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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ३२ 
सभावृ तांत 

 

दनांक – १९/०७/२०१४                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जुलै २०१४ ची मा.महापा लका सभा श नवार 
द.१९.०७.२०१४ रोजी दपुार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 
च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े 

 
 

१.   मा.मो हनीताई वलास लांडे         -     महापौर 
२.   मा.राजू मसाळ     - उपमहापौर 
३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
४.   मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 
५.   मा. हे े सु रेश रंगनाथ 
६.   मा.भालेकर अ णा दल प 
७.   मा.सौ. वाती मोद साने 
८.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 
९.   मा.थोरात व नता एकनाथ 
१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 
११. मा.जाधव साधना रामदास 
१२. मा.जाधव राहु ल गुलाब 
१३. मा.आ हाट मंदा उ तम 
१४. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 
१५. मा.काळजे नतीन ताप 
१६. मा. वनया द प (आबा) तापक र 
१७. मा.बाबर शारदा काश 
१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव   
१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
२१. मा.पवार संगीता शाम 
२२. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
२३. मा.तानाजी व ल खाडे 
२४. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
२५. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
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२६. मा.भारती फरांदे 
२७. मा.चा शीला भाकर कुटे 
२८. मा.भालेराव तभा ाने वर 
२९. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 
३०. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३१. मा.भ डवे सं गता राज  

३२. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
३३. मा.सुयवंशी आशा ाने वर 
३४. मा.ल ढे गणेश नारायण 
३५. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३६. मा.†ò›ü. संद प गुलाब चंचवडे  
३७. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल   
३८.   मा.अपणा नलेश डोके 
३९.   मा.अनंत सुभाष को-हाळे  

४०.   मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  
४१.   मा.जय ी वसंत गावड े
४२.   मा.पवार म नषा काळूराम  
४३.   मा. साद शे ी  
४४.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
४५.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 
४६.  मा.सौ.साळंुके स वता सु रेश 
४७.  मा.शेख अ लम शैकत 
४८.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
४९.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 
५०.  मा.वाबळे संजय म हारराव 
५१.  मा.म डगेर  वषा वलास 
५२.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 
५३.  मा.सुपे आशा र वं  
५४.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
५५.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
५६.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
५७.  मा.महेशदादा कसन लांडग े
५८.  मा. दा बाजीराव लांड े
५९.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े
६०.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
६१.  मा.सावळे समा र वं  
६२.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 
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६३. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
६४. मा.पालांडे सुजाता सु नल 
६५. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६६. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 
६७. मा.कदम सदगु  महादेव 
६८. मा. गता सुशील मंचरकर 
६९. मा.कैलास महादेव कदम 
७०. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 
७१. मा.आसवानी स वता धनराज 
७२. मा.वाघेरे सु नता राजेश 
७३. मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड ब ू कमतराम   
७४. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 
७५. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 
७६. मा.काळे वमल रमेश 
७७. मा.पाडाळे नता वलास 
७८. मा.  वनोद जयवंत नढे 
७९. मा.तापक र अ नता मि छं    
८०. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
८१. मा. वमलताई सु रेश जगताप 
८२. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
८३. मा.आ पा उफ ीरंग चंदु बारणे 
८४. मा.बारणे माया संतोष 
८५. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
८६. मा.कलाटे वाती मयुर  
८७. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 
८८. मा.च धे आरती सु रेश 
८९. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 
९०. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
९१. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 
९२. मा.जगताप राज  गणपत  
९३. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 
९४. मा.ओ हाळ रमा  नतीन उफ सनी 
९५. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
९६. मा.काटे राज  भकनशेठ 
९७. मा.शडगे आशा सुखदेव 
९८. मा.मोटे करण बाळासाहेब 
९९. मा.संजय केशवराव काटे 
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१००. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 
१०१. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
१०२. मा.पाट ल सुिजत वसंत 
१०३. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
१०४. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

         या शवाय मा.तानाजी शंदे - अ त.आयु त,  मा.टेकाळे, मा.गावडे,  मा.कुलकण , 
मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर, मा.दुरगूड,े मा.माछरे - सहा.आयु त, मा.उ हास जगताप - 
नगरस चव, मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - 
वकास अ भयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल - सहशहर अ भयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, 
मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वै क य अ धकार , मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे, मा.साळवी, 
मा.कुलकण , मा.बरशे ी, मा.केदार , मा.कांबळे-काय.अ भयंता, मा.पवार- .कायदा स लागार, 
मा.बोदड े- शासन अ धकार  (जनतासंपक) हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

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

मा.तानाजी खाड-े  मा.महापौर साहेब,  अर वंद उफ नानासाहेब शतोळे- माजी महापौर, 
झोहरा सेहगल- हंद  च पटसृ ट तील ये ठ अ भने ी, करण काळभोर- सामािजक 
कायकत, मुक ंदराव नढे, वृषाल  स चन लांडग,े भगवंत यशवंत काटे यांचे द:ुखद नधन 
झा याने यांना दांजल  वाहणेत यावी. 
 

मा.बाळासाहेब तरस - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
मा.महापौर - सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण करावी. 
 

 (सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल.) 
 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव नगरसेवक, अ धकार , पञकार 
मञ. आज अतीशय द:ुख होत आहे या सभागृ हाचे अनेक वष नानासाहेबांनी नेतृ व केले ते 
काल आप यातून अचानक नघून गेले. एक खेळाडू आ ण एक सचोट ने नेतृ व करणारा नेता, 
संयमी वभाव असलेला नेता हणून यांचे थान होत,े अनेक वष प नेता ते महापौर या सव 
पदावर यांची अतीशय कार कद गाजल . या शहरा या संयु त काँ ेस म ये, या नंतर 
रा वाद  काँ ेस म ये अनेक नवडणूका यावेळेला हाय या यावेळेला प ाची धुरा 
नानासाहेब सांभाळत होते. मीतर असे हणेल क  मराठवाडयातील कायकता हणून 
भाऊसाहेबां या नेतृ वाखाल  आ ह काम करत होतो. ९७ साल  मबर ऑफ पालमटर  बोडाम ये 
मा यासार या छोटया कायक याना नानासाहेबां या  शफारशीने सुशील कुमार शंदे यां याकड े 
पाठवल आ ण मी पालमटर  बोडात गेलो, कुठल ह  राजक य पा वभूमी नसताना एका छोटया 
कायक याला   संधी  दे या यासाठ चे  काम  यांनी  केल.े मी आज यां या कुटंूबीया या  

द:ुखाम ये सहभागी आहे तसेच भारतीय समाजमनावर यानंी अनेकवष अ दरा य गाजवल  
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अशा चञपट अ भने या झोहरा सहगल यांचह  नधन झालेल आहे यांना व इतर सवाना 
भावपुण आदरांजल  वाहतो आ ण थांबतो.       
    

मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.सभागृ ह. माजी प नेत,े सव प ाचे मागदशक 
नानासाहेब शतोळे यांचे काल आकि मक दय वकारा या झट याने नधन झालेले आहे. 
संपुण शहराला ध का देणार  ह  गो ट समज यानंतर येकाला वाईट वाटलेल आहे.  
नानासाहेबां बरोबर काम कर याच भा य मा या सार या एका सामा य कायकत ला मळालेल 
आहे. नानांनी कधीह  प पातीपणा केलेला नाह . आ ह  जे हा या सभागृ हाम ये नवीन नवडून 
आ यानंतर काह  गो ट वर आ ह  आ मकपणे सभागृ हाम ये वचार माडंत असताना  नाना 
वडीलक या ना याने आ हांला समजावून सांगायच.े  वरोधाला वरोध क  नये, काह  गो ट  
तुम या ल ात येत नाह त यामुळे नानाने सांगीतलेल आ हांला उ शरा आकलन झाल क  
यांनी सांगीतलेल सगळ खरं होत परंत ु यां या मा यमातून बरच काह  या सागृ हातील 
नगरसेवकांना शकायला मळालेल आहे. नानांचे चरंजीव सु दा नगरसेवक हणून या 
सभागृ हात नवडून आलेले आहेत.  यां या कुटंूबीया या द:ुखात आ ह  सव सहभागी आहोत. 
मी मा या उबाळे कुटूंबा या वतीन,े खासदार शवाजीराव आढळराव पाट ल, ीरंग आ पा बारणे 
यां या वतीने आदरणीय नानासाहेबांना या ठकाणी आदरांजल  अपण करत.े  
      
मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, उपि थत सव सभागृ ह आमचे नेत,े 
या शहराचे माजी महापौर आदरणीय नानासाहेब शतोळे यांचे काल द:ुखद नधन झाले.  ह  
वाता एसएमएस दारे समजल , कोणालाह  खरे वाटले नाह . नानासारखा चांगला नेता  जो 
नणय मता ठेवणारा असा नेता गे यानंतर मनाला चटका लागला क  आपला एक जवळचा 
नेता गेला. १९९७ साल  यावेळेला मी पह या वेळेस महापा लकेचे इले शन लढवणेसाठ  
पाट कडे, काँ ेस प ाकडे उमेदवार  मळावी हणून  य न केले या य नाम ये नानासाहेब 
हे आमचे मेन होते यां या पाठ मागे लागलो ९७ साल  यांनी मला उमेदवार  दल . मला 
पाट चा वरोध असताना सु दा यांनी उमेदवार  दल , पाठबळ दलं या पाठबळावर मी आज 
नगरसेवक हणून काम करतो. नगरसेवक हणून काम करत असताना, १९९८ साल  मला 
वधी स मती सभापतीपद सु दा यां यामुळेच मळाल. नाना या नेतृ वाखाल  थायी स मतीच 
सद य वपद सु दा एक वष का होईना मला मळाल आहे. यांनी मला वत:हू न सांगीतल.  
नाना जे सांगायचे ते क न दाखवायच.े आज यां या जा यामुळे मा या सार या नगरसेवकांना 
जे पाठबळ होत ते पाठबळ नाह स झाल. असो, ज म-मृ यु हा येकाला असतो, मी मा या 
भागा या वतीने, मा या कुटंूबा या वतीने नानांना चरशांती लाभो अशी परमे वर चरणी 
ाथना करतो, ध यवाद.  

 

मा.नारायण ब हरवाड े -  मा.महापौर साहेब,  शहराचे माजी महापौर व आप या सवाचे नेते 
आदरणीय नानासाहेब शतोळे यांचे काल अ पश: आजाराने नधन झालेले आहे. 
नानासाहेबां या बाबतीत सांगायचे  झालेतर मी असेल, वजय लांडे असेल, आ पा बारणे 
असतील आ ह  त ण मंडळी पह यांदाच सभागृ हात नवडून आलो.  सभागृ हात कसे बोलायचे, 
आयु तांशी कसे बोलायच,े महापौरांचा ोटोकॉल कसा पाळायचा या छोटया छोटया गो ट  ते 
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सांगत होत.े सभागृ हाम ये जे हा आ ह  वेश करायचो ते हा बरेचसे नगरसेवक डायरे टर 
यायच,े आप या सीटवर बसायच,े बाहेर जाताना पण असंच करायचे यावेळेला नाना आ हांला 
सांगायचे यावेळेस आपण आत येतो कंवा सभागृ हा या बाहेर जातो, पठासीन अ धकार  
हणून यावेळेस मा.महापौर बसलेले असतात ते हा यांना लवून नम कार करायचा असतो. 

अशा छोटयाछोटया गो ट  असतात, ोटोकॉल असतो तो नानांनी आ हांला या काळात 
शकवला. आप या भागातील काम कसे क न यायचे यासंदभात आयु तांना कंवा संबंधीत 
अ धका-याना कशा प दतीने पञ दयायच े हे नाना आ हांला या काळात सांगत. वॉडातील 
वकासा या कामा या संदभात एखादया सद यांच काम होत नसेलतर नाना वत: या 
सद याला महापौरांकडे, आयु तांकडे घेवून जात यांना अडचण सांगत. अशा प दतीचा हा नेता 
सवाना बरोबर घेवून जाणारा, कोणा याह  बाबतीत दुजाभाव करणार नाह  अशा प दतीचे काम 
नानांनी या काळात केलेले आहे. नानांचा सांगवीतील बंगला हा काँ ेस प ाच े हाऊस असं 
हणलतर  वावग ठरणार नाह . प ा या अनेक मट ंग या ठकाणी होत असत. महापा लकेचे 

महापौर, अ य , प नेत े हे याच ठकाणी ठरत असे.  यावेळी आम यातले काह  सद य 
गर ब होत,े एक आठवण हणून मी सांगतो, एक  सद य होते ते द तनगर झोपडप ी 
भागातून नवडून आलेले होते यां याकडे गाडीघोडा काह  नसायच,े ते नानाला फोन करायचे 
नाना मी येतो, र ान येतो परंतु र ासाठ  मा याकडे पैसे नाह त. ब-याचवेळेस नानांनी 
र ाचे पैसे दलेले आहेत. असा उमदा नेता आ हांला सोडून गेलेला आहे. एक आठवण हणून 
सांगतो नाना सभागृ हाम ये असायचे अनेकवेळा सभागृ हाम ये ब-याच वषयावर वादंग होत 
अस,े वाद ववाद होत असे अशावेळेस एकदा नाना बोलले क  सभागृ हात कोणीह  बोलत नसे. 
नाना महापौर होत,े यां या मनाचा मोठेपणा असा क , यावेळेस उपमहापौर हणून 
महंमदभाई पानसरे होते अनेकवेळा सभा तहकूब होणार असेलतर यावेळेला ते महंमदभाई 
पानसरे यांना देखील पठासीन अ धकार  हणून बसवत असत.  ब-याचवेळा नाना महापौरां या 
केबीनम ये उपि थत असायचे परंतु महंमदभाई पानसरे यांना पठासीन अ धकार  हणून 
बसवणेसाठ  ते महापौर केबीनम ये बसायचे अशा उमदया मनाचा नेता आप यातून नघुन 
गेलेला आहे. यां या नधनामुळे संपुण शहरावर द:ुखाचा ड गर कोसळलेला आहे. यां या 
आ यास शांती लाभो अशी परमे वर चरणी ाथना करतो आ ण मी मा या कुटूंबीया या 
वतीन आ ण मा.आ णा बनसोडे यां या वतीने भावपुण दांजल  अपण करतो. 
 

मा.सीमा सावळे – मा.महापौर साहेब, रा वाद  काँ ेसचे ये ठ नेते नानासाहेब शतोळे यां या 
द:ुखद नधनाची बातमी काल थमत: आल , ती अ यंत चटका लावून जाणार  कालची ह  
घटना. मी जर  शवसेनेची नगरसेवीका असलेतर  येकदा पेपरम ये बातमी आल  क  पह ला 
सकाळी सकाळी नानांचा फोन यायचा. पोर , अ यंत चांगल काम करतेस, भेटायला ये. 
पह यांदा यांचा आवाज ऐकला ते हा वाटल नाह  क , एका मोठया प ाचा नेता माझे कौतूक 
करतो, अभीनंदन करतो. आज तो आवाज यापु ढे ऐक यासाठ  मळणार नाह , कोणी कौतूक 
करणार असणार नाह , मनाचं मोठेपण दाख वणारा कोणी असा यि त मळणार नाह . काल 
यां या नवास थानी गे यानंतर जो जनसागर पाह ला याव न यांची लोक यता ल ात 
आल .  माग या मह यातील घटना आहे यां या दारातून जात असताना  गाडीतून उतरवल. 
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घरात घेवून गेले, अतूलला सांगीतले या या वेळेस तुला वाटेल क  आपण खरंच वेगळ काह  
तर  काम करायच  या या वेळेस या पोर ची मदत घ.े  मी हणाले नाना असं काय सांगता, 
तो स ताधार  प ाचा नगरसेवक आहे तो काह ह  क  शकेल. यावेळेस ते हणाले, चांगल 
काम करत असताना नेहमी चांग या लोकांची साथ असल  पाह जे आज अतूल सभागृ हात नाह  
तो लहान भावासारखा आहे या या द:ुखात आ ह  सहभागी आहोत. या ठकाणी मी िजजाई 
त ठान या सव म हला भगीनीं या वतीने, मा या कुटंूबा या वतीन,े शवसेने या वतीने 
यांना आदरांजल  वाहत,े जय ह द, जय महारा . 

 

मा.सुरेश हेञ े – मा.महापौर साहेब, या पंपर  चंचवड शहरा या वकासाचे श पकार 
नानासाहेब शतोळे यांचे काल नधन झालेले आहे. माझा जा त राजक य संबंध आला 
नसलातर  यांची दोन तीन वेळा भेट झाल  यावेळेला यांनी औदयोगीक ेञा वषयी नांची 
मा हती घेतल  ते खरोखरच मा या ट ने दुर ट  नेते आहेत. यांची छबी मा या मनात 
बसल . याच वष  महेशदादा पोटस फ डेशन तफ कब डी पधा हो या यावेळेला यांचेबरोबर 
बोल याचा योग आला यावेळेला यांनी औदयोगीक ेञाशी अनेक न मांडले. औदयोगीक 
परि थती कशी आहे, मंद  कतपत आहे, ती के हा संपेल असे अनेक न उपि थत क न 
मला या वषयावर बोल यास भाग पाडले सांग याच ता पय एवढंच आहे क  याव न यांची 
जी दुर ट आहे याची चुनूक मला जाणवल . शतोळे प रवारा या द:ुखाम ये मी माझे हेञे 
कुटूंब तसेच पंपर  चंचवड शहरातील सव औदयोगीक ेञातील सव उदयोजक, लघुउदयोजक, 
तसेच सव अप  नगरसेवक गटा तफ सहभागी आहोत. ई वर यां या आ यास शांती देओ 
अशी ाथना करतो. 
 

मा.रामदास बोकड -  मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त, स मा.सव नगरसवेक, नगरसेवीका, 
पञकार मञ, अ धकार  वग. कै.नानासाहेब शतोळे यां या द:ुखद नधना न म त महापा लका 
सभे या वतीने दांजल  अपण कर यात येत आहे. नानासाहेब सांगवीला राहतात आ ण मी 
पंपळेगुरवला राहतो. या शहराम ये महापा लकेची पह ल  नवडणूक ८६ साल  झाल . 
नानासाहेब या शहराचे नेते झाले यावेळेस पासून मी नानासाहेबां बरोबर सांगवी, पंपळेगुरव 
पर सराम ये काम केलेले आहे. नानां या बंग यावरती सांगवीला असेल, पंपळेगुरवला असेल 
कंवा या महापा लकेम ये असेल नानासाहेबांच ८६ सालापासून असणार काम, यि तम व 
जवळून पाह लेल आहे. या ये ठ ने या या मागदशनाखाल  काम केले या ये ठ ने याला 

दांजल  वाह याची वेळ मा या सार या कायक यावरती आलेल  आहे. ३० वष पाठ मागे 
जावून पाह लतर नानांनी केलेल काम, यांचे काय आ ण यां या कायाची प दत ह  ख-या 
अथान पंपळेसौदागरचा एखादा नगरसेवक असेल, राहटणीचा असेल, काळेवाडीचा असेल, 
चंचवड पर सरातील, ामीण भागातील नगरसेवकांनी नानासाहेबांचे जवळून काय पाह लेले 
आहे, मागदशन घतेलेले आहे. या ठकाणी वषापुव ची आठवण सांगायची झाल तर अतूल 
नवडून आ यानंतर अतूलने संपक कायालय सांगवीला काढल े होते या ठकाणी आ हांला 
नमंञीत केल होत. या संपक कायालयाच उ घाटन  झा यानंतर  नाना मला सहज हणाले 
आरे, रामदास तु बीन वरोध नवडून आला आहेस, बरेच दवस झाले एकञ काम करतो पण 
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बरेच दवस झाल मी तुझ भाषण ऐकल नाह , मला भाषण कधी ऐकायला मळणार. मी हासत 
हणालो नाना एखादा काय म ठेवा मी भाषण कर ल आपण ऐकताल. हणजे आज यांचेकड 

मोठ नेतृ व असताना देखील एका सवसामा य माणसाला आनंदाचे श द देवून एक ण 
आठवणी या संधी नमाण क न देतो अशा ने यांना दांजल  वाह याची वेळ मा यावर 
आलेल  आहे. या ठकाणी सभागृ हाचा अ धक वेळ न घेता अ धक बोलण देखील उचीत ठरणार 
नाह  परंतु ख-या अथान सांगवी, पंपळेगुरव, पंपळेसौदागर, राहटणी, काळेवाडी या ामीण 
भागासाठ  वकास कर याचे काम यांनी केलेले आहे ते कै.नाना आज तुम या आम यातून 
नघुन गेले आहेत. आज यांना चंचवड वधानसभा मतदार संघाचे लोक य आमदार 
ल मणभाऊ जगताप मञ पर वार, पंपळेगुरव भाग मांक ५६,५७,५८ या भागातील सव 
नागर क बंधु भगीनी या वतीने दांजल  अपण करतो, परमे वर नानासाहेबां या आ याला 
शांती देओ, शांती देओ, शांती देओ. 
 

मा. वलास नांदगुड-े मा.महापौर साहेब, आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार नानासाहेबांना 
दांजल  वाह यासाठ  या ठकाणी उभा आहे. खासदाराक या नवडणूक म ये यां याशी 

बोल याचा संग आला. दोन तीन मह यापुव  यांची ती लगबग, यांची काम कर याची 
प दत आ ण ७५ वय झाल असतांना सु दा यांची ती तळमळ पाह यानंतर नानासाहेब 
लवकर जातील अशी मनात सु दा कधी शंका आल  नाह .  ७५ वयापयत सु दा ते अतीशय 
चांग या प दतीन ेकाम करत होते, राहणीमान  सु दा अतीशय चांगल होत.  पंपर  चंचवड 
महापा लकेला यांनी दशा दे याच काम केलच परंतु यांनी या बरोबर पुणे िज हा कब डी 
असो सएशनम ये सु दा फार मोठ काम केलेल आहे. गर ब खेळाडूसाठ  यावेळेस पैसे 
जमवायचे होत,े पुणे िज हा असो सएशन कड ेहा नधी जमवायचा होता यावेळेला तो नधी 
जम व यासाठ  नानासाहेबांनी अतीशय पर म घेवून जवळ जवळ १ कोट चा नधी 
नानासाहेबां या नेतृ वाखाल  पुणे िज हा असो सएशनने जमवीला. या नधी या याजातून 
गर ब खेळाडूना मदत केल  जात े एवढ मोठ काम यांनी पंपर  चंचवडच नाह तर कब डी 
असो सएशन असेल अशा ववीध संघटनेम ये यांच काम तुम या आम या ल ात राहणार 
आहे. असं एक संयमी नेतृ व आप यातून नघून गेलेल आहे. नांदगुडे कुटूंबा या वतीने 
भावपुण दांजल  अपण करतो.    
        

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, कै. नानासाहेब शतोळे शहरातील अ यंत मुर बी, 
सयंमी आ ण कायकता हणून येक कायक या समोर एक राजक य य तीम व हणून 
आरसा आ ण आदश असतो यापैक  नानासाहेब शतोळे यांचा आदश आम यासारखे सामा य 
कायकत या ठकाणी घेत असतात. ामीण भागाम ये आम या कुटंूबीयांच,े आम या गावचे 
तुकाराम यशवंत आ हाट यां या बरोबर काम करत असताना आ णासाहेब मगर या शहराचे 
नेते यां या  नेतृ वाखाल  काम करत असताना लहानपणी यांना बघ याचा योग आला. 
खरंतर जु या काळातील, जु या पढ तील राजक य माणस हणजे समाजासाठ  ख-या अथाने 
जा त यि तम व असतात. राजकारणाम ये आपण कस काम करायच, खरंतर ह  माणस 
हणजे राजकारणाचा मोठा ंथ आहे. या ंथाच एक-एक पान जर आपण उलगडलतर यांनी 
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राजकारण समाजासाठ  केल, वत:साठ  नाह  हे आप या ल ात येत. यांचा येक ण हा 
समाजातील गोरगर ब माणसासाठ  यतीत होत असतो.  सामा य माणसाना बरोबर घेवून 
यां या बरोबर दोन श द ेमान बोलायच. काम करत असताना आपले पाय ज मनीला लागले 
पाह जे आ ण या समाजातील सव सुख, द:ुख सामावून घे याच काम अशा य ती करत 
असतात आ ण यांची दुर ट  एवढ  मोठ  असत,े राग आ ण अहंकार यां याम ये अजीबात 
नसतो. काम करत असताना राग आ ण संयम हा माणसाने जर ठेवलातर या या कामाच 
चज होत नाह , कोळसा होतो अस हणतात. ह  माणस थोर असतात कतीह , कुठलाह  
संग, संघष नमाण झालातर याला कसं सामोरं जायचं ते अशा माणसाकडून आप या ल ात 

येत.ं आजच राजकारण हे फार बदललेल आहे आ ण या बदलले या राजकारणाम ये आपण 
जर  दवसाला अशा माणसाच मरण केलतर  आप याला  नि चत अशा लोकां या 
कार कद व न एक ऊजा मळत असत,े एक अनुभव मळत असतो या ठकाणी मा या वतीन,े 
मा या शवसेना प ा या वतीन,े ामीण भागातील तमाम कायक या या वतीने नानांना 
आदरांजल  य त करतो.   
           
मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, कालच माजी महापौर नानासाहेब शतोळे यांचे द:ुखद 
नधन झाले. यांचा सहवास लाभला नाह  परंतु माझे सव कुटंूबीयाना यांचा सहवास जवळून 
लाभलेला आहे. काह  कारणा तव बाहेर अस यामुळे मी यांच काल अ यदशन घेवू शकले 
नाह . यांचा सहवास लाभला नसलातर  यां या वषयी मी भरपुर ऐकलेल आहे. खेळाडू कसा 
असावा कंवा एक मञ कसा असावा याचे उदाहारण दयायचे झालेतर आ ण सरनाईक यांचे 
ते जीवलग मञ होते. आयु यभर यांची आठवण रहावी हणून यांनी यां या घरासमोर या 
र याला आ ण सरनाईक यांच नाव दलं एका मञाची ओळख आयु यभर ठेवल  यातच 
नानासाहेबांच मोठेपणा दसून येतो. यां या कुटंूबीयांना या द:ुखातून बाहेर नघ यासाठ  
परमे वर यांना श ती देओ.  मी मा या भागा या वतीने, मा.माजी खासदार गजानन बाबर 
यां या वतीने यांना दांजल  अपण करत.े जय ह द, जय महारा . 

 

मा. वनोद नढे – मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, सभागृ ह, पञकार काल या शहराचे 
माजी महापौर कै. आदरनीय नानासाहेब शतोळे यांच नधन झाले. वा तवीक पाहता पंपर  
चंचवड महानगरपा लकेची थापना १९८२ साल  झाल  होती व या शहराची नवडणूक १९८६ 
साल  झाल . १९८६ सालापासून आजपयत नानांच पंपर  चंचवड शहराया राजकारणाम ये 
अि त व होत. १९८७ साल  यांनी थमत: पंपर  चंचवड शहराचे महापौरपद भूष वले. 
यानंतर चारवेळेला स ता ढ प नेता असेल कंवा पीसीएमट चे पाचवष सद य पद असेल 
यावर ते होते. पंपर  चंचवड शहर काँ ेस अ य पद असेल आदरणीय देशाचे नेते शरद 
पवार साहेब असतील कंवा आदरणीय रामकृ ण मोरे असतील यां या नेतृ वाखाल  यांनी 
काम करत असताना या पंपर चंचवड शहराचा वकास कर यासाठ  अतीशय धाडसी आ ण 
चांगले नणय घेतलेले आहेत.   नि चतपणे पंपर  चंचवड शहरा या वकासाम ये यांचा खुप 
मोठा वाटा आहे. आम यासारखी त ण पढ  यां या सार या आदरयु त अशा नेतृ वाकडे 
पाहू नच या पंपर  चंचवड शहराम ये तयार झालेल  आहे. यांचा आदश आ ण यांचा 
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राजकारणाचा वसा घेवून भ व यात वाटचाल कर याचे येय ठेवून मी पंपर  चंचवड शहर 
काँ ेस प ा या वतीने, मा या नढे कुटूंबा या वतीन,े काळेवाडी गाव या वतीने यांना भावपुण 

दांजल  अपण करतो. यां या कुटंूबाला जे द:ुख झालेल े आहे  यांम ये आ ह  सव 
सहभागी आहोत, ध यवाद. 
 

मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मा.सभागृ ह. कालच आदरणीय 
कै.नानासाहेब शतोळे यांच नधन झालेल आहे. या य तीम वा या बाबतीत बोलायच झालतर 
ख-या अथान मा यासारखा कायकता त णपणी काम करत असताना या शहराच यांनी 
महापौरपद भूष वल आहे, प नेतेपद भूष वल आहे. यांच य तीम व असं होत क  ख-या 
अथान राजकारणात काम करत असताना नेता हणून काम करत असताना या गो ट  
आव यक असतात याम ये नेतृ व असेल, कतृ व असेल असं चांगल काम नानासाहेबांनी 
यां या कार कद म ये केल आहे. ख-या अथान कब डी या खेळाची आवड अस यामुळे 
कब डीसाठ  यांच मोठ योगदान आहे. अशा या अ टपैलू य तीम वाला मी मा या भालेकर 
कुटूंबा या वतीने आ ण संपुण सभागृ हा या वतीने यांना भावपुण आदरांजल  अपण करतो. 
 

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, आज या या सभेम ये आप या प रसरातले लोकनेते 
आ ण वशेषत: राजक य जीवनाम ये पदापण करणा-या अनेक ने यांचे गु , राजक य ने यांचा 
पाया राजक य टया भ कम केला त े कै.नानासाहेब शतोळे यांना आपण भावपुण दांजल  
या सभागृ हाम ये अपण करतो. खरतर नानांच नाव घेवून आपण या सभागृ हाम ये भा य करत 
आहोत तर नि चत मा यासार या कायक याला पु हा यातून या गो ट चा उजाळा मळत 
आहे.  अनेक गो ट  आहेत कारण मी वत:ला भा यवान एकाच गो ट साठ  समजतो क  या 
कालखंडाम ये कॉलेजची शेवट या वषाची पर ा द यानंतर नगरसेवक हो याच सदभा य  
यावेळेस मला मळाल यावेळेला सवात लहान नगरसेवक हणून मी या ठकाणी उपि थत 

होतो. याच कालखंडाम ये नानांचा जो राजक य दबदबा होता कंबहू ना यांनी ने यांची जी 
व वासाहता जमवल  होती या या जोरावर या शहराम ये जे जे न याने राजकारणाम ये 
पदापण क न नेतृ व क  इि छत आहेत अशा सवाचे नेतृ वगुण ओळखणारा, ा.रामकृ ण 
मोरे नंतरचा, जर कोण नेता असेलतर ते हणजे नानासाहेब शतोळे, याचा मी वत: 
य तीश: स तेतील सा ीदार हणून या सव गो ट चा मी सा ीदार आहे. याच परि थतीम ये 
मी असेल, १९९२ म ये योगेशभाई असतील, कदम वैनी, काश रेवाळे, ल मण जगताप 
असतील कंबहू ना वलास लांडे असतील यावेळेस आ ह  सव १९९२ म ये नवडून आलेलो 
आहोत. आ ह  सव एका बँचचे राजकारणाम ये पदापण केलेल होत. परंतु माझा राजक य 
घरा याम ये ज म झाला अस या कारणान  मी १९८८ साल च एनएसयुचा  अ य  झालो 
आ ण यानंतर या कालखंडाम ये काह  मेळावे असतील ते संघटने या मा यमातून वशेष: 
रामकृ ण मोरे हे आम यासार या कायक याला घेवून फरायच ेआ ण याच कालखंडाम ये 
आ हांला नानांचा राजक य कालखंड अतीशय चांग या प दतीचा होता या येक गो ट चा 
सा ीदार मी आहे. मी अनेक लोक पाह ल  परंतु नानांनी वत:चा तोल कधीह  ढासळू दला 
नाह . याच कारण ते कला ेञाशी नगडीत होते वशेषत: खेळाडू हणून खलाडू वृ ती 
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यां याम ये ज मताच होती आ ण कला मक ट कोनातून यांची जी वाटचाल होती याम ये 
अतीशय बीनधा त य तीम व हणून यांना ओळखल जायच.ं  मी २५-३० वषा या 
कालखंडाम ये अनेक राजकारणी आ ण अनेक य ती पाह या दुपार  काय बोलतात ते वेगळं, 
सं याकाळ या बोल यावर व वास ठेवायचा का नाह  ते वेगळं परंतु नाना हे एक अस 
य तीम व होत क  मी जसा आहे तसाच आहे. मुख वेगळ आ ण मखुवटा वेगळा अशी यांनी 
यां या आयु याम ये कधीच राजक य भूमीका वीकारल  नाह . मी असा आहे, यां या 
बाबतीत अनेक खाल या पातळीवर आरोप झाले, आरोप झा यानंतर यांना कोण याह  
पञकारान  वचारल आ ण खाजगी म ये कोणी वचारलतर नाना फ त हासायचे आ ण असे 
हणायचे क  तु हांला जे वाटतय आ ण तु हांला या वाट यांन जो तु हांला आनंद यायचा 

आहे तो तु ह  पु रेपूर यावा. तुम या आनंदाम ये मी वष कालवत नाह  इतक ते बीनधा त 
बोलत. मला असं वाटत क  मी मा या ३५ वषा या राजकारणाम ये नानासारख य तीम व 
पाह लेल नाह . यावेळेस रा वाद  काँ ेसची वभागणी झाल  या परि थतीम ये नानावर 
राजक य आघात या प दतीने झाले यावेळेला यां याजवळ फ त ा.रामकृ ण मोरे गलेे 
आ ण यांना २००१ म ये काँ ेसम ये वेश दला, आ ण हणाले नाना तु ह  काळजी क  
नका तु ह  या शहराम ये अनेक नेते घडवील,े अनेक त ण कायक याला संधी दल  तुमची मी 
अशी अवहेलना होवू देणार नाह  असे ा.रामकृ ण ्    मोरे हणाले आ ण यावेळेस आ ह  
सागंवीम ये मेळावा घेतला आ ण यांना काँ ेस प ाम ये सहभागी क न घेतल, नारायण 
बह रवाडे याला सा ीदार आहेत. या सव परि थतीम ये २००२ साल  पॅनल स ट म झाल  
याम ये यांना पराभव प कारावा लागला. ा.रामकृ ण मोरे यावेळेला असा नेता होता क  जे 
पराभूत होतात या या घर  पह ला पोहचणारा जो कोणता नेता असेलतर ते ा.रामकृ णजी 
मोरे होत.े ते नाना या घर  गेले याचा मी वत: सा ीदार होतो, हनुमंतराव गावडे होते आ ण 
हणाले नाना तु ह  काळजी क  नका आ ण नानाला परत काँ ेस प ाम ये घेतल आ ण 
यांची सांगवीमधुन मरवणूक काढल. आम या चेह-याम ये बदल असायचा पण 
नानासाहेबां या चेह-याम ये कधी बदल पाह ला नाह , चालतयं, पराभूत झालो चालेल, इत या 
सहजतेन ते सव गो ट  याय या. मला वाटत ते आम या पढ ला इत या जवळून पाहता 
आ यामुळे आ हांला सु दा एखादया गो टच संकट आ यानंतर आ ह  अशा ने यांचे एक एक 
गुण वेचून ते मो या माणे जपून ठेवलेले आहेत. आ ण हणून नाना या पाने एक नेता जर  
हरवला असलातर  यां या अनेक आठवणी आहेत. मी तर असे हणेल वलास लांडे असतील, 
काश रेवाळे असतील, ल मण जगताप असतील,  योगेश बहल असतील अशा अनेक मंडळीना 

फ त नाना होते हणून यांना या शहराम ये संधी मळाल  आहे.  आ ण आ ह  या 
कालखंडाम ये गटबाजीम ये आडकलो अस या कारणांन आमचे नेते ा.रामकृ ण मोरे होते 
आ ह  पदा या बाबतीत यां या पासून वंचीत राह लो परंतु पोटाची भूक यांनी भागवील , 
राजक य भूक नाह  भागवील . अनेकवेळा यां या घराम ये आम या पोटाची भूक यांनी 
भागवील , यांनी कधीह  दुजाभाव केला नाह , सगळी समीकरण सांगवीतून घडलेल  असताना 
आ ह  नानां या वरोधात असायचो. या परि थतीम ये सु दा यां या घर  नाना कधी जेवण 
के या शवाय सोडत न हत.े हणून आमची राजक य भूक जर  यांनी भागवील  नसल तर  
पोटाची भूक यांनी भागवीलेल  आहे. नानांने आयु याम ये यांनी मरेपयत कोणालाह  ञास 
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दला नाह , नानांनी कधी षडयंञ केले नाह . नाना दलदार होते आ ह  यांना शेवटपयत 
हणायचो नाना तमुच वय कती, तु ह  मा या वडीला बरोबर काम केलं, आता मा या बरोबर 

काम करता, आता भ व याम ये तुमचे काय लॅन आहेत असं वचारत, अशा इत या सहजतेने 
वागणारा माणूस आ हांला वैचार क राजकारणाम ये कस वागाव याच ऑ सीजन देणारा नेता 
आम यातून गेलेला आहे. खरतर या सव ने यांची आपण गोपीनाथ मु ंडे यांना दांजल  
वाह ल  आहे परंतु अशा या काह  आठवणी देणारे नेते आहेत यांचा एक सं ह 
महापा लकेम ये असावा. माणस येतात, माणस जातात, माणसाचा चेहरा ल ात राहत नाह  
परंतु याच य तीम व, याचे वचार आ ण दलेल  शकवण कायमची ल ात राह यासाठ  
काह तर  योजना आपण आखण गरजेच आहे. आपण बोलतो, नघून जातो, अनेक लोक 
येतात, अनेक लोक जातात परंतु अशी जी काह  माणस असतात यां या वचाराचा संगह 
असण आव यक आहे.  १९८६ साल  महापा लकेची लोकसं या  दड ते पावणेदोन लाख होती, 
१८ लाख या शहरा या लोकसं येच व न पाहणार  ह  नेते मंडळी, या काळाम ये २५ 
वषानंतर या शहराला काय लागणार आहे याचा वचार करणार  ह  नेते मंडळी आहे. येकाला 
वाटत मा या कालखंडाम ये काह तर  हाव परंतु ह  नशीबवान मंडळी होती. ओसाड असलेल हे 
गाव  याच शहरात पांतर अव या दहा ते पंधरा वषात क न दाखवीणार  ह  मंडळी आहे. 
रामकृ ण मोरना मा या समोर डायरे ट वेळ संगी कायक या साठ  बोलणारा, रागवणारा मी 
नानासाहेब शतोळेना पाह ल. भाकर साठची नवडणूक होती यावेळेस व न आदेश आला 
कोणालाह  मदत करायची नाह  ताबडतोब माघार या  यावेळेस ा.रामकृ ण मोरे यांनी 
नणय बदलला आ ण तो केवळ नानासाहेब शतोळेमुळे बदलला. आ ण नानासाहेब शतोळनी 
वेळ संगी त वासाठ , वचारासाठ , ने यांसाठ  यांची जी न ठा आहे ती न ठा य त 
कर यासाठ  रामकृ ण मोरे यांना सु दा जाब वचारणारा या शहरात नानासाहेब शतोळे होत.े 
अशा प दतीने नानासाहेबानी अनेक ांतीकार  नणय घेतलेले आहेत. मी पंपर  चंचवड शहर 
काँ ेस िज हा क मट या वतीन,े सव प ा या वतीने यांना भावपुण दांजल  अपण करतो.   
                             
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सभागृ ह, पञकार मञ. 
नानांसाहेबां वषयी बोलावे तेवढे कमीच आहे. नाना हणजे असामा य य तीम व,  एक 
कुशल, अनुभवी, पतृतू य यास शहर मुकलं आहे असं हणलतर  वावग ठरणार नाह. 
नानांसाहेबां या अनेक आठवणी या ठकाणी सांगीत या. नानासाहेबांनी महापा लकेम ये  १९८६ 
पासून राजकारणाला सुरवात केल . आ ह  सव १९९२ पासून आजपयत नानासाहेबां या 
मागदशनाखाल  अनेक मह वपुण नणय घेत असताना मग तो वायसीएमसारखा नणय असेल, 
आता भाऊसाहेबांनी जो उ लेख केला आ द या काळाम ये रामकृ ण मोरे असतील नंतर दादा 
असतील. अल कड या काळात राजकारणाम ये ज ेबदल आप याला दसतात जे हात वर क न 
मतदान करावे हे सोपे झालेले आहे. परंतु पुव  गुपीत मतदान प दत असायची, एक दमदाट च 
राजकारण असायच, एक वेगळ राजकारण असायच मग तो कोण याह  प ाचा य ती असो 
याची मनजमाई करायची झाल तर मनजमाई कर याम ये मग नाना उभे राहायचे मग 
याम ये कुठलाह  माणूस असो, शवसेनेचा माणूस असो कंवा भाजपचा माणूस असो    पाच 
मनीटाचा अवधी महापौरांना मागीतला जायचा मग अधातासाम ये मन मलन हायचं आ ण 
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बीन वरोध नवडणूक  हायची कंवा यातून काह तर  माग नघायचा अशा प दतीचे वेगळे 
यांचे य तीम व होत.े नानानी राजकारण, समाजकारणात अनेकांना संधी दल , अनेकांना 
मदत केल  व ते वत: उ तम कब डीप ू  होत.े  यांनी पंपर  चंचवड शहरात कब डीची 
प हल  महापौर चषक भर व याची परंपरा सु  केल . अनेक डा वषयक यांना ेम असायचं 
आ ण अनेक महापौर चषक सु दा यांनी या शहराम ये सु  केल.े नानां या ब ल सांगायचे 
झालेतर या काह  पुव  मट ंग असाय या,  जे नणय असायचे ते नणय सांगवी या ठकाणी 
यां या घर  हायच.े  ते सांगवीचे श पकार असं हणायचो, यांनी अनेकाना घड व याचे 
काम केलेले आहे. यां या मागदशनाखाल  आम यासारखे अनेक कायकत वेगवेगळया पदावर 
काम करताना दसतात. खरं पाह लतर नानासाहेबांसारखे जीवन हे वचीतच काह  लोकांना 
मळत ेखरे पाहता ते खूप भा यवान होत,े ते एक राज बंडा जीवन म ये जगणे  कंवा एक 
सरदार हणून जीवन जगत असताना असे खुप कमी लोकां या नशीबी मळत ेअसे मला 
हणायच आहे. यां या घराम ये गेलतर पुव पासून यांच ते मोठ घर, राहणीमान यांच 

वेगळ, चांगले कपडे, यांच चांगल चॉईस, चांगल  गाडी, घराम ये टेल फोनच कने शन असेल 
अशी यांची नवडच वेगळी होती. ख-या अथान ेते चांगले जीवन जगल.े म यंतर  लोकसभे या 
इले शनम ये रोज कचेर म ये येवून सकाळी सं याकाळी दोन तास हजर असायच.े या दोन 
मह या या आजारामुळे यांचे आकि मक नधन झालेले आहे. वा तवीक पाहता वया या ७५ 
या वष  सु दा यांनी यांच े राहणीमान, यांचा वभाव तोच ठेवला,  असं खुप कमी 
लोकांम ये असतं. आता यां या नधनामुळे जी पोकळी नमाण झालेल  आहे, जे द:ुख 
यां या कुटंूबावर  आलेले आहे ते सहन कर याची परमे वर यांना श ती देवो. अशी ाथना 
करतो. भ व याम ये नवीन जे नगरसेवक आहेत, नवीन जे कायकत आहेत यांनी यां या 
प दतीने वाटचाल करावी यां या प दतीनेच कामकाज केलेतर ख-या अथाने यांना आदरांजल  
ठरणार आहे. मी मा या कुटंूबा या वतीन,े पंपर  चंचवड रा वाद  काँ ेस प ा या वतीने, 
सभागृ हा या वतीने भावपुण आदरांजल  अपण करतो. 
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सहकार . कै.आदरनीय 
नानासाहेब शतोळे यांना दांजल  वाह यासाठ  आपण सवजण बोलत आहोत. नाना वषयी 
आता सव सहका-यांनी आपआपले अनुभव सांगीतले आहेत यापे ा माझ ेअनुभव खुप वेगळे 
आहेत. मा या नशीबाम ये योगायोगाने कदम या कुटंूबाबरोबर नानांचे घरच े रलेशन होते 
आ ण मला हाताने जेवण क न घाल याची खुपवेळा संधी लाभलेल  आहे. शेवट या माग या 
मह याम ये यांची ऍ जीओ ाफ  झा याचे सांगीतले. काल सु दा मी पञकारानां सांगीतल 
क , सभागृ हाम ये कसं बोलाव, कसं वागाव हे यां याकडे बघीत यानंतर सगळया गो ट चा जो 
काह  खुलासा आहे तो हायचा. आ ण या प दतीन े पुव  राजकारणाची जी काह  दोन-चार 
मंडळी होती, या दोन चार मंडळीम ये नाना डोळयांनी बोलायचे. याम ये सभागृ ह असेल, 
राजकारण असेल, आ ण आ ह  काम कसं कराव या सगळयाची ठेव आ ण शकवण 
यां याकडून घेतलेल  आहे. हणूनच राजकारणाम ये माणूस यश वी होतो, याम ये ब-याच 
जणांचे हात असतात, याम ये आ ह  यश वी होत असताना नानांचा फार मोठया माणाम ये  
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हात आहे असे मला अवजून सभागृ हाला सांगावेसे वाटत.े आता भाऊसाहेबांनी सांगीतले, योगेश 
बहल यांनी सांगीतले. यांची खरंच राह याची प दत इतक  छान होती क  आ ह  अतूलला 
सु दा म कर म ये हणायचो क  अतूल तुझा नाना या इतका नंबर कधी लवकर लागणार 
नाह , अशा प दतीन तू तू या वडीलांना राह या या बाबतीत ओ हरटेक क  शकणार नाह स, 
असं आ ह  अतूलला म कर म ये हणायचो. शेवट यांनी यांचा वाभीमान असेल, 
राहणीमान असेल, यां या मनाम ये या या ई छा असतील याम ये ते साम यवान बनले 
असे मला वाटत.े मा.शरद पवार साहेबांशी नांनाचे इतके जवळचे संबंध होत ेक , नानांचा फोन 
हण यानंतर पवार साहेबांनी कधीह  तो फोन टाळला नाह  ते आमदारक या नवडणूक म ये 

आ ह  अनुभवलेल ेआहे आ ण याच ट कोनातून पवार साहेबांचे नानाशी घर यासारखे संबंध 
होत.े कोणतहे  राजक य काम असेलतर नाना दोन मनीटात साहेबांकडे पोहचायच.े असे ये ठ 
नेते आज आप याम ये नाह त. यांनी समाजासाठ  काम केलेले आहे, पंपर  चंचवड 
शहरासाठ  काम केलेले आहे, प ासाठ  काम केलेल आहे. यातल  आपण थोडस जर  काम 
यां या माणे केले तर मला वाटतं ह च खर  यांना दांजल  ठरेल. यां या सारखे 
आप याला होता येणार नाह  परंतु यां या सारखे न क च काम कर याचा य न आम या 
सारखे सव सहकार  करतील अशीच मी भावपणू दांजल  वाहते आ ण साई चरणी ाथना 
करत ेक  यां या कुटंूबाना सावर यासाठ  आ ण आ हां सवाना यातून सावर यासाठ  श ती 
आ ण ताकद देवो. मी सवा या वतीने भावपूण दांजल  वाहत ेआ ण मा.महापौरांना वनंती 
करत,े ह  सभा सोमवार द.४/८/२०१४ रोजी द.ु२.०० पयत तहकूब करावी अशी मी सूचना 
मांडत.े   
 

मा.आशा सुयवंशी -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े   
 

मा.महापौर -  आज कै.नानासाहेब शतोळे यांना सवानी दांजल  वाह लेल  आहे. असं उमद 
नेतृ व आप यापासून हरावून गेलेलं आहे. आज आप या सवाचेच गु  हणलेतर  हरकत 
नाह , यां यासारखे परत गु  कोणी होणार नाह . अतीशय चांग या रतीने यांनी माजी 
महापौर, माजी प नेता अशी पदे भूष वलेल  आहेत आ ण अतीशय चांग या रतीने यांनी 
आप या सवाना मागदशन केलेले आहे. अतीशय चांगल य तीम व असलेले नाना आज 
आप याला सोडून गेलेले आहेत. यां या कुटूंबाला जे द:ुख झालेल ेआहे ते सहन कर याची 
श ती परमे वर यांना व सवानाच देओ अशी मी परमे वरचरणी ाथना क न यांना भावपूण 

दांजल  वाहू न ह  सभा सोमवार द. ४/८/२०१४ रोजी दुपार  २.०० पयत तहकूब करणेत येत 
आहे.                                         
                                                                                  

 

 (मो हनीताई वलास लांडे) 
       महापौर 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
    पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक - ३२ 
सभावृ तांत 

( द.१९/७/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ०४.०८.२०१४               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे द. १९/७/२०१४ (जुलै २०१४) ची तहकूब 
मा.महापा लका सभा सोमवार द.०४.०८.२०१४ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े 
 

 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 
२. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
३. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापु 
४. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
५. मा.भालेकर अ णा दल प 
६. मा.सौ. वाती मोद साने 
७. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 
८. मा.थोरात व नता एकनाथ 
९. मा.सायकर अजय शंकरराव 
१०. मा.जाधव साधना रामदास 
११. मा.जाधव राहु ल गुलाब 
१२. मा.आ हाट मंदा उ तम 
१३. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 
१४. मा. वनया दप (आबा) तापक र 
१५. मा.जगद श शे ी 
१६. मा.बाबर शारदा काश 
१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव 
१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
१९. मा.उ हास शे ी 
२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
२१. मा.पवार संगीता शाम 
२२. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
२३. मा.तानाजी व ल खाड े
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२४. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
२५. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२६. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 
२७. मा.भारती फरांदे 
२८. मा.जावेद रमजान शेख 
२९. मा.चा शीला भाकर कुटे 
३०. मा.भालेराव तभा ाने वर 
३१. मा.नंदा वकास ताकवणे 
३२. मा.नेटके सुमन राज  

३३. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३४. मा.भ डवे सं गता राज  

३५. मा.मोरे वर महादू भ डवे 
३६. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३७. मा.सुयवंशी आशा ाने वर 
३८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३९. मा.†ò›ü. सं दप गुलाब चंचवडे        
४०. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल 
४१. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 
४२. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे 
४३. मा.जय ी वसंत गावड े
४४. मा.पवार मनीषा काळूराम 
४५. मा. साद शे ी 
४६. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
४७. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 
४८. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश  
४९. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
५०. मा.वाबळे संजय म हारराव 
५१. मा.म डगेर  वषा वलास   
 

५२. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
५३. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग  
५४. मा.सुपे आशा र वं  
५५. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
५६. मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
५७. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
५८. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
५९. मा.महेशदादा कसन लांडगे 



17 
 

६०. मा. ा बाजीराव लांडे 
६१. मा. †ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े
६२. मा.ल ढे शुभांगी संतोष  
६३. मा. व वनाथ वठोबा लांड े
६४. मा.ननवरे िजत  बाबा 
६५. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
६६. मा.पालांडे सुजाता सु नल 
६७. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६८. मा.कदम सदगु  महादेव 
६९. मा.कैलास महादेव कदम 
७०. मा.वाघेरे सु नता राजेश 
७१. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 
७२. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७३. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 
७४. मा.काळे वमल रमेश 
७५. मा.पाडाळे नता वलास 
७६. मा. वनोद जयवंत नढे 
७७. मा.तापक र अ नता मि छं  

७८. मा. वमलताई सु रेश जगताप 
७९. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
८०. मा.बारणे नलेश हरामण 
८१. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८२. मा.बारणे माया संतोष 
८३. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
८४. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
८५. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८६. मा.कलाटे वाती मयुर 
८७. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 
८८. मा.च धे आरती सुरेश 
८९. मा.बापु उफ श ु न सताराम काटे 
९०. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
९१. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 
९२. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
९३. मा.जगताप राज  गणपत 
९४. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 
९५. मा.जगताप नवनाथ द त ु
९६. मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  
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९७.   मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब शतोळे 
९८.   मा.जम सोनाल  पोपट 
९९.   मा. शांत शतोळे 
१००. मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
१०१. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम  
१०२. मा.गायकवाड सं या सुरदास  
१०३. मा.काटे राज  भकनशेठ 
१०४. मा.मोटे करण बाळासाहेब 
१०५. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
१०६. मा.संजय केशवराव काटे 
१०७. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 
१०८.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
१०९.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 

या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.तानाजी शंदे-अ त.आयु त, मा.टेकाळे, 
मा.गावडे, मा.मान,े मा.कुलकण , मा.गायकवाड, मा.दुरगुड,ेमा.खांडकेकर,मा.माछरे-सहा.आयु त, 
मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.कांबळे - .शहर 
अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल,मा.तुपे - सहशहर अ भयंता, 
मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय-आरो य वै य.अ धकार , मा.भदाणे-उपसंचालक 
(नगररचना), मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे, मा.काची, मा.तांबे,मा.साळवी, मा.पठाण, 
मा.लडकत, मा.कुलकण ,मा.बरशे ी, मा.गलबले,मा.केदार - काय.अ भयंता, मा.उबाळे- .अ धकार  
( श ण मंडळ), मा.कांबळे - . श णा धकार  (मा य मक), मा.पोमण-संगणक 
अ धकार ,मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.गावडे-अि नशामक अ धकार , मा.बोदड े - 
.अ धकार  (जनसंपक) हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

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

----------- 
 

मा.उ हास शे ी - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, आंबेगाव तालु यातील माळीण 
गावातील दरड कोसळून मृ यूमुखी पडलेले ाम थ व मनपा कमचार  लोहकरे यांची मुलगी, 
जावई, याह , वह ण व तीन नातवंडे यांना आ ण चीनम ये झाले या भुकंपाम ये मृत 
झाले या य तींना ांजल  वाह यात यावी. तसेच पु पलता पाट ल - बहारचे रा यपाल 
डॉ.डी.वाय.पाट ल यां या प नी, काश सदा शव गायकवाड-सामािजक कायकत, फुगेवाडी, 
ाने वर केशव जाधव-सामािजक कायकत, हरणाबाई बबन जाधव, भाग .५, बबन 

पंढर नाथ मोरे पाट ल, भाग .३, ओंकर नेताजी का शद, भाग .३, चमणराव आनंदा ल ढे 
-मनपा सद य मा.वसंत (नाना) ल ढे यांचे बंध,ू देवराम रामचं  ल ढे, इंदूमती द ता य 
ता हाणे,गजराबाई शेलार,अ नता कांबळे,ऋ षकेश साखरे,सुर  कदम-शाहू नगरमधील सामािजक 
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कायकत, आरती मोडक, नतीन भगवान धांदरे, गंगाराम पवार यांचे दु ःखद नधन झाले 
अस याने यांना या मा.महापा लका सभेम ये ांजल  वाहणेत यावी अशी वनंती करतो. 
 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, ांजल ची जी सूचना मांडल  याला अनुमोदन आहे.    
 

मा.महापौर - सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण करावी. 
 

(सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल.) 
 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, माळीण गाव, तालुका आंबेगाव इथे दरड कोसळ याने 
तथे असलेले ाम थ अडीअडचणीत असतील, यांचे वारस असतील, यांना आपले एक 
म ह याचे मानधन दे यासाठ  आ ह  आ ता स या घेतले या आहेत. या- या सहका-यांना 
मानधन यायचे आहे, जे एक म ह याचे आपले मानधन देऊ इि छतात. मा.महापा लका 
आयु त यांना मा.महापौरां या, सव सभागृ हा या वतीने वनंती आहे क , पंपर  चंचवड 
महापा लकेकडून .२५ लाख यावेत अशी वनंती आहे. आ ता मा ळण गावाचे जे ेझटेशन 
दाख व यात येणार आहे, जी जी ट म गेल  होती. इले कल वभाग असेल, थाप य वभाग 
असेल, वै यक य वभाग असेल आपल  पंपर  चंचवड मनपाची टम तथे प ह यांदा गेल  
होती. आपण तथे जाणे आपले कत यच आहे. आ हाला समजले क , महापा लकेचे कमचार  
लोहोकरे यांचे जावई, तीन नातवंड,े याह , वह ण, मुलगी, जावई ह  सगळी फॅ मल  या 
दूघटनेत मृ यूमुखी पडले आहेत. पंपर  चंचवड मनपाने तथे धावून जाऊन चांगले काम केले 
आहे. आपले कमचार  सु ा कोण याह  गो ट ची पवा न करता तेथे गेल.े मी आप या 
सग यांचे मनापासून आभार मानते व या वषयाला अनुमोदन देत.े  
 

मा.महेशदादा लांडग े – मा.महापौर साहेब, आ ताच प ने या मा.मंगलाताई कदम यांनी जी 
सूचना वाचल , याला मी अनुमोदन देतो. 
 

( पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतफ अ धकार  व कमचार  यां या ट मने माळीण गावात जाऊन 
जे मदतीचे काय केले, याचा लाईड शो सभागृ हाम ये दाखव यात आला.) 
 

मा.सुलभाताई ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आ ताच आपण जो 
आँखोदेखाहाल ब घतला आहे. आपल  टम तथे गेल  होती. ह  दूघटना संपूण देशाला हादरा 
देणार  दूघटना आहे. आ ताच मा.मंगलाताई कदम यांनी नगरसेवकांना आवाहन केले आहे क , 
यांनी यांचे एक म ह याचे मानधन फंडाम ये यावे. मी शवसेना व भारतीय जनता 
प ा या सव नगरसेवकांचे मानधन या फंडासाठ  देणार आहे हे सांगू इि छते. याच माणे 
नसगाला कोणीह  आ हान क  शकत नाह . मग तो लातूरला झालेला भूकंप असो, मा ळण 
गावाची घटना असे अशा दूघटना कुठेह  घडू नयेत अशी येकाची इ छा असत.े परवा 
पूणानगरम ये एक इमारती खचल  होती. तथे गे यानंतर तथ ेआमदार आले होत,े आयु त 
साहेब आले होत,े मंगलाताई सु ा आ या हो या. ती म हला २५ फूट खाल  पडल  होती. त या 
सुदैवाने तला काह  दुखापत झाल  नाह. तथे महापा लकेचे सव अ धकार  आले होत.े 
पीसीएनट डीएची ब डींग पर मशन अस यामुळे सवानी सुटकेचा वास सोडला. या ठकाणी न          
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ब डींग समोर आहे. र याखालून संपूण नाला गेलेला आहे. दो ह  इमारतीं या खालून नाला 
गेला आहे. इथे पा याचा आवाज एवढा येत होता. यापूव  क म नरांकडे त ार  केले या आहेत. 
दूल  होते आहे. नसगाला एक कारे आ हान केले जाते आहे. आपणच लोकां या जीवाशी 
खेळतो आहोत. या ठकाणी जर  ा धकरण असले तर  लेखी व पात या त ार  के या 
गे या आहेत यांची दखल घेऊन या बांधकाम परवान या द या गे या आहेत या रवाईज 
करायला सांगा. यांची चौकशी हावी. ब डींगखालून नाला जात असेलतर याची सु ा चौकशी 
करावी. शहरातील जेव या जेव या ना यां या, इमारतीं या संदभात त ार  के या आहेत, 
यांची चौकशी करावी. या इमारतींना कशा पर मशन द या गे या आहेत. कोण या अट  
श थल के या आहेत. तथे धोका आहे का. नैस गक पा याचा ोत थांबवला तर काय होते हे 
ब घतले पाह ज.े पाणी कुठे-कुठे बाहेर येत.े इमारती या खालून पाणी आपला माग शोधत 
असेल तर ती इमारत ढासळ या शवाय राहणार नाह . आज नाह तर चार वषानी ढासळेल. या 
घटनेतून उदबोध घेऊन सव ना यांवर ल इमारतींची तातडीने चौकशी करावी अशी मी 
सभागृ हा या वतीने वनंती करत.े  
 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आ ताच एक च फत पा हल  आहे. 
दय हेलावणा-या या या गो ट  घडत आहेत. नसगाचा कोप झा यानंतर काय होत,े 
नसगाला आ हान द यानंतर काय होत,े नसगाचे उ लंघन के यानंतर काय होते याचे 
उदाहरण मा ळण गावात घडले आहे. मु ंबई इथे नाला समजून मठ  नद  बुजव यात          
आल . चंड पाऊस झा यानंतर मठ  नद चा उगम झा यानंतर यात अनेकांना ाण गमवावे 
लागले. अशा अनेक घटना नसगामुळे पहायला मळतात. ह  दूदवाची गो ट आहे. या शहरात 
डझॅ टर मॅनेजमट असेल, टम असेल या सग या गो ट ंसाठ  नंतर धडपड करतो. परंतू याची 
खबरदार  आधी घेणार आहोत का नाह . मग यावर ल इमारत असेलतर कोणा या आ शवादाने 
अन धकृत होणार  इमारत असेल तर याला वेळीच आळा घातला नाह तर अशा घटना 
दवस दवस घडत राहतात. यावेळी आपण यामागील कारण शोधतो. मा.महापौर साहेब, 
आपण परदेशात जाऊन येतो. आपले सहकार  परदेशात जाऊन येतात. मा.महापौर साहेब, 
इ ायला हा अ तशय छोटा देश आहे. तथे अ तशय कमी पाऊस पडतो. तर देखील यांनी 
केलेले नयोजन, पडले या पा याचे केलेले नयोजन पहा. चटई नदशांकानुसार ब डींग खालून 
पाणी सोडायला पर मशन या शवाय मळत नाह . बार क बार क गो ट  आहेत. Now we are 
grown up. या सग या गो ट  होऊ नयेत हणून आपण याची काळजी घेतल  पाह ज,े केले 
पाह जे. आपण ते करावे. आम या ने या मा.मंगलाताई कदम यांनी आ ताच सूचना मांडल  
आहे. खरे हणजे हे सगळे तोकडे आहे. शेवट  नुसतेच भाषण क न भागणार नाह . यां या 
डो यातले अ ू पुस यासाठ  यांना मदतीचा हात यावा लागणार आहे. याला अनुमोदन देतो. 
आपण रे यू टम नेल  होती. यांनी जे काम केले आहे ते एखा या च पटातील नायकाला 
पड यावर पाहत असतो. फ डवर काम करताना ती उम  आतून लागत,े उ साह लागतो.                                                  
भ व य असे घडू नये याचे ह ट ह मेजस आपण करावेत अशी वनंती करतो.  
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मा.महेशदादा लांडग े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, अ यंत वाईट दूघटना माळीण या 
गावी घडल  आहे. यासाठ  पूण महारा ातून मदत पोहोचते आहे. उ या ने यांनी, 
सभागृ हातील सव गटने यांना आप या सद यांचे मानधन या ठकाणी दे याचे ठरवले आहे. 
सग यांचा सहभाग सु ा घेतला आहे. मंगलाता नी .२५ लाख दे याचा ताव मा.आयु त व 
आप याला दला आहे. मला यात हणायचे आहे. असे बोलून कंवा मदत क नह  यांना 
मदत मळत असेलतर यांना मदत करायचा फायदा आहे. माझे मत आहे क , जे कोणी लोक 
जीवंत आहेत, यांचे काह  माणात नुकसान झाले आहे, यांना रहायला घर नाह . आपण पैसे 
तर देणार आहोत. आपण यांना महापा लकेकडून घर बांधून दलेतर यांना कायम व पी 
होईल. आपण जे पैसे देणार आहोत, जो फंड देणार आहोत, तो कले टरकडे जमा होणार आहे. 
याचा उपयोग होईल, पण आ ता या लोकांना रहायला घर नाह . यां या रोज या जेवणाचा 
ॉ लेम येतो आहे. माझे हणणे आहे, जेवढे लोक राह ले असतील यांना आपण घर बांधून 
यावे. आपण केलेल  मदत या न म ताने दसेल ह  वनंती आहे. आपण महापा लके या 
वभागाकडून या गो ट कडे ल  दले पाह ज.े तहान लाग यावर आपण वह र खोदणार असे 
दसते आहे. ऍि सडंट होतो यावेळी र यावर ल चकू ल ात येत.े ना यावर ल पाणी फरवले 
आहे, यावेळी कळते नाला कुठे आहे? ीज छोटा होतो, जे हा ॅफ क जाम होत.े नयोजनात 
असताना यात बदल करणे यो य असत.े नसगाची कोणतीह  घटना कुठे घडेल, कधी घडेल हे 
सांगता येत नाह . याकर ता सु ा गे यावष  एक टम तयार करायचे ठरले होत.े              
नुसती टम तयार क न चालणार नाह . यासाठ  लागणार  यं णा, सा ह य, बजेट सेपरेट 
नमाण क न दले पाह जे. अचानक काह  घटना घड यावर आप याकडे यं णा नसेलतर 
आणायला जायला आप याकडे गा या नसतात. अि नशामकम ये काह  गो ट ंची कमतरता 
आहे. भरपूर गो ट  करत असलात तर  यावेळी या गो ट  नसतात, या गो ट  आजच क न 
द या पाह जेत. ४/५ दवसांपूव  भरपूर पाऊस झाला. यामुळे लोकांना जा त पळावे लागले. 
अि नशामक क ाकडून दोन पंप घेतले होत.े एका वेळेला पूण शहरात पाणी असेल तर शहरात 
रोष होतो. भोसर  इथे पाणी काढायला पंप मा गतला तर तो पंप काळेवाडीत होता. तोपयत 
या लोकांनी पा यातच रहायचे का. जो अ धकार  असेल या या अंतगत सहा भागांत यं            
आहे का, या गो ट  पाह या पाह जेत हे मी वारंवार बोलतोय. आ ता आप या समोर उदाहरण 
आहे. यात जातीने ल  घालावे. वभाग स म कसा होईल य़ासाठ  य न करा. जे काह  लोक 
दवंगत झालेत यांना ांजल  वाह यात यावी. 

 

मा.स वता साळुंके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आ ता आपण मानवतेचे उदाहरण 
दाखवलेत. तसेच सभागृ हाने आपले मानधन देऊन माणुसक  दाखवल . हे सगळे करत 
असताना आ ता ये ठ नगरसेवक मा.सुलभा ऊबाळे यांनी जे मु े उपि थत केले. ए ककडे 
आपण दूघटना घड यानंतर मदत करतो. उदाहरण पा हलेतर मा या भागात पूण नाला 
बार क केला आहे. पेपरम ये सु ा बातमी दल  होती. अ धका-यांशी वारंवार चचा केल . 
अ धकार  हणतात, ब डरने लॅन सँ शन क न आणला आहे. पा लकेची अशीच एक इमारत 
आहे ती ना या या बरोबर आहे. नाला जेवढा होता, ब डर या इमारतीसाठ  नाला बार क 
कर यात आला आहे. मागील क म नर यां याकडे सु ा या वषयासंदभात पाठपुरावा कर यात 
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आला होता. ए ककडे दूघटना घडू नये हणून पाठपुरावा करत असाल तर  ए ककडे दूघटना 
घड यानंतर मदत करतो हणून या ट ने पाहणी करावी अशी वनंती आहे.  
 

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आ या देशाला, महारा ालाच काय 
पण शहराला देखील हादरा बसेल अशी माळीण गावातल  दूघटना घडल  आहे. या घटनेब ल 
कती बोलले, कती ांजल  वाह ल  तर  कमीच आहे. गेले ३/४ दवसांपासून ट. ह वर 
पाहतोय. अंगाला काटा येणारा ण आहे. या ठकाणी एका आजीची त या पा हल , यांचे 
आ खे कुटंूब उ व त झाले आहे. रहायला घर नाह , जेवायला काह  नाह . ९० वषाची म हला 
तथे तची त या देत होती. सव नेते मंडळींनी त या दल  आहे. आप याकडे रे यू 
ऑपरेशन, डझॅ टर मॅनेजमट आहे. फ त शहरात घटना घड यानंतर या वषयावर चचा 
करायची. पंपर  चंचवड शहरात पूणानगरम ये आकि मकपणे लॅब खाल  कोसळला होता. 
याअगोदर बरेच वेळा असे झाले आहे, ह  प हल च घटना नाह . मा.मंगलाताई कदम महापौर 
असताना भरपूर पाऊस झा यानंतर काळेवाडीत या झोपडप ीत पाणी शरले होत.े ते हा 
महापौर वतः या पा यात उतर या हो या. मागील वष  का ज इथे जोरात पाऊस आ यावर 
ड गरा याकडेने पाणी वाहू न आ यामुळे एक म हला व तची मुलगी या वाहू न गे या हो या. 
याच मुल चे वडील माळीणम ये वतः तथे सेवा कर यासाठ  उपि थत होत.े यांची 
त या ट. ह वर दाखव यात आल . हे ऐकून खरेतर माणसाचे मन सु न होत.े अंगावर 

काटा यावा अशी ह  दूघटना घडल  आहे. या मा यमातून नॅशनल डझॅ टर रे यू टम या 
जवानांचे उ लेखनीय काम झाले आहे. कती बोलावे व काय बोलावे ह  खरोखरच वचार 
कर यासारखी गो ट आहे. आयु त साहेबांना वनंती करायची आहे. पंपर  चंचवड शहराम ये 
काह  गो ट  घड यातर  आपण यासाठ  तयार राह ले पाह ज.े असे काह  घड यानंतर य न 
कर यापे ा आजच या गो ट वर वचार केला पाह जे. नुसतेच मानधन देऊन, पैसे देऊन होणार 
नाह . आप या प रसरातील नद काठ  जो भराव चालू आहे तो रोखला पाह ज.े झोपडप ी असू 
यात, काह  लोक घर बांधतात ते रोखणे गरजेचे आहे. बांधून तयार झाले या ब डींग कट 

के यात. वरोधी प ने यां या प रसरात काळेवाडीत अधवट तोडले या ब डींगज ्  दसत आहेत. 
घर घेत यानंतर दु तीसाठ  लॅब बांधायचे हटलेतर  यावर वचार करणे गरजेचे आहे. 
सग यांना आपआप या वॉडात या अडचणी सांगाय या आहेत, मत मांडायचे आहे. आयु त 
साहेबांनी रे यू ऑपरेशन केले. आयु तांचे अ धकार , डॉ टस असू देत, इंगळे साहेबां या 
नेतृ वाखाल  असू दे, सवानी खूप चांग या कारे काम करायचा य न केला. आ खे गाव 
उ व त झाले आहे. यांना पसनल  जाऊन मदत करायची गरज आहे. फंड मा यमातून मदत 
कर यापे ा एक चांगल  आदश मदत महापा लका क  शकत.े तथे खूप कमी लोक उरलेले 
आहेत. आपण यांचे पुनवसन करत असाल तर याला कोणाचाह  वरोध होणार नाह . तुमची 
नणय घे याची मता आहे. महापौर साहेब, तु ह  ताबडतोब नणय या. उरले या लोकांसाठ  
प क  घरे बांधत असाल, कोणी महापा लके या मा यमातून, नागर कां या मा यमातून काह  
संधी देत असेल तर मग मानवते या ट कोणातून मदत कशी करता येईल या ट कोणातून 
ज र य न करा. आप या शहरात कधी अपघात होऊ नये हणून पमन ट डझॅ टर फोस 
तयार करा. हणजे ते २४ तांस तयार राहतील. कुठे आग लागल , रोगराई पसरल , कुठे पूर 
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आलातर ते आप य़ाला कळाले नाह , मा हत नाह  असे होणार नाह . अपघात कधी कोणाला 
सांगून येत नाह . कोण याह  कारचा अपघात होऊ शकतो, कोण याह  कारचा आजार फैलू 
शकतो. आपण ॅ ट कल  अनुभव घेत असतो. आपण ठोस नणय यावा. शहरात, देशात, 
महारा ात आपले वेगळे नाव होईल अशा प तीने माळीण गावाला वेग या कारे मदत देऊन 
अशा प तीने काम क  अशी वनंती करतो.  
 

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, खरेतर ह  घडलेल  दूघटना माझे 
मूळ गाव आंबेगावात आहे, या गावापासून फ त ३५ कमी. अंतरावर मा ळण गाव आहे. 
यावेळी ह  घटना घडल , शंभर ट के आ दवासी असणारे हे गाव ह  घटना घड यानंतर 

सकाळी ८.१० वा. मला फोन आला. या ठकाणी असणा-या मा या नातेवाईकांचा मला फोन 
आला. मा ळण गावावर असा असा संग आला आहे. ह  दूदवी घटना घडल  या ठकाणी मी 
बुधवार  सकाळीच मा या वॉडात राहणारे माझे सहकार  यांना घेऊन गेलो. कालह  दवसभर मी 
तथे होतो. आमदार दल प वळसे पाट ल व मी बरोबर होतो. आ ता जी प रि थती आहे, ती 
न पाह याजोगी, न ऐक याजोगी आहे. तीन/चार क.मी.वर दुगधी पसरल  आहे. य  
अनुभव घेतला आहे. या ठकाणी पंपर  चंचवड महापा लकेने वशेष रे यू टम केल  आहे. या 
सभागृ हात यांचे वशेष अ भनंदन करतो. फ म दाखवल . तळवडे गावातून जो र ता गेला 
आहे तो फार अडचणीचा र ता आहे. पावसा यात तथे जा त पाऊस पडतो. पुढे र ता न हता. 
परंतू आ ता च  दाखवले याव न मला वाटत,े आप या टमने अ भनंदन कर यासारखे काम 
केले आहे. र ता ढ ला आहे. तर देखील अ तदूगम भागात आपल  टम पोहचल . वशेष क न 
आपला आरो य वभाग असेल, सुर ा कमचार असतील, फायर गेडचे कमचार  असतील, 
इंगळे, शांत पाट ल, मोरे या अ धका-यांचे खरेतर मी अ भनंदन करतो, वागत करतो. 
आयु त साहेब आप याला सांगायचे आहे, यावेळी वशेष काम गर  करणारे कमचार  असतात, 
यांचा महापा लकेमाफत वशेष स कार क न यांनी केले या कामाची काह तर  पावती आपण 
दल  तर नि चतच यांचा काम करायचा जोम वाढणार आहे. फार दूदवी संग आहे. या 
प रसरातील १० कुटूंबे मा या भागात राहतात. यां या नातेवाईकां या घरातील ५ मृ यू झाले 
आहेत. या घटनेतील कुटंू बयांना शासनामाफत घरे मळणार आहेत. या वषयावर जा त 
बोलणे उ चत ठरणार नाह . आपल  महापा लका, जु नर महापा लका, आंबेगाव नगरप रषद 
यांनी केलेल  काम गर  या सव कमचा-यांचे मी वागत करतो. पुणे शहरातील व पंपर  
चंचवड शहरातील सव आ दवासी संघटनां या वतीने सव मृत य तींना ांजल  अपण 
करतो. चंचवड वधानसभेचे आमदार ी.ल मण जगताप यां या वतीन,े यां या म  
प रवारा या वतीने मृत य तींना ांजल  अपण करतो.    
 

मा.आशा सुपे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माळीण गावात जी दूघटना डल  यात 
मा या मावशीचे देखील कुटंूब आहे. यां या कुटंूबातील ६ सद य मृ यू पावले आहेत. मा या 
वॉडात ६/७ जणांची कुटंूबे या गावात राहतात. सुपे कुटंूबा या वतीन,े आ दवासी समाजा या 
वतीने मी मृत य तींना भावपूण ांजल  वाहते. 
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मा.अ नता तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माळीण गावातील दूघटना घडल  
आहे, तथे अ रशः लोकांना ट. ह .वर बघून अंगावर शहारे येत आहेत. पंपर  चंचवडम ये 
खूप ठकाणी ख डे झाले असून या ख यांत पाणी साचले आहे. यामुळे अपघातांचे माण 
वाढले आहे. बीआरट  र यावर ल ेनेजची झाकणे चोर ला जातात. जे हा दूघटना घडत,े 
यावेळी सभागृ हा या वतीने यांना आपण ांजल  वाहतो. शहरातील मुलांना जा याये याची 
खूपच गैरसोय होते आहे. ड यूचे माण खूप वाढले आहे. आपण काळजी घेतल  पाह जे. 
मा ळण गावासार या घटना कुठेतर  टाळ या गे या पाह जेत. आप या अ धका-यांनी तथे 
जाऊन काम केले आहे. मी अ धका-यांना सभागृ हा या वतीने शुभे छा देते व मा ळण गावातील 
दूघटनेतील लोकांना भावपूण ांजल  वाहत.े 
 
मा.झामाबाई बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, खरोखरच आज मा ळण गावातील 
कुटूंबांवर अशी वेळ आल  आहे. मा ळण गावाम ये दघूटना घडल  आ ण ट ह वर दाखवायला 
लागले. प रि थती पाहू न अ रशः डो यात पाणी आले. आप या अंतःकरणात उचंबळायला 
लागेल अशी प रि थती आहे. या गावातील उ व त कुटूंबांना पाहू न सवानाच वाईट वाटले 
आहे. पंपर  चंचवड महापा लकेने जी काह  मदत केल  आहे. तो मदतीचा हात यायला काह  
कुटूंबेच नाह त. पूण घर उ व त झाले आहे. या कुटंूबांतील एखादा सद य श णा या 
न म ताने, कामा या न म ताने गावाबाहेर गेला असेलतर या यापयत मदतीचा हात पोहचू 
शकतो. आपण नगरसेवकांनी एक म ह याचे मानधन दले आहे. आयु त साहेबांनी देखील 
.२५ लाख दले आहेत. या ठकाणी खरोखरच दु ःख वाटते आहे. आपण या ठकाणी या 
वषयावर जा त बोलणे उ चत ठरणार नाह . अशी प रि थती कुठेह , कोणावरह  येऊ नये, 
अशी आपण सवानी ई वरचरणी ाथना क  या. मा या वॉडात ३०/४० वषापूव ची मातीची 
भंत, समटचा प ा असलेल  घरे आहेत. काह  ठकाणी ा धकरण मा यता देत,े यामुळे 
लोकांनी छोट  छोट  घरे बांधल  आहेत. आज यां या कुटंूबातील लोक वाचले आहेत. परंतू 
देवा या कृपेने अशी दूघटना टाळता आल तर पहाव.े ती म हला कुटंूब चालवत.े द तनगरम ये 
जी घटना घडल  आहे, याला लागून जुने बांधकाम आहे. अशीच प रि थती तथे सु ा आहे. 
आज आप याकडून या बांधकामांना दु तीसाठ  परवानगी मळायला पाह जे. कारण या 
लोकांनी अ या गुं यांत जागा घेऊन घरे बांधल  आहेत. यांनी ब डींग पर मशन मळ यात 
अनेक अडचणी आहेत. आप या काह  अडचणी आहेत. यामुळे यांना चांग या प रि थतीतील 
बांधकाम करता येत नाह . आयु त साहेब, आपण वतः येऊन ि हिजट यावी, पाहणी 
केल तर या लोकांना बांधकाम कर यासाठ  मदत केल तर खरोखरच दूघटना टळेल. आपण 
दूघटना झा यावर सावध होतो. मी तु हाला वनंती करते क , आपण वतः येऊन खरोखरच 
ि हिजट देऊन प रि थती काय आहे ते पहावे. आपण सवानी मृता यांना ांजल  वाह ल  
आहे.     
 

  
मा. वनोद नढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आंबेगाव तालु यातील मा ळण गावात 
जी दूघटना घडल , यात १०७ लोक मृ यूमुखी पडले. अजूनह  १५० मृत चेहरे हाती आलेले 
नाह त. मा.मंगलाताई कदम यांनी सं याकाळी फोन क न कळवले होते क , दूघटना त लोक 
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आहेत, यांना सद यां या वतीने मदत जाह र करायची आहे. यां या या सूचनेचा आ ह  
आदर करतो व पंपर  चंचवड शहर काँ ेस प ाचा गटनेता या ना याने काँ ेस प ा या 
नगरसेवकांचे मानधन माळीण दूघटना त गावाला दे याचे जाह र करतो. आ ता मा.सुलभाताई 
ऊबाळे यांनी सां गतले, मा.उ हास शे ी यांनी या काह  सूचना मांड या, या सूचनांचे 
खरोखरच यो य कारे अवलोकन करावे. महापा लकेतील न यां या बाजूने संपूण नदत भराव 
टाकायचे काम चालू आहे. येक वष माणे गे या ५/६ दवसांत हा प हलाच पाऊस असला 
तर  पाणी वाचावे हणून पाणी कपात केल . परंतू या ४/५ दवसांत पाऊस झाला. संपूण 
शासन असलेतर  नगरसद यांची धावपळ उडल . तथे अनेक अडचणी आहेत. आरो यचा खूप 

मोठा न नमाण होतो आहे. महापा लका आयु त हणून आयु त साहेब आपण यात ल  
यावे. पंपर तील संजयनगर असेल, मुळानगर असेल, चंचवडचे मोरया गोसावी मंद र असेल 

ह  ठकाणे नद ला पाणी वाढ यावर कायम पा यात जातात. यात गां भयाने ल  दले पाह ज.े 
संबं धत अ धका-यांनी ह  ठकाणे पा यात जाऊ नयेत हणून ल  यावे. आप या ेड 
सेपरेटरचा तलाव झाला आहे. अशा गो ट  घडू नयेत हणून भ व यात यो य कारे काळजी 
यावी. पावसाळा आ यानंतर ेनेज वभागाचा कमचार  ड भागात केवळ पाचच कमचार , 

मा या भागात दोनच कमचार  आहेत. यातून पावसाळा त डावर हा न, कमचा-यांची सं या 
वाढावी अशी वनंती करतो. जे काह  लोक मृ यू पावले आहेत, यांना मी ांजल  अपण 
करतो.  
 

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, नैस गक आप ती यावेळी 
कोणतीह  दूघटना घडते ती दूदवीच असत.े मान सकते या ि टकोणातून, मानवते या 
ि टकोणातून सव महारा ातून व वध सं थां या वतीने यांना मदतीचा ओघ नि चतपणे 

चालू राहतो. एखाद  दूघटना घड यानंतर या कुटंूबातील माणसे मान सक या इतक  
खचलेल  असतात. याह  प रि थतीत आपण या घटनेचे भावनेशी नाते जोडून. आपण ह  
घटना का घडल  याची उलट चचा करतो. हे देखील नि चतपणे दूदवी आहे. काह  मंडळी 
राजक य ट कोणातून कशा प तीने या घटनेवर चचा होईल हे महारा ात पाहतील. असे 
अनेक संग पहायला मळतात. वशेषतः महापा लकेचे डॉ टर तेथ ेगेले होत,े यांचे कौतुक, 
अ भनंदन करतो. वशेषतः आयु त साहेबांचे मनापासून अ भनंदन करतो. हा नणय                  
व रत यायचा असतो. सव नगरसद यांनी भावना य त के या. यासाठ  मी देखील सहमत 
आहे. आ ह  आमचे एक म ह याचे मानधन देऊच, पण मा.महेशदादा लांडगे यांनी या सूचना 
के या आहेत. कायदेशीर अडचण असल  तर  घरे नमाण करत असाल तर शहरात जे ठेकेदार 
बसलेले आहेत.  बीएसयूचे जे ठेकेदार गेले आहेत, यांना बोलवून सांगा क , माळीण गावातील 
लोकांना ५/५ घरे बांधून या. आजपयत जे काह  पाप केले आहे,  रा हले या आयु यात यांना 
पु य मळेल. हे मी सां गतले असे सांगू नका. असे तु ह  करा. आज मा ळण गावातील लोक 
या प रि थतीला सामोरे जात आहेत, यांना आ थक या बळ देणे गरजेचे आहे. केवळ 

मान सक नाह . पाच कोट , दहा कोट  कायम व पी मदत केल  पाह जे. पंपर  चंचवड 
महापा लका आ थक या स म आहे. पण तला आ थक या कमकुवत कर याचे काम 
काह  लोकांकडून होते आहे. हणून ह  पु य कमवायची संधी आहे. एखाद  घटना घड यानंतर 
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यावर फार मोठ  चचा करतो. पंपर  चंचवडम ये एक वष काह ह  काम क  नका. पंपर  
चंचवड हे गावाच े शहर झालेले आहे. शहरा या लोकसं येत झपा याने वाढ झाल  आहे. 
शहराचा नयोजनब  वकास झाला पाह ज.े तथे आपण आजह  कमी पडतोय. शहरात 
आजूबाजुला कुठेह  घरे आहेत, यांचा सव करा. १९९२ सालानंतर अंडर ाऊंड भुयार  गटर 
योजना अंमलात आल , यावेळी असले या लोकसं येचा आधार घेऊन फ ेशन लॅन, याची 
कपॅ सट , या वेळची लोकसं या, यावेळ या पाईपची साईज, आ ता असलेल  प रि थती, 
यानंतर रोडचे ं द करण या गो ट  ल ात घेत यातर ेनेज पातळीम ये लोड झाला आहे. सव 
करा. झोपडप ीत आ ता मा याबरोबर चला, ह  सु ा भीषण नैस गक आप ती होऊ शकत.े 
आपण अशा आप तीला कुठेतर  जबाबदार असतो. कोणीतर  गे यानंतर दूघटना झा यानंतर 
यावर चचा कर यापे ा आ म चंतन केले नाह तर अशी चचा तर  क  नका. चचा कर यासाठ  
चचा क  नका. चचा क न काय होईल. आपण यातून काय धडा घेणार आहोत. झोपडप ीत 
डायरे ट अंडर ाऊंड असेल तर मैलाशु ीकरण क प असतानाह  हे पाणी  डायरे ट नद त 
सोडले जाते आहे. पा याला वास येतो आहे. प याचे व ेनेजचे पाणी एकच झाले आहे. अशी 
नद ची प रि थती झाल  असताना या सव प रि थतीवर भ व यकाळात काय करणार आहोत. 
आ ह  आम या लहाणपणापासून चंचवड गावातून नद तून पाणी जाताना पाह ले आहे. 
आम या बंधू ंनी हे पाणी पा हले आहे. आ ह  हे नद चे पाणी पाह यासाठ  गद  करायचो. 
यावर काय उपाययोजना झाल  आहे. पाणी वाटपाचे नयोजन चुक चे आहे. एक तासच पाणी 
मळणार आहे. पाच तास पा याची सवय लागल  आहे. एकच तास पाणी हे लोक कसे मा य 
करतील. मग काह  कटू नणय यावे लागले तर  चालतील. शहरा या भ व य काळासाठ , 
नयोजनासाठ  गु ंतवणूक करणे आव यक आहे. कुटंूबेची कुटंूबे उ व त झाल  आहेत. यांना 
घरे बांधून या. राह लेल  घरे फार कमी राह ल  आहेत. घरे बांधून या. तुम या के बनम ये 
तुम या भाषेत नयम करा, यांना सांगा, ते करतील व करायलाच पा हजे अशी सूचनावजा 
वनंती करतो.   
  

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माळीण गावात झालेल  दूघटना 
ह  सवाना वचार करायला लावणार  दूघटना आहे. मी एकच सूचना करणार आहे, आपण 
पयावरणाचे ऑडीट करतो. मा.महापौर साहेब व मा.आयु त साहेब या वषया या बाबतीत 
आपल  महापा लका अ तशय हलगज पणा करते आहे. दूघटना ड यानंतर आपण अ तशय 
मोठमोठ  भाषणे करतो. य ात कृतीत काह च येत नाह . ह  घटना घड यानंतर सवानी खेद 
य त केला. पण असे का घडते यात डोकावून पाहायची गरज आहे. पयावरणाचे ऑडीट 
पा हलेतर चुक चे ऑडीट स या केले जाते आहे. तसे न करता पयावरण वभाग व अ त मण 
वभाग यांचे एक संयु त ऑडीट हणून वशेष ऑडीट करा. शासनाने दले या नयमांतगत 
एक वशेष ऑडीट करा. गेले दोन/तीन म ह यांत मा.सुलभाताई ऊबाळे यांनी उपि थत केलेला 
ना याचा न, मा.भाऊसाहेब भोईल यांनी उपि थत केलेला नद चा न. आप या े ांत 
कती नाले आहेत हे शासना या रेकॉडम ये आहे. कंवा य ात शासना या रेकॉडम ये 
नसताना व तुि थतीत तथे नाला आहे. वषानुवष असणारा नाला रेकॉडम ये नाह . असे दो ह  
व प आहेत. ना याचे पा  कती कलोमीटर आहे, याची ं द  कती आहे, ह  व तुि थती व 



27 
 
आजची व तुि थती याचे संपूण ऑडीट या ठकाणी झाले पाह ज.े तु ह  धोकादायक इमारतींचे 
ड लेरेशन केलेले आहेत. नागर क वतः अज करतात. परंतू महापा लकेची कारवाई होत नाह . 
इमारतीचे असे आकडे समोर आले पाह जेत. कंज टेड र ता असेलतर दूघटना घड यावर तथे 
मु ंबईम ये फायर गेड या लोकांना पूण मजला जळून खाक झालातर  घटना थळी जाता आले 
नाह . हणून फायर गेडची गाडी जाऊ शकेल असे र ते केले पाह जेत. याचे सु ा ऑडीट 
केले पाह ज.े यानंतर यावेळी पूर प रि थती नयं णात होती. आगीची प रि थती नमाण 
होत.े फायर गेडची कती यं णा उपल ध होत,े कती के मक स उपल ध आहेत. जो           
वषार  वास नमाण होतो, अशा प तीचे के मक स उपल ध नाह त. आपण केवळ पाणी 
मा न आग वझवतो. मा या भागात एक घटना झाल  होती. वायपर क येक तास चालते 
आहे. लोकांना घशाचे आजार झाले आहेत. आप या वभागाचे काह  देणे घेणे नाह  अशी 
प रि थती नमाण झाल  आहे. मागील वष  गणपती वसजन काळात इं ायणी नद त सव 
खा यांना सांगून तसे नयोजन लावले पा हज.े दुदवान ेकाह  गणपती वसजन के यानंतर दोन 
त ण अचानक गायब झाले. यांना शोध यासाठ  द ड तास लागला. आप याकडे पाणबुडे 
न हते. बोट ने सव करणे एवढ च सु वधा उपल ध होती. पु यामधून पाणबुडे आणून यांनी 
शोध यावर ते दोन त ण हाती लागले. दोन दवसांत यांचे मृतदेह या ठकाणी सापडले 
नाह त. हा आपला कमकुवतपणा आहे. संपूण ऑडीट पुढे आले पाह ज.े आपले वभाग कती 
स म आहेत. फायर गेडची गाडी जायला तथे र ताच नाह . तथे सु ा एनओसी दल  
जात.े याचे फार मोठे सव ण आहे. हे वशेष सव ण राब वले पा हज.े पाणी नाह , पाणी नाह  
हणून आरडाओरडा करतो. याचे सु ा ऑ डट झाले पाह ज.े यासाठ  काह  सांगायची             

गरज आहे. पयावरण खाते पाह लेतर काह  काम नसलेले कोणतेह  खाते असले तर  पयावरण 
खाते यासाठ  या ठकाणी वशेष सूचना या व मा या वतीने मी ांजल  अपण करतो व 
वशेष गां भयाने ल ात घेऊन आपण सूचना करा यात अशी वनंती आहे.   

 

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,आ ताच या ठकाणी आपण च फ त 
ब घतल  आहे, यानंतर येकाला घटनेची भषणता अनुभवायला मळाल  आहे. मा ळण 
गावावर नसगाचा कोप अशा अनपे त प तीने झाला. यात अनेक कुटंूबे, अनेक नरपराध 
य ती, म हला, मुले मृत पाव या. आपण महापा लकेकडून यांना मदत केल , याब ल 
नि चतपणे अ धकार  वगाचे कौतुक करतो. परंतू या घटना घडतात, या वषयी गां भयाने 
बघणार आहोत का. घटना घडल तर याचे नयोजन आयु यभर करणार आहोत का, काह  
पाऊले उचलणार आहोत का. द ड वषापूव  या सभागृ हात मी व मा.अि वनी चंचवडे यांनी एक 
नवेदन दले होत.े केशवनगर भागाम ये काळेवाडी या पूला या भागात नद ला वळण मळाले 
आहे. तथे एका बाजुने जागा मालकाने पूणपणे भराव टाकला आहे. यामुळे नि चतपणे 
नद ला पाणी वाढले तर ते थेरगावात न जाता चंचवड गावात शरेल. हे भराव टाकणे चालू 
होत,े यावेळी अ धका-यांना नवेदन दले होत.े हा भराव टाकणे थांबवावे. ४/५ फूटाऐवजी 
र यापासून हा भराव नि चतपणे नागर कां या जीवनाला धोकादायक आहे. या वषयी 
गां भयाने वचार करावा. येक मा सक सभेम ये मी या वषयावर बोलतो. यावर कारवाई 
होत नाह . हा खूप मह वाचा वषय आहे. मघाशी मा.महेशदादा लांडग,े मा.उ हास शे ी हणाले 
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या माणे जी काह  मदत करायची ती यांना व रत दे यात यावी. यासाठ  वेळ लागू नये. 
या प तीने आपले शहर मजबूत दसेल, अ यंत बेखबरपणा असेलतर याला काह  अथ नाह .  

शहरात कु ी आहेत, घुशी आहेत. शहरात आतून कमकुवतपणा झाला आहे, याकडे ल  दले 
पाह जे. नि चतपणे आम या प ा या वतीन,े सव नगरसेवकां या वतीने माळीण गावात 
घडले या घटनेत जे नागर क मृ यूमुखी पडले यांना ांजल  अपण करतो.   
 

मा.अिजत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या ठकाणी सवानी आप या भावना 
य त के या आहेत. सवानी ांजल  वा हल  आहे. महापा लके या वतीने जी काह  मदत 
श य आहे ती केल  आहे. भ व यात कोणी काह  क  शकतो, यासंदभात सूचना के या आहेत. 
मी तोच तोच वषय रपीट करत नाह . या दूदवी घटने या अनुषंगाने येका या भावना 
आहेत. आप या महापा लकेत अशा कारची कोणतीह  घटना घडू नये या ट ने नेमके काय 
क  शकतो आ ण काय केले पाह जे याचा खरेतर वचार केला पाह ज.े मला वाटते आप या 
शहरात अशा कारची घटना भ व यात घडू शकते का याचे सव ण केले पाह जे. आपण सव 
केला पाह जे. यासाठ  एखाद  ट म केल तर वशेषतः सुलभाताई ऊबाळे यांनी हट या माणे 
ना यावर ल बांधकाम आहे. नैस गक नाला डाय हट कर यात आला आहे. आप या शहराचा 
कंटूर स ह नगररचना वभागाकडून केलातर नेमके ल ात येईल क , नेमके कोण या लेवलवर 
पाणी जाऊ शकते. लेवल नि चत केल  आहे. नगररचना वभाग व ब डींग पर मशन वभाग 
यांना कडक सूचना दल तर शहरात अशी घटना घडू नये या ट ने आ तापासून उपाययोजना 
केल तर अशा कारची घटना नि चतपणे घडू नये अशी आ हाची, कळकळीची वनंती आहे. 
आपण या ट ने उपाययोजना आखावी व व रत अंमलबजावणी करावी. या ठकाणी अ धक 
न बोलता सभागृ हा या वतीने व मा या वतीने सव मृत य तीं या आ याला मनःपूवक 

ांजल  वाहतो.    
  

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माळीण गावाची दूघटना ब घतल  
तर जाग तक लेवलवर ह  दूघटना गेल  आहे. काल चीनम ये सु ा भूकंप झाला आहे, तथे 
१७५ लोक दगावले आहेत. सभागृ हा या वतीने यांना सु ा भावपूण ांजल  वाहणेत यावी. 

येकाला वाटत,े आ ह  बोलावे. आप या आजूबाजुला कुठेह  काह ह  घडेल या भती या 
छायेत ह  मंडळी आहेत हणून यांना बोलायचे आहे. असे येकाला वाटते आहे. हणून 
सगळे बोलत होत.े वषयाचे गां भय इतके मोठे आहे यासाठ  पावसाळा, नाले व यापासून 
होणा-या घटना यावर एक वतं  मट ंग थायी स मतीम ये लावा अशी वनंती करत.े 
शहरात, रा यात को यावधी जुनी घरे आहेत. कधीह  अशी घटना घडू शकत.े लोक घरे खाल  
करत नाह त. यासाठ  ह  मट ंग आहे असे नाह . मघाशी मा.धराडे ता  हेच बोल या हो या. 
नगरसेवक मा.रामदास बोकड यांनी सु ा हेच सां गतले. माळीण गावातील या सग या लोकांना 
सभागृ हा या वतीन,े सव प ां या वतीने ांजल  अपण करते व आजची ह  सभा मंगळवार 
द.०५/०८/२०१४ दपुार  २.०० वा. पयत तहकूब कर यात यावी अशी सूचना मी मांडते   
    
मा.शैलजा शतोळे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देत.े  
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मा.महापौर - पु यातील भमाशंकर इथे असलेले माळीण गाव इथे झाले या दूघटनेब ल सवानी 
पंपर  चंचवड शहरा या वतीने भावपूण ांजल  वा हल  आहे. मृता यांना ांजल  वाहू न 
सव नगरसेवकांनी या- या सूचना मांड या, पंपर  चंचवड शहरात अशी दूघटना झाल तर 
या वषयी बरेच जण बोलले आहेत, मा.भाऊसाहेब भोईर बोलल.े यां या भावना ल ात ठेवून 
नयोजन करावे. इथून पु ढे असे घडू नये यासाठ  खबरदार  यावी. सवाना ांजल  वाहू न 
आजची सभा मंगळवार दनांक ५/८/२०१४ रोजी दुपार  २.०० वाजेपयत तहकूब कर यात येत 
आहे.  
 
 
 
   

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक - ३२ 
सभावृ तांत 

( द.१९/७/२०१४ व ४/८/१२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ०५.०८.२०१४                      वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची द.४/८/२०१४ (माहे जुलै २०१४) ची तहकूब  
मा.महापा लका सभा मंगळवार द.०५.०८.२०१४ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े 
 
 

१.    मा.मो हनीताई वलास लांडे   -  महापौर 
२.    मा.राजू मसाळ                     -  उपमहापौर   
३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
४. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापु 
५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
६. मा.भालेकर अ णा दल प 
७. मा.सौ. वाती मोद साने 
८. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 
९. मा.सायकर अजय शंकरराव 
१०. मा.जाधव साधना रामदास 
११. मा.जाधव राहु ल गुलाब 
१२. मा.आ हाट मंदा उ तम 
१३. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 
१४. मा. वनया दप (आबा) तापक र 
१५. मा.बाबर शारदा काश 
१६. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
१७. मा.उ हास शे ी 
१८. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
१९. मा.पवार संगीता शाम 
२०. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
२१. मा.तानाजी व ल खाड े
२२. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
२३. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 
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२४. मा.भारती फरांदे 
२५. मा.आर.एस.कुमार 
२६. मा.जावेद रमजान शेख 
२७. मा.भालेराव तभा ाने वर 
२८. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 
२९. मा.नंदा वकास ताकवणे 
३०. मा.नेटके सुमन राज  

३१. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३२. मा.सुयवंशी आशा ाने वर 
३३. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३४. मा.†ò›ü. संद प गुलाब चंचवड े
३५. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल 
३६. मा.अपणा नलेश डोके 
३७. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 
३८. मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे 
३९. मा. साद शे ी 
४०. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
४१. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 
४२. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश  
४३. मा.शेख अ लम शैकत 
४४. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
४५. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 
४६. मा.म डगेर  वषा वलास 
४७. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 
४८. मा.सुपे आशा र वं  
४९. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
५०. मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
५१. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
५२. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 
५३. मा.महेशदादा कसन लांडगे 
५४. मा. ा बाजीराव लांडे 
५५. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े
५६. मा.ल ढे शुभांगी संतोष  
५७. मा. व वनाथ वठोबा लांड े
५८. मा.ननवरे िजत  बाबा 
५९. मा.पालांडे सुजाता सु नल 
६०. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
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६१. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 
६२. मा.कदम सदगु  महादेव 
६३. मा.कैलास महादेव कदम 
६४. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 
६५. मा.वाघेरे सु नता राजेश 
६६. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम 
६७. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 
६८. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६९. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 
७०. मा.काळे वमल रमेश 
७१. मा.पाडाळे नता वलास 
७२. मा.तापक र अ नता मि छं  

७३. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
७४. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
७५. मा.बारणे नलेश हरामण 
७६. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
७७. मा.बारणे माया संतोष 
७८. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
७९. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
८०. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८१. मा.कलाटे वाती मयुर 
८२. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 
८३. मा.च धे आरती सु रेश 
८४. मा.बापु उफ श ु न सताराम काटे 
८५. मा. शतल व ल उफ नाना काटे 
८६. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 
८७. मा.जगताप राज  गणपत 
८८. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 
८९. मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब शतोळे 
९०. मा. शांत शतोळे 
९१. मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
९२. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम  
९३. मा.गायकवाड सं या सुरदास  
९४. मा.काटे राज  भकनशेठ 
९५. मा.शडगे आशा सुखदेव 
९६. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
९७. मा.संजय केशवराव काटे 
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९८.    मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 
९९. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
१००. मा.पाट ल सुिजत वसंत  
१०१. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
१०२. मा.लोखंडे गोर  जकाराम  

 

या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.तानाजी शंदे - अ त.आयु त, मा.टेकाळे, 
मा.गावडे,  मा.कुलकण , मा.दुरगुड,े मा.खांडकेकर - सहा.आयु त, मा.उ हास जगताप - 
नगरस चव, मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - 
वकास अ भयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल - सहशहर अ भयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, 
मा.डॉ.रॉय-आरो य वै य.अ धकार , मा.भदाणे - उपसंचालक (नगररचना), मा.दुधेकर, 
मा. नकम, मा.सवणे, मा.काची, मा.तांबे, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , 
मा. परजादे, मा.दांगट, मा.गलबले, मा.कांबळे - काय.अ भयंता, मा.कांबळे - . श णा धकार  
(मा य मक), मा.पोमण - संगणक अ धकार , मा.पवार - .कायदा स लागार, मा.बोदड े - 
.अ धकार  (जनसंपक) हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

 
----------- 

 

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

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
         वषय मांक- १ 
दनांक- ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
 

         संदभ–  १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .ई- 

                  ग हन स/५/का व/१३/२०१४ द.१५/०१/२०१४. 

    २) मा. थायी स मती सभा ठ. .५६८१ द.२८/०१/२०१४ 
    ३) मा.महापा लका सभा ठ. .४९९ द. ०५/०७/२०१४ 
 

     पो लस आयु त कायालय प रमंडळ-३ कर ता बीट माशल व गु हे शोधपथक 
पे ोल ंग ॅक ंग स ट म या संगणक णाल साठ  आव यक संगणक यं णा खरेद  करणे 
बाबतचा खच र. .16,11,900/-(अ धक कर) सदर संगणक णाल ची वा षक देखभाल दु ती 
प हले वष पुण झालेनंतर पुढ ल येक वषासाठ  र. .3,53,400/- (वा षक) न वदा स  न 
करता परंतू करारनामा क न थेट प तीने मे.इ फोटेक सॉ टवेअर अँ ड स ट म ा. ल. 
यांचेकडून क न घेणे तसेच मा.पो लस उपायु त कायालय कामकाजाबाबतचे खचास 
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धोरणा मक बाब अस याने महारा  महापा लका अ ध नयमाचे कलम ६६ मधील अ. .४२ 
नुसार व कलम ७३ अनुसुची करण ५ नयम २ (२) परंतुकेनुसार मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.चं कांता सोनकांबळे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 
 

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पुणे िज यातील 
आंबेगांव तालु यातील भीमाशंकर या पाय याशी असणारे माळीण गाव अ तवृ ट  झा याने व 
ड गर खच याने पूणपणे गाडले गेले.  याम ये गावांतील शेकडो र हवासी मृ यूमुखी पडले 
आहेत तर काह  नाग रक अपघात त झाले आहेत.  नसगा या सा न यात असणा-या या 
गावावर संपूण शोककळा पसरल  आहे. या गावातील कुटंुबे या कुटंुबे या दुघटनेत मृ यूमुखी 
पडल  आहेत.  तर काह  कुटुंबातील एखाद  य ती जीवीत आहे ह  अ यंत दुदवी बाब आहे.  
या दुघटना त नाग रकांना सहकाय करणे ह  मानवते या ट ने सवाची सामु हक जबाबदार  
आहे. पंपर  चंचवड महापा लकेने या भागात आप काल न पथकह  पाठ वले. शासन पातळीवर 
या दुघटनेसाठ  मु यमं ी सहायता नधीतून सहा य कर यात येत अस याने घटनेत य  
झालेल  मानवहानी आ ण व तहानी मोठया माणावर अस याने पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका नगरसद यांकडून याकामी एक म ह याचे मानधन मु यमं ी सहायता नधीस 
दे यास मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीने सदर दुघटना त 
नाग रकांकर ता र. .२५ लाख मदत मु यमं ी सहायता नधीस देणेस मा यता देणेत यावी. 
 

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 
 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 
 

मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मला खुलासा पाह जे 
क  याम ये नवीदा न काढता थेट प दतीने असे हणलेले आहे आ ण येक वष  हणलेले 
आहे. कायम व पी येक वष  का?  का दोन वष येक वष , याला लमीट टाकल  का?  
याचा खुलासा करावा. 
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, हा जो वषय आहे याला पह या वष  १६ लाख 
दयायचे ायोगीक त वावर. यांनी असे सांगीतले पे ोल ंग ॅक ंग स ट म या संगणक 
णाल साठ  आव यक संगणक यंञणा खरेद  करणेसाठ , यांच सॉ टवेअर आहे या या 

गो ट  यांना इ ल मट कराय या आहेत या इ ल मट करत असताना आ ह  यांच एक 
वषाच कामकाज बघणार आहोत आ ण याची वॉरंट  एक वष आहे हणून पह यावष  आ ह  
फ त १६ लाख ११ हजारासाठ च मंजूर  देत आहोत. पुढ या मे टेन सला मंजूर देत नाह त. 
यांचे एक वषा या कालावधीत हे काय काम करतात ते बघून काम यव थीतर या झालेतर 
आ ह  पुढे देवू मुळ वषयाला मंजूर  आहे, पुढ या मे टेन स या वषयाला आमची मंजूर  
नाह , ह  द ता यावी. व १६ लाख ११ हजार ९०० या खचाला आमची मंजूर  आहे. तसेच 
माळीण गावासाठ  २५ लाख व सद यांच एक मह याचे मानधन दयावे याला मंजूर  असावी. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
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ठराव मांक - ५३०                                      वषय मांक - १ 
दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
 

         संदभ–  १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .ई- 

                  ग हन स/५/का व/१३/२०१४ द.१५/०१/२०१४. 

    २) मा. थायी स मती सभा ठ. .५६८१ द.२८/०१/२०१४ 
    ३) मा.महापा लका सभा ठ. .४९९ द. ०५/०७/२०१४ 
 

 पो लस आयु त कायालय प रमंडळ-३ कर ता बीट माशल व गु हे शोधपथक पे ोल ंग 
ॅक ंग स ट म या संगणक णाल साठ  आव यक संगणक यं णा खरेद  करणे बाबतचा खच 

र. .१६,११,९००/-(अ धक कर) सदर संगणक णाल ची वा षक देखभाल दु ती प हले वष पुण 
झालेनंतर पुढ ल येक वषासाठ  र. .३,५३,४००/- (वा षक) न वदा स  न करता परंतू 
करारनामा क न थेट प तीने मे.इ फोटेक सॉ टवेअर अँ ड स ट म ा. ल. यांचेकडून क न 
घेणे तसेच मा.पो लस उपायु त कायालय कामकाजाबाबतचे खचास धोरणा मक बाब अस याने 
महारा  महापा लका अ ध नयमाचे कलम ६६ मधील अ. .४२ नुसार व कलम ७३ अनुसुची 
करण ५ नयम २ (२) परंतुकेनुसार मा यता देणेत येत आहे. तसेच पुणे िज यातील 

आंबेगांव तालु यातील भीमाशंकर या पाय याशी असणारे माळीण गाव अ तवृ ट  झा याने व 
ड गर खच याने पूणपणे गाडले गेले. याम ये गावांतील शेकडो र हवासी मृ यूमुखी पडले 
आहेत तर काह  नाग रक अपघात त झाले आहेत.  नसगा या सा न यात असणा-या या 
गावावर संपूण शोककळा पसरल  आहे.  या गावातील कुटंुबे या कुटंुबे या दुघटनेत मृ यूमुखी 
पडल  आहेत.  तर काह  कुटुंबातील एखाद  य ती जीवीत आहे ह  अ यंत ददुवी बाब आहे. 
या दुघटना त नाग रकांना सहकाय करणे ह  मानवते या ट ने सवाची सामु हक जबाबदार  
आहे. पंपर  चंचवड महापा लकेने या भागात आप काल न पथकह  पाठ वले. शासन पातळीवर 
या दुघटनेसाठ  मु यमं ी सहायता नधीतून सहा य कर यात येत अस याने घटनेत य  
झालेल  मानवहानी आ ण व तहानी मोठया माणावर अस याने पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका नगरसद यांकडून याकामी एक म ह याचे मानधन मु यमं ी सहायता नधीस 
दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीने सदर 
दुघटना त नाग रकांकर ता र. .२५ लाख मदत मु यमं ी सहायता नधीस देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 अनुकूल- ८१       तकूल – ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      -----  
 
मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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         वषय मांक - २ 
दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
 

        संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/०७/का व/१५/२०१४  

                  द.०८/०१/२०१४. 

               २) मा. थायी स मती सभा ठ. .५७७३ द.०७/०२/२०१४ 

       ३) मा.महापा लका सभा ठ. .५०२ द.०५/०७/२०१४ 
 
         सन २०१४-२०१५ या आ थक वषाक रता आकाश च ह जा हरात कर व जागा भाडे 
आकारणी दर नि चत करताना महानगरपा लकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने 
याम ये वाढ करणे आव यक आहे. सबब, जा हरात कराचे दरात प र श ठ अ माणे व जागा 
भाडे दरात प र श ठ ब म ये नमूद केले माणे दरवाढ ता वत करणेत आल  अस याने 
मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेची मा.आयु त यांची मागणी असल  
तर  मा.आयु त यांनी आकाश च ह व परवाना वभागाकडील जा हरातकर व जागाभाडे 
दराम ये सन २०१४-१५ चे दर नि चतीसाठ  वषय सादर केलेला आहे. वषयप ा माणे 
जा हरातकराम ये कोणतीह  वाढ न करता जागाभाडे र कमेम ये १०० ट के वाढ करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े   
                  
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सहकार , आयु तांचा जो मुळ 

ताव आहे याला आमची मंजूर  आहे. यात दहा ट के वाढ मागीतलेल  आहे. पंपर  
चंचवड शहराम ये काह  वेळेला अशी पण परि थती येते क  या या ठकाणी जाह रात येत े
तेथे बघीतले जात.े १०० ट के वाढवीलेतर ते उ प न मळेलच असे नाह . याबाबतीत आ ह  
कुलकण  साहेबांशी चचा केल तर ते हणाले एकदम १०० ट के वाढ केल तर ठेकेदार मळेलच 
असे नाह . दहा ट के वाढ केल तर आपले सव पोल जातील आ ण यो य रतीने महापा लकेला 
उ प नाचे साधन होईल,  अन धकृत बोड कुठे कुठे लावले जातात हा सु दा स ह केला गेला 
पा हज.े आता अशी परि थती आहे क  यांचे दवाखान,े दुकाने असतील तेवढेच बोड काढले 
जातात परंतु जे जाह रात करतात यांचवेर सु दा कारवाई केल  पाह ज,े अन धकृत बोड काढले 
पाह जेत. दहा ट केचा मुळ ताव मंजूर करावा. शहरात कुठे कुठे अन धकृत बोड, जाह रात 
आहेत ते काढले गेले पाह जेत. मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडत-े आयु त यांचे मुळ 

तावा माणे मा यता देणेत यावी. 
 

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
 

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  
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मा.महापौर- दहा ट के वाढ क न हा वषय मंजूर करणेत येत आहे.  
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता—             
ठराव मांक – ५३१                                      वषय मांक - २ 
दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
        संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/०७/का व/१५/२०१४  

                  द.०८/०१/२०१४. 

               २) मा. थायी स मती सभा ठ. .५७७३ द.०७/०२/२०१४ 

        ३) मा.महापा लका सभा ठ. .५०२ द.०५/०७/२०१४ 
 
 सन २०१४-२०१५ या आ थक वषाक रता आकाश च ह जा हरात कर व जागा भाडे 
आकारणी दर नि चत करताना महानगरपा लकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने 
याम ये वाढ करणे आव यक आहे. सबब जा हरात कराचे दरात प र श ठ अ माणे व जागा 
भाडे दरात प र श ठ ब म ये नमूद केले माणे दरवाढ ता वत करणेत आल  अस याने 
यास मा यता देणेत येत आहे.  

 

      अनुकूल- ८१       तकूल – ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      -----  
मा.साधना जाधव -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक -५३२               वषय मांक - ३ 
दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 

   संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .ज न/का व/१०/३००/२०१४  

           द.२४/०६/२०१४. 

         २) मा. थायी स मती सभा ठ. .७१६६ द.०८/०७/२०१४ 

   महारा  दुषण मंडळाने जल ( दुषण तबंध व नयं ण) अ ध नयम १९७४  
अंतगत येक था नक वरा य सं थेने यां या काय े ात नमाण होणारे घरगुती सांडपाणी 
गोळा क न यावर शा ो त प दती न े या क न व हेवाट लावणे तसेच पयावरण व वने 
मं ालय भारत सरकार माफत नागर  घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी) नयम २००० हे 
पयावरण (सं था) अ ध नयम १९८६ अंतगत येक था नक वरा य सं थेने यांचे 
काय े ाम ये नमाण होणा-या नागर  घनकच-याची यो य ती वगवार  क न महारा  दुषण 
नयं ण मंडळाकडून घेतले या अ धकार प ा माणे याची यव था करणे जैव वै य कय 
घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी) नयम १९९८ नुसार येक था नक वरा य सं थेने 
यांचे काय े ातील जैव वै य कय कचरा यव थापन उभार यासाठ  यो य ती उपाय योजना 
करणे बंधनकारक अस याचे कळ वले आहे व या माणे महारा  दुषण महामंडळाने 
महापा लकेस खाल ल माणे अं तम सुचना दले या आहेत. 
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अ. महानगरपा लकेचे सव सांडपाणी एक त क न यावर यो य ती प रपुण 
या कर यासाठ  सांडपाणी या सयं णा बसवून शा ो त प दतीने 

व हेवाट लावावी. 
ब. जो नागर  घनकचरा आप या काय े ाम ये नमाण होतो यासाठ  वतं  

वग करण (जै वक वघटनशील/अ वघटनशील) (Biodegradable / Non – 

biodegradable) आ ण पुण नमाण घनकचरा (Recoverable waste) क न 
याची व हेवाट सांडपाणी पुरवठा व छता वभाग मं ालय, महारा  
शासन यां या शासन नणय . घक य-१००३/ . ./६७५/पापु-२२, द. 
२६/८/२००३ माणे यो य ती भुभरण जागा मा यता मळाले या ठकाणी, 
नागर  घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी) नयम २००० मधील 
तरतुद माणे मे. मु ंबई उ च यायालय खंडपीठापुढे दाखल कर यात 
आले या सावज नक हता या या चका . १७४०/१९९८ आ ण इतर एक त 
या चका मधील द. २/४/२०१३ या आदेशा माणे दले या व हत मुदतीत 
करणे आपणावर बंधनकारक आहे. 

क. यामुळे आपण प रपुण साडंपाणी यव थापन व नागर  घनकचरा   
यव थापनासाठ  येक वष  एकूण भांडवल  खचापैक  २५% तरतूद क न 
या क पावर खच करावे. जेणेक न सदरहु  यं णा उभार यासाठ  यो य ती 
आ थक तरतूद होऊन कायदेशीर पुतता पार पाडल  जाईल.  

ड. सदर नदशप  महानगरपा लके या मा. थायी स मती व मा.   

   सवसाधारण सभे या नदशनास आणून देऊन यां या मंजूर ने पुतता   

   अहवाल मंडळास ३० दवसात सादर करावा. 

           सदर नदशप  अवलोकन करणेत येत आहे. 

 मा.मंदा आ हाट – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, वषय काय आहे ते समजू दयावा, याचा खुलासा 
करावा.  

मा.आंबादास च हाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. महारा  दुषण 
मंडळाकडून भांडवल  खचा या २५ ट के खच हा जल दुषण, वायू दुषण, हवा दुषण 
यासाठ  हावा असे हणलेले आहे. हा अवलोकनाथ वषय बजेट ो ह जनसाठ  ठेवलेला आहे. 

मा.द ताञय सान े– मा.महापौर साहेब, या याम ये काय करणार आहेत, वषय कशासाठ  
आणलेला आहे.                        

मा.आयु त- मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह याबाबतीत नदशनास आणतो क  आप याकडे 
पो यूशन कं ोल बोडाने शहरातील घनकचरा यव थापन याचबरोबर  अंडर ाऊंड ेनेजलाईन 
टाकून स हेज ट करतो या टमटसाठ  हे जे दोन मह वाचे वषय आहेत या दोन 
वषयाला ाधा य दयावे.  या वषयावर एकूण बजेट या २५ ट के खच करावा आ ण 
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हाळूहाळू, ट याट याने शहरातील नदयांच दषुण कमी कराव यामुळे शहर, व छ राह ल व 
कच-याची यव थीत व हेवाट लावल  जाईल. मा.सव च यायालयाचे आदेशाची घनकचरा 
यव थापनाची जी नयमावल  आहे याचा भंग होवू नये याची द ता घे यासाठ ची ह  
महारा  पो यूशन कं ोल बोडाची सूचना आहे.  मी सभागृ हाला सांगू इि छतो क, आपल 
शहर पट यूलरल  या यावर बराचसा खच करतो, पुव  हा खच १० ट के या आत होता परंतु 
आता या माग या दोन तीन वषात १५ ते १६ ट के खच करतो, यांना २५ ट के खच करावा 
असे अपे ीत आहे. तोह  खच कसा करता येईल हे आपण बघूयात. हे वषय मह वाचे आहेत 
याला जा त खच केला पाह जे जेणेक न शहरातील नदया, पयावरण चांगले राह ल. याब लचा 
हा ताव आहे यामुळे माझी सभागृ हाला वनंती आहे क, याची आता आपण फ त न द 
यायची आहे आ ण यावेळेला पुढचे बजटे आपण क  यावेळेला या १५ त े१६ ट केम ये 

काह  वाढ होवू शकते का, हे पुढे करता येईल. मी इ डायरे टल  सव सभागृ हाला सांगू 
इि छतो क  आप याला सॉल ड वे ट मॅनेजमट, अंडर ाऊंड स हेज आ ण  टमट या यावर 
जा त पैसे खच करता येतील  अशीच महारा  दषुण बोड व महारा  शासनाची अपे ा 
आहे. 

मा.द ताञय सान े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माझा वषयाला वरोध नाह . 
शहरासाठ   हा चांगला वषय आहे.  शहराचे दुषण वाढत आहे. घनकच-या या मा यमातून 
आप या शहराम ये  अनेक गो ट  मी दशनास आणून देतो.  कारण आपण पुव  कचरा 
हाटाव मोह म घेतलेल  होती. मला आप या नदशनास अणून दयायच आहे क  महारा  
दुषण बोडाचा जो  वषय आलेला आहे या मा यमातून  कुदळवाडी ह  दुषणमु त कशी 

होणार कंवा आमचा काह  पर सर आहे हा दुषणमु त कधी होईल हा खुप मोठा न आहे. 
दुसरा ेनेज वषय आहे.  गेल  आठ ते दहा वष पाहतो पाऊस आहे, वाडया-व याम ये, 
घरात पाणी गेलेले आहे या ठकाणी आपल  यंञणा कमी पडलेल  आहे. सव नागर कां या 
घरात पाणी जाते या मा यमातून आप याला वनंती आहे.  आमचा भाग सखल आहे, 
लोकांचे जुने घर आहेत पुव  काह  लोकांनी घर बांधलेल  आहेत या घराची हाईटस ्  जी आहे 
ती र या या खाल  गेलेल  आहे. माझी आयु त साहेबांना अशी वनंती आहे आपण आदेश 
दलेतर फार उ तम हेईल. ती जी जूनी जशी घर आहेत ३१ माच  २०१२ या अगोदरची घर 
आहेत या  घरानां आहे याच ि थतीम ये खालचा मजला पाक ग क न कंवा डॅमेज क न 
याला बांध यासाठ  परवानगी दयावी. हे केले नाह तर लोकां या घरात पाणी जाणार, आमचा 
भाग जो आहे तो ामीण भाग आहे. जुने वाडे आहेत, आमची जी जूनी घरे आहेत ती पडणार 
आहेत. अन धकृत बांधकाम करावे असे मी हणणार नाह . घराची जी साईज आहे या या 
करसंकलनम ये न द  आहेत, तेवढेच घर आहे याच जागेवर कुठल ह  साईज न वाढ वता 
आहे  याच ि थ तीम ये या  य तीला बांधु दलेतर चांगल होईल. लोक दुस-या या घर  
राह यासाठ  गेलेले आहेत. ेनेजची घान आहे ती चोकअप झालेल  आहे शंभर ते दडशे घर 
अशी आहेत क  या ठकाणी राहणं मुि कल झालेले आहे. ामीण भागा या वतीने माझी ह  
वनंती राह ल. आपण अन धकृत बांधकाम केले कंवा यांनी वीट, वाळू लावल तर आपण  
अन धकृत घोषीत करतो तर  अशा लोकांना वेगळा पयाय हणून यानंा आहे याच 
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ि थतीम ये वेगळ स टमॅट क प दतीन े घर बांधु दलेतर यां यावर आलेला संग दुर 
हो याची श यता आहे. २००७ ला छोट  लाईन टाकलेल  आहे. आता नागर करण वाढलेले 
आहे. या मा यमातून येक लाई स चोकअप झाले या आहेत व याचे  सव बॅकवॉटरचे 
पाणी लोकां या घरात जात.े तर  आपण हा वषय आण यामुळे याम ये ल  घालाव,े एवढं 
बोलून थांबतो.  

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. महापौर साहेब, 
महारा  दुषण बोडाने आप याला काह  सूचना अवलोकनाथासाठ  दले या आहेत. अवलोकन 
करत असताना आपण आपल काम सु दा या ठकाणी सांगीतले पा हजे. सव ठकाणाहु न ओरड 
होते पंपर  चंचवड या दु षत पा यामुळे पुढ या गावाना पाणी दु षत मळत,े याब ल मी 
माह ती घेतल तर  आप या अ धका-याकडून असं कळलं क  आप याकडे ८० ट के पा यावर 
आपण या करतो आ ण ते पाणी आपण नद म ये सोडतो. हणजे एवढे आपले एसट पी 
ला ट आहेत. मग कुठलं दु षत पाणी नद म ये जाते.  सवानी वचार केलातर आप याला 
समजेल क  एमआयडीसी आप या शहरात, एकाच भागात असं नाह तर शहरात मधे मधे 
सु दा खुप उदयोग आहेत आ ण या उदयोगधंदयाच व एमआयडीसीचे पाणी आहे. मोठमोठया 
कारखा याम येच एसट पी ला ट आहेत यांचे सु दा पाणी आहे.  परवा एसकेएफ 
कंपनीम ये मी अ धका-यांना घेवून गेले होते मा.कुलकण  साहेबांनी यांचे सहकार  पाठ वले 
होते मी यांना घेवून गेले होते आ ण त ेपाणी चेक क न आणले या याम ये सु दा दु षत 
पाणी सापडलेले आहे. या यात जे य सापडले ते खरोखरच दुषीत पाणी आहे अशा अनेक 
कंप या आहेत क  अशा अनेक कंप यांचे दु षत पाणी नद ला मळते मग ती शेरेबाजी आपण 
का हणून यायची, तो दोष आप यावर का? आपण अगोदर तीन कोट  दले आहेत, 
माग या मट ंगम ये दु षत पाणी शु द कर याचे यंञ घे यासाठ  िज हा पर षदेला खच देतो, 
हे आपण सहन का करायचे?  एमआयडीसी या सोबत आपण संबंधीत अ धका-याशी चचा 
क न यां याकडून हे यावे. ना.मा.अजीतदादा पवार यांना सु दा आपण सांगूयात क  आ ह  
एवढे एवढे पाणी टमट क न नद म ये सोडतोतर आ ह  का बरं हा भुदड  सोसावा? असे 
आपण ठामपणे सांगायला प हजेत. साहेब, हे आप या ले हलला झाले पा हजे.  दुसरं असं क , 
१९९२, १९९४ व १९९६ या दर यान आप याकडे ेनेजचे पाईपलाईन टाकलेले आहेत ते ब-
यापैक  असतील परंतु जे चबस आहेत या चबस या आतले सव लॅ टर गेलेले आहे यामुळे 
घुशीचा सुळसूळाट झालेला आहे व मातीचे ढग या ढग याम ये जमा होतात. चाळीम येतर 
ेनेज चोकअप काढ यासाठ  या ठकाणी रोज दोन माणस ठेवावे लागतात. अंदाजपञकाम ये 

आपण यासाठ चा नधी वाढ वणार आहोत याम ये संपुण शहरातील चबरचे आतून  लॅ टर 
केलेतर बाक  काम कर यासाठ  सूलभ होईल. या ठकाणी मी सांगीतलेला मु ा गांभीयाने 
ल ात यावा आ ण आपले काम जे आहे ते थोडसं उजळमा यान े होईल असं कराव ह  
वनंती. 

मा. वाती सान े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब. आयु त साहेब आप याला मी काल 
र या या ेनेज या कामाच सांगीतलेल होतं, आपण राजन पाट ल यांना सु दा आदेश दलेले 
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होत,े यांनी काल पासून काय कारवाई केल  याचा खुलासा करावा. यांनी काल पासून काह च 
केलेले नाह .  

मा.राजन पाट ल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. काल ताईनी त ार 
केलेल  होती या माणे सं याकाळी पाच वाजता मी माझे कायकार   अ भयंता, उपअ भयंता, 
क सलटंट आ ण  ठेकेदार यां या समवेत देहू-आळंद  र याची पाहणी केलेल  आहे. पाऊस 
अस यामुळे काम करता आलेले नाह . तर  या ठकाणी यो य ते आदेश दलेले अहेत. तेथील 
काम लवकरात लवकर कर यात येईल. या ठकाणी थोडी असु वधा झालेल  आहे हे मा य 
आहे.  

मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, या ठकाणी कुठल च कारवाई झालेल  नाह , आ ह  
या ठकाणीच होतो. आरो याला इतक धोकादायक आहे क  ड यू, मलेर याची साथ चालू आहे. 
इ ड अल ऐर या पुण खाल  गेलेला आहे, यांना ेनेज लाईन जोड यासाठ  सु दा जागा 
नाह , शॉपम ये पुण पाणी आहे. एमएसईबीचा काह  ॉ लेम झालातर यांना काम सु दा 
करता येत नाह , लाईट गेल तर काय करणार, काह  िजवीत हानी झाल तर काय करणार, 
याला जबाबदार कोण आहे. 

मा.द ताञय सान े– मा.महापौर साहेब, यापुव  देहू-आळंद  र या या संदभात अनेकवेळा चचा 
झालेल  आहे. मा.अजीतदादा पवार हे मोई या पुला या उदघाटनावेळेस आलेले होते यावेळेस 
आदेश दलेले होते याला एक मह ना झालेला आहे. म ह यानंतरह  तीच प र थीती आहे. 
आता वाती साने यांनी सांगीतलेले बरोबर आहे, खरोखरच बेकार प रि थती आहे. 
या ठकाणी चखल  चौकाम ये जे वरच पाणी आलेल आहे ते सगळ चौकातून सोडून दलेलं 
आहे तेथून जाणारे येणारे नागर क अ रश: नाका-त डाला हात लावून जातात एवढ  वाईट 
प रि थ ती असताना मी अनेकवेळा सांगीतले आहे फ त या चखल या मोईचा पुल ते शेलार 
व ती एवढाच ट पा आमचा आहे. कती दवसापासून तो रखडलेला आहे. याला काय ॉ लेम 
आहे, याला नधी नाह  का?  कोणी आडवलेल आहे का? काय अडचण आहे.  या ठकाणी 
ेनेज लाईन नाह , साईड गटर नाह त, र ते लहान केलेले आहेत. या ठकाणी अतीशय जा या 

ये यासाठ  ञास होतो. राजन पाट ल यांना अनेकवेळा हा वषय सांगीतलेला आहे. काल ते 
शंभरट के गेलेलेच नाह त, ते खोटं बोल यात पोपट आहेत. ते तेथे आले होतेतर मग संबंधीत 
नगरसेवकांना का सांगू शकलेले नाह त. या नगरसेवकानी त ार  के या यांना हे का सांगू 
शकलेले नाह त. आ ह  काह  डो यात दगड घालणार होतोत का? परवा आम या गावात 
मयत झाल  होती अ रश: तेथे जा यासाठ  सु दा र ता न हता. तेथील वाहतकू कं ोल होईना 
आ हांला शेवट  चार पोल स मागवावे लागले. हा मेन चौक आहे सगळे लोक या चौकात 
येतात कुठल ह  घटना घडल  चांगल -वाईट तर या मेन चौकाम ये लोक जमतात. या यावर 
आ ह  बोलणार नाह त जे काह  प रणाम होणार हे चुक चे होणार आहेत.  

मा.आयु त – मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. ह  व तूि थती आहे  क  आपण देहू-आळंद  
हा र ता देहू  पासून आळंद  पयत जवळपास १५ क.मी. ३० मीटरचा करतो आहोत. याम ये 
जवळपास ७० ते ७५ ट के काम झालेले आहे. स मा.सद यांनी सांगीत या माणे चखल  
चौकाम ये काम थोड  अपुण आहे, या ठकाणी पुल बांधतो आहोत तो पुलह  एकञीत बांधता 
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येत नाह  याचा अधा पाट अगोदर  आपण पह या ट याम ये करत आहोत हणजे याची 
दुसर कडून वाहतूक सु  हेईल.  हे काम पुण झा यानंतर तेथील वाहतूक झाले या कामा या 
तेथून डाय हट क न नंतर उवर त पुल पुण करायचा याला वेळ लागेल. असे असलेतर  
या ठकाणी ता पुरते डांबर करण करणे श य आहे ते ता काळ हाती घेवून पावसाळया पुव  हे 
कर यास हरकत न हती. काल पाट ल आ ण यां या टमला सूचना दले या हो या ते जावून 
आलेले आहेत, यांनी आप याला सोबत घेवून जायला पाह जे होत ेयाब ल काह  दुमत नाह . 
गु वार  आ ह  चखल  भागातील घरकुलाला भेट देणार आहोत यावेळेला मॅडम, आप या 
सोबत व या पथका सोबत मी वत: पाहणी करतो. मा.मु यमंञी महोदयांचा              
काय म लागलेला आहे यामुळे ती पाहणी गु वार  कंवा शु वार  हेईल तर  याची वाट न 
पाहता पाट ल साहेबानी ता काळ या ठकाणी जे श य आहे ते ख डे बंद करावेत. या ठकाणी 
च हाण आ ण यांची टम आहे. तथेील ेनेज एसट पीला जोडू शकलेलो नाह  याचे कारण 
बीआरट एसचे काम चालू आहे तो ेनेजह  करता येत नाह  आपल क हट पुण हो याची वाट 
बघावी लागेल. तर  च हाण साहेबांना अशी सूचना आहे, ठक आहे आपले थोडे पैसे खच 
होतील, वाया जातील तर ह  ते वाया गेलेले परवडले आपण तूत साईडन े ३० मी.वर 
पाईपलाईन टाकावी, आपण नंतर बघूयात फुटपाथ कसा करायचा आहे त.े परंतु तहे  डाय हट 
क न एसट पीला घेवून जा याचा आपला य न राह ला पा हज.े आ ह  गु वार  कंवा 
शु वार   पाहणी क  यावेळेला या दो ह  खा याने आम या बरोबर सो यूशनसह यावे अशी 
अपे ा आहे. 

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, आयु त साहेब, पञकार. घनकचरा यव थापन 
आ ण सांडपाणी यव थापन या संदभातील महारा  दुषण नयंञण मंडळाचा मु ंबई उ च 
यायालया या आदेशानुसार या सूचना अवलोकनाथ या ठकाणी आले या आहेत. अ यंत 

मह वाचे हणजे शहराचे पयावरण आ ण एकंदर त नागर कां या आरो या या संबंधीत 
असलेला मह वाचा न या ठकाणी आलेला आहे. यापुव   मा.महापौर ताईना माझी 
मह वाची सूचना आहे, यामागे सु दा महापौरांना मागणी केलेल  होती क  महापा लका 
सभेम ये जे न वचारले जातात, सव नगरसेवक आप या भागातील, शहरातील न 
उपि थत करतात याचा नणय, नकाल लाव यासाठ  या सभागृ हात  पाठ वलेले असत.े 
दुदवाने येक सभासद अ यंत पोटतीडक ने न मांडतो, सूचना मांडतो, केवळ या ठकाणी 
मनीटस रेकॉड ग केले जातात परंतु याचा कुठ याह  कारचा नणय, कुठ याह  कारची 
पुढची झालेल  अंमलबजावणी ह  पञा दारे या नगरसेवकाना सांगीतल  जात नाह  हणून 
जुनेच न न यान,े न या उमेद ने आ ण उ साहान,े रागान,े संतापाने पु हा एकदा सभागृ हात 
वचारले जातात ह  खेदाची गो ट आहे. पु हा सूचना करतो या या नगरसेवकांनी सूचना 
मांडले या आहेत या सूचनांचे पु ढे काय झाले कंवा नाह  कंवा ोसेसम ये आहे हे पञाने 
कळवावे अशी सव सद यां या वतीने वनंती करतो. असे केलेतर या सभागृ हाचा वेळ कारणी 
लागेल, तसा आपण आदेश दयावा.  संपुण शहराचा कचरा यव थापन कर यासाठ  मोशी 
या ठकाणी कचरा डेपो सु  आहे. दुदवाची गो ट हणजे गेल  सतरा वषापासून कचरा डेपो 
अन धकृतपणे या ठकाणी सु  आहे. याची कुठ याह  कारची कायदेशीर परवानगी न घेता 
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कचरा डेपो सु  केलेला होता. २००८ म ये कचरा डेपो आ ण बफर झोन या वषयाचा जी.आर. 
जाह र झाला याचा ताव शासनाकडे अजून सु दा लंबीत आहे. हणजे अजून सु दा मोशी 
म ये बेकयदेशीरपणे कचराडेपो सु  आहे. यावर शासनाने नणय घेतलेला नाह . संपुण 
शहराचा कचरा एकाच भागात, एकाच गावात, एकाच भागात टाकला जातो हणजे 
या ठकाणच े नागर क गेले अनेक वष आरो या या नाशी त ड देतात. महापौरताई या 
न म तांनी मी एक सूचना करतो, या प दतीने आपण आप या कामकाजा संदभात सहा 
भागाची   न मती केलेल  आहे. हे करत असताना आपण भाग नहाय हे कचराडेपो सु  

करावेत कारण संपुण शहराचा कचरा एकाच ठकाणी टाकला जातो हणजे हा तेथील 
नागर कांवर केलेला अ याय आहे. तो रोख यासाठ , या लोकांना याय दे यासाठ  समान 
प दतीने कचरा डेपो भाग नहाय सु  करावा. पुनावळे म ये सु दा वन खा यास पैसे भ न 
या ठकाणी नवीन कचरा डेपो नमाण कर याचा ताव शासना या अ धन आहे. याम ये 
कुठ याह  कारच े राजकारण न येता हा कचरा शहराम ये संपुण ठकाणी या पर सराचा 
कचरा आहे याच पर सरात यव थापन झाले पाह ज,े  दुदवाने ते होत नाह . व श ट 
लोकांवर अ याय केला जातो यामुळे या यव थापनाम ये आपण अ यंत कमी आहोत हे 
या ठकाणी सांगण अ यंत गरजेच आहे आ ण हा घनकचरा क प राबवीत असताना मोशी 
कचरा डेपोम ये दरवष  कोटयावधी पये खच करतो परंतु तेथील कचरा डेपोच ेजे पाणी आहे 
जो काह  पा याचा नचरा आहे तो संपूण इं ायणी नद ला आजह  जातो. महापौरताई, आयु त 
साहेब आपण आताह  चला, मी तु हांला दाखवतो क , मोठया माणाम ये वषार  वायू म ीत 
काळे पाणी आजह  या ठकाणी इं ायणीम ये मोठया माणम ये जाते हणजे इं ायणीच 
दुषण करायला आपण कुठेह  माग-ेपुढे पाहत नाह त हे अ यंत चुक च े काम आप या 

महापा लकेकडून होतयं.  आपण या ठकाणी जो खच करतोय तो खरंच कामाला येतो का? 
याची चौकशी झाल  पाह ज.े या कचरा डेपोम ये बी ह जी सं था काम करत.े सगळा कचरा 
या ठकाणी एकञीत केला जातो. ओला, सुका कचरा, सव कारचे सा ह य या ठकाणी नेलं 
जात. हॉटेल ंगचा कचरा, सव कारचा कचरा वग करण न करता एकञीत या ठकाणी 
पठ वतो यामुळे या पर सरात मोठया माणात आरो याचे न नमाण होतात. पु या या 
कचरा डेपोम ये या माणे  कचरासंकलन क  जागोजागी नमाण केलेले आहेत, या कचरा 
संकलन क ाम ये बायोगॅस क प नमाण केलेल े आहेत यामुळे आपण या ठकाणी 
आरो या या ट ने कमी काम करतो पयायानं पयावरण खा यानं याकडे ल  देवून या 
कामाला गती दे याची गरज आहे. हणून आपण या ठकाणी बायोगॅस सारखे क प, कचरा 
संकलन क , क  या ठकाणी कचरा वग करण केला जातो आ ण  या या प दतीने कचरा 
या ठकाणी पाठ वला जातो ती यव था केल  पाह जे. सांडपा या या यव थबे ल द ता साने 
यांनी सांगीतले. इं ायणी नद  आहे या नद चे दुषण कर याची एकह  संधी सोडत नाह त. 
अ यंत दुदवी हणजे आपण आळंद  तीथ ेञ मानतो आ ण मोठया गमजाव करतो क  
महार ातील  तीथ ेञ आम या ह ीम ये आहे.  परंतु परि थती कती  गंभीर आहे आजह  
तेथील पा याब ल दुषण नयंञण मंडळाने अनेक पञ महापा लकेकड ेपाठ वलेले आहेत. जर 
आपण आपल पाणी या ठकाणच े थांब व याचे बंद केले नाह तर महापा लकेवर  फौजदार  
कर याचा इशारा दलेला आहे तर  सु दा आपण डोळे उघडलेले नाह त. हा कायदयाचा भाग 
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सोडला आ ण एक नैतीकते या ट ने वचार केलातर हे आपले काम आहे. तळवडे, चखल , 
मोशी या पर सरातून सव सांडपाणी या ठकाणी नद म ये जात ेआ ण हणून या ठकाणी 
असे पाणी जाते या ठकाणी छोटे छोटे एसट पी ला ट नमाण केले पाह जेत. या खा याने 
हे काम केले पाह जेत, याचा आराखडा तयार केला पा हज.े दुदवाने हे काम या खा यातील 
कुठलेह  माणस करत नाह त. आपण आदेश दले पा हजेत. दुसर इं ायणी दुषण हो याच जे 
काम आहे ते हाय संथ, मोठया माणात जलपण  या ठकाणी नमाण होते परंतु दुदवाने 
डसबर मह याम ये पाणी वाह शांत झा यानंतर डसबरनंतर जलपण  वाढायला सु  होते 
आ ण चंड रौ  प धारण क न  उ हाळयाम ये मोठया माणात म छर तयार होतात व 
या ठकाणी आरो याचा न नमाण होतो. हे आरो याचे न चखल -तळवडे पासून मोशी  
च-होल  पयत नमाण होतात. महापा लके या वतीने आपण जे काह  हाय संथ काढ याचे टडर 
देतो दुदवाने ते टडर वेळेत काढले जात नाह. पावसाळा त डावर आ यानंतर जाणून-बुजून 
टडर काढले जात ेआ ण फ त काम दाख वले जाते आ ण उरलेल  हाय संथ पावसा या पुरा या 
पा याम ये वाहू न जात े व  या ठेकेदारांचे बील दले जात.े  आयु त साहेब आपण सु दा या 
करणाची कसून चौकशी करावी, हे नेमक दरवष  आसं का घडतंय याची आपण चौकशी करा. 

या मह वा या सूचना या ठकाणी करतो या मा या सूचनांचा वचार करावा आ ण याचा संपुण 
खुलासा करावा असे सांगतो आ ण थांबतो, ध यवाद.  
 

मा.साधना जाधव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. कृ णानगरम ये 
जलशु द करण क  आहे यातून ज ेपाणी येत ेते सव पाणी घरकुल योजनेतून नेवाळे मळा, 
डी.वाय.पाट ल कॉलेज जवळ साठते व तेथील सव घराम ये पाणी जाते. दर पावसाळयाम ये 
ह  प रि थ ती चालू असत.े या पा याची तु ह काय व हेवाट लावता. कृ णानगर 
जलशु द करण क ामधुन पाणी जे नघत े याची  आतापयत काय योजना केलेल  आहे. सव 
शेतीम ये पाणी साठलेले आहे. शेतक-यांचे हाल झालेले आहेत. माती वाहू न गेलेल  आहे, 
लोकां या घरात पाणी गेलेले आहे. लोकांना घरातून बाहेर नघता येत नाह , या यावर 
काह तर  करावे आ ण  कुदळवाडीमधुन जो र ता गेलेला आहे या ठकाणी वसावा हॉटेल या 
जवळ चबर आहे यातून पाणी चाललेले आहे र याम ये खडी टाकलेल  होती ती पुण वाहू न 
गेलेल  आहे. तेथून गाडी चाल वण मुि क ल झालेल आहे. सव देहू-आळंद  र याचे ते पाणी  
ओढयाम ये चालेले आहे. या ठकाणी काह  घटना झाल तर ती पाहू  शकणार नाह त एवढ  
अव था झालेल  आहे. यावर कायवाह  लवकरात लवकर झाल  पाह ज े व जल शु दकरण 
क ातून पा याचा नचरा कसा करता येईल हे बघावे. 

मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मा या भागाम ये एक झोपडप ी 
अस यामुळे तेथील जेवढे सांगावे तेवढे कमीच आहे. चबर, नाले तुडूंब भ न वाहत आहेत. 
आतून घुशी जातात, यांना आतून ला टर कर याचे काम दलेले आहे यां या वॉल ट ची 
चौकशी करावी व घुशी कमी होतील हे बघावे. उघडया गटारावर औषध फवारणी करता येईल 
का याचा वचार करावा. आतून लॅ टर चांग या वॉल ट चे करावे अशा सूचना या यात, 
ध यवाद.                                                                               
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मा.आशा शडग े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, पञकार बंध.ु  आपले जे बजेट आहे 
या या २५ ट के खच घनकचरा यव थापनावर करावा हा चांगला वषय आहे.  शहराचे 
दुषण दवस दवस वाढते आहे, लोकसं या वाढते यामुळे पयायाने दुषण वाढत.े या यावर 
नयंञण ठेव याची जबाबदार  शासनाची आहे परंतु आपण याम ये कुठेतर  कमी पडतोत. 
माग यावेळेस सांगीतल होत क  आप या  शहराम ये आप या येथे ५२ एस.आय.पद मंजूर 
आहेत व यातील ११ एस.आय. ची पदे भरलेल  नाह त. असे असेलतर कचरा उचल याची 
यव था कशा प दतीने करणार आहोत. ६४ भाग आहेत व ३८ एस.आय. कसे काम करतील 
व यातील दोन ते चार एस.आय. गैरहजर असतात. तर ३० ते ३४ एसआय ६४ भागाची 
यव था कशी करणार. अनेकवेळा कचराकंुडया ओसांडून वाहतात स या पावसाळयाचे दवस 
आहेत, अशा वेळेसतर अ यंत घाणीचे सा ा य शहरात पसरलेले असत.े  दुसरा मह वाचा भाग 
हणजे  ेनेज यव था जी आहे ती पावसाळा आला क , तुमच वधान पेपरला वाचल 

पाऊसच एवढा पडला, अचानक पडला, असे हणणे यो य नाह . पाऊस तु हा-ंआ हांला सांगून 
पडणार नाह . आपल  यव था अशी पाह जे क  काह ह  झाल, आभाळ फाटलतर  ते आ ह  
शव यानंतर आमची यव था चांगल  ठरेल.  परंतु असं न करता तु ह  जे पेपरम ये वधान 
केल क  पाऊस एवढा पडत आहे परंतु यावष  पाऊसाची अव था फार पडला वगैरे असा वषय 
नाह . आप याला माह ती पंधरा दवसापुव  पाणी नाह  अशी आपल  सवाची ओरड होती 
यामुळे खरंतर दड मह ना पाऊस  उ शरा झाला अस या कारणाने आप या अ धका-यांनी जे 
काह  ेनेज, सांडपा याचे यव थापन पाहतात यांनी यावेळेत हे यव थापन चांगले पहायला 
हवे होत.े अनेक सद य या ठकाणी वचार मांडतात. चबर या आतून ला टरचा वषय आहे                 
दोन पाईपलाईन जोडले म ये चबर आहे यात घुशी जातात हा वषय आहे, सगळे सद य 
सांगतात यातले कह  जुने आहेत यांचा अ यास आहे.  परंतु अ धकार  जे आहेत ते वषभर 
याच ठकाणच याच प दतीच काम पाहत असतात.  यांना सा या गो ट  कळत नाह त का, 
क  चबर या आजूबाजूला चबरम ये गॅस नमाण होतो.  लॅ टर नघते यास लॅ टर केले 
पाह जे. मग पयायाने सहा मह याला केले पाह जे का वषाला केले पाह जे यावर उपाययोजना 
शोध या पाह जेत. शहरातील कोण याह  भागात जा चबसचे झाकण उघडा या ठकाणी ७५ 
ट के चबरची लाईन जी आहे ती मातीने कंवा कच-याने भरलेल  असत.े ेनेज यव थापन 
केलेले आहे याची साफसफाई कर याचे काम या ठेकेदारांना दलेले आहे यां याकडून यो य 
प दतीने  काम क न घे याची जबाबदार  शासनाची असत ेपरंतु याकडे दुल  केल जात ह  
शोकांतीका आहे. या ठकाणची घाण काढून घे याची जी मशीन असते कंवा जेट मशीनचा 
चांग या प दतीने भावीपणे उपयोग करत नाह त यामुळे ेनेज या चबरम ये घाण साठलेल  
असत ेपयायाने घुस, झुरळ या सगळयाच सा ा य आप या शहरावरती राहत.  चौकोनी चबर, 
गोल चबर याचे काय नाटक आहे ते अगोदर शोधा आ ण आ हांलाह  सांगीतल पाह जे नेमक 
काय केल पाह जे.  चौकोनी चबरवाले हणतात क  गोलला जोड यामुळे बॅक पाणी मारत, 
यांनी  हणायच क  चौकेनी गोलला जोडल हणून आमची आठवण येत.े  या यावर सो  
मो  लावावा. तुमचे परमीशन घेत या शवाय त ेजोडल  जाते का? ेनेजच ेपाणी आ ण घराचे 
सांडपाणी याच ेएकञीकरण करतो. मैला सु दा शहरात या अनेक ेनेज मधुन बाहेर आलेला 
असतो. बे ट सट  ऍवॉड घेतो ते घेत असताना या गो ट चा वचार करणे आव यक आहे. 
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माग या थायी स मतीला हा वषय झालेला होता क  कच-या या बाद या पुण शहराला देणार 
या आजपयत दले या नाह त. या ठेवून ठेवून कुजवाय या का, काय तुमच धोरण आहे. 
े नंग देणार हणून सांगीतल होत.  लोकांना सांगीतले पाह जे ओला कचरा व सकुा कचरा 

वेगळा करावा. वषय मंजूर होवून एक वष झाले तर  आम या नागर कांना या बाद या का 
मळाले या नाह त याचा खुलासा कर यात यावा. याच माणे कारखा याचे जे पाणी आहे, 
आऊट लेट असत या यावर कं ोल कोणाचे आहे, पंपर  चंचवड महापा लकेचे का अ य 
कोणाचे आहे याचा खुलासा करावा. 
 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सभागृ ह. या ठकाणी आयु त साहेबांच 
पह यांदा अभीनंदन करतो, अभीनंदन याक रता करतो क  दोन तीन दवसा पुव  खुप मोठया 
माणात पंपर  चंचवडला पाऊस झालेला आहे यामुळे ेनेज यव था कोलमडून गेलेल  होती. 

आम या भागाम ये अ रश: गुडघाभर पाणी लोकां या घरात होत.े अ रश: लहान मुल 
असतील, मह ला असतील ते या पा यात राञभर थांबले या हो या परंतु सु ीचा दवस असून 
आयु तांना फोन के याबरोबर यांनी या ठकाणी फायर टेशनचे दोन पंप लावले व पाणी बाहेर 
काढ यासाठ  खुप मोठ  मदत केल . राञी ११.३० ते १२.०० वाजता जेसीबी उपल ध क न 
दला.  दुस-या दवशी सकाळी ६.०० वाजता मोठया माणात यंञसामु ी उपल ध क न दल . 
याब ल या लोकां या वतीन,े मा या वतीने आयु त साहेबांचे अभीनंदन करतो. आयु त 
साहेब या ठकाणी आपण चांगला वषय मांडला आहे एकूण भांडवल  खचा या २५ ट के र कम 
आपण या ेनेज यव थेसाठ  उपल ध क न देतो. मला या ठकाणी असे सांगायचे आहे क  
एवढा खच  आपण जो करतो तो यो य रतीने हावा, याच कारण असं क  ऐनवेळेस 
ेनेजलाईन जाम झा या आ ण या ठकाणी पाह लतर घराची सं या कती, पाईपलाईन टाकतो 
याची कपॅसीट  कती  याचाह  वचार केला पाह ज.े घराची सं या खुप मोठया माणाम ये 
आ ण पाईपची साईज लहान असत.े  याची कपॅसीट  कती हे आपले अ धकार  चेक करतात 
का नाह त हे माह त नाह . चुक चे पाईप टाक यामुळे हा न गंभीरपणे नमाण होतो. चौकोनी 
चबर, गोल चबर  असे सांगीतले जात ेव चुक या प दतीने लाईन जोड या जातात.  ॉम 
वॉटरची लाईन ब-याच ठकाणी नाह . पावसाळी गटरला ते जोडले जातात यामुळे ते भरले 
जात.े आपण साफसफाईची नवीदा काढतो या याम ये मोठा संशय वाटतो. ते लोक कती 
देतात याचे आपण पेमट करतो. झोपडप ीचा फार मोठा भाग आप याकडे आहे. या ठकाणी 
ठेकेदार उपल ध नसतो, अशा ठकाण या ठेकेदाराला लॅकल ट टाकावे. याबाबत कायकार  
अ भयंता यांनाह  फोन लावलेले आहेत, छोटया छोटया कामासाठ  फोन लावावा लागतो. 
कुठेतर  या लोकांवर वचक असावा. येक ठकाणी फोन केलातर एक चर मारायचा असे 
चाललेले आहे. आ ह  पञ दलेले आहेत. पावसाळयापुव  सव ेनेजलाईनची साफसफाई करावी 
परंतु ते झाले का नाह  याकडे कोणीह  ल  देत नाह . शेवट  पावसाळा आ यानंतर आपल  ह  
यव था कोलमडून जात े आ ण सवच ठकाणी हा ताण येतो. ॉम वॉटरची लाईन 
पावसाळयापुव  केल  पाह जे. ऑलरेडी या ठकाणी पाईप आणून टाकलेले होत.े रे वे अ धका-
यांनी यां या ह ीम ये येते हणून ते आडवीले होते याला चार मह ने झाले. याची परमीशन 
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लवकरात लवकर मळाल तर आपला पुढचा धोका कमी होऊ शकेल. तर  याबाबतीत आप या 
अ धका-यांनी याचा फॉलोअप करणे आव यक आहे. ध यवाद. 
 
मा.भारती फारांदे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. महारा  पदुषण 
मंडळाचा  जल आ ण घनकचरा संदभात वषय आहे. हा वषय येका या िज हाळयाचा 
आ ण खुपच चांगला आहे. घनकच-याचा जसा पु याम ये ॉ लेम आहे क  कचरा हा कोठे 
टाकायचा, येक जण हणतो आम या हा ीम ये नको वगैरे चाललेल आहे. आप याकडे हा 
वषय यो य वेळी आलेला आहे. नेहमीच येतो पावसाळा अस हणायला येथे वाव राहणार 
आहे. आताजर आपण यो य लॅन केला, जस आता द ता काकानी सांगीतल आहे कंवा 
धनंजय आ हाट यांनी सांगीतल आहे घनकचरा जो आहे, आता जसं आपण काह  बांधकामाला 
परमीशन देतोत या याम ये कारपाक ग घरा या खाल  करायच आ ण ाऊंड लस वन, टू, 
ी या माणे लॅन पास करतो या माणे घनकचरा तुम याच जागेम ये एका बाजूला ठेवता 

आलातर याला जा त उ ू त करावे. यामुळे काय होईल आप या पंपर  चंचवडचा दहा ते 
वीस ट केतर  कचरा या या सोसायट म ये, या या बंग याम ये कसा िजरवता येईल कंवा 
इतर काह  त सम लॅन करता येतील तेथे हे करावे आ ण ज ेलोक असं करतील यांना टॅ स 
म ये आपण क सेशन दयावे कंवा आणखी काह  फॅसील ट  देता आल तर दयावी जेणेक न 
आप या पंपर  चंचवडच ेलोक उ ू त  होतील. हा घनकचरा आपआप या घरातील भाजीचा 
असतो, नाराळाचा असतो तो आपआप या जागेम येच कसा िजरवता येईल या ट न ेलोकांना 
मोट क न टॅ सम ये क सेशन दे याचा य न करावा.  याच माणे सांडपाणी जे आहे ते 

आम या भागाम ये ब डींग खाल  गेलेल  आहे आ ण र ते वर आलेले आहेत आ ण तेथे 
पाणी खुप साठलेल आहे.  खालच जे घर आहे तेथेच डीपी बॉ स आहे यामुळे तेथील लोकांना 
पा याची मोटर लावून पाणी बाहेर काढाव लागत.  आपण लॅन करणार आहोत याम ये हे 
सु दा घाला क , जसं काकानी सांगीतल क  यांना वर बांधु दयायच आ ण खाल  पाक ग 
करायची कंवा र ते खोदून हाईट कमी करता येईल का कंवा पाक ग करता येईल का 
या ट ने बघावे.  सव ा धकरणाम ये सु दा ेनेज लॉक झालेले आहेत. तर  या ट ने 
काय उपाययोजना करता येतील या करा यात, ध यवाद.  
           
मा.चं कांता सोनकांबळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, मा.सभागृ ह. महारा  दुषण 
मंडळाने या सूचना दले या आहेत तो वषय आणलेला आहे. परवाच आम या वॉडात 
बोपखेलम ये ड यूचा पेशंट सापडला हणून जो काह  ग धळ झाला तो आज आपण  पाह ला 
असेल. आमची वनंती अशी आहे क  आरो य वभागाचे ज ेलोक आहेत यांना माह ती असतं 
क  पाणी कुठ साठलेल आहे,  कुठं आपण औषध फवारणी केल  पाह ज.े कुठे मोठे गटर 
आहेत, कुठे चबस आहेत, कुठे रका या ज मनी आहेत क  जीथ ंदलदल झालेल  आहे परंतु 
तीथं कायवाह  होत नाह , या ठकाणी औषध फवारणी होत नाह . पुव चे आयु त परदेशी साहेब 
असताना महापा लकेचे कामकाज अ यंत काटकसर ने चाललेले होते ती काटकसर आता ठेवू 
नका अशी आमची वनंती आहे. औषध फवारणीचे जे माण आहे ते पावसाळयाम ये वाढ वले 
पाह जे हे माण वाढ वले  तरच लोक आजार  पडणार नाह त. औषधाचे माण वाढ वत 
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असताना ब-याचशा रका या जागा आहेत, या खाजगी जागा आहेत परंतु या जागेम ये 
पाणी खुप साठलेले असत,े दलदल असत,े चखल झालेला असतो आ ण तो जागा मालक 
या ठकाणी काह  करत नाह . ती जागा तशीच ओपन असते पण या मालका या जागा 
आहेत यांना पण नोट स काढ या पाह जेत. या जागेचा तु ह  बंदोब त करा ह  जी दलदल 
झाल  याला कारणीभूत कोण? हे पाह ले पाह ज.े आपण ेनेज लाईन आ ण ओपन गटर या 
एकञ जोड या अस यामुळे सव शहरात अडचणी नमाण होतात. पुणे महापा लकेत पाह लेतर 
गटर आ ण ेनेज लाईन वेगळया आहेत. परंतु आप या महापा लका ह ीम ये ब-याचशा 
ठकाणी ओपन गटार आ ण ेनेज लाईन एकमेकाला जोडले या आहेत यामळेु ओपन 
गटारामधला कचरा ेनेजम ये जातो आ ण ेनेजम ये तो कचरा साठतो व ती लाईन फुल होते 
आ ण  या ेनेजमधीला कचरा पु ढे जात नाह . याचे कारण या ठकाणी कचरा अडकून 
राहतो. मा या अगोदर सद यांनी सांगीतलेले आहे ह  अ यंत गंभीर बाब आहे क , या 
ेनेजलाईनमध या तारा नघाले या असतात. तारा नघाले या, अध तुटलेले पाईप. मुळात 
ेनेजची लाईन टाकत असतानाच पाईप टाकले जातात या या खाल  काँ ट नसतं यामुळे 

घुशी ज मनीतून येवू शकतात या तारा कट के यानंतर मग कचरा पुढे जातो व तारा तशाच 
असतात. आतमधुन चबरला लॅ टर नसतं यामुळे या या गो ट  आहेत या गो ट  गांभीयाने 
घेत नाह त तोपयत हा ॉ लेम सुटणार नाह . तु ह  इंिजनीअरवर, ठेकेदारावर कारवाई करा. 
एक वेळ कारवाई करा, तरच हे काम यव थीत होणार आहे. दोन मह यापुव  क भाग म ये 
मट ंग घेतल  यावेळेला हाच ेनेजचा वषय होता आ ण तु ह  आ हांला श द दला होता क  
पावसाळयाम ये कुठेह  पाणी साठणार नाह , लाईन व छ क न घेवू असे सांगीतले होते आ ण 
आ ह  तु हांला सांगीतले होते क  साहेब, असं होणार नाह , काटे साहेबांनी सांगीतल आहे. 
मा या वॉडात सु दा नद या कडेचा जो भाग आहे तेथील ेनेज मधुन पाणी घरात येत,े ते 
बाथ ममधुन पाणी घराम ये येतं. त ेघर अ या भींती पयत ेनेज या पा यान भरतं. यामुळे 
या लाईन वेगळया झा या पाह जे.  यासाठ  दोन, तीन, पाच वषाचा कालब द काय म 
ठरवावा. पह या वषाम ये कती ट के काम करायच, दुस-या वषाम ये कुठ या चाळी 
याय या हे तु ह  ठरवा आ ण लोकांना सांगावे व पाच वषानंतर हा ॉ लेम सुटला पाह जे. 

नद  कनार  भींत असल  पाह ज.े माझी मागणी ब-याच वषापासून आहे, ते काम का थांबलेले 
आहे हे माह ती नाह . ते काम सु  करावे. दरवष  तो एसएमएस आ हांला येतो, एवढे एवढे 
यूसे स पाणी सोडले आहे तु ह  जावून लोकांना सांगा. मग तेथील भींत बांध याचे काम केले 

पाह जे हे सु दा काम मह वाच आहे. शासना या नयमानुसार आज सु दा चबरम ये या 
माणसाला उतरवून ती ेनेजलाईन साफ करावी लागत.े या अट  शत  आहेत परंतु व तुि थती 
अशी आहे क   या चबरम ये उतर या शवाय या लाई स लेअर होत नाह त यामुळे 
याबाबत कायमचा असा उपाय करावा अशी वनंती राह ल.  मंगलाताई कदम महापौर 
असताना जमनीम ये आ ह  सगळे गेलो होतो तेथे †òम टरडॅम या सट म ये या शहराचे 
सगळ पाणी, ेनेजचे पाणी, शहरा या बाहेर एकञीत ते जमा करत होते आ ण या ठकाणी 
मैला फ त रहायचा तो मैला एका टाक म ये होता, यानी आ हांला टाक  दाखवल  पाणी 
बाजुला काढले पण मैला टाक म ये होता या शहरात ेनेजचे पाणी वर आलेले जाणवत नाह , 
कुठह  पाणी साठलेल दसत नाह .   या टाक म ये फ त मैला होता. या अ धका-यांनी 
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सांगीतले या टाक मधील गाळ बाहेर काढून तो बघीतलातर या या कुणा या बाथ म मधील 
से ट पीन जर  पडलेल  असेलतर ती या ठकाणी सापडत.े हणजे इतक ि लअर  यांच काम 
आहे. या लाई स शहरात कुठेह  डॅमेज झाले या नाह त. जस आपण प या या पा या या 
लाईनची काळजी घेतो ती कुठ लकेज झाल तर ताबडतोब दु त करतो या माणे दु ती 
ेनेज या लाईनची सु दा केल  पाह ज.े या शहरात इतक सू ंदर काम होऊ शकत मग आप या 

शहरात का होऊ शकत नाह . जर  हे शहर वाढणार असलंतर  ब-या पैक  अन धकृत बांधकाम 
आता होत नाह त. आप या शहराचा जो ऐर या आहे या झोपडप या आहेत या कॉल या 
आहेत याचे स ह क न तु ह  कालब द काय म आखावा व या याम ये हे ेनेजचे न 
असतील यावर आपण उपाय क  शकता. दुसर  मह वाची गो ट हणजे जी कचरा वाहतूक 
आप या शहराम ये होत,े परवा मा या वॉडात कचरा गाडी आल , तीन दवस एकाच ठकाणी 
कचरा होता, कारण काय सांगीतलेतर या र याम ये वाळू पडल  हणून गाडी आल  नाह , 
ती वाळू कोणाची आहे, यां यावर कारवाई का झाल  नाह , यांनी कोणी टाकल  यां यावर 
कारवाई करा. या तीन दवसात तो कचरा लोकां या घरात गेला होता. या तीन दवसाम ये 
अनेक रोग तेथे नमाण होऊ शकल े असते.  आयु त साहेब, तु ह  काम करता, तु ह  
आ हांला समजावून सांगता ते आ हांला बरं वाटत परंतु आयु त हणून कडकपणा अ धका-
यांवर पाह जे, पेशल तु हांला सांगायचं हणजे आरो य वभाग  आहे व दुसर हणजे ेनेज 
वभाग आहे, ेनेजच काम सु दा चांग या प दतीन पुण करा अशी आमची वनंती आहे. 
औषध फवारणीचे माण वाढवा अशी वनंती करत,े ध यवाद.               
 

मा.कैलास थोपटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, सव नगरसेवक, नगरसेवीका व पञकार बंधु. 
आज या ठकाणी महारा  दुषण मंडळान े सूचना दले या आहेत, खरोखरच खुप चांगला 
वषय आहे. आप या शहरात वीस-पंचवीस वषापुव  या ेनेज लाईन झाले या आहेत, 
यावेळेसची लोकसं या बघीतल तर या या दहा पट ने लोकसं या आता वाढलेल  आहे हणून 
नेहमीच उ हाळा, पावसाळयाम ये या लाईन चोकअप होवून नागर कां या घराम ये पाणी 
साठले जात,े टॉयलेटम ये पाणी साठले जातं, आम याकडे अनेक त ार  येतात. आ ह  
अ धका-यांना सांगीत यानंतर आपण जे काह  टडर दलेले आहे, ते टडर द यानंतर या 
ठेकेदाराकडे जे काह  कमचार  असतात त ेकमचार  कमी असतात. आज त ार केल तर दोन ते 
तीन दवस ती त ार पुण होत नाह . येक भागाला कमचार  नेमून दले पाह ज.े चार-चार 
भाग मळून तीन ते चार मजूर असतात. आपण यांना तेवढ  र कम देतो मग या प दतीने 

कमचार  ठेवले पाह ज,े या प दतीने यां या या गाडया असतात या  ठेव या पाह जे. 
गाडीची मागणी केल तर चार-चार दवस मळत नाह . मग ठेकेदार कशाला पोचायच े यावर 
आयु त साहेब आपण ल  दयावे व ती यंञणा लवकरात लवकर मळेल याकडे आपण ल  
दयावे. तसेच आपण या काह  जु या लाईन टाकले या आहेत, आपण येक वष  येक 
भागाला जा तीत जा त २५ ते ३० लाखाच ेबजेट देतो.  या बजेटम ये मे टेन स सु दा होत 

नाह . ये ठ नगरसेवीका   शमीम पठाणताई यांनी सांगीतलेले आहे खरोखरच येक चबर 
खोललेतर आतमधले सव व कळीत झालेले आहे. दोन-चार वषानी ेनेज या यंञणेचे काय 
होईल टोटल सव शहरात ती व कळीत होणार आहे याकडे आयु त साहेब गांभीयाने ल  
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दयावे आ ण या यंञणेसाठ  जा तीत जा त नधी पुढ या बजेटम ये उपल ध क न दयावा व 

येक ठकाणच े ेनेजचे चबर दु त केले पाह जे. आज काह  काह  ठकाणी ेनेजचे चबर 
घुशीने उखडलेले असतात व याम ये माती पडून ते पुण बंद होत.े जागेवर पाणी थांबत.े 
याक रता यु न. िज नअर, डे युट . िज नअरला  फोन के यानंतर ते हणतात आम याकड े
बजेट नाह , येक वेळेस ह  उ तरे दल  जातात. पंपर  चंचवड शहराम ये इतर शहरापे ा 
कतीतर  पट ने लोकसंखेत वाढ होत.े आम या पर सराम ये कमीत कमी ४०० ते ५०० 
लॅट या सोसायटया आहेत या ठकाणी या पावसाळयाम ये फरलो, बघीतलतर पुण 

सोसायटया म ये ॉम वॉटरची सोय कुठेह  केलेल  नाह , आ ण आप याकडे काह   ॉम 
वॉटर या लाईन आहेत या जोडलेले नाह  ते ेनेजला जोडलेले आहे. आज संपुण ेनेजचे चबस 
ओपन केलेतर ते तुडूंब भरलेले आहे. चार-चार, पाच-पाच दवसापासूनचे पाणी साठून राहत.े 
आपण येक सोसायट वा यां या नेेजला ॉम वॉटरचे पाणी जोडू दले नाह  पाह ज.े 
पावसाचे पाणी ॉम वॉटर  लाईनला जोडले पाह जे अशी येक सोसायट ला व अ धका-यांना  
सूचना देवून या लाईन जोडा यात ह च आप याला वनंती करतो, ध यवाद. 
 

मा.आरती च ध े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, सवा या 
िज हाळयाचा वषय आहे. पावसामुळे सगळीकडे ेनेज भ न वाहत आहे. आयु त साहेब आपण 
सु दा क पटे व तीला भेट दलेल  होती. या ठकाणी ॉम वॉटरची, ेनेजलाईन नाह , तेथे 

ॉम वॉटर व ेनेज लाईन टाक यासाठ  मी वारंवार मागणी करत.े लोकांना आजार होतात, 
ञास सहन करावा लागतो. क पटे व ती, मानकर चौक मनपा शाळा येथपयतचा र ता येथे 
ेनेज आ ण ॉम वॉटर लाईन लवकरात लवकर टाक यात यावी.  

 

मा. नता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य,  महारा  दुषण 
मंडळान े दुषण तबंध व नयंञण आ ण  घनकच-याचा वषय आणलेला आहे तो वषय 
चांगला आहे. आयु त साहेब आपण थोडेसे ल  दले पाह ज.े पंपर  चंचवडम ये सगळयात 
कमी बजेट ेनेज वभागाला आहे ते वाढवून दले पाह ज.े या बजेटम ये कोणतेह  काम क  
शकत नाह त. येक वॉड नहाय बजेट दले पाह ज.े  यापुव   दोन-दोन, तीन-तीन वॉड मळून 
दहा ते बारा लाखाचे बजेट ायचे. आयु त साहेब आपण चबर रपेअर गंचे टडर देतो. या 
ठेकेदाराकडे काळेवाडी, वजयनगर आ ण तापक रनगर हे तीन वॉड मळून या ठेकेदाराने 
फ त  चार कमचार  ठेवलेले आहेत. पावसाळा अस याने आठ दवसात तीन वॉडाम ये पुण 
पाणी साठलेले आहे. येकजण कमचा-यांना फोन करतो. कमचा-याची अशी अव था झाल  क  
यां या वॉडात काम करायला जाव का यां या वॉडात जाव. या दवशी आ ह  भाग मट ंगला 
सांगीतले होते काह  कमचार  वाढवावे हणून तर या ठेकेदाराने एकच कमचार  वाढ वलेला 
आहे. एक कमचार  वाढ वला आ ण लगेच दुसरा कमचार  आजार  पडलेला आहे, हणजे ती 
सं या जी आहे ती तेवढ च राह ल  आहे. गेल  आठ दवस झाले कोकणेनगर भागाम ये 
पुणपणे गुड याएवढे पाणी लोकां या घराम ये आहे. लोक तीन-तीन मोटार  लावतात तर  
सु दा ते पाणी कमी होत नाह .  याचे कारण असे आहे क  आप या या  ेनेज लाईन 
आहेत या यव थीत साफच केले या नाह त या पुण चखलानं, मातीन भरले या आहेत. 
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एक चबर पुण भरलेले असेलतर पुढचा चबर रकामा असतो हणजे न क च आप या 
ेनेजलाईनम येच तो ॉ लेम आहे.  रोज गाडया येतात काम करतात पण याचा काह च 

फायदा होत नाह . आपण हे नयोजन पावसा या अगोदरच केले पाह जे.  मे मह याम ये पुण 
चबर रपेअर ंग झाले पाह ज.े आ ण सव ेनेजलाईन या व छ झा या पाह जेत.  ॉम 
वॉटर या लाईनीची खुप आव यकता आहे. मा या भागाम ये आता काह  ठकाणी ॉम 
वॉटरलाईन गेलेल  आहे, याचे काम चांगले झालेले नाह . या ॉम वॉटर या चबरव न जर 
एखाद   गाडी गेल तर तो चबर लगेचच खचला जातो.  आ ण काह  ठकाणी आप या ॉम 
वॉटर या लाईनचे जे चबर आहेत त ेएमएसईबीची जी अंडर ाऊंड केबल जात ेशेजा न गेलेल  
आहे या यामुळे वारंवार या ॉम वॉटर या लाईन मधुन पाणी आलंतर लगेचच मा या 
वॉडात लाईट जात.े माग या आठवडयाम ये तेथील लोकांना तीन दवस सलग लाईट न हती. 
कारण आप या या ॉम वॉटर या लाईनीम ये पाणी भरल गेल क  यांची लाईन खराब 
होते आ ण पाणी अस यामुळे या लाईनमनला रपेअर ंग सु दा करता येत नाह. आपण 
अ धका-यांना अशा सूचना दया यात क  कोणतेह  काम करताना याचे दु पर णाम पुढे काय 
होणार हे बघूनच काम  करावेत. काह  ठकाणी ॉम वॉटर या लाईनला ेनेज लाईन 
जोडलेल  आहे ती कोणी कोणी लाईन जोडल  याचा मा या वॉडात स ह सु दा झाला आहे 
पण या यावर आप या अ धका-यांनी आतापयत काह च ऍ शन घेतलेल  नाह . असे असेलतर 
आपल कत य आहे क  ेनेजलाईनला यांच ेनेजच कने शन जोडून दले पाह जेत. आज जर 
या भागात ॉम वॉटर लाईन मोकळी असती कने श स असतेतर घरात पाणी गेले नसत.े  
तर  आयु त साहेब आपण या सूचना देवून  हे सगळ यव थीत करावं अशी वनंती आहे.    
      
मा.मंदा आ हाट – मा. महापौर साहेब, महारा  दुषण मंडळाने जलशु द करण आ ण 
घनकच-याचा वषय आणलेला आहे. मा या मोशी भागात बनकर व ती आहे. पुणे-नाशीक 
हायवे या साईडला ६१ मी.चे ॉम वॉटरचे आयु त साहेबांनी टडर काढलेले होते त े६१ मी. चे 
आहे हणून  कॅ सल केल.े ॉम वॉटरचे सगळे पाणी र या या साईडला बनकरव ती या 
साईडने जात.े अ धका-यांना सांगीतलेतर ते पाईप कुठून आणणार असे सांगतात. आदशनगर, 
तापक रनगर अशा  पाच ते सहा ठकाणी पाऊस आला क  पाणी वाहू न जात.े अ धका-यांना 
बोलवावे लागते पाणी येत आहे तु ह  काह तर  सोय करावी असे सांगीत यानंतर अ धकार  
सांगतात आ ह  पाईप कुठून आणणार तरतूद नाह . हे पावसाळा आ यानंतरच तु ह  हणतात 
हे अगोदरच करायला पाह ज ेपरंतु य ात काह च कारवाई होत नाह . ेनेज, ॉम वॉटरचे 
झाकण ब-याच ठकाणी उघडी आहेत, दोन ते तीन वेळेस सांगून सु दा या यावर काह च 
कारवाई होत नाह . समा व ट गावात काह च काम होत नाह त. आ हांला लोकांना त ड दयावे 
लागत.े तरतूद नाह  असं सांगाव लागत, आता ेनेजची तरतूद केल तर एक वषात कती काम 
होणार आहेत.   
 

मा.अ नता तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, स मा. सभागृ ह, पञकार बंधु. 
शा ञीनगर, द तनगर या ठकाणी रोज एक-दोन ेनेज तू ंबलेले असतात. चार-चार दवस 
र याला पाणी वाहत असते यामुळे म छर, ड यू वाढलेले आहेत, औषध फवारणी ाँग 
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करावी. आता औषध मारतात याचा उपयोग होत नाह . म छर वाढलेले आहेत, लोकांना ड यू 
झालेले आहेत, आज बघीतलतर येका या घरचे चार-चार  माणस आजार  पडलेले आहेत. 

ाँग औषध मारावे. ेनेज मधुन झुरळ नघतात आ ण घुशीन,े उंदराने अ रश: ते पोखरलेल 
आहे. काह  काह  ठकाणी झाकण नाह त. बीआरट एस रोडचे झाकण चोर ला जातात. काह  
काह  ठकाणी ठेकेदार पैसे मागतात. ५०० ते १००० पयाची मागणी केल  जाते. नागर कां या 
आरो याच े न आपण सोडवीत नसूतर, काय उपयोग आहे. आ ह  नगरसेवीका वारंवार ेनेज 
आ ण आरो याब ल कायमच बोलत असतो पण याचा कुठेतर  भाव पडला पाह ज.े ेनेज या 
तर  त ार  कमीत कमी मह नाभर तर  यायला नाह  पाह जे. रोज सकाळी नेेजसंदभातील 
फोन असतात. रोडला पाणी वाहत,े घरातून बाथ ममधून सु दा पाणी येते असे फोन असतात.   
       
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, या पावसाळयात अनेक ठकाणी अंडर ाऊंड ेनेज 
चोकअप झालेले अनेक सद यांनी सांगीतलेले आहे. मुळ कारण असं आहे क  चाळीस वष 
अगोदर हे अंडर ाऊंड ेनजे झालेले आहेत. आता लोकसं या डबल झालेल  आहे या ट ने 
पा याचे व ेनेजच ेडायमीटर वाढवायला पाह ज,े नवीन पाईपलाईन टाकले पाह ज.े यासाठ  जे 
ठेकेदार नेमलेले आहेत यांनी कमचार  कमी ठेवलेले आहेत. ा धकरणाम ये आ खे सहा 
से टर आहेत या ठकाणी फ त तीन कमचार  आहेत. एका सबकॉ ॅ टरने दुस-याला, दुस-या 
सबकॉ ॅ टरने तीस-या सबकॉ ॅ टरला   दलेले आहेत. वर या माणसाला काह  सुखदुख 
नाह . खालचा माणूस ५० ते १०० त ार  एका दवसात पुण क  शकत नाह  यामुळे 
अंडर ाऊंड ेनेजचे पाणी लोकां या घराम ये घुसते. या दवशी त ार  येतात याच दवशी 
या सुट या पाह जेत. त ार  सुटे पयत राञं दवस काम केले पाह जे असे होत नाह . येणारे 
कमचार  राञी दहा वाजता येतात. दहा वाजता आ यानंतर सु दा याचवेळेस ती त ार पुण 
झाल  पाह जे. मा याकडे एलआयजीम ये, अबोल  अपाटमट आहे तेथे पाच दवस झाले 
संडासचे पाणी काढू शकलेले नाह त. पावसामुळे तेथील पाणी ९ इंच अंडर ाऊंड ेनेजम ये 
साठलेले आहे. ॉम वॉटर ेनेजच नाह ,  हे शहर हणून चाळीस वष झाले तर  ॉम वॉटर 
ेनेज ९० ट के ठकाणी  नाह  यामुळे पाणी अंडर ाऊंड ेनेजम ये घुसत.े  मा याकडे पाच-

पाच, दहा-दहा दवस चोकअप काढत नाह त, यु न. िज नअर, डे युट . िज नअरकडे 
सांगीतलतर  काह  होत नाह  शेवट  एि झ यूट ह इंिजनीअर पयत जावे लागत ेते हाच या 
त ार  सोड व या जातात बाक  नाह . ड यू या केसेस वाढत चालले या आहेत, शासन काय 
करत.े िजथ ं बघाव तथ ं ड यू या केसेस आहेत. तुम याकडे इ ा चर कमी आहे, एक 

ेकुल  असतो.  त ार  दहा ते बारा येतात. इत या ड यू या केसेस येतात, आ हांला पि लक 
समोर काह तर  ऍ शन घेत याचे दाख वले पाह ज,े महापा लकेनी दखल घेतलेल  दाखवायला 
पाह जे. येक भागाम ये एक-दोन ॅ टर असत ेएक ेकुल  एक भागासाठ  असतो आ ण 
तो गैरहजर राह लातर तेवढे दवस ेकुल  नाह . क लेन करायचीतर कोणाला सांगायचं. 
ड यू या केसेस वाढतात, स डे दवशी सांगीतले ेकुल  पाठवातर ेकुल  नाह  हणतात, 

ेकुल  बोलवा, ओ हरटाईम दया, ओ हरटाईम देत नाह त, मनु यबळ वाढवत नाह त, 
अनेकवेळा बजेट नसत.े ड यू या केसेस वाढले या आहेत. लोक मरतात, ड यू केसेस 
कती माणात वाढले या आहेत. लोक  नगरसेवकांना फोन करतात, आम याकडे ड यू झालेला 
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आहे असे सांगतात. हे इ ा चर टे परर तर  वाढ वले पाह ज.े शासनाने आयु तांना 
डायरे ट परचेस, अपॉई टमटसाठ  पॉवर दले या आहेत या वापरा यात. आम याकडे 
डॉ.अ यर साहेब होत,े सीएमओ हणून होते ते आता रटायड झालेले आहेत, यां याकडे ड यू 
केसेस हो या. ड यू केस आहे का नाह  हे पाह यासाठ  अ धका-यांना पाठ वले पाह जे तेह  होत 
नाह . ॅ ट कल  इ ा चर कमी आहे. चाळीस कमचार  ठेकेदार  प दतीने यायचे 
असतीलतर चाळीस यायला पाह जे हे आपण पाहत नाह त व पंधरा ते वीस कमचार  येतात. 
या याकडे ल  दयावे. लोक मेलेतर याला जबाबदार आपणच राहणार.   
  

मा.सुरेश हेञ े -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  एमआयडीसीम ये 
कुठेह  अंडर ाऊंड ेनेज नाह , मल न: सारण, जल न: सारण नाह .  एमआयडीसीकडे 
अनेकवेळा फॉलोअप केला. फार पुव पासून याम ये यांनी काह ह  केलेले नाह यामुळे 
आप याकडे एमआयडीसीम ये ५ ट के असे उदयोग आहेत पे ट ंग मॅ युफॅ चर ंग असेल, पे ट 
कर याची फॅ टर ज यामधुन जाणारे पो यूशन  फार कमी माणात आहे. आपला झोन हा 
याञंीक  झोन आहे. यापुव , मराठा चबर ऑफ कॉमसचा मी अ य  असताना आयु त 
साहेबां या दालनात एमआयडीसीची मट ंग झाल  परंतु आजपयत हा क प कायाि वत 
झालेला नाह . पो यूशन या बाबतीत सांगायचे झालेतर मी आप याला वनंती करेल क , 
मंञालय पातळीवर यावेळेला बैठक होईल यावेळेला एमआयडीसी काम करत नाह  असा मु ा 
उचलून धरावा. चाकण एमआयडीसीम ये सु दा ेनेजलाईन टाकलेल  नाह  यामुळे इं ायणीचे 
पो यूशन हो या या मागावर आहे. आप या भागातून जे पाणी जाते वशेषत: कुदळवाडी येथे 

ॅ प सटर जा त आहेत, लॅ ट कचा कचरा जा त असतो. केमीकलचे बॅरेल ना याम ये धुतले 
जातात व याच पाणी इं ायणीम ये जात. ॅ प सटर ना या या बाजूला आहेत. थमत: 
कचरा, लॅ ट क ना यात टाकून के मक स, केमीकलचे वे टेज ना यात टाकले जात.े  
कुदळवाडी, जाधववाडी, मोशी येथे हा कचरा जाळला जात होता तो आता थोडया माणात कमी 
झालेला आहे. यामुळे   वषार  वायू नमाण होतो, डोळे जळजळ होतात, घशाला ञास होतो. 
मी पु हा एकदा वनंती करतो क  एमआयडीसी पातळीवर हा वषय यावा.  ेनेजचे झाकण 
जे आहे ते चार इंच खाल  कंवा वर असते यामुळे टू-ि हलरचे टायर फाटतात, घसरतात  
याक रता टे नीकल ऍड हायजर नेमावेत.  तसेच फार पुव  टाकले या ेनेजलाईन आहेत या 
बदलून ३०० एमएम, ४०० एमएम लाईन टाकावी कारण आताच सांगीतलेल आहे क  
लोकसं या वाढलेल  आहे व या लाईन जू याच आहेत. सव सोसायटयाम ये ते श य 
नसलेतर  स लाईज क न कंवा ड हाईड क न या माणे मोठ  लाईन टाकणे आव यक आहे. 
या ठकाणी श य असेल या ठकाणी ेनेजलाईन मोठया माणात टाक याचे काम हातात 
यावे. तसेच महापा लकेतफ सु दा ॅ प सटरवर कारवाई करणे आव यक आहे. कारण यां या 

माफत होणारे पो यूशन अतीशय घातक आहे याची आपण न द यावी. 
 

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आयु त साहेब 
आपले काम खुप चांगले आहे याब ल काह  शंका नाह ,  आपण  कामा या बाबतीत खुप 
पॉझीट ह आहात. परंतु हे शहर वरतून वरतून सूंदर दसतंय ते आतून पुण पोखरलेल आहे.  
कॉ ॅ टर पी ठेकेदारानी या ेनेजला घुशी लावले या आहेत. ॉम वॉटरची लाईन ेनेजला 



54 
 
जोडलेल  आहे. र याची ले हल आ ण चबरची ले हल खाल वर असत.े काह  ठकाणीतर चबर 
दोन फुट वरती आहेत. सव नगरसेवकांनी आपआप या ेनेज या सम या या ठकाणी मांडले या 
आहेत. माझ मत असं आहे क , ेनेजचा खालचा जो पोसन आहे या या साईडच  चर 
इनलेट आ ण आऊटलेट हे लोखंडी बनवलतर  आता  या घुशी पोखरतात त ेजर लोखंडी 
असेलतर घुशी यातून ते पोख  शकणार नाह त. दुसर  मह वाची गो ट हणज े
पावसाळयाम ये काह  दवसापासून सव नगरसेवकांचा अनुभव आहे, आ हांला वत:ला जावून 
उभे राहू न काम क न यावे लागत.े एकच ठेकेदार असतो, तोच ठेकेदार चार ते पाच वॉडाला 
असतो. यांचेकडे साफसफाई करणारे दोनच माणस असतात. तीन ते चार ठकाणी जर 
सम या आल तर यां याकडे माणस नसतात या गो ट  वर त सोड व या पाह जेत. यासाठ  
चार ते पाच तास थांबावे आ ण बघावे तोपयत पा याचा वाह यां या संडासमधुन डायरे ट 
हॉलम ये यायला सुरवात होते. याची त पता सवानी ल ात यावी. आता मोठ  सम या आहे 
ती चबर या झाकणाची आहे. पावसामळेु चबर या  झाकणा या बाजूला ख डयाची रंग तयार 
होते याम ये  टू-ि हलरचे चाक सापडून तो माणूस पडतो याचे गांभीय ल ात यावे. असा 
एक ऍ सीडट काह  वषापुव  चंचवडला झालेला आहे. या सव गो ट च आपण गांभीय ल ात 
याव.  आपलं शहर वरतून  सूंदर  दसत ेतसं आतून सु दा हाव. कारण आप याकडे लोक 

खुप अपे ेन बघतात. याकडेह  ल  दयावे अशी अपे ा य त करतो आ ण थांबतो. 
 

मा.बाबासाहेब धुमाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह वषय वेगळा व 
चचा वेगळी करतो. महारा  दुषण मंडळाने जल दुषण तबंध व नयं ण अ ध नयम 
१९७४  अंतगत येक था नक वरा य सं थेने यां या काय े ात नमाण होणारे घरगुती 
सांडपाणी गोळा क न यावर शा ो त प दतीने या क न व हेवाट लावणे तसेच 
पयावरण व वने मं ालय भारत सरकार माफत नागर  घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी) 
नयम २००० हे पयावरण (सं था) अ ध नयम १९८६ अंतगत येक था नक वरा य सं थेने 
यांचे काय े ाम ये नमाण होणा-या नागर  घनकच-याची यो य ती वगवार  क न महारा  
दुषण नयं ण मंडळाकडून घेतले या अ धकार प ा माणे याची यव था करणे जैव 

वै य कय घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी) नयम १९९८ नुसार येक था नक वरा य 
सं थेने यांचे काय े ातील जैव वै य कय कचरा यव थापन उभार यासाठ  यो य ती 
उपाययोजना करणे बंधनकारक अस याचे कळ वले आहे व या माणे महारा  दुषण 
महामंडळाने महापा लकेस अं तम सुचना दले या आहेत. याब ल आपण काह  वचार केलेला 
आहे का. घरगुती संडापाणी एकञीत केलेले मला दसत नाह . कारण मी १९८६ पासून  
ा धकरणात राहतो. या ठकाणी शा ञो त प दतीने व हेवाट लाव यासाठ  सांगीतले जात.े या 
वषयाम ये शा ञो त प दत अि त वातच नाह  असे वाटत.े ा धकरणामधील जेवढे बंगले 
आहेत या बंग याचे सव पाणी ेनेजला जोडलेल ेआहे. यामुळे ेनेज आ ण सांडपाणी एकञच 
चाललेलं आहे. ते शु द कर याची वेगळी प दत   आपण शासनाला कळ वलेल  आहे का. अशी 
काह  शा ञो त स मती आपण नेमलेल  आहे का? आता आपण काय करतो परवाना 
वभागा या अ धका-यांना ेनेज म ये देतो, ेनेज मधील अ धका-यांना नळकने शनला देतो. 
यामुळे हा सव सावळाग धळ महापा लकेम ये चाललेला आहे. सगळीकडे ेनेज वरती-खाल  
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झालेल े आहे. आपलेच लोक येथे आलेले होत,े मी ेनेजला दोन कने शन जोडले होत.े 
ेनेजमधील संपुण पाणी फा ट चालले आहे, पाणी जाते कुठे? मला वाटल ती ना याला 

जोडलेल  लाईन असावी. एक लाकूड बांधून या ेनेजम ये सोडलंतर ते लाकूड वाहत जावून 
या ना याम ये नघाल.ं आपण लोकांना कॉ ॅ ट दलेल आहे. बी ह जी संपुण महारा ाम ये 
काम करत,े ते पंपर  चंचवड शहराच ेकाम करतये, यांन व छते बाबतीत नणय घेतलाय 
कां. या कॉ ॅ टरला अनुभव आहे यांनाच काम दले पाह ज.े या या मशी स आहेत 
याला एका श टला १५ हजार, १८ हजार  भाडे आहेत. गे या आठ ते दहा वषापासून मी 
बघतो एक वय कर मह ला या गाडीवर काम करते तसेच दोन पु ष व एक ाय हर या 
गाडीवर काम करतात. चार दवसापासून पाऊस होता यां या डो यावर टोपी सु दा न हती, 
कपडे भीजत कुडकूड करत होते  यांना बोलावल, चहा केला ती ८० वषाची हातार  होती. या 
गाडीवर या ाय हरने सांगीतले क  बी ह जीवा यांना आ हांला रेनकोट दे यासाठ  सांगावे. 
अ रश: पाऊसाच पाणी येवू नये हणून यानी लॅ ट कची टोपी बनवल  यातून पाणी 
गळतयं ती वय कर मंडळी आ ण ती दोन मुल या ठकाणी कचरा वाहतात ह  कसल  प दत. 
करोडो पये आपण यांना देतोय. यानंतर मी बी ह जीवा यांना फोन केला याबाबत सांगीतले, 
यांना गमबुट नाह , ती मह ला गुड याइतक  साडी बांधलेल , खालचे पाय र कामे ल पर 
पायाम ये असे सांगीत यानंतर यांनी ह  कोणी क ले ट केल  याची चौकशी क न या 
ाय हरचीच यांनी बदल  केल . तो ाय हर दुस-या दवशी मा याकडे आला व बदल  केल  
हणून सांगीतल  मी परत फोन क न सांगीतले, परत या ाय हरला या गाडीवर ठेवले. हे 

काय चालले आहे. महापौर साहेब, आयु त साहेब यावर आपण ल  देणे आव यक आहे. 
या ठकाणी जे ठेकेदार आहेत शंभर कोट , दोनशे कोट च ेकाम करतात या ठेकेदाराना बोलावून 
यांना कामाची प दत शकवावी. येक ठकाणी घाण वरती येत.े सगळी ेनेजलाईन वरती 
आलेल  आहे. काल पाऊस झाला यामुळे मा या तेथील ल टम ये संपुण पाणी भरले होत.े 
मी कामगाराला या वषयी सांगीतलेतर ते पाणी ल टमधे तेथील झाडातून गेले होत.े संपुण 
र ते ढेपाळलेले आहेत, व पाणी मुरलेले आहे. हे कुठेतर  सुधारणा करणार का नाह . नुसते 
आ ह  बोलायच,े  भाषण करायचे आ ण शेवट ला मंगलाताई उ या राहणार आ ण सांगणार.  
आस झाल पाह जे, तसं झाल पाह ज.े आपण सु दा आरो या या बाबतीत सांगावे.             
यांना बांधकामाची माह ती आहे यांना बांधकामच दया, यांना एलबीट ची माह ती आहे 
यांना एलबीट च दया, यांना आरो याची माह ती आहे यांना आरो यच दया.  यांनी लॅन 
पास केलेला आहे यांना माह ती असते ेनेज कुठे आहे त.े ेनेजला आतून लॅ टर केलेले 
नाह .  पुणे महापा लकेम ये ेनेजला आतून लॅ टर केलेले आहे. आप याकडे आतून सगळे 
पोखरलेले आहे, उंद र, घुशी, झुरळ झालेले आहेत. सव  बंग याम ये झुरळ आयु तां या 
नावाने फरत असतात. तर  आपण या ठेकेदाराना सांगावे तसेच यां या कामगाराना रेनकोट, 
गमबुट, मा क दयावे. से ट साठ  काह तर  केले पाह ज.े से ट चे नॉ स आहेत या वषया 
बाबत तांञीक चांगला माणूस यावा शा ञो त प दतीने सांडपा याची व हेवाट लावावी. ह  
सव या चांगल  बनवावी जेणेक न आप या जनतेच आरो य धो याम ये येणार नाह . 
अशी अपे ा करतो जयह द, जय महारा . 
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मा.तानाजी खाड े - मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त, स मा.सभागृ ह. महारा  शासना या 
दुषण महामंडळाने आप याकडे अहवाल दला आहे.  से. २२ म ये जेएनएनयूआरएम माफत 
या ठकाणी ोजे ट कर याचे लॅनींग चालू असताना दहा लाखाचे गडल या ठकाणी बस वले, 
हा नयोजनाचा अभाव आहे. या पर सराम ये कच-यची व हेवाट लाव या या संदभात आपण 
व छ सं थे माफत गाडया दले या आहेत यामुळे ब-याचशा माणात त ार  येत नाह त.  
था नक वरा य सं थेनी आपआप या महापा लका प रसरातील कच-याची व हेवाट लावणे 

यात आपल च महापा लका एक नंबरला असेल, आपण या ठकाणी चांग या प दतीने व हेवाट 
लावत.े  आप या बाजूला देहू रोड कॅ टो मट बोड आहे. यांचा कचरा से-२२ पासून ५०० मी.वर 
येवनू पडतो. यांची व ती चार क.मी.वर आहे. दोन क.मी. वर यां या कॅ टो मट बोडाची 
जागा मोकळी पडलेल  आहे.  या ठकाणी तो कचरा न टाकता आप या से.नं.२२ या 
व ती या जवळ आणून टाकतात आ ण तो कचरा टोटल आप या प रसरात फरतो छतेचे 
लोक काम क न जातात आ ण परत पाठ मागे वा-याने आलेला तो कचरा राहतो. हे सु दा 
यांना सांगणे आव यक आहे. दुसर  गो ट अशी आहे क ,  ेनेजलाईन या संदभातील वषय 
आहे से.२२ हा अि त वात मा यामते  १९८६ साल  आला. ा धकरणामाफत जागा घेवून ती 
व ती या ठकाणी बसवल  यावेळेला ती  ेनेजलाईन टाकल  यावेळेला छोट छोट  पाईपलाईन 
टाकल  होती. नंतर पीनगर आप या शहराम ये आ यानंतर या भागाचा लोप आप या 
भागात होता. तेथील ेनेजलाईन आप याच अ धका-यांनी  या पाईपलाईनला जोडल . चार इंच 
ेनेजलाईनला आठ इंच पाईपलाइन लावल  नंतर या ठकाणी गटर जोडले. आठवडयातून एक 

वेळेस ती लाईन चोकअप होते या ठकाणी मैला बाहेर येतो. तो चबर ओपन केला नाह तर 
लोकां या घरातून पाणी येत,े चबरमधुन येत नाह . गणपती मंद रा समोर सगळा मैला येतो. 
वेळोवेळी त ार देवून सु दा ेनेजचे काम करणा-या माणसाला टडर दलेले आहे. यां याकडे 
मशनर  माफत चोकअप काढणारे लोक आहेत. टडर पाह लेतर ताबडतोब या ठेकेदाराला 
लॅक ल टला आपण टाकाल. चबर ओपन केलेतर आतमधील मातीने भरलेले आहे, गाळ 
साठलेला आहे, गाडी येत नाह , सद यांना वचारावे मशीन वगैरे काह ह  नाह . एकच गाडी 
आहे. आपण टडर दलेले आहे या माणसाला या गाडीने गाळ काढायचा यासाठ  माणुस 
लागतो, गाडीने गाळ नघत नाह . ते माणस त ार  वाढ यातर चबर ओपन करतात. पार 
आणतात, आसं आसं हालवतात व ती माती साईडला जाते आ ण पाणी नघुन जात.े आठ 
इंचाचा चबर असेलतर यात सहा इंच माती अ या पाईपलाईनीम ये साठलेल  असते. अशी 
कुठल जर  मशीन असल तर  या मशीनमधुन ती माती नघाल  पाह जे ती नघत नाह .  
आप या लोकां या कामाची प दत, या ठकाणी स लागार असेल कंवा नसेल मला माह त 
नाह . या या भागाम ये र ते आहेत तेथे ह  लाईन  जोडावी असं हणलतर  जोडत नाह त. 
दहा वष झाले ते सांगून होत नाह. शु लक गो ट  आहेत. हे ेनेज जर र या या मधुन 
दलेतर लोकांना सोपे होईल ते देत नाह त. हे गांभीयाने घेतले पाह ज.े ॉम वॉटरची लाईन 
आतापयत टाकलेल  ती कधी साफ केलेल  आहे का?  या या आतम ये पुण माती साठलेल  
आहे. चौकोनी चबर राह लेले आहे. ठेकेदाराला ठेका देतो, सुधार त मा यता देतो परंतु जी काम 
हायला पाह जेत ती होत नाह त. ॉम वॉटर या लाईनम ये ब-याचशा भागाम ये माती 
साठलेल  आहे यामुळे पाणी जात नाह . मा या भागात गे या मह याम ये काम झाले आहेत 
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या ठकाण या झोपडया काढून मा या भागात काह  श ट केले या आहेत, गुड या एवढे पाणी 
आहे.  माळीण गावाम ये जी दुघटना झाल  तशी होईल. या ठकाणी जे पाणी उतारान ेयेत ेते 
डायरे ट लोकां या घराम ये जात.े कॅ टो मट ऐर याम ये पाणी साठते ते पाणी डायरे ट 
लोकां या घराम ये येत.े  या ठकाणी जु या ब डींग आहेत.  याम ये पाणी शीरत.े ॉम 
वॉटर लाईन टाकून आठ वष झालेले असेल. ते सव पाणी झोपडप ीम ये येत.े यामुळे एखाद   
जीवीत हानी का नाह  होणार, एखाद  घटना का घडणार नाह . जेएनएनयुआरएम माफत 
ब डींग बांधले या आहेत. तेथील ठेकेदारांनी काम केलेले आहे, यांनी ेनेजलाईन टाकल  असे 
सांगीतले, यांनी सु दा चबर बांधले परंतु आतून लॅ टर केले नाह त. ेनेजलाईन या पा याचा 
लोप यव थीत नाह . ब डींग या डकम ये चोकअप झालेले आहे. कतीवेळा पैसे खच 

करणार आहात. आपण पैसे वाढवून दलेतर याचे नयोजन नाह . लोकां या त ार ला 
वेळोवेळी सामोरे जावे लागत.े अशा काह  घटना घडतात क  नंतर आ हांला लोकांना फेस 
करावे लागत.े त ार चे नवारण करताना करकोळ काम करता येत नाह त. ॉम वॉटर 
र यामधुन गेलेले आहे क गे यामुळे ते ढासळलेले आहे लोकांनी याम ये दगड टाकलेले 
आहेत, र ा प ट  झालेल  आहे. या गो ट कडे ल  देणे आव यक आहे, ध यवाद. 
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, सव सहकार , आयु त साहेब, अ धकार  वग. 
यावेळेला एवढे लोक बोलतात याचे कारण असे क , खरोखरच नागर क यां याकड ेसम या 

मांडतात हणूनच हे या ठकाणी एवढया पोटतीडक ने बोलत असतात. वषय आहे अहवाल 
सादर कर याचा, तु ह  पह यांदा खुलासा केला हणूनच या वषयावर बोलायचे हण यानंतर 
पावसाळयाम ये नागर कांनी यां याकडे केले या त ार  कोणाला सांगणार. जी.बी.म ये हे वषय 
मांडावे असे येकाला वाटत े हणून हे वषय मांडत असतो. जैव वै यक य घनकचरा 
यव थापन व हाताळणी, वायसीएमएच, पंपर  चंचवड शहरामधील जेवढे हॉि पटल आहेत 
यामधे ऑपरेशन के यानंतर काह  घटना असतील, जैव वै यक य कच-या या व हेवाट चा 
वषय आलेला आहे. वायसीएमम ये हे मशी स बस वलेले आहे. तेथे फ त पंपर  
चंचवडसाठ च याचा वापर केला जात नाह तर तेथ े पु यामधील हॉि पटल कच-याचे 
यव थापन या ठकाणी केले जात.े बजेट या २५ ट के, पाह जे तेवढे या परंत ुकच-यासाठ , 
ेनेजसाठ  खच करायचा असेलतर न याने समा व ट झालेल  गावे आहेत, शहरातील ेनेजचे 
यव थापन हायला पाह जे. दहा फुट, सात फुट खोल आपण लाईन खोदतो आ ण या यावर 
र ता करतो परत परत आप याला खोदाव लागत हणून आ या पंपर  चंचवडम ये नवीन 
आलेल  गाव आहेत. या या ठकाणी डीपी रोड आहेत या ठकाणी अगोदर या ेनेजलाईन, 
पा या या लाईन टाक या पाह जेत. झुरळ, उं दर, घुशी हा वषय आहे.  कामाची वॉल ट  
तपासून बघावी लागेल. आयु त साहेबांना फोन करताना नगरसेवकांना आनंद होतो असे नाह . 
आम याकडे ेनेजचे पाणी वाहते असे सांगणे हे तु हांला सांग यासारखे आहे का. परंतु 
नगरसेवकांना असं वाटत क  नागर कांनी मला  सांगीतले या त ार , यां या अडचणी 
सोड व या पाह ज े हणून आप याला फोन करतात. एमआयडीसीची सु दा मट ंग लावल  
होती, या मट ंगम ये हा वषय होता.   एमआयडीसीने टमट लॅ ट बांधणे आव यक आहे. 
आपणह  य न करतोय परंत ु या दवशी गगराणी साहेब गैरहजर होत.े या गो ट ला आता 



58 
 
पंधरा दवस झाले आपण याचा फॉलोअप केला का?  आपण पुढे पञ यवहार केला का?  
यानंतर आपण पाठपुरावा केला का? यासाठ  खास माणस नेमले गेले पाह जेत. जेणेक न 
आज ट . ह .वर पंपर  चंचवड महापा लका झळकत,े एमआयडीसी नाह . परवा ख डा पडला. 
ा धकरणा या लॉटवर हे झाले होत,े तो लॉट वकला. ा धकरणाने याचे पैसे घेतले,  डीपी 

चाजस घेतले परंतु पेपरला नाव काय आल क , पंपर  चंचवड शहरामधील यव थापन 
यव थीत नाह . आ ण ते कॉप रेशनवर येत, आपलाच भाग आहे हणून आपण अंगावर घेतो. 
ा धकरणाने तो लॉट देताना वह र या तेथे आतमधुन तर  दयायला पाह जे होता कंवा बाहेर 

दयायला पाह जे. ना यावर लॉट ंग केलेले आहे हे करत असताना एमआयडीसीची दुखनी 
आपण अंगावर घेतो, ा धकरणाची घतेो. आज आप याला ा धकरण थोडेसेजर  पैसे असलेतर  
एनओसी देत नाह , पह ला पञ यवहार करतात आ हांला एवढे पैसे दया. आ ण मग ते 
आप याला सांगतात आ ह  तुमची काम करतो परंतु  यानंी काम क न ठेवले याचे काय?  
पाईन रोडवर आपले काम चालले आहे, कृ णानगरला शेवट या टोकापयत जेवढे ओपन लॉट 

आहेत तेथे ेनेजचे पाणी कंबरे इतके साठलेले आहे, ेनेजचे झाकण आपोआप वर आलेले 
आहे. आ ह  समजू शकतो खुप पाऊस झालेला आहे, धरण सु दा भरलेल  आहेत. आणखी दोन 
चार दवस पाऊस पडलातर १०० ट के धरण भरतील. नागर कह  समजू शकतात परंतु या 
यव थेसाठ  बजेट या २५ ट के नाह तर तु ह  पा हजे ती र कम दया परंतु ह  सव काम 
झाल  पाह ज ेआ ण यव थीत झाल  पाह जेत. पयावरणम ये आणखी दोन माणस नेमावेत. 
बाहे न पयावरणाचा अहवाल तयार क न घेतलातर तो माणुस मागचे पान पु ढे ठेवून पुढचे व 
मागचे पान बदलतो. तु ह  मागचा अहवाल वाचावा यात आ ण  आता या अहवालाम ये काय 
बदल झाला.  क सलट टला नुसतीच फ  दयायची का? यांनी फ त मागची पुढची पान 
बदलायची आ ण तोच अहवाल रपीट दयायचे चाललेले आहे. या सगळया गो ट चा वचार 
करावा. हे बजेट शासनाने कळवलेले आहे. तु हांला हा वषय समजला पाह जे क  
नगरसेवकांना, नागर कांना कती ञास होतो हे समजले पाह ज.े आम या सार या सद यांनी 
वषय मांडलातर सगळयांना असे वाटते तुम याकडे असे तर इतर ठकाणी कसे असेल. 
पावसाळी गटरची लाईन ेनेजला जोड या गेले या आहेत.  अजठानगरचा ॉ झीट कँप आहे 
याच पावसाळी गटरच पाणी ेनेजम ये येत आ ण लोकां या घराम ये जातं. याची सु दा 
क लेन कतीवेळा केलेल  आहे. थरमॅ स चौकाम ये शॉपींग आहे या ठकाणी पाणी घुसत.े या 
गो ट  मी जर बोललेतर सगळयांना आसं वाटल क  मंगलाताई तुम याकडे अशी परि थती 
असेलतर बाक  शहरात कशी असेल.  हणून मा या एकटया भागासाठ  बोलायच नाह तर 
शहरासाठ  ह  गंभीर गो ट आहे. हा वषय मंजूर करावा.  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

     अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

      -------    
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मा.वैशाल  काळभोर-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                                                        

           वषय मांक - ४ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
 

     संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .भूिज/१/का व/३४८/२०१३  

            द.०३/०९/२०१३ 

                     २) मा. वधी स मती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 

            ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४२४ द.१८/०१/२०१४ 

     ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५०४ द.०५/०७/२०१४ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका मळकत वाटप नयमावल  २०१३ तावासोबत 
नमुद केले माणे ( ा प) तयार करणेत आलेल  आहे यास तसेच मनपा मळकत वाटप 
नयमावल  २०१३ मधील भाग-५ म ये मळकत व नयोगाचा ाधा य म ठर वणेत आला 
आहे. तथा प सदर नमुद १ ते ७ ाधा य वगासाठ  जा हर न वदे दारे काह  वगासाठ  
न वदा ा त न झालेस कंवा कमी सं येत ा त झा यास इतर आर ीत वगासाठ  या 
मळकती वाटप करणेचे अ धकार मा.महापा लका सभेला असतील. याम ये या आर ीत 
वगासाठ  शासन नणय / आदेश असतील याला बाधा न येता मा.महापा लका सभेस 
नणय घेता येतील यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.अ नता तापक र  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, माग यावेळेस सु दा हा वषय आलेला होता 
यावेळेला माह ती मागीतल  होती. पंपर  चंचवड शहरातील सगळया क पाम ये 
कोणकोण या गो ट  आहेत, मा हती अपुण होती हणून वषय तहकूब ठेवलेला होता याची 
मा हती दयावी.  

मा. शांत खांडकेकर (सहा.आयु त ्   ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 
मळकतवाटप नयमावल चा हा वषय आहे याबाबत खुलासा करतो. आप या या 
एकंदर त ॉपटया आहेत याचा आम याकडे डाटाबेस आहे. एकूण ६८७ मळकती आहेत 
या वाचून दाख वतो. एकंदर त २५ यापार  संकुलन आहेत व यात गाळयाची सं या ७५४ 
आहे यात नर नराळे गाळे २९३ आहेत, मासीक भाडयाने देतो असे गाळे १९४ आहेत,  
मनपा वापरात असले या गाळयांची सं या ११८ आहे. याच माणे भाजीमंडईची सं या 
एकंदर त १७ आहे या याम ये ८७१ गाळे आहेत, भाडयाने दलेले ५३३ आहेत, र त ३३८ 
आहेत. म छ , मटन  आ ण बीफ माकट जे आहे त ेएकंदर त १० आहेत, या याम ये 
गाळयांची सं या १४८ आहे, भाडयाने दलेले ९६ आहेत, मनपा वापरात ८ आहेत, र त ४४ 
आहेत  याच माणे सां कृतीक क , समाजमंद र, वरंगुळा क  या या वषयी आपण 
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माह ती चेक केल  होती ते एकंदर त ५५ आहेत याची भु म आ ण िजंदगी वभागाकडे न द 
घेतलेल  होती. याम ये सवच आम याकडे ह तांतरण झालेले आहे असे नाह . आम याकडे 
जे ह तांतरण झालेले नाह  ते ह तांतरणासाठ   कायवाह  करत आहोत.  याच माणे 
माग या वेळेस थकबाक चा वषय नघाला होता. वसुल साठ  काय केले जात.े कोटात 
केसेस आहेत याची मा हती देतो. डी.वाय.पाट ल त ठान समाज वकास क , समाज 
वकास सं था  अशा दोन मोठया कोटकेसेस आहेत याम ये अंदाजे ४ कोट  पयत र कम 
गु ंतलेल  आहे तसेच अ पूघर वॉटर पाक या याम ये १ कोट या वरती र कम गु ंतलेल  
आहे. 

मा.द ताञय सान े – मा.महापौर साहेब, ह  माग या वेळेस या मट ंगला सव याद  सव 
सद यांना दे यात यावी असे सांगीतलेले होत.े आकडेवार  वाचतात ती आ हांला लह ता 
येत नाह  आ ण समजणारपण नाह  तर  पुढ या मट ंग वेळेस आकडेवार सह सव वषय 
सद यांना दयावा तोपयत वषय मांक ४ तहकूब करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.तानाजी खाडे   -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 मा.महापौर-  याची सव माह ती लेखी व पात सव नगरसद यांना पुढ या मट ंगपयत 
दयावी तोपयत वषय तहकूब करणेत येत आहे.    

       यानंतर सूचन े माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 ठराव मांक -५३३                                       वषय मांक - ४ 

 दनांक - ५/८/२०१४        वभाग – मा.आयु त 
 

     संदभ-  १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .भूिज/१/का व/३४८/२०१३  

             द.०३/०९/२०१३ 

                     २) मा. वधी स मती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 

            ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४२४ द.१८/०१/२०१४ 

     ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५०४ द.०५/०७/२०१४     
                                      

वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.  
 

  अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
 

       अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
          -----  
मा.वैशाल  काळभोर-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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ठराव मांक -५३४                                       वषय मांक - ५ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
  

       संदभ:-१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प    
               .नगररचना/१७/२७९/२०१३  द.०८/१०/२०१३ 
                     २) मा. वधी स मती सभा ठराव .१३५ द.१२/११/२०१३ 
            ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४२५ द.१८/०१/२०१४ 

               ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५०५ द.०५/०७/२०१४ 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील आर णे तसेच नळी लाल पुररेषा व नद चे 

सव ण करणे कामा या र कम पये २.५५ कोट चे खचास शासक य मा यता मळणेची 
मा.आयु त यांची मागणी असल  तर  पंपर  चंचवड मनपाचा जूना व न वन मंजूर वकास 
आराखडयातील सव आर णे तसेच सव र ते सव न यांबाजूची नळी व लाल पुर रेषा सव ण 
करणे व अनुषंगीक कामे करणे या कामास र. .४०००००००/- (अ र  र. .चार कोट ) चे खचास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 

मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 
 

मा.अजीत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त, स मा.सभागृ ह. या वषया या 
अनुषंगाने एक गो ट नदशनास आणतो क , नगररचना वभागाकडून अभी ाय दला जातो 
आ ण हा मोजणीशी संबंधीत वषय अस यामुळे अभी ाय देत असताना सट  स हची मोजणी 
आ ण आप या नगररचना वभागाची मोजणी ह  श यतो जळूतच नाह . यामुळे लॅन पास 
करायला माणूस येत असतो परंत ु सट  स हचा व आप या नगररचना वभागाचा मोजणी 
नकाशाच जुळत नाह  या ट कोनातून आयु त साहेब आपण ल  घालावे. कारण आज 
अन धकृत बांधकाम क  नये अशा कारचे आदेश आहेत, आपण सवाना सांगतो, कायवाह  
करतो परंतु दुस-या बाजून े सवसामा य नागर क कंवा कोणीह  लॅन पास करायला येतो, 
मोजणी नकाश ेघेवून येतो ते हा मुळात नकाश ेजूळत नाह त. हे नकाशे जुळत नाह त याची 
मा हती आपण यव थीत दयावी. अ भ ाय घेतो तो माणूस लॅन पास करतो, बांधकाम सु  
करतो बांधकाम सु  के यानंतर अभी ाय घेतला जातो  यानंतर ल थ चे कंगला जात 
असतो, याच ेजर  चुकले असेलतर ते पाडावे लागत.े  माझी याबाबतीत अशी वनंती आहे क  
यावेळेस माणूस ब डींग सु  करत असतो याच वेळी डपाटमटकडून माक ग क न दल तर 

मला वाटत नागर कांचे खूप मोठे नुकसान वाचेल. जो जो माणसू लॅन पास करतो याला या 
अडचणीला सामोरे जावे लागत.े  यामुळे ह  अ यंत मह वाची बाब आहे याम ये आपण ल  
घालावे. दुसर  गो ट हणजे सट  स हचा नकाशा आ ण नगररचनेचा नकाशा मॅच झाला 
पाह जे. माझी वनंती राह ल क  संपूण शहराच े नकाश े वसंगत आहेत.  ते जर आपण 
यव थीत मॅच क न घेतलेतर नागर कांना फायदा होईल व अ धकृत घरे बांधले जातील. 
अनेक नागर कां या त ार  अशा आहेत क  आम या जागमे ये १०० ट के आर ण पडलेले 
आहे, असे खूप नागर क आहेत. च-होल म ये, चखल म ये १०० ट के रझ हशन म ये लॉट 
गेलेले आहेत. आता शेतक-यांना पैशाची गरज लागते तो हणतो आर ण ता यात या 
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यावेळेला आपण हणतो तुमचे आर ण आताच आ ह  ता यात घेवू शकत नाहत. या 
शेतक-यांना या या घरात अडचण नमाण झा यास याला ती जागा वक या शवाय पयाय 
नसतो आ ण आपण सांगतो आताच आ ह  ता यात घेवू शकत नाह त, हा या शेतक-यावर 
अ याय केला जातो. नगरसेवकांची अशी अपे ा आहे येक नगरसेवकांना  वॉडात गाडन, 
ले ाऊंड हावे असे वाटत.े सवच नगरसेवक सांगतात आर ण डे हलप हावे.  एवढे वष झाले 
हणावे असे आर ण वकसीत झालेले नाह . याबाबत या ठकाणी ायोर ट  ल ट या संदभात 

भू मका यावी. भूसंपादन कर यासाठ  आप याकडे नधी नाह , हणून टडीआर या 
मा यमातून जागा ता यात घेतो. परंतु नगरसेवकांची, नागर कांची मागणी टॉप ायोर ट वर 
एखादे गाडन  वकसीत हावे असे असेलतर ती मागणी आपण मा य करावी. कमान 

येका या वॉडामधील दोन-दोन आर ण डे हलप केलेतर तीथला जो टॅ सपीअर आहे, 
नागर क आहे याला समाधान वाटेल क  या नगरसेवकां या काळाम ये  या पाच वषाम ये हे 
आर ण वकसीत झाले. या अ यंत मह वा या बाबी आहेत. आज जुनी गाव पाह ल तर मला 
वाटते तेथील ५० ट के सु दा डीपी लॅनची आपण अंमलबजावणी क  शकलो नाह त.  आज 
टडीआरचा क से ट आहे, नागर कां या जागा अशा कार या डे हलप के यामुळे फायदा होईल. 
लॅन पास झालातर ि लंथ चेक ंग लगेच केल तर नागर कांचे नुकसान होणार नाह .    
 

मा.आि वनी चंचवडे - मा.महापौर साहेब, हा वषय पुररेषा सव ण संदभात आहे. या 
वषयाला अनुस न चंचवड गावातील रेडलाईन संदभातील माझा वषय होता. पवु  मी 
पुररेषेसंदभात न वचारले होत,े नो तरा या तासाला काह  कारणा तव मला उपि थत 
राहता आले नाह . तो वषय तसाच राहू न गेला. चंचवड गावातील जी काह   बांधकाम आहेत, 
जुने वाडे आहेत यांचे यू लाईनमुळे बांधकाम रखडलेले आहे. माळीणगावा सारखी दुघटना 
हो या या अव थेम ये वाडे आहेत. तर  लवकरात लवकर या वषयाला मंजूर  देवून  या या 
वभागाला सूचना देवून  हा वषय लवकरात लवकर नकाल  काढावा अशी मी वनंती करत.े 
 

मा.राज  काटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ब-याचशा वषापासून हा 
रगाळलेला न आहे. लाल पुररेषा, नळी पुररेषा याम ये अनेक जागामालकाचे खुप 
मोठया माणावर नुकसान होत.े हे सव णा बाबत आप यामाफत कंवा महानगरपा लके या 
मा यमातून तशा कारे काह  गाईडलाईन देता आ यातर याचा वचार करावा. नि चतपणे 
या याम ये मोठया माणात जागेवर रेडलाईन, यू लाईनच े ड ट स वाढणार आहे. ड ट स  
हा फ स केला पाह जे. या सगळयांचा वचार क न मंजूर  दयावी. दो ह  बाजूने समान लाईन 
असा यात याचाह  वचार करावा. अनेक भागाम ये भरपूर आर ण पे डीग आहेत. म यंतर  
भागवाईज मट ंग सु दा घेतले या हो या या याम ये भागवाईज फोटो काढलेले होते 
याम ये ायोर ट  ल ट आहे. याम ये कुठ याह  कारची कायवाह  झालेल  नाह .  दोन ते 
आडीच वषाम ये कुठ याह कारचे चांगले आर ण या ठकाणी घेता आलेले नाह त.  आडीच 
वष आमचे वाया गेले असे वाटत.े या ठकाणी चांगले डे हलपमट झालेले आहे असे कुठ याह  
कारचे सांग यासारखे झालेले नाह .  गे या वेळेस आ ह  आर णा या बाबतीत एक पञ 
दलेले आहे, कामा या बाबतीत पञ दलेले आहे ते आप याकडून याला उ तर दयावे हणून 
ववीध वभागाला सु दा गेले. तु ह  पञ पाठ वलेले आहे याची झेरॉ स त सु दा आलेल  



63 
 
आहे. कुठल ह  मागणी केल तर यव थीत उ तर आप याकडून येत नाह . जे पञ तु हांला 
दलेले आहे याचीच त आम याकडे येते. आमचे अडीच वष वाया गेलेले आहेत. पुणपणे 
अडीच वषा या कालखंडाम ये आ हांला सांग यासारखे काह ह  नाह .  गे या तीन-चार 
मह याम ये आपण सांगीतलेले होते क  दर दोन तीन मह याला भागाम ये मट ंग घेवू असे 
आपण हणलेले होत,े परंतु तशा नंतर मट ंग सु दा झा या नाह त. यामुळे ामु याने 
आर ण घेवून कायवाह  करावी अशी वनंती करतो.  
 

मा.संपत पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह व अ धकार.  आयु त 
साहेब आपण वत: येवून जागेची पाहणी क न पुररेषा नि चत करावी.  नद कना-यापासून 
पुररेषेच े अंतर कती असावे. आम याकडे नद ना यापासून पुररेषा गेलेल  आहे. २२ एकर 
आम या पवार फॉ मल ची ज मन आहे. तीन एकर ज मन पुररेषे या बाहेर जात.े  तु ह  वत: 
येवून पाहणी क न पुररेषा ठरवावी.  
 

मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सद य. मा या भागाम ये 
मासुळकर कॉलनीत ७७ व ७९ नंबरचे असे दोन आर ण आहेत. बेघरासाठ  घरे असे आहे व 
२००९ पासून ते ता यात आहेत या ठकाणी ाय हेट गाडया उ या राहतात यामुळे लोकांना 
ञास होतो. ते आर ण डे हलप का करत नाह त. दुसर एक  आर ण आहे ते गाडनसाठ  
आर ण आहे व ते आर ण अजून पयत ता यात घेत नाह त मी दोन वषापासून 
नगरपा लकेला पञ यवहार करत,े आर ण ता यात या हणून सांगते ते घेतले जात नाह . 
तसेच ७३, ७४, ७५ व ७६ असे चार आर ण आहेत. पो ट ऑफ स, वाचनालय, दवाखाना, 
पाक गसाठ  आहेत ते बीओट  त वावर डे हलप कर यासाठ  दलेले आहे पण अजून पयत 
या ठकाणी डे हलपींग काह च  झालेले नाह , याला शासनाची मा यता आहे का? याचा 
खुलासा करावा. 
 

मा.अतुल शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.सभागृ ह. जुना व नवा डीपी लॅन अगोदरच मंजूर 
झालेला आहे यातील आर ण वकसीत होणेह  तेवढेच आव यक आहे.   आप या शहरात 
तीन नदया वाहत असून यापुव ची यू लाईन टाकल  यावेळेस तेथील थानीक लोकांना, 
थानीक नगरसेवकांना, पदा धका-यांना कोणालाह  व वासात घेतलेले नाह . या अ धका-यांनी 

मेर  या सं थेनी यू लाईन आखल  असे सांगीतल.े परंतु ती आखताना यांनी ऑफ सम ये 
बसून यू लाईन आखलेल  आहे. मधुबन कॉलनी ती सोडून मल टर या भींतीपयत यांनी 

यू लाईन केलेल  आहे.  मा याकडे आपण ह जीट केल  तेथे आपण बघीतलेले आहे ९० 
ट के भींत पुण झालेल  आहे. तसा पुराचा धोका पण कमी झालेला आहे. माझी एवढ च वनंती 
आहे क   ह  यू लाईन कमी करावी आ ण हा वषय मंजूर करावा. 
 

मा.शञु न काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
ह ीतील आर णे तसेच नळी आ ण लाल पुररेषा व नद चे सव ण कर यासाठ  ४ कोट  
ाय हेट सं थेला देतो. ाय हेट सं था सव ण करत असताना मालक  ह का या याद तील 

रेकॉड सट  स हला मॅच होणार नाह , कारण मा या वॉडाम ये मोनाच या सं थेने स ह केलेला 
होता. या सं थे या रेकॉड माणे आ ण सट  स ह या रेकॉड माणे  याम ये कमीत कमी 
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तीन ते चार मी.चा फरक पडलेला आहे. आपण या सं थेला काम देतो या सं थेनी सट  
स ह या रेकॉडशी टपण क न केले पा हज.े आपण ४ कोट  या सं थेला देतो खरेतर ती सं था 
काम क न जात.े नगररचना वभागानी खुलासा करावा क  अशा कती केसेस आप याकडे 
आहेत क  ओ हर लॅ पींग झाले या आहेत. टाऊन लॅनींग सांगते सट  स हला जा, सट  स ह 
सांगते  यांच पञ घेवून या तर  आपण यावर ल  दयाव. 
 

मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, सव स मा.सभागृ ह. आप याला या या 
पा ठमागचा सगळा इ तहास यू लाईन, रेडलाईनचा मा हती असेल कंवा नसेल. परंतु कुठेह  
अ या महारा ात कंवा पु या या आप या जवळ या  महानगरपा लकेम ये अशा कारची 
कुठल ह  लाईन आतापयत आखल  गेलेल   नाह . परंतु त काल न आयु तां या मागणीव न 
या ठकाणी यू लाईन आख याचे ठरले. या यापुव  दोन वेळेस सव ण झाले यावेळेला काह  
पैसे खच झालेले आहेत. यावेळेला जो अहवाल तयार झालेला आहे तो अहवाल या ठकाणी 
सभागृ हात आलेला नाह . कती घर याम ये बाधीत होतात, मी कुठ याह  बांधकाम 
यावसायीकां या संदभात बोलणार नाह . आि वनीताईनी सांगीतले चंचवड गावातील जुने घरे 
आहेत ती घर गेल  क येक वषापासून यांची साधी भींत जर  पडलेल  असेलतर, बांधकाम 
कर यास परवानगी नाह . या पंपर  चंचवड महानगरपा लकेला कुठल साडेसाती लागल  का. 
कुठल हण लागल हे माह ती नाह .  आधी परवान या द या गे या, मग ते बफर झोन असू 
देत आधी परवान या महापा लकेनी द या व नंतर बफर झोन आले, रेडझोनच तसच झाल 
अगोदर परवान या ा धकरणान े द या व नंतर  रेडझोन ा धकरणावरती आले. यू लाईन, 
रेडलाईनच तसच झाल लोकांनी घर बांधल  आ ण आता तु ह  नयम करता. या 
सवसामा यां या घरासाठ  वेगळा  वषय झाला पा हजे. मला एक शंका येत,े शंका हणून 
सांगते  महापौरासगट बरेचसे पदा धकार   बाहेर या देशाम ये फ न  आलेले आहेत. आ ह  
सु दा जावून बघुन आलेलो आहोत. समु ात हॉटेल आहे. मु ंबईम ये मं यांचे बंगले आहेत, 
यांना कुठ रेड, यू लाईन नाह  आ ण आप याला का खाजून अवदान आण याची गरज आहे 
हे मला समजत नाह . येक गो ट अंगावर घेवून काम कर याने महापा लकेचा वकास 
खुंटलेला आहे. हा वषय नि चतपणे तु ह   मंजूर करा  कती दवसह  तहकूब ठेवलातर न 
सुटणार नाह  हे आ हांला सगळयांना कळतयं  परंतु याम ये जे वषय असतील ते न माग  
लागत नसतीलतर सवसामा य नागर कांचे बाबतीत कुठलातर  नणय घेतला पाह जे. दुसर  एक 
शंका अशी येत ेक   हा वषय लवकर नाह  सुटलातर अशा कारे जागेचे भाव पाडायच,े कंवा 
सवसामा य लोक घर वकून दुसर कडे नघून जातील आ ण मग लाईन बदल करायची आ ण 
या याम ये घुसायच ंअसा काह  लॅन आहे क  काय अशी शंका पण हाळू हाळू येवू लागलेल  
आहे.  नाह तर या या शवाय अजून एक काम करता येईल ह  जी तीनशे साडेतीनशे घर 
आहेत  यांचे पुनवसन क न दया. मराठ त एक हण आहे “आई जेऊ घालत नाह  आ ण 
बाप भक मागू देत नाह ”  तु ह  यांना काह ह  क न देत नाह त, यांना यां या घराम ये 
कुठल ह  सु वधा उपल ध क  देत नसालतर  यां यावर खुप मोठा अ याय आहे.  सव 
कारचे कर यांचेकडून घेत असताना यांना कुठ याह  कार या सु वधा देवू शकत नाह त. 
यांची काह च चुक नाह , नंतर ती लाईन आलेल  आहे. तु ह  कुठलातर  नणय घेतला पा हज े
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यासंदभात या लोकांची मट ंग घेतल  पा हजे, यांना जावून वचारल पा हजे क  तुम या 
काय अडचणी आहेत. या सभागृ हाने नणय यायचा आ ण यां यावर लादायचा अशा कारचा 
अ याय या लोकांवर होवू नये अशी माझी वनंती आहे.      
 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह वषय अवघड 
क न ठेवला आहे, याच स मा.सभागृ हान.े “आ बैल मुझे मार” तशी ह  लाल, नळी, पवळी, 
काळी सवच रेषा आखुन घेतलेल  आहे आ ण यांनी आप या काळजाचे तुकड,े या गावक-
यांनी तीथे आले या, थलांतर त झाले या लोकांना दले, वकले आज तेच लोक या घराम ये  
राहतात या भींतीचेच पाणी हायची वेळ आलेल  आहे. दोन-दोन, तीन-तीन फुट भींती आहेत 
आ ण अशा वाडयाम ये ते राहतात. काह  कारणामुळे यांची शेती वकून आता त ण मुल 
उदयोजक झालेल  आहेत, यांची ई छा आहे क  गावातील घर बांधावीत, काय चुक आहे 
यांची. यांनी घर बांधायच तर नाह , पण ते दु त सु दा क  देत नाह त. मी या भागात 
राहते या चंचवड गावातील हा ॉ लेम आहे. आमचे संपुण गाव पुर नयंञण रेषेम ये आहे. मी 
अनेकवेळा बोललेले आहे आता आि वनीताई चचवडे या ठकाण या नगरसेवीका आहेत पुव  
९२ ते ९७ ला मी या ठकाणच नेतृ व करत होत.े  मा.आजीत दादा आले होते या दवशी एक 
मुलगा खुप चौताळून आला आ ण यांन वचारल क , काय झाल चंचवडगावच, काय केल 
चंचवडगावच तु ह , फ त लाल आ ण नळया रेषेम ये आ हांला ठेवलेलं आहे. आयु त साहेब 
तो पु हा तुम याकडे आलेला होता, तु ह  याचा नंबर घेतला होता. त ण मुल चडलेल  आहेत 
याच एक उदाहरण मी तु हांला दले. या ठकाणी  याच राजकारण नाह . मी सुलभाताईना 
सांगते हा वषय मंजूर करायचे सवच प ान ठर वलेले आहे आ ण तो आजच मंजूर करायचा 
आहे, यात आनंद आहे.  आ ण या यातह  आनंद आहे क  जी लाल आ ण नळी पुररेषा आहे 
ती आता खुप कमी होणार आहे, खरं हणजे ती नकोच होती. पु यात खडकवासला सारख 
धरण फुटल खुप मोठा पुर आला आ ण याचे अजून शंभर वष झालेल  नाह त. हणजे शंभर 
वष िजथं पाणी आलं तथ ती लाल रेषा आहे. आता यां याकडे लालह  नाह  आ ण पवळीह  
नाह . अगद  जवळच मला वाटत शंभर-दोनशे फुटावर श नवारवाडया या तेथून जर पाह लतर 
आगद  उंच भींत बांधलेल  आहे. तेवढाच नद चा आ ण  पुररेषेचा संबंध आहे या या शेजार  
रोड आहे आ ण रोड या पल कडे घर आहेत. कुठलेह  कुठ या रेषेत नाह  काह  ऑ जे शन 
नाह त. उंच उंच इमारती तेथे उ या आहेत हणजे आपण थोडातर  याबाबतीत वचार 
करायला हवा. अथात आता तो सव वनवास या वषयामुळे संपणार आहे असं मला वाटत परंतु 
यासाठ  आव यक असणार  ई छाश ती या शासनाकडे पाह ज.े १९६७ साल  िज हा धकार  
लेआऊट झालेला आहे आ ण  या ठकाणी असलेले ज ेआर ण आहे, ओपन पसे ठेवलेले आहे 
यावर आर ण आहे. १९९९ ला तेथे टडर काढलेले होत,े कंप ड बांधले गेले, उरलेला एक लॉट 
आहे, नगररचना वभागात गेलेतर ते हणतात ती जागा ता यात नाह , कायदा वभागात गेल,े 
एकजण कोटात गेले होत े  तो कोटाचा नणय आणलेला आहे तो महापा लके या बाजूने 
लागलेला आहे. तर ह  आजतागायत या लॉटला कंप ड घाल याचे काम झालेल नाह . 
थाप य हणते आम या ता यात नाह , नगररचना हणते आम या ता यात नाह . हणजे 

करायचं काय, अधा लॉट तु ह  घेतला आहे. अ यासाठ  सु दा आ हांला या वभागात फरावे 
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लागत.े या लॉटच टडर काढलेले आहे तो लॉट आप या ता यात आहे हणूनच टडर 
काढलेले होत ेनां. मग आता तो परत कसा जातो. यानंतर या ठकाणी नगररचना वभागा या 
उपसंचालक मा. भदाणे मॅडमला सु दा हे सांगीतलेले आहे क  तो लॉट ब डर या घशात कसा 
गेलेला आहे. मा या कॉलनीतील लोकांचा हा खुप मोठा न आहे, मुलांना खेळायला जागा 
नाह . मा या भागामधील स.नं.१९५ मधला १९० हा एक हे टरचा लॉट आहे तो 
महापा लके या अ धका-यांनी ता यात घेतलेला आहे. साहेब, या अ धका-यांना तु ह  बडतफ 
करायचय. मुलां या खेळा या मैदानावर यांनी अ त मण क न पञाशेड बांधले यांचा संपुण 
कायभार संपलेला आहे.  मी तु हांला आ यापासून सांगते, हे पञाशेड काढून टाका कारण 
या ठकाणी अन धकृत लोक राहतात. अन धकृत घर पाडायच या अ धका-यांना कळतयं, आ ण 
मग लोक वसवतात कसे?  सगळया बाबतीत हेच अ धकार  दोषी आहेत या लोकांना हे काम 
जमत नाह  यांनी काम सोडून दयावे. या ठकाणी काय परि थती आहे हे राञी फोन करते 
आ ण  सांगते मी. मी यानंतर तुम याकड े हॉटस ्  †òपवर फोटो पाठ वत जाईल. रोडवर 
फरतात यावेळेला फोटो पाठवेल हणजे तुम या ल ात येईल. या अ धका-यांना राञी तेथे 
फरायला पाठवा. तेथ े पाणी प यासाठ  लोक टाक  वापरत नाह त ती कशाला वापरतात  
आ ण नळाखाल  कसल माप लावतात यासाठ  या अ धका-यांना हणा तेथे जावुन या, 
नाह तर साहेब तु ह  कोणालातर  पाठवाव. अशा भयानक अव थेम ये असे लॉट आहेत.  
याची महापा लकेनी सु दा जबाबदार  घेतल  पाह जे. आयु त साहेब, हे हजार वेळेस मी 
सांगीतलेले आहे यानंतर मी या अ धका-यांना सांगणार नाह . पा या या बाबतीत  धो धो 
पाऊस पडतो आ ण माझे लोक टेरेस व न पडणारे पाणी वापरत होते साहेब. अ रश: साहेब, 
डोळयाम ये पाणी येत होतं. तु हांला सांगीतलतर  तु ह  ऐकल नाह. तु ह  यांना सांगीतल 
तर  मी सांगेल तेवढेच पाणी दयायच. ते वत: तेथे टाक वर जावून वॉलमनला भेटले. साहेब,  
आमचा यांचा काह  वाईटपणा नाह .  बोल यास सु ंदर गोड बोलतात पण  वॉलमनला जावून 
सांगीतले मी सांगेल तेवढेच पाणी दयायच.े  आयु त साहेब आपण फोन के यानंतर आज 
आ हांला पाणी यव थीत आलं.  रे वेलाईन सोडल तर तर पाणी भरपूर आहे आ ण आमचे 
लोक रे वेलाईन ओलांडून पाणी आणतात. मला हे सांगायच आहे क  आमच जे आर ण आहे 
ते यातून सोडवा आ ण मुलांना मोकळा वास यायला,  खेळ यासाठ  ती जागा र कामी 
क न दया. यानंतर दुसर असं आहे साहेब, क  जी नळी, लाल पुररेषा आहे ती आता कमी 
होणार आहे. मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप यां या य नाने तीन बंधारे फोडलेले आहेत 
आ ण यामुळे आता आपोआपच बंधारे फोड यामुळे जो पा याचा फुगवटा येवून जी पुररेषा 
दुरपयत गेलेल  होती ती पुर नयंञण रेषा आता आपोआपच कामी होणार आहे. या वषयाला 
मंजूर  आ ह  देतोयं परंत ु नगररचना वभागाने वर त कायवाह  क न आर ण ता यात 
यावीत ती ह  ता यात यावीत आ ण कायवाह  करावी ह  वनंती.  

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
      अनुकूल- ८१         तकूल- ० 
      अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------- 
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मा.अ नता तापक र -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े          

                                          वषय मांक - ६ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
                                                                                     
              संदभ:- १) मा.भाऊसाहेब भोईर मा.शैलजा शतोळे यांचा ताव. 

     २) मा. वधी स मती सभा ठराव मांक २१४ दनांक   
                    १०/०२/२०१४ 

  ३) मा.महापा लका सभा ठ. .५१७ द.०५/०७/२०१४ 
 

 ी.अ नल एम.मगशे ी हे महारा  शासना या भूकंप पुनवसन क पाम ये द.४ 
डसबर १९९५ रोजी जू झाले. भूकंप पुनवसन क पाम ये यांनी ४ डस. १९९५ ते ३० ए ल 
१९९८ या दर यान काम केले असून यांना उ कृ ठ अ भयंता हणून वशेष गुणव ता 
ो साहनपर पुर कार देऊन महारा  शासनाने गौर वले आहे. क प संप यानंतर द.१८ ए ल 

२००२ म ये शासनाकडून प.ं च.ंमनपाम ये क न ठ अ भयंता पदावर जू झाले.  सन १९९५ ते 
२००२ हणजे एकूण ७ वष सेवा जे टता कालावधीचे यांचे नुकसान झाले आहे. तसेच ७ 
वषाचे वेतनवाढ चे (Increment) नुकसान झा यामुळे यांचे सेवाजे टता व आ थक असे दोन 
कारे नुकसान झाले आहे.  ी.अ नल मगशे ी यांचे प.ं च.ंमनपातील कामकाज चांग या 
कारचे अस यामुळे यांची सेवा जे टता न डावलता यांना ४ डसबर १९९५ ची मा नव 
दनांक देऊन यांना आ थक लाभ देणेत यावा. तसेच सेवा नवृ तीसाठ  ४ डसबर १९९५ ह  
तार ख ाहय धरावी अशी शफारस महारा  शासना या नगर वकास वभाग मु ंबई यांचेकडे 
मा यतेसाठ  पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, हे १९९५ रोजी कॉ ॅ ट प दतीन े जू झालेले आहेत 
आ ण समजा कॉ ॅ ट प दतीने जू झाले या लोकाचंी सेवा जर आपण आप या या सेवेम ये 
ऍड क न घेतल तर, ाहय धरल तर आम याकडे १९९७ म ये ३७२ घंटागाडी कामगार घेतलेले 
होत.े आशा होती, याह  लोकांना क  आपण परमन ट होऊ परंतु आम याकड े एक असे 
अ धकार  होते क  यांनी कामगार या ऐवजी कॉ ॅ टर, ठेकेदार हणून यांना घेतल आ ण 
या लोकांना कॉ ॅ ट प दतीन घेतल असं सांगीत यामुळे आजतागायत १९९७ म ये घेतलेले 
कॉ ॅ ट मधले कामगार आजतागायत त ेपरमन ट झालेले नाह त ह  शोकांतीका आहे. यातले 
शंभर ते दडशे मेले सु दा असतील. साहेब, कुञा मेलातर तेच लोक उचलून नेतात, आपले 
परमन ट कामगार हात लावत नाह त. काह ह  झालेतर  कतीह  घाण काम असू दयात ते 
करतात. कोणीच नसतीलतर राञी येवून हे लोक काम करतात. यांची सेवा ाहय धरल  नाह  
कारण ते कॉ ॅ ट प दतीवर आहेत हणून. परवा प ने यां या सभागृ हाम ये हा वषय 
फेटाळ याचे ठरलेले होत.े हा वषय बदलून नंतर कोण फेरसादर करणार आहेत. आयु त साहेब 
आपण फेर सादर करणार आहेत का? श यच नाह . यांना माग या म ह यात मेमो मळालेला 
आहे तो काय मळाला हे आ हांला कळाव. आ ण यांना तु ह  फेर मेमो देणार आहेत का फेर 
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सादर करणार आहेत याचाह  खुलासा करावा. आम याकडे कॉ ॅ ट प दतीने कामाकर ता 
वॉलमन आहेत तचे लोक क येक वषापासून काम करतात. पा या या टाक वर मजूर हणून 
लोक काम करतात. क येक वषापासून ते काम करतात या सगळया लोकांचीह  सेवा ाहय 
धरा व यांनाह  परमन ट करा. तर  फेरसादर के यानंतर तु ह  आ ह  कसा काय समाचार 
यायचा आहे  हे घेव ूयात.  हा वषय कोणा यातर  मेहरबानीने आणलेला असेलतर हा वषय 

द तर  दाखल करावा अशी मी वनंती करते.                        

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माझे सव सहकार   येक 

क मट त वेगवेगळे वषय येत असतात. आ ह  सवप ीय काम करतो, सव सहकार  आहेत. 

वधी स मती मधुन वषय आलेला आहे आ ण हणूनच आ हांला वधी स मतीचा अपमान 

करायचा नाह . वधी स मती म ये आमचे सहकार  आहेत यां याकडून वषय आलेला आहे. 

भाऊसाहेब भोईर असतील, शतोळे असतील हा वधी स मतीमधून वषय आलेला आहे. 

या ट ने हा वषय शासनाला यो य वाटलेतर शासनाने रतसर आणावा. हणजे यात 

कोणा याह  मनाम ये क तू परंतु असायच ं कारण नाह . हा वषय यो य असेलतर 

शासनाकडून आणावा.  शासन मा य करणार असेलतर सभागृ हाम ये वचार क . आ हांला 

या याम ये  कुठ याह  सभासदाचा कंवा क मट चा अपमान करायचा नाह  हणून हा वषय 

शासनाकडे पाठ वतो, शासनाला यो य वाटलेतर हा वषय आणावा.  

मा.शमीम पठाण – मा.आयु त साहेब, आपण हा वषय मांडू शकतो का? तुम या नयमात 

बसतो का?  शासनाकडून हा वषय येवू शकतो का?   

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. हा सद य ताव 

आहे. हा ताव वधी स मती माफत आलेला आहे. आयु तांनी ठेवलेला नाह . न असा आहे 

क  स मा.सद य भाऊसाहेब भोईर यांचे नाव याम ये आहे. ते काँ ेस प ाचे ये ठ नेते 

आहेत यांनी ताव ठेवलेला आहे. हा वषय द तर  दाखल करणार आहोत परंतु द तर  

दाखल के यामुळे अ धका-यांवर अ याय होत असेलतर  याबाबतची शह नशा शासनाने 

करावी. यांना वषय आव यक वाटलातर आणावा अ यत: द तर  दाखल करावा.  

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ द तर  दाखल करणेत यावा अशी सूचना 

मी मांडतो. 

मा.उ हास शे ी -  मा. महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

     यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक -५३५                                       वषय मांक - ६ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त     
                                                                                                  

            संदभ:- १) मा.भाऊसाहेब भोईर मा.शैलजा शतोळे यांचा ताव. 

        २) मा. वधी स मती सभा ठराव मांक २१४ दनांक   

                 १०/०२/२०१४ 

३) मा.महापा लका सभा ठ. .५१७ द.०५/०७/२०१४ 

               वषय मांक ६ द तर  दाखल करणेत येत आहे.  

 अनुकूल- ८१         तकूल- ० 

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

      ----- 

मा.वैशाल  काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                      वषय मांक - ७ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
 

  संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

             द.०४/०९/२०१३ 

          २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 

          ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

             ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 
 

        पंपर  चंचवड मनपा ह ीत चाकण,देहू,आळंद , हंजवाडी, हाळुंगे मोई, मा ंजी व 

इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अ भ ाय सादर करणेपूव  सव 

पदा धकार  यांची बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु त यांचे क ात घे यात आल . सदर 

बैठक त मनपा ह यी या उ तरेकडील १४ गावे आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील ६ गावे 

मनपा ह ीत समावेश करणेबाबत स व तर चचा करणेत आल  आ ण सदर ह वाढ चा ताव 

मा.शहर सुधारणा स मती माफत मा.महापा लका सभेपुढे सादर करणेबाबत चचा झाल  तथा प 

स य:ि थतीत मनपा ह ीला लागून असलेल  गावे मनपा ह ीत समा व ट करणे यो य होईल. 

यानुसार खाल ल नमुद मनपा ह ी या उ तरेकडील आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, 

नघोजे,देहू, व लनगर आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील गहु ंजे, जांब,ेमा ंजी, हंजवाडी, 

माण, नेरे,सांगवडे ह  मनपा ह ीला लागून असलेल  एकूण १४ गावे मनपा ह ीत समा व ट 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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मा. दा लांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.तानाजी खाडे  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडतो.   

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता—                     

ठराव मांक - ५३६                                      वषय मांक - ७ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
 

  संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

             द.०४/०९/२०१३ 

          २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 

          ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

             ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 
 

       वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 

     अनुकूल- ८१         तकूल- ०  

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

केले. 

          ----- 

मा. दा लांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                     वषय मांक - ८ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 

    संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  

             द.०७/१०/२०१३ 

          २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 

          ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

          ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
 

       पंपर  चंचवड मनपा ह ी या उ तरेकडील आ ण मनपा ह ीला लागून असलेल  ७ 

गावे आ ण मनपा ह ी या प चीमेकडील ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह ीत समा व ट 

करणेबाबत ताव मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह ीत समा व ट करावयाचे गांव-े 

मनपा ह ी या उ तरे कडील ७ गावे- आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, नघोजे, देहू, व लनगर. 
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मनपा ह ी या प चीमे कडील ७ गांवे- हंजवडी, जांबे, माण, मा ंजी, नेरे, गहु ंज,े सांगवडे 

वर ल माणे ताव प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वये मा.शहर 

सुधारणा स मतीमाफत मा.महापा लका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार 

ी. दल प मो हते यांनी द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, 

कु ळी, नघोज,े चंबळी, केळगांव, सालु ं ,े महाळुंग,े खराबवाडी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, 

कडाचीवाडी या गावांचा पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीत समावेश होणेबाबत वरोध केला 

अस याचे आ ण सदर गांवे मनपा ह ीत समावेश क  नये असे नमूद केले असून यासोबत 

ामपंचायती या ठरावाची त जोडल  आहे. तुत वषय मा.महापा लका सभेपुढे सादर केलेला 

अस याने या वषयासोबत मा.आमदार ी. दल प मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  

मा.महापा लका सभेपु ढे सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर   -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.तानाजी खाड े -  मा. महापौर साहेब, वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी 

करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.आर.एस.कुमार  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ५३७                                      वषय मांक - ८ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 

 

    संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  

             द.०७/१०/२०१३ 

          २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
          ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

             ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
  

       वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभेच ेवेळी करणेत यावा. 
 

     अनुकूल- ८१         तकूल- ०  

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

     केल े

        ----- 
 

 



72 
 
मा.अ नता तापक र – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                     वषय मांक - ९ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 

 

  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . शासन/८/का व/१७५/२०१४ 

            दनांक २५/०२/२०१४  

           २) मा.महापा लका सभा ठ. .४८९ द.०५/०७/२०१४ 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेन े यरोग तपासणीसाठ  आणलेले मशीन वापरा वना 

पडून असलेबाबत वधानमंडळ सन २०१३ चे अथसंक पीय अ धवेशनात वधानप रषद 

तारां कत न . ३७९२० व वधानसभा तारां कत न .१०६१६७ उपि थत झालेले आहेत.  

याबाबत मा.मं ी महोदयांनी वधानसभेम ये दले या अ वासनानुसार महारा  शासन 

नगर वकास वभागाने द.२०/०३/२०१३ रोजी या प ा वये वनावापर मशीन पडून राह यास 

जबाबदार असणा-या अ धकार  व कमचार  यांची चौकशी क न संबं धतांची जबाबदार  

नि चत क न यांचेवर नयमानुसार कायवाह  करणेबाबत आदेश दलेले आहेत. सदर 

करणी वसद यीय स मतीने सादर केले या ाथ मक अहवालानुसार BACTEC® MGITTM 

960 System for Micro Bacteria Testing with Accessories यरोग तपासणी उपकरण खरेद  

न वदा येम ये व मशीन या कंमतीबाबतचे कामकाजात गंभीर व पाची अ नय मतता 

आढळून आ याने दनांक २३/०४/२०१३ चे आदेशा वये ी.लोखंडे तानाजी म याबा भांडारपाल व 

ी.गराडे ानदेव नामदेव उपलेखापाल या कमचा-यांना सेवा नलं बत क न खाते नहाय 

चौकशीकामी आदेश पार त कर यात आलेले आहेत. 

 वसद यीय स मतीने सादर केले या ाथ मक चौकशी अहवालानुसार  

  

१. BACTEC® MGITTM 960 System for Micro Bacteria Testing with Accessories 
यरोग तपासणी उपकरण खरेद या न वदा या कामकाजात आढळले या 

अ नय मत बाबीस डॉ.नागकुमार कुणचगी नवृ त आरो य वै यक य अ धकार  व 

डॉ.राजशेखर अ यर नवृ त वै यक य संचालक 

२. सदर उपकरणा या कंमतीबाबतच े कामकाजात आढळले या अ नय मत बाबीस 

डॉ.नागकुमार कुणचगी, नवृ त आरो य वै यक य अ धकार 
 

३. BACTEC® MGITTM 960 System for Micro Bacteria Testing with Accessories 
यरोग तपासणी उपकरण वनावापर बंद राहणेस डॉ.नागकुमार कुणचगी नवृ त 
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आरो य वै यक य अ धकार  डॉ.राजशेखर अ यर नवृ त वै यक य संचालक डॉ.आनंद 

जगदाळे नवृ त वै यक य अ ध क वाय.सी.एम.एच.  
 

हे अ धकार  जबाबदार अस याचा ाथ मक न कष ा त झालेला आहे. 
  

तर  महारा  नागर  सेवा ( नवृ ती वेतन) नयम 1982 मधील 27 (2) (ब) नुसार कमचार  

सेवा नवृ त हो यापुव  वभागीय कायवाह  चाल ूझाल  नसेल तर शासना या मंजूर शवाय ती चाल ू

केल  जाणार नाह , अशी तरतुद आहे. महारा  महानगरपा लका अ ध नयमामधील कलम 45 

मधील तरतुद नुसार आरो य वै यक य अ धकार  यांची “ नयु ती ा धकार ” महापा लका ह  आहे. 

यामुळे महापा लका अ धका-यां या बाबतीत सेवा नवृ तीनंतर वभागीय कायवाह  कर यासाठ  

मा.महापा लका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. डॉ.नागकुमार कुणचगी, नवृ त आरो य 

वै यक य अ धकार , डॉ.राजशेखर अ यर, नवृ त वै यक य संचालक व डॉ.आनंदराव जगदाळे, 

नवृ त वै यक य अ ध क हे महापा लका सेवेमधून नवृ त झालेल े असून ाथ मक चौकशी 

अहवालानुसार BACTEC®  MGITTM 960 System for Micro Bacteria Testing with 

Accessories या यरोग तपासणी उपकरण करणातील अ नय मत बाबी व सदर उपकरण 

वनावापर बंद रहा यास यांची सकृत दशनी जबाबदार  नि चत होत आहे. या तव करणी 

डॉ.नागकुमार कुणचगी, नवृ त आरो य वै यक य अ धकार , डॉ.राजशेखर अ यर, नवृ त 

वै यक य संचालक व डॉ.आनंदराव जगदाळे, नवृ त वै यक य अ ध क यां या वरोधात 

महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील नयम २७ मधील तरतुद ं या योजनाथ 

महारा  नागर  सेवा ( श त व अ पल) नयम १९७९ मधील नयम ८ म ये व न द ठ त केले या 

कायप तीनुसार, करणात दोषारोपप  दाखल करणे, चौकशी अ धकार  व सादरकता अ धकार  

यांची नयु ती करणेबाबत व एकुण करणी वभागीय कायवाह  ता वत कर यास आयु त, 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. दा लांडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.राज  जगताप - मा.महापौर साहेब, आयु त साहेब, सभागृ ह व पञकार बंध.ु यरोग 

तपासणीसाठ  आणलेले मशीन वापरा वना पडून असलेबाबत वधानमंडळ सन २०१३ चे 

अथसंक पीय अ धवेशनात वधानप रषदेत तारां कत न उपि थत झालेले आहेत. 

याम ये तीन वैदयक य अ धकार  व दोन कमचार  या कमचा-यांना सेवा नलं बत क न 

खाते नहाय चौकशीकामी सभागृ हात वषय आलेला आहे. असा वषय दोन-दोन वषानी 

खाते नहाय चौकशीसाठ  येतो.  सदर मशीनसाठ  नवीदा . ७ नुसार २०११-१२ म ये 

जाह रात देणेत आल  होती. सदर मशीनची कमंत १७,२०,२२४/- इतक  असून ती ३५ 

लाखावर गेलेल  असताना पु हा कमंत वाढवल  पु हा वाढवून सु दा ५०,६६,७००/- पये 
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मंजूर केलेले आहेत ह  कमंत वाढ व याचे कारण काय?  सदर मशीन या नवीदेतील अ ट 

व शत  बाबत त काल न आयु त यांनी शंका घेतल  असताना सु दा यां या शंकेचे 

नरसन न करता ती खरेद  कर यात आलेल  आहे. सदर मशीन आयात केलेल  तार ख 

४/२/२०१२ असताना जकात पावती द. २/३/२०१२ ची कशी? सदर मशीनचे नवीदेतील 

चुकाबाबत त काल न मा.आयु तांनी शेरा मारलेला असताना याबाबतीत चौकशी कर याचे 

का टाळलेले आहे. याम ये पारदशकता असणे गरजेचे होत.े  द ता वभागाने खरेद  

या छाननी कर याचे का टाळल,े  रा या या मु य ऑडीट वभागाकडून ऑडीट होत 

असताना देखील ह  नवीदा ऑडीटपासून लप व यात आल  ते लप व याचे कारण काय? व 

कशासाठ . संपुण खरेद  या सदोष व संशया पद असून याबाबतचा खुलासा होवून 

दोषीवर कडक कारवाई होणे आव यक आहे.  आयु त साहेब, वायसीएम म ये असे कार 

होत असतीलतर, ३१ जुलैला, पेपरम ये आलेले आहे उ च यायालयाने आदेश दलेले 

आहेत, असा कारभार महापा लकेतून होत असेलतर महापा लका बरखा त करावी. वैदयक य 

अ धकार , आयु त, महापौर यांनी वायसीएमकडे ल  देणे आव यक आहे. असे कार 

झालेतर महापा लका बरखा तीची वेळ येवू नये. असे झालेतर आम या सारखे नवीन 

सद य आहेत काह ं या दोन-दोन, तीन-तीन टम झाले या आहेत परंतु आम यासार या 

नवीन सद यांची मान पण जाईल व गळी पण जाईल. हणून यासाठ  सवानी मान जाऊ 

नये यासाठ  या वषयावरती जा त ल  देवून  ह  महापा लका बरखा त हायला नको 

यावर ल  दयायला पा हज.े आप या महापा लकेम ये काय काय घोटाळे चालतात याकडे 

ल  दयावे. या वषयाची चौकशी करावी.  वायसीएमम ये असे कार होत असतात 

या याकडे ल  दयावे व चांग या  कारे चौकशी करावी. 

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, माय ो बॅ टेर या टे ट ंग मशीन पाच वष 

वापरलेले नाह  ते वायसीएम म ये पडून होत.े या ब ल वधानपर षदेम ये तारांक त न 

उपि थत झाला यावेळेला मंञी महोदयांनी आ वासन दलेले होत.े याब ल चौकशी होणार 

आ ण यांनी चुक केल  यां यावर कारवाई होणार. या नंतर मंञालयातून चौकशी 

संदभात पञ आले, याम ये मे शन केलेले आहे. या मशीनची अ नयमीतता आहे व पाच 

वष पडून होती याब ल तीन डॉ टरांना दोषी ठर वलेले आहे. त ेडॉ टर काह  आपले दु मन 

नाह त आपले मञ आहेत परंतु चुक केल  आहे, चुक केले या माणसाला असे सोडलेतर 

पि लक आप याला माफ करणार नाह . पि लकने आ हांला नवडून दलेले आहे. माणूस 

कोण आहे ते आप याला बघायच नाह , मला मा हती आहे डॉ.नागकुमार हे आजार  आहेत, 

डॉ.अ यर हे मा या वॉडात राहतात ते माझे मतदार आहेत. पण या अथ  इ वॉयर  

क मट  सांगत,े त े तु ह  नजरअंदाज क  शकत नाह त. अती मणसाठ  १५५  पद 

भर याबाबत गे यावेळेस वषय होता, मी सांगीतलेले होते कोटाने आदेश दलेले आहेत हा 
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वषय पास करावाच लागेल पण तो वषय तु ह   फेटाळला. काय झाले, असे कामकाज 

चालत असेलतर पंपर  चंचवड महापा लका बरखा त क  असे कोटाने सांगीतले. आता तो 

ठराव २३ तारखे या अगोदर पास करावाच लागेल. एकतर द तर  दाखल झालेला ठराव 

तीन मह ने घेवू शकत नाह  आता तो ठराव १ के खाल  घेवून तो ठराव करावा लागेल 

अ यत: हायकोट आप याला बरखा त करणार. बरखा त क न यायच का ? येथे अनेक 

नवीन नगरसेवक नवडून आलेले आहेत. असाच वषय आहे, कोणीतर  पीआयएल हणून 

गेले आ ण हायकोटाचे आदेश आणले. येथे क मट ने इ वॉयर  केलेल  आहे या यावर 

कारवाई कर यासाठ  आयु त परवानगी मागतात, नाह  दल तर आपण टाचाराला सात 

देतो असा अथ होतो. मला सभासदांना वनंती आहे हा ठराव न फेटाळता आयु तांना 

पुढ ल कारवाई कर यासाठ  परवानगी दयावी. कारवाईम ये काय होणार आहे यांना काह  

फाशी लागणार नाह . यां याकडून वसुल  होईल दुसर काय होणार आहे. मग का परवानगी 

देत नाह त. आपण परवानगी दल  नाह तर आयु त हे क  शकणार नाह त का? आप या 

माह तीसाठ  सांगतो, कमीशनरांना आपण केलेला ठराव र  कर याचा सु दा अ धकार आहे.  

तर  माझी वनंती आहे हा वषय द तर  दाखल क  नका आयु तांना पुढ ल कारवाई 

कर यासाठ  परवानगी दयावी व हा वषय मंजूर करावा.                 

मा.अजीत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब व स मा.सभागृ ह. या ठकाणी  

आर.एस.कुमार व राज  जगताप यांनी या वषयासंदभात भू मका मांडत असताना सांगीतले 

हा वषय द तर  दाखल क  नये. हा वषय तसा फार गंभीर व पाचा आहे परंतु दुस-या 

बाजूने पा हलेतर सभागृ हात गेल  अनेक वष आपण काम करतो या सव अ धका-यांनी 

यां या कायकालाम ये खुप चांगल काम  या महापा लकेम ये केलेले आहे. मग वायसीएम 

असेल कंवा आरो य डपाटमटम ये डॉ.अ यर असतील, डॉ.जगदाळे असतील यांनी खुप 

चांगल काम महापा लकेम ये केलेले आहे.  सवसामा य नागर कांच े नगरसेवक हणून 

आ ह  सांगीतले नंतर मदत कर याचे काम यांनी केलेले आहे. वायसीएमम ये 

नागर कांवर उपचार कर यासाठ  नेहमीच या लोकांनी चांगले काम केलेले आहे आ ण 

हणून सभागृ हाला असे वाटते या अ धका-यांवर अशी कठोर कारवाई होवू नये.  दुदवाने 

यां याकडून नजरचुक न,े कळत न कळत अशी घटना घडलेल  आहे या यावरती चौकशी 

झाल  याम ये ते दोषी दसतात यासंदभात जे हा वधानसभेम ये आ ण 

वधानप रषदेम ये तारांक त वषय मांडला, खुलासा केला. मा.मंञी महोदयानी आदेश दले 

यानंतर हा वषय शासना या मा यमातून आलेला आहे. आ हांला सवाना असं वाटतं 

क , शंभर ट के चुक झालेल  आहे या याब ल दुमत नाह . या अ धका-यांना यांचे हणणे 

मांड याचा खुलासा कर याचा अ धकार आहे. हा वषय सभागृ हापुढे आलेला आहे. 

सभागृ हाने संबंधीत अ धका-यांकडून खुलासा यावा, चुकले असेलतर शासन झाले पा हजे, 
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चुकले नसेलतर यां यावर नाहक अ याय होव ूनय.े  डॉ.जगदाळे यांना शेवट या दवशी 

अशी ऑडर दलेल  होती. नौकर या शेवट या दवशी डॉ.जगदाळे यां यावर अ याय झाला 

अशी आम या सगळयांची भावना होती. एकदम टोकाचा नणय आप याला कदा चत घेता 

येणार नाह . शासनाकडून आपण खुलासा यावा आप या सगळयांना वाटतं क  या 

अ धका-यांना मदत हावी परंतु ते करत असताना महापा लके या सभागृ हाची सू दा 

अडचण हावू नये. यामुळे जर प ह यांदा शासनाकडून खुलासा केलातर आ ण नेमक 

आप याला काय करता येईल यासंदभात सांगीतलतर नि चतपणे आप याला   पुढ ल 

नणय घेणे सोपे होईल. या यावर खुलासा हावा हणजे राज  जगताप आ ण  

आर.एस.कुमार यांचहे  समाधान होईल आ ण मग एकमतान ेआपण नणय यावा.                       

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त, स मा.सभागृ ह. मी थम स मा. 

राज  जगताप, स मा. आर.एस.कुमार यांना सांगतो क  कोण याह  प रि थतीम ये मला 

वरोध करायचा नाह  कंवा कोणाचा अवमान करायचा नाह . मला असे नमदू करायचे आहे 

क  या करणाम ये यावेळेला तारांक त न केला गेला यावेळी आपले यावेळचे 

आयु त मा. ीकर परदेशी यांनी यां या वा र न े ता काळ द.१४/३/२०१३ रोजी लेखी 

उ तर शासनाला दलेले आहे. या उ तराम ये यांनी असे नमुद केलेले आहे क , सदर 

मशीन खरेद  कर यासाठ  नयमानुसार नवीदा या राबवून जा त खपा या 

वृ तपञाम ये दै.टाई स ऑफ इंडीया व दै.इंडीयन ए स ेस या वृ तपञात नोट स स द 

करणेत आलेल  होती. तसेच सदरची नोट स मनपा या वेबसाईटवर सु दा स द कर यात 

आल  होती. या अनुषंगाने आले या नवीदांपैक  लोए ट दरा या ठेकेदाराची स म 

स मतीची मा यता घेवून नवीदा कया पुण केलेल  आहे. यामुळे सदर वचारलेले 

नामधील उ लेख खरा नाह  अशा कारचे मा.आयु त हे उ तर देत असतीलतर आ ण 

त नंतर एखादया वतमानपञाम ये छापून आ यानंतर शंकर भगवानांचा तीसरा डोळा 

उघडतो तसा परदेशी साहेबांचा तीसरा डोळा उघडला आ ण यानंतर शह नशा सु  केल . 

वत: लेखी उ तर दलेल आहे मग यानी वधानसभेम ये सवाची चे टा केल  का? 

महारा  शासनाला यांनी फसवल का? एखादया  जबाबदार आयु तांनी असं उ तर 

दे यापुव  याची शह नशा का केलेल  नाह ? हे सगळ झाल यावेळेला या ठकाणी ती 

स मती होती, थायी स मती होती, यावेळेचे चीफ ऑडीटर होत,े यावेळेच ेएमओएच होत,े 

यावेळचे मा.आयु त होत,े यावेळचे सव संबंधीत अ धकार  होते.  या या पल कडे जावून 

सवाना सांगतो क  हा जी.बी.चाच अ धकार आहे हणून आप या समोर वषय आलेला 

आहे. आप याला नणय घे याचा अ धकार आहे.  कोटात कोणाला जायचे असेलतर तो 

नंतरचा वषय आहे. यात कायदयाची अजून एक तरतूद आहे. कोणतेह  असे करण या 

तारखे या चार वष जूने असेलतर ते नयमाने घेता येत नाह  हे सु दा ो ह जन 
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आहे.फायना स डपाटमटच े १९८२ चे त े नो ट फकेशन आहे. यात प ट हणलेले 

असताना २००७ मधील करण २०११ म ये असे चार वष पुण झालेले आहे. अजीत ग हाणे 

यांनी उ लेख केलेला आहे याम ये  शासनास वचा  शकतो. डॉ.जगदाळे यांना शेवट या 

दवशी दोन तास असताना आयु तांना असं वाटलं. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब 

यावेळेला शासनाचा चाज टेकाळे साहेब यां याकडे न हतातर अमृतराव सावंत यां याकडे 

होता. यावेळेला शासनाने आयु तांना दलेल  सात सु दा चुक ची आहे, शासनाने सु दा 

खोडसाळपणा केलेला आहे चुक केलेल  आहे. जो माणूस शेवट या णाला रटायड होणार 

यांना नयम आठ लागू करता येतो का?  याचा खुलासा टेकाळे साहेबांनी करावा नंतर 

बोल यास परवानगी दयावी. 

मा.टेकाळे (सहा.आयु त)  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आता जो वषय आलेला 

आहे तो स मा.सद यांनी सांगीतले या माणे अपॉईट ंग †òथोरेट  महापा लका आहे.  

सेवा नवृ ती झा यानंतर  अपॉईट ंग  †òथोरेट या परवानगीनचे कायवाह  सु  करता येते 

यामुळे या परवानगीसाठ  हा वषय आलेला आहे. कलम आठची कारवाई सेवा नवृ ती या 

बाबतीत करता येते का? असे वचारले यासंदभात यावेळेला डॉ.जगदाळे रटायड झाले 

या शेवट या दवशी कायरत असताना यां यावर कायवाह  सु  केलेल  आहे. 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, कायवाह  हणता येत नाह . नयम आठ यव थीत 

वाचावा. अशा कारच चाजशीट जर  दयायच असेलतर कलम २७ खाल  दयायला पा हज.े 

तु ह  २७ खाल  न करता कलम आठ खाल  जे केलेले आहे ते एकदम चुक च आहे.  २७ 

नयम रटायड माणसाला लागतो, कयरत असताना दोन तास. साहेबांच प रपञक तु ह  

वाचून बघा याम ये  परवानगी न घेता स टर लोकां या बद या के या, या याम ये 

कुचराई केल   यावेळेला नयम आठ लावता येत नाह . एक पञ दल हणजे काय 

कायवाह  सु  झाल  का? चाजशीट दले नाह , कारवाई नि चत कर यापुव  जी.बी.ची 

परवानगी का मागीतल  नाह ? दोन मह यानंतर चाजशीट दले. डॉ. जगदाळे 

जानेवार म ये रटायड झा यानंतर चाजशीट दलेल आहे माच मह याम ये. चाजशीट 

देतांना समजा आयु तांना वाटले खुप मोठा टाचार झाला,  समाजाची लूट झाल , 

महापा लकेची लुट झाल , खुप याम ये भयंकर झालेतर जनरल बॉडीम ये मह नाभरातच 

वषय आणायला पा हजे होता. तुम या मनाचा कारभार आहे का? जनरल बॉडीला तु ह  

झरो बॉडी समजता का? आता तु हांला कस ंकळलं क  जनरल बॉडी समोर यायचं.  डॉ. 

जगदाळे यांची डपाटमटल  इ वॉयर  चालू केल  ती कोणा या परवानगीने केल? 

जी.बी.पुढे मह नाभरात का आलेले नाह ?  हे सव हेतुपूर सर केलेले आहे. पुढचा वषय 

क पलेबाबतचा तसाच आहे. यावेळेला परदेशी यांना जाताना यांना स द  मळवायची 
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होती यामुळे यानंी राञभर बसून याच परुाण काढ, याच परुाण काढ अस क न यांना 

यांची बदल  रोखायची होती. मी कती चांगल काम करतो, आ ण मला बाहेर पाठवता हे 

दाखवायच होतं. केवळ यांनी स द साठ  हे केलं. क पलेची  एका टडरला वा र  नाह , 

यांना फ त तीन लाखाचे अ धकार आहेत आ ण यांना घर  बस वलं. अरे, वाचा जरा 

वाचा, कोणीतर  अ धका-यांनी ह मत करा क , आयु तांना खरं काय आहे ते सांगायची, 

एकमेकाचे नरडे दाब यासाठ  बसलेले आहेत.  डॉ.नागकुमार यांनी चांगल  सेवा केलेल  

आहे. हां, एक नि चत मा य करतो क , एवढं महागड हे मशीन पडून राह ले याम ये 

दुल  केले गेले हे मी मा य करतो याम ये यांची कसुराई आहे. हे मशीन घेतल गेल 

या या मागची पा वभूमी सु दा आप याला सांगतो क वायसीएम हॉि पटल मा या 

वॉडात आहे. माझे नेहमी तेथे येणे-जाणे असत.े वा त वक पाहता हे मशीन घेताना त े

तालेरा हॉि पटलसाठ  घेतलेले होत ेकारण पुव  ट.बी.चे सव काम तालेरा हॉि पटलम ये 

हायचे.  डॉ. अ यर यांनी सव पोजल दलेले होत ेआ ण मशीन आ यानंतर सव डॉ टर 

एकञ बसले आ ण ते हणाले क  हे छोटस आहे या या र वॉयरमट म माणे ते जा त 

असेल, हाय ेशरच म लागत याच ो ह जन आपण नंतर क  आ ण  डॉ.मोकाशी हे  

एकमेव माय ोबायोलॉजी ट आप याकड े होत े याना काम करायचे न हते यामुळे यांने 

मला चार मशीन पा हज,े मला चार टेि न शयन पा हजे, मला तीन म पा हजे, मला हाय 

ेशर म पा हजे, अशी मागणी केल . आज ससूणम ये जावून बघावे या ठकाणी सु दा 

हाय शेर म नाह . याला ट.बी. होईल हणून भीती होती हणून मोकाशीन काम केलेल 

नाह . वा त वक पाहता या डॉ टर लोकांनी या डॉ.मोकाशीवर कारवाई करायला पा हजे 

होती. यां याकडून हलगज पणा झालेला आहे तो आ ह  मा य क . पण यावेळ या 

आयु तांनी सह  केल  यांची चुक नाह  का? चीफ ऑडीटरनी सह  केल  यांची चुक नाह  

का?  या डॉ टरांनी मा यता दल  यांची चुक नाह  का? आ ण भांडारपाल आ ण 

लेखापाल या गर बाना तु ह  स पे ड केलं आ ण ते सु दा २००७ मध या करणात. बंड 

साहेबां या काळात अशा कती खरेद  झा या. आयु त साहेब हे करण आपण नीट वाचून 

यावं  तु हांला दया येईल, हे हेतुपरू सर काम केलेल आहे. आता आयु त साहेबांना जर 

वाटल तुकडे तुकडे होतात आपण फलप क ,  टन क  काढलेले आहे, गजानन बाबर, 

आझमभाई पानसरे यां या मट ंगम ये मी वत: उपि थत होतो. यांनी सांगीतल क  

ताबडतोब मला हायटे शन हालवून पा हज.े यावेळेला साहेबांनी सांगीतल हे टन क च काम 

आहे एि झ यू ट ह इंिजनीअरला तीन लाखाचे अ धकार आहेत.  संग साहेब वारले, बंड 

साहेब रटायड झाले. मेला  बीचारा क पले, का बरं, काय चुकल क पलेच.ं  कामाचे तुकडे 

कोणी केले, तुकडे कामाचे होत,े अयु तांनी लब करायला सांगीतले कारण टन क  

करायची. बंड साहेबां या वेळेला अशी अनेक काम जी झाल  ती टन क  म ये झालेले 
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आहेत मग ती स ह लच काम असेल कंवा इले कच काम असेल. कारण काम वेगान 

करता येत, मशीनर  लावता येत,े महापा लकेचे पैसे वाचतात, वेळ वाचतो. यां यावर दुसरा 

आरोप असा होता क  यांनी ठेकेदाराला मुदतवाढ दल . समजा मी एक ठेकेदार आहे व 

मला तु ह  काम साठ लाखाच, दहा कोट चे  दलेल आहे आ ण आथ क तरतूद समजा ८० 

लाखाची आहे, मी काह  मुख ठेकेदार आहे का? ८० लाखाची तरतूद असताना दहा कोट या 

कामाच तु ह  मला डील ंग केल आ ण  बंड साहेबांनी हे सगळ के यानंतर सगळया 

सभागृ हाला मा हती आहे इतके पैसे खच झा यानंतर यावेळेला आ शष शमा यांनी चाज 

घेतला यावेळेला महापा लकेची आथ क प रि थती खुळखूळी झालेल  होती, आ शष शमानीं 

सव वभागा या एचओडीला बोलावल आ ण  सांगीतल  जर दले या तरतूद पे ा जा त 

पैसे खच केलेतर तु हांला पैसे भरावे लागतील मी कुठल बील पेड करणार नाह . अशा 

प रि थतीम ये जर मी नवीदा लोट केलेल  आहे मला तु ह  काम दलेल आहे या 

आथ क वषाम ये जर तु ह  तरतूदच ठेवल  नाह तर या ठेकेदारावर कारवाई कशी 

करायची? जर पैसे असतीलतर तो काम करेल ना.ं केबलचे पैसे भ न घेतले, सगळे क न 

घेतले. साहेब, तु हांला सभागृ हा या वतीने माझी वनंती आहे क , आ ह  हणणार नाह  

क  तु ह  टाचाराला पा ठशी घाला, तो वषय नाह  परंतु या या पुढचा वषय जो आहे 

तो तु ह  नीट बघा. याम ये क पले यांची पुण फाईल वाचा, आ हांलाह  दहा मनीटे दया, 

यावर चचा करा आपण बघावे काह ह  कारण नसताना यांना बळीचा बकरा केले आहे. 

अशा प रि थतीम ये माझी वनंती आहे क , हा आपला अ धकार आहे  या डॉ टरांनी 

चांगल  सेवा केलेल  आहे. याला  कायदेशीर मु ा असा आहे क  २००७ मधील हे करण 

आहे चार वषा पुव चे  करण आहे यामुळे हे डबार झालेले आहे यामुळे  महापा लका 

सभागृ हाला असले या अ धकाराम ये हा वषय आ ह  द तर  दाखल करत आहोत.  

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, चार डॉ टरांनी एक कोट चे मशीन पावणेतीन 

कोट ला घेतले, याब ल या जनरल बॉडीम ये चचा पाह जे का? या क मट  आयु तांनी 

नमाण के या हो या याम ये भोसले साहेब, इंगळे आ ण डॉ.कनोज होते या क मट ने 

नणय दलेला आहे, आयु त साहेब या यावर  † ò शन  का घेत नाह त. याम ये लेअर 

मे शन केलेले आहे क  या मशीनची कमंत एक कोट  पे ा कमी आहे. या माणसानी 

एक कोट च मशीन पावणेतीन कोट ला घेतले याला दया कशाला दाखवायची. यानंतर 

डीपटमटला इ वॉयर  झाल  कमीट चे जे रपोट आहेत त ेआयु त साहेब दाखवत नाह त, 

तुम याकडे दोन मह ने झाले र पोट आहेत व अजूनह  कारवाई करत नाह त. ऑपरेशन 

टेबल दोन लाखाच,े तीन लाखाचे ते नऊ लाखात खरेद  केलेले आहेत, †ò शन घेतल  नाह . 

बावीस वष जगदाळे सु ी टड ट असताना इतर अनेक टाचार सभागृ हा समोर आणलेले 

आहेत तर ह  सभगृ हाने †ò शन घेतलेल  नाह  ीकर परदेशी यांनी प ह यांदा † ò शन 
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घेतल  आहे.  या केसेस बायपाससाठ  बी म ये पाठ वल तर याम ये ५० ट के हे घेत 

होत.े एका ऑपरेशन याम ये ५० हजार यांना मळत होत.े आप याला उदाहरण देतो 

आपलाच इंजी नअर बापू गायकवाड, जे.ई. याला बी हॉलला बायपासला पाठ वले होते 

यांनी दुस-या डॉ टरांचे ओपी नयन घेतले हणून तो वाचला. दड मह ना कॅ सूल घेत या 

आ ण डांबर करणाम ये बारा बारा तास काम करतो. शेवट  परदेशी साहेबांनी वायसीएमला 

ह जीट केल  या जगदाळेनी रातोरात एक कोट चे मशीनची ए सपायर  डेटबाय केल . 

याचा फोटो सु दा कमीशनरानां आलेला आहे. आपण येथे महापा लकेचा फंड ोटे ट 

कर यास आलो आ ण या माणसाबददल चचा करायची का?  क मट ने दलेले रपोट, एक 

कोट चे मशीन पावणेतीन कोट ला घेतलेल ेआहे, तु ह  ोसीजर बघा, या मशीनसाठ  

पह यांदा आपण ड यूटर अपॉ ट केला. या मशीनसाठ च पॅकेज नाह ] तर  आपण 

डॉ टरांना सपोट करायचा का? आता क पलेबददल उ लेख झाला, क पले दोषी आहेत का 

कोण दोषी आहे हे शासनाने ठरवावे. २००७ म ये दोन कोट च टडर नघत,े दोन 

म ह यानंतर दहा कोट  तु ह  वाढवून देवू शकता, टडर शवाय उपसूचने दारे वाढवून दले, 

दहा कोट  वाढवून दल.े आ ण पाच वषानंतर ६२ लाखाचे वाढ व दलेले आहे हे कुठ या 

कायदयाम ये बसत.े  ७० कोट चे ठराव पंपर  ते नगडी डांबर करण ७२ कोट  केलेले आहे. 

कुठ या कयदया या आधारे केले. टाचार, टाचार, टाचार.  माने हणून पाट चे 

नाव आहे वकऑडर ३६ कोट ची होती व उपसूचना ३६ कोट ची केल  आ ण ती उपसूचना 

वाचल  गेल  नाह . तीच उपसूचना सभावृ तांताम ये घुसडल गेल मी ऑ जे शन घेतले 

काह ह  झाले नाह . इ वॉयर  लागल  चीफ ऑडीटरने इ वॉयर  केल  यांन नल, नल 

रपोट केला याना सांगीतल, तु हांला पगार बडं साहेब देतात का महापा लका देते. ते 

हणाले मी काय क  कुमार साहेब, मला माफ करा मी जर बंड साहेबां या वरोधात 

र माक दलातर मला कुठतर  गड चरोल ला पाठवतील.  टाचाराला सपोट क  नका. 

ओपनल  टाचार दसतो, कमीट  टाचार असेलतर टाचर लह तं.  टाचार आहे 

हणून क फम करतयं. मग कशाला अशा माणसाचा सपोट यायचा, तु ह  कशाला सपोट 

करता. दोन कोट चे दहा कोट  होते का? क पले, सुरगूडे र पॉ सीबल आहेत.  दोन 

कोट या टडरला दहा-वीस लाख वाढवून देवू शकतो परंतु दहा ते वीस कोट  नाह. आ ण 

या अथ  इ टरनल ऑडीटरने सांगीतल ६५ लाख पये वसुल  आहे, कमीशनर वत: 

हणतात ६५ लाख पये वसुल  आहे ते चुक च हणतात का? का तु हांला स ट म म ये 

इ े ट आहे. तु हांला स टम नको का?  असं नह यं. कमीशनर साहेब जेवढ  इ वॉयर  

ीकर परदेशी साहेबांनी केल  याला तु ह  डायलुट केलेतर सभागृ ह, तु हांला माफ करणार 

नाह  आ ण सभागृ हाने माफ केलतर टेट ग हमट तु हांला माफ करणार नाह . या 

महापा लकेम ये अनेकवेळा टाचार झालेला आहे आ ण या टाचारावर वारंवार आवाज 
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उठ वलेला आहे यांनी टाचार केला आहे यां यावर कारवाई हायला पा हजे. क पलेनी 

टाचार केला  नाह तर, सुरगूडेनी केला का  हे  बघायच ेकाम तुमच ेआहे पण टाचार 

झालेला आहे. 

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब,  चौकशी संदभात स मती नेमल  गेल . यांनी 

जो अहवाल दला, मला असे वाटते क  सभागृ हाने गांभीयाने पाह याची गरज आहे. कारण 

मा.मंञी महोदयानी दलेले आदेश, यातील अडचण, हे सेवा नवृ त झा यानंतर सभागृ हाची 

परवानगी घे याचे कलम, यानुसार शासनाने केवळ सभागृ हाची परवानगी घे यासाठ  हा 

वषय ठेवलेला आहे. चञ एकदम प ट आहे क  जर या स मतीने संबंधीत अ धका-यांना 

दोषी ठर वलेले असेलतर, या याम ये टाचार झालेला हे स द झालेले असेलतर मला 

वाटत सभागृ हाने या करणाकड ेकानाडोळा क  नये आ ण जर कानाडोळा करायचा असेल, 

यांना पाठ शी घाल याचा य न होत असेलतर अ य र या या टाचाराला या ठकाणी 

खतपाणी घाल याचा सभागृ हाकडून य न होतो असे वाटत.े  एक सभासद आ ण शवसेना 

प  या ना याने या ठकाणी आ ह  सांगू इि छतो क , या गो ट चे गांभीय ल ात घेवून 

पुढ ल कायवाह साठ  ताव पाठवावा, याला मा यता दयावी, द तर  दाखल क  नये असे 

आमचे मत आहे. हे अ यंत गंभीर करण आहे यामुळे इतर सभासदांनी सु दा दुधाचे दुध 

व पा याचे पाणी होवनू जाऊ दयावे. आयु तांना या ठकाणी नणय घेवू दयात, या ठकाणी 

गु हे दाखल क  दयात.  याचा नकाल जो लागायचा आहे तो लागेल. हा वषय नामंजूर 

कर या या वरोधात आ ह  आहोत, यामुळे आमचं मत या ठकाणी न दवून याव अशी 

आ ह  वनंती करतो आ ण हा वषय मंजूर करावा.   

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, या सभागृ हात आ ह  अडीच वषापुव  आलेलो 

आहोत. आ ह  नगरसेवक नवीन त ण आहोत. न क  आम या समोर कुठला आदश 

आपण ठेवणार आहात. जर हा वषय वधानसभेत जातो तेथे स द होतो, क  टाचार 

झालेला आहे, अ धक-यांवर कारवाई करणे गरजेच आहे. जी.बी.म ये वषय येतो तो वषय 

मंजूर झालाच पा हजे.  सवसामा य माणस आज आप याला टॅ स देतात, आपण यांना  

शा ती लावल , आपण याचा जीव घेतोय आ ण तो आप याला टॅ स देतोय आ ण तो 

टॅ स या डे हलपमटसाठ  वापरतो आ ण या डे हलपमटम ये अशा प दतीन टाचार 

होणार असेलतर जनतेला काय उ तर देणार आहेत.  आज आपण कायदेशीर भाषा वापरतो. 

२००७ या अगोदरच करण असेल वगैरे वगैरे पण ह  कायदेशीर   भाषा सवसामा य 

नागर कांना मा हती आहे का? यांना फ त एकच गो ट माह ती क  हा टाचार झाला 

आहे आ ण हा टाचार झाला असेलतर नि चतपणे  जो कोणी दोषी असेल यां यावर 

शासन झाले पा हजे. आ ण जर अशा प दतीने आपण या टाचार करणा-या अ धका-
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यांना पाठ शी घालणार असाल कंवा कायदेशीर पळवाटा काढणार असातर ते चुक चे आहे.  

आम या समोर एक चांगला आदश ठेवावा. महापौर साहेब, आमची वनंती आहे क  

कोणीह  अ धकार  असो, मीतर या या पल कडे जावून सांगतो क  नगरसेवक, नगरसेवक 

सु दा काह  चुक या गो ट  करत असतीलतर यां यावर सु दा कारवाई झाल  पा हजे. एक 

चांगला आदश जर आपण थापीत केलातर नि चतपणे राजकारणात चांगले लोक येवू 

शकतील कारण यामुळेच राजकार याकडे लोकांचा बघ याचा ट कोन कळसवाणी झालेला 

आहे, तर  हे आप याला मटवायच आहे.  कोणतेह  अ धकार  असो, कधीचाह  टाचार 

असो, हे पैसे नागर कांचे आहेत, याच र ण कर यासाठ  आपण आहात. आमचा देखील 

आ हाट साहेबांनी सांगीतले या माणे हा वषय नामंजुर कर यास वरोध आहे हा वषय 

मंजूर झाला पा हज.े जे कायदेशीर ोसेस आहे ते झाले पा हज.े  यांना शासन झाले 

पा हज.े येथून पुढचे अ धकार  असेच हणतील क  चार वष झाले, मीटतयं आता हा 

ि टकोन झाला नाह  पाह जे. चार वष होवू कंवा दहा वष होवू शासन झाल पाह जे. तर  

नि चतपणे आपण यात ल  घालावे, आ ण चांगला याय मळावा यासाठ  य न 

करावेत. 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, डॉ.नागकुमार यां या एका करणाम ये जो पेशल 

सी.एस. १४/६७/१२  फाईल केलेला आहे त े मी वाचून दाख वतो. (इं जी कायदा वाचन 

केले) इतका लेअरकट कायदा आहे आ ण  हा सव अ धकार आपला आहे. यामुळे एकतर 

२००७ मधील ती खरेद  होती याला चार वष होवून गेलेले आहेत आ ण आयु त साहेबांनी 

वत: लेखी दलेले आहे. क  हे ल रे यूलेशन फॉलो क न हे परचेस झालेल आहे. यामुळे 

हा टाचार एक कोट चा दड कोट चा असं काह  नाह  यावेळेस ीकर परदेशी यांनी ज े

आ ेप ठेवलेले आहेत या आ ेपाम ये सु दा असंच हणलेले आहे क  एचबीओट चे मशीन 

जे आहे ते फ त एका माणसासाठ ची यायला पा हजे होती ती चार माणसासाठ ची का 

घेतलेल  आहे. ते चार माणसासाठ च यायला फ त जगदाळेच कारणीभूत होते का? बंड 

साहेब न हते कंवा यावेळेस आ शष शमा साहेब न हत,े का यावेळेस नागकुमार न हते 

का. कै. ा. रामकृ ण मोरे यांनी यावेळेला वायसीएम हॉि पटल केले ७५० बेडेडच केल 

यावेळेस खुप मोठ वादळ उठल, तजोर  मोकळी केल ,  पैशाची उधळप ी केल , 

आव यकता नसताना केले, पांढरा ह ती पोसतो असे हणत होतो आज काय पांढरा 

ह तीची अव था आहे. डल हर  करायला मह ला भगीनीना आज खाल  जमीनीवर झोपाव 

लागतं, ऍ़डमीट क न यायला वायसीएमम ये जागा आहे का तेथ.े आहो, हाच हेतू ठेवून, 

तसं हणलतर मला एक उ तर दयाल का संततुकारामनगर म ये आचाय अञे े ागृ ह 

मह यात कती दवस मोकळ असतय हो, लांडगे नाटयगृह मह यात कती दवस मोकळ 

असतय हो,, ा.रामकृ ण मोरे नाटयगृ ह मह यात कती दवस मोकळ असतय हो, तर  
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सु दा तु ह  बांधले आहे. आता ा धकरणाम ये उदघाटन केलच नां? सांगवीम ये परत 

नाटयगृ हाच नयोजन करतोच नां? मग कशाला खच करायचा, टाचार होतो, नवीन 

कमीशनर आले क  करा इ वॉयर , अरे, ह  काय प दत आहे कोणती प दत आहे. हे 

इ ट  शननी क  नका. एचबीओट  मशीन एका माणसा ऐवजी चार माणसाची घेतलेल  

आहे.  एक कोट त कोण मशीन आणून देतो, पाच वषाच मे टेन स दलेले आहे तु ह  , 

काह ह  बोलायचे, काह तर  स दता क न दाखवावी.  माझे हणणे असे आहे क ,  हा 

अ धकार सभागृ हाचा, जी.बी.चा आहे. अपॉईट ंग †òथोरेट  जनरल बॉडी आहे, हा वषय 

द तर  दाखल करावा. 

मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सभागृ ह. या ठकाणी चचा 

चाललेल  आहे थोर मंडळीनी या वषयावर चचा केलेल  आहे.  साधा आ ण सोपा वषय 

आयु तांनी मांडलेला आहे तीकडे दुल  क न खाल पील  आप या सगळयाचा वेळ घे याच 

काय कारण आहे. येथे काह  कोणी कोणाचे वक लपञ घेवून आलेले आहे का? येथ ेसाधा 

न वचारलेला  आहे. चौकशी अ धकार  व सादरकता अ धकार  यांची नयु ती 

कर याबाबत सूचना दयावी. अ धकार  नयु ती क  दया नां आ ण यांना काय बोलायचे 

आहे ते बोलू दयाव ेतु ह  कशाला बोलताय. यांना यांचे न मांडू दयावे. तुमचा काय 

इ े ट आहे, कशाकर ता अ धका-यांना पाठ शी घालता, आपण नगरसेवक जनते या 

हतासाठ  येथे बसलेलो आहोत, अ धका-यांनी कुठं काय केल, चोर  कोणी केल  हे 

बघ यासाठ  बसलेलो नाह त. न साधा आ ण सोपा आहे फ त या ठकाणी अ धकार  

नयु त कर याचा वषय आहे. आहो येथे मडर के यानंतर खालचे कोट श ा देतयं, पुढचे 

कोट ज मठेप देतयं, सु ीम कोट फाशी देतयं परंतु यानंतरह  याला  रा पतीकड ेअ पल 

कर याचा अ धकार आहे ना.ं रा पतीकडे यांना पाठवा दयेचा अज कर यासाठ   ते 

सोडतील यांना. तु ह  कशासाठ  एवढ पोटतीडक न बोलतायं. हे चुक च आहे या ठकाणी 

काह तर  शज यासारखे वाटत.े मगाशी क पले वषयी वचारल आहे,  क पले यांना पाठ शी 

घालू नका.  नगडी येथील अशाच एका ा सफॉमरची चोर  झालेल  होती. नगडी पोल स 

टेशनला मी गेलो होतो, तो ा सफॉमर झोपडप ीमधला होता तो नादु त होता या 

ठेकेदारला तेथून तो काढायला लावला व तोच ह ंजवडीला लावला                      

यावेळेला पो लस केस दाखल झाल .  यावेळेला तेथे कायकार   अ भयंता थोरात होत.े 

मला एकच वनंती करायची आहे क  तु ह  अ धकार  नेम यासाठ  परवानगी दयावी ह  

वनंती आहे. 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,  हा वषय सभागृ हा या  समोर 

गाजतो आहे याचे कारण काय आहे. यि त वरोध हणून आपआप यात वाद होणे 
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चुक ची गो ट आहे.  पण महापा लकेचा कारभार व व त हणून चालवत असताना  आठ 

वषानंतर या करणाची चौकशी होत.े नणय काय यायचा हा अ धकार सभागृ हाचा 

असेलतर शंभर ट के आपण आपले अ धकार वापरले पा हजेत असं शंभर ट के माझ ठाम 

मत आहे.  योगेश बहल यांनी या प दतीने सांगीतले, कलम ८ कुठ या प दतीने वापरल 

आहे, कलम २७ कुठ या प दतीन े वापरले पाह ज,े या प दतीने त े वापरले गेले का?  

वधी मंडळा म ये काय झाल,े वधी मंडळातून आ यानंतर काय केलं, चौकशी कशा 

प दतीने केल , आयु तांनी कशा कारे उ तर दले, मग या ठकाणी खाल या दजाचा 

कमचार  कंवा अ धकार  अशा कर या गु हयाम ये कतपत पाञ होऊ शकतो याची सु दा 

चौकशी झाल  पा हज.े ह  चौकशी कोणाची हावी कंवा न हावी हा शंभर ट के या 

वभागाचा कंवा आयु तांचा अ धकार आहे. आप याला न क च यातून जाणवले असेल क  

अशा कारची मा यता देत असताना सभागृ हाला सु दा क येक कार या  अडचणी येतात. 

अनेकां या नजरा वेगवेगळया आहेत कोण हणत,े का तु ह  यांची बाजू घेता, कोण हणते  

टाचार झाला टाचाराम ये तु ह  सामील आहेत का, नाह त याची शहा नशा झाल  

पाह जे. अ धका-याची बाजू आपण घेता कामा नये सगळया बाजू बरोबर अस यातर  

शासन आ ण आपण तनीधी हे या दो ह  बाजूने एकञीत चाललो नाह तर हा गाडा 

यव थीत चालू शकणार नाह . आज क पले साहेब असतील, डॉ.नागकुमार असतील, 

डॉ.अ यर असतील या सभागृ हातील येक य ती, अ धकार  या सगळयाशी संबंधीत 

आहे. डॉ.नागकुमार, डॉ.अ यर, डॉ.जगदाळे या तीघां या बाबतीत येकाला वैयि तक इतके 

फायदे झालेले आहेत, आथ क व पाचे फायदे शंभर ट के नाह त. आज ती लोक जर  

नसल तर  यांची जागा डॉ.रॉय चालवतात, डॉ.साळवे चालवतात, डॉ.देशमुख आहेत, 

डॅा.भगत आहेत हे लोक येकाला मागदशन देतच असतात. तुम या आम या जीवनात 

जर काह  अडचणी आ यातर या लोकांनी  येकानी येकाला सहकाय केलेले आहे. परंतु 

ते करत असताना या सवानी चुक चे काम करावे असा कोणाचाह  आपला बीलकूल हेतू 

नाह . परंतु यांचेकडून काह  चुक होते हे नदशनास येत असेल चौकशी अंती स द होत 

असेलतर, आपण आप या सभागृ हाचा अ धकार या ठकाणी वापरायचा असेलतर तो 

वापरला गेला पा हजे. अनेक मह ने हे करण लंबीत असताना हे करण चार वषानंतर 

नघू नय.े चार वषानंतर या करणाचे हॅ यू शु य राहते. असं योगेश भाईनी पण 

सांगीतल. नयमाम ये तशा कारची तरतूद असेलतर तसा नणय आपण घेतला पा हज.े 

आपण या ठकाणी व श ठ नणयावर येवून या करणी डॉ.नागकुमार असतील, डॉ.जगदाळे 

असतील, डॉ.अ यर असतील, क पले असतील यांचे वेगवेगळे वषय मांक असलेतर  हा 

अ धकार माञ सभागृ हाचा आहे. वषय द तर  दाखल करावा या नणयापयत याव आ ण 

या वषयाला पुण वराम दयावा.                       
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मा.योगेश बहल   -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ द तर  दाखल करणेत यावा अशी 

सूचना मी मांडतो. 

मा.उ हास शे ी  – मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

    यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-                                          

ठराव मांक – ५३८                                      वषय मांक - ९ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 

 

  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . शासन/८/का व/१७५/२०१४ 

            दनांक २५/०२/२०१४  

           २) मा.महापा लका सभा ठ. .४८९ द.०५/०७/२०१४ 
 

             वषय मांक ९ द तर  दाखल करणेत येत आहे. 

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

           ------- 

मा.अ नता तापक र  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव  

                   मांडत.े 

                                                      वषय मांक – १० 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 

   संदभ –१) मा.महापा लका आयु त याचंे जावक . था/क /११७/२०१४ 

           दनांक २६/०३/२०१४ 

           २) मा.महापा लका सभा ठ. .४९४ द.०५/०७/२०१४ 

    सौ. नमला वजयराव ताप कर यांनी प.ं च.मनपा नवडणुक २०१२ म ये नवडुन 

आले या सौ. वनया द प तापक र व ी. नतीन ताप काळजे यांचे अनाधकृत 

बांधकामाबाबत द.२९/१२/२०१३ रोजी अज दाखल केला होता. या अनुषंगाने यांनी सौ. वनया 

द प तापक र व ी. नतीन ताप काळजे यांचे व  मा.उ च यायालयात या चका . 

३११७/२०१२ व ६२६५/२०१२ दाखल के या हो या. यातील मा.कोटा या आदेशा माणे संबंधीत 

अना धकृत बांधकामाबाबतचा नणय यायालया या कायक ेत असलेने महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ कलम १०/१ (ड), ११ व १२ या तरतुद या अनुषंगाने 

सौ. वनया द प तापक र यांना नोट स . था/इ /े१२/२०१४ द.१०/२/२०१४ व ी. नतीन 
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ताप काळजे यांना नोट स . था/इ /े१४/२०१४ द. १०/२/२०१४ नुसार अन धकृत 

बांधकामाबाबत खुलासा माग वणेत आला होता. 

          सौ. वनया द प तापक र यांनी द.२४/२/२०१४ रोजी सादर केले या 

खुला याम ये सदरची मालम ता/बांधकामे माझे सास-याचे असले तर  ते मा यावर अवलंबून 

नाह  व मी अना धकृत बांधकाम केलेले नाह , यामुळे महारा  महानगरपा लका अ ध नयम 

२०१२ कलम १०(१) (ड) या तरतुद  मला लागु होत नाह , असा खुलासा सादर केला आहे.  

          ी. नतीन ताप काळजे यांनी आपले द.२४/२/२०१४ रोजी आपले 

खुला याम ये सदरची मालम ता/बांधकामे ह  माझे वडीलांचे मालक ची असून या मळकतीशी 

माझा काह ह  संबंध नाह . माझे वडील माझेवर कोण याह  कारे अवलंबीत नाह , यामुळे 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ कलम १०(१) (ड), ११ व १२ या तरतुद नुसार 

माझे व  कोणतीह  कायवाह  ता वत क  नय ेअसा खुलासा सादर केला आहे.  

         स मा.सद यांनी सादर केले या खुलाशानुसार अन धकृत बांधकामामुळे महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ चे कलम ११ व १२ मधील तरतुद  अ वये सद यांचे 

अहतेबाबतचा न नमाण झा याने मा. याया धशांकडुन नणय ा त क न घेणे आव यक 

आहे व यासाठ  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ कलम १२ मधील तरतुद  नुसार 

असा संदभ मा. यायालयाकडे कर यासाठ  मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा. दा लांड े -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देत.े 
 

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० चा वचार ( दनांक २०/११/२०१४) माहे 

नो हबर २०१४ चे सभेत करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
 

मा.मंदा कनी ठाकरे   -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ५३९                                      वषय मांक – १० 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 

  

   संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/क /११७/२०१४ 

           दनांक २६/०३/२०१४ 

           २) मा.महापा लका सभा ठ. .४९४ द.०५/०७/२०१४ 
                        

       वषय मांक १० चा वचार ( दनांक २०/११/२०१४) माहे नो हबर २०१४ चे  

       सभेत करणेत यावा. 
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 अनुकूल-८१        तकूल- ० 

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

       ------ 

मा.अ नता तापक र –  मा.महापौर साहब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

                                                      वषय मांक – ११ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
 

   संदभ– १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .पअक/१०/का व/८५४/२०१३  

           द.१९/१०/२०१३ 

         २) मा.महापा लका सभा ठराव मांक ४४० द.१८/०१/२०१४ 

            ३) मा.महापा लका सभा ठ. .५२४ द.०५/०७/२०१४ 
 

    पंपर चंचवड महानगरपा लका ह ीम ये कासारवाडी येथ ेमनपामाफत मैलापाणी 

शु ीकरणासाठ  ट पा . १,२ व ३ असे एकुण तीन Sewage Treatment Plant आहेत. सदर 

लॅ टम ये स यि थती सवसाधारण ७४ त े८० एम.एल.डी. मैलापा यावर या केल  जात.े 

स यि थतीत यायु त पा याचा पुनवापर काह  माणात मनपाच े उ यानासाठ  करणेत 

येतो व उव रत पाणी नद पा ाम ये सोडणेत येत.े CME येथ ेकासारवाडी STP पासून पं पंग वारे 

पाणी पुर वणे या कामाच े अंदाजप क तयार केल ेअसून सदर कामाची एकुण अंदाजप क य 

र कम २,४७,४८,२११/- इतक  येत असलेबाबत, यांना यापूव  कळ वलेले आहे. यानंतर यांनी 

दनांक २५/०७/२०१३ रोजीच ेप ानुसार सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम मनपाकड े

डपॉझीट हणून जमा करणेची, तसेच या र कमेतून काम पूण झालेनंतर देखभाल, 

दु तीकामी त म हना आव यक ती र कम देणेची संमती दश वलेल  आहे. तसेच सदरच े

काम यांनी वर त पूण क न देणेबाबत कळ वलेले आहे. परंतु सदर कामासाठ  CME 

यांचेकडून सन २०१३-१४ च ेअंदाजप कानंतर ( हणजे २५ जुल ै२०१३ रोजी) प  मळाले असून 

या वभागामाफत सदर कामाच ेखचासाठ ची तरतुद या वषा या मनपा या अंदाजप काम ये 

करणेत आलेल  नाह . परंत ूसदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम CME कडून मनपाकड े

जमा होणार असलेन े या र कमेतून सदर काम मनपामाफत क न घेणेस येणारे अंदाजे सुमारे 

र. .२,४८,००,०००/- च ेर कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा. दा लांड े-  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देत.े 
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मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ चा वचार पढु ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देतो.   

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक – ५४०                                      वषय मांक – ११ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
 

   संदभ– १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .पअक/१०/का व/८५४/२०१३  

           द.१९/१०/२०१३ 

         २) मा.महापा लका सभा ठराव मांक ४४० द.१८/०१/२०१४ 

            ३) मा.महापा लका सभा ठ. .५२४ द.०५/०७/२०१४ 

     वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 

     अनुकूल- ८१             तकूल- ० 

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

       ------ 

मा.अ नता तापक र –  मा.महापौर साहब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                      वषय मांक – १२ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 

 

     संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प     

             . शासन/८/का व/४९६/२०१४ द.१६/०६/२०१४ 

      १.     पंपर  चंचवड महानगरपा लके या व युत वभागाकडील क भाग दघी 

बोपखेल व कासारवाडी काय े ातील र ता ं द करणात अडथळा करणारे व धोकादायक व शहर 

सुशो भकरणाकर ता आव यक असलेले उ चदाब व लघुदाब वीज वा ह या वभागाने पुरवठा 

केले या केबल वाप न हल वणे बाबत या न वदा .१२/६-०७/०८ बाबत मु य लेखा प र क व 

द ता व नयं ण क  यां याकडील अहवालानुसार पुढ ल माणे अ नय मतता आढळून 

आलेल  आहे.  
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त का लन आयु त यांचे द. ०८/०६/२००७ चे मा य तावात व वध कामांना 

शासक य मा यता घेणेकामी लागणारा कालावधी वचारात घेता शासक य मा यता मळेल 

या उमेद मा यतेवर ३२ कामांची न वदा माग वणेस मंजूर  दलेल  होती. परंतू या कामांसाठ  

न वदा स ीपोट  एक त केले या ५ कामांपैक  याम ये न वदेम ये एक  केले या ४ 

कामांचा समावेश ३२ कामांची न वदा मंजूर केले या याद म ये आढळून आलेला नाह . न वदा 

स  करताना व वध वॉड व भागातील ५ कामे एक त क न र. .२१००१७२१/- ची न वदा 

द.२५/७/२००७ रोजी स  के याचे दसून येते व तदनंतर वभागाने पाचह  कामांना वधी 

स मतीची वेगवेग या ठरावा वये मा यता घेतलेल  आहे. यानुसार वतं पणे न वदा स  

करणे अपे ीत असताना तशी कायवाह  केलेल  नाह . र. .५० लाखावर ल न वदा वषयक 

कामांना वधी स मती माफत मा.महापा लका सभेची मा यता घेणे आव यक असताना तशी 

कायवाह  झालेल  नाह . तसेच शासक य मा यता दले या कामांची नावे व य ात न वदा 

स  केले या कामाची नावे यांत तफावत दसून येत.े ठेकेदाराकडून मुदतवाढ बाबत कोणताह  

प यवहार नसताना वलंबाने वेळोवेळी मुदतवाढ चे ताव सादर कर यात आलेले असून तशा 

मुदतवाढ  दे यात आले या आहेत. मुदतीत काम पुण न के याने न वदा अट  शतचा 

ठेकेदाराने भंग केलेला असतानाह  ठेकेदारावर कारवाई ता वत केलेल  नाह .  

    २. व युत वभागाकडील क भाग मनपा भवन र ता ं द करणात अडथळा करणारे व 

धोकादायक व शहर सुशो भकरणाक रता आव यक असलेले उ चदाब व लघुदाब वीज वा ह या 

वभागाने पुरवठा केले या केबल वाप न हल वणे बाबत या न वदा .१२/४-०७/०८ बाबत 

मु य लेखा प र क व द ता व नयं ण क  यां याकडील अहवालानुसार पुढ ल माणे 

अ नय मतता आढळून आलेल  आहे.  

      एकाच भागातील कामाचे तुकडे क न नर नरा या वॉडाकर ता वधी स मतीची 

वेगवेग या ठरावा वये मा यता घेतल  असून या माणे येक कामासाठ  वतं  न वदा 

माग वणे आव यक होत.े परंतु खा याने सव शासक य मा यता एक त क न मा.महापा लका 

सभेची मंजूर  घे याचे टाळून संबं धत ठेकेदारास र. .२१००१७२१/- चे कायारंभ आदेश दलेले 

आहेत. जादा कामाचे बाबतीत येणारा खच वचारा घेता न याने न वदा माग वणे आव यक 

असताना वकास अ भयंता यांची सदर कामा या वाढ व खचास सुधार त तां ीक मा यता 

घे यात आल  आहे. महापा लका व वधी स मती ठराव तसेच य  कामाचे आदेशावर नमुद 

केलेले कामाचे ठकाण व कामाचे व प / या ती यांत गंभीर तफावत अस याचे सकृत दशनी 

नदशनास येते. थाप य वषयक कामास लागणारा कालावधी वचारात घेता न वदा स  

क न न वदा मागवून काम क न घेणे सहज श य झाले असत.े पधा मक दर ा त न 

होऊन ठेकेदारास ५% जादा दराने काम द याचे सकृत दशनी नदशनास येत.े देखभाल व 
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दु तीचे कामाकर ता भाववाढ फरक देय होत नसताना ठेकेदारास भाववाढ फरक अदा केलेला 

आहे. न वदा अट  शत म ये बदल कर याचे अ धकार आयु तांना असताना यास आयु तांची 

मंजूर  घेतलेचे दसून येत नाह . ठेकेदाराने मनपाकडून घेतलेले सा ह य कामावर वापरलेनंतर 

श लक सा ह य मनपा कोठारात जमा केलेची खातरजमा केलेल  नाह . न वदा कामकाजासाठ  

कमाल मयादेपे ा जादा होणा-या खचास मा.महापा लका सभेची सुधार त शासक य मंजूर  व 

खचास मा. थायी स मतीची मा यता घेतलेल  नाह . 

      उपरो त माणे व युत वभागातील अ नय मतते करणी ाथ मक चौकशी म ये 

ी.क पले म लंद भागीनाथ कायकार  अ भयंता ( व.) हे जबाबदार अस याचे न प न 

झा याने यांना आदेश . शा/८/का व/१२५/२०१४ दनांक १०/०२/२०१४ अ वये नलंबीत क न 

खाते नहाय चौकशी कर याचा आदेश दे यात आलेला आहे.  

      महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ५६ चे अथातगत, महारा  नागर  

सेवा ( श त व अ पल) नयम १९७९ मधील नयम ४ नुसार नयु ती ा धका-यापे ा खाल या 

दजा या ा धका-याने नलंबनाचा आदेश काढला असेल याबाबतीत अशा ा धकरणाने या 

प रि थतीत तुत आदेश काढला असेल ती प रि थती ते ा धकरण नयु ती ा धका-याला 

कळवील अशी तरतुद आहे. यानुसार ी.क पले मल ंद भागीनाथ, कायकार  अ भयंता ( व) 

यांचा नलंबन आदेश व नलंबनाची कारणे अवलोकन करणेत येत आहे.  

मा. दा लांड े- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा. नता पाडाळे -  मा.महापौर साहेब, स पे ड केले आ ण श ा नाह . आयु त साहेबांनी 

खाते नहाय चौकशी सु  केलेल  आहे ती चौकशी पुण होऊ दया त े नद ष असतीलतर कामावर 

येतील. २ कोट चे टडर १२ कोट पयत गेलेले आहे आ ण याची भाववाढ ह  ६४ लाख पयत 

गेलेल  आहे. वदयूत वभागात मा या मा हती माणे आज पयत भाववाढ दलेल  नाह , 

चौकशी होवू दयावी.  

मा.झामाबाई बारणे– मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ द तर  दाखल करणेत यावा अशी 

सूचना मी मांडत.े 

मा.मंदा कनी ठाकरे   – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े     

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक -५४१                                       वषय मांक – १२ 
दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
 

     संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प     
             . शासन/८/का व/४९६/२०१४ द.१६/०६/२०१४ 
 

          वषय मांक १२ द तर  दाखल करणेत येत आहे. 
 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ----- 
मा.अ नता तापक र -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                      वषय मांक – १३ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
 

          संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प   

                  .भूिज/का व/६//१७९/२०१४ द.१/७/२०१४ 
 

     मनपा ह ीत थेरगाव स.नं.९ येथे मनपा व दल प वगसरकर फ डेशन यांचे 

वतीने संयु त केट अकादमी क प कायाि वत आहे. सदर ठकाणचे वीजवापरापोट  एकूण 

र. .९०८९६४/- इतके बील थक त होत.े यामुळे तेथील केटचे मैदानावर ल हरवळ व वकेट 

खराब झालेल  असून पा याअभावी खराब हो याची श यता होती. याबाबत तातडीने नणय 

घेणे आव यक होत.े  

    दल प वगसरकर फ डेशन यांनी सदरचा क प मनपा बरोबर संयु त क प 

अस याने व सदर ठकाणी उ प नाचे ोत नस याने सदर ठकाणचे व युतबील मनपाने 

भरणेबाबत pcmc s varroc vengsarkar cricket Academy यांचे द.२९/३/२०१४ 

रोजीचे प ा वये वनंती केल  होती.  

   सदर ठकाणी खेळाडू ंना मोफत केट श ण देणेत येत असून कोण याह  

कारचा आ थक मोबदला घेत नसलेने सदरची सव श णाथ  मुले मनपा प रसरातील 

अस याने तसेच सं थेची आ थक प रि थती पाहता मनपा या मालक या इनडोअर 

टे डयमला असले या व युत मीटर बल (थक त व पुढ ल काळातील) मनपाने भरणेत यावे. 

तसेच सदर या सं थेबरोबर यापूव  झालेला करारनामा दु तीसाठ  यो य या बदलासह मंजुर 

करणेबाबत मा.नगरसद य पा रत थायी स मती ठराव .६३४० द.२८/२/२०१४ अ वये 

मा यता मळाल  आहे.  
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   तुत वषयाची तातडी पाहता सदर थक त व युत बल र. .९०८९६४/- 

मनपामाफत भरणेबाबत द.११/३/२०१४ रोजी या आयु त यांचे बैठक म ये नणय घेणेत आला 

आहे. थेरगाव येथील मनपा व दल प वगसरकर फ डेशन संयु त केट अकादमीचे थक त 

व युत बल र. .९०८९६०/- (नऊ लाख आठ हजार नऊशे साठ फ त) महारा  टेट इले. 

ड युशन कं. ल. यांना अदा करणेस मा.आयु त प.ं च.ं मनपा याने . 

भूिज/५/का व/५७/२०१४ द.२१/३/२०१४ आदेशा वये मा यता दल  आहे. तथा प याबाबत 

मा.महापा लका सभेची मा यता न मळालेस सदरचा व युत खच दल प वगसरकर फ डेशन 

यांनी भरणे आव यक आहे. अशी अट सदर आदेशात आहे. सदरचा खच व युत वभाग ड 

े य कायालय यांचेकडील तरतूद  मधुन केला अस याने यास मा यता देणेत येत आहे.  

मा. दा लांड े– मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.झामाबाई बारणे  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे  

वेळी करणेत यावा अशी सूचना मी मांडत.े  

मा.सुमन नेटके  – मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सचूने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –       
                    
ठराव मांक – ५४२                                      वषय मांक – १३ 
दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 

 

          संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प   
                  .भूिज/का व/६//१७९/२०१४ द.१/७/२०१४ 
     वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.  

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

      ------ 

मा.अ नता तापक र – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक – ५४३                                      वषय मांक – १४ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 

संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .पअक/६/का व/३४०/२०१४  

            द.७/७/२०१४ 

    पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१३-१४ पयावरण ि थतीदशक अहवाल 

महारा  दुषण नयं ण मंडळाने दले या डी.पी.एस.आय.आर. या मागदशक त वानुसार 

तयार कर यात आला आहे. सदर ा प अहवालास मा यता देणेत येत आहे. 
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मा. दा लांड े-  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, पयावरण अहवाल पा हलातर 

शहरा या वकासात कुठ या प दतीने आपण वावरतोय याचा अंदाज आ या शवाय राहणार 

नाह .  पयावरण अहवाल बजेटसारखा वाचत नाह  पण या यावर हलक  नजर मारल तर 

ल ात येते आप या शहरातील या वाईट घडामोडी आहेत क  या जनसामा यावर प रणाम 

करतात अशा येक गो ट चा उ लेख या अहवालाम ये दसून येतो. काह  गो ट  चांग या 

आहेत काह  वाईट आहेत. महापा लकेनी कशा प दतीने करायचे हे सु दा या नमी तानं 

दसत.े मगाशी मला बोलू दलेले नाह . पयावरण अहवाल सादर करताना या पयावरण 

वभागाला अनेक बंधन आहेत व अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागत ेहे तु हां-आ हांला काह  

नवीन नाह . याम ये सव च यायालयाने दलेले वेगवेगळया कारचे आदेश असतील. ेनेज 

वभागावर मगाशी चचा झालेल  आहे. या संदभात बरेचसे आदेश, हायकोटा या गाईडलाई स 

ा त होतात.  यानुसार हा वभाग काम करत असतो आ ण आपले शहर कशा प दतीन ेआहे 

कंवा कशा प दतीने वाढ याची वाटचाल आहे असे या अहवालाव न दसत.े ब-याचशा गो ट  

या अहवालाम ये समा व ट झाले या दसतात. आपले पयावरण कशा प दतीने चांगल, वाईट 

आहे.  या याम ये ेनेज असेल, नदया ना या असतील, अगद  छोटया छोटया गो ट चा 

याम ये वचार झालेला दसतो. आपण सगळया गो ट चा वचार केलातर महापौरां या 

प रसरातील मोशी भागातील कचरा डेपोचा वचार केलातर तेथील नयोजन कसे असाव,े कशा 

प दतीने या ठकाणी काम करावे या प दतीने नयोजन केले गेलेले नाह .  हे करत असताना 

अनेक गो ट या याम ये ञुट  या ठकाणी दसतात.  ब-याचशा सद यांची मगाशी त ार होती, 

मा या भागात हे होत नाह , ते होत नाह , सु ीम कोटाचे आदेश आहेत ेनेजम ये माणसाना 

उतरवुन काम कर यास बंद  आहे. म यंतर  एक फोटो आला होता. तो कमचार  घाणेरडया 

पा यात उतरलेला आहे आ ण ते फोटोसह पेपरला आलेले होत.े  सांगायच ता पय असं आहे 

क , सु म कोटाचे जे आदेश आहेत याचे आपण न क  पालन करतो का? नसेलतर का करत 

नाह . पयावरणम ये काह  ठेकेदार असतील, अ धकार  असतील यां याकडून  काह  कामात 

कुचराई होत ेका? कंवा असलेले वभाग या यासाठ  स म आहेत का? आप या पयावरण 

वभागात ेनेज, पयावरण अशी दो ह  बाजूने दो ह  काम लादलेल  आहेत या ठकाणी 

अ धकार  वग कमी पडत असेलतर ेनेज आ ण पयावरण हे दो ह  वभाग  वेगवेगळे करा, 

वेगवेगळे काम असतीलतर वेगवेगळे बजेट करा. हे पंचवीस ट के बजेटतर  खच होणार आहे 

का?  अडचीशे ते तीनशे कोट  यांना खच कर यास दलेतर तो खच होणार का?  सांगवी 

सार या मा या पर सरात  १५ एमएलडीचा लॅ ट दहा दहा मह ने झाले तो एसट पी बंद आहे. 

कस ंपयावरण नीट राह ल.  मेर  सार या सं थेला, ती जर  शासनाची सं था असल तर  यांना 

काह तर  लमीट आहे. दहा- दहा मह न ेजर आम या पर सरातील एसट पी लॅ ट बंद असेलतर  
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का दूषण होणार नाह . एक काळ असा होता, आमचा १५ एमएलडीचा लॅ ट या १५ 

एमएलडीम ये २३ एमएलडी इ लो यायचा तो इ लो येत असताना इतक दूषण हायच, 

इतक पयावरण खराब हायच यावेळेला यांना दसल नाह  का?  डॉ. ीकर परदेशी साहेबांनी 

सांगीतले तुमचा लॅ ट हा जुना झालेला आहे, मेर ला अहवाल देव,ू मेर कडून लॅनींग क . 

मेर कडून आ हांला आ ेप नाह  परंत ु यां या वेळेब ल आ ेप आहे. मा.आयु त साहेब, मी 

आप याला सांगीतल आहे क  दहा मह ने तो लॅ ट बंद पडलेला आहे या याब ल तु ह  

यांना र वे ट करा.  मेर ला २० लाख देणार, यातील १२ लाख दलेले आहे.  यांचे ऍ ीमट 

सु दा यां या मनासारखे आहे, प ह यांदा आमचे पैसे मळा यापासून यांची मुदत चालू, असा 

ऍ ीमटम ये उ लेख आहे पैसे मळा यापासून सहा मह ने मुदत आहे.  दहा-दहा मह ने तो 

ला ट बंद ठेवतो या भागातील दुषण वाढवतोय याला जबाबदार कोण आहे?  आपण 

कशासाठ  तो लॅ ट बंद केला? या बंद ला टवर सु दा एक ते दड लाख खच करावाच 

लागतो.  आज तेथील सुर ा आहे, लाईट आहे, कमचार  वग आहे तो पोसावाच लागतो. अशा 

प दतीने कामकाज होणार असेलतर आम या समोर केलेला हा पयावरण अहवाल काय कामाचा 

आहे. आप या महापा लकेत सगळयात चांगले असे दाख व याचा य न आहे. काह  ठकाणी 

शंभर ट के काम होतयं यात काह  शंका नाह . परंतु या ठकाणी चांगले होत नाह  या ठकाणी 

आपण ल  दले पा हजेत. पयावरण वभागाकडे कमचार , इंिजनीअर लोकांचा ताफा कमी 

आहे. पयावरण वभाग आ ण ेनेज वभाग वेगवेगळा करावा. पयावरण वभागाचे हेड डायरे ट 

ऍडीशनल आयु त यांना करा यां याकडे  पयावरण वभाग दया. आज पयावरण वभागाकडे 

अतीशय से सी ट ह असणारा भाग, या से सी ट ह असणा-या वभागावर एनपीसीन ेदहा लाख 

पये दंड ठेवून आप याब  दल ओरडलेले आहेत, आप या महानगरपा लकेची बदनामी कुठे का 

होईना थोडीफार झालेल  आहे. शासक य अ धका-यांकडे याची जबाबदार  दया क  जेणेक न 

यांच कोऑड नेशन यव थीत राह ल. आमचा काह  कुठ या अ धका-यांवर रोष नाह  परंतु 

तथ जर  दलेले काम यव थीत जबाबदार ने होणार नसेलतर काय उपयोग. २५ ट के खच 

या वभागाकडून आपण क नच घेवू शकत नाह त. आहो, साधी शहराची आपण ेनेज लाईन 

यव थीत ठेवू शकत नाह त, येक नगरसेवक या या बाबतीत ओरडत असेल, येक 

माणूस जर कॉ ॅ टरची त ार करत असेल, साहेब, म यंतर  आपण नेेज या ि लनींगची 

एक नवीदा काढल  याम ये अशा अ ट, शत  टाक या क  एकह  ठेकदार आला नाह  पा हजे. 

आज आप याकडे सहा भाग आहेत या सहा भागात वेगवेगळे ठेकेदार  पा हजेत. 

अशा कार या अ ट, शत  टाकाय या क  कामच झाले नाह  पा हजे. आम या सार यांनी काम 

काढलतर ते काम झाल नाह  पा हजे अशा प दतीची मानसीकता असेलतर हा पयावरण 

अहवाल आहे. एमआयडीसीचा वचार केलातर, मगाशी मंगलाताई कदम यांनी सांगीतले 

गगराणी साहेब तेथे उपि थत न हत.े  चार वषापुव  मी जे हा थायी स मतीचा चेअरमन होतो 
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ते हा मी दादांना मट ंग लावायला सांगीतल . आप या येथ े जमन टे नॉलॉजी  जीट एस 

नावाचे एक कॉ ॅ ट केल होतं.  तु ह  सीलकडून अहवाल मागून घेतला होता. आप याला 

जमन कंपनी रसायकल ंग ला ट उभा क न देणार होती शंभर कोट  पये खच क न यांना 

तीन ए कर जागा पा हजे होती. रसायकल ंग पाणी प या या यो य  क न देणार होती  ते 

पाणी आपण यांना वापर याची आ ण वक याची मुभा देणार होतो. यासाठ  यांनी 

आप याला आपल  यंञणा वापरायची परवानगी मागीतल  होती, आप याला एक पया सु दा 

खच करायचा न हता. गे या काह  दवसात आपण धरणाम ये १३ ट केच पाणी श लक आहे 

असं सांगीतल हणून पाणी एक दवसा आड केल, ती प रि थती उदया या काळात होणार 

नाह  का? उदया या काळात तु ह  खाञी घेणार का? आप याला या प दतीनच राहाव 

लागेल. आप याकडे  २५० एमएलडीचा लॅ ट आहे व २५० एमएलडी पैक  केवळ आपण १५० 

एमएलडी  ट करतो उवर त १०० एमएलडी कुठे जात.े मला येथे काह  लेखाजोखा दयायचा 

नाह  मला एवढेच सांगायचे आहे क  जर आ ह  तु हांला १०० ट के खच कर यास मुभा देत 

असूतर तो खच झाला पा हजे. तो खच झालातर आम या नागर कांना या माणात सु वधा 

मळणार आहेत. पयावरण अहवाल वाचलातर याम ये एक नाव चुकलेल आहे  पा. .२२ वर 

जेआरडी टाटा असं पुलाच नाव दलेल आहे परंतु या पुलाचा फोटो माञ चुक चा आहे. 

आम या समोर वषय मा यतेसाठ  ठेवला याम ये जर चुका करत असुतर आपण या कामात 

का करणार नाह त असं सु दा कुठतर  वाट या शवाय राहत नाह .  साहेब, तु ह  कचरा आ ण  

व छतेची फार चांग या प दतीने काम कर याचा येथे आ यापासून य न करतात. या 

न म तान मी एक आठवण क न देतो क  आप या कचरा डेपो या बाबतीत कायमच अडचणी 

आ ण वेगवेगळया कार या माग या होत असतात. या पयावरण अहवालात आपण कतपत 

चांग या प दतीने काम करतो असे फोटो दलेले आहेत, मी वत: पा हलेले आहे. मला काह  

ते पटलेल नाह . कॅपींग कस करतो, कती चांगले फोटो दले, कॅपींग झा यानंतर तु ह  भूभरण 

कसं करता या प दतीन काम कसं करता हे चांगले फोटो नघावेत हणून यावेळेची 

प रि थती तशी दसत,े खरंच य ात तशी आहे का हो, तर खरंच नाह . धनंजय आ हाट 

यांना वचारा ते मोशीचे नगरसेवक आहेत. खरंच प रि थती तशी आहे का, नाह  तशी 

प रि थती. आज आपण तथं या प दतीने काम करतो रसायकल ंग लॅ ट वेगवेगळे आहेत 

याम ये  पे ोल, डझेल तयार कर याचे एक युनीट या ठकाणी आहे. गांडूळखत   नम ती, 

खत नम ती, वदयूत नम ती असे वेगवेगळे कारचे क प या ठकाणी राब वले पा हजेत. 

शंभर ट के क प धुळखात पडून आहेत.  यात फायदा नाह , जे वीस कोट  दयावे लागतात 

ते दयावेच लागत.े पण या या बद यात जर आप याला कोणी एखाद चांगल पोजल दलतर 

आप या शहरातील कचरा वाहू न ने याची जबाबदार  या यावर दया. यातून आऊटपुट काह  

नघत का असं बघा. आमच बजेट शंभर कोट  कच-यावर खच करणारच आहे. पण यातून 
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जर काह  आउटपुट नघत नसेल, यातून नागर कांना कचराच दसत असेलतर काय उपयोग 

आहे, अशा कारच े क प आप या शहरात आले पा हजेत. केवळ फोटो काढ यासाठ  

कचराडेपोत जायच,े साफसफाई करायची, लॉन टाकायची, फोटो काढायचे आ ण ते अहवालात 

छापायचे असलं काम शंभर ट के नको.  आमच शहर या भारतात  बे ट सट   ऍवॉड 

मळालेल शहर आहे. परंतु अशा कारे आमच पयावरण सु दा चांग या प दतीन ेठेवावे यासाठ  

सु दा सवच वभागान य न केला पा हजे. शहरातील र त,े पाणी, वदयूत असेल या सव 

वभागाने य न केलाच पा हजे. आपले बजेट दोन हजार कोट चे आहे. या बजेटला मंजूर   देत 

असताना शंभर ट के बजेट खच क  शकतो का हो, नाह  क  शकत.  परंतु वाच व याचा 

आव माञ शंभर ट के आणतो, मा याकडून एवढे पैसे वाचल,े तेवढे पैसे वाचले, कशासाठ  

वाचवायचे या अ याव यक सेवा आहेत याला शासनाचे नबध आहेत, याला सव च 

यायालय, उ च यायालयाचे आदेश आहेत ते आपण पाळलेच पा हजेत. आपण ते पाळतो 

का? नाह  पाळत. वनाकारण कशासाठ  पैसे वाचवायचे येथे खच नको हायला, तेथे खच नको 

हायला. खच हा केला पा हज,े  खच केलातर  शंभर ट के नागर कानंा समाधन आपण देवू. 

खच केलातर काम होतील. आज काम झाले हणून हे शहर एक वेगळया कारचे  अि त व 

घेवून ज माला आलेल शहर आहे.  गे या काह  वषात पंचवीस-तीस वय असताना या शहरानी 

फार मोठ  उभार  घेतल  आहे.  आज शंभर आदश शहरामधील एक आपल शहर आहे. 

उदया या काळात जर  क शासनामधल  स ता बदलल  असल तर  आप या शहराचे अि त व 

कायम तसच राहाव. कायम याच प दतीन राहाव आ ण आपल नाव हाव. एक महापौर 

हणून, आयु त हणून चांग या प दतीच काम आ हांला सु दा अपे ीत असत.े याम ये 

आम यासार याचा सहभाग अपे ीत पाह जे या प दतीचा आमचा सु दा सहभाग असायला 

पाह जे. या अहवाला या न म ताने एवढेच सांगतो क , आप याकड े छोटया-छोटया गो ट  

आहेत व छतागृ हाचे फोटो आहेत, एकतर  व छतागृ ह या फोटोसारखे आहे का हो, एक 

सु दा नाह . साहेब, तु ह  टॉयलेट या बाबतीत फार सेि स ट ह आहात, माग यावेळेस तु ह  

सगळयांनाच आदेश दले. तु ह  सांगा या अहवालातले फोटो पाहू न  आप याकडे एकह  

टॉयलेट या कारचे नाह . का नाह , कशासाठ  नाह . ती झोपडप ी सु दा चांगल  राह ल  

पाह जे यांना सु दा चांग या कार या मुलभूत सु वधा मळा या पा हजेत.  बीआरट वर कती  

ठकाणी टॉयलेटचे नयोजन केलेले आहे, एक सु दा नाह . क सलटंटचे काम आहे. यांना 

कसले आपण पैसे देतो. साध टॉयलेटच े सु दा नयोजन क  नये.  या लेआऊटम ये साधं 

टॉयलेटचा उ लेख असु नये का?  सगळया ो ह जन आपण के या पा हजेत. या कारचे 

नयोजन या ठकाणी दसत नाह .  केवळ पयावरण अहवाल, तो पण अशा कारचा जुनाच 

अहवाल आहे, नवीन नाह .  केवळ आपण अहवालासाठ  चांगल काम दाखवतो अस हायला 

नको हणून आमची अपे ा आहे.  गे या काह  दवसापुव  आ ह  पाणीटंचाईला सामोरे गेलो 
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होतो पाणी टंचाईला सामोरे जाताना आपण भुजल सव ण कधी केले का? ज मनीखाल  जावुन 

कधी पा हल का?  आप या शहरात पा याची पातळी कती आहे.  आपण फ त एफएसआय, 

टडीआर झालेले र त ेएवढेच बघणार का? इ ा चर असणं ह  अतीशय चांगल  गो ट आहे 

परंतु या या खाल  काय करतो ते सु दा बघण आव यक आहे.  परवा मी चे नईला गेलो 

होतो या ठकाणी  ओ हर ीजखाल  रेन  हाव ट ंग केलेले होत.े माग या मह यात मी एक 

पञ दलेल होतं क  पंपर  चंचवड शहराम ये  ठरावीक अंतरावर ज मनी खाल  पाणी 

मुर वलच पा हजे. आज जर  ओला दु काळ वाटला, दोन तीन दवस पुरप रि थती वाटल तर  

कोरडा दु काळ  आपण काह  दवसापुव  पा हलेला आहे.  ओ या दु काळाचा कालावधी जा त 

नसतो तो कालावधी आठ दवसाचा असतो. परंतु कोरडा दु काळ असलातर याचे प रणाम 

संपुण समाजाला भोगावे लागतात. यासाठ  आपण नयोजन केल पा हज.े आज पंपर  चंचवड 

शहरा या ज मनी  खाल या पातळीवर ल पा याची काय अव था आहे. कुठेच बोर लागत नाह , 

केवळ नुसतं रेन हाव ट ंग ब डींग या टेरेसवरच ं पाणी वाप न चालणार नाह .  ॉम   

लाईन टाकून समटन घोटाई क न ते पाणी वाहू न जा याची यव था केलेल  आहे यामुळे 

ज मनीत पाणी मुरत नाह  त े पाणी ज मनीम ये मुरवायच आपलच काम आहे, आपल च 

जबाबदार  आहे यामुळे ते मुर वले पाहज.े  ॉम लाईनसाठ  वषाला जवळ जवळ ३०० कोट  

खच करतो.  ते ३०० कोट  खच करताना एकाह  ठकाणी रेन हाव ट ंगची स टम नाह . ठक 

आहे यावेळेसच हे लॅनींग होत परंतु गे या दोन तीन वषात दु काळाला सामोरे जाताना 

याम ये रेन वॉटर हाव ट ंगचे लॅनींग झाले पा हज.े नवीन मोठमोठया र यावर ज मनी 

खाल  ५०–५० फुट खाल  जावुन ज मनीखाल ल पाणी मुरवल पा हज,े िजरवल पा हज.े आप या 

पर सरात जेवढे तलाव आहेत या तलावा या पर सरातच फ त पाणी झरपत े बाक  कुठेच 

झरपत नाह . आमची सांगवी असेल, नवी सांगवी असेल, थेरगांव पर सर असेल आम या 

भागात पाणीसाठे नाह त. आजची आमची प रि थती इतक  वाईट आहे. मगाशी कोणीतर  

सांगीतल आहे, इतक  वाईट प रि थती आहे क , टे पोतून, र ातून, कॅ डमधुन पाणी वकत 

आणायच.े पयावरण अहवालात याचा सु दा उ लेख नाह , आप या शहराला एक खंतच 

हणायची क  नैसग क टेकडी आप याकडे नाह . परवा मी च-होल ला गेलो लोहगाव आ ण च-

होल म ये टेकडीचे ठकाण आहे तेथून कमान पंचवीस ते तीस ट के पाणीपुरवठा आप या 

शहराला झालातर मला वाटत शंभर ट के आपण बाक या बाबतीत सुखी होऊ. पुणे शहरात 

पवती जलक ातून पाणीपुरवठा होतो, चतु: ृ ंगीहू न होतो पुणे शहराम ये टेकडया अस यामुळे 

उंच टा या कमी बांधले या आहेत. दोन-चार कोट  ल टर पाणी ते एकदाच श ट करतात 

आ ण सोडतात.  तेथे पा याच नयोजन यव थीत आहे. आज भोसर चा शेवटचा भाग, 

सांगवीचा शेवटचा भाग आमची इतक  वाईट अव था होती क  जलउपसा एका बाजूला आ ह  

तीस-याच बाजूला आ ह तर सांगतो क  सरळ बायफरकेट करा. नदयाच पाणी आपण घेतोय 
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ठक आहे नदया जवळ आहेत. इं ायणी नद  असेल, पवना नद  असेल, मुळा नद  असेल या 

या ठकाणी जलउपसा झाला पा हज.े  तेथून या पर सरात पाणी गेले पा हज.े अशा कारचा 

वचार कोणी केलाच नाह . आज आप या शहरात पा याच यो य नयोजन हावे, ेनेजचे 

यो य नयोजन हावे रोगराई पस  नये. आप या मुलभूत सु वधा सु दा तेवढया चांग या 

कार या पा हजेत. या पयावरण अहवाला या न म तान सभागृ हा या वतीने आवाहन करतो 

क  जी अ याव यक सेवा आहे, मग ती पा या या बाबतीत असू दयात, ेनेज या बाबतीत 

अस ूदयात, मा.उ च यायालयाने, मा.सव च यायालयाने दले या आदेशाचे पालन जा तीत 

जा त माणात कर याकडे आपण ल  दयाव. मी वनंती करतो क  या या गो ट  

नकारा मक या ठकाणी दसतात या सकारा मक कशा होतील याकडे स म आयु त हणून 

आपण ल  दयावे आ ण कायवाह  करावी. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-    

      अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

      ------ 

मा.अ नता तापक र – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                      वषय मांक – १५  

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
      

      संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .भूिजं/४/का व/१३१/२०१४  

              द.९/७/२०१४ 
    व ांतवाडी पोल स टेशनचे वभाजन होऊन नवीन दघी येथे न वन पोल स टेशन 

हो याक रता पोल स खा यामाफत महारा  शासनाकडे ताव पाठ व यात आला होता. 
यानुसार महारा  शासन गृ ह वभाग शासन नणय . एपीओ ३१११/ . . १०७ (अ) 
प.ुबां.२/पोल-३ द.४/३/२०१४ अ वये दघी पोल स टेशन थापन करणेस शासनाची मंजूर  
मळालेल  आहे.  

 वडमुखवाडी ता.हवेल  िज.पुणे येथील स.नं.१२३/१/२ पै., १२३/१/३ पै. मधील 

औ यो गक झोनमधील बांधकाम परवानगी . बीपी/वडमुखवाडी/३/२००९ द.२०/११/२००९ 

अ वये सुधार त मंजुर बांधकाम रेखांकनाचे नकाशात वकास नयं ण नयमावल  नयम 

.६.५ अ वये १० %  सु वधा भूखंड .१ े  ३०७४.०२ चौ.मी. जागा म.न.पा.चे ता यात 

आल  आहे.  

 व र ठ पोल स नर क व ांतवाडी पोल स टेशन पुणे यांनी यांचे प  .२५४७/१४ 

द.२०/५/२०१४ अ वये म.न.पा.चे मालक ची वडमुखवाडी स.नं.१२३/१/१/२ येथील ३६ गु ंठे जागा 
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दघी पोल स टेशन क रता पोल स खा यास मळणेस वनंती केल  आहे. महारा  शासना या 

सवसाधारण धोरणानुसार न वन पोल स ठा या या बांधकामाक रता कमीत कमी २६ गु ंठे जागा 

आव यक आहे. तथा प भ व या या ट ने तेथील सव े  हणजे ३०.७४ आर े ाची 

मागणी पोल स खा याने केल  आहे. नगररचना वभागाकडून सदरकामी भाडेमू य नधारण 

अ याप ा त हावयाचे आहे.  

 शासक य सं थांची मागणी आलेस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम ७९ 

नुसार व ता वत मळकत वाटप नयमावल  नुसार नगररचना वभाग ठरवतील या 

भाडेदरानुसार व मागणी केले या कालावधीसाठ  परंतु जा तीत जा त ३० वष पयत या 

कालावधीसाठ  भाडेप ् याने जागा व मळकती न वदा न काढता वतर त करणे श य आहे.  

 उपरो त बाबीचा वचार करता, म.न.पा.ची वडमुखवाडी ता.हवेल  िज.पुणे स.नं.१२३/१/२ 

पै., १२३/१/३ पै. मधील स यि थतीत २६ गु ंठे (२६३१.१६ चौ.मी.) जागा दघी पोल स 

टेशनसाठ  नगररचना वभागाकडुन ा त होणारे भाडे मु य नधारणास तसेच करारना याचे 

अट /शत स अधीन राहू न म.न.पा. अ ध नयम कलम ७९ अंतगत ३० वष कालावधीसाठ  

भाडेप याने वना न वदा पोल स खा यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा. दा लांड े-  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-  

पपंर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीतील सांगवी पो लस ठाणे याक रता मौजे सांगवी येथील 

स.नं.८३ मधील मनपा या मंजूर वकास आराख यातील आर ण . ३३४ हे मोकळी जागा या 

योजनाकर ता आर त आहे. व सदर आर ण .३३४ मनपा या ता यात आहे. मा. थायी 

स मतीने सांगवी पो लस ठाणेसाठ  सदर जागा देणेस मा यता दलेल  आहे. स यि थतीतील 

सांगवी पो लस ठाणेची जागा मनपाने दल  असून गाळे व पातील जागा अस याने 

या ठकाणी नाग रकांना व पो लस शासनाला अडचणी येत आहेत. यामुळे सांगवी पो लस 

ठाणेसाठ  वर ल आर ण . ३३४ ची जागा मनपा अ ध नयम कलम ७९ अंतगत ३० वष 

कालावधीसाठ  नयमानुसार भाडेकराराने कंवा कमान दराने पो लस खा यास देणेस व 

या ठकाणी मनपा नयमानुसार पो लस ठाणे बांधणेस शासक य मा यता देणेत यावी. 

सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
 

मा.तानाजी खाड-े मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.  
 

मा.शमीम पठाण-  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडत-े 

मनपा या ता यात असले या भाग .२१ मधील सव नं. १९५ म ये पो लस चौक साठ  

मनपाने जागा उपल ध क न दयावी. या ठकाणी पो लस चौक ची आव यकता अस याने 
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न वन पो लस चौक  सु  करणेसाठ  मा.पो लस क मशनर पुणे यांना ताव पाठवून मंजूर  

घेऊन पो लस चौक  सु  कर यास मा यता देणेत यावी.  
 

मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देत.े  
 

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- 

. .४ कृ णानगर ये थल पूणानगर प रसराम ये मनपा आर त जागा आहेत. या आर त 

जागेवर नागर कां या सुर े या ट ने चखल  पो लस टेशनसाठ  इमारत बांधून दे यास व 

यासाठ  येणा-या य  खचास शासक य मा यता देणेत यावी.   
 

मा.सुरेश हेञ े– मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी येथे महानगरपा लकेची आर त जागा असुन स.न.१४४/१४९ असा आहे. 

सदर जागा पो लस चौक साठ  यावी असा ठराव कर यात ( भागात) आला आहे. परंतु या 

जागेत महानगरपा लकेने पो लस चौक साठ  जागा बांधून यावी. सदर जागेचे आर ण .८३ 

आहे. सदर कामास २५ लाखापयत खच अपे त आहे. यास मा यता देणेत यावी.  
 

मा.सुमन नेटके   -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देत.े 
 

मा.अ नता तापक र -  मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना ि वकार या.  
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-      
 

ठराव मांक - ५४४                                      वषय मांक – १५ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
      

      संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .भूिजं/४/का व/१३१/२०१४  

              द.९/७/२०१४ 

    व ांतवाडी पोल स टेशनचे वभाजन होऊन नवीन दघी येथे न वन पोल स 

टेशन हो याक रता पोल स खा यामाफत महारा  शासनाकडे ताव पाठ व यात आला 

होता. यानुसार महारा  शासन गृ ह वभाग शासन नणय . एपीओ ३१११/ . . १०७ (अ) 

प.ुबां.२/पोल-३ द.४/३/२०१४ अ वये दघी पोल स टेशन थापन करणेस शासनाची मंजूर  

मळालेल  आहे.  
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  वडमुखवाडी ता.हवेल  िज.पुणे येथील स.नं.१२३/१/२ पै.,१२३/१/३ पै. मधील 

औ यो गक झोनमधील बांधकाम परवानगी . बीपी/वडमुखवाडी/३/ २००९ द.२०/११/२००९ 

अ वये सुधार त मंजुर बांधकाम रेखांकनाचे नकाशात वकास नयं ण नयमावल  नयम 

.६.५ अ वये १०% सु वधा भूखंड .१ े  ३०७४.०२ चौ.मी. जागा म.न.पा.चे ता यात आल  

आहे.  

       व र ठ पोल स नर क व ांतवाडी पोल स टेशन पुणे यांनी यांचे प  

.२५४७/१४ द.२०/५/२०१४ अ वये म.न.पा.चे मालक ची वडमुखवाडी स.नं.१२३/१/१/२ येथील 

३६ गुंठे जागा दघी पोल स टेशन क रता पोल स खा यास मळणेस वनंती केल  आहे. 

महारा  शासना या सवसाधारण धोरणानुसार न वन पोल स ठा या या बांधकामाक रता 

कमीत कमी २६ गु ंठे जागा आव यक आहे. तथा प भ व या या ट ने तेथील सव े  

हणजे ३०.७४ आर े ाची मागणी पोल स खा याने केल  आहे. नगररचना वभागाकडून 

सदरकामी भाडेमू य नधारण अ याप ा त हावयाचे आहे.  

  शासक य सं थांची मागणी आलेस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम 

७९ नुसार व ता वत मळकत वाटप नयमावल  नुसार नगररचना वभाग ठरवतील या 

भाडेदरानुसार व मागणी केले या कालावधीसाठ  परंतु जा तीत जा त ३० वष पयत या 

कालावधीसाठ  भाडेप ् याने जागा व मळकती न वदा न काढता वतर त करणे श य आहे.  

       उपरो त बाबीचा वचार करता, म.न.पा.ची वडमुखवाडी ता.हवेल  िज.पुणे 

स.नं.१२३/१/२ पै., १२३/१/३ पै. मधील स यि थतीत २६ गुंठे (२६३१.१६ चौ.मी.) जागा दघी 

पोल स टेशनसाठ  नगररचना वभागाकडुन ा त होणारे भाडे मु य नधारणास तसेच 

करारना याचे अट /शत स अधीन राहू न म.न.पा. अ ध नयम कलम ७९ अंतगत ३० वष 

कालावधीसाठ  भाडेप याने वना न वदा पोल स खा यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीतील सांगवी पो लस ठाणे याक रता मौजे सांगवी 

येथील स.नं.८३ मधील मनपा या मंजूर वकास आराख यातील आर ण . ३३४ हे मोकळी 

जागा या योजनाकर ता आर त आहे. व सदर आर ण .३३४ मनपा या ता यात आहे. 

मा. थायी स मतीने सांगवी पो लस ठाणेसाठ  सदर जागा देणेस मा यता दलेल  आहे. 

स यि थतीतील सांगवी पो लस ठाणेची जागा मनपाने दल  असून गाळे व पातील जागा 

अस याने या ठकाणी नाग रकांना व पो लस शासनाला अडचणी येत आहेत. यामुळे सांगवी 

पो लस ठाणेसाठ  वर ल आर ण . ३३४ ची जागा मनपा अ ध नयम कलम ७९ अंतगत ३० 

वष कालावधीसाठ  नयमानुसार भाडेकराराने कंवा कमान दराने पो लस खा यास देणेस व 

या ठकाणी मनपा नयमानुसार पो लस ठाणे बांधणेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. तसेच 

मनपा या ता यात असले या भाग .२१ मधील सव नं. १९५ म ये पो लस चौक साठ  



102 
 
मनपाने जागा उपल ध क न यावी. या ठकाणी पो लस चौक ची आव यकता अस याने 

न वन पो लस चौक  सु  करणेसाठ  मा.पो लस क मशनर पुणे यांना ताव पाठवून मंजूर  

घेऊन पो लस चौक  सु  कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच . .४ कृ णानगर ये थल 

पूणानगर प रसराम ये मनपा आर त जागा आहेत. या आर त जागेवर नागर कां या 

सुर े या ट ने चखल  पो लस टेशनसाठ  इमारत बांधून दे यास व यासाठ  येणा-या 

य  खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .२८ मासुळकर कॉलनी 

येथे महानगरपा लकेची आर त जागा असुन स.न.१४४/१४९ असा आहे. सदर जागा पो लस 

चौक साठ  यावी असा ठराव कर यात ( भागात) आला आहे. परंतु या जागेत 

महानगरपा लकेने पो लस चौक साठ  जागा बांधून यावी. सदर जागेचे आर ण .८३ आहे. 

सदर कामास .२५ लाखापयत खच अपे त आहे. यास मा यता देणेत येत आहे.  

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

      ------- 

मा.अ नता तापक र – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक – ५४५                                      वषय मांक – १६ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 

संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प   

        . था/बीआरट एस/३२६ /२०१४ द. १०/०७/२०१४ 
 

   पंपर  चंचवड मनपाने नाग रकांना सावज नक वाहतूक यव थेअंतगत बीआरट एस 

सेवा पुर वणेसाठ  एकूण ४५ क.मी.लांबीचे र ते JnNURM अंतगत वकसीत करणेचे काम हाती 

घेतलेले आहे. सदर क पाअंतगत दापोडी - नगडी, सांगवी - कवळे, ना शक फाटा- वाकड व 

काळेवाडी फाटा – देहू  आळंद  र ता अशा ४ बीआरट एस कॉर डॉर चा समावेश आहे. दापोडी - 

नगडी व सांगवी - कवळे या दो ह  कॉर डॉर या पायाभूत सु वधा वषयक कामे पुण वा या 

मागावर आहेत. या अंतगत Dedicated Lane करणे व बस टेशन बांधणे या मु य सु वधांचा 

समावेश आहे. सदर दो ह  कॉर डॉरवर बीआरट एस बस सेवा सु  कऱणे पवु  Intelligent 

Transit Management System (ITMS) ची यं णा उभारणे  आव यक आहे.  

   ITMS यं णा राब वणेकामी रा य शासनामाफत क शासनाकडे प.ं च.ंमनपाने 

द.१६।०२।२०१३ रोजी र. .१८.६२ कोट चा DPR सादर केला होता. यास अनुस न क शासनाने 

JnNURM अंतगत प.ं च.ंमनपाचा सदर DPR द.०४।०३।२०१४ रोजी CSMC बैठक म ये मंजुर 

केलेला आहे. तथा प तदनंतर द.०५।०६।२०१४ या CSMC बैठक म ये सदर DPR क  

शासनाने Budget Constraint मुळे नामंजुर केला आहे. यामुळे क शासना या JnNURM या 
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अंतगत या नधीमधून कॉर डॉर १ व २ क रता ITMS यं णा कायाि वत करणे स या श य 

होत नाह . 

          ITMS यं णा उभारणेकामी JnNURM अंतगत क शासनाचे ५०%,रा य शासनाच े

२०%, व मनपाचे ३०% असा नधी उपल ध करणेत येणार होता.तथा प क शासनाने ITMS चा 

DPR नधी या कमतरते अभावी नामंजूर के याने ITMS यं णा कायाि वत करणेसाठ  मनपास 

१००% नधी PMPML कडे उपल ध क न यावा लागणार आहे.तसेच बीआरट एस बस सेवा 

यश वी होणेसाठ  ITMS यं णा कायाि वत करणे आव यक आहे. मनपाचे बीआरट एस कॉर डॉर 

१ व २ क रता ITMS यं णा पुणपणे मनपा फंडातून करणे व कॉर डॉर ३ व ४ क रता ITMS 

यं णा भ व यात क  शासनाचा नधी उपल ध झा यानंतर राब वणे यो य राह ल. 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेक रता ITMS यं णा राब वणे क रता मा.महापा लका 

सभा ठराव .२७४ द.०९।०५।२०१३ अ वये र. .४९.७१ कोट  या रकमेस शासक य मा यता 

दलेल  आहे. ITMS यं णा कायाि वत करणेचे स लागार मे.Urban Mass Transit 

Company,Delhi असून यांनी बीआरट एस कॉर डॉर १ व २ क रता ITMS यं णा कायाि वत 

करणे, नयं ण क  ( Control Centre ) व Disaster Recovery Centre वक सत करणे या 

कामाकर ता प.ं च.ंमनपा चा ह सा हणून एकूण १५.८७ कोट  खच अपे त अस याचे 

कळ वले आहे. प.ं च.ंमनपा मधील बीआरट एस बस सेवा चालू करणेकामी ITMS वक सत 

करणेक रता बीआरट एस र यांची अनुषं गक कामे कऱणे या उपलेखा शषाअंतगत सन २०१४-

१५ चे अंदाजप कां ये अ. .५ (iv) वर र. .१० कोट  ची तरतूद केलेल  आहे. ITMS ची न वदा 

PMPML माफत स द करणेची कायवाह  चालू केल  आहे. ITMS वक सत करणेकामी 

नयं ण क  (Control Centre) व Disaster Recovery Centre हे पुणे व पंपर  चंचवड मनपा 

क रता एक त असून वारगेट येथे उभारणेत यणेार आहे.  

       तर  प.ं च.ंमनपा ह ीतील दापोडी - नगडी व सांगवी - कवळे या दोन 

कॉर डॉरवर बीआरट एस बस सेवा सु  करणेकामी ITMS यं णा उभारणेसाठ  न वदा कायवाह  

करणेकामी PMPML ला उपल ध तरतूद नुसार स या र. .१० कोट  देणेस मा यता देणेत येत 

आहे. 
 

मा. दा लांड े– मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१      तकूल- ० 

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

      ------- 
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मा.अ नता तापक र – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

                                    वषय मांक – १७ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
 
         संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  . पापु। जशुके।जा । 

                 १२८। २०१४  दनांक – १०।७।२०१४ 
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका प रसरात पाणी पुरवठा कर यासाठ  दररोज सुमारे ४५० 

द.ल.ल . पाणी लागत.े सदरचे पाणी पवना धरणातून नद म ये सोड यात येत.े नद म ये रावेत 

बंधा-यातून अशु द जलउपसा क ातून से. .२३ येथे जलशु द करण या क न संपुण 

शहरात वत रत कर यात येत.े 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका प रसर व धरणा या पाणलोट े ात द. १०/०७/२०१४ 

पयत पाऊस सु  न झा यामुळे पवना धरणातील पा याची पातळी खालावल  आहे. 

स यि थतीत पवना धरणाम ये १३.७२% पाणी साठा उपल ध आहे. सदरचा पाणीसाठा मनपाने 

सु  केले या पाणी कपाती या नयोजना माणे सुमारे ३० ऑग ट पयत पुरेल. स यि थतीत 

लांबलेला पावसाळा वचारात घेता सदरचा उपल ध पाणी साठा काटकसर ने वापरणे अप रहाय 

आहे. यासाठ  महानगरपा लकेने या पुव  २ जुलै पासून १ वेळ पाणी पुरव याचे धोरण 

अवलंबलेले आहे. यामुळे साधारणत: एकुण वापराम ये सुमारे २०% पाणी कपात करणे श य 

झाले आहे. स यि थतीत पुढ ल काळाचा वचार करता आज द. १०/०७/२०१४ रोजी मा. 

आयु तांनी पाणी पुरवठा वभाग या सव अ भयंता समवेत बैठक घेतल . सदर बैठक म ये 

पाणी टंचाई बाबत केले या उपाययोजना व या पुढ ल काळात सवकष पाणी टंचाई आराखडा 

तयार करणेचे ट ने करावया या उपाययोजनांची मा हती तावासोबतच े प  अ म ये 

जोडल  आहे. सदरची माह ती अवलोकन करणेत येत आहे.  

मा. दा लांड े– मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.सुजाता पालांड े – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १७ द तर  दाखल करणेत   

यावा अशी सूचना मी मांडत.े 
 

मा.अ मना पानसरे  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक – ५४६                                      वषय मांक – १७ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
 

         संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  . पापु। जशुके।जा । 

                 १२८। २०१४  दनांक – १०।७।२०१४ 
 

            वषय मांक १७ द तर  दाखल करणेत येत आहे. 
 

      अनुकूल- ८१      तकूल- ० 

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

      ------- 

मा.अ नता तापक र – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                    वषय मांक – १८ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 
 

       संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  . पापु। जशुके।जा ।  

               १२९। २०१४ दनांक – १०।७।२०१४ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका प रसरात पाणी पुरवठा कर यासाठ  दररोज सुमारे ४५० 

द.ल.ल . पाणी लागत.े सदरचे पाणी पवना धरणातून नद म ये सोड यात येत.े नद म ये रावेत 

बंधा-यातून अशु द जलउपसा क ातून से. .२३ येथे जलशु द करण या क न संपुण 

शहरात वत रत कर यात येत.े 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका प रसर व धरणा या पाणलोट े ात द. १०/०७/२०१४ 

पयत पाऊस सु  न झा यामुळे पवना धरणातील पा याची पातळी खालावल  आहे. 

स यि थतीत पवना धरणाम ये १३.७२% पाणी साठा उपल ध आहे. सदरचा पाणीसाठा मनपाने 

सु  केले या पाणी कपाती या नयोजना माणे सुमारे ३० ऑग ट पयत पुरेल. स यि थतीत 

लांबलेला पावसाळा वचारात घेता सदरचा उपल ध पाणी साठा काटकसर ने वापरणे अप रहाय 

आहे. यासाठ  महानगरपा लकेने या पुव  २ जुलै पासून १ वेळ पाणी पुरव याचे धोरण 

अवलंबलेले आहे. यामुळे साधारणत: एकुण वापराम ये सुमारे २०% पाणी कपात करणे श य 

झाले आहे. स यि थतीत पुढ ल काळाचा वचार करता आज द. १०/०७/२०१४ रोजी मा. 

आयु तांनी पाणी पुरवठा वभाग या सव अ भयंता समवेत बैठक घेतल . सदर बैठक म ये 

पाणी टंचाई बाबत केले या उपाययोजना व या पुढ ल काळात सवकष पाणी टंचाई आराखडा 

तयार करणेच ेठरले. 
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 पाणी टंचाई प रि थतीचा वचार करता पाणी पुरवठा वषयक कामकाजासाठ  आव यक 

उपाययोजना तातडीने करणेचे गरजेचे अस याने या बाबत आ थक व शासक य नणय 

घे याचे अ धकार मा.आयु तांना दान कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. दा लांड े– मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, स मा.सभागृ ह. पेपरला बातमी आलेल  आहे 

क  पुणे महापा लकेनी यांचा पाणीपुरवठा पुववत केलेला आहे.  यामुळे सव थम मी 

सभागृ हा या वतीने वनंती करते क, आपले धरण पुण भरलेले आहे, पाऊस चालू आहे 

यामुळे गे या पंधरा दवसाम ये जी असु वधा झालेल  होती ती असु वधा टाळ यासाठ  आपण 

पुववत पाणीपुरवठा करावा अशी मी वनंती करत.े 

मा.राज  जगताप -  मा.महापौर साहेब, आयु त साहेब,  पंपर  चंचवडम ये एक टाईम पाणी 

ठेवावे.  आ ह  शेवट या टोकाला आहोत, एक टाईम पाणी आलेतर पाणी मळत.े धरण शंभर 

ट के भर यानंतर दोन टाईम पाणी सोड याचा वचार करावा. आता एक वेळेस पाणी दयावे. 

एक ते दड क.मी. लांब लांब लाईनी आहेत या याम ये आपण पाणीपुरवठा एक तास सोडतो 

एक तासाम ये  २५ मनीटे लाईन भर यासाठ  जातात यामुळे अधा तास पाणी मळत.े शंभर 

ट के धरणात पाणी आ यानंतरच हे करावे, आता एक टाईमच पाणी दयावे. 

मा.आि वनी चंचवड े – मा.महापौर साहेब, म हलांचे काम सकाळ या वेळेस असते यामुळे 

सकाळ या वेळेस पाणीपुरवठा करावा. 

मा. वनया तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त आमचा ामीण भाग आहे. ामीण 

भागावर अनेक वषापासून अ याय होतो आहे. आमचे हणणे आहे क , सव ामीण भागातील 

जे गाव पंपर  चंचवड महानगरपा लकेत येतात यांना समान पाणी वाटप करावं. आम यावर 

अ याय क  नका. जे एक तास पाणी येत े ते सु दा अपुण पाणीपुरवठा आहे, ेशरन येत 

नाह , लो ेशर असतो. वारंवार सांगुन सु दा उपाययोजना के या जात नाह त, मी कालच 

आप याला सांगीतल आहे क  आपण याब ल मट ंग घेव.ू अ धका-यांना वचारलेतर 

समाधानकारक उ तर मळत नाह त. मला वाटत जे पाणी च-होल साठ  कंवा मोशीसाठ , जो 

ामीण भाग आहे यासाठ  से.२३ मधून जे पाणी उचलाव लागत ते आपण उचलत आहोत 

यामुळे माझी अशी सूचना राह ल क  आ हांला पाणी वाढवून दयावे. 

मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब सवाना पाणीपुरवठा कमी आहे. 

आम या भागाचा न आहे. आम याकडे टाक शवाय पयाय नाह . जा त वेळ पाणी सोडून 

सु दा आम याकडचा न सुटणार नाह  कारण तो चढावरचा भाग आहे. यामुळे आपण 

लवकरात लवकर कायवाह  करावी व ामीण भागाला दोन वेळेस पाणी दयाव. 
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मा.अ णा भालेकर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, ामीण भाग सतरा वष झाले 

महापा लकेम ये समा व ट झालेला आहे. तर  आम याकडे येक भागाम ये पा याची टंचाई 

आहे. आम याकडे पाणी दोन वेळा याव, नाह तर सगळीकडेच एक टाईम पाणी दयावे एवढच 

बोलते आ ण थांबते. 

मा.आशा सुयवंशी -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब. मी तुम याकडे पा या या संदभात 

गेले तीन दवसापासून दोनवेळा भेटून झालेलं आहे. मा या वॉडात बीजल नगरचा भागातील 

टा या उंचवटयावर अस यामुळे खुप पा याची टंचाई होत आहे आ ण नागर कांना ञास होत 

आहे.  लोकांना पाणी साठव या या टा या करता येणार नाह त यामुळे माझी अ हाची वनंती 

राह ल मा या भागाला दोन वेळेस प हला होता तसा पाणीपुरवठा करावा. 

मा.चं कांता सोनकांबळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. येक 

नगरसेवकांच ेआप या वॉडातील नागर कावर ेम असत,े जीव असतो. यांना असं वाटत क  

आपण यांना कती सु वधा दया यात असं वाटत असतं.  तु ह  शहराचे मुख आहात. 

यामुळे काह  वॉडाला दोन वेळा व काह  वॉडाला एक वेळा असा अ याय क  नका. यापुव  

सु दा आ हांला दापोडीला एकच वेळा पाणी मळत  होतं आ ण ते पुरतं. आता सु दा एक 

वेळाच पाणी आहे आ ण सगळयांनाच एक वेळा पाणी दया. लोकांना या दर यान चांगल  सवय 

लागलेल  आहे. लोक पाणी काटकसर ने वापरतात ह  सवय क ट यू ठेवा आ ण दोन वेळा 

पाणी देत असालतर सगळयांनाच दोन वेळा पाणी दया, सवाना नयम सारखाच ठेवा ह  वनंती 

आहे.  

मा.मंगलाताई कदम- मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, पा याचा वषय खरंच िज हाळयाचा 

आहे. नशीबान पाऊस पडणार नाह , पडणार नाह  असं हणत होतो परंतु पाऊस पडला. आता 

डॅम पण भरत आलेले आहेत. आप या पंपर  चंचवड शहराम ये सगळयाना सारख पाणी 

दयाव अशी वनंती आहे.  कुठ याह  नगरसेवकांवर अ याय होवू नये परंतु ेशरनं पाणी 

दयाव. आताच सांगीतल क  आ हांला एक टाईम पाणी दलतर  चालेल परंतु ते ेशरन आ ण 

पु रेस होईल अशा प दतीन  दया. क  जेणेक न कोणीचीह  टँकरची मागणी येणार नाह . 

एकतर  पावसाळयात पा यात गढुळपणा येवू शकतो. चांग या प दतीच यव थीत व ेशरने 

पाणी दयाव.  वषय मांक १८ द तर  दाखल करणेत यावा अशी सुचना मी मांडत.े  

ी.टेकाळे साहेब यांची बदल  झालेल  आहे यांचा स कार करावा. 
 
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देतो. सवाना आवाहन करतो 

म यंतर  पाणी न हत,े पा याची भयान प रि थती होती यामुळे पा याचे मह व सवानी 

ओळखावे. यावेळा पाणी न हतं यावेळेला काय अव था होती. पाणी एकदाच यायच नंतर 

दोन दवसाआड यायच अशी प रि थती होती.  माझे हणणे आहे क  पाणी एक वेळ दलेतर  
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चालेल परंतु ेशरने पाणी मळावे.  या वॉडात पाणी येत नाह ,  ते ठकाण असे आहेत क  

रायझींग मेन वर आहे, आ ण त े उंचावर आहेत या लोकांना अजीबात  ेशर मळत नाह  

अशा ठकाणी तशा कारचे नदष संबंधीत वभागाना दयावेत. याचे सव ण केले पा हज.े अती 

मह वाची गो ट हणजे एक वेळेस पाणी दया परंतु ेशरने दयावे हे आ ह  सवजन मा य 

करतो. परंतु लकेजेस कमी कराव व यावर नयंञण ठेवावे.  लमम ये पाणी दयावे, परंतु 

लम म ये असं होतं क  पाणी दवसां दवस वाहत राहतं या यावर नयंञण आपले राहत 

नाह . पाणी वे टेज होणार नाह  याकडे ल  दयावे.  झोपडप ीम ये पाणी दया परंतु वे टेज 

होणार नाह  याकडे पाह यासाठ  कॉड नेमून ल  दयावे. भ व यात नागर कांनी पा याचे 

मह व ल ात घेता पा याची बचत केल  पा हजे. तर  एक टाईम पाणी दया ेशरने दया आ ण 

समसमान पाणी दयावे. 
 
मा.शुभांगी बो-हाड े – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ द तर  दाखल करणेत यावा अशी 

सूचना मी मांडत.े  
 
मा.पो णमा सोनवणे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े  
 
        यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता—  
 
ठराव मांक – ५४७                                      वषय मांक – १८ 

दनांक - ५/८/२०१४       वभाग – मा.आयु त 

 

       संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  . पापु। जशुके।जा ।  

               १२९। २०१४ दनांक – १०।७।२०१४ 
 

             वषय मांक १८ द तर  दाखल करणेत येत आहे.  
 

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

      केल.े 

        ------- 
 

मा.महापौर -  टेकाळे साहेब यांची बदल  झालेल  आहे यामुळे यांचा स कार करणेत येत 

आहे.                        
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(मा.उदय टेकाळे, सहा.आयु त यांचा मा.महापौर, मा.उपमहापौर, अ य - थायी स मती, 

प नेत,े वरोधी प नेते, सव गटनेते यांचे ह ते स कार करणेत आला.) 

मा.महापौर- सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 

 
 
 

                                                     (मो हनीताई वलास लांडे) 

महापौर 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  – ४११०१८ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/४/का व/८१९/१४ 
दनांक – २९/०९/२०१४ 
                                            

                                     
          नगरस चव 

      पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
               पंपर  – ४११ ०१८. 

     
 

त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

    कायवाह साठ  रवाना.                              

  

 

   

        


