  हणून आमचा जमीनीचा वाद नाह  कंवा 
प ा या कोण या नगरसेवकाचा नाह . हड कर साहेब, मी तु हाला प ह या दवशीच 
सांिगतल ं होत ं क  या सभागृहाम ये सज कल ाईक जसा होतोना तसा हाड कर 

ाईक करा.  चांग या गो ीसाठ  आ ह  तुम या बरोबर आहोत. पण या प दतीने 
लोकसद यांचा जर तु ह  अपमान कर त असाल आ ण यांचा अनादर क न तु ह  
काम कर त असाल तु हाला असं वाटत असेल तर आ ह  केले तर  चालेल. परंत ुकाळ 
माफ कर त नाह , काळ हा माफ कर त नाह . वेळ िनघून जाते. आ ह  या 
सभागृहाम ये २५-३० वषापासून आहोत, खूप आले खूप गेले. कशा प दतीने वागलेत. 
यांना काय ाय  करायला लागले हे आ ह  सगळं आम या  डोळयांनी पाहात 

आहोत. सगळया गो ी इथच घड या आहेत. परंत ुद ाकाका हणून नाह तर आमचे 
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नेते हणून कंवा सभागृहाचे नेते आहेत एकनाथजी. प नेते तु ह  अनुमोदन दयायचे, 
सभागृहाचे पा व य सांभाळा. मी तु हाला वन  आवाहान करतो हात जोडून आवाहन 
करतो तरच आपण एकमेकां या बरोबर राहू. एका अिधका-याला बोलले तर सगळे 
काळया फती लावून उभे राहतात. ते हणत नाह त क  स ा कोणाची आहे.  एखादया 
नगरसेवकांने बोलू दे एखादया अिधका-याला. बघा कसे चवताळतात सगळे. इथ ंआपण 
आदश हणून भाषण करतो, यांचा गुण या एक तर . सभागृह हे आपलं आहे. आ ण 
या दवशी तु ह  या सभागृहात वेश करता. यावेळेस सभागृह हे प ाचे नसते हे 

महानगरपािलकेचे, जनतेचे असते. आपण या जनतेचे व त हणून या ठकाणी भा य 
कर त असतो. आ ण मी व त हणून या ठकाणी भाषण कर त असतो. हणून 
अनुमोदन एकनाथ पवार देतील. एकनाथ पवार यांनी अनुमोदन द यानंतरच ह  सभा 
सुरळ त चालेल. एकनाथ पवार जर अनुमोदन नसेल देणार तर आ ह  िनषेध क  इथे. 
मग प ाचा िनषेध होईल कदािचत. आ ह  य चा िनषेध कर त नाह . आयु  आ ण 
सद यांचा स मान. हा सवाचा राह ला पा हजे. राम कदम हे आंतररा ीय यातीचे 
अथत  आहेत का यांचेब ल तु ह  भा य क  दयायचे नाह  म हलांना.  काह ह  
कोणीह  उठायच, प रचार कांनी देखील पंढरपुरला माजी सैिनकांब ल, आहो आज ईथं 
आपण सुर ीत आहेतनां. रोज २५ जवान बिलदान देतात. मग या य चा िनषेध 
आ ह  करतोय. प ाचा नाह . य चा िनषेध आ ह  या ठकाणी करतोय. प ाचा 
नाह . याच प दतीने राम कदम यांचा िनषेध कर त असताना द ा साने ब ल जे 
घडलेले करण आहे ते अितशय  िनषेधाय आहे. य  कोणीह  अस ू दयात काह  
फरक पडत नाह . कोणा या कोण याह  गो ीवर काह ह  फरक पडत नाह . आ ण 
हणून कोणी स ेचे ता पट घेऊन ज माला आलेल नसत.ं स ा पर वतन हे अटळ 

असतं. याला काळ यावा लागतो. पण या काळाचा एक विनयोग हा वचाराने, 
संयमाने, आ ण चांग या प दतीने माणसाचा आदर झाला पा हजे. हणून जाधव 
साहेब तु हाला काय आदेश प ाचा येईल याच पालन कर यापे ा सभागृहाचे पा व य 
हा या शहराचा  आ मस मान आहे. द ा काका हे शहराचे वरोधी प नेते आहेत हे 
वस  नका. भ व याम ये तुम यावर ह  वेळ येऊ शकते. ते हा तुमची सभागृहाम ये 
मी बाज ूघेतली होती. ते हा तुमचे चार नगरसेवक होते. यावेळेस सु दा तुमची बाज ू
घेतली होती का तर नगरसेवक हा आमचा घटक आहे. इत या वष तु ह  र यावर 
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होते आता आ ह  र यावर आहेत. यामुळे या सगळया प र थतीचे भान ठेवून हा 
िनषेध करतो व माझे दोन श द संप वतो. 

मा.एकनाथ पवार - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह खरतर 
भाऊसाहेब तु ह  या प दतीने तळमळ ने एखादया वषयाचा िनषेध केला पा हजे ह  
भावना मांडली आ ण खरतर आता तु ह  वरोधी प ाम ये आहात. मा यासारखा 
कायकता तर वषानुवष वरोधी प ाम येच काम करणारा कायकता आहे. एखादया 
नगरसद यां या ब ल एखादया अिधका-याने जर चुक चे केलतर १०० ट के याचा 
िनषेध केला पा हजे. या याब ल दुमत नाह  पण कधी कधी काय होते. मला असं 
वाटते क  प ह यांदा एक चांगला अिधकार  सु दा हड करां या पाने पंपर  िचंचवडला 
िमळाला आहे क  जो एकाह  पैशाचे कर शन कर त नाह . कधी कधी चांग या अिधका-
या या पाठ मागे आपण चांग या ताकद ने भाऊसाहेब उभे रा हले पा हजे. प र थती 
अशी नाह  क  यावेळेस एखादा वषय  एखादया िमट ंगम ये येतो यावेळेस तु हाला 
माह त आहे. आज या प दतीने आपण सभागृहाम ये आलो. सभागृहाम ये 
आ यानंतर आपण महापौरांना वनंती क  आ हाला बोलायचे. आ ण बोल या या 
हया याम ये एकमेका या बोल याम ये एखादया या ब ल अशी प र थती िनमाण 
होते क  हा खरच मा या अंगावर आलाय का. अंगावर येतोय. खरतर या बैठक ला 
मी पण होतो. हणजे किमशनरांनी वरोधी प ने याचा स मान राखला पा हजे, 
इ जत राखली पाह जे, यांचा मान, स मान हा १०० ट के केला पा हजे. पण 
इ टे शीली एखाद  गो  घडते क  खरच एखादया गो ी या संदभाम ये मा. किमशनर 
अशा प दतीचे वागतात. मला वाटते क  किमशनर आ ण द ा साने यां याम ये िमस 
क यूिनकेशन झालेले आहे. कारण मी या दवशीचा सा ीदार आहे. आ ण द ाकाका 
तर माझे िम  आहेत. भाऊसाहेब भोईर या प दतीने तु ह  बोलले क  तु ह  
अनुमोदन दले पा हजे, अनुमोदनाचा वषय नाह , खरतर सभागृहाम ये सगळयात 
आज तु ह  िसिनयर नगरसद य आहात. सभागृह कसं चाल वलं पा हजे. कारण हे 
सभागृह कुठ या प ाचे सभागृह नाह य. हे मी मा य करतो. परंत ु कधी कधी 
ामा णकपणाने आपण हा पण वचार केला पा हजे क  एखादया अिधका-याला वारंवार 

खरंतर तु ह  १५-२० दवसां या सगळया ेस जर बिघत या तर आपण किमशनरांना 
कशा प दतीच आपण करतो. हणजे एखादा अिधकार  जर कामा यासाठ  थांबला तर 
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या शहराम ये काम करता येईल. चुकत असेल तर १०० ट के आपण या अिधका-
याला वठणीवर आण याचे आपण काम क . खरतर या शहराला २५-३० वषानंतरची 
ह जन काय असली पा हजे खरतर अशा प दतीची भावना, माट िसट  असेल, 
या या मा यमातून आयु  साहेब काम कर त असतील. आ ण खरतर कधीतर  

भाऊसाहेब आपण एखादया िमंट ग म ये आपण बसलोय. अिधकार  बसलेत कंवा 
आपण बसलोय. तर आपण एकमेकां या ब ल बोलतोच क . आपण एकमेकांना ॉस 
ब-याच वेळा करतो. या श दाचा अथ खरतर यावेळेला काकां या संदभाम ये एकच 
गो  बोलली गेली क  तु ह  अ ाना या मा यमातून हणजे अ ानाने हा िनणय घेऊन 
उपयोग नाह . यामुळे थोडेसे यांनाह  असं वाटल ंक  ते चुक या प दतीने काकांनाह  
असं वाटलं क  माझा अपमानच केला कंवा मला असे बोलले. एखादया गो ीम ये 
कंवा एखादया बैठक म ये उगीच एकमेकां या अंगावर धावून जाऊ शकतो अशाह  
प दतीची प र थती होऊ शकते. भाऊसाहेब या पुढ या काळाम ये हणजे सभागृहात 
मला क पना आहे क  तुषार कामठे या संदभा मधला वषय सभागृहाम ये तु ह  
चचला आणला आ ण ती प र थती आहे. हणजे तुषार या संदभाम ये कंवा आपण 
पाहतोय काका वरोधी प नेते आहेत, खरतर अशी प र थती आहे आ ण तु ह  
हणताय ते १०० ट के खरं आहे. कोणीह  ता पट घेऊन ज माला येत नाह . मी आज 

सकाळ  बिघतल.ं मी आ ण नामदेवराव या ठकाणी पंपर  िचंचवड या नाटयगृहा या 
तेथून जात होतो मला आनंद वाटला. भाऊसाहेब असतील, संजोग वाघेरे पाट ल 
असतील, गाड ला ढकलत ढकलत चालले होते. मी नामदेवरांवाना हटले क  २५ वष 
आपण हेच केलंय नामदेवराव. अजुन हयांना १५-२० वष हेच करावे लागेल. यामुळे ह  
प र थती आहे ल ात ठेवा. यामुळे  आपण चांग या या मागे १०० ट के उभा 
रा हले पा हजे. कुठ याह   एखादया स मािनयाचा अपमान होतोयतर आपण यांनाह  
समज दे याचे काम क . आ ण या सभागृहाचे पा व य राख याचे  काम  आपण 
िन तच सवजण  क . मा. महापौरांची खरतर आज प हली सभा आहे. मागची सभा 
आपण खरतर घेतली ती दांजलीची सभा घेतली. मला असं वाटत क  महापौरांना 
पुढ या काळाम ये तु ह  या प दतीने सांिगतले क  शांत ऐकले पा हजे. िन तच 
महापौर शांत ऐकतील. या सभागृहाचे पा व य हणजे या प दतीने एखादा वषय 
नाह  झाला. मला असं वाटत ं क  महापौरांचे पुढचे स वा वष आहे. या पुढ या 
काळाम ये महापौर या सभागृहाचे पा व य राखणे आ ण येक सद याला याचा मान 
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स मान दे यासाठ  िन तच या सभागृहा या मा यमातून भाऊसाहेब आपण सवजण 
य  क  या. मा. महापौरांना वनंती करतो क  या संदभामधले मा. भाऊसाहेबां या 

नंतर खरतर मी प नेता हणून बोलतोय, सभागृह नेता हणून बोलतोय. भाऊसाहेब 
माझी ह  वनंती आहे क  या पुढ या काळाम ये भाऊसाहेब तुम या सगळयां या 
मा यमातून सभागृहाचे पा व य राखून मा. महापौरांना वनंती करतो क  आपण 
वषयाला सु वात करावी. ध यवाद. 

मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. प नेते 
तु हाला एकच वा य सांगतो. कुठ याह  आप या सगळया नगरसेवकांनी, तु ह  फ  
द ाकाका आ ण आयु  साहेबांचे झाले. आयु  आ ण द ाकाका काह  गैरसमज झाला 
असेल, आ ह  या बैठक ला न हतो. परंत ुआपण एक  काम कर त असताना आपण 
सगळे नागर कां या साठ  काम कर त असतो. कुठेतर  सगळयां या म ये कोऑड नेशन 
असले पा हजे. आ ह  आयु  साहेबांनाच वनंती करतो क  खरच द ाकाकांचा 
आप याकडून अपमान झाला असेल तर आपण एक दोन िमिनटांम ये सांगाना न क  
काय झालेय.ं द ाकाकाचं मत आहे क  अ ान हा श द तु ह  वापरला काय झाले. 
तु ह  दोन िमनीटात लेर फकेशन दलतर वषय संपुन जाईल. जरा आ हाला वषय 
समजून सांगाना कशासाठ  हे झाल.ं नंतर द ाकाका बोलतील, न क  काय झालय.ं 
कशाला आप या सगळयांम ये समज, गैरसमज आप या सगळयांम ये. आप या 
सगळयांना एक  काम करायचे आहे. आज तु ह  सांिगतल ं कदम, िनषेध वगैरे 
रामा या नावाचा अपमान वगैरे तो एक पाट िनषेधाचा आहे. परंत ुया ठकाणी आयु  
साहेब आ ण आपण सवजण चांगल े रलेशन रा हले पा हजेत. मागे िसमाताईनीं आयु  
साहेबांना  वचारला होता यावेळेस आयु  साहेबांनी वत: ले र फकेशन दलं 
होतं तस आयु  साहेबांनी एक िमिनटांम ये बोलून तो वषय संपवून टाका ना.  
द ाकाका आ ह  सवजण आप या बरोबर आहोत.  

मा.द ाञय साने - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. 
थमत: मी राम कदमांचा रा वाद  कॉ ेस या मा यमातून, सव सभागृहा या 

मा यमातून मी जाह र िनषेध करतो. जे य य यांनी काल या दह हंड या 
काय माम ये केलेले आहे. एका बाजूला पंत धान सांगतात क  बेट  पढाओ, बेट  
बचाओ, दुस-या बाजूला याच प ाचे आमदार सांगतात क  बेट  भगाओ. हा एक 
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वरोधाभास या ठकाणी झाला. आ ण आ या  महारा ात या मा या त ण भिगनींना 
यांचा जो अपमान झालेला आहे. या अपमानाचा मी िनषेध करतो. आ ण कालचे 

आयु ांनी जे टेटमट मा या बाबतीत केलेले आहे. याला या काळया फती बांध याचे 
तेच कारण आहे. मी जर  नगरसेवक असलो तर  अ य कोणी नगरसेवक असतील. 
आयु ांनी आयु ां या प दतीने रहावे. या महानगरपािलकेचे ते या प दतीने काम 
करतात. बोदरेशन सगळयांना असते. टे शन सगळयांना असते. साहेब मी हे लीअर 
सभागृहाला सांग ू इ छतो क , तो वषय कशाव न झाल.ं जो सोलरचा वषय 
सभागृहासमोर आला होता. सोलर एनज या वषयाम ये तु ह  सगळयांनी ऐकल पण 
असेल क  याम ये तीन पयांनी वीज आपण घेणार आहोत. आ ण दुसर जी वीज 
आहे वे ट एनज ची ती आपण साडेपाच पयांनी घेणार आहोत. हेच फ  आदरनीय 
ल मणभाऊ जगताप आ ण आदरनीय खासदार अमरजी साबळे यांचे आ ण माझे 
य य चालल ंहोत.ं आ ण तो अतीशय हसीम जकम ये चाललेला वषय होता. मी 
हणत होतो क  महानगरपािलकेम ये एकच वषय तु ह  दोन वेगवेगळया प दतीने 

आणत आहेत. आ ण या यासंदभात आयु ांनी एवढा आवाज वाढ वला. मला काह  
समजले नाह  क  ते कुठ या टे शनम ये बोलत होते. पण माझी वनंती आहे क  
आयु  आपण या महानगरपािलकेम ये आम या करदा यांचा पगार घेऊन नोकर वर 
आहात. आ ह  या महानगरपािलकेचे सद य आहोत, व त  आहोत. मालक आहोत. 
हणून आपण ठ क आहे आमची चूक असेल तर आ ह  दहा वेळा जाह रपण ेमाफ  

माग.ू साहेब, आपली चूक असेल तर आपण माफ  मागावी. आ ह  हा वषय संपवून 
टाकू. पण तु ह  टे शनम ये असाल, प हले काय झाल ंहोत,ं काल काय झालं होत.ं 
आ ह  वरोधक आहोत आ ह  वरोधा या मा यमातून आमचा वरोध राहणार. तु ह  
पुरावे मागणार असाल तर आपण जज नाह त. आमचे पुराव े िस द क न दयावेत. 
आमचे आरोप फेटाळ याचे काम हे तुमचे आहे. आ ह  कोटात पुराव ेदेऊ.  पण माझी 
वनंती आहे क  चूक असेल चूक. आपण या चढया आवाजाने बोलला गेलात या 
आवाजाचा या प दतीने बोलला आहात याचा सवानी िनषेध केलेला आहे, सभे या 
बाहेर आलेलो आहे. खासदार या ठकाणी होते, तीनह  आमदार ह  या ठकाणी होते. 
मा. खासदार ीरंग बारणे साहेब पण तेथे होते. संबंिधत सव सद य या ठकाणी होते. 
मला आदरनीय ल मण भाऊंनी पण सांिगतले क  काका ते चुकलेले आहेत. आपण ती 
चूक मा य करावी, माफ  मागावी सभागृह शांत होईल. मी पण आप याला मोठया 
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दलाने माफ करेन हे सभागृहासमोर सांगतो. जस भाऊसाहेब भोईरांनी सांिगतले क  हे 
शासन आ ण सभागृह हणजे रथाचे दोन चाकं आहेत. एक चाकं मागपुढं चालले तर 

हे सभागृह चालणार नाह . हे शासन चालणार नाह , ह  महानगरपािलका चालणार 
नाह  आ ह  तेवढयाची जाण राखूनच या सभागृहाम ये बोलत असतो. आयु  साहेब, 
या माटिसट ची माझी प हलीच िमट ंग होती. मी हे सु दा सांिगतले क  आज 

आमदार साहेबांना मी सांिगतले. आयु ांना पण सांिगतले. आयु  साहेब ह  माझी 
प हली िमट ंग आहे. मला प हल ं समजून घेऊ दया. पण तो वषय या ठकाणी 
आण यामुळे मी फ  हेच वचारले क  एक वीज दराचा रेट तीन पये आ ण दुस-या 
वीज दराचा रेट पाच पये. वीज महानगरपािलकेची आहे हणून  तु हाला एवढा राग 
ये याचे काह ह  कारण न हते. हणजे मी अ ानी जर असेल तर १०० ट के तु ह  
स ानी आहात. येथून पुढे मी अ ान आ ण स ानाचा भेदभाव क न आप याबरोबर 
बोलेन हे मी न क  सांगतो, ध यवाद.                                            

मा.आयु - मा. महापौर साहेब, सव स मा. सभागृह. प ह या थम आयु  या ना याने 
यावेळेला एखादया शहराम ये मी शासनाचा ितिनधी हणून कायरत असतो. 
यावेळेला शहरा या हताचा पूणपण े वचार क न या सं थेसाठ  काम करतो या 

सं थे या संपुण हताचा वचार क न काम कर याची शपथच यावेळेला आ ह  सेवेत 
येतो यावेळेला घेतलेली असते तीच िनभाव याचा रा य घटनेनुसार काम कर याचा 
आ ह  य  कर त असतो आ ण या अनुषंगाने या दवसापासून मी पंपर  िचंचवड 
महापािलकेम ये उप थत झालो या दवसापासून मनोभावी तळमळ न य  कर त 
आहे. तथा प, या खुच वर मी आहे या खुच व न या लोकशाह कडे पो ट ंगम ये हे 
लोकशाह चे तंभ आहे या सवाचा आदर राखण,े स मान राखणं हे िन तपणे 
मा यासार या अिधका-याचे कत य आहे आ ण ते कर त असताना जर मी कुठे चुकलो 
असेल तर, उ े जत झालो असेल, आ ण उ ेजीत थतीम ये जर कुठले अनुिचत असे 
श द मा याकडून गेले असतील तर याब ल मी पह या थम सभागृहाचा आ ण 
वरोधी प ने यांचा िन तपणे दलगीर आहे. मा   यामागे एकच भूिमका मला 
आप यासमोर मांडायची आहे. क  एखादया ठकाणी एखादा अिधकार  तळमळ ने काम 
कर त असताना मा यासारखा अिधकार  यावेळेला लोकशाह म ये काम कर त असतो.  
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यावेळेला माफक अपे ा सव लोकशाह त या घटकांकडून य  कर त असतो क  
कुठ याह  मनाम ये कोण याह  व पाचा कंत ु असेल, कुठ याह  व पाचा संदेह 
असेल तर ायलबाय िमड या कर या यापूव  मा याशी क स ट करण ंएवढ च मी एक 
आप याकडच देखील कत य आहे अशी अपे ा य  करतो. कारण मी इकडे 
कायम व पी उपल ध आहे. कुठ याह  व पाची चचा कर यासाठ , मनातले संदेह द ूर 
कर यासाठ  आ ण या संदेहा या पिलकडे जाऊन जर काह  चुक चे घडत असेल तर 
िन तपण े ते र हस कर यासाठ  मी स म आहे आ ण यासाठ च माझी िनयु  
या ठकाणी कर यात आलेली आहे. पुन : आप या सवाना वनंती आहे क  कुठ याह  
करणाम ये, कुठ याह  कारचा संदेह असेल तर कुठलीह  भीड न बाळगता मा याशी 

आपण चचा करावी. मा याकडन जर समाधान नाह  झाल तर जे काह  माग 
यायालयाचे असतील, कंवा कुठलेह  असतील ते सवाना उपल ध आहेत. तर  या 

अनुषंगाने कुठलेह  अनुिचत िमसक यूिनकेशन कोणाम येह  राहू नये ह च अपे ा मी 
या िनिम ान े वरोधी प नेते द ा साने यां याकडे मी वैय क र या  य  करतो. 
कुठ याह  व पा या कोणा याह  भावना दुखाव याचा मा या िनवेदनामागे हेत ू
न हता. एवढेच आप या सवासमोर य  क न माझे दोन श द संप वतो. ध यवाद. 

मा. द ा साने - आयु  साहेब, आप याकडून माफ  मागावी अशी अपे ा अ जबात 
न हती. असे आम या सगळयां या वतीने मी सांगतो. जी काह  घटना घडली आ ह  
पु हा एकदा आप या बरोबर याच प दतीने काम क  या प दतीने आ ह  
कालपयत कर त होतो.                          

िसमा सावळे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. मला असं 
वाटल क  ते म हलांच काह  झाले हणून तु ह  प टया बांध यात. मग लगेच प टया 
काढ या. हणजे वत: या अिभमानापे ा, मानापे ा म हलांचा मान हा तु हाला कमी 
वाटतो. खरतर हे मला या ठकाणी नमुद करावेसे वाटते. महापौरांनी या ठकाणी 
किमशनरांना यांची बाज ूमांड यास सांिगतले होती. काका या दवशी किमशनरां या 
इथे तुमच जे काह  झाले असेल आज यासाठ  किमशनरांनी इथ उभे राहून 
सभागृहाम ये तुमची माफ  मािगतली तुमची माफ  मािगतली आ ण तु ह  काय केलं 
तु ह  लगेच प टया काढ या. मगाशी पासून आ ह  भाजपा या सगळया नगरसद या 
एका िग ट म ये होतो. क  आ ह  यां या बरोबर नाह त का. आ ह  म हला नाह  
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आहोत का. अस ंआ हाला वाटत होत.ं परंत ुआज तु ह  दाखवून दलंत क  आ म ौढ  
पे ा तु हाला काह च मह वाच नाह . हणजे या राम कदमांचा तु ह  िनषेध करायला 
िनघाला होतात. परंत ु तुमची आ म ौढ  कती आहे. कती अहकांर आहे वत:चा. 
किमशनरांनी या ठकाणी माफ  मािगतली. माफ  मािगतली साहेब तु ह . आ ह  
या दवशी तुम या सभागृहात काय झाले ते ऐकायला न हतो. द ा काका तीथ काय 

बोलले. तुमच ं यांचे काय बोलणे झाले. िन तपणे लोक ितिनधींचा आदर राखला 
गेला पा हजे, लोक ितिनधींचा आदर राखला गेला पा हजे. या मताची मी पण आहे. 
परंत ु आ ह  या ठकाणी सभागृहाम ये नसताना सु दा आज जाह रपण े तु ह  जी 
या ठकाणी माफ  मािगतली खरच ंया शहराला तुम या सारखे किमशनर िमळाले हे 
भा य समजतो. भा य समजतो आ ह . तु ह  चांगले काम कर त आहात. आ ण जो 
य  चुकतो आ ण याला चुक ची जाणीव होत ेकुठेतर  क  नाह  चुकून तर तो श द 
नाह  वापरला ह  जी भावना तुम यामधली ती माणुसक  आहे ना साहेब, ती माणुसक  
तु हाला खूप मोठं करणार आहे. आमची माफ  मािगतली तर आ ह  मोठे नाह  होणार 
साहेब, आ ह  मोठे नाह  होणार साहेब तु ह  माफ  मािगतली तु ह  मोठे होणार. 
कारण यावेळेस तीथे आ ह  न हतो. भाऊसाहेब आपण मगाशी जे व यं य केलंत 
क   कुठ याह  प ाचा हा वचार नसतो, खर आहे हे. जे काह  या दह हंड त घडल ंहे 
प  हणून नाह  तर य  हणून िनषेध केला पा हजे का तर १०० ट के िनषेध 
केला पा हजे. प ाचे तसे धोरण आहे का. हणजे तु ह  तुम या भाषेतला आ ण 
काकां या भाषेतला फरक सांगा. काकांनी सांिगतल ं डायरे ट पंत धानाना, देशाचा 
धानमं यांना, तु ह  खाली आलात. हे यो य नाह . या सभागृहाम ये या वेळेस 

स माननीय त कालीन उपमु यमं ी अ यंत खाल या भाषेम ये बोलले होते. यावेळेस 
महारा ाने माफ  दलेली आहे ना, दलेली आहे ना आ ण याह  पिलकडे जाऊन मी 
सांगेन क  आमचा कोणी कळवळा कर याची गरज नाह . कोणीच कळवळा कर याची 
गरज नाह . आ ह  स म आहोत आम यासाठ  भांडायला, म हला हणून आ ण 
आम याम ये ती ताकद आहे. या शाळेम ये जाणा-या मुली असतील, कॉलेजम ये 
जाणा-या  मुली  असतील.  नोकर   करणा-या  भिगनी  असतील.  
राजकारणामध या, समाजकरणामध या  भिगनी असतील. तु ह  आ ह  एवढे कमजोर 
आहोत काय. तुमची आ ण आमची बाजू आजून कोणी यायला  पाह जे. आप याम ये 
धमक आहे. एका नवीन सृ ीला ज म दे याची आप याम ये ताकद  आहे. आपण 
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कोणाचे मोताज नाह त. कोणी आपली बाज ूघेऊन ताई, आपली बाजू घऊन कोणी इथ 
राजकारण करता कामा नये. आपण आपली बाज ू मांडतो. आ ह  तेवढे कमजोर 
िन तच नाह  आहोत. या महारा ाने त कालीन उपमु यमं यांना माफ केल ं होते. 
प  कुठलाह  असू दया. य  हणून या य चे काय करायच.ं िन तच पण तो 
जनतेचा वषय आहे. िनषेध करायचा का काय करायचे ते. परंत ु आज या 
सभागृहाम ये किमशनर साहेब तु ह  माफ  मािगतली. आ ह  या ठकाणी बघायला 
न हतोत. आ हाला कळाले पण न हते काय झाले होते ते. तर  तु ह  या ठकाणी 
मोठया मनाने सभागृहाम ये माफ  मािगतली. आ ण ती माफ  मािगत यानंतर काका 
तुम याकडून अस ं आ हाला अपे त होत ं क  काका तु ह सु दा या दवशी 
िमट ंगमधून उठून गेलात असं आ हाला कळल होत. मग तु ह  सु दा अस ं हणायच 
होत ंक  साहेब या दवशी मी रागाम ये िनघुन गेलो होतो. परंत ु ते तु ह  हणला 
नाह त. ते अपे त होत ंतुम याकडून. नाह तर ते भांडण िमटल ंअसत.ं मा.महापौर 
साहेब, येथून पुढे जी गो  सभागृहाम ये सगळया नगरसेवकां या बाबतीत घडलेली 
नसेल. परंत ु ती खरच ं सभागृहात यावयाची असेल तर याची शहािनशा करावी. 
सभागृहाम ये हा पायंडा पडायला नको होता. समजा तु हाला काकांना वार  हणायच 
होत.ं तु ह  एकटे वार  हणू शकला असतात. तुम या केबीनम ये हे घडले होते तर. 
हे सभागृहाम ये घडले असेल एखादया अिधका-याने नगरसेवकाला बोलले असेल तर 
िन तपण ेकारवाई करावी. आ ह  सगळे या ठकाणी यावेळेस न हतो. काका सांगा 
तु ह  काय केलंत. आ ह  पण या सभागृहाम ये तीन टम काढले या आहेत. महापौर 
साहेब, येथून पुढे अशा कारची वागणूक किमशनर साहेबांना िमळता कामा नये. 
सभागृहात झाले असेल तर सभागृहात सांगा तु ह , ध यवाद महापौर साहेब, पुढचे 
वषय या. 

मा. तुषार हंगे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह अनेक 
वषापासून या शहराला हॉकसची सम या खूप भेडसावत आहे तर  सदर हॉकससाठ  
कुठ याह  कारचे िनयोजन नाह  यासाठ  मी माहे ऑग ट या महापािलका सभेसमोर 
संबंिधत सव हॉकसची सं या आ ण या संबंिधत  सम या या संदभात बोलणार आहे. 
मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब क ा या नगर वकास वभागाने व दा र य 
िनमूलन वभागाने सन २००४ साली रा ीय फेर वाला धोरण तयार केले आहे. यासाठ  
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क  सरकारने वेळोवेळ  संबंिधत महानगरपािलका यांना मागदशक सूचना के या आहेत. 
या फेर वाला संबंधी येक  थािनक वरा य सं थेने या फेर वा यां या 
यावसायाचे विनयमन कर यासाठ  सदर उपवीधी या धत वर थािनक 
प र थतीनुसार उिचत फेरफार क न उप वधी तयार क न शासना या पूव मा यतेने 
आप या े ाम य े लाग ूकरावेत. परंत ुअदयाप ते केलेले नाह . सन २००५ साली 
शासन िनणयाने तूत केले माणे येक महानगरपािलकेने यां या े ाम ये शहर 
फेर वाला सिमती, भाग फेर वाला सिमती व भाग फेर वाला तां क सिमती वर त 
थापन करावी असा सन २००९ चा शासन िनणय आहे. तर  हे धोरण का अवलं बले 

नाह . का सिमती नेमली नाह . आ ण सन २००९ साली रा य शासनाने याचवेळ  
शहरातील फेर वा याचे सव ण याच जागी िन त करण.े यानंतर यांना 
उप वधी माण े ३ म ह या या आतील कालावधी माणे करणे बंधनकारक असताना 
आपण महानगरपािलकेत हे धोरण अवलं बले होते का. आज या पंपर  िचंचवड 
शहराम ये जे तु ह  बेिश त वाहनांना िश त लाव यासाठ  तु ह  पाक ग धोरण कर त 
आहात. याआधी हॉकस धोरण तयार करा. हे करण ेअ यंत गरजेचे आहे नाह तर या 
शहरातील वाहतुक सम यासारखीच हॉकसची सम या होणार आहे. जर वेळ च आपण 
हॉकसचे धोरण अवलं बले नाह  तर अनेक सम या वाढतील. हातगाड  आ ण 
फेर वा याचे असे वाटते क  स मा. महापौर साहेब, आयु  साहेब, जे मागे शासना या 
मा यतेने आपण सहा हजार, बारा हजार अशी जी दंडाची र कम ठेवली आहे ती मला 
वाटते क  ह  दंडाची र कम खुप अवा तव आहे. गर ब घरातील लोकाचें हे गाडे 
असतात. यांचे पोट पुण यावर अवलंबून असतात. मला तर या दंडाची र कम 
पा ह यानंतर असे िनदशनास येते क  यांची एक म ह याची जी कमाई असते ती 
आपण दंडापोट  वसुल करतोय. या शहरातील गर ब लोक जगणार तर  कसे. यामुळे 
शहरात गु हेगार  वृ ी जा त वाढू शकते. या माणे शासना या मागदशक 
सुचनानुसार आपण यव था केलेली नाह .  तर  लवकरात लवकर हॉकसबाबत पॉिलसी 
करावी.  

मा.सिचन िचखले - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा सभागृह. 
खरतर आजचा हा जो वषय आहे. आप या संपुण शहरासाठ  सवात मह वाचा वषय 
आज तुषारभाऊ हंगे यांनी सभागृहासमोर आणलेला आहे. स मा. महापौर साहेब, सन 
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२०१४ म ये टपर वा यांचे सव ण कर यात आले याम ये १०८३० असा स ह करणेत 
आला यापैक  पा  फेर वाले ९०२५ होते आ ण या यातील बायोमे क प दतीचा जो 
स ह झाला या यातील ५९२३ असा बायोमे क प दतीने स ह करणेत आला. 
वेळोवेळ  या वषयावर आप या सभागृहाम ये चचा होत असते. नगरसेवक आप या 
प दतीने आप या सुचना आप यासमोर मांडत असतात. स मा.महापौर साहेब, खरतर 
पंपर  िचंचवड शहराम ये पा हले तर येक चौक असेल, व वध प दतीचे रे वे 
टेश स असतील, मह वाचे  हॉ पट स असतील, शाळा असतील येक ठकाणी 

आप याला हॉकस दसतील. या याम ये या पंपर  िचंचवड शहरातील सवसामा य 
भूिमपू  तु हाला ामु याने दसेल. आ ण मह वाची गो  हणजे अशी क  या 
व वध ठकाणी पर ांितयांनी सु दा वेगवेगळे चौक आपले यापले आहेत. मह वाची 
गो  हणजे अशी क  कुठेतर  हा गोरगर ब य  आपलं पोटपाणी भर यासाठ , 
दवसाची रोजीरोट  कम व यासाठ  आपला यवसाय कर त असतो. आ ण यां यावर 
कारवाई केली जाते. कारवाई केलेनंतर यांची हातगाड  असेल, टपर  असेल उचलली 
जाते आ ण ज  केली जात.े यावेळेस अशा अनेक हातगाडया ज  केले या 
ठकाणांहून पर पर कोण याह  कारची अंमलबजावणी न करता आपले काह  य  
कडून यां या गाडया पर पर वक या जातात. ह  मोठ  खेदाची गो  आहे. अशा 
अनेक घटना या शहराम ये घडले या आहेत. स मा महापौर, हॉकसवर काम करण,े 

येक चौकाम ये  िश त लावणे हे आप या शासनाचे आ ण पािलकेचे थम कत य 
आहे. आज आपण पा हले क  या यावर कोण याह  कारचे काम करताना शासन 
कुठेह  दसत नाह . जर आपण पा हले तर आताच तुषारभाऊ बोलले क  गोरगर ब 
य ी रोजीरोट साठ  दवसरा  काबाडक   कर त र यावर बसलेला आहे. याला जर 
आपण यव थतपण े िश त लावली. याला जर आपण हॉकस प दतीने यव थत 
टप-या लावून द या. तर ते आप याला पािलकेला उ प नाचा ोत सु दा ठरेल. 
आ ण यव थत एक यवसाय सु दा केला जाईल. आ ण मह वाची गो  हणजे अशी 
क  यव थीतपणे एका म हलेला हणा कंवा त णाला हणा आप या 
महानगरपािलकेतफ एक रोजगार दला जाऊ शकतो. एक कडे हा वषय करण ेअितशय 
गरजेचे आहे. हॉकसवर काम करणे खूप गरजेचे आहे. आ ण खेदाची गो  हणजे अशी 
आहे क  जेवढे या गो ीचे मी समथन करतोय तेवढेच या गो ीचा वरोध सु दा करेल. 
काह  बगल ब चे काह  भाई या शहरावर गोरगर बां या नावांवर एक टपर या ऐवजी 
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कमीत कमी दोन-दोन तीन-तीन चार-चार दहा-दहा टप-या यांनी मांडले या आहेत. 
आ ण यां याकडून दर म ह याला दहा दहा हजार, पंधरा-पंधरा हजार, वीस हजार 
रोजचे गोळा करतात. काह ंचा हा यवसाय झाला आहे. या याम ये आपले 
अिधकार वग सु दा आहेत. मह वाची गो  हणजे अशी क  हे बगल ब चे जागा 
महानगरपािलकेची कोण याह  कारचे उ प न न देता काह  यावसाियकांनी दहा-दहा 
पंधरा-पंधरा वीस-वीस  टप-या टाकून दर म ह याला पैसे घेतले आहेत. तर  या यावर 
आप या महानगरपािलकेनी कुठले काम केल पा हजे.  तसे सव सामा य गोरगर ब 
क कर  कामगार आहेत, म हला आहेत यांना हॉकस या मा यमातून यव थतपणे 
पॉट दले पा हजेत. यां यामुळे कुठे तर  शहराला यव थतपण ेवळण लागेल. अशा 
कारे यव थतपणा आणला पा हजे. आ ह  यावेळेस व वध संघटनेमाफत या 
वषयावर चचा करतो. संघटने या अ य ांबरोबर चचा करतो तर ते सु दा 
थािनकते या येक िनयमाला एकच प पणे ध न आहेत. यांचे असे हणण ेआहे 

क  आ हाला यव थतपण ेजागा दया. हॉकससाठ  टप-या दया. आ ह  यव थतपण े
म ह या या म ह याला वखूशीने काय पैसे आकारले जातील ते पैसे इथ ंभाई लोकांना 
दे यापे ा आप या पािलके या ितजोर म ये भरायला तयार आहेत. स मा. महापौर 
साहेब, आपण जर पा हले तर अनेकांनी टपर वा यां या नावाखाली, हातगाड वा यां या 
नावाखाली मोठमोठया चौकाम ये मोठमोठे धंदे टाकलेत. यां यावर कारवाई होत 
नाह . पण या मोठया मोठया य वर कारवाई न करता हे छोटया छोटया 
टपर धारकांवर कारवाई करतात. आ ण आप याला लेखी दाख वले जाते क  यां यावर 
आ ह  कारवाई केली हणून. आ ण खर जर बोलायला गेलं तर नीट यव थत तु ह  
बघा आपले मोठमोठे फूटपाथ सु दा या दुकानदारांनी यापले आहेत. मग यां याकडून 
पैसे कोण कोण घेते. मग या याम ये  कोण कोण आहे. याचाह  स ह  होण ेगरजे 
आहे. स मा. महापौर साहेब, तु ह  या शहराम ये रोजच फरताय. तुमचा ज म या 
भूमीतला आहे.  टपर वा या या नावाखाली, हातगाड वा यां या नावाखाली हे मोठेमोठे 
भाई लोक ह े घेतात यां यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. आ ण महापािलके या 
बाबत स मा. महापौर मी तु हाला वनंती करतो. खरतर जो सहा हजार दहा हजार 
आ ण बारा हजार हा जो तु ह  रेट लावला आहे. एखादया मोठया हॉटेल अनिधकृत 
आहे याचे तोडाना. जे अनिधकृत धंदे करतात आप या फुटपाथवर आहेत यां यावर 
कारवाई करा ना.  हया गोर गर बांवर काय कारवाई करताय. यांना कुठेतर  िनयम 
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दया आ ण रोजगार देणं हे आपल धोरण आहे. पंपर  िचंचवड शहराम ये यांना 
यव थतपण े हॉकस या प दतीने लवकरात लवकर याची अंमलबजावणी हावी. 
आ ण छान प दतीने कुठेतर  यांची यव था करावी. यांना जागा दयावी आ ण 
मोठया मोठया या य  आहेत क  जे एखादया य ला ह  े देतात यां यावर 
कारवाई हावी अशा कारची मागणी करतो आ ण थांबतो, ध यवाद. 

मा.संद प वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृ . ध यवाद 
महापौर साहेब, मी आताच ज ट एकदा २६ तारखेला किमशनरांना फोन केला होता. 
क  पंपर  कॅ पम ये हॉकस आ ण यापा-यांची भांडण ेझाली. आम या पंपर  कॅ पाची 
अशी प र थती आहे क  साईचौक, शगुन चौक आ ण मेन माकट क  द ुकानदारांनी 
पथार वाले बाहेर बस वलेत आ ण हजार, आठशे पये डेली चाल ू आहेत. आ ण 
एकाएका दुकानदाराने ३ ते ४ पथार वाले बस वलेत. ड ब ुआसवानी पण सांगतील. 
आम या पंपर त हॉकस झोनसाठ  लॉट अ हॅलेबल आहेत. पण आतापयत 
महापािलका शासन या गो ी कर त नाह . प रहार चौकां या ितथंपण सांिगतले आहे 
ितथे हॉकस करा ितथे १०० लोक बसतील. साई चौकाचे क लखा या या जागी पाक ग 
हणून टे परर  मंजुर केलेले आहे. पाच करोडोला एचए कंपनीकडून टॅ स व पात तो 
लॉट आपण घेतलाय. पाच कोट  आपण आज तागायात एचए कंपनीला दलेले नाह त.  
अधवट काम क न ठेव यामुळे कंपांऊडचे टडर काढून पाक ग करणार होते. अध 
पाक ग आ ण अध हॉकस. आ ण पंपर  कॅ पाम ये अशी काह  प र थती आहे क  
पाक ग हणून ब ड ंग सँ शन केली आहे. आ ण वरती रेिसडे सीयल लॉट आ ण 
खाली पाक गम ये लोकांनी द ुकाने केलेली आहेत. साई चौक, शगुन चौक, मेन माकट. 
मेन माकटम ये तर पंपर  िचंचवड पुण ेशहरामधील सवात मोठे मोबाईल हॅक असेल 
आिशया खंडाम ये तर पंपर  आहे. कपडा माकट पण पंपर म ये आहे. आम या 
पंपर ला जर हॉकस झोन तयार क न दले आ ण वषय जर मागाला लावला तर बर 
होईल आयु  साहेब. ड ब ुशेठ पंपर  के बारेमे त ूभी बोल. एवढ बोलून थांबतो.                             

मा. केशव घोळवे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. आज 
या वषया या अनुषंगान ेमी सव थम आमचे िम  आ ण नगरसद य तुषार हंगे यांचे  
अिभनंदन क  इ छतो क  अितशय या शहराचा वलंत असा वषय यांनी या ठकाणी 
दला आहे. आपण जर पा हल ं तर आपलं शहर हे झपाटयाने वाढत चालल ंआहे. 
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आपलं शहर हे माट िसट कडे माग मण कर त असताना या शहराम ये जे फेर वाले 
असतील, हातगाड  वाले असतील यां या धोरणा या बाबतीत वा तव काय आहे हे जर 
आपण जाणून घेतले आ ण यावर माग काढलातर मला अस वाटत क  या शहरातला 
खूप मोठा आ ण गंभीर  या ठकाणी सुटू शकेल. सन २०१८ म ये मी वत: अ 
भाग अ य  असताना हॉकस धोरणाचा काह  अ यास केला. जे २०१४ म ये 

बायोमे क केलेले आहे या बायोमे क संबंिधत ठकाणी हजीटस के या. या 
हजीटसम ये असे आढळून आले क  या ठकाण या टप-या, हॉकसवाले, फेर वाले 

कोणीह  नाह त. संपुणत: त ेजे बायोमे क केलेले आहे हेच या ठकाणी झालेले आहे. 
आ ण आजह  याचा तु ह  अ यास क  शकता. अ भागा या किमट म ये आ ह  
ठराव सु दा मंजुर केला. फेर वाला धोरण असेल ते बायोमे क आपण पु हा न याने 
कर यात यावे. क  जेणेक न जे खरे आहे ते ख-या अथाने शहराम ये समाजापुढे 
येईल. आ ण हणून अजुनह  वेळ गेलेली नाह . चुक चे बायोमे क घेऊन आपण 
चुक चे कर यापे ा जे स य आहे ते आपण पहावे. हे शहर आपण माट िसट कडे 
माग मण करायला नेत आहोत तर आपण एक चांगली ोफेशनल ट म या ठकाणी 
नेमुन याचे स ह ण कर यात यावे. मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब मी 
आप याकडे मागणी कर त आहे क  या मा यमातून आपण एक ोफेशनल ट म 
नेमावी, सं था नेमावी आ ण शहराम ये खरोखरच फेर वाला धोरण असेल कंवा या 
अनुषंगाने हॉकस असेल आपण एक बायोमे क स ह या ठकाणी पु हा करणेत यावा. 
आ ण या मा यमातून शहरातील गोरगर बांना या ठकाणी याय दयायचे काम करावे. 
आ ण दुसरे सवात मह वाचे आज टपर वाले कंवा हॉकसम ये अनेक जण मा फया 
बनलेले आहेत तर यालाह  चाप बसेल, खीळ बसेल. िन तच हे आप या शहरासाठ  
आ ण आप या सवासाठ  हे चांगल नाह . कारण एक टप-या या दहा टप-या आ ण 
यां याकडून पैसे वसुल करायचे. ह  एक कारे अनेक वषापासून लागलेली मोठ  क ड 

आहे. ती सु दा आपण थांबव ूशकतो आ ण थोपवू शकतो. ितसरे असं मह वाचे पा हले 
मु य र ते असतील, मु य चौक असतील हे याम ये पुणत: काबीज झालेले आहेत. 
यामुळे रहदार ला आ ण अपघातांना यामुळे मोठे िनमं ण िमळत आहे. तर या 
वषया या मा यमातून आपण पा हलं तर शासनाचे धोरण ठरलेल आहे, उ च 
यायालया या गाईडलाई स आहेत यानुसार आप याला सॉ टवेअर सु दा या याम ये 
याव ेलागतील. आ ण या िनकषानुसार आपण जर काम केल ंतर मला अस ंवाटतं 
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क  पंपर  िचंचवड शहर हे हॉकस म ये देशाम ये नंबर वन होऊ शकते. या ठकाणचे 
बायोमे क १०० ट के परफे ट केलेले आहे. तर  मी या ठकाणी मागणी करतो क  या 
शहरातील गोरगर ब जनतेला याच बरोबर आप या शहरा या सुसूञ ेसाठ  आपण 
या ठकाणी न याने बायोमे क घे यात यावे अशी मी मागणी करतो.  

मा.सुजाता पालांडे -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. आज 
तुषार  हंगे यांचे खरोखर मनापासून अिभनंदन करते. हे जे फेर वाला धोरण आहे 
या यासाठ  यांनी  वचारले. आज मला वाटते क  पंपर  िचंचवडम ये सगळयात 

मोठं टपर नगर असेलतर ते संत तुकारामनगर. संत तुकारामनगरचे नाव आयु  
बदलून टाका आ ण याला टपर नगर असे नांव न क   दया. कारण ते नावच शोभत ं
संत तुकारामनगरला.  आज ४६५ टप-या संत तुकारामनगरम य ेआहेत. ४६५ टप-या 
एकटया संत तुकारामनगरम ये असताना तु ह  या स ह णम ये सांगताय क  ९०२५ 
फेर वाले पाञ ठरवलेत आहेत यापैक  ५९२३ चे बायामे क केले आहे. आता ते 
बायोमे क सव ण तु ह  कुठ या प दतीने करताय मग फेर वाला धोरण या 
अख यार म ये येऊन तु ह  फेर वाले ठरवताय. हे मा  आ हाला अजूनह  कळत नाह . 
संततुकाराममध या फेर वा यांचा नुकताच मी अ यास केला. तर संत 
तुकारामनगरम ये फेर वाले हणजे कोण. यांचे वत:चे मोठमोठे बझनेस इंड ज 
आहेत यांना या फेर वाला धोरणाम ये तु ह  घेतलेल ंआहे. फेर वाला धोरण असेल, 
कंवा हॉकस धोरण असेल याम ये कोण असाव.ं कुठ या माणसाला या हॉकस 
झोनमधला गाळा िमळावा. यांच जर धोरण फेर वाला धोरणाम ये असेल तर या 
प दतीने या अनुषंगाने ते फेर वाले का दले जात नाह त. आज मला वाटत आम या 
चौपाट जवळ आयु  आले होते.  आयु  आ यानंतर मला वाटत पाच ते दहा िमिनटे 
आयु ांचीच गाड  ितथे अडकली. यामुळे द ुस-या दवशी ितथ ं आम या चौपाट वर 
अित मणाची कारवाई झाली.  अित मणाची कारवाई झा यानंतर ितथे संपुण चौपाट  
रकामी झाली. याचवेळ  आ ह  आयु ांना फोन केला आयु  तुमचे खरोखर 
ध यवाद. कारण या चौपाट म ये माझेकडे तीन जणांचे बळ  गेलेत कारण गाड  
वळ वताना फोर हलरने टू हलरवर ल लोकांना उड वले. आम या कांबळे काकू 
असतील. आ हाट असतील असे तीन जण मृ यूमुखी पडले होते. दुस-या दवशी पु हा 
ितथे चौपाट म ये सगळ रंगरंगोट  याच प दतीची होती. आज १९९० म ये ठराव 
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झाला होता ितथे िशवाजी महाराजांचा पुतळा उभारणेबाबत. यामुळे आ ह  याच 
वेळेला थाप यला सांिगतले होते. तु ह  ितथे या प दतीचे काम क न या,  पण 
नाह . कुठेतर  माशी िशंकते आ ण पु हा पु हा तीच गो  परत फेर वाले. एकह  
अनिधकृत फेर वाला  नसेल अस ंमी सांगू शकत नाह . अिधकृत फेर वाले फ  तीन 
आ ण बाक चे सव अनिधकृत आहेत. अनिधकृत फेर वा यांना जर तु हांला शह 
दयायचा असेलतर ते कुठ या प दतीने तु ह  शह देणार आहेत हे खरोखर तु हांला 
ठरवावे लागेल. आज एकेका या सातसात टप-या आम याकडे आहेत. एकाच घराम ये 
एकाच प यावर एका नावावर सात-सात टप-या आयु  साहेब तु ह  दले या आहेत. 
हया कुठ या बेिससवर द या आहेत. आज तु ह  मे म ये  मा याकडे या 
अनिधकृत टप-या आहेत यां यावर कारवाई केली. आता ितथे संबंिधत अिधकार  
राऊत मॅडम असतील तर यांनी उ र दयावे. अनिधकृत टप-यावर तु ह  कारवाई 
केली. या टप-या तु ह  काढ या यावेळेला आम यावर गु हा देखील दाखल झाला 
आहे. पण आ ह  आ यानंतर बिघतल ंतर ितथे पाच ते सहा दवसांम ये सगळयां या 
सगळया टप-या पु हा ितथे बस या गे या. मग तु ह  हे नाटक का करता. 
फेर वा याला उठ व याचे नाटक फ  मा या वॉडाम ये का केले जाते. आ ण जर 
कर त असाल आ ण तु हाला जर याचा पाठपुरावा करता येत नसेल तर तु ह  या 
प दतीने कारवाई क  नये ह  आमची वनंती आहे. आता िचखले साहेबांनी सांगीतल, 
सं दप भाऊनी सांगीतल, खरोखर तेथे गुंडगीर  आ ण दादागीर  आ ण भाईगीर  खुप 
वाढलेली आहे. एक एका या चार चार टप-या असतात. या लोकांची चार-चार मजली 
घर आहेत, या लोकां या इ ड या आहेत. या लोकांना तु ह  हॉकस झोनम ये गाळे 
दलेत. आज गणपतीचे टॉल असतात. येक िसझनचे टॉल तु ह  आम या 
वॉडम ये देता. टँड गम ये ठराव झाला होता फूटपाथवर कुठ याह   कारचे टॉल 
दयायचे नाह . आज मा या वॉडाम ये संततुकारामनगरम ये सगळयात जा तीचे टॉल 
थाप यकडून दले गेले. नगरसेवकां या लेटसवर, नगरसेवकां या लेटरहेडवर जर 

तु हाला टॉल जर दयायचे असतील तर तु ह  अिधका-यांना नेमू नका. नगरसेवक 
आ ह  आमचे ठरवू आ हाला कोणाला टॉल दयायचे ते. नगरसेवकां या लेटरहेडवर 
तु ह  टॉल देत असाल तर तुम या अिधका-यांकडून सांिगतले जाते क  तीन 
नगरसेवकांचे लेटर आलेय. चौ याह  नगरसेवकाचे लेटर आणा. तु ह  आ हाला या 
गो ीम ये का भागीदार क न घेता.  ल रे युलेशन प दतीने तु हाला जर टॉल 
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दयायचे असतील तर या प दतीने तुमचे टॉल दले पा हजेत. एक टॉल प हला 
पडतो उ हाळयाम ये गु-हाळाचा. ग-ुहाळाचा टॉल संपला क  िसझन सु  होतो 
गणपतीचा. गणपती झाले क  नवरा  येते. नवरा  झाले क  दवाळ  येते. दवाळ  
झाली क  पु हा ग-ुहाळाचा सीझन येतो. पादचा-यांसाठ  केलेले फूटपाथ हे 
टॉलधारकांसाठ  आहेत का. या प दतीने आयु  तु हाला काम करावे लागेल. आ ण 

तुमचे अिधकार  कुठ या प दतीने काम करतात हे तु हाला पाहावे लागेल. आज 
नगरसेवकां या लेटरहेडवर जर एनओसी देत असालतर मला तो स दाखवून दया क  
नगरसेवकांने लेटर दले आ ह  एनओसी देतो हणून. आम या एनओसीवर काम केली 
जातात कंवा लेटरहेडवर कामे केली जातात. आमची एनओसी घेऊन तु ह  
आम याम ये व नागर कांम ये तेढ िनमाण कर याचे काम हे शासन कर त असत. 
हया शासनाचा मी या प दतीचा िनषेध करते. आज फेर वा यामुळे 
संततुकारामनगरम ये वायसीएमएच आहे, डॉ ड  वाय पाट ल इं जिनअर ंग कॉलेज आहे. 
आज ितथे आ हाला ऍ युल सला जायला जागा नाह . येक फूटपाथ हा 
टॉलधारकाने येक फूटपाथ हा हातगाडयांनी भरलेला आहे. कारवाई एक दवसासाठ  

करायची. या कारवाईम ये गळाला लागतो आम यासारखा एखादा नगरसेवक. बाक चे 
याची फार मजा घेतात. येकाचे दवस एकदातर  येणार. पण कारवाई के यानंतर 

आपण काय करायला पा हजे याची कधी आपण तमा बाळगली का कंवा तु ह  या 
प दतीने काम केलय ंका. मला आज आयु ांना उ र दयावे लागेल. आयु ांनी हया 

ाचे उ र दायचे क  मे म ह याम ये केलेली कारवाई मधील या ८० या ८० टप-
या पु हा ितथे कशा काय बस या आ ण या कोणा या सांग याव न बस या. मग 
या बसवावया या हो या तर यावर कारवाई का केली तु ह . संततुकारामनगर 

तु हाला हॉकस झोन तयार करायचे असतील तर तीन ते चार ओपन पेसेस आहेत. 
या ओपन पेसचा वापर दुसर लोक करतात. का या ठकाणी हॉकस झोन केला जात 

नाह . सगळया जनतेला वेठ स धर याचे काम जर शासन कर त असेल तर 
शासनाने ह  गो  क  नये. आ ण आयु ांनी मला उ र दयावे कारवाई के यानंतर 

पु हा द ुस-या दवशी ितथे हातगाडया कंवा टप-या का बसतात. कोणा या 
सांग याव न बसतात आ ण अिधकार  ितथे का कारवाई कर त नाह . आप याकडून ती 
कारवाई होत नसेल तर आपण ती कारवाई क  नये. कारण याचा ास तमाम 
जनतेला होणार असतो. याचा ास आ हाला देखील होत असतो. आज जवळ जवळ 
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४६५ टप-या करताना वायसीएमएच या ितथे जर तु ह  गेलाततर वायसीएमएचला 
लागून टप-या आहेत. ग हनमटचा जीआर आहे क  तु ह  १०० मीटरपयत टप-या ठेव ू
शकत नाह . का नाह  अजूनपयत कारवाई झाली ितथे. वायसीएमएच या ितथे िभंतीला 
लागून एवढया अिधकृत टप-यांना का हॉकस झोन िनमाण क न दले नाह त. आ ण 
का िनम ती झाली नाह  यांची. आज या ठकाणी नागर कांना चालायला जागा नाह . 
आठ दवसांपूव  औट काका वारले. या काकांचा ितथे तीन म ह यांपूव  फूटपाथवर 
ऍ सीडट झाला होता का तर या ठकाणी चालायला जागा नाह . लावलेले बांब ूआ ण 
या बांबूला लागून तो माणूस पडला आ ण पड यानंतर यां या पायाचे हाड फॅ चर 

झाले. याला जबाबदार कोण आ ण तु हाला परिमशन दयायला लागते यावेळेला तु ह  
नगरसेवकाचे लेटर मागता. नगरसेवकां या लेटरवर तु ह  एनओसी देणार असाल तर 
आजपासून कुठ याह  अिधका-याने वत: या अिधकाराम ये एनओसी दयायची नाह . 
मग आ ह  बघतो आम या वॉडाम ये कोणाला ठेवायचे आ ण कोणाला नाह  ठेवायचे 
ते. आज हॉकस झोन, फेर वाला यांचे नुसते स ह ण क न चालणार नाह . या 
स ह णाम ये हातगाडया कती आहेत, थर टप-या कती आहेत. थर टप-या या 
कुठ या जागेवर आहेत आज मा याकडे तु ह  कारवाई केली. कारवाईम ये परत टप-
या तु ह  लाव या. तु हांला मा हती आहे का सुजाता पालांडेचा हा माणुस आहे कंवा 
आम याचा हा माणुस आहे याला आपण काढल पाह जे. फ  तु ह  जागा बदल 
हणून दोन दोन टप-या उचलून तु ह  शम ये टाकून देता. दुस-या दवशी आ ह  

ितथे गे यानंतर तुम या टप-या फेकून द यात हा कुठला िनणय. आ ण ह  कुठली 
कारवाई मग बाक या टप-या जे हा बस या यावेळेस तुम या शासनाचे डोळे उघडे 
का न हते. अशा कारे कारवाई करायची असेल तर मी शासनाचा िनषेध करते. 
यो य ती कारवाई झाली पा हजे. टपर नगर हणून आ ह  संबोधतो ते टपर नगर मु  
कर याचे काम हे शासनाचे आहे. आज थर हातगाडया तु ह  द या असतील. 
फर या हातगाडया द या असतीलतर फ  तु ह  आ हाला सांगताय क  कुठ या 
प दतीने आ ह  दलंय. महापौर साहेब, अट  िनयमाम ये हे लोक काम करतात का. 
अट  िनयमाम ये हे जर काम होत नसेल तर हे स ह ण क न कंवा या प दतीचे 
काम क न आयु  चालणार नाह . तु ह  आ हाला उ र दया. जी कारवाई केली या 
कारवाई केले या टप-या उचल यानंतर आठ ते दहा दवसांम ये या टप-या ितथे 
कशा बस या. कोणी यांना लायस स दले. जर हे लायस स दले नसतील तर ह  
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कारवाई का केली होती. आ ण पु हा काय करणार आहात तु ह . हयाचे उ र आयु  
साहेब तु हाला आ हाला दयाव े लागेल. संततुकारानगरचे टपर नगर जे झाले ते 
हॉकसम ये याची िनिमती क न अिधकृत असले या टप-यांना तु ह  हॉकस झोनम ये 
जागा दयावी. ह  तु हाला न  वनंती आहे. नाह तर आम या ितथे राहणारा एकाह  
माणसाला जे आता ितथे फूटपाथ नाह तच. मगाशी संद पभाऊ हणाले क  सगळे 
दुकानदार हे फूटपाथवर आलेत, फूटपाथ या बाहेर आलेत. आता अिधकार  फ  ितथे 
जाऊन चचा क न काय करतात. पै े गोळा कर याच काम करतात का हा े माग याच 
काम करतो. हयाचे उ र तु हाला आयु  साहेब दयावे लागेल. शासनाने उ र दयावे 
ह  न तेची वनंती आहे. अट  आ ण िनयम दाखव ू नका. या अ ट आ ण 
िनयमानुसार काम कर याचा य  करा. एवढेच बोलते आ ण थांबते, जय हंद जय 
महारा .   

मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह आज 
तुषार हंगे यांनी जो वषय आणला आहे याब ल मी यांचे अिभनंदन कर त आहे. 
हॉकस झोन या पॉिलसीम ये नगरसेवकांनाह  समा व  क न घेतले पा हजे. आज 
आम या भागाम ये हॉकस झोन कुठे केला आहे ते आ हाला ह  माह त नाह . यांना 
आम या इथ ेकाय अडचण आहे. कशा प दतीने आ ण काय लॅनींगने ितथे हॉकस 
झोन हे घो षत करतात. हे आ हाला ह  आपण सांगावे. याच प दतीने आयु  साहेब, 
मी आपले मनापासून अिभनंदन करतो आज आप या शासनाने एक नवीन मोह म 
चालू केलेली आहे, पाणी अडवा आ ण नगरसेवकांची जरवा. आज एवढं पाणी असून 
सु दा आप याला पा याची एवढ  सम या जाणवत आहे. १०० ट के पाणी असून 
सु दा, पाणी सोडलेले असताना सु दा पाणी येत नाह . या भागाम ये पाणी येतय ते 
सु दा दुषीत पाणी येतेय. आज आपण मे म ह याम ये एक पॉिलसी केली होती 
पा याब ल याचे इ लीपट आपण केलेले नाह . या याब ल तु ह  आ हाला खुलासा 
दयावा. याच प दतीने आयु  साहेब आप याला सांगायची आहे क  आज आपण 
एकाच अिधका-याकडे एवढ  खाती दली क  यांना कुठ याच खा याम ये काय 
चाललय हे ह  सांगता येत नाह . काल िश क दन झाला या िश क दनाची मा हती 
आ ीकर साहेबांनाह  मा हती न हती मग अशी खाती यां याकडे कशाला ठेवता. आज 
शहराचे महापौर या ठकाणी जातात व याची क पना महापािलकेतील कुठ याह  
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जबाबदार अिधका-याला नसते. काल िश क दन हा मह वाचा वषय होता. या 
िश क दनाला आपले एकह  अिधकार  ितथे उप थत न हते. हणजे िश क दनाचे 
मह व आप याला काह  नाह  का. टँड ंगला तु ह  एवढ मह व देता का. ते हा 
खुलासा असा केला टँड ंगला आ हाला जायच ं हणून. टँड ग होती हणून आ ह  
गेलो नाह , हे सांगणं मह वाच होतं का. 

मा. महापौर - तुषार वषयांतर क  नका. वषयास ध न बोला. 

मा. तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज आपण याचा पाठपुरावा 
केला पा हजे. िश क दनाचे आप याला मह व नसेल तर काह  उपयोग नाह . आपण 
एखादया अिधका-यांना एवढ  खाती देता ती खाती कमी केली पा हजेत. एकाला दोन 
खाती देतात तर एकाला प नास खाती देतात. याच काय िनयोजन आप याजवळ. 
याच प दतीने आज थाप य वषयक कामे आमचे इथ ंएकह  काम  होत नाह त. 

आज आमचे किन  अिभयंता सुधीर मोरे हे आम याकडे न येता फ  ठेकेदाराल घेवून 
बसतात. यांचे िनयोजन आपण काय केलेलं आहे. हणजे नगरसेवकांना कंमतच 
दयायची नाह . शासन फ  तु ह च चालववयाचे आहे का. आज आयु  साहेब आपले 
काम चांगले आहे. आ हालाह  इ छा आहे क  आपण मोद  साहेबां या ऑ फसम ये 
सिचव हणून जावे. पण अशा प दतीने कामे होत असतील आ ण आप या शहराला 
गालबोट लागत असेल आ ह  कधीच ते सहन नाह  करणार. आ हाला आम या 
शहराब ल आ मीयता आहे. आपण येताल दोन वषात िनघुन जाताल पण आज आमचे 
आयु य इथेच जाणार आहे. तु ह  मला सांगा आपण काय पोजल आणलेल ेआहे. 
आज मला इथ ंखंत वाटते क  हथ ेपािलकेम ये िनवडून आलो हणून. आज आप या 
शहराचे ब ल आपले काय िनयोजन आहे. आज तु ह  पाणी देत नाह त, घंटा गाड  देत 
नाह त. व छतेचा वषय नाह . वाईन यूम ये आप याकडे 65 लोक दगावली 
तु ह  सांगताय परंत ु तो आकडा यापे ाह  जा त आहे. आज आप याला सांगू 
इ छतो क  आप याला पह या दहाम ये यायच असेल तर आपण या याम ये 
िनयोजन केले पा हजे. आज आयु  साहेब आपण वत:हून ल  दले पा हजे एवढ  
आप याला वनंती आहे. व आम या शहराब ल आपण चांग या योजना आणताल 
अशी अपे ा ठेवतो व माझे दोन श द संप वतो. 
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मा.हषल ढोरे -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. आमचे 
सहकार  िमञ तुषार हंगे यांनी जो हॉकसचा वषय घेतला तो खरोखरच पंपर  िचंचवड 
शहराम ये   खूप अडचणींचा वषय ठरलेला आहे. यासंदभात आप याला िचंचवड 
मतदार संघाचे आमदार ल मणभाऊ जगताप यांनी वेळोवेळ  आयु  साहेब आप याशी 
चचा केलेली आहे. आम या भाग मांक ३२ म ये सांगवी, नवी सांगवीचा प रसर 
येतो. या याम ये मी असेल माई ढोरे असतील संतोष कांबळे असतील, शारदा 
सोनवण ेअसतील, आ ह  सवानी िमळून आमचा जो मेन र ता आहे हणजे ढोरेनगर 
पासून िशतोळे नगरपयत. हया मेन र या या या हातगाडया आहेत, फळवा यां या 
या गाडया आहेत. या सवाना एक त बोलावून आ ह  चारह  नगरसेवकांनी यांची 

िमट ंग घेऊन यांना ढोरे नगरचा र ता आ ण दुसरा एक असे दोन र ते यांना हॉकस 
झोन हणून दले. या यानंतर प र थती अशी झाली क  मेनरोड र ता हा पंधरा ते 
वीस दवस चांगला तसाच रा हला. पण या यानंतर प र थती अशी झाली क  मेन 
र यावर काह  बाहेरचे लोक हणजे ते सांगवीत रहात नाह त. ती लोक इथ ंगाडया 
लावून यापार करायला लागले. ह  खरोखर खेदाची गो  आहे. आम याच भागातील 
काह  लोक ितथे गाडया उ या करतात, याच भाडे घेतात. आ ह  चारह  नगरसेवक या 
संदभात वेळोवेळ  इंगळे साहेबांशी बोलतो. पण इंगळे साहेब या यावर कुठ याह  
कारची ए शन घेत नाह त. आ ह  दर वेळेस इंगळे साहेबांना फोन केला. ते हणतात 

उदया होणार आहे, परवा होणार आहे. ते पोलीस बंदोब ताची कारणे सांगतात. आमदार 
ल मणभाऊ जगताप साहेबांनी ह  यां याशी चचा केली. पण जर का यां याकडे 
पुरेशी यं णा नसेल तर आयु  साहेब कसे काय होणार आप या शहरांच. आज आमचा 
फ  भाग ३२ सांभाळता येत नसेलतर संपुण शहराचे अित मण कसे पाहणार. हे 
र ते आ ह  सव चारह  नगरसेवकांनी तेथे थांबून मोकळे के यानंतर आता परत तेथे 
वेगळ  थती िनमाण झाली. हणजे आ ह  आम या थानीक भाजीवा यांना चांग या 
मागाला लावून ितथे र ता क न दला आ ण नंतर ितथे बाहेरची लोक येऊन यापार 
करायला लागली. आताच सचीन िचखले असतील, सुजाताताई असतील, तुषार कामठे 
असतील, संद पभाऊ वाघेरे असतील या सगळयांनी आप या यथा मांड या ह  स य 
प र थती आहे. खरतर या याब ल न क च तु ह  चांगला लॅन आखा आ ण या या 
ब ल लवकरात लवकर ए शन या एवढेच सांगतो आ ण थांबतो.  
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मा.िमनल यादव - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. मा या 
भागाम ये िचंचवड टेशनला अित मण वभागाकडे गेले दोन म हने कारवाई केलेली 

आहे. एक पाऊल तु ह  माटिसट कडे नेताय. आयु  साहेब, पण िचंचवड टेशनला 
तु ह  दररोज ये-जा करताय . या चौकाम ये कती अनिधकृत टप-या आहेत. 
या यावर कुठलीह  कारवाई होत नाह . मी अित मण वभागाला सांिगतले क  

तेवढयापुरते उदया येतो ताई. हा उदया यांचा कधी उजडतोय हे अजुनपयत आ हाला 
कळलेले नाह . हणजे अित मण वभागाला फ  बसून पैसे खायला ठेवले आहेत 
काय हेच मला कळलेले नाह . इ हन सगळयांच अिधका-यांची कामे तशी झालेली 
आहेत रोजच े येऊन पाटया टाकाय या आ ण आ ह  तर बडबड करतोच. आ हांला 
काह  कमंतच नाह . रोजचे फोन करायचे. येक गो ीसाठ  फोन करायचा. दर दोन 
दवसांनी पा यासाठ  फोन करा. कच-यासाठ  फोन करा. एक कडे आयु  साहेब 
हणतात क  हाय अलट जार  केला आहे वाईन लयूसाठ  आ ण अशी ेसनोटपण 

काढली आहे क  आपले सरकार  दवाखाने आहेत. ितथे वाईन लूय या लशी उपल ध 
आहेत. इंजे शनस उपल ध आहे. जर उपल ध नसतील तर तु ह  कशाला खोटया  
ेस नोट  देता ितथे लोक जाऊन च ा घालतात. मग तु ह  असं सांिगतल ंक  औषधे 

उपल ध आहेत. आयु  साहेब, एकाह  दवाखा याम ये लस उपल ध नाह . हणजे 
काय करतात हे. हणजे काय करते तुमचे शासन. एक कडे णांची सं या वाढत 
चालली आहे. या या कडे दुल  करतात आ ण फ  ेस नोट दे याचे काम चालल 
आहे. या यावर काय ए शन घेतली जातेय. लस का पुर वली जात नाह . फ  तु ह  
लोकांना अस सांगताय क  तु ह  ाय हेटमधून इंजे शन या. आम या करदा याकडून 
कर घेता, हे घेता ते घेता. मग हे लस पुर व याचे काम कोणाचे आहे. शासन काय 
झोपा काढते काय. दररोज यांना हया गो ी सांगाय या. आता मा या भागाम ये 
दोन डंपींग झोन केलेले आहेत हे तु ह  कोणाला वच न केलेत. बाक या भागाम ये 
जागा नाह य का. मग तीच जागा तु ह  जर हॉकस झोनसाठ  केली तर जे गरज ू
य  आहेत यांना रोजगार िमळू शकतो. ते पैसे भरायला तयार आहेत ना, तु ह  
हॉकस झोन क न का देत नाह त. एक कडे आप याकडे रोजगाराची सम या इतक  
मोठ  असताना तु ह  या अनिधकृत टप-या के या जातात या यावर कारवाई 
कराना. हा  ेवसुल कर यातून तु हाला वेळ िमळत नाह . या यामुळे आयु  साहेबांना 
मी वनंती करते क  तु ह  मा या भागाम ये या. कती अनिधकृत टप-या आहेत 
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आ ण कती अित मणाने कारवाई केलेली आहे. अित मणवा यांची उ रे इतक  
असतात क  यांना सवय झाली आहे. रोज या बोल यानी यांना काह  फरक पडत 
नाह . ताई उदया येतो, उदया काढतो. एखाद  टपर  काढणार आ ण परत आठ 
दवसांनी ितथेच असणार हणजे काय आ हाला फ  टाईमपास काम क न वरंगुळा 
कर यासाठ  ती टपर  काढली का.         

मा.झामाबाई बारणे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. 
महापौर साहेब, आपले सव थम अिभनंदन. हॉकस झोनचा हा वषय खरोखरच काह  
लोकां या रोजीरोट चा आहे. परंत ु काह  आता सांिगतल क  काह  लोक भाईिगर  
करतात आ ण या लोकां या कडून भाडे घेतात. काह  ठकाणी ह  व तु थती खर  
आहे. परंत ु डांगे चौकाम य ेआप या सवाना मा हती असेल थेरगाव फाटा ते गणेश 
नगर आपण या ठकाणी जाता-येता  र ववारचा तर क लेट एक तास डांगे चौक ॉस 
करायला लागतो आप याला. मग तु ह  ल नसमारंभा या काय माला जा, कुठ याह  
काय माला जा. परंत ु डांगे चौकाम ये फ  एकेर  लाईन चाल ू असते. हणजे 
हातगाड वाले वेगळे, पथार वाले वेगळे. पुण र ता इथून तीथून यांचा जाम झालेला 
असतो. पण ह  व तु थती खर  आहे यांचीह  रोजीरोट  आहे. यांचेह  पोटापा याचा 

  आहे यांना पण कुठेतर  थायीक जागा उपल ध झाली पा हजे. हणजे यांचा 
 िमटेल. कारण थेरगाव फाटा ते संतोषनगर या र यावर या प दतीने हातगाडया, 

पथार वाले थांबायचे तो  सुटलेला कारण वनायक गायकवाड यांनी कावेर  नगर या 
बाजूला आता ते हल व यात आले आहे. अशाच ठकाणी कुठेतर  एक थायीक जागा 
डांगे चौकात या हातगाड वा यांना, भाजीवा यांना, सगळयांनाच ितथे यवसाय 
कर याकर ता म छ  असेल अमुक तमुक. परंत ुमला एक सांगायचय क  आयु  साहेब  
पे ोल पंपा या अिलकडे जागा आहे ती डेअर  फामामधील जागा जर आपण उपल ध 
क न दलीतर गोरगर बां या यवसायाला चालना िमळेल. आ ण खरोखर या लोकांचे 
आश वाद आप याला िमळतील असे मी या ठकाणी सांग ूइ छते. ती जागा आहे परंत ु
या लोकांचा  सुटला पा हजे. अशी मी या ठकाणी आप याला वनंती करते आ ण 

खरोखर डांगे चौक मोकळा झाला पा हजे. आप याला या र या या वाहतुक चा खूप 
मोठा  अवघड आहे. पुलाचे काम सु दा लवकर झाले पा हजे साहेब आ ण 
या ठकाणचा वाहतुक चा  सुटेल. अशी मी या ठकाणी अपे ा यकत करते.    



78 
 

  

मा.िनता पाडाळे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह.  
आयु साहेब जरा काळेवाड  वॉडम ये सं याकाळ  राऊंड मारा. काळेवाड म ये एक 
नवीन भाजीमाकट तयार झाली आहे आयु  साहेब. अ रश: तेथून टू ह लरवाल ेसु दा 
जाऊ शकणार नाह त. अशा प दतीने पावती इं लश मेड यम पासून माने शाळेपयत 
दो ह  बाजून े हातगाडया असतात. टू ह लरवाले सु दा जाऊ शकत नाह त. हणजे 
लोकांची चाल याची गद  हणजे  जसे पंपर  कँपम ये भाजीमंडई आहे तशीच 
भाजीमंडई आम या काळेवाड म ये तयार झाली आहे आयु  साहेब. आ ण आपले जे 
अित मण मधील अिधकार  आहेत आपण जर यांना फोन केला क  असा ास 
होतोय. आयु  साहेब ितथ या लोकांना कसं कळत क  कारवाई होणार आहे हणून. 
हातगाड वाले सगळे लोक तेथून गायब होतात हातगाडया घेऊन. न क च या याम ये 
आपलाच कोणीतर  माणूस असा असतो क  तो ितथे जाऊन सांगतो क  पाडाळे मॅडमने 
सांिगतले आहे क  ितथे कारवाई या. आ ण एक दोन तीन हातगाडया उचलतात. क  
सकाळ  ती लोक येतात आम याकडे. मॅडम आम या हातगाड  तु ह  उचलायला 
सांिगत यात. आयु  साहेब आपले हे जे शासन आहे, अित मण वभाग आहे 
या यावर तु ह  थोडेसे िनयं ण ठेवा. क  जेणेक न यांनी ितथे िनयिमत कारवाई 

केली पा हजे. आयु  साहेब तु ह  आता फ  सांगा क  आता सहा ते सात वाजता 
काळेवाड म ये  भारतमाता चौकापासून माने शाळेपयत जाऊन या. इत या बेिश तपण े
दो ह  बाजून ेहातगाडया लागले या असतात तीच प र थती आयु  साहेब आप या 
पाचपीर चौकाम ये सु दा आहे. पाचपीर चौकात सु दा सगळ कडे हातगाडया लागले या 
असतात. आम या ितथे एक ओपन पेस आहे ितथे एक कचरा कंुड  आहे. सगळा 
भाजीपा याचा तो कचरा ितथे आणून टाकतात. अ रश: ितथे नागर कांना डग,ू 
मले रया, िचकन गुिनया असे आजार झालेत कारण आपण रोडने तेथून जाताना एवढा 
वास ितथे येत असतो. आपले आरो याचे कमचार  रोज ितथे सकाळ  साफ कर त 
असतात. परंत ुआता थोडया वेळापूव  साफ केले क  परत थोडया वेळाने ितथे आहे 
तेवढाच कचरा झालेला असतो. साहेब, भाजीपा या या, चायनीज या गाडया लागले या 
असतात. ते सु दा सगळ राह लेल मटेर अल तेथे टाकतात. आयु  साहेब, हया यावर 
आपण काह तर  अंकुश ठेवला पा हजे. एमएम चौकाम ये आपण चांगला र ता केला 
आहे आयु  साहेब. पण या बीआरट  रोडला जर तु ह  आले तापक र चौकापासून 
काळेवाड या बाजूला. तर तु हाला एकह  फूटपाथ रकामा दसणार नाह . येक 
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फूटपाथवर तु हाला दो ह  बाजूने हातगाडया दसतील. भाजीवा यां या टप-या 
दसतील. आ ण आयु  साहेब आता तर ितथे टे पो असतात. आयु  साहेब, तु ह  
जरा येक गो ीकडे ल  दले पा हजे. आता पालांडेता नी सांिगतले, ढोरे यांनी 
सांिगतले. पण आयु  साहेब एवढ  बकट प र थती काळेवाड त आहे ना. क  तु हाला 
पंपर  कॅ पासारखे ितथे काळेवाड त पाहायला िमळेल. तर  आयु  साहेब आपण 
न क च हॉकस झोन तयार करावा. आपण हॉकससाठ  दोन रोड दले आहेत परंत ु
या यावर अदयापपयत तर  काह ह   कायवाह  झालेली नाह . तर  लवकरात लवकर हे 

हॉकस झोनचे धोरण िन त क न येकाला हॉकस या जागा ठरवून दया यात. ह च 
मी आपणाला वनंती करते आ ण थांबते, ध यवाद.  

मा.जावेद शेख - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. खरतर 
महापौर मी थमत: तुषार हंगेचे अिभनंदन करतो कारण क  चांगला वषय आणला 
आहे. आ ण  या मा यमातून काह  गर ब लोक असतील कंवा काह  हातगाडया, टप-
यांचे माफ या असतील. आ ण हे कर त असताना सभागृहा या ह  ल ात येतेय, 
अिधकार  वगा याह  ल ात येतय आ ण प कारां याह  ल ात येतेय. गर बी या 
नावावर एक कती मोठा यापार या ठकाणी चालला आहे. अनेक नगरसद यांनी 
आप या आप या भावना य  के या. आमचे केशव घोळव ेअसतील यांनी अ यंत 
चांग या प दतीने सांिगतले. आम या  भागाम ये यां याबरोबर काम कर त होतो. 
भागाम ये खूप खूप फरले. केशव घोळवेब ल मी सांगतो क  आतापयत भागांम ये 

जेवढे भाग अ य  झाले असतील. याम ये सगळयात जा त भागाम ये फरणारा 
अ य  कोण असेल तर आमचे केशव घोळवे या भागाम ये खूप फरले सगळ कडे 
आ ण यांनी सगळ  मा हती घेतली. याचे लॅन देखील भरपूर चांगले होते. यांनी 
वषय ह  भरपूर आणले होते. परंत ुकाह  वषय धोरणाम ये बसतात नाह  बसतात. 
परंत ु यांना भाजपाने पाच वष अ य पद भागातले देण ेगरजेचे होते. िन त यांची 
काह तर  व ने पुण झाली असती. चांगले लॅ स यांनी आणले होते असो. टपर चा 
आ ण हातगाड चा आपला वषय आहे तर  शहराम ये विचतच कुठली तर  जागा 
अशी असेल क  या ठकाणी टपर चा ॉ लेम नाह . बाक  अनेक ठकाणी ॉ लेम 
आहेच. आ ण एक असे ॅडड या एक असा वडापाववाला आहे. कंवा एखादा डोसेवाला 
आहे, कंवा एखादा आईस म वाला आहे. भेळवाले असतील, हयां या गाडया भाडयाने 
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देऊन येक ठकाणी हयांनी लावले या आहेत. आ ण आयु  साहेब हया याम ये मी 
फ  शासनाला दोष देणार नाह . आमचेह  काह  सहकार  यांना सामील आहेत. मी 
प  बोलतोय या याम ये मी कोणाचेह  नाव घेत नाह . जे असतील हया याम ये 
यांना राग येईल याचा. सगळयांना राग येणार नाह . पण आमचे सद य देखील याला 

कारणीभूत आहेत. एखादा आमचा अित मणचा अिधकार  कारवाई करायला गेला क  
लगेच फोन येणार हा मा या जवळचा माणूस आहे. या यावर कारवाई क  नको. तो 
बचारा आपला ग प बसतो. आता आम या सुजाताता नी सांिगतले यांनी खूप खंत 
य  केली. हणजे आशा गो ी ब-याच ठकाणी होतात. आयु  साहेब खरच होतात. 
सुजाताताईचे काह  चुकत नाह . यांनी यांचे अनुभव सांिगतले. परंत ु मला एक 
तु हाला वनंती करायची आहे. आपण आयु  असताना तुमचा जो अिधकार  आहे 
याला जे बळ पा हजे ते आयु  साहेब तुम याकडून यांना भेटले पा हजे. मग तो 
थाप य मधला असू दे, अित मण मधला असू दे कंवा कुठ याह  खा यामधला 

असूदे. हे पहा तुम या अगोदर ीकर परदेशीसाहेब येऊन गेले. आता तुषार कामठेनी 
पण चांगली इ छा य  केली क  आयु ांचे काम फार चांगले आहे यांनी पीएम 
ऑफ सला सिचव हणून जावे. परंत ु या किमशनराचंी एक गो  होती क  यांनी 
कधीह  आप या टाफला ताकद कमी पडू दली नाह . ते जे हा जॉईन झाले होते ते हा 
यांनी टाफची िमट ंग घेतली होती. यांनी िमट ंगम ये फ  दोनच वा य बोलले जे 

काम हायला पा हजे ीकर परदेशीचे श द सांगतोय यांनी यां या अिधका-याम ये 
िमट ंगम ये एकच सांिगतले क  जे काम हायला पा हजे ते हायलाच पा हजे. जे काम 
कायदयाम ये बसत नाह  कंवा होऊ शकत नाह  यासाठ  वेळ घालवायचा नाह . गुड 
लक,  बे ट ऑफ लक. कस आहे मा हती आहे का तु हाला जर माट िसट  
करायचीच आहे तु हाला जर आयु  साहेब या शहरावर छाप पाडायची आहेतर तु हाला 
तुम या  वभावाम ये, तुम या कारक द म ये बदल करावा लागेल. अ यंत सुंदर अशी 
गो  आहे. आता मा या भागाम ये मी मोद कुटे सलग चार पाच दवस यां याकडे 
च ा मारतो. याम ये आयु  साहेब असतील, इंगळे साहेब असतील, िनकम साहेब 
सु दा गेले होते. आपला ताफा दोन-दोन तीन-तीन वेळा जाऊन आला आहे. पण 
कारवाई काह  क  शकला नाह . तेथील संपुण जागा ह  ओपन पेसने आर त. 
या याम ये माजी एका नगरसेवकाचे घर आहे. साहेब, तो याच घर वाच व यासाठ  
व ठल मंद राजवळ जे पालखी तळ आहे याचे याने काम थांबवून ठेवले आहे. 
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आम या देहू आळंद  देव थान या लोकांना भडकून टाकले आहे. क  बाबा हे 
पालखीतळ बार क करतात. अहो, मुळाम ये आ ह  जो पालखी तळ आहे तो लेन 
क न इतका मोठा करणार क  जे हा या यापुढे तुकाराम महाराजांची पालखी येईल. 
आता जतके लोक तेथे येतात या या ऐवजी तीनपट लोक सामील होतील. इतक मोठ 
आ ह  पालखी तळ करतोय. परंत ुएक माणसामुळे एक माजी नगरसेवकामुळे साहेब हे 
कोणा या दबावामुळे आहे साहेब. मी काय हणतो काह  ठकाणी दबाव ठ क आहे. 
मा य आहे आ हाला. दबाव येतात परंत ु याची सखोल मा हती या ना. अहो, हा 
कती गिल छपणा आहे क  बाबा दोन-दोन तीन-तीन वेळा पोलीस टाफ जातोय. 
तीस-तीस प तीस-प तीस पोलीस, आपला अित मण कारवाईचे अिधकार  ितथे े न 
घेऊन जातात. अहो काम तर होत नाह . हणजे जथे आपली तुकाराम महाराजांची 
पालखी येते या भागात या कामासाठ  जर तु ह  वचार कर त असाल तर हणजे 
दबावाखाली काम कर त असाल तर तु ह  मग या बाक या टप-या बप-या 
उचल याचे काय अिधकार देताय यांना. काय ताकद िमळणार तुम या टाफला. काय 
ताकद िमळणार आहे मला सांगा. मला सभागृहाने सांगावे काय ताकद िमळणार आहे. 
प नेते साहेब आमचा जो भाग मांक १४ मधला पालखी तळाचे जे काम आहे ते 
काम आपण नाह  केले तर आमचे ते मेमोरेलचे काम आणलेय आ ह . तुकाराम 
महाराजां या जीवनावर आ ह  िच फ ती करणार आहोत. ितथे आ ह  लावणार आहो 
ते काम थांबेल. पालखीमागाची मुदत संपत आलेली आहे. मग परत या ठेकेदाराला 
आपण लॅक िल टम ये टाकायचे मग चुक  कोणाची. या याम ये चुक  कोणाची. चुक  
शासनाची आ ण आमची मी फ  असं नाह  हणलं क  शासनाची चुक आहे. आमचे 

सद यह  याला कारणीभूत आहेत. जर का शासनाला आम या सद यांनी पुणपणे 
वाव दला, पुणपणे ताकद दली तर ते यव थत काम करणारनां. आयु  साहेब हे जे 
मोठेमोठे क प असतील कंवा ठरावीक क प असतील या याम ये वैय क 
जबाबदार  आहे तु ह  मॅप बघा. नगररचनाचे अिधकार  माने साहेब असतील यांनी 
मॅप दाखवावा. आ ख सभागृह हासेल हे काम कस काय क न ठेवलय. पालखी मागाच 
काम सु  होवून जवळ जवळ दड वष होत आलेत वारंवार सांगून देखील ते काम 
झालेल नाह . आयु  साहेब माझी तु हांला अ हाची वनंती असेल क  अित मणचा 
जो टाफ आहे तो डबल िश टम ये करा. काय होत आपले अिधकार  पाच ते 
साडेपाचला सु ट  झाली क  जातात. या यानंतर एक नवीन ताफा तयार होतो 
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हातगाडयांचा आ ण टॉलवा यांचा. तु ह  भेळ चौकाम ये यापार  संकुल आहे या 
लाईनला बघा सगळया लाईनशीर टप-या लागले या आहेत. दोसा, आई म, भेळ, 
पाणीपुर या. या ठकाणी त ण, त णी, लोक येतातना ते अगद  र यावरच गाडया 
लावतात. व तो स ल र ता आमचा आहे. टळक चौकातून आपण डायरे ट 
रे वे टेशनपयत जातो. तसाच अप या आकुड चा र ता आहे. या र यावर सु दा 
अनिधकृत टॉ स दसतील. नो परमीशन, नो वक ग काह  नाह . याना कुणाची 
परमीशन लागत नाह  काह  नाह . बीनधा त प याचे टॉ स ठोकले आहेत. आता 
कारवाई झाली परत आठ दवसाने जैसे थे. टाफ ब ल आ ह  काय बोलायच. 
अनेकवेळा टाफ असेलतर यां याकडे पोलीस नसतात. मग या इंगळे साहेबांना काय 
बोलणार, या ितकोणे साहेबांना काय बोलणार, यां या हाताखालचे जे कोणी काम 
करणारे असतील यांना तर  काय बोलणार. यांना जर यव थतपणे तु ह  टाफ 
दलातर चांगले होईल. आपल शहर खुप मोठ आहे. इतक मोठ शहर आहे क  या 
शहरा या कोनातून तु हांला यो य र तीने टाफच िनयोजन केले पाह जे. येक 
भागाला वेगवेगळा टाफ देवून या प दतीने काम केल पाह जे. अनेकवेळा ईमज सी 

असेल क  आपला टाफ तीकडे पाठवतो. याब ल देखील वचार हावा. जसे आता 
सिचन िचखलेनी सांगीतल क  बरेच भाई लोक झालेले आहेत या यावरती खरच ल  
दया. ह  खुप गांभीयाची गो  आहे. जेवढे टॉल लावलेले आहेतना यांचे राशनकाड 
चेक करा. एका एका वडापाववा यांचे बंगले आहेत. आपल घर तेवढ भार  नाह  असे 
यांचे बंगले आहेत. वडापाव या गाडयावर खाबंामधुन लाईट यायची क  लाईट चालू 

बील नाह . ह  फॅ ट आहे. आताच हषल ढोरेनी सांगीतल क  एवढा मोठा र ता काह  
ठकाणी नो हॉकस झोन क न सु दा हातगाड  लावतात. मग आपण कुठेतर  अपयशी 
पडतो. आयु  साहेब, तु हांला वनंती करायची आहे क  आता िसमाताईना थोडासा राग 
आला क  आयु  साहेबांनी माफ  का मागीतली, माफ  मागायला न हती पाह जे. 

मा.महापौर-  हा हॉकसचा वषय आहे.  

मा.जावेद शेख - मा.महापौर साहेब, सगळया गो ी ठेव यातर ह  वेळ येणार नाह . 
आ हांला ीकर परदेशी या वेळेस एकच वेळ सांगायला लागायच ते प  सांगायचे 
तीन दवस मला वेळ नाह  चौ या दवशी तुझ काम होईल आ ण चौ या दवशी काम 
होणार हणजे होणार. माझा वॉड यांनी आयडल ोजे टसाठ  िनवडला होता. तेथे 
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राजकारण झाल तो भाग वेगळा आहे. आप याला फ  प लकच कामच करायच आहे. 
माझी सभागृहाम ये जी भाषा आहेना तीच भाषा बाहेर आहे. तर  महापौर साहेब, 
आयु  साहेब तु हांला दोघांनाह  वनंती आहे क , या यावरती गांभीयाने एक पेशल 
िमट ंग लावावी. याम ये वाटलेतर सद य या आ ण दोन िश टम ये अित मणाची 
कारवाई करा. सकाळची एक िश ट ठेवा आ ण सं याकाळ ह  नऊ पयत एक ठेवा 
जा त नको. साडे आठ ते नऊपयत िश ट ठेवलीतर ब-यापैक  अित मणावर कं ोल 
येईल, ध यवाद. 

मा.घुले नानी उफ हराबाई - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
फुटपाथ हे चाल यासाठ  असतात, गणेशनगर म ये पण भाजीवाले बसतात, टप-या 
आहेत. टू हलर, फोर हलर गाडया पण लागतात. १२ मी. चा र ता आहे यातून 
या गाडया येणार जाणार. माझी एवढ च वंनती आहे क  तेथे कारवाई करावी.   

मा.उषा उफ माई ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. तुषारनी 
चांगले  दलेले आहेत. हा वषय २००० ला झालेला आहे. वषय सुंदर आलेला आहे 
आ ण कारवाई करायला गो डन चा स आलेला आहे. कारण आ ह च सांगतो आम या 
रोडला येथे येथे ॉ लेम आहे, या या रोडला अित मण होतं. आज आपण राजीव गांधी 
चौक र ता संर ण खा याकडून जागा घेवून तो र ता ं द करण केलेले आहे. आयु  
साहेब तु ह  आव य एकदा या भागातून जाव. पुण टे पोवाले ु ट वकायला बसलेले 
असतात. लोक गाडया उ या क न ु ट घेतात. अतीशय धोका या रोडला िनमाण 
झालेला आहे. कोटयावधी पये खच क न महापािलके या, शासना या िनधीतून या 
र याचे ं द करण केलेले आहे. जाताना माञ े श वाटाव, गाडया चालवता आ या 
पाह जे यासाठ  लोकां या संर णासाठ  या र याचे ं द करण केल आहे. या ठकाणी 
एवढ अती मण झालेल आहे क  मला वाटत आपला अित मण वभाग आहे का. मला 
वाटत हा वभाग नाह . येक नगरसेवक जीव तोडून सांगतो क  मा या वॉडाम ये 
अशा अशा भागाम ये टप-या गाडयावाले उभे राहतात. मग एवढ अित मण कसं 
काय. मला वाटते क  तो भाजी व े ता असतो तो या वॉडामधील थायीक आहे का. 
तो पाच वषापासून या भागातला मतदार आहे का. असा काह  तर  बेस लावा आ ण 
माणुसक खातर याला एका बाजूला दया, टपर  माकट करता करता दहा वष उलटून 
गेले आहेत. तर  तो वषय फ  कागदावरच राहतो. आज आपण माट िसट  कडे 
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चाललोत. अजडयावर माट िसट चा वषय सु दा आहे. मग येथे कोटयावधी पये खच 
क न लोकांची घर पाडून आपण र ता ं द करण करत असतो. जेथे जेथे र ता ं द 
करता येईल या या भागातील र ता ं द करतो हे कशाक रता करतो क  या 
भागातील वाहतूक सुरळ त हावी हणून करतो. ये  नागर कांना शाळेतील मुलांना 
या र यावरती यव थत वावरता आलं पाह जे. आपण र ता ं द करतो आ ण 
या ठकाणी ु टवाले येतात  कुठला खडक चा माणुस येतो, कुठला औ ंध व न येतो 

असे व े ते येतात आ ण बीनधा तपणे र ता आडवून या ठकाणी गाड  उभी क न 
व  करत असतात. जावेद शेख यांनी सांगीतल क  जो वडापाव वकतो तो 
बंग यावाला आहे. असो जावेद याला बझनेस करता आला, आप याला फ  
माईकम ये येथे सभागृहात बोलता येत. या गो ी सभागृहाम ये सांगा यात इतका 
गहाळ कारभार महापािलकेचा आहे का आयु  साहेब, नाह . योगायोगाने आपण चांगली 
िसट  करत असताना टपर वा यांची सोय करावी अगद च यांना बेघर न करता 
थािनक र हवासी जर तो असेलतर या भागातील नगरसेवकांना व ासात घेवून 
या ठकाणी वदळ कमी असेल, मेन र ता नसेल या ठकाणी याला या प दतीची 

जागा दयावी आ ण या या प दतीने मेन र ता करावा. खरतर मा या वॉडाब ल 
वैय क मी बोलते क  आमचा जो गावठाण भाग आहे तेथील पुण र ता हा ं द करण 
क न घेतला आहे. याम ये आ हांला आता पयाय नाह . जेथे पयाय नाह  अशा 
ठकाणी भाजीवा यांना एका ठकाणी बाजूला केलेले आहे आ ण तो र ता पुण र कामा 
केला आहे. भागा या िमट ंगम ये आ ह  सूचना करत असतोत क  आठवडयातून 
एकदातर  आम याकडे अती मणाची गाड  ह  मेनरोडला फरली गेली पाह जे. 
या ठकाणी कुठलीह  गाड  येत नाह  भाजीवाले या ठकाणी बीनधा त कापड टाकून 

बसतात. पथार वाले आपआपला बीझनेस करतात, भाजीवाले भाजी वकतात, 
पाणीपुर वाला उभा राहतो. हे काय चालले आहे आयु  साहेब.  आप याला शहर माट 
करत असताना अगोदर या लोकांना आप याला चांगल वळण लावल पाह जे.  आ ण 
या या प दतीने तेथे काम केलेतर आपला पण सु ीतपणा दाखवला जाईल. तो 

आपण करावा अशीच आ ह  इ छा बाळगतो. या माणे सूचना दया यात. या या 
नगरसेवकांनी सुचना केले या आहेत यांची गाठ घेवून यांना व ासात घेवून या 
या भागातल अित मण हे काढ यात यावं, ध यवाद.      



85 
 

  

मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब-ू मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह.  माझे सहकार  तुषार हंगेनी अ यंत वलंत  जो या शहराला 
भेडसावतो असा  उप थत केलेला आहे. स मा.सद य आज जे सभागृहात बोलले 
याव न एक ल ात येते क , शासना या कामकाजा या बाबतीत या 

हातगाड वा यांना कंवा टपर वा यांना अजीबात िभती राह लेली नाह . याच कारण 
एकच आहे क  या हातगाड , टपर वा यांचे संदभात आपण कुठेतर  धोरणा मक 
िनणयच घेतलेला नाह . मी पुव  सु दा या सभागृहाम ये नगरसेवक हणून काम 
केलेलं आहे. गेली अनेक वषापासून आपण कुठलह  धोरण िन त न के यामुळे 
शहराम ये हा फार मोठा  भेडसावतो आहे. मी जा त वेळ घेवू इ छत नाह  कारण 
या ावरती अनेक लोकांनी भा य केलेलं आहे. मा.महापौरांना वनंती आहे क  काह  
काह  वेळेला असे होते क  अनेकदा हा वषय सभागृहाम ये चचला येतो, दोन तास, 
तीन तास आपण या वषयावर चचा करतो. परंतु याचा िनणय कधीच होत नाह  
आ ण ते कुठेतर  सभागृहा या बैठक या िमनीटसम ये येते. तर  माझी वनंती आहे 
क  या वषयावर मा.महापौरांनी आयु ांना िनदश दयावा क  कती दवसात आपण 
हॉकस झोन आ ण हॉकस पॉलीसी, टपर धारकां या संदभात िनणय सभागृहा या समोर 
आणता येईल हे सांगावे. जेणेक न भारतीय जनता पाट या मा यमातून आप याला 
एक मह वाचा िनणय या शहरा या कोनातून आप याला घेणे आव यक आहे. 
सवसामा य त ण पढ ला आपण एक उदरिनवाहच साधन िनमाण करत असताना 
अनेक लोक भाईगीर  क न कंवा वेगळया प दतीने उ प न िमळवत असतीलतर ते 
थांबवणे गरजेच आहे हणून महापौरांना वनतंी आहे क  हे मा.हायकोट आ ण 
मा.सु म कोटाचे िनदश आहेत. हणजे फुटपाथ हे मोकळे राह ले पाह जेत असे 
मा.हायकोट आ ण मा.सु म कोटाचे िनदश आहेत. हणुन माझी वनंती आहे 
आयु ाना क  हे एक उ प नाच महापािलकेला साधन आहे असा वचार केलातर 
महापािलकेला चांगले उ प न िमळणार आहे. मा.महापौर आ ण प ने यांना वनंती 
आहे क  याबाबतीत धोरणा मक िनणय कती दवसात होईल याबाबतीत िनदश 
दयावेत.                              

मा. अॅड. सिचन भोसले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर 
फार चांग या वषयावरती चचा सु  आहे. संपुण शहराम ये फेर वाले आ ण या 
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संदभात या काह  अडचणी आहेत यातील ब-याचशा गो ी आप या सवा या समोर 
आले या आहेत. मला असं वाटत क  संपुण शहराच एकञीत िचञ पाह लतर यातून 
आप याला काह  सो यूशन काढायच असेलतर याम ये पयाय काय काढता येईल तर 
पॉलीसी े म करता येईल आ ण ह  पॉलीसी े म करत असताना आप या शहरातील 
कुठ याह  नागर कांवरती अ याय होणार नाह  अशा प दतीनी ती पॉलीसी े म झाली 
पाह जे, तसे िनयम लादले गेले  पाह जेत. याम ये पह ला  वचारला होता क  
२०१४ म ये जे सव ण झाल होतं यानुसार जी आकडेवार  समोर आली तर आज 
रोजी य ात या सव णानुसार कती फेर वाले या ठकाणी आपला यावसाय क न 
उदरिनवाह करतात. मला अस वाटत क  चार पाच वषानंतर पु हा एकदा सव ण 
होवून हे जे काह  आप यासमोर आकडे दसतात क  ९०२५ फेर वाले पाञ ठर व यात 
आले परंतु य ात हे ९०२५ फेर वाले आहेत ते पाञ जर  असलेतर  ते य ात तो 
यवसाय करतात का. याची ू ट नी होणे गरजेच आहे. दुसर  गो  आज आपण 
हणतो क  बायोमे क प दतीने सव ण कर यात आले पाह जे ते सु दा बरोबर आहे 

परंतु आप या या शहराम ये अनेक क कर  नागर क राहतात. आजपयत आपण नवीन 
जे काह  फेर वाले असतील कंवा नवीन जे काह  हॉकसचे लायसे स देणार आहोत, 
परवाने देणार आहोत या यावरती आता इत यात तर  कुठ याह  कारची कारवाई 
झालेली दसत नाह . तर  लवकरात लवकर आप या संपुण शहराम ये येक 
भागवाईज, या भागाची लोकसं या ल ात घेवून या ठकाणी कती फेर वाले 
कंवा हॉकस कती गरजेचे आहेत याच महापािलके या वतीने सव ण झाल पाह जे 
आ ण या ऐर याम ये जेवढे आव यक असतील तेवढेच फेर वा यानंा कंवा 
या ठकाणी कमी असतीलतर नवीन परवाने देवून याना या ठकाणी परवानगी दली 

पाह जे. हणजे येक भागातील लोकसं या ल ात घेवून तीत या लोकांना 
या ठकाणी यावसाय कर याची परमीशन दली पाह जे. या यितर  जर 

आप याला कोणी आढळलेतर यां यावरती शंभर ट के कारवाई झाली पाह जे. परंतु हे 
पह ल कर यासाठ  आप या शासनाने एक किमट  नेमून या पुण शहराम ये पु हा 
एकदा सव ण क न या सवाची मा हती एकञीत करणे फार गरजेच आहे. यानंतर 
याम ये बायफरकेशन हायला पाह जे. उदा. एखादा भाग या क  या भागात खुप 

मोठया माणात हॉकस आहेत, फेर वाले आहेत या ठकाणी आपण र श स लावले 
पाह जेत क  लोकसं या कती आहे आ ण गरजेच कती आहे हे धोरणच िन त केल 
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पाह जे. हे शासनाने ठरवाव क  अमुक ऐर याम ये वीस हजार नागर क आहेत तर 
वीस हजार नागर कांसाठ  या भागाम ये आप याला कुठ अ हेलबल क न देता 
येईल, हॉकस झोन ड लेअर करता येईल आ ण कती हॉकस या ठकाणी गरजेचे 
आहेत. हे शासनाने िन त करावं. या यावरती शासनाने एक पॉलीसी े म करावी. 
यानंतर सवाचा वचार घेवून या शहरात या कुठ याह  यावसाय करणा-या 

फेर वा यांवरती अ याय होणार नाह  अशा प दतीची पॉलीसी े म क न तीची शंभर 
ट के अंमलबजावणी हावी एवढ मला या ठकाणी वाटत, आपण मला बोल याची संधी 
दली याब ल ध यवाद.                            

मा.आ नी जाधव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा या 
भागात कुदळवाड  भागाम ये कुदळवाड  ते मोशी चौक या भागात खुप मोठया 
माणात खाजगी वाहनांची पाक ग वाढलेली आहे. मोठमोठया गाडया तेथे लागतात 
यामुळे खुप मोठ  वाहतूक क ड  होते. मा.महापौर साहेब, आपणह  याच भागात 

राहतात. यामुळे लवकरात लवकर ते अित मण हाटवून फुटपाथाचे काम करावेत.  

मा.शञू न काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. तुषार हंगे 
यांनी चांगाला वषय सभागृहापुढे आणलेला आहे. शहराम ये सगळयात जा त 
वाहतूक ला अडथळा असेलतर आजचे हॉकस. मला वाटत नाह  क  कुठ या 
नगरसेवकांनी हॉकसचे समथन केलं आहे. कारण येकाकडे अडचण खुप आहे. 

येका या भागाम ये चौकाम ये असेल कुठ याह  मेन रोडम ये असेलतर येक 
ठकाणी हॉकसची सम या खुप मोठ  आहे. आयु  साहेब आपण परत ती पॉलीसी 
ठरव यासाठ  आप या मा यमातून आपण सव ेिञय कायालयाम ये पाठवलेले आहेत. 
मा या मा हती माणे ड भागाम ये आपण हॉकस पॉलीसीचा वषय आणला आहे. पण 
तो आणताना कुठ याह  सुचना वचारात घेतले या नाह त.  मा याकडचा िशवार गाडन 
चौकाचा तो पुण रोड या रोडवरती पुव  दहा हॉकस बसायचे आता या रोडवर शंभर 
हॉकस बसतात. १.३ क.मी. रोडवरती आता शंभर हॉकस आहेत. कधीह  आ ह  याच 
समथन केलेल नाह . तर  तु ह  लोकांनी कधीच हॉकसवर कारवाई केली नाह . एक 
वषापुव  आ ह  दो ह  बाजूला फुटपाथ केले. ेिञय कायालया या िमट ंगम ये आ ह  
वारंवार त ार करतो. ब-याच वेळा असे ठरावह  केले आहेत. तर  आपण हॉकस 
पॉलीसी ठरवताना आप या शहराची जर माट िसट कडे वाटचाल असेलतर आ ण 
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सगळयाना वाटत असेल क  आपल शहर सुंदर व छ आ ण लन करायच असेलतर 
या हॉकसमुळ पुण शहराची वाट लागते. र यावरती लन कधी होत नाह . मुळातच 

आपण हॉकस धोरण ठरवताना यव थत ठरवाव. २०१४ या सव णा माणे १०८३० 
हॉकस झाले पाह जे. भोसर  ते वाकडचा कवळे पयत जर पाह लेतर २ लाख होतात. 
तुमचा आकडा आणताना शासन चुक या प दतीने आणतं. तुम याकडे बांधकाम 
परवानगी घेत यानंतर ेञीय कायालयाला कुठलच काम राह लेल नाह . भाग 
अिधका-याला कुठल काम राह लेल नाह  या या हाता खाल याना कुठल काम राह लेल 
नाह . मला वाटत अित मण ेञीय कायालयाला पु हा दयाव. कारण क  आ ह  फोन 
केला क  सांगतात आम याकडे बंदोब त नाह . आम याकडे क नाह , आम याकडे 
मॅनपॉवर नाह . या शॉपधारकांनी वीस वीस पंचवीस पंचवीस वे.फुट पयानी जर 
तेथे शॉप घेतल असेलतर या या समोर हॉकस बसलेले असतात. तर  कोणीह  
हॉकसच समथन केलेल नाह . जागा ता यात यायच काम तुमच आहे नगरसेवकांच 
नाह . हा मह वाच वषय आहे शहर जर चांगल करायच असेलतर हॉकस झोनवर 
कायवाह  करावी, ध यवाद.    

मा.आशा धायगुडे- शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. तुमची 
आज ह  पह ली सभा आ ण तु ह  आज सगळयांना मनसो पणे सभागृहात वचार 
मांडायला संधी दली याब ल तुमचे आभार. सगळयांचा ज हाळयाचा  हणजे 
हॉकस. सगळया याच भावना या ठकाणी मु  हो यास एक संधी या सभागृहा या 
मा यमातून दे यात आली परंतु हॉकस झोन वरती स मा.आयु  साहेबांनी, गावडे 
साहेबांनी २००७ पासून या हॉकस झोन वर अ यास केलेला आहे. परंतु २००७ ते २०१४ 
अ ेर अनेकवेळा भाजीवाले, फेर वाले जे काह  पथार वाले आहेत या सगळयांना आ ह  
सांगतो क  तु ह  आम याकडे या आ ण तुमचे सगळे कागदपञ जमा करा या माणे 
आपण याची मा हती गोळा करतो, सव ण करतो याचे बायोमे क पण केलेले 
आहेत पण पाञ अपाञ सु दा आप याकडन तयार कर यात आलेले आहेत. परंतु 
यांना या ठकाणी हॉकस दे यात आलेल नाह . मग अस कर या मागच कारण काय. 

आपण यावेळेस पंपर  िचंचवड शहराम ये काम करतो आज सदैुवाने आ ह  
नगरसेवक हणून काम करतो. परंतु नेहमी असं वाटत क  नागर कांना तु ह दे याची 
आशा दाखवू नका आ ण जर तु ह  आशा दाख वणार असतालतर या शंभर ट के पुण 
केले पाह जे. कारण घरकुल योजना वगैरे या सगळया गो ी तु ह  वत: हून सांगीतल 
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क  आ ह  तु हांला देणार आहोत. हणून लोकांम ये या अपे ा आप या बाबतीत 
िनमाण होतात यावेळेस पुढे एक पाऊल टाकताना पु हा माघार  जाता यावेळेला माञ 
िन तपणे कुठेतर  चुक चा संदेश, चुक चा मॅसेज नागर कांम ये गे यािशवाय राहत 
नाह . आज जवळपास सगळया नगरसेवकांचा एकच सुर आहे क  चुक च हॉकस 
नकोत. अनिधकृत फेर वाले आहेत ते नकोत. अिधकृत फेर वाले असतीलतर यांना 
नको हण याचा अिधकार या सभागृहात कोणालाह  नाह  आ ण कुणाचा तो सुरह  
नाह . अनेक जण या ठकाणी बोलले कंवा काह  जणांना बोलायचे असेलह  परंतु वेळे 
अभावी हणा परंतु शहराम ये अनिधकृतपणे गाडे लागू नयेत अशीच सगळयांची 
भावना आहे. मग साहेब, आपल घोड आडतं कुठं. सगळे हणतात आम या येथील 
तु ह  अनिधकृत टप-या काढा क  यां याकड लायसे स आहेत यां यावरती चुकून 
सु दा कायवाह  झाली नाह  पाह जे. परंतु जे काह  आता बोलताना सांगीतल क  औंध 
मधुन काह  भाजीवाले आप याकडे येत असतात,  खडक मधुन भाजीवाले येत असतात. 
का तर आप याकडे कायवाह  चांग या प दतीने केली जात नाह . मैदान मोकळ आहे 
येथे कुणी काह  बोलत नाह . हणजे जे नागर क आहेत यांना ञ त हो याच यां या 
मा यमातून केल जातं. आयु  साहेब, दोन दवसापुव  मी पञ दलेलं आहे क  आपण 
शंकरवाड  पयतचा र ता, हणजे आ हांला कोणालाह  नगरसेवकांना हणायच नाह  
क  या लोकां या पोटावरती पाय दया. परंतु हेह  न क  आहे क  चुक चे कंवा जे 
अनिधकृत फेर वाले आहेत यांनी या ठकाणी असू नये. मा.आयु  साहेब, आपण याच 
२००७ ला २०१४ ला सव ण केलं परंतु तु ह  दोन मह याचा कालावधी या परंतु 
या याम ये तु हांला ठोस पाऊल उचल याची गरज आहे. एखाद  चांगली सं था 

य ठकाणी बोलावून यां याकडन आपण हे सव णाच काम क न घेतल. आम याकडे 
कती आहे हे न हणता आता या लोकसं येला कती पथार वाले आप या शहरासाठ  
गरजेचे आहेत यांचे जे नॉ स आ ण कंड श स काय आहेत या नॉ स आ ण 
कंड श स माणे एकदाच फायनल करा क  आप या शहराची लोकसं या २२ लाख 
आहे यामुळे अमुक अमुक आ हांला इत या हॉकसची सं या लागणार आहे आ ण 
मग या ठकाणच असणार सव ण दया. येथून मागे चार वष दहा वष फेर वाले 
असतील कंवा पथार वाले असतील यांची आपण पाहणी केली पाह जे. जोपयत आपला 
आराखडा तयार नसेल या ठकाणी आपली यू ट हणा कंवा आप याकडे 
कागदावरती काह  तयार नसेल तोपयत आपण तेथे कोण याह  गो ीची मागणी क  
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नये. तु ह  तयार ठेवा क  आप याकडे एवढ  लोकसं या आहे, एवढे सव ण आहे. 
येथून पुढ या काळाम ये आप याला एवढ  लोक यायची आहेत. तु हाला हे चार 
मह याम ये कराव लागेल. तु ह  आज हणाल आशाताई पाञ ठर या आ ण सहा 
मह यानंतर तु हांला चालणार नाह . कंवा सहा मह ने माझ नाव ड लेअर करायला 
वेळ लावला क  सातवा माणुस या ठकाणी तयार होइल. असं केलतर माञ आप या 
हाताला जे आजपयत २००७ ते २०१८ पयत मागील ११ वषात या पथार वा यां या 
भावनेशी जो खेळ चालू आहे, सभागृहा या मा यमातून असेल, नगरसेवका या 
मा यमातून कंवा शासना या तुम या मा यमातून असेल हे जे चुक च काम तु ह  
करता याला कुठेतर  ठोस पाऊल उचलून काम कराव लागेल. फोस माशल ते 
शंकरवाड  या ठकाणी दुकान १०X१५ असेल १०X१० असेल, १०X२० असेल सगळे कार 
डेकोरेटसचे दुकान आहेत, सगळयां या कार तेथे येतात. येथून मागे आ ह  तु हांला 
बोललो नाह त कंवा शहरातील नागर क सु दा बोलले  नाह त. ते लावतात याच दु:ख 
नाह  परंतु या शहराची अव था कशी झालेली आहे, एकतर मे ोच काम एका साईडला 
द ुसर कडे बीआरट एस चालू आहे तीस-या ठकाणी स या एकेर  वाहतूक चालू आहे 
मा या भागाम ये. असे असताना सु दा या ठकाणी बीनधा त यावसाय करायचा. 
आजपयत आपण आळा घातला नाह  यामुळे ते इतक  लोक िनढावले आहेत क  
या ठकाणी अशा दोन दोन लाईन या ठकाणी लावून ठेवतात. मग तेथून जाणारा 

द ुचाक वाला असेल, चार चाक वाला असेल यांना जो काह  ञास होतो ते आप या 
कामकाजावरती, नोकर वरती वेळेवर जाऊच शकत नाह त. परवा शाळेची मुल नेणार  
र ा तीथ उलट  झाली आ ण एका मुलीला जबर मार लागला सुदैव तुमच आ ण 
आमच सु दा या मुलीला ऍ सीडट असलातर  फार काह  लागल नाह . समजा चुकून 
जर कुणाला काह  लागल आसततर काका या चचत सु दा या यावरती आ हांला 
सो यूशन काढता आल नसतं. या या आ द ह  घटना घड यापुव  सु दा पञ दलं. 
घटना घड यानंतर सु दा पञ दलं. हा झाला मा या भागातील वषय परंतु 
सगळयाच नगरसेवकांच हणण आहे क  आम या येथील अनिधकृत पथार वाले जे 
आहेत ते सगळे काढा. मग तु हांला आढव येतं कोण. आपण टली सांगीतल 
पाह जे आज काळेवाड म ये, उदया कासारवाड म ये कारवाई करायला गेलो असता 
नगरसेवकांचा असा असा फोन आला तु ह  सभागृहाम ये जाह र करा. कारण या या 
चुक या घटना घडतात या यामागे आमचा हा त ेप असेलतर या ठकाणी तु ह  
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आमचे सु दा नाव जाह र करायला मागे पुढे बघता कामा नये. िन तपणे 
सभागृहाम ये नाव यावीत. मग ते सभागृहात बोलतात आ ण समोर याचा जर वेगळा 
बुरखा असेलतर तो फाडताना तु ह  मागेपुढे पाहू नका. येथून पुढ या काळाम ये 
आपण हॉकस झोनवरती एक चांगला डसीजन घेवू आ ण या सभागृहा पुढे वषय 
आणताल अशी अपे ा या ठकाणी य  करते आ ण थांबते, जय ह द जय महारा .                                            

मा.अिभषेक बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज जो 
हॉकस झोनचा वषय चाललेला आहे. ब ेिञय कायालयाम ये तेथील अिधका-यांना 
सांगून आप या भागाम ये जेवढया हातगाडया आहेत यां यावरती कारवाई करावी असे 
आ ह  सांगीतल होतं. यावेळेला आ हांला असे उ र येत होती क  कमचा-यांची सं या 
कमी आहे यामुळे तेवढया प दतीने काम होवू शकत नाह त. यामुळे असे सांगीतल 
होत क  रोडला जेवढया अनिधकृत हातगाडया आहेत तेवढयांना नोट स दया. यांनी 
पाचशे ते सातशे लोकांना द या सु दा. आज एका ठकाणी दहा-दहा हजार, वीस–वीस 
हजार हातगाडया असतीलतर आपले पाच ते दहा कमचार  कशा प दतीने तेथे 
कायवाह  करणार. एका ठकाणी कायवाह  केलीतर परत दुस-या ठकाणी उ या 
राहतात. आप या अिधका-यांनी उचलून आण यानंतर आज आपण साडेसहा हजार, 
बारा हजार, दंड घेवून परत एकदा सोडून देतो. परंतु या हातगडया ज  के यातर 
परत कशाला सोडून दयाय या हे देखील ल ात घेतल पाह जे. आज गणेश उ सव 
आलेले आहेत, यावेळेस आ ह  गणपती मंडपासाठ  परवान या घेतो यावेळेस 
थाप य वभागाम ये एक पावती फाडावी लागते. दोन ते तीन हजार र कम भरावी 

लागते. आज या हातगाडया आप या महापािलके या र यावर अनिधकृतपणे उ या 
आहेत यां याकडून आपण कती महसूल गोळा केला हे देखील आपण ल ात घेतल 
पाह जे. पंपर  िचंचवड म ये उ म प दतीने बीआरट  रोड आहेत, बीआरट  रोडला 
आपण सायकल ॅक दले, फुटपाथ दलेले आहेत. आज फुटपाथ पुणपणे गायब झालेले 
आहेत. या ठकाणी पुणपणे हातगाडयांचे अित मण झालेल आहे. आजच हा िनणय 
घेतला पाह जे, आज याची सव मा हती घेवून ऍटेटाईम कायवाह  करायची ठरवलं 
पाह जे. एका कोप-यामधुन कारवाई चालू करायची आ ण मग परत ती लोक याच 
ठकाणी येणार अशा प दतीने कारवाई नको. एक िनणय झाला पाह जे क  कारवाई 
कशी करायची. जोपयत तो िनणय होत नाह  तोपयत कारवाई नको. पह ला िनणय 
या. आज बघीतल गेलतर पाच हजार सात हजार गर ब लोक इकडून तीकडून गोळा 
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क न हातगाडया वकत घेतात. ते हणतात बाक यानी लावली हणून मी लावली. 
आज याची रोजीरोट  या यावर चाललेली आहे आ ण आज आपण अचानकपण ेती 
हातगाड  ओढून यायची. हे जर  चुक च असलतर  पण आप याला ते करणं भाग 
आहे. आज आपण जर यावर िनणय घेतलातर हजारो लोकां या कुटंूबीयाला वेगळ  
दशा िमळेल. परंतु उदया याच हातगाड या दहा हजार लोकां या कुटंूबीयाशी आपण 
खेळतो. हे सु दा आपण सव सभागृहाने ल ात घेतल पाह जे. यामुळे आताच आयु  
साहेब एक धोरणा मक िनणय यावा आ ण संपुणपणे येक ठकाणी कशी कारवाई 
केली जाईल याचा वचार करावा. एवढच सांगतो आ ण थांबतो. 

मा. अचना बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. तापक रनगर 
ते थेरगाव गावठाण या र याला गाडया लागतात. या ठकाणी गैर यवहार होतो. 
कॉलेजम ये मुली जाता येताना खुप वेगळ असं पाह ला भेटतं. याचा वापर वेगळा 
होतो. या यावर कारवाई करावी हणून आयु  साहेबांना पञ पण दलेलं होतं. 
या यावर काह  कारवाई केलेली नाह . फुटपाथवरती पण हातगाडया आ ण टप-या 

लागले या आहेत. या यावर काह  कारवाई झालेली नाह  तर  आयु  साहेब, 
मा.महापौर साहेब, तु हांला वनंती आहे क  या यावर काह तर  कारवाई करावी.  

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. तुषार हंगेनी 
चांगले  मांडले आहेत. खरच ह  संपुण शहराची गरज होवून बसली. कुठेतर  या 
गोरगर बांचा वचार केला पाह जे अशी एक धा मन थती आहे. आपण एका बाजूला 
शहराचा वचार करतो. चंड माणात डे हलपमट होते ते सु दा नागर क हॉकसचा 
धंदा करतात, वत:च पोट भरतात यांचा पण वचार एका बाजुला करावा लागेल. 
२०१४ म ये  वचारले होते, २०१४ म ये सव ण झाले या सव णानुसार जागा 
८३० हणजे आज जर शहराचे हॉकस पाह लेतर याची चंड सं या आहे. अ रश: 
असा शहरातला कुठला र ता नाह  क  या र यावर हॉकस नाह त. पण आप याला 
या सभागृहात तोह  एक वचार करावा लागेल क  ते देखील या शहराचे नागर क आहेत 
ते देखील या शहरात राहतात. आज एका बाजुला आपणच यांना सांगतो क  तु ह  
काह तर  धंदे करा. कारण क  रोजगाराची सम या देखील आहे, एका बाजूला इ ड ज 
शहरातून चाल या आहेत. एका बाजूला उदयोगधंदयाची प र थती अतीशय वाईट आहे 
आ ण दुस-या बाजूला ह  हॉकस पॉलीसी. तर  कुठतर  साहेब, आप या सवाना हे 
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हॉकस करताना या सव घटकांचा वचार करावा लागेल. आज अपाञ १३७४ आहेत. 
हणजे १३७४ लोकांना आपण अपाञ केल, हे का केलं. आपण पॉलीसी ह  कती साली 

आणली. ट हे डर आहे  २०१४ चा या या अगोदर देखील क सरकारने २००९ ला 
केलेलं आहे. पण आज शहराची अव था फ  आप यामुळ झालेली आहे. या 
शासनामुळे झाली आहे. २४६ जागा तु ह  २०१४ ला आयडे ट फाय केले या हो या. 
या यावर अंमलबजावणी झालेली नाह . हे जर हॉकस झोन झाले असतेतर आज 

शहराची ह  अव था झाली नसती. एका बाजूला माट िसट , एका बाजुला कोटयावधीच 
टडर द ुस-या बाजूला हॉकस. हणजे कुठेतर  चंड मोठया माणात वरोधाभास आहे 
याला कारणीभूत कोण आहे. या शहरा या एका नगरसेवकाची सं था होती. यांनी 
बायोमे क केली, आप याला यात जायच नाह  कोणीची होती, काय होती, सं थेच 
काय नाव होतं. पण ते करत असताना यांनी २००/- . घेतले.  हे २०० पये घेतले 
असताना यांनी कमीत कमी तीन ते चार हजार लोकांना ओळखपञच दलं नाह . ते 
लोक आजह  भाग सिमतीम ये  फे-या घालतात. यां याकडे २००/- . दलेली ती 
पोहच आहे, यांच काय करणार. हणजे आप याला या सगळया बाबी वचारात 
या या लागतील. आज बेरोजगार, अपंग, उ चिश ीत पॉलीसी करत असताना उ च 

िश ीत लोकांनाह  वचारात याव लागेल. का तर यां यापुढेह  रोजगारांचे मोठे  
िनमाण झालेले आहेत. पुणे महानगरपािलकेच माग या तीन चार वषाच सांगतो. 
आ ह  कॉलेजला असताना या टप-या हो या या आ ह  लहानपणापासून बघतो या 
सु दा आज नाह त. याची कुठेह  पेपरला बातमी नाह , कुठेह  काह  अ रश: िस द  
नाह . पण आज पुणे शहरात तु हांला एकह  टपर  दसून येत नाह . अ रश: कुणाल 
कुमारांच सवानी अिभनंदन दहा वेळा केलं. कारण क  यांनी यायह  दला आ ण 
शहराच व ूपीकरणह  होऊ दल नाह . आपण गाडयावा यांचा वचार करतो 
वॉक ंगवा यांचा वचार कोणी करायचा. आपण ट डे हलपमट करायची हे करत 
असताना या हॉकसचे देखील आयडे ट फाय क न तु हांला परत बायोमे क यावी 
लागेल. बायोमे क हणजे काय, मोबाईल घेवून ते जागेवर आले या माणसाच 
हेर फाय केलं याचे आधार चेक केले, आयडे ट फकेशन चेक केलं. दहा हजार लोक 
आहेत यांच तु ह  परत यव थत सव ण करा. यांनाह  एका बाजूला याय दया. 
उदया आम या भागात हॉकस झोन िन तीकरणाचा ठराव आहे. आम या येथे जो 
रोड ड हायडर आहे तो १८ मी.च आहे हणजे तु ह  हॉकस के यानंतर याच ॉ ग 
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होणार, परत लोक हणणार यांना इथ पह यांदा करा. आज या दवशी आपली लोक 
कारवाई करायला जातात मग तीथ नगरसेवकांच संगमनमत हणायच का अिधका-
यांच हणायचं. या दवशी कारवाईला जाणार या दवशी या गाडया तीथं नसतात. 
का नसतात, कुठतर  आप या अिधका-यांच देखील हे संगनमताने होते. माफ या 
माफ या शंभर ट के आहे. आम या प रसरात १०० .२०० . राजरोषपण े
हातगाड वा याकडून घेतले जातात. मी मागेह  तु हाला सांगीतल होत, कोण घेत काय 
केल तु ह  या यावर. का आपण पोलीसाना कळवल नाह . दुस-या बाजुला या 
हॉकसमधुन गु हेगार करण वाढते. हे होत असताना या हॉकसना याय दे याच 
कामपण आपलं आहे. जर आपण हे २४६ आयडे ट फकेशन केलेले हॉकस झोन जर 
डे हलप केले असतेतर आज शहरात ह  अव था झाली नसती. तु ह  डांगे चौकात जा, 
द वाड म ये या काय अव था आहे पहा. आ हांला अपे ीत आहे तु ह  या यावर 
नोट ंग ठेवून संबंधीत अिधका-यांवर कारवाई झाली पाह जे. पण हे करत असताना या 
हॉकसचा देखील वचार करावा लागेल. चार हजार अपाञ का राह ले, चार हजार पे ड ग 
का राह ले. १३०० लोक अपाञ का राह ले, दहा हजार लोकांच पुण का झाल नाह  हे 
सव लेर फकेशन करा. हे करत असताना अपंग असतील, बेरोजगार असतील आ ण 
उ च िश ीत देखील असतील यांचा देखील अंतभाव कशा प दतीने याम ये करता 
येईल परत बायफरकेट करता येईल नाह  येईल आ ण ह क ाची पॉलीसी २००९ ला 
आली आ ण ती २०१४ लाह  आली. ती इ लीमट झाली असतीतर आज ह  प र थती 
आली नसती. भ व यात आज जर  यात यव थत चजेस होवून जर यात ल  
घातलतर  िन तच शहराचे एका बाजूला झालेले बकालीकरण थांबेल. दुस-या बाजुला 
या लोकांचा रोजगाराचाह   िमटेल आ ण तीस-या बाजूला ह  िसट  माट िसट या 

बाजूला जाईल याच देखील नावलौक क होईल. मी तु हांला पु हा एकदा सांगेल क  
तु ह  बायोमे क स ह परत करता येईल का नाह  ते पहाव. या यात अंतभाव 
कशा कारे करता येईल आ ण तो टपर वाला जर तेथून गेलातर आ ण या या 
फॅ टर तला माणूस जर या यावर असेलतर या संदभात काह  करता येईल अशा 
ववीध गो ींचा यात अंतभाव करावा. ए सपट काह  असतीलतर यांना बोलावून 
याव. आ ण भागा माणे दोन हॉकसमधल े कती अंतर असाव, कती मीटर रोडवर 

असाव, आजह  आ ह  ताथवडे बाजार लावतो तर काह  लोक भाजी घेणारे हणतात 
क  बरं झाल आठवडयातून एकदा लावतात आ ण काह  लोकां या त ार  पण येतात 
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क  या यामुळे आ हांला ॅ फकला अडचण होते. जाता येता आ हांला टॉ ट ंग केलं 
जातं. तर  आपण यात ल  घालाव. या दवशी कारवाई होईल या दवशी हातगाडया 
नसतात. परंतु हातगाड वा यांना दोष न देता पह यांदा हॉकस झोनवा याना 
या ठकाणी िश ट करावं यानंतर अंमलबजावणी अतीशय कडक करावी. या या 

अगोदर यांना िश ट करावं. या यावर धोरण करा. परत बायोमे क करता आलतर 
करा. अपाञ केलेले आहेत यांचाह  वचार करा. यांना याय देवू शकलो नाह त 
यांना याय देता येईल का ते पहा आ ण अशा वंिचत घटकाना समा व  करता 

आलतर यांना देखील कराव असं मी या ठकाणी सभागृहाला सुिचत करतो. 

मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. तुषार हंगे 
यांच मी मनापासून अिभनंदन करेल. यांनी अ यंत चांगला  ो र या 
मा यमातून सभागृहात मांडला. साधकबाधक यावर चचा झाली याब ल यांच 
अिभनंदन. या याह  पे ा पुढ जावुन सांगतो क  महापौर आपल अिभनंदन. आता 
पावणेपाच वाजेलेले आहेत आ ण बराचसा वेळ आपण चचा करायला सवाना दला 
याब ल आपलेह  अिभनंदन. या हॉकस झोन या मा यमातून शहरामधले अनेक वषय 

या ठकाणी मांडले गेले आहेत. हॉकस झोनच धोरण २०१४ म ये आपण केल होतं. पुढे 
का आ ण कुठे माशी िशंकली हे आजपयत कळाल नाह . पंपर  िचंचवड शहराम ये सव 
टपर वाले असतील, हातगाड वाले असतील पथार वाले असतील,  या या वभागातून 
या या ठकाणी येक र यावर हणजे तु ह  कुठ याह  ग लीत गेलात, 

कुठ याह  मोठया र यावर गेलात कंवा अजून कुठेजर जायच असेलतर गद  असते. 
तर  यांना आ ह  अनेकवेळा सांगीतल होत क  आपण हॉकस झोन ड लेअर क न 
यांना कुठेतर  बसायची जागा िन त करा. आजपयत आपल हॉकस झोन िन त 

करायच कधीह  ठरले गेलेल नाह . या वषयाची आपण एखाद  वतंञ िमट ंग घेणेत 
यावी अशी आमची मागणी आहे. आयु  साहेब, आप याला काह  गो ी सांगू इ छतो 
क  से. २० म ये भाजीमंडई २००७ या टॅ ड ंगम ये केली गेली होती. या ठकाणी 
ािधकरणाची जागा आप या महापािलकेला ह तांतर त क न या ठकाणी आपण 

जवळपास ८४ गाळे बांध याचा य  केला. या ठकाणी अतीशय चांगली भाजीमंडई 
बांधली असता आता गे या तीन मह यापासून आपली ॉपट  जस आता अनेक 
नगरसेवकांनी सांगीतल क  जागा आपलीच आ ण तेथे दुसरे धंदा करतात. काह  
गु हेगार असतील कंवा अ य कोणाला या यावसायातन, टपर धारकांकडन हा े 
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घे याच काम मा या ऑ फस या समोर ती भाजीमंडई आहे तेथे चाललेल आहे. मी 
अनेकवेळा पञ पण दलेले आहेत क  अिधकृत भाजीमंडई आहे तेथे अित मण 
काढायचतर पह ल काढा आ ण महानगरपािलकेनी यांच भाड काय यायच ते या. 
तीथ लोकानंा ते रतसर दया. तीथ राजरोषपणे धंदा चाललेला आहे. आ ण बाहेरचे 
लोक तेथे यावसाय करतात. दोन ते पाच हजार . पयत पैसे वसुल करतात. 
माझीतर वनंती आहे क  ते पह ल ताबडतोब काढाव. मा.महापौर साहेब, देहू-आळंद  
र ता बीआरट  र ता आहे याम ये आप या फुटपाथवरती दुस-यानी धंदा मांडलेला 
आहे. कुदळवाड ला येतो आपण तेथे अनेक गाडया लागले या आहे, र ता पुण पॅक 
आहे. मग अशा मा यमातून आपली लोक काय करतात. आता सांगीत या माणे 
अित मण जर मा या येथील काढायच असेलतर याना लगेच अ या तासात कळलं 
जातं क  बाबारे आज तु याकडे अित मणची गाड  येणार आहे आज हातगाड  लावू 
नकोस. असा िनरोप जातो. याचा अथ आथ क यवहारह  आपले जे कोणी तेथे 
अिधकार  असतील ते यवहारह  करतो क  काय अशी या िनमी ानी शंका येते. मी 
हॉकस झोन बाबत तु हांला सांगतो क  हॉकस झोनला आपण जी जागा दलेली आहे 
४ फुट X ४ फुट याऐवजी याची जागा वाढवली पाह जे यांची जागा िन त केली 
पाह जे. ४ फुट X ४ फुट म ये तो कसा भाजी वकणार, कसा बसणार. साने चौक ते 
थरमॅ स चौक जे अिधकृत आहेत अनेकवेळा पञ दलेले आहेत. मागे एक एक दोन 
दोन कोट  पयाला लोकांनी दुकान घेतलेले आहेत व यां या पुढ पथार वाले बसतात. 
या यापुढे हातगाड वाला असतो. यांचीह  कोणी संघटना तयार केली. चुकून या 

गाडया गे या क  संघटनेवाले अंगावर धावून येतात. हणून माझी वनंती आहे क  
कोणीह  संघटनेवाले येवू क  कोणीह  येवू चुक चा बसला असेल, चुक च काम करत 
असेलतर, र यावर बसला असेलतर याला उचलून बाजूला ठेवाव अशी माझी वनंती 
आहे. जे जे र यावर, फुटपाथवर असतील हातगाड वाले असतील, पथार वाले असतील 
या लोकांना काढ याची यव था ताबडतोब हावी. आपण अित मण वभाग हा 

मु यालयात घेतलेला आहे. मु यालयातून आज एका भागात दुस-या दवशी दुस-या 
भागात असे केले जाते परंतु तो या भागातून येईपयत परत पाठ मागे बसलेले 

असतात. हणून या या भागाम ये अित मणाची जी काह  िस ट म असेल ती 
आपण करावी अशी वनंती. मेन जे र ते आहेत या ठकाणचे पह ले हातगाड वाले, 
टपर वाले जे कोणी बसणार असतील यांना बसू दयाव अशी मी वनंती करतो. आयु  
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साहेब, पु हा एकदा सांगतो क  मा या येथील भाजी मंडईम ये अित मण झालेलं आहे 
ते ताबडतोब काढाव नाह तर या भाजीमंडईला आ ह  जावुन लॉक लावू एवढच सांगतो 
आ ण थांबतो.     

मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी खरंतर 
तुषार हंगेच मनापासून अिभनंदन करतो. दोन तीन तास एखादया वषयाम ये चचा 
होते. हा वषय अ यंत मह वाचा आहे. येक जण आप या प दतीन या संदभाम ये 
भाषण करता करता मत देत होतं. काह  जणांनी र या या संदभाम ये फुटपाथवर 
अित मण आहेत अशा प दतीची भावना य  केली. काह  जणांनी सांगीतल क  टप-
या या भाईगीर या मा यमातून आहेत. खरतर सगळयां या भावनांचा जर आपण 
वचार केलातर दोन गो ी िन तच कर याची गरज आहे. या प दतीन 
पथार वा यांच िनयोजन हो याची गरज होती.  कोणीतर  सांगीतल केशव घोळवेनी खुप 
चांगल काम केलं. मला असं वाटत क  हातगाड वा यांना, टप-यावा यांना याय देवून 
या शहराच व ूपीकरण थांबव याची ख-या अथान गरज आहे. सगळया या भावना 
या हो या या टप-या कमी झा या पाह जे, काह  जणांनी सांगीतल क  टप-या या 

मा यमातून जे उदरिनवाह करतात यां याह  माग ताकद न उभा राह ल पाह जे. 
मा.महापौर साहेब, मी आपला अिधक वेळ घेणार नाह , मला क पना आहे क  दोन 
तीन तास आपण याच वषयावर चचा करतो. फ न फ न तेच वषय येतात. खरतर 
हॉकसच धोरण हे गे या अनेक वषापुव  झालं. परंतु हॉकस या संदभामधली पॉलीसी 
या महापािलके या मा यमातून आजून पयत केलेली नाह  खरतर हे आप या 
सगळयांच दुभा य आहे. आता द ाकाकानी सांगीतल ४ फुटा ऐवजी १० फुट जागा 
दली पाह जे. माजी सव नगरसेवकांना वनंती आहे क  पह या आप या भागात या 
टप-या काढाय या, आप या भागातील फुटपाथवर या सगळया लोकांना एका जागेवरती 
घेवून जायचं कृपाक न माझी वनंती आहे क  या जागांना सु दा वरोध करा. ती 
जागा आप या घरा या जवळ आहे ती जागा आपण नाह  दलीतर टप-यावाले टप-
या याच जागेवर राहतील, हॉकसवाले हॉकस याच प दतीने राहतील. आ ण पु हा 
एकदा टप-याच नगर कुणीतर  सांगीतल एवढा मांक आला तेवढा मांक आला, 
खरतर दहा वषापुव च शहराच चांगल लॅिनंग केल असतंतर आपला हा मांक पण 
खाली आला असता. वषात आ ह  चांगलच कर याचा य  करतो. या महापािलके या 
सभागृहा या मा यमातून चांगले वचार, चांगली वालीट , चांग या प दतीचे हॉकस 
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झोन हणजे आयु  साहेब माझी वनंती आहे यािनमी ान खरंतर दोन भाग 
अित मणाचे केले पाह जे. आज अशी प र थती आहे क  सं याकाळ  सहा यानंतर 
एखादया चौकाम ये टप-या एवढया वाढले या असतात क  एकह  अिधकार  तीथे जात 
नाह . यांना आपण तशा प दतीची डयुट  देणे भाग आहे हणजे टप-यासाठ  वेगळा 
भाग आ ण बाक  अित मण वभाग वेगळा अशा प दतीने केलंतर शहराच व ूपीकरण 
थांबेल. नाह तर अित मणाची, बांधकामाची कारवाई कर यासाठ  तोच ताफा आहे तोच 
अिधकार  आहे, तोच कमचार  आहे. आ ण टप-या काढायला पण तोच कमचार  तोच 
अिधकार  आहे. माग या आठवडयाम ये आपण ठरवल होत क  पह ले दहा हॉकसतर 
आपण क . या प दतीने आपण एखादा वषय गांभीयाने घेतला, कोणीतर  वाईन 

यू या संदभाम ये सांगीतलं. याबाबतीत जेवढ आपण तातड न करतो तसं दहा 
हॉकस झोन जर आपण केलीतर या भागामध या पथार वा यांना याय द यासारख 
होईल. माग या टॅ ड ंग किमट या मा यमातून आपण एक वषय केला क  कती 
दंड आकारायचा. आपण दंड आका न कती टप-या कमी झा या. पु हा याच टप-या 
येतात. खरतर टप-याच शहर हे नाव आप याला पुसायच असेलतर आयु  साहेब 
माझी वनंती आहे या िनमी ान क  आपण पथार वा यांबरोबरच हॉकसच धोरण हे 
वर त राबवल पाह जे. मी नगरसेवकांना सांगतो क  आपण टपर वा यांसाठ  फोन नका 

क . आपणच हणायच राहू दे मा या िमञाची टपर  आहे. मा या भावाची टपर  आहे 
आ ण दुस-या बाजूला आपण काय हणतो अिधकार  काम करत नाह त. अिधका-यांना 
सु दा आपण ताकद दली पाह जे. कुठ याह  चौकात जा सगळया ठकाणी टप-याच 
सा ा य आहे. तर  आयु  साहेब माझी वनंती आहे क  या धोरणाची वर त 
अंमलबजावणी क न वेगवेगळया जागा महापािलके या मा यमातून देता येतील अशा 
संदभामधली कारवाई आपण वर त करावी अशा प दतीची वनंती करतो आ ण 
मा.महापौरांनाह  वनंती करतो क  खरतर ो राचा तास हा एक तासाचा असतो 
आ ण तीन तीन चार चार तास  या वषयावर चचा करतो. अ यंत मह वाचे वषय 
आहेत परंतु आपण एखादया वषयावरच बोलतोय. खरतर हा वषय वषयपञीकेवर 
आला असतातर अजूनह  आपण चचा केली असती. मा.महापौर साहेब, आप याला 
वनंती करतो क  आपण वषयाला चालू कराव, ध यवाद.                  

मा.माधवी राजापूरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
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           वषय मांक – १ 

दनांक- ६/९/२०१८         वभाग – मा.आयु    
 

      संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  लेखा/१५/का व/६९६९/२०१८  
               द.१३/०६/२०१८ 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९२५ द.१८/०७/२०१८      
                        

       बँक ऑफ बडोदा, पंपर  िचंचवड व ता रत शाखा येथे द.२३/५/२०१८ 
अखेर आधार िनधी खाते .३१०६०२०००००००९ खा यावर र. .१८,१६,०८,३९५/- 
(अ र  र. .अठरा कोट  सोळा लाख आठ हजार तीनशे पं या णव फ ) िश लक 
आहेत. तसेच मागासवग य क याणकार  िनधी खाते .३१०६०२००००००१२ म ये 
र. .३,२७,५३४५५/- (अ र  र. .तीन कोट  स ावीस लाख ेप न हजार चारशे 
पंचाव न फ ) िश लक आहेत. आधारिनधी व मागासवग य क याणकार  िनधीम ये 
मागील ३ वषाम ये कुठलाह  खच झालेला नाह . आधारिनधी व मागासवग य 
क याणकार  िनधी बंद कर यात येईल व उपल ध िश लक िनधी सवसाधारण 
िनधीम ये वग कर यात येईल. सदर खा यांवर ल रकमांना FFD सु वधा अस याने 
रोजची िश लक र कम बदलत असते. तर  सदर खा यामधील र कम वग कर या या 
दवशी मुदत ठेव, मुदत ठेवीवर ल याज व जो Effective Balance असेल ती  िश लक 
ा  धर यात येऊन िश लक सवसाधारण िनधीकडे वग कर यात येईल. तर  

आधारिनधी व मागासवग य क याणकार   िनधी ह  दो ह  िनधी बंद क न सदर 
िनधी या खा यावर ल उपल ध िश लक महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील  करण ६ प रिश  ड िनयम (३) ३ अ वये सवसाधारण िनधीम ये 
जमा करणेस मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदर वषय द र  
दाखल करणेस मा यता देणेत यावी.  

मा.चंदा लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  

मा.आशा धायगूडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ चा वचार पुढ ल 
सभेचेवेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडते. 

मा.घुले नानी ऊफ हराबाई – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देते. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक -  २५४                                  वषय मांक – १ 
दनांक- ६/९/२०१८              वभाग – मा.आयु    

 

      संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  लेखा/१५/का व/६९६९/२०१८  
               द.१३/०६/२०१८ 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९२५ द.१८/०७/२०१८   
    

           वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
 अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
          ------ 
मा.उषा उफ माई ढोरे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
                                                     वषय मांक – २ 
दनांक- ६/९/२०१८           वभाग – मा.आयु    
 

  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/६/का व/७६४८/२०१८  
            द.३०/०६/२०१८ 
         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२८६८ 
            द.१८/०७/२०१८ 
 
     कायदा स लागार ( ) कायदा वभाग यांनी द.१२/०६/२०१८ चे 
तावा वये कायदा वभागाकड ल सन २०१८-१९ या आिथक वषाक रता 'मनपा 

यायालय अ थापना खच' या लेखािशषावर र.  ८०,००,०००/- इतक  तरतुद वा षक 
अंदाज प कात कर यात आलेली आहे. तथा प, आकुड  यायालयाचे सन २०१७-२०१८ 
चे वा षक वेतन व भ े खचाची मागणी बील र. .८०,९०,९२८/- इतके देय होत आहे. 
यामुळे सदरचे बल अदायगीकामी उपल ध तरतुद अपुर  पडत आहे. या िशवाय पुणे 
यायालय येथील मनपा चबर नं.५२ चे देखभाल दु ती, वा षक वगणी व इतर खच 

यासाठ  सदर लेखािशषावर र कम िश लक ठेवणे आव यक आहे. यांनी "वाहन 
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नुकसान भरपाई" लेखािशषातून "मनपा यायालय आ थापना" लेखािशषावर 
र. .२,००,०००/-(अ र  र. . दोन लाख फ )  वभागाअंतगत वग करण करणेस 
मा यता देणेत यावी. 

मा.माधवी राजापूरे-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना माडते- भाग . 
२८ पंपळे सौदागरम ये नागर  व तीम ये मोठया माणावर वाढ होत आहे. यामुळे 
नाग रकां या सोयी या ीने खालील नमूद केलेली वकास कामे करणे गरजेची आहेत. 
यामुळे खालील नमुद केले या वकास कामांचा समावेश सन २०१८-१९ चे मुळ 

अंदाजपञकात वशेष योजना या लेखािशषकात न याने समावेश क न आव यक तरतूद 
करणेस मा यता देणेत यावी. 

अनु 
. 

कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम 

आव यक 
तरतुद 
र कम पये 

वाढ घट 

१ भाग . २८ पंपळे 
सौदागर येथील गंगा 
पाक चौक ते वराज 
गाडन चौकाकडे 
जाणारा १८.०० मी.. ं द  
र ता व यशदा गो वंद 
चौकाकडे जाणारा 
२०.०० मी. ं द 
ड .पी.र ता अदयावत 
प दतीने वकसीत 
करणे.    

२०००००००० ५०००००० ५०००००० -- 

२ अखिचत कामांमधुन 
िश लक तरतूद   

-- -- -- ५०००००० 

 एकूण २०००००००० ५०००००० ५०००००० ५०००००० 
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  तसेच भाग . २८ पंपळे सौदागर म ये नाग रक व तीम ये 
मोठया माणावर वाढ होत आहे. यामुळे खालील नमूद केले या वकास कामे 
नाग रकां या सोयी या ने करणे गरजेची आहेत. तथा प  खालील वकास कामांना 
सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात असलेली अंदाजपञक य र कम अपुर  पडत आहे. 
तर  सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकातील खालील कामांना वाढ व अंदाजपञक य 
र कम िमळणेकामी  मा यता देणेत यावी. 

अ
नु.
. 

कामाचे नाव पान 
/अनु. . 

अंदाजपञक य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ पंपळे सौदागर भाग . ५५ 
मधील झरवर  र ता 
यु.ट .ड यु.ट . प दतीने 
वकसीत करणे.   

३५/११७ १५,००,००० २०,००,००,००० 

२ भाग .२८ पंपळे सौदागर 
मधील िसमरण कॉनर ते 
ओसे सोसायट  पयतचा 

१८.०० मी. ड .पी.र ता 
वकसीत करणे.     

३५/११८ ३०,००,००० १०,००,००,००० 

        

  तसेच मा.महापािलका सभा मांक १७ वषय . १५ ठराव .२०२ द. 
२२/६/२०१८ अ वये व ुत वषयक ८ कामांसाठ  र कम .६,८०,००,०००/- तरतूद 
वग करणास मा यता दे यात आलेली आहे. सदर ठरावात खालील माणे दु ती 
कर यास मा यता दे यात यावी. 

  वर ल माणे उपसूचने ारे मंजूर केले या तावातील अ. . ७ व ८ 
कामांसाठ  अनु मे र. . २,००,००,०००/-  व . . १,००,००,०००/-  इत या र कमेस 
शासक य मा यता दे यात यावी. तसेच थाप य उदयान वभागामधील मनपा या 

सन २०१८-१९ या नवीन अंदाजपञकात खालील त याम ये नमूद के या माणे 
कामाचे नावात बदल व सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. 
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अ. . उपलेखािशष अथवा 
कामाचे मुळ नाव  

उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नवीन नाव  

लेखािशष  अंदाज
पञक 
पान 
.  

अंदाज 
पञक 
अ. . 

मुळ शासक य 
मा यता 

सुधार त 
शासक य 

मा यता 

सन २०१७-
१८ ची मुळ 
तरतुद 

१ भाग . १२ मधील 
उदयानांची कामे करणे 
(भाग-२) 

भाग . १३ मधील 
उदयानांची दु तीची व 
अनुषंिगक थाप य 
वषयक कामे करणे.   

थाप य 
उदयान 

२७८ २१२ १५०००००० १५०००००० ६०००००० 

२ भाग . १३ यमुनानगर 
येथील सदगु  द  
उदयानाम ये जुने 
वॉचमन कॉटर पाडून या 
जागेवर न वन वॉचमन 
कॉटर व वरंगुळा क  
उभारणे.   

भाग . १३ यमुनानगर 
येथील सदगु  द  
उदयानाम ये जुने 
वॉचमन कॉटर पाडून या 
जागेवर न वन वॉचमन 
कॉटर व वरंगुळा क  
उभारणे आ ण इतर 
उदयानांची थाप य 
वषयक काम करणे.  

थाप य 
उदयान 

२७९ २२८ ३५००००० ८०००००० २२८५००० 
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      तसेच थाप य उदयानामधील सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये त याम ये नमूद केले या अ. . १ या कामाचा समावेश 
क न खालील माणे कामा या तरतूद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ
.

. 

लेखािशष  कामाचे नाव वॉड 
. 

पान . 
/अ. . 

शासक य 
मा यता  

 सन २०१८-
१९ ची सु  
तरतुद 

तरतूद म ये 
वाढ 
करावयाची 

तरतूद म ये 
घट 
करावयाची 

 एकुण 
उपल ध 
तरतुद 

१ थाप य 
उदयान 

भाग . ३  
च-होली येथील 
वाघे र मं दर 
प रसरात उदयान 
वकिसत करणे 
(ट पा-२)     

३  ३००००००० ० २५००००० ० २५००००० 

२ वशेष 
योजना  

भाग . ७  
च-होली द नगर 
(काळ  िभंत र ता) 
वकास 
आराखडयातील 
र ता वकसीत 
करणे.   

३ २३/१०४ - १२००००००० - २५००००० ११७५००००० 
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       तसेच मा.महापािलका सभा ठराव . २३६ द.२०/०७/२०१८ या ठरावातील 
तावात नमुद केले या भाग . २५ या कामां या अंदाजपञक य र कम चुकले 

अस याने खालील माणे दु त करणेस मा यता देणेत यावी.  

अ. . ठरावातील 
अनु. . 

कामाचे नाव ठरावातील 
अंदाजपञक य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ १०५ भाग . २५ वाकड येथील भुजबळ 
व ती मधुन वाकडकर व ती माग 
भुमकरव ती येथील हंजवड कडे 
जाणा-या एम.ड .आर. ३१ र याला 
जोडणारा ३०.०० मी. ं द ड .पी.र ता 
वकसीत करणे. 

(पान . ३५, अनु. .१२७)   

१०,००,००,००० ३५,००,००,००० 

२ १०९ भाग . २५ वाकड गावठाण 
येथील र ते िसमट काँ टचे करणे. 
(पान .३६, अनु. .१३५)  

५,००,००,००० २५,००,००,००० 

   

तसेच पंपर  िचंचवड मनपा माफत न याने भोसर , जजामाता पंपर , थेरगांव, 
आकुड , मासुळकर कॉलनी व िचंचवड येथे तालेरा णालया या ठकाणी असे एकुण ६ 
नवीन णालये थाप य वभागामाफत बांधणेत येत आहेत. तथा प मा.शहर 
अिभयंता यांनी कळ वलेनुसार सदर या नवीन णालयांसाठ  सांडपाणी या क  
(ETP) बांधणे बाबत पयावरण वभागास कळ वले आहे. पयावरण वभागा या सन 
२०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये या कामांचा आंतभाव नस याने परंतु णालये चालू 
होणे या ीने या सव णालयांसाठ  आव यकतेनुसार वतंञपणे सांडपाणी या 
क  (ETP) बांधणे आव यक आहे. 
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 यानुसार पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने ठक ठकाणी न याने बांधणेत येत 
असले या णालयाक रता ( जजामाता पंपर , थेरगांव, आकुड , मासुळकर कॉलनी व 
िचंचवड येथे तालेरा णालय) आव यक या मतेचे सांडपाणी या क  (ETP) 
बांधणे या कामाचा अंतभाव पयावरण वभागा या सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकामधील भांडवली खचाम ये न याने लेखािशषा दारे क न सदर कामाक रता 
अंदाजे पये ०५.०० कोट या खचास शासक य मा यता देणेत यावी व या सव 
कामासाठ  चालू आिथक वषात सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात थाप य वभागातील 
‘ णालये व दवाखाने’ या लेखािशषावर ल आव यक ती र कम पये ५०.०० लाख 
इतक  तरतूद पयावरण वभागा या भांडवली कामा या लेखािशषावर वग करण करणेस 
मा यता देणेत यावी.  

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.उषा उफ माई ढोरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – २५५                                    वषय मांक – २ 
दनांक- ६/९/२०१८           वभाग – मा.आयु    
 

  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/६/का व/७६४८/२०१८  
            द.३०/०६/२०१८ 
         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२८६८ 
            द.१८/०७/२०१८ 
 
     कायदा स लागार ( ) कायदा वभाग यांनी द.१२/०६/२०१८ चे तावा वये 

कायदा वभागाकड ल सन २०१८-१९ या आिथक वषाक रता 'मनपा यायालय 
अ थापना खच' या लेखािशषावर र.  ८०,००,०००/- इतक  तरतुद वा षक अंदाज 
प कात कर यात आलेली आहे. तथा प, आकुड  यायालयाचे सन २०१७-२०१८ चे 
वा षक वेतन व भ े खचाची मागणी बील र. .८०,९०,९२८/- इतके देय होत आहे. 
यामुळे सदरचे बल अदायगीकामी उपल ध तरतुद अपुर  पडत आहे. या िशवाय पुणे 
यायालय येथील मनपा चबर नं.५२ चे देखभाल दु ती, वा षक वगणी व इतर खच 

यासाठ  सदर लेखािशषावर र कम िश लक ठेवणे आव यक आहे. यांनी "वाहन 
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नुकसान भरपाई" लेखािशषातून "मनपा यायालय आ थापना" लेखािशषावर 
र. .२,००,०००/-(अ र  र. . दोन लाख फ )  वभागाअंतगत वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . २८ पंपळे सौदागरम ये नागर  व तीम ये 
मोठया माणावर वाढ होत आहे. यामुळे नाग रकां या सोयी या ीने खालील नमूद 
केलेली वकास कामे करणे गरजेची आहेत. यामुळे खालील नमुद केले या वकास 
कामांचा समावेश सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकात वशेष योजना या लेखािशषकात 
न याने समावेश क न आव यक तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

अनु 
. 

कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम 

आव यक 
तरतुद 
र कम पये 

वाढ घट 

१ भाग . २८ पंपळे 
सौदागर येथील गंगा 
पाक चौक ते वराज 
गाडन चौकाकडे 
जाणारा १८.०० मी. ं द  
र ता व यशदा गो वंद 
चौकाकडे जाणारा 
२०.०० मी. ं द 
ड .पी.र ता अदयावत 
प दतीने वकसीत 
करणे.    

२०००००००० ५०००००० ५०००००० -- 

२ अखिचत कामांमधुन 
िश लक तरतूद   

-- -- -- ५०००००० 

 एकूण २०००००००० ५०००००० ५०००००० ५०००००० 

  तसेच भाग . २८ पंपळे सौदागर म ये नाग रक व तीम ये 
मोठया माणावर वाढ होत आहे. यामुळे खालील नमूद केले या वकास कामे 
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नाग रकां या सोयी या ने करणे गरजेची आहेत. तथा प  खालील वकास कामांना 
सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात असलेली अंदाजपञक य र कम अपुर  पडत आहे.तर  
सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकातील खालील कामांना वाढ व अंदाजपञक य र कम 
िमळणेकामी  मा यता देणेत येत आहे. 

अ
नु.
. 

कामाचे नाव पान 
/अनु. . 

अंदाजपञक य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ पंपळे सौदागर भाग . ५५ 
मधील झरवर  र ता 
यु.ट .ड यु.ट . प दतीने 
वकसीत करणे.   

३५/११७ १५,००,००० २०,००,००,००० 

२ भाग .२८ पंपळे सौदागर 
मधील िसमरण कॉनर ते 
ओसे सोसायट  पयतचा 

१८.०० मी. ड .पी.र ता 
वकसीत करणे.     

३५/११८ ३०,००,००० १०,००,००,००० 

        

   तसेच मा.महापािलका सभा मांक १७ वषय . १५  ठराव .२०२ द. 
२२/६/२०१८ अ वये व ुत वषयक ८ कामांसाठ  र कम .६,८०,००,०००/- तरतूद 
वग करणास मा यता दे यात आलेली आहे. सदर ठरावात खालील माणे दु ती 
कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

  वर ल माणे उपसूचने ारे मंजूर केले या तावातील अ. . ७ व ८ 
कामांसाठ  अनु मे र. . २,००,००,०००/-  व . . १,००,००,०००/-  इत या र कमेस 
शासक य मा यता दे यात येत आहे. तसेच तसेच थाप य उदयान वभागामधील 

मनपा या सन २०१८-१९ या नवीन अंदाजपञकात खालील त याम ये नमूद 
के या माणे कामाचे नावात बदल व सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . उपलेखािशष अथवा 
कामाचे मुळ नाव  

उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नवीन नाव  

लेखािशष  अंदाज
पञक 
पान 
.  

अंदाज 
पञक 
अ. . 

मुळ शासक य 
मा यता 

सुधार त 
शासक य 

मा यता 

सन २०१७-
१८ ची मुळ 
तरतुद 

१ भाग . १२ मधील 
उदयानांची कामे करणे 
(भाग-२) 

भाग . १३ मधील 
उदयानांची दु तीची व 
अनुषंिगक थाप य 
वषयक कामे करणे.   

थाप य 
उदयान 

२७८ २१२ १५०००००० १५०००००० ६०००००० 

२ भाग . १३ यमुनानगर 
येथील सदगु  द  
उदयानाम ये जुने 
वॉचमन कॉटर पाडून या 
जागेवर न वन वॉचमन 
कॉटर व वरंगुळा क  
उभारणे.   

भाग . १३ यमुनानगर 
येथील सदगु  द  
उदयानाम ये जुने 
वॉचमन कॉटर पाडून या 
जागेवर न वन वॉचमन 
कॉटर व वरंगुळा क  
उभारणे आ ण इतर 
उदयानांची थाप य 
वषयक काम करणे.  

थाप य 
उदयान 

२७९ २२८ ३५००००० ८०००००० २२८५००० 
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           तसेच थाप य उदयानामधील सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये त याम ये नमूद केले या अ. . १ या कामाचा समावेश  
क न खालील माणे कामा या तरतूद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . लेखािशष  कामाचे नाव वॉड 
. 

पान . 
/अ. . 

शासक य 
मा यता  

 सन २०१८-
१९ ची सु  
तरतुद 

 तरतूद म ये 
वाढ 
करावयाची 

तरतूद म ये 
घट 
करावयाची 

 एकुण 
उपल ध 
तरतुद 

१ थाप य 
उदयान 

भाग . ३  
च-होली येथील 
वाघे र मं दर 
प रसरात उदयान 
वकिसत करणे 
(ट पा-२)     

३  ३००००००० ० २५००००० ० २५००००० 

२ वशेष 
योजना  

भाग . ७  
च-होली द नगर 
(काळ  िभंत 
र ता) वकास 
आराखडयातील 
र ता वकसीत 
करणे.   

३ २३/१०४ - १२००००००० - २५००००० ११७५००००० 
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       तसेच मा.महापािलका सभा ठराव . २३६ द.२०/०७/२०१८ या ठरावातील 
तावात नमुद केले या भाग . २५ या कामां या अंदाजपञक य र कम चुकले 

अस याने खालील माणे दु त करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . ठरावातील 
अनु. . 

कामाचे नाव ठरावातील 
अंदाजपञक य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ १०५ भाग . २५ वाकड येथील भुजबळ 
व ती मधुन वाकडकर व ती माग 
भुमकरव ती येथील हंजवड कडे 
जाणा-या एम.ड .आर. ३१ र याला 
जोडणारा ३०.०० मी. ं द ड .पी.र ता 
वकसीत करणे. 

(पान . ३५, अनु. .१२७)   

१०,००,००,००० ३५,००,००,००० 

२ १०९ भाग . २५ वाकड गावठाण 
येथील र ते िसमट काँ टचे करणे. 
(पान .३६, अनु. .१३५)  

५,००,००,००० २५,००,००,००० 

   

तसेच पंपर  िचंचवड मनपा माफत न याने भोसर , जजामाता पंपर , थेरगांव, आकुड , 
मासुळकर कॉलनी व िचंचवड येथे तालेरा णालया या ठकाणी असे एकुण ६ नवीन 

णालये थाप य वभागामाफत बांधणेत येत आहेत. तथा प मा.शहर अिभयंता यांनी 
कळ वलेनुसार सदर या नवीन णालयांसाठ  सांडपाणी या क  (ETP) बांधणे बाबत 
पयावरण वभागास कळ वले आहे. पयावरण वभागा या सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकाम ये या कामांचा आंतभाव नस याने परंतु णालये चालू होणे या ीने या 
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सव णालयांसाठ  आव यकतेनुसार वतंञपणे सांडपाणी या क  (ETP) बांधणे 
आव यक आहे. 

 यानुसार पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने ठक ठकाणी न याने बांधणेत येत 
असले या णालयाक रता ( जजामाता पंपर , थेरगांव, आकुड , मासुळकर कॉलनी व 
िचंचवड येथे तालेरा णालय) आव यक या मतेचे सांडपाणी या क  (ETP) 
बांधणे या कामाचा अंतभाव पयावरण वभागा या सन २०१८-१९ या अंदाजपञकामधील 
भांडवली खचाम ये न याने लेखािशषा दारे क न सदर कामाक रता अंदाजे पये ०५.०० 
कोट या खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे व या सव कामासाठ  चालू आिथक 
वषात सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात थाप य वभागातील ‘ णालये व दवाखाने’  या 
लेखािशषावर ल आव यक ती र कम पये ५०.०० लाख इतक  तरतूद पयावरण वभागा या 
भांडवली कामा या लेखािशषावर वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 अनुकूल- ८१             ितकूल – ० 

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

      ------- 

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

                                                        वषय मांक – ३ 
दनांक- ६/९/२०१८              वभाग – मा.आयु    

 

          संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव     
               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९१६ 
                  द.१८/०७/२०१८ 
 

       पंपर  िचंचवड मनपा मा.महापािलका सभा ठराव .९१० द.२३/०८/२०१६ अ वये 
पं.िचं.मनपा या वतीने पी.एम.पी.एम.एल. ६०:४० या त वानुसार घे यात येणा-या १५५० 
बसेस पैक  ५५० वातानुकूिलत बसेस ए.एस.आर.ट .यु. या क  शासना या अंिगकृत 
सं थेकडून घे यास, १०० बसेस पुणे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ६०:४० या 
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त वानुसार खरेद  कर यास व उव रत ९०० बसेस माकट फायना स मेकॅिनझम या माणे 
महामंडळा या ठरावा माणे गठ त ४ सद य सिमतीने ठर वले या पेिस फकेशन व सेवा तर 
करारा माणे मा यता दे यात आली आहे. आज रोजी पी.एम.पी.एम.एल. कडून फ  २०० 
बसेस खरेद  झा याचे समजते. सुमारे दोन वषापुव  मा यता देवून सु दा पी.एम.पी.एम.एल. 
कडून बसेस खरेद स अ यंत वलंब होत आहे प रणामी शहरातील सावजिनक वाहतुक 
यव थेवर वपर त प रणाम होत आहे. यामुळे पी.एम.पी.एम.एल. या मागणीनुसार व 
पेिस फकेशन नुसार लेखा वभागाकड ल बसेस खरेद  या तरतूद मधून बसेस मनपा माफत 

खरेद  क न पी.एम.पी.एम.एल. ला उपल ध क न देणे बाबतचा वषय धोरणा मक बाब 
हणून मा यता देणेत यावी.  

मा. योगीता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पीएमपीएमएल या 
बाबतीत काल या टॅ ड क किमट म ये सु दा मी या गो ी बोललो. कारण 
पीएमपीएमएल या बाबतीत ब-याचशा त ार  असतात एक अिधकार  आप याला 
पीएमपीएमएल या वतीने दे यात आलेला आहे. मा.महापौर साहेब, आज तुमचा अपमान 
झालेला आहे, आज टॅ ड ंग किमट या चेअरमनचा अपमान झालेला आहे. महापौर हे या 
शहराचे आहेत कुठ या प ाचे नाह त. पु या मध या महापौरांनी पञ एक तारखेला 
द यानंतर चार तारखेला िमट ंग लागली. थायी सिमती चेअरमननी १४ तारखेला पञ 
द यानंतर अजूनह  पंपर  िचंचवड या महापौरांना आ ण टॅ ड गं किमट  चेअरमनला 
वचारात घेतलेल नाह . आ ह  सव सद य पीएमपीएमएल या बाबतीत टॅ ड ंगला बोलत 
असतो. आज तीन तीन वष, पाच पाच वष, आठ आठ वष चालू असलेले ट आप या 
एकाह  सद यांना न सांगता हे ट यांनी बंद केले आहेत. महापौर साहेब, या ठकाणी 
पीएमपीएमएलचे जबाबदार अिधकार  आले असतीलतर यांना आपण बोलवा आ हांला यांना 
जाब वचारायचा आहे. आम या शहरांला तु ह  दु यम वागणूक का देता. तसेच आप या 
१५४ कामगारांचा पण वषय आहे. आयु  साहेबांनी येक वभागाला वचारल होत क  ह  
लोक आप याला हवी आहेत का. काह  अहवाल सु दा याचे सादर झालेले आहेत. कोणी 
आडवलेत, कोणापयत कोण पोहचवत नाह त हे आ हांला पण मा हती आहे. आज आप या 
शहरातील ॉपटया यां या ता यात द या आहेत. काह  ठकाणी डेपो या संदभातील 
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असतील, ट या संदभाती असतील आ हांला मा या ाच उ र पाह जे क  जर पु या या 
महापौरांनी पञ द यानंतर चार दवसाम ये िमट ंग लागते तर आप या टॅ ड ंग चेअरमननी 
दले या पञाला, पंपर  िचंचवड शहरातील थम नागर कानां काह  कमंत आहे का नाह . हा 
असा द ुजाभाव का. याच उ र दयाव नंतर बोल याची संधी दयावी. 

मा. वकास डोळस - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  साहेब काल 
टॅ ड ंग िमट ंगला तु ह  न हते. पीएमपीएमएलम ये ४० ट के भागीदार  आपली आहे आ ण 

६० ट के पु याची आहे. जर १० ट यामुळ मींद बनायच असेलतर ते १० ट के देवून टाका. 
महापौर साहेबांनी यानंा पञ दलं या पञाला केराची टोपली आ ण पुणे महापािलके या 
महापौरांनी पञ दलेल असेल आ ण चार दवसात िमट ंग लागत असेलतर आपल अवघड  
आहे. आज अनेक ट चालू करावेत हणून आपले नगरसद य पञ देत असतात. 
पाठ माग यावेळेस मा या भागात अम या मुलांसाठ  एका बससाठ  ताव होता 
त कालीन महापौर िनतीन आ पा यांनी पञ दलं. नंतर आमदार साहेबांनी पञ दलं. 
वेळोवेळ  फोलोअप घेवून पण तो ट चालू झाला नाह . मग शेवट  टॅ ड ंगला यांचा िनधी 
थांबव यानंतर आठवडयात ट चालू झाला. नाक दाब यावर त ड उघडत अशी प र थती 
आहे. पपंर  िचंचवड शहरात चालणा-या बसेस आ ण पुणे शहरात चालणा-या बसेस 
बघीत यातर यां याकडे परेशन जा त आहे, आप याकडे कमी आहे. वषय फ  पैशाचाच 
असेलतर एकदा इकड ठराव करा आ ण दहा ट के र कम एकदा देवून टाका आ ण ते 
पीएमपीएमएलच ऑ फस म येभागी कुठतर  आणा. काल सागंीतल होतं क  गुंडे मॅडमला 
बोलवा या आ या असतीलतर यांनी येवून पह यांदा खुलासा करावा क  आम या 
महापौरांनी पञ दलं याच यांनी काय केल,ं  नंतर मी बोलतो. 

मा.पंकज भालेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पीएमपीएमएल या 
संदभातील वषय आलेला आहे आताच मा या सहकायानी सांगीतल क  आपला ४० ट के 
सहभाग कायम असुन सु दा यां याकडून आप याला दुजाभावाची वागणूक िमळते कारण 
क  गे या चार मह यापासून एक ट चालू कर याबाबत पाठपुरावा करतो मी यांना पञ 
दल क  वदया याची, नागर कांची गैरसोय होते. यांनी पञ दलं क  ाय हर, क ड टरची 
सं या कमी आहे यामुळे हा ट चालू क  शकत नाह त. अशा ब-याचशा स मा.सद यांनी 
मागणी क न सु दा कुठलाह  ट चालू केला जात नाह . जे ट चालू केलेले आहेत ते ट 
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बंद केले जातात स मा.नगरसेवकांना व ासात घेतल जात नाह . याच काळात आम याच 
भागातून चाकण एमआयड सीम ये जा यासाठ  ट चालू केला गेला आ ण आ हांला याची 

मा हती सु दा दली नाह  आ ण आ ह  चार-पाच मह यापासून ट चालू करावा हणून 
पाठपुरावा करतो तर तो ट चालू केला जात नाह . तर  असे पीएमपीएमएलचे अिधकार  का 
द ुजाभाव करतात हा जाब यांना वचारला पाह जे. नगरसेवकांनी मागणी केलेले ट काह तर  
कारण देवून चालू केले जात नाह त आ ण पुणे महानगरपािलकेचे सगळे ट चालू केले 
जातात असे का. असे बरेचसे  या ठकाणी स मा.सद यांना वचारायचे आहेत. यांची 
उ र आज या ठकाणी िमळाली पाह जेत. ऑग  २०१७ म ये एसट चे काह  अिधकार  
आप या येथे पीएमपीएमएलने भरलेले आहेत, आप याकडे अिधकार  चांगले नाह त का. 
एसट चे सेवािनवृ  अिधकार  आप याकडे भरले गेलेले आहेत आ ण ते अिधकार  आ हांला 
बस उपल ध होवू शकत नाह  हणुन पञ देतात. हे अिधकार  या ठकाणी कशासाठ  भरले 
गेले आहेत याची माह ती मी घेतली आहे, या बस ेकडाऊन होतात याची सं या ६० होती 
आ ण आज या ेकडाऊनची सं या ह  ४५० झालेली आहे. मग या अिधका-यांनी 
या याम ये काय सुधारणा केली आहे. आपण यांना ४० ट के ह सा देतो यामुळे 
आप याकडची पीएमपीएमएलची सु वधा ह  सुधारली पाह जे. मी एक वषापुव  आप या 
पीएमपीएमएल या कमचा-यांना जी मेड लेमची पॉलीसी दली जाते या संदभाम ये 
पीएमपीएमएलला एक पञ दलेलं होतं. क  एखादा कमचार  जर आजार  पडलातर या 
कमचा-याला ९० ट के पैसे मंजूर ची योजना आहे याला पुणे महानगरपािलकेम ये जाव 
लागतं या या नातेवाईकानी जायच आ ण पुणे महानगरपािलकेच ९० ट केच मंजूर च लेटर 
घेवून यायचं. हणजे माणुस आजार  पडला पंपर  िचंचवडम ये कंवा ऍ सीडट येथे 
झालातर पञ पु याम ये आणायला जायचं. मी एक वषापुव  यां याकडे मागणी केली होती 
क  ह  सु वधा आम या महानगरपािलकेम ये सु  करा. मी याचा एक वषापासून पाठपुरावा 
करतो पञ दलं दोन ते तीन वेळा यांना भेटलो तर  ती सु वधा आप याकडे चालू कर यात 
आलेली नाह . मग आप या कमचा-या या बाबतीत हा दुजाभाव का. का आपले कमचार  
नाह त का. का ती योजना पीएमपीची आहे हणून तीकड आप याला जाव लागत. यांचा 
जो डॉ टर असेल, कंवा मोठा अिधकार  असेल यांना आप याकडे बसवानां. आप या 
महापािलकेत ती सु वधा दया, का आपण देवू शकत नाह त, आप या लोकांना तीकड का पञ 
यायला जाव लागतं. आपण याना िनरोप देत नाह त का. १५४ कमचार  गे या वष  
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२०/७/२०१७ आप याकड घे याबाबत महापािलका सभेने ठराव केलेला होता. हे कमचार  
आम याकडे वग करायला आमची काह ह  हरकत नाह  असा ठराव या महानगरपािलकेनी 
केलेला होता. एक वषानंतर या ठकाणी पीएमपीएमएलने असे पञ पाठवले क  हे कमचार  
वग कर यास काह ह  हरकत नाह . तीकडून वग करायला तयार आहेत, आपणह  यायला 
तयार आहोत मग ते कमचार  का घेतले जात नाह त. आज दड मह ना झाला यांचे पञ 
येवून ते लोक दयायला तयार आहेत, आप या वभागालाह  वचारा, गेली आठरा वष यांनी 
आप या महापािलकेम ये काम केलं आहे. यांचा इकड ल अनुभव व आप यालाह  लोकांची 
गरज आहे आज वायसीएम हॉ पटलम ये, वदयूतम ये लोक कमी आहेत. सगळयाच 
वभागाना मनु यबळ कमी आहे. यांनी या महानगरपािलकेत काम केलं आहे. या लोकांना 
इथ का घेतल जात नाह . आज महापािलकेचा ठराव झाला आहे तेह  लोक दयायला तयार 
आहेत. तर  मा.महापौर साहेब, तु ह  आ ण आयु  साहेबांनी वशेष ल  घालून या लोकांना 
इकडे वग कराव. आज ती लोक एवढया लांब कामाला तीकड जातात. आप यालाह  
मनु यबळाची गरज आहे तर  कृपया या सगळया सुचनांचा आपण िन त वचार करावा ह  
वनंती, ध यवाद.                                                    

मा.िनतीन (आ पा) काळजे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज 
पीएमपीएमएल या वषयावरती चचा सु  आहे. या पीएमपीएमएल या संचालकपद  मी सु दा 
काम केलेलं आहे. या ठकाणी काम करत असताना आपण जोपयत महापौर असू, टॅ ड ग 
किमट चा चेअरमन असू याचा कायकाल असतो तोपयत तो तेथे संचालक हणून असतो. 
यावेळेस संचालक हणून आपण तेथे जातो यावेळेस याला एक वषाचा कायकाल काम 

कर यासाठ  िमळतो. आप याला तेथे िशकायला समजून घेईपयत सहा मह ने िनघून गेलेले 
असतात. पीएमपीएमएलम ये अ यंत घाणेरडा कारभार चालू आहे. या ठकाणी कोणालाह  
वचारल जात नाह . मी तर सांगतो क  मुंढे साहेबांसारखेच अिधकार  या ठकाणी पाह जे 
होते. काह  दवसानंतर अशी प र थती येणार आहे क  पुण पीएमपीएमएल ह  डुबली जाणार 
आहे. या ठकाणी एसट चे अिधकार  ठेवलेले आहेत मला असे हणायच आहे क  गुंडे 
मॅडमला काम करता येत नसेलतर यांनी या पदाचा कायभार सोडलातर  चालेल. कारण क  
एसट चे जे तेथे येवून बसलेले आहेत ते सगळ वाटोळ करायला बसलेले आहेत. अ यतं 
घाणेरडा कारभार चालू आहे. आप याला मा हती होईपयत ह  लोक पुण मा हती सु दा देत 
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नाह त आ ण मा हती दलीतर आप याला या महापािलकेचे काम करत असताना पुणवेळ 
आप याला तेथे िमळत नाह . यासाठ  मला अस वाटत क  जसा पुणे महानगरपािलकेनी ६० 
ट के माणे यांचा एक सद य पाच वषासाठ  जादा दलेला आहे तसा पाच वषासाठ  
आप या येथील एखादया सद याला जर  चा स िमळालातर तो तेथे चांग या कारे काम क  
शकतो आ ण तेथे आपला वचक राहू शकतो. आता काह  सद यांनी सांगीत या माणे यांचे 
पञ चार दवसापुव  गेले आ ण लगेच िमट ंग लागली. मी महापौर असताना यांनी एक 
सीआयआरट म ये िमट ंग घेतली याच मला व चेअरमनला सु दा पञ नाह . बस खरेद चा 
वषय होता ती पर पर िमट ंग घेतली यानंतर माझा राजीनामा झाला यामुळ मला या 
वषयावर जा त काह  बोलता आलं नाह . परंतु माझ अस मत आहे क  या 
पीएमपीएमएलचा जोपयत या महापािलकेम ये स म अिधकार  द यािशवाय जो दला याच 
काह ह  ऐकल जात नाह . व जोपयत हे एसट चे चार अिधकार  घर  बस वले जात नाह त 
तोपयत आपण पैसेह  देवू नयेत आ ण कुठलीह  मदत क  नये. आप या भागातील काह  
कामगार आहेत यां या सम या मांड या जातात यासाठ  तेथे कधी कधी भांडण करावी 
लागतात. परंतु आप या भागातील कमचा-यांना तेथे डॉिमनेट केलं जातं. तेथील कमचा-यांना 
यां या मना माणे जेथे डयुट  पाह जे तेथे डयुट  दली जाते. मी वत: आप या कतीतर  

कामगारांची पञ दली. परंतु अजूनह  काह  कामगारां या बद या झाले या नाह त. एखादया 
कामगाराला काह  अडचण असेल हणून यांनी बदली मागीतलीतर ते बदली देतात परंतु 
अजून थोड मु ाम लांब टाकतात. हणजे जाणुनबुजून आप या लोकांना हे ञास देतात.  
माझी सभागहृाला व महापौराना वनंती आहे क  आपण जोपयत या एसट या अिधका-
यांना घर  बसवत नाह त तोपयतत हा वषय मंजूर क  नये अशी मा.महापौरांना वनंती 
करतो आ ण गुंडे मॅडम वत: काह च िनणय घेत नाह त. यामुळ यांना वनंती करावी क  
ह  चारह  लोक घर  बसवावेत, ध यवाद. 

मा. वनल हेञे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  सदर वषय हा ६०-
४० या रेशोनुसार ९०० बसेस खरेद  क न पीएमपीएमएलची वाहतूक यव था स म, सुलभ 
व जलद कर यासाठ  आप यापुढे आलेला आहे. हा जो वषय आप यापुढे आलेला आहे याचा 
न क च शहरातील नागर कांना बसेस सेवा उपल ध हावी या ीने आलेला आहे. सदर 
वषयाम ये २०० बसेस खरेद  केले या आहेत बसेस खरेद  कर या या वषयाला दोन 
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वषापुव  मा यता दलेली असतानाह  फ  २०० बसेस खरेद  कर यात आले या आहेत 
यामुळे संपुण शहरातील वाहतूक यव थेची कती दयनीय अव था झालेली आहे हे 

आप याला सार मा यमातून वारंवार दसतच आहे. वाहतूक क ड म ये तासंनतास नागर क 
अडकून पडतात. यामुळे नागर कांचा कल न क च खाजगी वाहने घे याकडे जा त वाढलेला 
आहे. आपण जर या ९०० बसेस घेत यातर या बसेस घेवून आप या शहरामधील वाहतूक 
क ड म ये भर घालणार आहोत का. जर हंजवड , वाकड, तळवडे, िचखली, मोशी, चाकण, 
खेड अशा सवच भागाम ये चंड वाहतूक वाढून वाहतूक क ड म ये भर घालणार आहोत का 
याचा वचार करणे न क च गरजेचे आहे. आपण पीएमपीएमएलला संचलन तुट चा सु दा  
आपला ४० टककेचा वाटा आजपयतचा देत आहोत तसेच बीआरट एस मागासाठ  सु दा 
कोटयावधी पये खच झालेले आहेत. असे असताना देखील अदयापह  पीएमपीएमएलकडून 
स म, वेळेवर आ ण समाधानकारक वाहतूक यव था झालेली नाह . अनेक मागावर बसेस 
बंद पडतात. बस ेकडावूनची सं या ह  अिधक माणात आहे. माग याच आठवडयाम ये 
बीआरट एस मागावर बस बंद पड यामुळे इतर पाच बसेस अडकवून पड या पयायाने 
वाशांची कती गैरसोय झाली आहे याब ल आपणा सवानाच क पना आहे. हणून 

मा.महापौर साहेब, माझी एवढ च वनंती आहे क  या बसेस खरेद साठ  आपण जो ४० ट के 
िनधी देणार आहोत या या बद याम ये आपण शहरातील नागर काना त पर व वेळेवर, 
समाधानकारक अशी सेवा िमळेल का याकडे ल  दयावे व याचे उ र पीएमपीएमएल या 
अिधका-यांनी आपणास देणे गरजेचे आहे.  

मा. ानदेव थोरात - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पीएमपीएमएलचा 
हा वषय जूना आहे, आप या बजेट यावेळेस या वषयावर आपण बोलतो. दोन-दोन, तीन- 
तीन तास चचा होते. पण मा या मा हती माणे ह  तीसर  वेळ आहे पीएमपीएमएलवर चचा 
हो याची. आतापयत आपण यांना ठर या माणे सगळया र कमा आदा करतो. 
पीएमपीएमएलची दयनीय अव था आहे. जाणनुबुजून ते आप याला खराब गाडया देतात. 
पु याम ये तु ह  बघा, माझा पुणे शहरात ब-यापैक  वास हातो. पुणे शहरात कुठ याह  
भागात जा कुठलीह  बस बंद पडलेली दसत नाह  मग आप या पंपर  िचंचवडला का बस 
बंद पडते. पास क  हे पास टपर माणे यांनी ठेवलेले आहेत मग आ याय आप याला का. 
आपण कर पाने हे पैसे गोळा क न यांना देतो या माणे ते आप याला याय देतात का. 
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कती बसेस आप याकडे चालू आहेत. जानुनबुजून गाडया चज करतात. जर आप याकड ल 
एखादा कमचार  पंपर  म ये राहत असेलतर याला हाडपसरला, काञजला, क ढ याला  
टाकतात. मी पह यांदाच या ठकाणी आलेलो आहे पण मला मा हत नाह  कोण या 
प र थतीनी पीसीएमट  आ ण पीएमट च वलीनीकरण केलं. या प र थतीनुसार यांनी 
यावेळेस  िनणय घेतलेला असेल पण आप याला आता िनणय घे याची वेळ आलेली आहे . 
पंपर  िचंचवडच ा पोट हे वतंञ असाव. अशी माझी मागणी राह ल. आप या आयु ानी 
सव नगरसेवकांना ऍटो ल टरला बोलवून मा हती दली. मी आयु  साहेबांनाह  हणल थोडा 
जा त वेळ आ हांला िमळाला असतातर जे िशकणारे नगरसेवक आहेत यां यासाठ  खरंच 
ह  चांगली बाब होती. आप या पंपर  िचंचवडची वतंञ अशी ओळख आहे, भारतीय जनता 
पाट या ने यांनी आज शहरात वतंञ असं पोलीस आयु ालय १५ ऑग ला चालू केलं 
आ ण याचा कारभार चालू आहे. आपण काय सांगतो मी पु यातला आहे तसं जर आप या 
पंपर  िचंचवडची ओळख तयार करणार आहोत, आयु ालय करणार आहोत आता कोट सु दा 
पंपर  िचंचवडला येतंय. तर मग ा सपोट का नको साहेब, आपण येकवेळेस 
पीएमपीएमएलला करोडो पये देतो कारण गाडया घे यासाठ  ते या गाडया आप याकडे 
देतात का. आताच सांगीतल बीआरट एसम ये गाड  बदं पडली होती, याचा ेकपायडल 
पुणपणे बंद पडलेला होता मी सु दा या ठकाणी होतो हणालो ती गाड  आपण बाजूला 
काढू. पण ती गाड  ढकलता सु दा येत न हती. हणजे ते आप याकडे जाणुनबुजून खराब 
गाडया पाठ वतात. ती गाड  काह  एक दवसात कंवा दहा िमनीटाम ये खराब होत नाह . ती 
गाड  एक दवसात कंवा दहा िमनीटाम ये खराब होत नाह . खराब झाले या गाडया तीकड 
बे ट लावून चालवाय या असले या गाडया फ  रोडवर आ या पाह जेत हणून या पंपर  
िचंचवडला सोड या जातात. हणून माझ प  मत आहे क  यावेळेस या स ाधार  
प ने यांनी काय िनणय केला तो प र थतीनुसार केला पण मला वाटते या ने यानंा आ ण 
महापौरांना सांगु शकतो क  साहेब, आता आपल सरकार आहे. तर  मला वाटत आप या 
ा सपोटची वतंञ ओळख या पंपर  िचंचवडला वतंञ पाह जे हणून ह  वंनती करतो क  

आपण आपल पंपर  िचंचवडच ा सपोट वतंञ कराव, जय हंद, जय महारा .   

मा. वलास म डगेर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  पीएमपीएमएल या 
संदभाम ये ब-याच वेळापासून चचा या ठकाणी सु  आहे. अनेक स मा.नगरसेवकांना 
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यासंदभाम ये बोलायच आहे. पीएमपीएमएलला येक मह याम ये साडेसात कोट पये 
तुट या मा यमातून येकवेळेला थायी सिमती याम ये मंजूर करत असतो. थायी 
सिमती जे हा सहा मह यापुव  आली यावेळेला शासनाने ताव आणला होता क  पुण 
बारा मह याची संचलन तुट चा मंजूर चा एकच ताव आणलेला होता. याला थायी 
सिमतीम ये उपसूचना दली क  येक मह याला थायी सिमतीसमोर यांना आदा 
कर यात येणा-या र कमेस मंजूर साठ चा वषय आणावा अशा कारची उपसूचना द यानंतर 

येक मह याम ये वषय मंजूर साठ  या ठकाणी येत असतो. थायी सिमतीम ये सोळा 
सद य आहेत, येक सद यांची पीएमपीएमएल या संदभाम ये खुप नाराजी या ठकाणी 
आहे. माझी प ी दोन टम नगरसेवीका होती, आता मी या टमम ये आहे. आम या 
इं ायणीनगर भागाम ये सु दा अनेक गाडया आ ह  सु  के या व नंतर या काळाम ये पण 
सु  झा या.  असे अनेक नगरसेवकां या वॉडाम ये शहरा या ीने पीएमपीएमएल या बसेस 
सु  आहेत. कुठ याह  कारची पुवक पना न देता, या नगरसेवकांला कुठ याह  कारची 
मा हती न देता पर पर ती बस बंद केली जाते. माग या झाले या टॅ ड ंग किमट म ये 
सु दा वकास डोळस असतील, राजाभाऊ िचंचवडे असतील, अचनाताई बारणे असतील या 
सवानीच या ठकाणी पीएमपीएमएल या बाबतीत नाराजी य  केली. या दवशी आयु  
साहेब मुंबईला काह  कोट कामा िनमी ाने गेले होते. सकाळ  साहेबांची सभापती महोदयाशी 
आ ण मा याशी चचा झाली. तुट या मा यमातून येक मह याला साडेसात कोट  . 
आपण जे देत आहोत यात पुढ या तीन मह यासाठ  उपसूचना देवून मंजूर करावी 
अशा कारची वनंती आयु  साहेबांनी या ठकाणी मांडली. शासनाचे मुख हणुन आयु  
साहेब या या गो ी सांगतात या या गो ी या ठकाणी आ ह  कर याचा य  करतो. 
याम ये काह  सुधारणा असतीलतर महापौर, प नेते असतील यां या मा यमातून यां या 

मागदशनाखाली आ ह  सवजण या ठकाणी काम करत असतो. यांनी तीन मह याचा 
ताव सांगीतला या माणे साडेबावीस कोट  . माग या झाले या थायी सिमतीम ये 

दे याचा ताव मंजूर केला. ते देत असताना सव सद यांनी वरोध केला सव सद यांना मी 
वनंती केली क  आयु  साहेबांनी मागणी केलेली आहे यां या मागणीचा आदर ठेवून आपण 
हे काम करणे गरजेच आहे. पीएमपीएमएलचे हे जे कमचार  आहेत यांना वेळेत पगार 
िमळाला पाह जे, या गाडया वेळेवर धाव या पाह जेत यां या सीएनजीच बील आदा केल 
पाह जे. या अनुषंगाने आपण साडेबावीस कोट ची मंजूर  दलेली आहे. परंतु ते देत असताना 
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आ ह  यास उपसूचना दली क  पुढ या मंगळवार पयत थायी सिमती सद यांनी या 
या त ार  मांड या या पुढ या मंगळवार, बुधवार पयत या गो ी पुण वास नाह  

के यातर केलेला ठराव सु दा र  कर या या सुचना या ठकाणी थायी सिमतीम ये 
सभापती या मंजूर ने केलेलं आहे. अशा अनेक त ार  आहेत या त ार च िनरसन झाल 
पाह जे. माजी महापौर िनतीन काळजे यांनी सांगीतल क  एसट चे िनवृ  कमचार  
या ठकाणी कामावर आहेत. ते जनरल मॅनेजर पो टवर या ठकाणी आहेत. या अिधका-

याना आथ क अिधकार कोण या बेसवर दले अशा कारची त ार वनायक देशपांडे नावाचे 
माजी पीएमपीएमएलचे अिधकार  यांनी द. ९/७/२०१८ रोजी पंपर  िचंचवड महापािलकेचे 
त कालीन महापौर आहेत यांना पञ दल होत या पञा या अनुषंगाने आप या थायी 
सिमती या अ य ा ममताताई वनायकराव गायकवाड यांनी पीएमपीएमएल या नयनाताई 
गुंडे मॅडमला द. ११/६/२०१८ रोजी पञ दलं होतं. या चौकशी अहवाला या संदभाम ये 
आपण काय कारवाई केली या संदभातील अहवाल आम या कायालयात कळवावा अशा 
कारच द. ११/६/२०१८ रोजी पञ दलं होत या संदभातील कुठलाह  पञ यवहार सीएमड  

मॅडमनी कंवा शासना या मा यमातून काम करणारे पीएमपीएमएल या अिधका-यांनी 
याला उ र दलं नाह . याच उ र का दलंल नाह  याचा खुलासा कर यासाठ  या ठकाणी 

सांगाव. याचबरोबर मा.महापौर साहेब, आपणह  १४ तारखेला पीएमपीएमएलला पञ दललं 
होतं क  या याम ये पीएमपीएमएल या संदभाम ये महापािलकेचे पदािधकार , आपण आ ण 
आमदार आ ण सव नगरसेवक यां या सोबत पंधरा दवसा या आतम ये ऍटो ल टर म ये 
िमट ंग ठेवावी अशा कारची सूचना लेखी पञा दारे आपण केली होती. याचीह  कोण याह  
कारची सीएमड नी दखल घेतली नाह  परंतु द. १/९/२०१८ रोजी पु या या महापौर सौ. 

मु ाताई टळक यांनी पञ दलं होत. यांनी १ तारखेला पञ दल पण पञ देतांना यांनी 
वेगळया प दतीन यांनी पञ दलं, यांनी प  उ लेख केला पुणे महानगरपािलकेनी 
महानगर प रवहन महामंडळस या ा संदभात यांनी डायरे ट डेट कळवली क  ५ स टबर 
२०१८ रोजी जवाहरलाल नेह  सभागृह येथे आपण सव अिधका-या समवेत उप थत रहावे 
अशा कारचे प  आदेश पु या या महापौरांनी द यामुळे यांनी ती बठैक घेतली. आपण 
यां या िनयोजनासाठ  १५ दवसाची मुदत देवून सु दा आपली बैठक यांनी या ठकाणी 

केलेली नाह . हणून आम या शहराचा, महापौरांचा अवमान झालेला आहे अशा प दतीची 
प र थती या ठकाणी िनमाण झालेली आहे. पीएमपीएमएल या संदभाम ये बस खरेद या 
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संदभाम ये ६०-४० माणे वषय मंजूर साठ  या ठकाणी आलेला आहे. आपण सभागृहा या 
मा यमातून हा वषय मंजूर करायचा क  काय करायच हे चच या मा यमातून शेवट  
महापौर, प नेता यां या मा यमातून आपण िनणय घेणार आहोत. या ठकाणी 
पीएमपीएमएल या सीएमड  मॅडम वत: उप थत आहेत. अनेक व यांना बोलायच आहे 
तर  अिधक वेळ न घेता या ती ह  संदभात पु या या महापौरांनी सांगीत यानंतर लगेच 
िमट ंग घेतली व इकड ल महापौरांनी सांगून पंधरा दवस झालेतर  कोण याह  कारच 
पञो र न देणं, महापौरांचा, शहराचा अपमान करणं अशा संदभाम ये याठकाणी वषय 
झालेला आहे तर  या संदभात खुलासा करावा परत मला बोलायच आहे. 

मा.महापौर- पीएमपीएमएल या नयना गुंडे यांनी आम या सद यांनी जे जे  वचारले 
आहेत यासंदभात खुलासा करावा. 

मा.नयना गुंडे (अ य  तथा यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल)-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. सवात थम मी हा खुलासा देते क , दुजाभाव हा बलकुल नाह . 
पीसीएमसीने सांगीतल क  तु ह  आम या नगरसेवकाचंी एक िमट ंग या कंवा ेझे टेशन 
दया. ते हा आ ह  वत: या ठकाणी येवून ेझे टेशन दलेलं आहे. ते हा चाळ स ते प नास 
नगरसेवक होते. येका या ाची उ र दलेली आहेत, माझी टम होती यामुळे दुजाभाव 
कुठ याह  कारचा केलेला नाह . दुसर पुणे महानगरपािलका मा.महापौर मॅडमने पञ दलं 
होते यांच पञ असं होतं क  पु या या या काह  ॅ फक या अडचणी आहेत याबाबतीतला 
जनसंवाद आहे आ ण या याम ये फ  पीएमपीएमएलला बोलवलेलं न हतं या याम ये 
ॅ फक या ड जी हो या आ ण महानगरपािलकेचे िचफ जनीअर होते आ ण तेथे आ ह  

गेलो होतो. तेथे पीएमपीएमएल या काह  सम या मांड या गे या व ॅ फक या पण हो या 
आ ण महानगरपािलके या पण हो या आ ण ती िमट ंग मी कॉल केलेली न हती. आपण जर 
िमट ंग कॉल केलीतर आ ह  डे फनेटली यायला तयार आहोत. आ ह  आमची सगळ  टम 
घेवून येवू व आप या सगळया ांचे उ र देवू.   

मा.राजू िमसाळ- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आम या महापौर 
साहेबांनी १४ तारखेला पञ दलेलं आहे तर आता पुढची १४ तार ख येवू लागली आहेनां. 
यावेळेला आम या महापौरांनी, थायी सिमती या चेअरमननी पञ तु हांला दलं क  पंपर  
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िचंचवड शहरा या या काह  पीएमपीएमएल या बाबतीत सम या आहेत यासंदभात िमट ंग 
यावी असं १४ तारखेला पञ दलल आहे मग १४ तारखेपासून अजून वेळ िमळालेला नाह . 

मा.नयना गुंडे (अ य  तथा यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. दोन मह यापुव  आ ह  झेे टेशन केलेल होत. आता तु ह  तार ख ठरवावी 
आ ह  आ ण आमची टम येतो. 

मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा.महापौर तार ख 
देतील पण तु ह  जे इकड अिधकार  नेमलेले आहेत तु ह  याना काय केल मा हती का, 
आम या नगरसेवकांचे काम होत नाह त यासाठ  यांना या ठकाणी बाऊल तयार क न 
ठेवलं आहे. तो तीकड सांगायला गेला क  तुम या अिधका-यांनी यांना टागट करायच. तुमचे 
जनरल मॅनेजर वलास बांदल कोण आहेत ते आ हांला सांगा. या या नगरसेवकांनी फोन 
के यानंतर ते कशा प दतीने बोलतात तु ह  यां याशी कधी बोललात का. काय वागणूक ते 
देतात.  

मा.नयना गुंडे (अ य  तथा यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. मी याय या अगोदरच यांची नेमणुक झालेली आहे. एसट चे ते चार 
अिधकार  आप याकडे कायरत आहेत. सगळे रटायड अिधकार  आहेत. यांची नेमणुक 
पुव च झालेली आहे. 

मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पीएमपीएमएलचे मेन 
अिधकार  हणून तु ह  आज तेथे काम पाहता. तु ह  काम पाहत असताना हे रटायड 
अिधकार  यांच तुम या अगोदर पो ट ंग झाल असेल. ते लोकांशी कशा प दतीने बोलतात, 
एखादा लोक ितिनधी तेथे आप या भागातील अडचणी सांगत असतो यांवेळेस यांची 
प दत जसं काह  आम यावर उपकार के यासारखे बोलतात. दुसर  गो  आम या 
नगरसद यांचे आम या भागातील जे टस बंद झाले आहेत आ ह तर  टॅ ड ग किमट म ये 
बोल ू शकतो परंतु येथील नगरसद यांचे जेवढे ॉ लेम आहेत याला फेस कर यासाठ  
कोणीह  ॉपर अिधकार  अ हेलेबल होत नाह . ािधकरण ते कवळे तीन तीन वषाचे ट बंद 
झालेले आहेत व ते पण न सांगता बस बंद झालेली आहे. कालतर म डगेर  साहेब सांगत 
होते क  आठवष चालू असलेली बस बंद झालेली आहे. मग जर तु ह  स मा.सद यांना 
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व ासात न घेता डायरे ट ट बंद करता ते पण आठ आठ वषाचे ट. मग हा दुजाभाव 
नाह  का. 

मा.नयना गुंडे (अ य  तथा यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. फ  पपंर  िचंचवडचे ट बंद केलेले नाह तर पुणे शहरातीलह  ट बंद केलेले 
आहेत. टोटल १८ ट बंद केलेले आहेत. यापैक  ६ ट पंपर  िचंचवडमधले आहेत व बाक  
१२ ट पु यातले आहेत. हे सगळे ट बंद कर यामागच कारण हे होतं क  यांच अिनग पर 
क.मी. ३० पे ा कमी होतं. हणून ते ट बंद केलेले आहेत. जे हा कुठ याह  नगरसेवकांची 
मागणी येते ते हा आपण बसेस सु  करतो. दोन तीन मह ने ायल घेतो पण याच इपीके 
हे ३० पे ा कमी असेलतर आपण बस बंद करतो आ ण हे ट न मॅटर आहे. आता फ ट 
टाईम केलेलं आहे असं नाह . आ ह  असेच ट बंद करतो जथे पयाय उपल ध आहेत. 
टोटली ट बंद कर यात आलेला नाह .   

मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा या भागामधला 
ट आहे याला पयायी यव थाच नाह . आकुड  रे वे टेशन ते िनगड  हा ट आहे, िनगड  

ते मुकाई चौक.    

मा.नयना गुंडे (अ य  तथा यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. िनगड  ते मुकाई चौक तेथे एक गाड  होती याचा मागचा इपीक फ  २१.६७ 
. आहे. जर खरच लोकांची तीथे डमांड असेलतर याचा इपीक सु दा चांगला यायला 

पाह जे. ५० या पुढेतर  येणे अपे ीत आहे. ३० . हा मीनीमम आहे.  

मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आमचे महापौर 
साहेब, आयु  साहेब तुम या किमट वर आहेत यांना तर  तु ह  क पना दयानां. आ ह  
नागर कांना काय त ड दयायच. नागर क आ हांला वचारतात आज मह ना ते दड मह ना 
झाल गाड  नाह .   

मा.नयना गुंडे (अ य  तथा यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल)-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. ठक आहे आप या सूचनांची दखल घेतली जाईल. आ ह  जे हाह  ट बंद 
क  ते हा येक टॅ ड ग किमट ला माने साहेब मा हती देतील. 
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मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आमचे १५४ कमचार  
तुम याकड आहेत ते आमचे कमचार  आ हांला दया. 

मा.नयना गुंडे (अ य  तथा यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. याबाबतीत आ ह  नाहरकत दलेली आहे. आमची काह ह  हरकत नाह . मी 
तस पञह  दलेल आहे. 

मा.बापू उफ शञु न काटे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या कती नगरसेवकांनी टची मागणी केलेली होती आ ण कती 
चालू केलेले आहेत. 

मा.नयना गुंडे (अ य  तथा यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. आता ते मा याकडे डटे स नाह त.    

मा.बापू उफ शञु न काटे-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा याकडे 
७० ट के आयट  वग आहे, नौकरदार वग आहे तो पु याकडे, हंजवड कडे, को ूडकडे जातो. 
माझे तु हांला पञ आहे एकाह  पञाचे आप याकडून उ र आलेले नाह . पीएमपीएमएलला 
फ  पैसे लागले क  अम याकडे येतात. पीसीएमट  आ ण पीएमट  याच वलीनीकरण 
क नच चुक झालेली आहे. तुम या कती बसेस ेकडाऊन आहेत.  

मा.नयना गुंडे (अ य  तथा यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह.  मा याकडे रेकॉड आहे ते आप याला मी दाखवते.                                

मा.बापू उफ शञु न काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हे 
करदा यांचे पैसे आहेत. १०० कोट पये आ ह  तु हांला देणार आहेत. आ ह  तुम याकडे 
ॉ फट मागत नाह त. फ  आम या लोकांना सेवासु वधा दयावी हणून आ ह  सांगतो. 

मा.महापौर - येक सद यांना पीएमपीएमएलला सामोरे जाव लागलेल आहे. 
पीएमपीएमएल या सु दा सम या असतील. आज पीएमपीएमएल या बस कमी आहेत 
हणून आप याला यांना बस खरेद  क न दयाय या आहेत. परंतु यांना आज खुलासा 

कर यासाठ  आपण बोलवलेल होतं. यासाठ  आपण पेशल िमट ंग लावू.   
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मा.बापू उफ शञु न काटे-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. महापौरां या 
पञाचा अपमान केलेला आहे. यांची बाजू कशाला महापौर साहेब घेता. आपण यांना  
वचारले याचे उ र ते देवू शकत नाह त का. 

मा.महापौर -  यांची पण पुण टम येईल आपलेह  सव सद यां बरोबर िमट ंग लावू या.    

मा.बापू उफ शञु न काटे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   

मा.महापौर- हा वषय तहकूब करणेत येत आहे. पीएमपीएमएल या पेशल िमट ंगची तार ख 
दली जाईल या िमट ंगला पीएमपीएमएलची सव टम येइल. ती िमट ंग ऍटो ल टर म ये 
होईल. तर  आपले सव  आयु  साहेबांकडे दयावेत व येकांनी आपआपली सम या 
या ठकाणी सांगावी.                       

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक -  २५६       वषय मांक – ३ 

दनांक – ६/९/२०१८       वभाग- मा.आयु  

 

          संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव     
                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९१६ 
                    द.१८/०७/२०१८ 
 

      वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

अनुकूल- ८१           ितकूल- ० 

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

                      ------ 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
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         वषय मांक – ४ 

दनांक – ६/९/२०१८       वभाग- मा.आयु  

 

        संदभ –१) मा. महापािलका आयु  यांचे  
                 जा. .लेखा/०६/का व/८३५८/२०१८ द.१९/०७/२०१८ 
              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९८६ 
                 द.२५/०७/२०१८ 
        

   शासन अिधकार , ाथिमक िश ण वभाग यांनी द.२७/०६/२०१८ चे तावा वये  
सन २०१८-१९ अंदाजप कातील भाग तीन मधील  वज दन िनधी या लेखािशषावर  जमा व 
खच र. .२,१८,७००/- वाढ  करणेबाबत तावीत केले आहे. वज दन िनधी या 
लेखािशषावर भाग - ३ मधील सन २०१५-१६ - ४,५४,८००/-, सन २०१६-१७ - ४,४०,२००/- 
सन २०१७-१८ - ९,३०,७००/- खच झालेला आहे. वज दन िनधी  या  सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कात र. .१०,००,०००/- तरतूद कर यात आलेली असून र. .९,२१,१००/- खच 
झालेला आहे व र. .७८,९००/- िश लक आहेत. शासन अिधकार  ाथिमक िश ण वभाग  
यांचे वज दन िनधी वजातीचे बील र. .२,१८,७००/- रकमेचे आहे.  सन  २०१८-१९ या 
अंदाजप कात वज दन िनधी या लेखािशषावर र. .३,००,०००/- भाग - ३ जमा व खचात 
तरतूद वाढ वणे आव यक असलेने यास मा यता देणेत यावी.  

मा.मिनषा पवार -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- क ेञीय  
कायालय अंतगत भोसर  एम.आय.ड .सी. येथील जे लॉक येथील मोकळ  जागा . ५६ येथे 
कु ती िश ण क  इमारत आहे. सदर इमारतीम ये “इ” वे ट व ला ट क वे ट क प 
काया वत करणे या ीकोनातून सदर इमारतीची डागडूजी व दु ती करणे आव यक आहे. 
या ीकोनातून खाली नमुद केलेली काम सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये न याने 

समावेश क न कामां या पुढे नमुद केलेली अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता 
देणेत यावी. 

 



128 
 

  

अ. . लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव 

वॉड . कामाचे 
अंदाजपञक य 

र कम 

सन २०१७-
१८ चा 
सुधार त 
अंदाज 

सन २०१८-
१९ चा 
अंदाज 

 वशेष योजना      
१ भाग . ८ 

येथील भोसर  
एम.आय.ड .सी. 
येथील जे. 
लॉक मधील 
मोकळ  जागा 
. ५६ येथील 

कु ती िश ण 
क  इमारतीचे 
थाप य वषय 

दु तीची कामे 
करणे.   

८ ७५,००,००० ०.०० ०.०० 

 एकूण  ७५,००,००० ०.०० ०.०० 
  

 तसेच क ेञीय कायालया अंतगत भाग . ८ येथे इं ायणीनगर डा संकुल येथे 
कब ड  मैदानासाठ  अ छाद त शेड करणे आव यक अहे, या ीकोनातून खाली नमुद 
केलेली काम सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये न याने समावेश क न कामां या पुढे 
नमुद केलेली अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी. 

अ. . लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव 

वॉड . कामाची 
अंदाजपञक य 

र कम 

सन २०१७-
१८ चा 
सुधार त 
अंदाज 

सन २०१८-
१९ चा 
अंदाज 

 वशेष योजना      
१. भाग . ८ ८ ५०,००,००० ०,०० ०,०० 
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येथील 
इं ायणीनगर 

डा संकुल 
येथे कब ड  
मैदनासाठ  
अ छाद त शेड 
व इतर 
अनुषंिगक 
कामे करणे.   

   ५०,००,००० ०,०० ०,०० 
 

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

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

मा. यंका बारसे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा िश णमंडळाचा 
वषय आहे. सवात थम मी पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या अ य पद  
मा.सदािशवराव खाडे यांची िनयु  झालेली आहे याब ल मी यां या अिभनंदनाचा ठराव 
मांडते. दुसरा वषय असा आहे क  कालच िश क दन झालेला आहे, या िश क दनाला 
अनावधनाने का होईना आप याकडून चुक झालेली आहे. यांच आपण अिभनंदन केलेल  
नाह  कंवा शुभे छा दले या नाह त. एक पञकार प रषद घेवूनह  आपण यांना शुभे छा देवू 
शकलो असतो. या राह या हो या या मला या ठकाणी दयाय या हो या पण काय एकदा 
कानपटया नाव पडलेल आहे यामुळे मला बोलू देत नाह त. मी पवार साहेबांना पण सांगते 
मला तु ह  बोलू दयायला पाह जे होतं. फोन क न सांगतात तु ह  उठू नका. ह  सु दा 
चुक ची बाब आहे. असं हायला नाह  पाह जे. आप या िनवडणूक येचा िश क हा एक 
मह वाचा कणा आहे. आगद  िनवडणूक ड लेअर झा यापासून रझ ट लागेपयत िश क 
जीवाच रान क न आप या पाठ शी उभा असतो. अशा िश काना आपण िश क दना 
दवशी वसरन खुप दुदवी बाब आहे. िश ण सिमती नवीन असेल पण आप या शासन 
अिधकार  अनुभवी आहेत. यांनी तर  या काय माच िनयोजन करायला हवं होतं. या 
सभागृहात आपण काय माच िनयोजन केल नाह  याची दलगीर  य  करावी. अशी अपे ा 
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मी य  करेल. परत एकदा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील सव मा यमा या आ ण 
खाजगी आ ण अनुदानीत िश कांना या सभागृहातफ भारतीय जनता पाट  प ातफ आ ण या 
संपणु सभागृहातफ शुभे छा देते आ ण अपे ा करते क  िशंदेताई सु दा दोन श द 
िश कां या बाबतीत बोलतील.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – २५७                                       वषय मांक – ४ 

दनांक – ६/९/२०१८         वभाग- मा.आयु  

 

        संदभ –१) मा. महापािलका आयु  यांचे  
                 जा. .लेखा/०६/का व/८३५८/२०१८ द.१९/०७/२०१८ 
              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९८६ 
                 द.२५/०७/२०१८ 
        

शासन अिधकार , ाथिमक िश ण वभाग यांनी द.२७/०६/२०१८ चे तावा वये  
सन २०१८-१९ अंदाजप कातील भाग तीन मधील  वज दन िनधी या लेखािशषावर  जमा व 
खच र. .२,१८,७००/- वाढ करणेबाबत तावीत केले आहे. वज दन िनधी या लेखािशषावर 
भाग - ३ मधील सन २०१५-१६ - ४,५४,८००/-, सन २०१६-१७ - ४,४०,२००/- सन २०१७-
१८- ९,३०,७००/- खच झालेला आहे. वज दन िनधी  या  सन २०१८-१९ या अंदाजप कात 
र. .१०,००,०००/- तरतूद कर यात आलेली असून र. .९,२१,१००/- खच झालेला आहे व 
र. .७८,९००/- िश लक आहेत. शासन अिधकार  ाथिमक िश ण वभाग  यांचे वज दन 
िनधी वजातीचे बील र. .२,१८,७००/- रकमेचे आहे. सन २०१८-१९ या अंदाजप कात 
वज दन िनधी या लेखािशषावर र. .३,००,०००/- भाग - ३ जमा व खचात तरतूद वाढ वणे 

आव यक असलेने यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच क ेञीय कायालय अंतगत भोसर  
एम.आय.ड .सी. येथील जे लॉक येथील मोकळ  जागा . ५६ येथे कु ती िश ण क  
इमारत आहे. सदर इमारतीम ये “इ” वे ट व ला ट क वे ट क प काया वत  करणे या  

ीकोनातून सदर इमारतीची डागडूजी व दु ती करणे आव यक आहे. या ीकोनातून 
खाली नमुद केलेली काम सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये न याने समावेश क न 
कामां या पुढे नमुद केलेली अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव 

वॉड . कामाचे 
अंदाजपञक य 

र कम 

सन २०१७-
१८ चा 
सुधार त 
अंदाज 

सन २०१८-
१९ चा 
अंदाज 

 वशेष योजना      
१ भाग . ८ 

येथील भोसर  
एम.आय.ड .सी. 
येथील जे. 
लॉक मधील 
मोकळ  जागा 
. ५६ येथील 

कु ती िश ण 
क  इमारतीचे 
थाप य वषय 

दु तीची कामे 
करणे.   

८ ७५,००,००० ०.०० ०.०० 

 एकूण  ७५,००,००० ०.०० ०.०० 
  

 तसेच क ेञीय कायालया अंतगत भाग . ८ येथे इं ायणीनगर डा संकुल येथे 
कब ड  मैदानासाठ  अ छाद त शेड करणे आव यक अहे, या ीकोनातून खाली नमुद 
केलेली काम सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये न याने समावेश क न कामां या पुढे 
नमुद केलेली अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव 

वॉड . कामाची 
अंदाजपञक य 

र कम 

सन २०१७-
१८ चा 
सुधार त 
अंदाज 

सन २०१८-
१९ चा 
अंदाज 

 वशेष योजना      

१. भाग . ८ 
येथील 
इं ायणीनगर 

डा संकुल 
येथे कब ड  
मैदनासाठ  
अ छाद त शेड 
व इतर 
अनुषंिगक 
कामे करणे.   

८ ५०,००,००० ०,०० ०,०० 

   ५०,००,००० ०,०० ०,०० 

  

      अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 

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

             ------                           

मा.िनमला गायकवाड - मा.महापौर साहेब वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
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                                                        वषय मांक – ५ 

दनांक – ६/९/२०१८         वभाग- मा.आयु  

        संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/७/का व/१२/२०१८  
              द.०८/०८/२०१८                
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०४१ 
              द.०८/०८/२०१८ 
 

     महानगरपािलके या सावजिनक जागेवर, र यावर, चौकाचौका म ये लावणेत येणा-या 
ले स, हँड ब स, कागद  िभंतीप के इ याद  ठकाणी अशा कारचे जा हरात करणेस 

महानगरपािलकेकडुन कोण याह  कारची परवानगी दली जात नाह . सदर ठकाणी लावणेत 
येणा-या अशा कार या जा हरात ले सवर अित मण वभागाकडुन कारवाई केली जाते. 
शहराम ये महानगरपािलके या िमळकतीवर ब-याच ठकाणी हँड ब स, कागद  िभंतीप के 
इ याद  लावले जातात. यामुळे शहराचे व ुपीकरण होते. यावर अनेक वेळा मा. थायी 
सिमतीम ये चचा केली जाते. वतमानप ाम ये सु दा अशा कार या बात या येतात. अशा 
कार या अनिधकृत लावणेत येणा-या जा हरातदारांना आळा घालणेसाठ  व यावर िनयं ण 

येणेसाठ  कारवाई करणेबाबत धोरण ठर वणेस मा.आयु  सो. यांनी सुचना दले या आहेत.  
महानगरपािलके या िमळकतीवर िचकट व यात, लावणेत येणा-या हँड ब स, कागद  
िभंतीप के यावर कारवाई करावयाची झालेस हे काढुन सदरची जागा पुववत करणेस येणा-या 
खचाचे अंदाजप क थाप य वभागाकडुन दनांक 4/8/2018 रोजी या प ा वये 
माग वणेत आलेले आहेत. यांनी सदर कामासाठ  र. .375/- ती चौ.मी.इतका दर 
कळ वलेला आहे परंतु सदरचा दर हा फ  लावलेली जा हरात काढणे व ती जागा पुववत 
करणे याचेकर ता आहे. या य ने/जा हरातदाराने जा हरात लावलेली आहे यांना शमन 
शु क हणुन र. .375/- ती चौ.मी. इतक  र कम आकारावी असे मत आहे. अशी िमळुन 
र. .750/- ती चौ.मी.इतका दर आकारावा लागेल. अशा कार या हँड ब स, कागद  
िभंतीप के इ याद  वर कारवाई करणेबाबत त कालीन आयु  सो यांनी आदेश मांक-
आ/7/का व/418/2013 द.14/10/2013 अ वये आरो य िन र क यांना अिधकार दान 
केलेले आहेत. परंतु यां याकडुन कती शमन शु क आकारावा? याबाबत र कम ठर वणेत 
आलेली न हती. सदरची र कम िन त करणेस धोरण ठर वणे आव यक आहे. सदर 
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धोरणाची अंमलबजावणी करताना संबंिधतांना थम नोट स देऊन जा हरात काढणेस व 
सदरची जागा पुववत करणेस फमावणेत यावे. नोट स कालावधीम ये जा हरात काढुन न 
घेतलेस यांचेवर कारवाई करणेत यावी. सबब महानगरपिलके या िमळकतीवर व सावजिनक 
ठकाणी अनिधकृतपणे लावणेत येणा-या हँड ब स, कागद  िभंतीप के लावून शहराचे 
व ुपीकरण करणा-या जा हरात धारकांना र. .750/- ती चौ.मी. इतका शमन शु क 
आकारणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.साधना मळेकर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- शासनाचे वतीने 
महापािलके या िमळकतीवर व सावजिनक ठकाणी अनािधकृतपणे लावणेत येणा-या 
हँड ब स, कागद  िभं ीप के लावुन शहराचे व ुपीकरण करणा-या जा हरातधारकांना र. . 
७५०/- ित चौ.िम. इतका शमन शु क आकारणेस मा यता िमळणेकामी वषय सादर 
केलेला आहे. तथापी पंपर  िचंचवड शहराम ये महानगरपािलके या र यावर ल, उ ानातील 
अथवा इतर सावजिनक ठकाण या झाडांवरह  जा हरांतीचे हँड ब स, कागद  िभं ीप के लावुन 
व ुपीकरण करणेत येते यावरह  कारवाई होणे आव यक आहे. सबब वषयात नमुद 
के या माणेच र यावर ल, उ ानातील अथवा इतर सावजिनक ठकाण या झाडांवरह  
अनािधकृतपणे जा हरांतीचे हँड ब स, कागद  िभं ीप के लावुन व ुपीकरण करणा-यावरह  
शमन शु क आकार यास मा यता देणेत यावी. 

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

मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. महापौर साहेब, हा 
वषय चांगला आहे शहराचे व ूपीकरणा या ीने कोणी ले स लावते. यात वाढवा, डबल 
या. शहराच व ूपीकरण करतात, कुठलेह  ड पी बॉ स असतील कंवा कुठले बोड असतील 
कंवा आपले बोड आहेत या यावर पञक लावलेले आहेत. हा वषय चांगला आणलेला आहे. 
यामुळे आमचा तु हांला पाठ ंबा आहे. पण हा जो वषय आणलेला आहे याम ये अथकरण 
हायला नको. करायच असेलतर थेट कराव. 

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरच हा चांगला 
वषय आहे. पुण शहराम ये आपण पाह लतर मु य मु य चौकाम ये आप या पालीके या 
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जेवढया इमारती असतील, वकशॉप असतील इतरह  महानगरपािलके या व तु असतील या 
व तुवर वनाकारण कोणीह  जाह रात करत बसत आ ण या जाह राती वेगवेगळया कार या 
असतात. माझी अशी न  वनंती आहे क  न याने आप याकडे आता आयु ालय पण चालु 
झालेल आहे. या लोकांना सु दा कामाला लावल पाह जे. जी लोक अनिधकृतर या पो टस 
वगैरे लावतील यां यावर कायदयाने गु हा देखील दाखल करावा. जेणेक न या सव गो ीला 
आळा बसेल. जी लोक बस टॉप या ठकाणी कंवा सावजिनक ठकाणी वनापरवाना 
शासनाला व ासात न घेता डायरे ट आप या चांग या वा तूच व ूपीकरण करत 

असतीलतर न क  यां यावर कायदयाची कायवाह  झाली पाह जे. दंड सु द ठक आहे पण 
कायदयाने सु दा गु हा दाखल झाला पाह जे. याच माणे डांगे चौकामधली वयंसेवी सं था  
आहे यांच मी मनापासून हाद क अिभनंदन करतो गे या मह ना दोन मह याम ये ह  सव 
त ण मुलं डांगे चौका या खालचा जो प रसर आहे, कोणतीह  परवा न करता वत: या 
वखचाने हे सव व छ करणे, पो टस काढणं हे वत: वयसेंवी सं था करतात. 
याच माणे ये  नागर क असतील हे चांगल काम करतात या या ब ल मी यांच 

मनापासून अिभनंदन करतो. पु हा एकदा सांगतो जे या शहराच व ूपीकरण करतील 
या यावर कायदया वये गु हा दाखल झाला पाह जे. ह  सूचना आपण मा य करावी, 

ध यवाद.      

मा.जावेद शेख - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आपला िनगड चा डेपो 
आहे याच काम तातड ने क न याव. वषय फार चांगला आहे, सुंदर आहे. व छ भारत 
या मा यमातून हा वषय अतीशय सुंदर आहे. परंतु हे वषय करत असताना फ  पेपरम ये 
बातमी येते, फायदा नाह . आयु  साहेबांना खुलासा वचारायचा आहे क  आपण या यासाठ  
िनयोजन कस केल आहे. कोणा या हातात कारभार दल काय केल. 

मा.उषा उफ माई ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा दंड 
आकार याब ल माझ द ुमत नाह . पण आपले कायकत बथडेचे कटआऊट लावतात, याच 
काय. याला दंड आकारणार का. या याम ये कायक याना जर वेठ स धरत असतीलतर 
कायक यानी बथडे क  नाह  का, यांनी कटआऊट लावू नये का. पेपरम ये जाह रात 
दयायची हणलतर ४० हजारा या पुढ खच करावा लागतो. तर  याम ये बथडेचे कटआऊट 
असतीलतर ते धरले गेले नाह  पाह जे. आकाश िच हचे अिधकार  लगेच पकडतील. याम ये 
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सव कायकत नाराज होतील. बथडेचे बोडाला हात नका लावू. फ  जो लावीन याला सांगा 
क  तुझा कटआऊट लगेच उदयाची उदया दोन दवसात खाली या.                                                    

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषय चांगला आहे 
पण अंमलबजावणी कशी करणार हा फार मोठा इ यू आहे. आताच माईनी सांगीतल क  
वाढ दवसाचे ले स वगळ यात यावेत. वषय असा आहे क  काम चांगल करायला जाणार 
परंतु काम करता येणार नाह . आता आपण बघीतलच असेल क  शहरभराम ये वेगवेगळया 
ठकाणी वेगवेगळे ले स लागलेले असतात. अिधका-यांना फोन क न सांगीतल, काढायला 
गेलेतर आम या सार यांचा कुणाचातर  फोन येतो क  माझा कायकता आहे काढू नको 
हणून. आ ण मग दंड वगैरे मला नाह  वाटत वसुल होईल हणून. तर  केलेला य  काह  

वाईट आहे असंह  नाह . याम ये अस िलह ल क  सदर धोरणाची अंमलबजावणी करताना 
संबंिधतांना थम नोट स देऊन जाह रात काढणेस व सदरची जागा पुववत करणेस फमावणेत 
यावे, हणजे काय. याचा वाढ दवस झा यावरच तो काढणार कंवा याची ती जाह रात 
झाली क  मगच काढणार. नोट स कालावधीम ये जा हरात काढुन न घेतलेस यांचेवर 
कारवाई करणेत यावी. जो अनिधकृतपणे ले स लावेल कंवा टकर लावेल कंवा टक 
करेल यांना नोट स दयायच काय कारण, कायवाह च झाली पाह जे. कारण यानी 
व ूपीकरण आप याला वचा न केलेल नाह  यामुळे या यावर कारवाई झाली पाह जे. या 
सं था हे शहर वेगवेगळया ठकाणी जावुन व छ करतात यांना सु दा आपण या 
उप माम ये सामील क न घेतल पाह जे. यां या पाठ वर सु दा शाबासक ची थाप मारली 
पाह जे. यां या मा यमातून असेल, ये  नागर क आहेत, म हला बचत गट आहेत यां या 
मा यमातून सु दा आपण ह  योजना खुप चांग या कारे राबवू शकतो, नुसता दंड मा न 
नाह  साहेब, तर तु हांला लोकांम ये भावना जवावी लागेल हे शहर तुमच आहे हे शहर 
घाण क  नको हणून तु हांला सांगाव लागेल. परंतु याचबरोबर काह  ठकाणी अप रहाय 
कारणामुळे तु हांला परवानगी सु दा दयावी लागेल. मग परवानगीची प दत आपण 
सुटसूट त करणार आहोत का. एक खडक  करणार आहोत का आ ण यांनी छापलेले जे बील 
आहेत, जसं आ ह  इले शनला करतो क  दहा दहा हजार हॅ डबील छापले असतीलतर तेवढेच आ ह  
बील तु हांला देतो, तस यां याकडे सु दा तु ह  कती िचटकवणार आहात, कोणाकडन छापून घेतले, 
यां याकडच बील  आलं का  आ ण  तीतकेच  िचटकवले  गेले का या यावर मॉनेटर ंग करणे मला वाटत  
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इ पॉसीबल आहे. परंतु या इ पॉसीबल म ये सु दा पॉसीबल हा श द अस यामुळ मला 
असं वाटत तु ह  तो दंड घेतला तो चांगला आहे. दंडाची र कम थोड शी वाढवायला पाह जे 
होती. जे हॅ डबील आहेत याची साईज फार कमी आहे. एका चौ.मी.ला तर चौ.मी.म ये 
बसतच नाह नां हॅ डबील. हणजे पयायाने तो ३५० पये देणार. हणजे एक कडे आपण 
सांगीतले क  ३५०/- . हा याचा दंड वनापरवाना लावला हणून आ ण मन शु क 
७५०/- . चौ.मी. केल. हणजे ती मुळ र कम पण कमी होत ेआ ण मन शु क सु दा 
कमी होते. मला असं वाटत क  असे वषय आणताना, वषय आणा वषय आण याब ल 
आमच दुमत नाह . हे शहर चांगल करताना, व छ करताना जे तु हांला पाऊल उचलायचे 
आहेत ते उचला आ ह  तुम या बरोबर आहोत. परंत ुघाई कशाची आहे. का आपण वषय 
अ यास क न आणत नाह त. मग चौ.मी. ला असेल आ ण चौ.फुटाम ये ते बसत नसेल तर 
आपण काय केल पाह जे. जा तीत जा त हॅ डबील कती मोठ असंत हे सगळ मा हती आहे. 
घाई घाई आ ण घाई. आपणच ठराव करायचे, आपणच मागे यायचे. शासनाने या 
वषयाचा चागंला अ यास करावा. या काह  सं था तु ह  नेणार असाल यांची नाव दया, 
अिधका-याकडे आता तु ह  गेलातर गणपती आहेत यानंतर नवराञ आहे. दररोज कुणाचे न 
कोणाचेतर  वाढ दवस असतात. आ ह  साजरे करतो आम या ने यांचे असतात, आम या 
कायक याचे असतात. या सगळया ं वरचा ताण फार मोठा आहे. तु ह  इ से ट ह देत 
नाह त. काम तु ह  क न घेता. एखादे कटआऊट काढायला गे यानंतर या कारची 
िशवीगाळ होते ती सु दा या अिधका-याने झेलायची. पोलीस शासन मदत करत नाह , 
आप याकडन मदत होत नाह . यानी बघायच कुणाकड. जर अित मण वभाग स म 
करायचा असेलतर या याम ये एक िनयमावली ठरवा जसं अनिधकृत बांधकामा या संदभात 
जर एखादया नगरसेवकांचा फोन गेलातर याच नगरसेवक पद र  का कर यात येवू नये 
अशा दलीप बंड साहेबांनी या ठकाणी आयु  असताना २००७ ला यांनी नगरसेवकांना 
नोट सा बजाव या हो या. एक नाह  दोन नाह  तर जवळपास सदोतीस आडतीस 
नगरसेवकांना नोट सा हो या. अशा नोट सा देवून टाका आ ण कोणाचाह  फोन येवू दयात 
या अिधका-याला सांगा रेकॉड करा, तुमची नोट स गेलीच पाह जे. साहेब, हे जे काह  च  

आहेना ते जर तु हांला सुरळ  करायच असेलतर साहेब, तु हांला या ठकाणी ट हावच 
लागेल. मगाशी हातगाडया या संदभात, पथार या संदभात जसं आ ह  बोललो, वक 
फॅिसलीट  आहे आमची. आ ह  काय करतो इकड आल, इकड पञकार आहेत हणून यांनी 
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चांगल छापाव हणून चांगल बोलतो. वॉडात गेलतर आ ह  वेगळ  भाषा करतो. हे जे काह  
आप याला वेगवेगळया कारची माणस बघायला िमळतात. अनिधकृत ले स लावला, 
अनिधकृत बांधकामा याम ये आला, अनिधकृत हातगाड  पथार म ये आला, फोन आला, 
ले स काढताना आला, टकर काढताना आला, आ हांला साहेब, अनिधकृत या संदभात 

नगरसेवक पद र  कर याची जी नोट स आहे कलम १० (ड) या नुसार आ हांला बजावा 
आ ण मग बघु कती लोक पाठ ंबा देतात. जोपयत कायदा आपण कडक करणार नाह त 
तोपयत अशा कार या िनयमांच पालन होणार नाह  पायम ली िन त होणार. ती पायम ली 
होवू नये हणून आपण या ठकाणी कडक पाऊल उचलावीत. साहेब, आप याला वनंती आहे 
आता गणपती लवकरच ठक ठकाणी सजरा कर याचे दवस जवळ येतात, आपण 
शासनाला कळवून टाका तीन दवस आ द जा तीत जा त चार दवस आ द तु ह  टेज 

परवानगी दया. तु ह  पंधरा पंधरा दवस अगोदर टेज परवानगी देणार असाल र ता जर 
आडवणार असालतर कस होणार. तीन दवस ते पाच दवस आ द करा. दहा ते बारा दवस 
गणपती असतो. हंदूच आमच आरा यदैवत आहे. संपुण देश गणपती उ सव साजरा करतो. 
पण याचबरोबर वाहतूक सुरळ त राह ली पाह जे. यासाठ  सु दा आपण तेवढेच य  करण 
गरजेच आहे. तसे आपण एक आदेश काढावेत. कारण क  जोपयत आपण परवानगी देत 
नाह त तोपयत पोलीस शासन परवानगी देत नाह त. तु ह  पोलीसाना कळवा. र या या 
कडेची एक बाजु सोडली पाह जे. अधा र ता वाहतूक साठ  मोकळा असला पाह जे याची 
काळजी शासनाने सु दा घेतली पाह जे आ ण तस आपण पोलीस शासनाला कळवल सु दा 
पाह जे. तु ह  हा वषय मंजुर करणार आहेत, कारण क  हा वषय चांगला आहे. परंतु 
या याम ये दंडाची जी र कम आहे ती तु ह  एकदा िन त करा आ ण हा वषय अ यास 
क न सभागृहापुढे आणावा. एवढ च वनंती करते आ ण थांबते, जय हंद, जय महारा . 

मा.िनमला गायकवाड -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

मा.जावेद शेख - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. िसमाताई या 
बोल या या याशी मी मनापासून सहमत आहे. यांनी बरेच पॉ ट घेतले क  जे मा या 
मनाम ये शंका होती. आयु  साहेब, आप या शहराम ये ड यूची साथ चालू आहे. जो तु ह  
कायदा आणता तो अ यासपुवक आणायला पाह जे होता. यां या भावनेशी मी पुणपणे 
सहमत आहे. हे काम आरो यािधका-यांकडे देणार आहेत. यांनी फोटो काढायचे कंवा 
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या यावरती कसे करायचे. नंतर काय होणार, ऑलरेड  आरो य अिधका-यांनी या ड यू 
साथीवरती कती दंड वसुल केला हे सांगाव. आज आपण हा कायदा आणतो, या 
कायदयाबरोबर  या स म अिधका-याकडे हे काम देणार आहेत या या माग शासनाची 
आ ण आपली सभागृहाची सगळयाची िमळून जर या या मागे ताकद असेलतरच तो स सेस 
होणार. नाह तर हा फ  जीबीम ये वषय आला आपण सगळयांनी चचा केली आ ण 
कचरापेट म ये गेला. आयु  साहेबाची चांगली भावना आहे, शहर व छ रहाव, चांगल रहाव 
आ ण व ूपीकरण न हाव या भावनेतून मनापासून यांनी काह तर  गो  आणलेली आहे. 
आताच िसमाताईनी सांगीतल क  या यावर पुणपणे अ यास क न आणला पाह जे. हा वषय 
या वाटलतर याची र कम वाढवा परंतु स यातर  हा वषय तहकूब ठेवून पुढ या िमट ंगला 
यावा. या याम ये जे काह  बदल करायचे असतील यात चांगले बदल घेवून या, चांगल 

कायदे घेवून या. एकनाथदादा पवार असतील, प ाचे गटनेते असतील यांना घेवून बसा यांचे 
वचार या या याम ये आपण काय काय टाकल पाह जे. हे यव थत पणे घेवून यव थत 
अिधिनयम तयार क न, असा िनयम करा क कुठलाह  राजक य नेता असेल, सद य असेल 
यांनी या याम ये हा त ेप क  शकत नाह . अशा कारचे चजेस क न आणा, ध यवाद. 

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आदरणीय 
िसमाताईनी जो गणपती उ सवा या मंडपाचा वषय घेतला याबाबतीत बोलायच होतं. ताई 
बोल या क  याची अंमलबजावणी आयु  साहेब १०० ट के करणार, कारण क  ताईचा दरारा 
आ ह  दडवष झाले बघतो. ताई मी शहरातील गणेशमंडळा या वतीने बोलतो तु ह  जो 
आता वषय घेतला तो शंभर ट के मा य पण आहे आ ण एक गो  आप याला सांभाळून 
घेतली पाह जे. काह  मंडळ ह  गणेश उ सावाची वषानुवष वाट बघत असतात. एक एक सेट 
उभा कर यासाठ  काह  गणेश मंडळ सहा सहा मह ने आ द फरतात क  आपला या वष चा 
देखावा काय पाह जे यासाठ  आ ण वशेष हणजे पणुे महानगरपािलकेतफ ीमंत दगडूशेठ 
हालवाई ट माफत पंपर  िचंचवड शहरा या.....  ठक आहे पंपर  िचंचवडनी आजून या 
मंडळाला पा रतोषीक दल नाह , ते पेड ंग आहे या याब ल मी िनषेध य  करतो. पण ह  
मंडळ दगडू शेठ ट तफ पा रतोषीक िमळव यासाठ  आ ण लोकमा य टळकानी सांगीतल 
आहे समाजाम ये समाज बोधन कर यासाठ  गणेश उ सव आपण साजरा करत आहोत. 
या या मागचा हेतू एकच असतो क  सव त ण मंडळ एकञ येतील आ ण समाज बोधन 
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करतील या ीकोनातून उ सव मंडळ साजरा करत आहे. ताई तुम या सव गो ीशी आ ह  
सहमत आहोत पण आयु ांनी आपण सांगीत याबरोबर दोन िमनीटात पॉ ट आऊट केल. 
हायवेला असेलतर शंभर ट के आप या वचाराशी सहमत आहे पण मंडप आतम ये 
असेलतर याची थोड  दखल यावी. कमीत कमी पंधरा दवस ते एक मह ना अगोदर याचा 
सेट बांधावा लागतो. तर  सहकाय करावे, ध यवाद. 

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा वषय आयु  
साहेबांकडून आलेला आहे. आयु  साहेब हा वषय आणताना आपण ले सची एक पॉलीसी 
करावी क  दोन ले सम ये कती अंतर असाव. याला काय रेट असावा. हे करत असताना 
आपण पाह ल असेल क  या जाह रातीवर प लक ा सपोट सेवा चालते. पीएमपीएमएल या 
बसमधील जाह राती असतील आ ण जे अनिधकृत हे करतील यां यावर िन तच कायवाह  
करा. सिचनने सांगीत या माणे ताई हण या माणे पटकन कायवाह  क  नका. कारण 
गणपती आहेत, सवाचेच कायकत आहेत या यावर अंमलबजावणी झालीतर ते तु हा-
आ हांला बसू देणार नाह त. परंतु यां यामुळे शहरातील रहदार ला ञास होणार नाह  याची 
काळजी घेवून यांना आदेश दया. ७५० . .चौ. मी हा जो रेट सांगीतला आहे तो कसा 
काय केला, याच लेर फकेशन दया. सव जाह राती इ डोअर, आऊट डोर ले स असतील 
कंवा गणपती काळाम ये याना पाच ते दहा दवसाची सुट असे केलेतर असं यव थत 
टाकावे. याचा तु ह  यव थत अ यास क न आणलातर तो िन त पेडमाक होईल. व 
वषानुवष या पॉलीसीला सव फॉलोअप करतील आ ण याचा फायदा िन त शहरा या 
स दर करणात होईल. आ ण जेणेक न यातून महापािलकेला जे अिनग यायच आहे ते सु दा 
येईल. या सव गो ीचा अंतभाव क न वषय करावा. 

मा.सिचन िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी आ ीकर 
साहेबांना एक  वचा  इ छतो क  आप याकडे आता कोणते कोणते चाजस आहेत 
याब ल सांगावे.  

मा.आ ीकर ( .अित.आयु  (१)) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
मा याकडे आता भांडार वभाग, शासन वभाग, इले शन आ ण अित.आयु  (१) याचा 
अितर  चाज आहे. हे चार चाज मा याकडे आहेत.            
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मा.सिचन िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. शहराम ये 
अनिधकृत ले स हे आज न याने उभा केलेले नाह त कंवा एका राञीत उभा केलेल नाह त. 
बरेच वषापासून हे ले स उभारणीच काम चालू आहे. आपण आता चचा करतो ती 
छोटयावरती पण शहराम ये जे मोठे होड ज उभा झालेले आहेत ते दोन वषात चार वषात 
उभा झालेले नाह त.  दहा- पंधरा वषात थोडे थोडे क न आज एवढया मोठया माणात उभे 
राह लेले आहेत. या यावर कायवाह  कर याची मागणी आज सभागृहात पह यांदाच होते 
अशातलाह  काह  कार नाह . येथून मागे यावेळेस मी थमत: िनवडून आलो होतो 
यावेळेस या गो ीची मागणी केली होती. पण आजह  या यावरती कुठलीह  कारवाई झालेली 

नाह . तसेच शहराम ये जे अनिधकृत पो टर िचटकवले जातात या संदभात मागील सहा 
मह यापुव  मी वत: िचंचवड गावात चाफेकर चौक येथे जकात ना यापयत व छता 
मोह म घेतली होती आ ण मी वत: तेथे आप या फडरवरचे सव कागद काढले होते. 
यावेळेस भाग अ य  मीच होतो आ ण भागात असताना या यावरती गु हा दाखल 

कर याची मागणी करत होतो. पण यावरती कुठलाच गु हा दाखल झाला नाह . आयु  
साहेब, अनिधकृत, अनिधकृत, अनिधकृत हा श द फ  आप या येक िमट ंगम ये येतो. 
आज होड जची परमीशन देताना अिधकृत आहे, परमीशन दली हणजे अिधकृत झालं. 
यांना परमीशन नाह  ते अनिधकृत आहेत. पण महापािलका ािधकरण ऍ वायर जागेम ये 

परमीशन देते आ ण तीथले होड ज अिधकृत होऊन जातात. अनिधकृत ईमारतीवरती आपण 
परवानगी देतो ते होड ज अिधकृत होवून जातात. हणजे आपण यांना परवानगी देवून 
चुक च असो, बरोबर असो ते अिधकृत झाले हणजे यांनी काह ह  केलेतर  चालतं. ईथ 
लोकांनी गोरगर बानी काह  केल क  या यावरती आपण छोटया मोठया माणावरती कारवाई 
दाखवतो आ ण कारवाई झाली असे सांगतो. याम ये मला अस सुचवावस वाटत क  
अनिधकृत हा श द तेथे सुरवात होते, रेडझोन असु दया कंवा कुठह  अस ूदया. आप या 
परवानगी िशवाय जी गो  घडते याला आपण अनिधकृत हणतो. यावेळेस आपण 
होड जला परवानगी देतो आज कोटयावधी पयाचा यावसाय शहराम ये या होड जवा यांनी 
क न ठेवलेला आहे. बहुतांशी बोड हे जु या स ाधार  लोकांनी कंवा स ेत असताना 
यावेळेस या गो ी होवून गेले या आहेत. या यावरती याच काळात कारवाई झाली 

असतीतर आज ह  वेळ आली नसती. आज एक होड जची परमीशन घेतली जाते 
या यावरती दुसरा अनिधकृत होड ज उभा केला जातो. दोन या जागी चार उभे केले 



142 
 

  

जातात. आप याला फ  एका होडा जची मा हती असते कंवा आपण मा हती या 
अिधकाराम ये सु दा या गो ी काढले या आहेत पण य  फर यानंतर या यात आ ण 
या यात खुप तफावत दसून येते. आपण यावेळेस अनिधकृत बांधकामावरती कारवाई करतो 
यावेळेस आपले बीट िनर क फरत असतात तर ते बीट िनर क फरताना ठरावीक 
यां या काय ेञाम ये कती बांधकाम चालू आहेत आ ण कती बांधकामांवरती आपण 

कारवाई केलेली आहे ह  जर आपण मा हती काढलीतर तुम या ल ात या गो ी येतील. बीट 
िनर कांच काम तेथे अनिधकृत बांधकाम काय काय चाललेले आहेत याची मा हती गोळा 
क न आणायच असतं. सकाळ  येतात दोन तीन तास च ा मारतात ऑ फसला या यानंतर 
ती लोक फरकत सु दा नाह त. यां याकडे फ  दोन तीन तासाच काम असंत दुपारनंतर 
यांना पालीकेम ये बसून मा हती पुरवायची हे काम यां याकडे असतं. या यानंतर काय 

घडत हे सगळयांना मा हती आहे. वेगळ काह  सांग याची गरज नाह . पण आज तेच 
अिधकार  जर सं याकाळ या वेळेस तास दोन तास फरवलेतर आ ण आता या गो ीची 
आपण चचा करत होतो अनिधकृत हा कुठलाह  वषय असू दयात, बांधकाम असू दयात, 
ले स असू दयात कंवा पथार वाले असू दयात. आज दुसर एक आपण केलेल आहे क  

स लाईज क न ठेवलेल आहे. अनिधकृतची कुठलीह  कारवाई करायची हणलतर मग ती 
ले सची असू दयात स लाईज के यामुळे आप याला असं वाटत क  याची ताकद वाढलेली 

आहे. जीथ शंभर लोकांचा ताफा जातो कारवाई करतो तीच शंभर लोक दहा वेगवेगळया 
ठकाणी कामकाज क  शकतात. आज दहा ठकाणची काम फ  एकाच ठकाणी होते. 
हणजे दवसातून जथ शंभर ठकाणी कारवाई हायला पाह जे होती तीथ आज दहा 
ठकाणीच रझ ट आला हणून या यावरती आज दोन तास चचा झालेली आहे. ते दोन 
तास सु दा अपुरे पडलेले आहेत. अजून दोन तास जर  या यावर चचा झाली असतीतर  
कोणाच समाधान झाल नसंत याच कारणच असं आहे क  आपण जे अनिधकृत या संदभात 
पाऊल उचलतो ते पाऊल उचलताना या गो ींचा वचार केला गेला पाह जे याचा वचार न 
करता फ  काह तर  आपण नवीन आयड या आणतो आ ण या आयड याच कंवा कंपनीच 
पांतर कशात होतं याचा वचार न करता या दशेनी चाललेलो आहोत. शहराम ये या 

प दतीने कारवाई कर यासाठ  मॉप तयार क न कारवाई करायचा वचार करतो, एक 
हातगाड  जथ लागते ती हातगाड  एकाची दोन, दोनाची चार, चाराचे आठ, सोळा अशा पाच 
प नास यावेळेस हातगाडया तयार होतात यावेळेस तेथे युिनट  तयार होत ेआ ण या 
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युिनट ला तोड यासाठ  आप याला एवढा मोठा मॉप तयार करावा लागतो. माझ हणण अस 
आहे क  यां यावरती कारवाई याचवेळ  केली पाह जे. क  यावेळेस सुरवातीला एक दोन 
जण थांबतात याचवेळेस ल  दयायला पाह जे परंतु याकडे ल  दयायला आप याकडे 
कोणीह  नाह  आ ण ते नस यामुळे या गो ी वाढत जातात. आपण अनिधकृतवर कारवाई  
कर यासाठ  स लाईज केल आहे जसं स लाईज केल तसं मी िनकम साहेबांना ब-याचवेळा 
फोन केला आहे. एकदाह  कुठे कारवाई झालेली नाह . मी वत: बीला हॉ पटलपासून 
वा हेकरवाड ला जो र ता जातो दो ह  साईडला जैन शाळेची जागा आहे. तीथ जागा मालक 
कोणीह  नस यामुळे तेथे कोणीह  येतात डांगे चौका सारख व प आम या तेथे हायला दोन 
मह ने पु कळ झाले. दोन मह यात तेथे डांगे चौका सारख व प तयार होईल आ ण आज 
आप यालाह  मा हती आहे क  डांगे चौकात अित मण जे झालेल आहे ते अित मण आज 
आपण काढू शकतो का आ ण कती दवसात काढू शकतो. जर  काढू शकलो तर  कती 
दवस आपण तस वातावरण टकून ठेवू शकतो. यासाठ  कुठलीह  गो  सुरवात जेथे होती 
यावेळेसच या दाब या गे यातर आ ण वेळ च आपण जर एक टाका घातलातर पुढचे टाके 

घालायचे वाचतात. यामुळे या बाक या पुढ या गो ीवर वचार कर यापे ा सुरवात 
यावेळेस होती याचवेळेस बीमोड केलातर ते पुढ आप याला सवाना सोप जाईल. एवढच 

बोलतो आ ण थांबतो. 

मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर शहराच 
व ूपीकरण झाल नाह  पाह जे अस सगळया स मा. सद यांची भावना आहे. यांनी यांनी 
भाषण केल यानंी यानी हे मत य  केलं. आपल शहर हे व छ राह ल पाह जे, सुंदर 
दसल पाह जे अशी मानसीकता आहे याचा मला खरतर खुप आनंद वाटला. खरतर या या 
संदभात सांगीतल क  खपु कमी दर आहेत. पण एखादा वषय यावेळेस पह यांदा 
सभागृहाम ये आणतो ती सुरवाततर झाली. एखादया वषयाला आपण एवढा दंड आकारला 
पु हा तो दंड कमी करा यासाठ  आप याला काह  कर याची गरज लागते, तर  मला असं 
वाटत क  आपण एक चांगली सुरवात या िनमी ाने केलेली आहे. आप याला म हती आहे 
एवढे चांगले बीआरट चे बस टॉप आपण केले या बस टॉपवर कोणीह  येतं आ ण िचटकून 
जातं. यांना असं वाटत क  आप या वत: या यवसायाची हा काची जागा आहे. तसेच 
मुता-यामधील प र थती बघतो. ह  जी प र थती आहे या प र थतीला एक चांगली 
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सुरवात करतो आ ण चांगला य  करतो. स मा. सद यांनी गणेश मंडळा या संदभातील 
मु ा उप थत केला. या ठकाणी उदया कंवा परवा पोलीस आयु ांबरोबर गणेश मंडळाचे 
सगळे पदािधकार  व आप या सगळया पदािधका-याबरोबर बैठक आहे आ ण गणेशजी तर 
खर आप या सगळयाच आरा य दैवत आहे. थोडासा गणपतीसाठ  आपण ञास सहन 
केलातर मला अस वाटत क  मंडळालाह  बर वाटेल कारण तेह  कायकत आपलेच आहेत. 
माझी तु हांला वनंती आहे याचबरोबर ॅ फक कंवा हायकोटाचे जे िनदश आहेत तेह  
पाळून आप याला याचा जा तीत जा त मदत करता येईल या ीने आपण सगळयानी 
य  क  यात व मा.महापौरांना वनंती करतो क  हा वषय मंजूर क न पुढ या वषयाला 

सुरवात करावी. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक- २५८          वषय मांक- ५ 

दनांक – ६.९.२०१८                                         वभाग- मा.आयु                 
                                                                                      

    संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/७/का व/१२/२०१८  

             द.०८/०८/२०१८                

          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०४१ 
             द.०८/०८/२०१८ 

   महानगरपािलके या सावजिनक जागेवर, र यावर, चौकाचौका म ये लावणेत येणा-या 
ले स, हँड ब स, कागद  िभंतीप के इ याद  ठकाणी अशा कारचे जा हरात करणेस 

महानगरपािलकेकडुन कोण याह  कारची परवानगी दली जात नाह . सदर ठकाणी लावणेत 
येणा-या अशा कार या जा हरात ले सवर अित मण वभागाकडुन कारवाई केली जाते. 
शहराम ये महानगरपािलके या िमळकतीवर ब-याच ठकाणी हँड ब स, कागद  िभंतीप के 
इ याद  लावले जातात. यामुळे शहराचे व ुपीकरण होते. यावर अनेक वेळा मा. थायी 
सिमतीम ये चचा केली जाते. वतमानप ाम ये सु दा अशा कार या बात या येतात. अशा 
कार या अनिधकृत लावणेत येणा-या जा हरातदारांना आळा घालणेसाठ  व यावर िनयं ण 

येणेसाठ  कारवाई करणेबाबत धोरण ठर वणेस मा.आयु  सो. यांनी सुचना दले या आहेत.  
महानगरपािलके या िमळकतीवर िचकट व यात, लावणेत येणा-या हँड ब स, कागद  िभंतीप के 
यावर कारवाई करावयाची झालेस हे काढुन सदरची जागा पुववत करणेस येणा-या खचाचे 
अंदाजप क थाप य वभागाकडुन दनांक 4/8/2018 रोजी या प ा वये माग वणेत 
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आलेले आहेत. यांनी सदर कामासाठ  र. .375/- ती चौ.मी.इतका दर कळ वलेला आहे 
परंतु सदरचा दर हा फ  लावलेली जा हरात काढणे व ती जागा पुववत करणे याचेकर ता 
आहे. या य ने/जा हरातदाराने जा हरात लावलेली आहे यांना शमन शु क हणुन 
र. .375/- ती चौ.मी. इतक  र कम आकारावी असे मत आहे. अशी िमळुन र. .750/- 
ती चौ.मी.इतका दर आकारावा लागेल. अशा कार या हँड ब स, कागद  िभंतीप के इ याद  

वर कारवाई करणेबाबत त कालीन आयु  सो यांनी आदेश मांक-आ/7/का व/418/2013 
द.14/10/2013 अ वये आरो य िन र क यांना अिधकार दान केलेले आहेत. परंतु 
यां याकडुन कती शमन शु क आकारावा? याबाबत र कम ठर वणेत आलेली न हती. 

सदरची र कम िन त करणेस धोरण ठर वणे आव यक आहे. सदर धोरणाची 
अंमलबजावणी करताना संबंिधतांना थम नोट स देऊन जा हरात काढणेस व सदरची जागा 
पुववत करणेस फमावणेत यावे. नोट स कालावधीम ये जा हरात काढुन न घेतलेस यांचेवर 
कारवाई करणेत यावी. सबब महानगरपिलके या िमळकतीवर व सावजिनक ठकाणी 
अनिधकृतपणे लावणेत येणा-या हँड ब स, कागद  िभंतीप के लावून शहराचे व ुपीकरण 
करणा-या जा हरात धारकांना र. .750/- ती चौ.मी. इतका शमन शु क आकारणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच शासनाचे वतीने महापािलके या िमळकतीवर व सावजिनक 
ठकाणी अनािधकृतपणे लावणेत येणा-या हँड ब स, कागद  िभं ीप के लावुन शहराचे 
व ुपीकरण करणा-या जा हरातधारकांना र. . ७५०/- ित चौ.िम. इतका शमन शु क 
आकारणेस मा यता िमळणेकामी वषय सादर केलेला आहे.  

तथापी पंपर  िचंचवड शहराम ये महानगरपािलके या र यावर ल, उ ानातील अथवा 
इतर सावजिनक ठकाण या झाडांवरह  जा हरांतीचे हँड ब स, कागद  िभं ीप के लावुन 
व ुपीकरण करणेत येते यावरह  कारवाई होणे आव यक आहे. सबब वषयात नमुद 
के या माणेच र यावर ल, उ ानातील अथवा इतर सावजिनक ठकाण या झाडांवरह  
अनािधकृतपणे जा हरांतीचे हँड ब स, कागद  िभं ीप के लावुन व ुपीकरण करणा-यावरह  
शमन शु क आकार यास मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

     ------           
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मा.राज  लांडगे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव माडंतो.  

 

 

ठराव मांक- २५९       वषय मांक- ६ 

दनांक – ६.९.२०१८                                      वभाग- मा.आयु            

                                                                             

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                  . शा/११/का व/८७६/२०१८ द.०२/०८/२०१८ 

               २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .२८ द.०३/०८/२०१८   
 
         पंपर  िचंचवड महापािलकेतील मा.पदािधकार /अिधकार  यांनी महापािलके या 
वाहनाऐवजी वत:चे खाजगी वाहन ऐ छक प दतीने शासक य कामकाजासाठ  वापर यास 
यापोट  खाजगी वाहन वापर खच अनु ेय कर याची येाजना महापािलके या ीने आिथक 
हताचे अस याने शासन वभागाकड ल वषय प  . शा/११/का व/८७०/२०१७, 

द.०६/१०/२०१७ अ वये मा. वधी सिमती ठराव . ३७, द.०६/१०/२०१७ व मा. 
महापािलका सभा ठराव . ८९, द.१६/१०/२०१७ अ वये महापािलकेतील पदािधकार  व 
अिधकार  यांचेक रता वाहन वाटप धोरणानुसार वग १ व वग २ या वाहन देय अिधका-यांना 
व पदािधका-यांना मनपाचे वाहना ऐवजी वत:चे खाजगी चारचाक  वाहन ऐ छक प दतीने 
शासक य कामकाजासाठ  वापर यास व यासाठ  िन त केले या धोरणा माणे ितपूत ची 
र कम अदा कर यास मा यता दे यात आलेली आहे व सदर धोरणाची अंमलबजावणी सु  
कर यात आलेली आहे. धोरण आदेश . शा/११/का व/१०५०/२०१७, दनांक ०४/१२/२०१७ 
मधील अट  व शत तील अनु. . २ नुसार मनपा कामकाजासाठ  वापर यात येणारे खाजगी 
वाहन हे मा. पदािधकार /अिधकार  यां या वत: या अथवा कुटंुबातील (पती / प ी / 
अ ववाह त मुलगा/अ ववाह त मुलगी/आई/वड ल) या सद यांचे नांवावर न दणीकृत असणे 
आव यक आहे. परंतू सदर अट  म ये मनपा कामकाजासाठ  वापर यात येणारे खाजगी 
वाहन हे मा.पदािधकार /अिधकार  यां या वत: या अथवा कुटंुबातील (पती/प ी /मुलगा 
/मुलगी/आई/ वड ल) या सद यांचे नांवावर न दणीकृत असणे आव यक आहे. असा बदल 
कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
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मा.सागर गवळ  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.        

मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. भाजप या 
काळाम ये िनणय झाला क  आ ह  कुठ याह  गाडया वापरणार नाह त. याम ये कती 
पदािधका-यानी गाडया वापर या नाह त कंवा वापर या आहेत आ ण वापर या असतीलतर 
कोणी कोणी वापर या. वापर या नसतीलतर याचे पैसे कोणी कोणी घेतले. याची मा हती 
दयावी. महानगरपािलके या ाय हराना आपण व थापीत करणार आहात का. आप या 
कामगारांचाह  आपण वषय घेतला पाह जे. जर खाजगी वाहन वापरल तर येथील जे ाय हर 
आहेत यांना कुठ ठेवणार आहेत. याला काह  िशपाई हणूनतर वापरणार नाह त. हणून 
याचाह  खुलासा करावा. यांनी यांनी गाडया वापर या यांचा आ ण यांनी यांनी गाडया 

वापर या नाह त यांनी महानगरपािलके या गाडया न वापरता पैसे घेतले याचा खुलासा 
हावा अशी वनंती आहे. 

मा.सिचन िचखले – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषय चांगला आहे 
पण जे पदािधकार  आहेत, जे शासन आहे यांच वत:च खाजगी वाहन कामकाजासाठ  
वापरणार पण या यात काह  िलमीटेशन आपण ठरवलेत का. दहा, वीस, तीस हजार खच 
कती देणार. का आपल कुठेह  गाड  फरवत बसायच दवस राञ याला काह  िलमीटेशन 
आहेत का नाह त.   

मा.महापौर-  याची लेखी व पात सव मा हती तु हांला दली जाईल.   

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१                                        ितकूल- ० 

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

       ------                         

मा.बाबासाहेब िञभूवन -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.              
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ठराव मांक- २६०                                         वषय मांक- ७ 

दनांक – ६.९.२०१८                                        वभाग- मा.आयु  

             संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                      .नगररचना/रहाटणी/८/२३०/२०१८, द.०३/०७/२०१८ 

                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१२ 

                      द.२४/०७/२०१८ 
 

       पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या महारा  शासन, नगर वकास 
वभाग, अिधसूचना ं . टपीएस - १८९३।१४१२।युड - १३, द. २८ नो हबर १९९५ अ वये मंजुर 
वकास आराख यातील तसेच पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजुर वकास 
योजनेतील वगळले या भागाची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग 
यांचेकड ल अिधसूचना . टपीएस- १८९३।१४१२।युड - १३, द. २८ डसबर १९९९ अ वये मंजुर 
झालेली आहे. सदर वकास आराख यातील काह  े  महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 

अिधसुचना . पीसीएन - १६९७।९३४। . .८९।न व-२२, मं ालय, मुंबई, दनांक १५ नो हबर 
१९९७ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन िनयं ण क ेम ये समा व  
कर यात आलेले आहे. यापैक  मौजे रहाटणी येथील पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणा या मंजुर वकास योजनेतील स.नं. २८ प,ै २९ प,ै ३७ प,ै ३८ पै. मधील १२.०० 

मी. ं द र याचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. सदर र याची सुमारे ५८० मी. इतक  
लांबी असून यापैक  स.नं. २८ प,ै २९ पै. मधील २००.०० मी. लांबीचा र ता १२.०० मी. 
ं द नुसार वकिसत झालेला आहे. उवर त स.नं. ३७ पै. व ३८ पै. मधील र ता पुण ं द चा 
वकिसत झालेला नाह . या े ात बांधकामे असून सदर र या या जागेचे भूसंपादन होणे 
आव यक आहे. तर  ता वत र याखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व नवीन भूसंपादन कायदा सन २०१३ अ वये संपादन 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो— पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका  मंजूर वकास योजनेतील  गट नं.......  



149 
 

  

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.बाबासाहेब िञभूवन-  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली नाह . 

मा.महापौर – उपसूचना वगळून वषय मंजूर करणेत येत आहे. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

        ---- 

मा. कमल घोलप – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

                                                         वषय मांक- ८ 

दनांक – ६.९.२०१८                                         वभाग- मा.आयु  

            संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/२०१८  

                     द.२५/०६/२०१८ 

                  २) मा.महापािलका सभा ठराव .२४५ द.२०/०७/२०१८   
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागा माफत महानगरपािलका 
ह मिधल ओला व सुका कचरा संकलन कर यात येत असून येक भाग थरावर कचरा 
संकलनासाठ  ओला व सुका कचरा वतं पण ेसंकलन कर यासाठ  छो या वाहनांची यव था 
महानगरपािलके माफत कर यात आलेली आहे. तथापी ओला व सुका कचरा वतं पणे 
संकलन कर यासाठ ची वाहने पा कग कर यासाठ  वतं  यव था नाह . यामुळे 
महानगरपािलका ह म ये महानगरपािलके या िनयोजन ािधकरण क ेमिधल काह  
आर त जागांम ये  “ ा सफर टेशन”  या योजनाथ जागा आर त करणे आव यक 
वाटते. यास अनुस न मा. आयु  यांचा दनांक २८/०७/२०१७ चे मंजूर तावानुसार, 

तसेच आरो य कायकार  अिधकार  यांनी दनांक २२/०३/२०१७ चे प ा वये मागणी मौजे 
भोसर  (कासारवाड ) आ. .३१ एस.ट .पी. अंतगत स.नं.५१४, मौजे सांगवी मिधल 
ह रतप यातील स.नं.८४, व मौजे भोसर  आ. .४०५ अंतगत स.नं.२१० या ठकाणी ४०० 
चौ.मी. े ाची जागा, तसेच मौजे पंपळे िनलख आ. .३७४ गाडन अंतगत स.नं.६५ मिधल 
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४०० चौ. मी. े ाची जागा १२.०० मी. ं द पोहच र यासह महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये “ ा सफर टेशन”  या योजनाथ आर त करणेचा 
फेरबदल बाबत सव वैधािनक कायवाह  क न फेरबदल ताव शासनास सादर करणेस 
मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. वनल हेञे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो- 

मा.केशव घोळवे  – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक- २६१                                        वषय मांक- ८ 

दनांक – ६.९.२०१८                                       वभाग- मा.आयु  
 

         संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/२०१८  

                  द.२५/०६/२०१८ 

               २) मा.महापािलका सभा ठराव .२४५ द.२०/०७/२०१८   
 

            वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   

       अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

        ---- 

मा. उषा उफ माई ढोरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
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                                                       वषय मांक- ९ 

दनांक – ६.९.२०१८                                       वभाग- मा.आयु  

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  

                     नर व/का व/३६/१७८/२०१८ द.९/०७/२०१८ 

                   २)मा.महापािलका सभा ठराव .२४७ द.२०/०७/२०१८   
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेतील व वध सावजिनक 
योजनासाठ  आर त खाजगी जागा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे 

कलम १२६ मधील तरतूद चा अवलंब क न महापािलके या ता यात घे यात येतात. यापैक  
खाजगी वाटाघाट  हा एक जागा ता यात घे याचा पयाय आहे. महारा  शासनाचे न दणी व 
मु ांक वभागाचे वा षक मु यदर सूचीमधील दर व सवसाधारण मागदशक सूचनांचे आधारे 
संपादनाखालील जागेचे मू यांकन कर यात येते. 

  मा. महापािलका सभा ठराव . ७७४, दः- २०/११/२०१५ व ठराव . ९१५,      दः-
२९/८/२०१६ या दारे खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा कर या वषयीचा धोरणा मक िनणय 
आहे. यानुसार िमळकतधारकाचे िमळकतीपैक  र याने / आर णाने बािधत े  ३०० 
चौ.मी. पयत अस यास रेड रेकरनुसार होणारे मू यांकन अिधक १०० ट के अित र  र कम, 

तर र याने / आर णाने बािधत े  ३०० चौ.मी. पे ा जा त अस यास रेड रेकनर नुसार 
होणारे मू यांकन अिधक ३० ट के अित र  र कम मोबदला हणून अदा कर याची 
चिलत प दत आहे. 

वकास योजनेतील काह  आर णे/ र ते बािधत खाजगी िमळकती पाटबंधारे 
वभागामाफत िन त केले या नद  ते िनळ  पूररेषा यामधील िन ष द े ात आहेत. अशा 
आर ण/ र ता बािधत खाजगी िमळकती खाजगी वाटाघाट ने महापािलके या ता यात 
दे याबाबत ताव महापािलकेस ा  होतात. तथापी महारा  शासनाचे न दणी व मु ांक 
वभागाचे वा षक मु यदर सूचीत नद  ते िनळ  पूररेषा ( िन ष द) े ातील काह  
िमळकतींचे खू या जमीनीचे दर हे ना वकास वभागाचे मू य वभागात नमूद नसून 
वकसन म ( उदा. र हवास) वभागात नमूद आहे. यामुळे नद  ते िनळ  पूररेषा (िन ष द) 
े ातील आर ण/ र ता बािधत िमळकतीवा षक मू यदर सूचीत वकसन म मू य 
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वभागात अस यास मू यांकन करतांना कती दर वचारात यावा याबाबत धोरणा मक 
िनणय घेणे म ा  आहे. 

महारा  शासनाचे न दणी व मु ांक वभागाचे वा षक मु यदर सूची वषयी असले या 
मागदशक सूचनांमधील सूचना . २० ह) म ये वकास योजनेतील ना वकास / 
ह रतप टा/ शेती वभागातील जमीनीसाठ  वा षक मू य दर त यात वतं  मू य वभाग/ 
दर दले नस यास सदर जमीन या मू य वभागात समा व  आहे या मू य वभागा या 
दरा या ४० % दर व संबंिधत जागेचे े ासाठ  थूल जिमनीबाबत असणार  सूचना . १६ 
अ) येथील को क वाप न मू यांकन कर यात यावे असे नमूद आहे. या माणे नद  ते िनळ  
पूररेषा ( िन ष द) े ातील आर ण/ र ता बािधत िमळकती वा षक मू यदर सूचीत 
वकसन म मू य वभागात समा व  अस यास अशा िमळकतींचे मू यांकन या मू य 
वभागा या दरा या ४० % दर वचारात घेऊन मा. महापािलका सभा ठराव  . ७७४, दः- 
२०/११/२०१५ व ठराव . ९१५, दः- २९/८/२०१६ या दारे खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा 
कर या वषयीचे धोरणानुसार कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा.चंदा लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.शञु न काटे-  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-- मौजे वाकड येथील 
स.नं. १११ पै. मधील वकास योजनेस महारा  नगर वकास वभाग . ट .पी.एस-
१८०८/८९४/सीआर-१७२७/०९/न व-१३ द.१८/०८/२००९ अ वये भागश: मंजूर  िमळालेली 
असून महारा  नगर वकास वभाग, िनणय . ट पीएस-१८१२/१६०/सी.आर.-५८/१२/ 
पुनरचना नं. २७/१२ ई.पी.मंजूर/यु.ड .-१३ द.०२/०३/२०१५ अ वये वकास योजना मंजुर 
झालेली आहे. सदर मंजुर वकास योजनेम ये स.नं. १११ पै. मधील जागा औदयोगीक 
वभागात समा व  केलेली आहे.    

  मौजे वाकड येथील स.नं. १११ पै. ह सा नं. १/२ या ठकाणी ी.चाण य ए युकेशन 
सोसायट  यांना शै णक इमारतीक रता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने . 
बी.पी./वाकड/४२/२००६, द.११/०८/२००६ नुसार बांधकाम परवानगी  दे यात आलेली आहे. 
यानुसार ी.चाण य ए युकेशन सोसायट  या सं थेने जागेवर शै णक इमारतीचे बांधकाम 

पुण केलेले आहे. सदर बांधकाम परवानगी देतेवेळ  या ठकाणचा वकास आराखडा मंजूर 
झालेला न हता व ादेिशक वकास आराखडयात सदर जागा हर त वभागात समा व  होती. 
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यामुळे ह रत वभागात अनु ेय असणा-या शै णक वापरासाठ  व अनु ेय चटई ेञ 
िनदशांका या मयादेत बांधकाम परवानगी दलेली आहे. ा प वकास आराखडयात सदर 
जागा औदयोिगक ेञाम ये दशव यात आलेली होती. 

    सदर भागाचा वकास आराखडा द.०२/०३/२०१५ रोजी मंजूर झाला, परंतु वकास 
आराखडा मंजूर होताना अ त वात असणारा जागेचा वापर वचारात न घेत यामुळे सदर 
जागा औदयोिगक वभागात समा व  झालेली आहे. सदर ठकाणी शाळा इमारत अ त वात 
अस याने सदर औदयोिगक वभागाचा फेरबदल िनवासी वभागात समा व  करणेस मा यता 
देणेत यावी तसेच याक रता महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ या कलम ३७ 
अ वये फेरबदल कर यास तसेच फेरबदलाची वह त कायवाह  क न ताव शासन 
मंजूर तव सादर कर यास मा.महापिलका आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत 
यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेतील व वध सावजिनक 
योजनासाठ  आर त खाजगी जागा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे 

कलम १२६ मधील तरतुद चा अवलंब क न महापािलके या ता यात घे यात येतात. यापैक  
खाजगी वाटाघाट  हा एक जागा ता यात घे याचा पयाय आहे. 

मा.महापािलका सभा ठराव .७७४, द.२०/११/२०१५ व ठराव .९१५, द. 
२९/०८/२०१६ या दारे खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा कर या वषयीचा धोरणा मक िनणय 
आहे. यानुसार िमळकतधारकाचे िमळकतीपैक  र याने/आर णाने बािधत े  ३०० चौ.मी. 
पयत अस यास रेड रेकनर नुसार होणारे मु यांकन अिधक १०० ट के अित र  र कम, तर 
र याने/आर णाने बािधत े  ३०० चौ.मी.पे ा जा त अस यास रेड रेकनर नुसार होणारे 
मु यांकन अिधक ३० ट के अित र  र कम मोबदला हणून अदा कर याची चिलत प त 
आहे. 

क  शासनानचा नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार वकास योजनेतील व वध 
सावजिनक योजनासाठ  आर त खाजगी जागा समुिचत ािधकरणास तातड ने उपल  
हावेत तसेच जमीन मालकास यो य मोबदला िमळावा हा हेतू आहे.  

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार र याने/आर णाने बािधत े ासाठ  मोबदला 
ावयाचा झा यास रेड रेकनर नुसार होणारे मु यांकन अिधक १०० ट के अित र  र कम 

देणे बाबत तरतूद आहे. सदर कायदांतगत र याने/आर णाने बािधत जागा ह  ह रत 
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वभागात अथवा नद  ते िनळ  पूररेषा (िन ष ) े ातील आहे कंवा नाह  याचा वचार केला 
जात नाह . 

तर  शहरा या िनयोजनब  वकासासाठ  मंजुर वकास योजनेतील 
र याने/आर णाने बािधत जागा खाजगी िमळकतधारकांकडून मनपा माफत खाजगी 
वाटाघाट ने ता यात घेताना जमीन मालकास ह रत वभाग, नद  व िनळ  पुररेषेमधील   
े ासाठ  सु ा जिमनधारकास मोबदला देताना पुव  मा. महापािलका सभेमाफत मंजूर 

झाले या तावा माणे याच माणात मोबदला ावा. तसेच जिमनीचा दर हा रेड रेकनर 
मधील ना वकास वभागातील न घेता सदर जिमनीचा रेड रेकनर म ये या 
स.न./ग.न./िस.स.न. यासाठ  जो दर नमूद केलेला आहे तोच दर वचारात घेऊन मोबदला 
अदा करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.उषा उफ माई ढोरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – २६२                                       वषय मांक- ९ 

दनांक – ६.९.२०१८                                        वभाग- मा.आयु  

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  

                     नर व/का व/३६/१७८/२०१८ द.९/०७/२०१८ 

                   २)मा.महापािलका सभा ठराव .२४७ द.२०/०७/२०१८     

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेतील व वध सावजिनक 
योजनासाठ  आर त खाजगी जागा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे 

कलम १२६ मधील तरतूद चा अवलंब क न महापािलके या ता यात घे यात येतात. यापैक  
खाजगी वाटाघाट  हा एक जागा ता यात घे याचा पयाय आहे. महारा  शासनाचे न दणी व 
मु ांक वभागाचे वा षक मु यदर सचूीमधील दर व सवसाधारण मागदशक सूचनांचे आधारे 
संपादनाखालील जागेचे मू यांकन कर यात येते. 
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        मा. महापािलका सभा ठराव . ७७४, दः- २०/११/२०१५ व ठराव . ९१५,      
दः-२९/८/२०१६ या दारे खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा कर या वषयीचा धोरणा मक 
िनणय आहे. यानुसार िमळकतधारकाचे िमळकतीपैक  र याने / आर णाने बािधत े  
३०० चौ.मी. पयत अस यास रेड रेकरनुसार होणारे मू यांकन अिधक १०० ट के अित र  
र कम, तर र याने / आर णाने बािधत े  ३०० चौ.मी. पे ा जा त अस यास 
रेड रेकनर नुसार होणारे मू यांकन अिधक ३० ट के अित र  र कम मोबदला हणून अदा 
कर याची चिलत प दत आहे. 

        वकास योजनेतील काह  आर णे/ र ते बािधत खाजगी िमळकती पाटबंधारे 
वभागामाफत िन त केले या नद  ते िनळ  पूररेषा यामधील िन ष द े ात आहेत. अशा 
आर ण/ र ता बािधत खाजगी िमळकती खाजगी वाटाघाट ने महापािलके या ता यात 
दे याबाबत ताव महापािलकेस ा  होतात. तथापी महारा  शासनाचे न दणी व मु ांक 
वभागाचे वा षक मु यदर सूचीत नद  ते िनळ  पूररेषा ( िन ष द) े ातील काह  
िमळकतींचे खू या जमीनीचे दर हे ना वकास वभागाचे मू य वभागात नमूद नसून 
वकसन म ( उदा. र हवास) वभागात नमूद आहे. यामुळे नद  ते िनळ  पूररेषा (िन ष द) 
े ातील आर ण/ र ता बािधत िमळकतीवा षक मू यदर सूचीत वकसन म मू य 
वभागात अस यास मू यांकन करतांना कती दर वचारात यावा याबाबत धोरणा मक 
िनणय घेणे म ा  आहे. 

        महारा  शासनाचे न दणी व मु ांक वभागाचे वा षक मु यदर सूची वषयी 
असले या मागदशक सूचनांमधील सूचना . २० ह) म ये वकास योजनेतील ना वकास / 
ह रतप टा/ शेती वभागातील जमीनीसाठ  वा षक मू य दर त यात वतं  मू य वभाग/ 
दर दले नस यास सदर जमीन या मू य वभागात समा व  आहे या मू य वभागा या 
दरा या ४० % दर व संबंिधत जागेचे े ासाठ  थूल जिमनीबाबत असणार  सूचना . १६ 
अ) येथील को क वाप न मू यांकन कर यात यावे असे नमूद आहे. या माणे नद  ते िनळ  
पूररेषा (िन ष द) े ातील आर ण/ र ता बािधत िमळकती वा षक मू यदर सूचीत 
वकसन म मू य वभागात समा व  अस यास अशा िमळकतींचे मू यांकन या मू य 
वभागा या दरा या ४० % दर वचारात घेऊन मा. महापािलका सभा ठराव  . ७७४, द. 
२०/११/२०१५ व ठराव . ९१५, दः- २९/८/२०१६ या दारे खाजगी वाटाघाट ने मोबदला 
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अदा कर या वषयीचे धोरणानुसार कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे वाकड 
येथील स.नं. १११ पै. मधील वकास योजनेस महारा  नगर वकास वभाग . ट .पी.एस-
१८०८/८९४/सीआर-१७२७/०९/न व-१३ द.१८/०८/२००९ अ वये भागश: मंजूर  िमळालेली 
असून महारा  नगर वकास वभाग, िनणय . ट पीएस-१८१२/१६०/सी.आर.-५८/१२/ 
पुनरचना नं. २७/१२ ई.पी.मंजूर/यु.ड .-१३ द.०२/०३/२०१५ अ वये वकास योजना मंजुर 
झालेली आहे. सदर मंजुर वकास योजनेम ये स.नं. १११ पै. मधील जागा औदयोगीक 
वभागात समा व  केलेली आहे.    

        मौजे वाकड येथील स.नं. १११ पै. ह सा नं. १/२ या ठकाणी ी.चाण य ए युकेशन 
सोसायट  यांना शै णक इमारतीक रता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने . 
बी.पी./वाकड/४२/२००६, द.११/०८/२००६ नुसार बांधकाम परवानगी  दे यात आलेली आहे. 
यानुसार ी.चाण य ए युकेशन सोसायट  या सं थेने जागेवर शै णक इमारतीचे बांधकाम 

पुण केलेले आहे. सदर बांधकाम परवानगी देतेवेळ  या ठकाणचा वकास आराखडा मंजूर 
झालेला न हता व ादेिशक वकास आराखडयात सदर जागा हर त वभागात समा व  होती. 
यामुळे ह रत वभागात अनु ेय असणा-या शै णक वापरासाठ  व अनु ेय चटई ेञ 

िनदशांका या मयादेत बांधकाम परवानगी दलेली आहे. ा प वकास आराखडयात सदर 
जागा औदयोिगक ेञाम ये दशव यात आलेली होती. 

        सदर भागाचा वकास आराखडा द.०२/०३/२०१५ रोजी मंजूर झाला, परंतु वकास 
आराखडा मंजूर होताना अ त वात असणारा जागेचा वापर वचारात न घेत यामुळे सदर 
जागा औदयोिगक वभागात समा व  झालेली आहे. सदर ठकाणी शाळा इमारत अ त वात 
अस याने सदर औदयोिगक वभागाचा फेरबदल िनवासी वभागात समा व  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे तसेच याक रता महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ या कलम 
३७ अ वये फेरबदल कर यास तसेच फेरबदलाची वह त कायवाह  क न ताव शासन 
मंजूर तव सादर कर यास मा.महापिलका आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेतील व वध सावजिनक 
योजनासाठ  आर त खाजगी जागा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे 

कलम १२६ मधील तरतुद चा अवलंब क न महापािलके या ता यात घे यात येतात. यापैक  
खाजगी वाटाघाट  हा एक जागा ता यात घे याचा पयाय आहे. 
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मा.महापािलका सभा ठराव .७७४, द. २०/११/२०१५ व ठराव .९१५, द. 
२९/०८/२०१६ या दारे खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा कर या वषयीचा धोरणा मक िनणय 
आहे. यानुसार िमळकतधारकाचे िमळकतीपैक  र याने/आर णाने बािधत े  ३०० चौ.मी. 
पयत अस यास रेड रेकनर नुसार होणारे मु यांकन अिधक १०० ट के अित र  र कम, तर 
र याने/आर णाने बािधत े  ३०० चौ.मी.पे ा जा त अस यास रेड रेकनर नुसार होणारे 
मु यांकन अिधक ३० ट के अित र  र कम मोबदला हणून अदा कर याची चिलत प त 
आहे. 

  क  शासनानचा नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार  वकास योजनेतील व वध 
सावजिनक योजनासाठ  आर त खाजगी जागा समुिचत ािधकरणास तातड ने उपल  
हावेत तसेच जमीन मालकास यो य मोबदला िमळावा हा हेतू आहे.  

  नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार र याने/आर णाने बािधत े ासाठ  
मोबदला ावयाचा झा यास रेड रेकनर नुसार होणारे मु यांकन अिधक १०० ट के अित र  
र कम देणे बाबत तरतूद आहे. सदर कायदांतगत र याने/आर णाने बािधत जागा ह  
ह रत वभागात अथवा नद  ते िनळ  पूररेषा (िन ष ) े ातील  आहे कंवा नाह  याचा 
वचार केला जात नाह . 

 तर  शहरा या िनयोजनब  वकासासाठ  मंजुर वकास योजनेतील 
र याने/आर णाने बािधत जागा खाजगी िमळकतधारकांकडून मनपा माफत खाजगी 
वाटाघाट ने ता यात घेताना जमीन मालकास ह रत वभाग, नद  व िनळ  पुररेषेमधील   
े ासाठ  सु ा जिमनधारकास मोबदला देताना पुव  मा. महापािलका सभेमाफत मंजूर 

झाले या तावा माणे याच माणात मोबदला ावा. तसेच जिमनीचा दर हा रेड रेकनर 
मधील ना वकास वभागातील न घेता सदर जिमनीचा रेड रेकनर म ये या 
स.न./ग.न./िस.स.न. यासाठ  जो दर नमूद केलेला आहे तोच दर वचारात घेऊन मोबदला 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

   अनुकूल-८१             ितकूल- ० 

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

            ------   
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मा.सिचन िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

                                                       वषय मांक- १० 

दनांक – ६.९.२०१८                                       वभाग- मा.आयु  

 

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  

                   नर व/का व/०६/ताथवडे/२२३१/१८ द.२७/०७/२०१८ 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह त न याने समा व  झाले या मौजे ताथवडे 
े ा या महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) अ वये महारा  

शासन, नगर वकास वभाग अिधसूचना . ट पीएस – १८१५/२०१२/ . .- ८४/१५/ वयो 
मंजूर /न व-१३, दनांक – ०६/०१/२०१७ व  महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 
अिधसूचना . ट पीएस – १८१५/२०१२/ . .- ८४/१५/ई.पी. िस द /न व-१३, दनांक – 
०६/०१/२०१७  अ वये मौजे ताथवडे, येथील वकास योजनेला भागश: मंजूर  िमळालेली 
आहे.भागश:मंजुर वकास योजनेत मुंबई – बगलोर ६०.०० मी. ं द चा र ता दश व यात 
आला आहे. 

         मौजे ताथवडे गावातील सदर र यासाठ  पुणे ादेिशक वकास योजनेत मुंबई – 
बगलोर ६०.००मी र यास लागुन र या या दो ह  बाजुस १२.०० मी. सेवा र ता हणून 
दश व यात आलेला होता व याअनुषंगाने सदर र या या लगत असले या िमळकतीस 
वकास परवान या अनु ेय कर यात येत हो या. मा   भागश:मंजुर वकास योजनेत पुणे 
ादेिशक वकास योजने माणे मुंबई – बगलोर ६०.००मी र यास लागुन र या या दो ह  

बाजुस १२.०० मी. सेवा र ता दश वलेला नाह  मौजे ताथवडे गावा या प म बाजुस 
पुनावळे ह त व पुव बाजुस वाकड ह त मुंबई – बगलोर ६०.०० मी र याला लागुन १२.०० 
मी. सेवा र ता मंजुर वकास योजनेत दश व यात आला आहे. मौजे ताथवडे गावातील 
भागश: मंजूर वकास योजनेत १२.० मी. ं द र ता दश वले नस यामुळे भ व यात सदर 
मौजे वाकड – ताथवडे – पुनावळे गावातील १२.०० मी स ह स र यामाफत Connectivity  
हो यास अडचण िनमाण हो याची श यता आहे. 
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        सबब मौजे ताथवडे येथील मनपा या ह तील मुंबई–बगलोर र यालगत ६०.०० 
मी र या या दो ह  बाजुने १२.०० मी चा स ह स र ता ता वत कर यास व 
याअनुषंगाने लगत असले या आर णाचे ह त/ े ात सुधारणा कर यास महारा  
ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेस 

तसेच फेरबदलाची वह त कायवाह  पूण क न ताव शासन मंजुर तव सादर कर यास 
मा. महापािलका आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

मा.तुषार कामठे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- दघी येथील 
स.नं. ६४, ८७ पैक  मधील आर ण . १/१३४ जकातना यासाठ  ०.८० हे टर इतके ेञ 
आहे. सदर आर णा या बाजूस स थतीस मशानभूमी आहे. स ा जकात कर बंद 
झा याने जकात नाके बंद झालेले आहेत परंतु सदर मशानभुमीची जागा खुपच लहान 
अस याने कमी पडत आहे. दघी येथील वाढती लोकसं या ल ात घेता मशानभुमीसाठ  
जा तीची जागा लागणार आहे. तसेच भ व यात सदर ठकाणी वदयुतदाह नी बांधावी 
लागणार आहे. महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये सदर 
आर णाची जागा जकात नाका ऐवजी मशानभुमी वापरासाठ  असा बदल करणेस मा यता 
देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे िचखली येथील साने चौक 
ते सतसंग चौका पयत मंजुर वकास योजनेत ३० मी. ं द र ता दश व यात आलेला आहे. 
तथा प साने चौका या पुढे पाईन र यापयत मंजुर वकास योजनेत २४ मी. र ता आहे 
तसेच सतसंग  चौका या पुढे िचखली पयत मंजुर वकास योजनेत २४ मी. र ता आहे. 
यामुळे दो ह  बाजुला २४ मी. र ते असताना म येच ३० मी. ं द र ता ता वत केलेला 

आहे. यामुळे सदर ३० मी. र ता सु दा २४ मी. करणेस महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेस तसेच फेरबदलाची 
वह त कायवाह  पुण क न ताव शासन मंजुर तव सादर कर यास मा.महापािलका आयु  
यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा.सं दप क पटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.  

मा.सिचन िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
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 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक- २६३                                         वषय मांक- १० 

दनांक – ६.९.२०१८                                        वभाग- मा.आयु  

 

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  
                   नर व/का व/०६/ताथवडे/२२३१/१८ द.२७/०७/२०१८ 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह त न याने समा व  झाले या मौजे ताथवडे 
े ा या महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ ( १ ) अ वये 

महारा  शासन, नगर वकास वभाग अिधसूचना . ट पीएस – १८१५/२०१२/ . .- 
८४/१५/ वयो मंजूर /न व-१३, दनांक – ०६/०१/२०१७ व  महारा  शासन, नगर वकास 
वभाग, अिधसूचना . ट पीएस – १८१५/२०१२/ . .- ८४/१५/ई.पी. िस द /न व-१३, 
दनांक – ०६/०१/२०१७  अ वये मौजे ताथवडे, येथील वकास योजनेला भागश: मंजूर  
िमळालेली आहे.भागश:मंजुर वकास योजनेत मुंबई – बगलोर ६०.०० मी. ं द चा र ता 
दश व यात आला आहे. 

        मौजे ताथवडे गावातील सदर र यासाठ  पुणे ादेिशक वकास योजनेत मुंबई – 
बगलोर ६०.००मी र यास लागुन र या या दो ह  बाजुस १२.०० मी. सेवा र ता हणून 
दश व यात आलेला होता व याअनुषंगाने सदर र या या लगत असले या िमळकतीस 
वकास परवान या अनु ेय कर यात येत हो या. मा   भागश:मंजुर वकास योजनेत पुणे 
ादेिशक वकास योजने माणे मुंबई – बगलोर ६०.००मी र यास लागुन र या या दो ह  

बाजुस १२.०० मी. सेवा र ता दश वलेला नाह  मौजे ताथवडे गावा या प म बाजुस पुनावळे 
ह त व पुव बाजुस वाकड ह त मुंबई – बगलोर ६०.०० मी र याला लागुन १२.०० मी. 
सेवा र ता मंजुर वकास योजनेत दश व यात आला आहे. मौजे ताथवडे गावातील भागश: 
मंजूर वकास योजनेत १२.० मी. ं द र ता दश वले नस यामुळे भ व यात सदर मौजे वाकड 
– ताथवडे – पुनावळे गावातील १२.०० मी स ह स र यामाफत Connectivity  हो यास 
अडचण िनमाण हो याची श यता आहे. 

       सबब मौजे ताथवडे येथील मनपा या ह तील मुंबई–बगलोर र यालगत ६०.०० मी 
र या या दो ह  बाजुने १२.०० मी चा स ह स र ता ता वत कर यास व याअनुषंगाने 
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लगत असले या आर णाचे ह त/ े ात सुधारणा कर यास महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेस तसेच फेरबदलाची 
वह त कायवाह  पूण क न ताव शासन मंजुर तव सादर कर यास मा. महापािलका 
आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच दघी येथील स.नं. ६४, ८७ 
पैक  मधील आर ण . १/१३४ जकातना यासाठ  ०.८० हे टर इतके ेञ आहे. सदर 
आर णा या बाजूस स थतीस मशानभूमी आहे. स ा जकात कर बंद झा याने जकात 
नाके बंद झालेले आहेत परंतु सदर मशानभुमीची जागा खुपच लहान अस याने कमी पडत 
आहे. दघी येथील वाढती लोकसं या ल ात घेता मशानभुमीसाठ  जा तीची जागा लागणार 
आहे. तसेच भ व यात सदर ठकाणी वदयुतदाह नी बांधावी लागणार आहे. महारा  ादेिशक 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये सदर आर णाची जागा जकात नाका 
ऐवजी मशानभुमी वापरासाठ  असा बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे िचखली येथील साने चौक ते सतसंग चौका पयत 
मंजुर वकास योजनेत ३० मी. ं द र ता दश व यात आलेला आहे. तथा प  साने चौका या 
पुढे पाईन र यापयत मंजुर वकास योजनेत २४ मी. र ता आहे तसेच सतसंग  चौका या 
पुढे िचखली पयत मंजुर वकास योजनेत २४ मी. र ता आहे. यामुळे दो ह  बाजुला २४ 
मी. र ते असताना म येच ३० मी. ं द र ता ता वत केलेला आहे. यामुळे सदर ३० मी. 
र ता सु दा २४ मी. करणेस महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेस तसेच फेरबदलाची वह त कायवाह  पुण क न ताव 
शासन मंजुर तव सादर कर यास मा.महापािलका आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

        ------ 

मा.शिमला बाबर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
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                                                        वषय मांक- ११ 

दनांक – ६.९.२०१८                                        वभाग- मा.आयु  

        संदभ –१) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   

                 . वभाअक/३/का व/२४९/२०१८ द.०४/०८/२०१८ 

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

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

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  
शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे 
एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

       ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/-, रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे वैय क 
घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

    व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०७/२०१८ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे        

                             प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा पुण े

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

१४५१९ 
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        सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते येत आहे.  

मा.कमल  घोलप -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

क  शासनाचे “ व छ भारत 
अिभयान” या संकेत थळावर अपलोड 
करणेत आले या एकूण अजाची सं या  

१४२२० 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ११२७७ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण- 

१०७८१ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
७१४० सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ३६४१ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

४६५ सीटस 
म हला–२०३िसटस कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा 

७९५१ लाभाथ  
GOI+GOM=४७७.०६ लाख 

  GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 
  ULB  =  १५९.०२ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण     ६३६.०८  लाख 

 
िनगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ा 

७०४१ लाभाथ  GOI+GOM=४२२.४६ लाख 
 GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 

  
ULB  =१४०.८२ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण    ५६३.२८ लाख 
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मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- क ेञीय 
कायालय थाप य वभागाकड ल भाग . २ मधील खालील वकास कामांचा सन २०१८-१९ 
चे अंदाजपञकाम ये समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम पये 

 शेरा 

१ भाग . २ मधील गट नं. ६०६ आर ण 
१/१४६ येथे मा यिमक शाळा इमारत बांधणे.  

२७,००,००,०००  

२ भाग . २ मधील मनपाचे ववीध 
सां कृतीक काय म व डा वभागामाफत 
भर व यात येणा-या पधासाठ  मंडप 
यव था करणे.     

५०,००,०००  

३ भाग . २ म ये अ त वातील मोडकळ स 
आलेली सावजिनक व छतागृह पाडून 
या ठकाणी न वन ञी व पु षांसाठ  सुलभ 
व छतागृह बांधणे.     

३,५०,००,०००  

  एकूण ३१,००,००,०००  

      

 तर  वर ल माणे कामे सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात समावेश क न 
अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या भाग . १६ मधील मामुड  ह लगत गहुंजे ामपंचायतीची ह  आहे. 
गहुंजे ह म ये गट . १८४, १८६, १८९, १९०, १९२, १९५, २२२, २२३, २२४ पेिननसुला लँ ड 
िल. (पुव चे नाव- िसट  पाकस ा. िल.) या कंपनीतफ वकिसत करणेत येत आहे. सदर 
वकिसत करणेत येत असले या िनवासी/ बगरिनवासी क पासाठ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत मा.महापािलका सभा ठराव . ८२ दनांक २०/०२/२०१० अ वये 
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१०२० केएलड  पाणी पुरवठा करणेस मा यता दली आहे. यास अनुस न पाणीपुरवठा होत 
आहे. स थतीत होणारा पाणीपुरवठा हा कमी पडत असुन अ य प आहे. तर  सदर 
पाणीपुरव यात अजुन १२३० केएलड  अित र  पाणी पुरवठा होणे अपे त आहे. पुव चा होत 
असलेला १०२० केएलड  व आताची मागणी १२३० केएलड  असे एकुण २२५० केएलड  
पाणीपुरवठा होणे आव यक अस याने यास मा यता देणेत यावी. तसेच १) भाग . २ 
मधील बो-हाडेवाड  वनायकनगर मोशी येथे छञपती िशवाजी महाराज यांना आ ढ पुतळा 
उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे (पान . ३७ अ. .१५९) या कामाचा सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकात समावेश करणेत आला असुन या कामाचे नावाम ये “ भाग . २ बो-हाडेवाड  
वनायकनगर मोशी येथे छञपती िशवाजी महाराज यांचा आ ढ पुतळा उभारणेकामी 
अनुषंिगक कामे करण”े असा बदल करणेस मा यता देणेत यावी. 

२) भाग . ५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील ड.पी. र ता वकसीत करणे 
(िन वदा . ५०/४-२०१७-१८) या चालू असले या कामामधुन नवीन भाग . २ मधील 
डपी. व नॉन डपी. र याचीं काम करणेस मा यता देणेत यावी. 

३) भाग . २ बो-हाडेवाड  येथील ता यात येणा-या गायरान जागेतील आर णावर 
शाळा इमारत बांधणे (पान . ५५/ अ. .२७) या कामाचा सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकाम ये समावेश असून या कामास र कम पये १६ कोट चे खचास सुधार त 
शासक य मा यता देणेत यावी. 

मा.माधुर  कुलकण  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते.  
मा.शिमला बाबर – मा.महापौर साहेब, उपूसचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – २६४                                       वषय मांक- ११ 
दनांक – ६.९.२०१८                                        वभाग- मा.आयु  

        संदभ –१) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   
                 . वभाअक/३/का व/२४९/२०१८ द.०४/०८/२०१८ 
      क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 
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      सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free)  हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क 
शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने 
क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  
असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

       ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/- , रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क 
घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

    व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०७/२०१८ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे        

                             प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा पुण े

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

१४५१९ 
 

क  शासनाचे “ व छ भारत 
अिभयान” या संकेत थळावर अपलोड 
करणेत आले या एकूण अजाची सं या  

१४२२० 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ११२७७ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण- 

१०७८१ 

मनपा माफत बांधकाम पुण-
७१४० सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ३६४१ 
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा  अवलोकन करणते येत आहे.  तसेच क ेञीय कायालय 
थाप य वभागाकड ल भाग . २ मधील खालील वकास कामांचा सन २०१८-१९ चे 

अंदाजपञकाम ये समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम पये 

 शेरा 

१ भाग . २ मधील गट नं. ६०६ आर ण 
१/१४६ येथे मा यिमक शाळा इमारत बांधणे.  

२७,००,००,०००  

२ भाग . २ मधील मनपाचे ववीध 
सां कृतीक काय म व डा वभागामाफत 

५०,००,०००  

 
बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

४६५ सीटस 
म हला–२०३िसटस कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा 

७९५१ लाभाथ  
  GOI+GOM=४७७.०६लाख

         GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
  ULB  = १५९.०२ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण     ६३६.०८  लाख 

 
िनगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ा 

७०४१ लाभाथ  GOI+GOM=४२२.४६लाख 
 GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 

  
  ULB  =१४०.८२ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण    ५६३.२८ लाख 
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भर व यात येणा-या पधासाठ  मंडप 
यव था करणे.     

३ भाग . २ म ये अ त वातील मोडकळ स 
आलेली सावजिनक व छतागृह पाडून 
या ठकाणी न वन ञी व पु षांसाठ  सुलभ 
व छतागृह बांधणे.     

३,५०,००,०००  

  एकूण ३१,००,००,०००  

 

        तर  वर ल माणे कामे सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात समावेश क न 
अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या भाग . १६ मधील मामुड  ह लगत गहुंजे ामपंचायतीची ह  आहे. 
गहुंजे ह म ये गट . १८४, १८६, १८९, १९०, १९२, १९५, २२२, २२३, २२४ पेिननसुला लँ ड 
िल. (पुव चे नाव- िसट  पाकस ा. िल.) या कंपनीतफ वकिसत करणेत येत आहे. सदर 
वकिसत करणेत येत असले या िनवासी/ बगरिनवासी क पासाठ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत मा. महापािलका सभा ठराव . ८२ दनांक २०/०२/२०१० अ वये 
१०२० केएलड  पाणी पुरवठा करणेस मा यता दली आहे. यास अनुस न पाणीपुरवठा होत 
आहे. स थतीत होणारा पाणीपुरवठा हा कमी पडत असुन अ य प आहे. तर  सदर 
पाणीपुरव यात अजुन १२३० केएलड  अित र  पाणी पुरवठा होणे अपे त आहे. पुव चा होत 
असलेला १०२० केएलड  व आताची मागणी १२३० केएलड  असे एकुण २२५० केएलड  
पाणीपुरवठा होणे आव यक अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच १) भाग . 
२ मधील बो-हाडेवाड  वनायकनगर मोशी येथे छञपती िशवाजी महाराज यांना आ ढ 
पुतळा उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे (पान . ३७ अ. .१५९) या कामाचा सन २०१८-
१९ या अंदाजपञकात समावेश करणेत आला असुन  या कामाचे नावाम ये “ भाग . २ 
बो-हाडेवाड  वनायकनगर मोशी येथे छञपती िशवाजी महाराज यांचा आ ढ पुतळा 
उभारणेकामी अनुषंिगक कामे करण”े असा बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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    २) भाग . ५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील ड.पी. र ता वकसीत करणे 
(िन वदा . ५०/४-२०१७-१८) या चालू असले या कामामधुन नवीन भाग . २ मधील 
डपी. व नॉन डपी. र याचीं काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

३) भाग . २ बो-हाडेवाड  येथील ता यात येणा-या गायरान जागेतील 
आर णावर शाळा इमारत बांधणे (पान . ५५/ अ. .२७) या कामाचा सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकाम ये समावेश असून या कामास र कम पये १६ कोट चे खचास सुधार त 
शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 

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

         ------ 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, ठराव मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

                                                           वषय मांक- १२ 

दनांक – ६.९.२०१८                                       वभाग- मा.आयु  

               संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  

                        मातं व/२/का व/३०/१८ द.८/०८/२०१८ 

       क  शासनामाफत नाग रकां या जीवनमानाचा दजा सुधार यासाठ  व छ, शा त व 
पयावरण पुरक शहरे तयार कर यासाठ  " माट िसट  अिभयान" या मह वकां ी अिभयानाची 
घोषणा मा. धानमं ी महोदयां या ह ते द. २५/०६/२०१५ रोजी करणेत आलेली होती.  

       क  शासनाचे मागदशक सुचनांनुसार Smart City Proposal तयार करणेक रता चार 
मु य पयाय सुचवले आहेत. १) Retrofitting २) Redevelopment ३) Green Field आण ४) १ 
ते ३ पैक  पयायांचा एक त अवलंब करणे. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
Retrofitting या पयायाचा ाधा याने वापर क न Smart City Proposal तयार केलेले आहे. 
महानगरपािलकामाफत तयार करणेत आले या Smart City Proposal म ये ामु याने Area 

Based Development (ABD) आ ण Pan City Solutions हे दोन घटक असून यांचे कर ता एकूण 
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र. .११४९.२ कोट  इत या र कमे या क पांचा समावेश आहे. यापैक                     
Area Based Development (ABD) चे अंतगत एकूण र. .५९३.६७ कोट  इत या व Pan City 

Solutions अंतगत एकूण र.  ५५५.५३ कोट  इत या र कमे या क पांचा समावेश करणेत 
आलेला आहे.  

        क  शासनाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा माट िसट  अिभयानांतगत ितस-
या फेर त िनवड केलेनंतर रा य तर य उ चािधकार सिमती माफत िशफारस कर यात 
आले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान राब व याकर ता 
वशेष उ ेश वहन(एस.पी. ह ) थापन करणेबाबत महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन 
िनणय . माटिस-२०१६/ . .५०३/न व -२३ द.९ जानेवार  २०१७ अ वये मा यता 
दलेली असुन  महानगरपािलकेने वशेष उ ेश वहन(एस.पी. ह ) चे ता काळ गठन 
करणेकामी िनदश दलेले होते व महारा  शासनाकडुन िन त केले या अट  शत नुसार द. 
१३ जुलै २०१८ रोजी “ पंपर  िचंचवड माट  िसट  िलिमटेड ” या नावाने वशेष उ ेश वहन 
थापन करणेत आलेली आहे. 

  क  शासनाने घो षत केले या माट िसट  अिभयानाचा कालावधी पाच वष असुन 
या योजनेत येक पा  शहराला पाच वषा या कालावधीत अंदाजे . ५०० कोट ंचे क  
शासनाचे अनुदान ा  होणार असुन रा य शासनाचा अनुदान ह सा . २५० कोट  व 
महानगरपािलेकेचा व ह सा अंदाजे . २५० कोट  ावा लागेल. या माणे अिभयानाचे पाच 
वष कालावधीत महानगरपािलकेस अंदाजे एकुण र.  १००० कोट  पयतचे क प माट िसट  
अिभयानाचे िनदशानुसार पुण करावे लागतील. याम ये शहारातील नाग रकांना पुरेसा पाणी 
पुरवठा, खा ीशीर वीज पुरवठा, शहर व छता व घनकचरा यव थापन, काय म शहर   
दळणवळण व सावजिनक वाहतूक यव था, स म इंटरनेट सु वधा, शहर  आरो य आ ण 
िश ण सु वधा, ई-ग हन स व नाग रकांचा सहभाग, शा त पयावरण, नाग रकांची सुर ा व 
संर ण इ. घटकांचा समावेश असेल. या सव बाबींचा समावेश क न पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे माट िसट  ताव रा य शासनामाफत क  शासनाकडे द. ३१/३/२०१७ 
रोजी सादर करणेत आलेले आहे. यास मा. महापािलका सभेने ठराव . २९ 
द.१९/०७/२०१७ अ वये मा यता दलेली आहे.  



171 
 

  

       तथापी, वर ल क प माट िसट  कंपनीमाफत  राब वताना महापािलके या 
मालक या जागा, र ते, उ ाने, व ुत पोल, मनपा ह तील चौक, शाळा, इमारती व इतर 
मालम ांचा वापर करणे आव यक आहे. 

       सबब, माट िसट  योजने अंतगत PAN City क प व Area Based Development 

(ABD) क प राब वणेकामी पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड या वशेष उ ेश वहनास 
मनपा या मालक ची जागा, र ते, उ ाने, व ुत पोल, मनपा ह तील चौक, शाळा, इमारती व 
इतर मालम ांचा वापर करणेस मा यता िमळणेकामी व याअनुषंगीक परवानगी देणेचे 
अिधकार पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड कंपनीस देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.एकनाथ पवार-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर साहेब, वनंती करतो क  माट िसट  संदभाम ये येणा-या दोन तीन 
दवसाम ये सगळया गटने यां या बरोबर बसून आपण या संदभामधील धोरण, हणजे 
काह वेळा अशी प र थती या वषया या संदभाम ये झाली क  पीएमपीएमएल सारखी 
प र थती पु हा माट िसट ची होती क  काय. महापािलके या जागा माट िसट त गे यातर 
या याम ये चांगला मेसेज जाईल यामुळे मी वनंती करतो क  हा वषय अ यंत मह वाचा 

आहे. याम ये दोन या जागा आहेत महापािलका वायसीएम आ ण ड यूट पी या ठकाणी 
सोलर िस ट म उभार या या संदभामधील हा वषय मंजूर क न यांना १० ऑ ट बर पयत 
तो वषय करणे गरजेचे आहे, या दोन जागे या संदभाम ये. हा वषय समा व  क न एक 
चांग या प दतीच पुढ या जीबी पयत आपण काम करणार आहोत अशा प दतीची सुचना 
करतो. आपण वायसीएम आ ण ड यूट पीला काम करायला या ठकाणी परवानगी देवू. 
या यासाठ  महापािलके या उपसूचनेची याला गरज नाह . ठक आहे हा वषय तहकूब 

करा.  

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.सुरेश भोईर- मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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    ठराव मांक- २६५                            वषय मांक- १२ 

दनांक – ६.९.२०१८                                      वभाग- मा.आयु  

               संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  

                        मातं व/२/का व/३०/१८ द.८/०८/२०१८ 
 
            वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   

अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

          ------                   

मा.माई उफ उषा ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठराव मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 

                                                            वषय मांक- १३ 

दनांक – ६.९.२०१८                                        वभाग- मा.आयु  

                                    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  

                                     नर व/का व/३६/२०५/२०१८ द.९/०८/२०१८ 

 

                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे सांगवी येथील वकास आराखडा 
द. २१ स टबर १९९५ व ११ स टबर १९९७ अ वये मंजुर झालेला असून स.नं. ५ (िस.स.नं. 
६००) व स.नं. ६ (िस.स.नं. ५९५)  येथील नद  लगत असले या मशानभुमी समोर ल 
पपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील खालील त यात दश वले या 
ता वत र याचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 
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अ. . 
आ. 
. 

आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 

करावयाचे एकुण सुमारे े  
चौ.मी. 

१. - 
मंजूर वकास योजनेतील 
१२  मी. ं द  र ता 

स.नं. ५ (िस.स.नं. 
६००) 

१९६.९४ चौ.मी. 

२ - 
मंजूर वकास योजनेतील 
१२  मी. ं द  र ता 

स.नं. ६ (िस.स.नं. 
५९५) 

११५.०० चौ.मी. 

एकूण ३११.९४  चौ.मी. 
 

                  तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार ,पुणे यांचेकडे पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. 

                  तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम - २०१३(न वन भूसंपादन कायदा २०१३) 
अ वये तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.चंदा लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.संतोष कांबळे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल ामणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सांगवी येथील मशानभूमीलगत असणा-या स.नं.५ व स.नं. ६ मधील 
मंजूर वकास आराखडयातील सव र ते मनपा या ता यात घेवून सदर र यांचे भूसंपादन 
करणेकामी मा. ज हािधकार  पुणे यांना ताव पाठ वणेकामी तसेच सदर सांगवी 
मशानभूमीचे य  वापरातील जागा व मशानभूमीतील अं य वधीकर ता वापरात 

असणार  सव कारची जागा तथा पवना नद लगतचे नद घाट या ठकाणी मनपाने केलेली 
वकासकामे पाहता एकूणच सव जागेचा मोबदला देणे व या माणे यो य या करणे 
उिचत आहे यामुळे स.नं. ५ मधील जागा मनपा या ता यात येणेकामी व मा.आयु  यांनी 
यांचे अिधकारात सदर जागेचा मोबदला देणेकामी या तावा ारे आयु ांना अिधकार देणेत 
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यावे याकर ता सदर तावाची कायम होणेची वाट न पाहता कायवाह  होणेकामी मा यता 
देणेत यावी व सदर कामाचे येणा-या य  खचास मा यता देणेत यावी. सदर जागा 
पवनानद काठ  असून ितवष  जलपण चा ञास दु र करणेसाठ  याच भागाचा वापर होतो व 
इतर अनेक धािमक काय मांसाठ  होत आहे हणून वर ल माणे जागा नाग रकां या 
सावजिनक उपयोगाची अस याने तातड ने कायवाह  करणेस मा यता देणेत यावी.  

मा. हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

       मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज आम या सांगवीम ये 
मशानभूमीचा वषय आहे. सांगवी गावाम ये मशानभूमीची एक िनवीदा काढ यात आली 

होती. मशानभूमी नुतनीकरणाची िनवीदा . ३४/१२/२०१५-१६ ला काढ यात आली होती.  
या िनवीदेची र कम होती २ कोट  ६१ लाख ३३ हजार ४३७. हे काम या कंपनीच नाव 

राहूल क शन यांना आड च ट के बीलोनी काम दे यात आल होतं. कामाची मुदत ह  
फ  बारा मह ने होती. बारा मह ने मुदत अस यामुळे हे काम बारा मह यात हायला पाह जे 
होतं. या यानंतर वाढ व मुदत दे यात आली ती ३१/६/२०१८ ला. खरतर आम या 
भागातील ये  नगरसेवीका माई ढोरे असतील, नगरसेवक संतोष कांबळे असतील, शारदा 
सोनवणे असतील आ ह  चौघानीह  आयु  साहेब यासंदभात तु हांला द.११/६/२०१८ ला एक 
लेखी पञ आम या चारह  नगरसेवकां या वा र न दलेलं होतं. क  तु ह  आ हांला या 
वषया संदभात वेळ दयावी ती वेळ  तु ह  आ हालंा दली याब ल अिभनंदन. ती वेळ 
आ हांला दोन मह यानंतर िमळाली. यावेळे दर यान तु ह  संबंिधत अिधका-यांना बोलावून 
घेतले होते. तु ह  सव अिधका-यांना काम कर यासाठ  सुचना दली आजह  आमच काम 
या प दतीने मशानभूमीच पाह जे या प दतीचे काम चालू नाह . आज जे हा जे हा 

सवसामा य नागर क मशानभूमीम ये अंतीम सं कार कर यासाठ  जातात ते हा आम या 
भागातील लोकांना अ रश: उ हात, पावसात बाजूला उभ रहाव लागतं. आम या भागातील 
सवसामा य जनतेला अजीबात तेथे कुठ याह  कारची बसायला जागा नाह . जे हा एखादा 
कुटंूबातील माणूस जातो ते कुटंूब हे दु:खात असतं.... 

मा.उषा उफ माई ढोरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारलेली आहे. 

     यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता---- 
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ठराव मांक – २६६                                       वषय मांक- १३ 

दनांक – ६.९.२०१८                                        वभाग- मा.आयु  

 

                                    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  

                                     नर व/का व/३६/२०५/२०१८ द.९/०८/२०१८ 

 

                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे सांगवी येथील वकास आराखडा 
द. २१ स टबर १९९५ व ११ स टबर १९९७ अ वये मंजुर झालेला असून स.नं. ५ (िस.स.नं. 
६००) व स.नं. ६ (िस.स.नं. ५९५)  येथील नद  लगत असले या मशानभुमी समोर ल 
पपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील खालील त यात दश वले या 
ता वत र याचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 

अ. . 
आ. 
. 

आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 

करावयाचे एकुण सुमारे े  
चौ.मी. 

१. - 
मंजूर वकास योजनेतील 
१२  मी. ं द  र ता 

स.नं. ५ (िस.स.नं. 
६००) 

१९६.९४ चौ.मी. 

२ - 
मंजूर वकास योजनेतील 
१२  मी. ं द  र ता 

स.नं. ६ (िस.स.नं. 
५९५) 

११५.०० चौ.मी. 

एकूण ३११.९४  चौ.मी. 
 

          तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार ,पुणे यांचेकडे पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. 

          तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम - २०१३(न वन भूसंपादन कायदा २०१३) 
अ वये तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलके या सांगवी येथील मशानभूमीलगत असणा-या स.नं.५ व स.नं. ६ मधील 
मंजूर वकास आराखडयातील सव र ते मनपा या ता यात घेवून सदर र यांचे भूसंपादन 
करणेकामी मा. ज हािधकार  पुणे यांना ताव पाठ वणेकामी तसेच सदर सांगवी 
मशानभूमीचे य  वापरातील जागा व मशानभूमीतील अं य वधीकर ता वापरात 

असणार  सव कारची जागा तथा पवना नद लगतचे नद घाट या ठकाणी मनपाने केलेली 
वकासकामे पाहता एकूणच सव जागेचा मोबदला देणे व या माणे यो य या करणे 
उिचत आहे यामुळे स.नं. ५ मधील जागा मनपा या ता यात येणेकामी व मा.आयु  यांनी 
यांचे अिधकारात सदर जागेचा मोबदला देणेकामी या तावा ारे आयु ांना अिधकार देणेत 

येत असून याकर ता सदर तावाची कायम होणेची वाट न पाहता कायवाह  होणेकामी 
मा यता देणेत येत आहे व सदर कामाचे येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर जागा पवनानद काठ  असून ितवष  जलपण चा ञास द ुर करणेसाठ  याच भागाचा 
वापर होतो व इतर अनेक धािमक काय मांसाठ  होत आहे हणून वर ल माणे जागा 
नाग रकां या सावजिनक उपयोगाची अस याने तातड ने कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

    अनुकूल- ८१   ितकूल -० 

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

मा.िनतीन काळजे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – २६७                                       वषय मांक- १४ 

दनांक – ६.९.२०१८                                        वभाग- मा.नगरसिचव 
 

      वधी सिमती 
        अ) दनांक १५/०६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  
        ब) दनांक ०६/०७/२०१८ व द.१३/०७/२०१८  चा सभावृ ांत कायम  
           करणेत येत आहे.  

क) दनांक २०/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  
मा.चं कांत नखाते -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 



177 
 

  

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

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

मा.िनतीन काळजे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – २६८                                       वषय मांक- १५ 

दनांक – ६.९.२०१८                                        वभाग- मा.नगरसिचव 

 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
        अ) दनांक ०३/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
        ब) दनांक १७/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
मा.चं कांत नखाते -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 

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

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

मा.िनतीन काळजे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक – २६९                                        वषय मांक- १६ 

दनांक – ६.९.२०१८                                        वभाग- मा.नगरसिचव 

 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

अ) दनांक २२/०५/२०१८ व दनांक १२/०६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
        करणते येत आहे.   
     ब) दनांक २६/०६/२०१८ व दनांक ०२/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
        करणते येत आहे.  
मा.चं कांत नखाते -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
      अनुकूल--८१   ितकूल -० 

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

मा.िनतीन काळजे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – २७०                                       वषय मांक- १७ 

दनांक – ६.९.२०१८                                        वभाग- मा.नगरसिचव 

 

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

      अ)  दनांक ०८/०६/२०१८, दनांक२२/०६/२०१८ व दनांक २५/०६/२०१८ 
           चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
      ब)   दनांक २२/०६/२०१८ व द.२५/०६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
           करणेत येत आहे.   

क) दनांक १३/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.   
 

मा.चं कांत नखाते -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 

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

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

मा.िनतीन काळजे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – २७१                                       वषय मांक- १८ 

दनांक – ६.९.२०१८                                        वभाग- मा.नगरसिचव 

मा.िश ण सिमती 
        अ) दनांक ०९/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
        ब) दनांक १९/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.       
 

मा.चं कांत नखाते -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
      अनुकूल--८१   ितकूल -० 

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

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
                                           वषय मांक- १९ 

दनांक – ६.९.२०१८                                       वभाग- मा.आयु  

 

    संदभ – १) मा.राहूल कलाटे यांचा दनांक ०३/०८/२०१८ रोजीचा ताव. 
      २) मा.ड भाग सिमतीकड ल ठराव .१४ द.०३/०८/२०१८ 
      ३) मा. ेिञय अिधकार  ड ेिञय कायालय यांचेकड ल पञ . 
         ड/सभा/का व/१३९/२०१८ द.०८/०८/२०१८ 
 
 माट िसट  योजनतगत ड भाग काय ेञात जी कामे कर यात येत आहेत याची 
मा हती या सव भागां या सद यांना अदयाप पयत देणेत आलेली नाह . माट िसट  ह  
वाय  सं था असतानाह  मा. थायी सिमतीम ये या माणे काह  वषय मा यतेकामी घेतले 

होते या माणे माट िसट ची जी कामे भागांतगत कर यात येतात यांची मा हती संबंिधत 
भागातील थािनक सद यांना हो या या ीकोनातून सदर ताव ड भाग सिमती 

माफत मा.महापािलका सभेसमोर घेणेबाबतचे धोरणास मा यता देणते येत आहे.                  
मा.माधुर  कुलकण  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा. वलास म डगेर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ द र  दाखल करणेत यावा अशी 
सूचना मी मांडतो. 
मा.सुरेश भोईर  – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 

        यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 
 
 
 



180 
 

  

ठराव मांक – २७२                                      वषय मांक- १९ 

दनांक – ६.९.२०१८                                       वभाग- मा.आयु  
 

    संदभ – १) मा.राहूल कलाटे यांचा दनांक ०३/०८/२०१८ रोजीचा ताव. 
      २) मा.ड भाग सिमतीकड ल ठराव .१४ द.०३/०८/२०१८ 
      ३) मा. ेिञय अिधकार  ड ेिञय कायालय यांचेकड ल पञ . 
         ड/सभा/का व/१३९/२०१८ द.०८/०८/२०१८ 
 

              वषय मांक १९ द र  दाखल करणेत येत आहे. 

      अनुकूल- ८१     ितकूल -० 

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

                                   -----  

मा.राजु िमसाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आपले महापौर 
महापौर प रषदेसाठ  बाहेर या देशात रवाना होणार आहेत मी यांच अिभनंदन करतो कारण 
क  महापौर खुच वर बस यानंतर एक मह या या आतच यांना परदेशी दौरा कर याची संधी 
िमळाली. सव सद यांच हणण आहे क  तु ह  चाललात आ ह  सु दा आपआप या 
वखचाने ये यास इ छूक होतो. तर  तु ह  पुढ या वेळेस कुठ परदेशी दौरा कराल यावेळेस 

सव गटने यांना यांना कुणाला इ छा आहे, वखचाने ये याची यांना घेवून जावे. 

मा.राहूल कलाटे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. महापौर साहेब हे 
आप या शहराच ितिनधी व कर यासाठ  महापौर प रषदेला िनघालेले आहेत. महापौरांना 
सव सभागृहा या वतीने हॅपी जन  हा वास आपला सुखाचा होओ अशी मी शुभे छा य  
करतो.     
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मा.महापौर -  सवानी आज पह या िमट ंगला मला सांभाळून घेतल याब ल सवाचे आभार 
मानुन आजची सभा संपली असे जाह र करतो.                                                            

                                   

(राहुल गुलाब जाधव) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/६/का व/४६१/२०१८ 
दनांक - १/११/२०१८       
 

                                                  
                                                      (उ हास बबनराव जगताप)             

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  – ४११ ०१८. 
 

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

 


