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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४२ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.०३.२०२०                  वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच- २०२० ची मािसक मा. महापािलका 
सभा शु वार दनांक २०.०३.२०२० रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  
       

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.साधना अंकुश मळेकर 

३) मा.द ा य बाबूराव सान े

४) मा.बुड सुवणा वकास  
५) मा.तापक र वनया दप (आबा) 
६) मा.ल मणशेठ सोपान स ते   
७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

९) मा.बारसे यांका वण 

१०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

११) मा.लांडगे र व ल मण 

१२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

१५) मा.सावळे िसमा र वं  
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१६) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१७) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१८) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

१९) मा.अनुराधा गणपत गोरखे  

२०) मा.मंगला अशोक कदम 

२१) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२३) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

२४) मा.पकंज द ाञय भालेकर 

२५) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

२६) मा.जावेद रमजान शेख 

२७) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

२८) मा. मोद कुटे 

२९) मा.राजु िमसाळ 

३०) मा.बाबर शिमला राजू 

३१) मा.अिमत राज  गावडे 

३२) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

३३) मा.भ डवे संिगता राज  

३४) मा.ढाके नामदेव जनादन  

३५) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

३६) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

३७) मा.अपणा िनलेश डोके 

३८) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३९) मा.गावडे राज  तानाजी 
४०) शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
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४१) मा.जय ी वसंत गावडे 

४२) मा.सुल णा राजू धर 

४३) मा.शाम गणपतराव लांडे 

४४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

४५) मा.कदम िनक ता अजुन 

४६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
४७) मा.पाडाळे िनता वलास 

४८) मा.काळे उषा दलीप 

४९) मा.पवार मिनषा मोद 

५०) मा.बारणे अचना तानाजी 
५१) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

५२) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

५३) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

५४) मा.िनलेश हरामण बारण े

५५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
५६) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

५७) मा.कामठे तुषार गजानन 

५८) मा.बापु उफ श ु न िसताराम काटे  

५९) मा.कुटे िनमला संजय 

६०) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

६१) मा. व ठल उफ नाना काटे 

६२) मा.मुंढे उषा अंकुश 

६३) मा.लोखंडे चंदा राजू 

६४) मा.बनसोडे राजू व नाथ  

६५) मा.आशा धायगुडे-शडग े
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६६) मा.नवनाथ द ु जगताप  

६७) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

६८) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

  
 यािशवाय मा.संतोष पाट ल- अित र  आयु  (१), मा.पवार- अित र  आयु  (२), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.    
                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  
आहे.  
मा.बापू उफ शञु न काटे -  मा.महापौर साहेब, संपुण जगभरात कोरोना संसगाचा  वाढता 
ादूभाव आहे, या याम य ेआपले पंपर  िचंचवड शहर पण आहे. तर  सवञ आपण एकञ 

ये याच टाळतो यामुळे आपली ह  सभा सोमवार द.२०/४/२०२० द.ु१.४५. पयत तहकूब 
करावी अशी मी सूचना मांडतो. 
मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर – कोरोनाचे जागतीक संकट सव देशावर आलेल े आहे. कोरोनावर मात 
कर याक रता आपण सवानी सहकाय करायच आहे, याबाबत सवानी काळजी यायची आहे. 
गद त जाव ू नये, याच बरोबर सद , खोकला असेलतर नजीक या दवाखा याम ये जावून 
याची टमट यावी. अशा प दतीने कोरोनावर मात कर यासाठ  शासनाने या काह  गो ी 

करायला सांगीत या या प दतीने आप याला करायच आहे. कोरोना हा दुस-या ट यात येवू 
न देता आप याला येथून याला घालवायच आहे. तर  कोरोना आप ीमुळे आजची सभा 
सोमवार द. २०/०४/२०२० रोजी दुपार  १.४५ पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
     -------                        
 

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४२ 

सभावृ ांत 
( द.२०/०३/२०२० ची तहकूब सभा) 

दनांक – २०.४.२०२०                       वेळ – दुपार  १.४५ वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच- २०२० ची तहकूब मा. महापािलका सभा 
सोमवार दनांक २०.०४.२०२० रोजी दुपार  १.४५ वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  
             

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.साधना अंकुश मळेकर 

३) मा.द ा य बाबूराव सान े

४) मा.तापक र वनया दप (आबा)  

५) मा.ल मणशेठ सोपान स ते  
६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

८) मा.बारसे यांका वण 

९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

१०) मा.लांडगे र व ल मण 

११) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१२) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१३) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  
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१४) मा.सावळे िसमा र वं  

१५) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१६) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१७) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

१८) मा.मंगला अशोक कदम 

१९) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२१) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

२२) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

२३) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

२४) मा.जावेद रमजान शेख 

२५) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

२६) मा. मोद कुटे 

२७) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

२८) मा.बाबर शिमला राजू 

२९) मा.अिमत राज  गावडे 

३०) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

३१) मा.भ डवे संिगता राज  

३२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

३३) मा.माधुर   कुलकण  उफ मोनाताई 

३४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

३५) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

३६) मा.अपणा िनलेश डोके 

३७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३८) मा.गावडे राज  तानाजी 
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३९) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
४०) मा.जय ी वसंत गावडे 

४१) मा.सुल णा राजू धर 

४२) मा.शाम गणपतराव लांडे 

४३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

४४) मा.कदम िनक ता अजुन 

४५) मा.सं दप बाळकृ ण वाघेरे  

४६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
४७) मा.पाडाळे िनता वलास 

४८) मा.काळे उषा दलीप 

४९) मा.बारणे अचना तानाजी 
५०) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

५१) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

५२) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

५३) मा.िनलेश हरामण बारण े

५४) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
५५) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

५६) मा.कामठे तुषार गजानन 

५७) मा.कुटे िनमला संजय 

५८) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

५९) मा. व ठल उफ नाना काटे 

६०) मा.मुंढे उषा अंकुश 

६१) मा.लोखंडे चंदा राजू 

६२) मा.बनसोडे राजू व नाथ  

६३) मा.आशा धायगुडे-शडग े
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६४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

६५) मा.संतोष बबन कांबळे 

६६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

६७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

    यािशवाय मा.पवार-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, हे 
अिधकार  सभेस  उप थत  होते.                           

मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 
प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  
आहे.  
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, आजची सभा कोराना आप ीमुळे बुधवार           
द. २०/५/२०२० दु .१.४५. पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.संतोष ल ढे  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर - सवाचे आभार मानुन ह  सभा कोरोना आप ीमुळे बुधवार द.२०/०५/२०२० 
रोजी दुपार  १.४५ पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
       ----- 
 

(मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४२ 

सभावृ ांत 
( द.२०/०३/२०२० व द. २०/०४/२०२० (दु .१.४५ वा.)  ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.५.२०२०        वेळ – दुपार  १.४५ वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच- २०२० ची तहकूब मा. महापािलका सभा 
बुधवार दनांक २०.०५.२०२० रोजी दुपार  १.४५ वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  

       

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.द ा य बाबूराव सान े

४) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

५) मा.लांडगे र व ल मण 

६) मा.लांडगे राज  कसनराव 

७) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

८) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

९) मा.सावळे िसमा र वं  

१०) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

११) मा.अ नी िभमा बोबडे 

१२) मा.संजय बबन नेवाळे 
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१३) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

१४) मा.घोलप कमल अिनल 

१५) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

१६) मा.जावेद रमजान शेख 

१७) मा.बाबर शिमला राजू 

१८) मा.अिमत राज  गावडे 

१९) मा.ढाके नामदेव जनादन  

२०) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

२१) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

२२) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

२३) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
२४) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
२५) मा.पवार मिनषा मोद 

२६) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

२७) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

२८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

२९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
३०) मा.कामठे तुषार गजानन 

३१) मा. व ठल उफ नाना काटे 

३२) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

३३) मा.आशा धायगुडे-शडग े

३४) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३५) मा.संतोष बबन कांबळे 
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 यािशवाय मा.संतोष पवार- मा.अित र  आयु  (१) , मा.पवार-अित र  
आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, 
मा.इंदलकर, मा.बोदडे- सहा यक आयु  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 

                     ----                          

मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  
आहे.  
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, सभागृहात गणसं या नस यामुळे गणसं येअभावी ह  
सभा तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.मिनषा पवार  –  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
मा.महापौर-  गणसं येअभावी आजची सभा सोमवार द.१/६/२०२० रोजी दुपार  १.०० पयत 
तहकूब करणेत येत आहे. 
          -----     
 

(मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४२ 

सभावृ ांत 
( द.२०/०३/२०२०, द. २०/०४/२०२० (दु .१.४५ वा.) व द.२०/५/२०२० (दु .१.४५.वा.) ची 

तहकूब सभा) 
 

दनांक – १.६.२०२०                      वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच- २०२० ची तहकूब मा. महापािलका सभा 
सोमवार दनांक १.६.२०२० रोजी दुपार  १.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.        

 
   

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.द ा य बाबूराव सान े

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

११) मा.बुड सुवणा वकास  
१२) मा.तापक र वनया दप (आबा)  
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१३) मा.ल मणशेठ सोपान स ते  
१४) मा.डोळस वकास ह र ं  

१५) मा.उंडे ल मण ध डू 

१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे र व ल मण 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२९) मा.सावळे िसमा र वं  

३०) मा.ल ढे न ता योगेश 

३१) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३२) मा.लांडे व ांत वलास 

३३) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३७) मा.अनुराधा गणपत गोरख े
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३८) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३९) मा.मंगला अशोक कदम 

४०) मा.आ नी िभमा बोबडे   

४१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४२) मा.संजय बबन नेवाळे 

४३) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४४) मा.भालेकर वण महादेव 

४५) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४६) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४७) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४८) मा.घोलप कमल अिनल 

४९) मा.उ म काश कदळे 

५०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

५१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५२) मा.यादव मीनल वशाल 

५३) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५४) मा. मोद कुटे 

५५) मा.राजू िमसाळ 

५६) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५७) मा.बाबर शिमला राजू 

५८) मा.अिमत राज  गावडे 

५९) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

६०) मा.खानोलकर ा महेश 

६१) मा.भ डवे संिगता राज  

६२) मा.मोरे र महादू भ डव े
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६३) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६४) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६५) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६६) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६७) मा.अपणा िनलेश डोके 

६८) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६९) मा.गावडे राज  तानाजी 
७०) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
७१) मा.जय ी वसंत गावडे 

७२) मा.कोमल दपक मेवानी 
७३) िशतल उफ वजय गोरख िशंदे   

७४) मा.सुल णा राजू धर 

७५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७७) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७८) मा.कदम िनक ता अजुन 

७९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

८०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८१) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८२) मा.नढे वनोद जयवंत 

८३) मा.पाडाळे िनता वलास 

८४) मा.काळे उषा दलीप 

८५) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८६) मा.पवार मिनषा मोद 

८७) मा.बारणे अचना तानाजी 
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८८) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८९) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

९०) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

९१) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९२) मा.बारणे माया संतोष 

९३) मा.िनलेश हरामण बारण े

९४) मा.वाघमारे अ नी व म 

९५) मा.दशले रेखा राजेश 

९६) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९७) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९८) मा.कामठे तुषार गजानन 

९९) मा.च धे आरती सुरेश 

१००) मा.क पटे सं दप अ ण 

१०१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१०२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०३) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०४) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०५) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०६) मा.कुटे िनमला सजंय 

१०७) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०८) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०९) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

११०) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१११) मा.कदम शिशकांत गणपत 

११२) मा.लोखंडे चंदा राजू 



  17 
 

११३) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११४) मा.आशा धायगुडे-शडग े

११५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११६) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११८) मा.राजापुरे माधवी राज  

११९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१२०) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१२१) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२२) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२३) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२४) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

१२५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१२७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

  

(कोरोना ादुभावा या पा भूमीवर सभा आयोजनाकामी केले या उपाययोजनानुसार काह  
स मा.नगरसद यांना On Line सभेम ये सहभागाक रता मा.गटनेते यांचेमाफत स मा. 
सद यांची नावे सभेपूव  देणेबाबत कळ वणेत आले असता मा.तापक र वनया दप (आबा), 
मा.गीता सुिशल मंचरकर, मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे व मा.वाघमारे आ नी व म हे 
स मा.सद य On Line  सभेम ये सहभागी झाले अस याचे मा.मु य मा हती व तंञ ान 
अिधकार  यांनी कळ वले अस याने सभा कामकाज िनयमावलीतील िनयम . ११३ नुसार 
सदर उपरो  चार स मा.सद य पुणवेळ सभेस हजर होते असे मान यात यावे तसेच यां या 
रतसरपणे हजेर पञकावर वा -या घेवून हजेर  न द वणेत यावी या माणे मा.महापौर यांनी 
लेखी िनदश दले अस याने या माणे सभावृ ांतात न द घेणेत आली असे.) 
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    यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.संतोष पाट ल- अित र  आयु  (१), 
मा.पवार-अित र  आयु  (२),  मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, 
मा.कंुभोजकर- मु य लेखाप र क, मा.कोळंब-े मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय- आरो य 
वैदयक य अिधकार , मा.पवार- उपसंचालक नगररचना, मा.तुपे, मा.िनकम, भालकर - सह 
शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.अलमलेकर, मा.जोशी, 
मा.खाडेकर, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, मा.खोत, मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.िशंदे– शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण- मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.डॉ.सावळे- 
अित. आरो य वैदयक य अिधकार  , मा.डॉ.वाबळे-अिध ता वायसीएमएच, मा.तांबे, 
मा.कुलकण , मा.वाघुडें- कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.    

                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत येत आहे.  

मा.अॅड.मोरे र शेडग े -  मा.महापौर साहेब, कोरोना वषाणू संसगाने ३७२०५२ नागर कांचे 
िनधन, छ ीसगडमधील सुकमा ज हयाम ये झाले या दहशतवाद  ह याम ये १७ पोलीस, 

हंडवारा येथे दहशतवा ांशी झाले या चकमक त ५ जवान शह द, औरंगाबाद येथे रे वे ळावर 
झोपले या ५ मजुरांचे रे वेखाली िचरडून िनधन  तसेच  मांगेराम गु ा- ह रयाणा रा याचे 
माजी अथमं ी व आगरवाल समाजाचे नेते, इंदुबाई वठोबा लांडे – मा.आमदार ी. वलास लांडे 
यां या मातो ी, भाईजान काझी – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळाचे माजी 
सभापती, अनंत भगवान द ीत- ये  प कार आ ण सकाळचे माजी संपादक, हंदुराव नाईक 
िनंबाळकर-िशवसेनेचे माजी खासदार, द ा य अं –े पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मु य 
िलपीक, जयराम कुलकण  व र वराज – ये  अिभनेते, कशोर पाठक – ये  कवी, 
सा व ीआ का पाट ल- ना.राज  पाट ल व ावकर यां या मातो ी, व णु कांबळे – पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेचे माजी उपमहापौर, ऋषीकपुर व इरफान खान- हंद  िच पट 
सृ ीतील िस द अिभनेते, र ाकर मतकर  – िस द लिलत लेखक, नाटककार व नाटय 
द दशक, बलबीर िसंग (िसिनयर) – जे  हॉक पटू, मोरे र आ पा भागुजी गोलांडे – मनपाचे 
माजी ये  नगरसेवक, बाळासाहेब तुकाराम लांडग े यांचे दु:खद िनधन झा याने यांना 

दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
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मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
   (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)                       
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गे या तीन 
मह यापासून संपुण देशावरती, महारा ावरती व आप या शहरावरती कोरोनाचे सावट आलेल 
आहे. या अनुषंगाने आज आपण आप या शहराची प र थती बघीतलीतर इतर शहरा या 
तुलनेम ये आप या शहरा या प र थतीचा आपण  

सवानी आढावा घेतलातर आप या शहराम ये लोकसं ये या मानाने आ ण आपण केले या 
उपाययोजना, आपले डॉ टर असतील, नस असतील, सफाई कमचार  असतील, वायसीएम 
हॉ पटलम ये काम करणारे कमचार  असतील, शासनाचे सव अिधकार  असतील 
स मा.आयु  साहेब असतील, अित.आयु  (१) व (२), सव अिधकार  अतीशय ामा णक पणे 
या ठकाणी काम करतात. गे या तीन मह याची प र थती बघता वशेष क न मी सव 
स माननीयांच, शासनाच सव डॉ टर मंडळ ंच, सव नस मंडळ ंच, पोलीसाचं, शासनाचं, सव 
शाक य मंडळ ने गे या तीन मह यापासून या ठकाणी काम केलेलं आहे यांचा अिभनंदनाचा 

ठराव मांडतो, तर  तो अिभनंदनाचा ठराव पार त करावा अशी मी वनंती करतो. 
मा. व ठल उफ नान काटे – मा.महापौर साहेब, आताच नामदेव ढाके यांनी जो ठराव मांडला 
याला माझे अनुमोदन आहे. 

मा.सिचन िचखले -  मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर संपुण 
शहरावर करोनासार या संसगज य रोगाने थैमान घातलेल आहे. देशा या बाहेर, देशाम ये 
असं य लोक कोरोना त होवून असं य कुटंूब या संसगज य रोगानी उ दव त झालेले 
आहेत. शहरामधल आ ण देशामधल पण आपण पाह ल क यके पर ांतीय आपले यावसाय, 
धंदे सोडून आपआप या घर  जा यासाठ  थान करत आहेत. असं य यातना या भारत 
देशाने, या महारा ाने सोसले या आहेत आ ण सोसतह  आहेत. माग या एक मह यापुव  
लोकां या मनाम ये भीती होती क  बाहेर आ यानंतर आप याला सु दा लागण होईल. अशा 
एकदम वाईट अशा प र थतीम ये सव कमचार  असतील, आयु  असतील, अित.आयु  
असतील, नगरसेवक असतील या माणेच या शहराम ये यांनी मोलाचा असा हातभार 
लावला असा बजरंग दल असेल, इ कॉन असेल, ववीध सं था यांनी खुप मोठ मोलाच 
योगदान या शहरासाठ  दलेलं आहे. हे योगदान हे दवस कधीह  वस  न शकणार असं काम 
या सव मंडळ नी केलेलं आहे. जर आपण पाह लतर शहराम ये काल ५०० चा आकडा 
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ओलांडताना दसत आहे. जीवाची बाजी लावता शासन असेल आपण सवजण मंडळ  एकञीत 
येवून काम करतो याचा आनंद आप या सवाना आहे. लवकरच आपण सवजण एकञ येवून 
या देशातन करोनाला ह पार क  यात असा संक प आप या समोर ठेवतो आ ण थांबतो, 
ध यवाद, जय हंद जय महारा .   

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या ठकाणी 
अिभनंदनाचा ठराव मांड यात आला याला सवानीच मनापासून  अनुमोदन दलेलं आहे. खर 
हणजे संपुण जगाम ये आज संकट उभ राह ल आहे. 

 या प र थतीम ये ख-या अथाने आप या पंपर  िचंचवड शहरानी खुप चांगल काम केल 
याब ल िन तपणे आयु ांच आ ण यां या टमचं मी मनापासून अिभनंदन करतो. 
सुरवाती या काळाम ये आपण सगळयात पुढे होतो, देशाम ये सगळयात जा त पेशंट 
महारा ाम ये आ ण या यानंतर पु यापे ाह  आपण आघाड वर होतो. नंतर या काळाम ये 
१२ पेशंटवर बरेच दवस थोपवल व नंतरचा काह  घटना म झा यानंतर या ठकाणी 
आप याकडेह  पेशंट वाढायला सुरवात झाली. परंतु या प दतीने आपण हे पेशंट आटो यात 
ठेव याच काम केलं ते िन तपणे कौतूका पद आहे. परवा कमीशनरसाहेब जे हा पीसीबीला 
फेसबूक लाई हवरती आले ते हाह  आपण यां याकडन या संपुण येम ये कशा प दतीन े
शासनाने हा संपुण वषय हाताळला ते सांग याचा आयु  साहेबांनी य  केला. य  

भेट म ये सु दा आयु  साहेबांनी आप या सगळयाची सु दा ह ड ओ कॉ फर स यांनी 
माग या काळाम ये घेतली आ ण याम ये यांनी या सगळया या या प दतीने वापरतो 
ते सांगीतले आ ण आता नंतर वॉर म आपण केली आ ण या वॉर म या मा यमातून कशा 
प दतीने आपण संपुण या संकटावर मात कर या या कोनातून कशा प दतीने य  
करतो आ ण रोज या रोज आप याला मॅसेजपण येतात या यामुळ या सगळया या काह  
उपाययोजना आपण राबवले या आहेत यामुळे िन तपणे आप याला खुप चांगल यश 
आलेलं आहे. भ व यकाळाम ये आणखीन आप याला या संकटावर मात कर या या 

कोनातून आणखी सतक राह याची गरज आहे. पु हा एकदा आजपासून ब-याच गो ीला 
िशिथलता आलेली आहे. या कोनातून आप याला अिधक जा त जागृकपणे शासनाला 
आ ण आप या सगळयानाच काम करायच आहे. या प र थतीम ये आता सिचन िचखलेनी 
सांगीत या माणे अनेक एनजीओ, अनेक सं थानी या ठकाणी या शहराम ये खुप 
चांग या कारे या संकटावरती मात कर या या कोनातून हातभार लावलेला आहे हणजे 
वशेषत: आम या भागाम ये आप ी याव थापनाच काम करणा-या मुलांनी खुप चांगले क  
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घेतले. संभाजी ीगेड अर असेल, इ कॉन असेल अशा अनेक सं थानी या ठकाणी काम केलं. 
याच बरोबर आप या सव प रसरातील नगरसेवकांनी येकानी आपआप या पर ने या या 
या या भागाम ये खुप चांग या कारे लोकांना मदत कर याची भूमीका घेतली. वशेषत: 

िन तपणे या िनमी ाने सांगू इ छतो क  आप या पंपर  िचंचवड शहराम ये कुठलाह  
माणूस पह या दवसापासून उपाशी राह ला नाह . याच सव ेय आप या सगळयांना जात 
वशेषत: शासनाने येक ठकाणी जेवणाची यव था केली. मा या भागाम ये सं याकाळ  
जवळपास ११०० लोक आ ण दुपार  ६५० ते ७०० लोक या ठकाणी जेवणासाठ  येत होते. 
हणजे या संकटा या काळाम ये खुप चांगल काम महापािलके या मा यमातून झाल, 

नगरसेवकांनी सु दा आपआप या पर ने या ठकाणी कामगारांना कंवा गर ब लोकांना मदत 
कर याची भूमीका घेतली, कोणी कट वाटले. महापािलकेची यंञणा तेवढया माणात न हती 
हणून येक नगरसेवकानंी आपआप या पर ने आपआप या भागाम ये सॅिनटायझेशन 

कर याच काम केलं आ ण नंतर या काळाम ये जैन संघटना आ ण पंपर  िचंचवड 
महापािलके या मा यमातून या ठकाणी ऍ युल स सु  के या आ ण या ऍ युल स आ ण 
डॉ टस या मा यमातून संपुण शहराम ये घरोघर  जावून या ठकाणी येक कॉलनीम ये 
जावून लोकांच टे ट ंग करतो आ ण याब ल जैन संघटनेच मी मनापासून आभार मानतो. 
अशा अनेक उपाययोजना कर याच काम आपण करतो. आपण पेशंट शोधतो पेशंट 
शोध यानंतर यावरती टे ट ंग करतो नंतर यांच आयसोलेशन यांना वॉरंटाईन करतो हे 
खुप चांग या प दतीने आप या शहराम ये राबवल जातय. परंतु मा.महापौर साहेब आ ण 
आयु  साहेब या िनमी ाने शासनाकड माझी मागणी आहे आ ण अनेक नगरसेवकांनीह  
माग याकाळात मागणी केली आ ण आपणह  सांगीतल क  आपण लवकरच आप या 
शहराम ये वत:च टे ट ंग लॅब सु  करतो, नेमक याच टेटस काय आहे. तर  आमची 
सगळयांची वनंती आहे क  लवकरात लवकर वत:च टे ट ंग या ठकाणी सु  केल, 
टे ट ंगची लॅबजर या ठकाणी सु  केलीतर िन तपणे फायदा आप याला होईल. आज आपण 
नार म ये टे ट ंग करतो, ससूणम ये टे ट ंग करतो एनआय ह म ये आ ण पाषाणम ये अशा 
चार ठकाणी आपल टे ट ंग होतं. परंतु टे ट ंगला जे हा सँपल पाठवले जातात ते हा दोन ते 
तीन दवस ते सँपल टे ट ंग हो यासाठ  कालावधी लागतो. या यामुळे आप या येथील जे 
पेशंट ऍडमीटेड असतात या पेशंट या मनाम ये म ये एकतर पह ली ह  भीती असते आ ण 
चंड दडपणाखाली तो पेशंट हॉ पटलम ये कंवा या ठकाणी याला आयसोलेशनम ये 

ठेवलेलं आहे या ठकाणी तो दडपणाखाली असतो. या ठकाणी आपण यांना आयसोलेशन 
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करतो कंवा वॉरं टाईन करतो या ठकाणी इतरह  पेशंट असतात या यामुळे याह  ठकाणी 
यांना तशा कारचा ादुभाव हो याची श यता नाकारता येत नाह . या यामुळे आपली 

लवकरात लवकर वत:ची लॅब होण गरजेच आहे कारण आप याला आप या शहराची 
लोकसं या गृह त धरता पुढ या काळाम ये हे संकट जर अिधक वाढलतर आपली वत:ची 
लॅब असणे गरजेच आहे आ ण या कोनातून आपण य  सु  केलेले आहेत. परंतु 
लवकरात लवकर ती लॅब सु  हावी अशा कारची अपे ा या िनमी ानी करतो. उदया या 
काळाम ये जशी संपुण जगाम ये प र थती िनमाण झाली, आप या देशाम ये आप या 
रा याम ये आ ण पंपर  िचंचवड शहराम ये सु दा आप याकड मोठया माणात कारखानदार  
आहे, अनेक यावसायीक आप या ठकाणी आहेत. मुळातच आप या पंपर  िचंचवड शहराम ये 
संपुण देशभरातून लोक राह ला आलेले आहेत आ ण पुढ या काळाम य ेसगळयात मोठया 
माणात लेबर ॉ लेम होणार आहे, रॉ-मटेर एलचे ॉ लेम होणार आहेत. यामुळे सगळयाच 
यावसायावरती या िनमी ाने अडचणी िनमाण होणार आहेत. या यामुळे उदया या 
काळाम ये आपलं जे अपे ीत उ प न आहे ते अपे ीत उ प न सु दा भेटणार आहे. आ ण 
या िनमी ाने आप याला खुप मोठे चॅलजेस येथून पुढ या काळाम ये आप या संपुण 
यंञणेवरती येणार आहे. या कोनातून आप याला खर हणजे पुढे बजेटची िमट ंग आहे 
या यावर अिधक खोलात या वषयावर बोलेल. परंतु आयु  साहेब आप याला आप या 

शहरात राहणारे नागर क, वशेषत: आप या इथे कामगार सं या मोठया माणावर आहे. 
माझी आप या सगळयांना वनंती आहे क  स ाधार  प  असेल कंवा वरोधी प ा या 
लोकांना वनंती आहे क  आप याला आप या इथे राहणा-या नागर कांना वेगळया प दतीत 
सुट दे याच काम कंवा सवलत दे याच काम यथूेन पुढ या काळाम ये कराव लागेल कारण 
आपण टॅ स कंवा इतर मा यमातून जो काह  पैसा नागर कांकडून गोळा करत असतो तो 
गोळा कर यासाठ  खुप अडचणी िनमाण होणार मुळात नागर कां याच खशात पैसे असणार 
नाह . या यामुळे या िनमी ाने माझी शासनाला आ ण संपुण सभागहृाला वनंती आहे क  
या कोनातून आप याला थोडासा वेगळया कारे वचार क न माणुसक ने आप याला 
या ठकाणी तशा कार या सुट  येथून पुढ या काळाम ये दया या लागतील. दुसरा मु ा असा 

आहे क  आपले वायसीएम आ ण इतर जे हॉ पट स आहेत या ठकाणी पेशंट ऍडमीट करतो 
आ ण तीथ ऍडमीटेड पेशंटना टमट दे याच काम आपल वैदयक य डपाटमट असेल कंवा 
यांना सहकाय कर यास सगळे डपाटमट काम करतात परंतु या याम ये ञुट  राहून गेलेली 

आहे. वायसीएम म ये काम करणा-या माणसाला या ठकाणी काह  दवसाची सुट  दली जाते 
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परंतु इतर हॉ पटलम ये लोक, डॉ टस व यांचा टाफ काम करतो यांना कुठ याह  
कारची ऍड शनल सु ट  दली जात नाह . हा कुठेतर  यां यावरती अ याय होतो. माझी 
वनंती आहे क  या यावर सु दा वचार करावा आ ण  वायसीएम असेल कंवा इतर हॉ पटल 
सगळयांनाच सारखा याय आपण इथून पुढ या कालावधीम ये दयावा. आप याला इथून 
पुढ या काळाम ये वैदयक य डपाटमट वरती अिधकचा खच करावा लागणार आहे. 
या कोनातून आपण इथून पुढ या काळाम ये आप याला बजेटम ये चजेस करावे लागतील 

अशा कारची अपे ा य  करतो.  अिधक न बोलता पु हा एकदा आयु ांच आ ण यां या 
सव टमच, सवच नगरसेवकांच आ ण या या एनजीओनी आप या शहरात या लोकांना 
मदत केली यासाठ  यांच आभार मानतो आ ण या टाफनी मग वैदयक य डपाटमट 
असेल, पोलीस असतील, सफाई कमचार  असतील या सगळयांच मी मनापासून अिभनदंन 
करतो आ ण आभार मानुन थांबतो. 
मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा अिभनंदनाचा 
ठराव आदरणीय प नेते नामदेवरावजी ढाके यांनी मांडलेला आहे यामुळ यांच मी 
मनापासून अिभनंदन करतो. देशभराम ये कोरोनाच संकट फैलावल आहे. गेले तीन मह ने 
आपण एका भीती या वातावरणाम ये आपल जीवन जगत आहोत. आपणच न हेतर सव देश 
या प दतीने जीवन जगत आहे. आयु  व यांचा सव टाफ, पोलीस असतील यांचा सव 
टाफ, आरो याचे कमचार  व यांचा सव टाफ व इतर या कोरोना-१९ म ये यांनी यांनी 

सहकाय केलं यांच मी रा वाद  काँ ेस या वतीने मनापासून अिभनंदन करतो, यांच खुप 
मोठ कौतूकह  कर याची गरज आहे तर  मी सवा या वतीने यांचे कौतूकह  करतो. अजीत 
ग हाणे यांनी सांगीतल आहे क  पु यापे ा आपण खुप चांग या पट ने आपली यंञणा राब वत 
आहोत. आपली सव टम को ह ड-१९ या मा यमातून स यने अगद  चांग या प दतीने 
काम करत आहे. यात काह  सुधारणाह  कर याची गरज आदरणीय अजीतभाऊनी सांगीतली 
आहे. परवा आदरनीय पालकमंञी अजीतदादा पवार साहेब सु दा या ठकाणी आलेले होते 
यांनीह  काह  सूचना केले या आहेत. पंपर  िचंचवड शहराची वाढती लोकसं या पाहता जो 

टे ट ंगचा लॅब आहे तो वायसीएम कंवा इतर ठकाणी करणं आ ण ताबडतोब करणं गरजेच 
आहे. याला कारणह  असं आहे क  खरंतर हाळूहाळू लॉकडाऊन आता उठत चाललेल आहे. 
लोक र यावर यायला लागलेली आहेत. संसग हा शंभर ट के वाढलेला आहे असं त ांच मत 
आहे. जस लॉकडावून कमी कमी होऊ लागल तसतशी पेशंटची सं या ह  वाढत चाललेली 
आहे. हणून सावधगीर चे पाऊल हणून आप याला आपले हॉ पटल चांगले ठेवणे, याची 
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टे ट ंग आप या ठकाणीच जर झालीतर आता स या येणारा उदयाचा काळ हा पावसाळा 
आहे. कोणाला सद , थंड , ताप, खोकला हे हो याची श यता आहे. जर  सद , ताप, खोकला 
जर  आलातर  तो को ह ड आहे क  काय अशा संशयान या याकडे बघीतल जाणार आहे 
आ ण याची टे ट हो याची श यता आहे. हणून आयु  साहेब आता आप याला याची खुप 
काळजी घेणं गरजेचे आहे आ ण या  प दतीने ती यावी अशी मी आप याला वनंती 
करतो. शहराम ये अनेक एनजीओनी,  महानगरपािलके या वतीन ेचांगल शहर आप याकडे 
ठेव यात आलेले आहे व तसं कोणालाह  उपाशीपोट  रहाव लागलेल नाह . स मा.नगरसेवक 
असतील, एनजीओ असतील येकानी आपआपला भाग, आजुबाजूचा प रसर हा काह ना 
काह  प दतीने वत: या खशातून टाकून आ ण महानगरपािलके या मा यमातून जी काह  
जेवणाची सोय केली होती ती चांगली होती, आता ती का बंद केली हे आ हांला माह ती नाह . 
जर  आपण हणत असू क  बाहेर या रा यातील लोक गेली पण आप या येथील सु दा 
अजून काह  लोक असे आहेत क  यांना आज एक वेळच जेवण सु दा करणं मु कल आहे. 
कारण आज हातावरची पोट भरणार  लोक आहेत. भाडेक च माण मोठ आहे. तु ह  जेवणाच 
जे काह  कचन ठेवल होत, आ ह  ताव पण दलेला होता क  स लाईज एखाद मोठ 
कचन चालू ठेवा. या या भागाम ये यांना यांना कोणाला तीथ रहायच मग यांना 
तीथन ते जेवण सं थानी आपआप या प रसराम ये नेलतर मला वाटत चांगल होईल. तर  हे 
करणं पण गरजेच आहे. तु ह  एका दवशी फोन के यानंतर सगळया खानावळ  बंद असं एक 
िचञ आप या शहराम ये दसायला लागलेल आहे. हणून माझी वनंती आहे क  भागवाईज 
जर  कचन केलतर  चालेल. आपले जे आठ भाग आहेत आठ भागात जर  या या 
ठकाणी एक स ल कचन केलतर  या या प रसरातील लोकांना ते जेवण घेवून जा यास 
सोई कर होईल. लम ऐर या खुप मोठा आहे, लम मधील लोकाना आता काम नाह त. 
गोरगर ब लोकांना काम नाह त, कारखानदार  ब-यापैक  बंद आहे. असं असताना आपण हे जे 
कचन आहे ते राबवलतर न क च चांगल होईल. दुसर  माझी सुचना अशी आहे क  या वष  
रा यानी आ हांला जो काह  मुळ मालक आहेत यां या खो या आहेत यांनी भाडेक कडून 
भाड घेवू नय ेअशी एक सूचना रा यशासनाने काढलेली होती. माझी आप याला वनंती आहे 
क  या महानगरपािलके या करंसकलन वभागाला या तीन चार मह याम ये जो काह  
सगळयांचाच लॉस झालेला आहे. कारखाने बंद आहेत, भाडेक  कोण भाडे दयायला तयार 
नाह त असं असताना आपण या तीन ते चार मह यांचा कंवा सहा मह याचा ॉपट  टॅ स 
जर माफ करता आप याला आलातर, स ा ढ प नेते आप यालाह  वनंती आहे क  शहरा 
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मधली ह  प र थती पाहता असा ताव आपण जर समोर आणलातर न क च आपण 
या यावर वचार करावा. जर घरमालकानी याच भाड घेवू  नय ेतर आ ह  आप याला वनंती 
करतो क  आम याह  मुळ मालकांचा टॅ स कोणीह  घेवू नये, असा ताव आप या समोर 
मांडतो. पु हा एकदा या को ह ड-१९ म ये यांनी यांनी मदत केली या लोकांच मी 
मनापासून यांच खुप खुप आभार मानतो, ध यवाद. 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता हा मांडलेला 
ठराव खरोखरच अिभनंदनीय आहेच, तु य पण आहे. कारण आ ह  या दड ते दोन 
मह याम ये जे काम शासनाच पाहतो ते गे या तीन वषाम ये पाह ल न हतं. आयु  
असतील, अित.आयु  (१),(२) असतील, पुण शासन असेल, ए झ यूट ह असतील, डे युट  
असतील, जे.ई. असतील, लाक असतील सव चतुथ ेणी कमचार  असतील या सगळयाम ये 
आरो याचा पीसीएमसीत सगळयात मोठा वाटा आहे. याम ये जे आरो यर क आहेत हणजे 
एसआय असतील, लमम ये काम करणार  लोक असतील, ेनेजची लोक असतील या 
सगळयांचे मनापासनू मी अिभनंदन करते, मनापासून आ ह  पीसीएमसीवासीय आभार य  
करतो. आज को ह डच महामार च संकट आप यावर कोसळलं यावेळेला पीसीएमसी 
नगरसेवक असतील याच बरोबर पीसीएमसीमधील सव नागर क असतील या सगळयांनी 
आप याला मदत केलेली आहे, यांचह  मी मनापासून आभार मानते. पोलीस शासनाच 
आभार मानते. अगद  एनजीओस यांनी यांनी काम केलेल आहे ते इ कॉन असेल, या 
सगळया एनजीओचे मी आभार मानते. पण याच बरोबर या सगळया महामार या संकटावर 
सगळयात मोठ त ड देतात ते हणजे आप या णालयातील आपला वैदयक य टाफ. मला 
वाटते जे हा हा वैदयक य टाफ काम करतो ते हा यां यासाठ  पण काह  काम करण ं हे 
आपल उ रदािय व आहे. आयु  साहेब मी या दवशी पण एक लेटर तु हांला दल होतं. क  
जे वायसीएम मधले डेड हाऊस आहे याम ये तु ह  टम ए ॉ करा ती तु ह  अजूनह  
केलेली नाह . कोरोनाचा पेशंट तीच लोक बांधतात, कोरोना या पेशंट या तीच लोक 
अं यसं काराला जातात, कोरोना या पेशंटची सगळ  उ रदािय व जसं काह  
अ यसं कारापासून सगळ डेड हाऊसमध याच लोकांकड दलय. पण ते करत असताना डेड 
हाऊसमधील नॉमल डेड बॉडया या येतात या लोकांच पीएमच काम सु दा तीच लोक 
करतात. यां या डेडबॉडया बांध याच काम सु दा तीच लोक करतात. यां यावर एवढा ताण 
आहे तो ताण कमी कर यासाठ  आप याला काम कराव लागेल. कारण या दवशी मी डेड 
हाऊसम ये गेले होतेतर डेड हाऊस म ये २५ डेडबॉडया आ ण नॉमल डेडबॉडया हो या याच 
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बरोबर याच दवशी जी पीसीएमसीला बातमी लागली नागेशची या दवशी तो माणूस १२० 
कलो वजना या कोरोना या बॉड ला कोणीह  हात लावत न हते आ ण ती लोक काम करत 
होते. तर  आप याला यांचाह  वचार करावा लागेल. शासनाचा असा जीआर आहे क  
मानधनावर काम करणारा जो टाफ आहे यानंी काम करायच यांनी काम केल नाह तर 
या या जागेवर तु ह  आपली जी परमनं ट लोक आहेत यांना तु हांला दयायच आहे. आज 

आपण को ह ड या सु टया सु दा या लोकांना देत नाह त. एक पीपीई क ट देतो पण ते 
पीपीई क ट दवसभर वापर यानंतर या बीचा-यांची जी आतम ये प र थती होते ते सु दा 
यावेळेला अतीशय दु:ख होतं. दोन दवसापुव  को ह ड या डपाटमटम ये ते पेशंट जीथे ठेवले 

तीथे जा याचा योग आला. मी खरोखर या सव डॉ टसच या सव टाफच, मानधनावर 
काम करणा-या सगळया लोकांच ह  जी साडेतीनशे लोक आहेत यांच सगळयात जा त 
मनापासून मी आभार मानेल कारण क  सगळयात जा त ती लोक काम करतात. साहेब, 
तु हांला यांचाह  वचार करावा लागेल. यां या सु टया का वेळेवर द या जात नाह त. 
यांना दे यात येणा-या फॅिसलीट  यव थत द या जातात का. यां याकडे का भेदभाव 

होतो याचा सु दा तु हांला वचार करावा लागेल. आता पाच िमनीटापुव  एक ह ड ओ आला 
वायसीएम णालया या बाहेर एक आंदोलन चालू आहे. रेिसडे सी आहेत यां यासाठ  
मानधन जे आहे यात वाढ करावी असा यांचा एक वषय आहे. माझी आप याला वनंती 
आहे क  आप याला या वषयाकडे गांभीयाने बघाव लागेल. तु हां सवाच अिभनंदन आहे, सव 
नगरसेवकांचह  अिभनंदन आहेच. सव लोकांच पण अिभनंदन आहेच. मला वाटतय हे करताना 
काह  गो ी आप याला खरोखर ल ात या या लागतील. आता काका सानेनी या प दतीने 
आप याला सांगीतल क  खरोखर आपण कचन बंद केले आहेत कंचन थोडेसे उिशरा बंद 
करायला पाह जे होते. काह  कचन चालू आहेत. माझी सहकार  उषाताई मुंढे यां याकडच 
कंचन चालू आहे. ५४ कचन आपण चालू केले होते. आज मा या फुलेनगरम ये परवा या 
दवशी जे हा को ह डचा एक पेशंट सापडला ते हाच दु:ख काय असेल, या या चेह-यावरची 
िभती काय असेल हे आ ह  या दवशी पाह ल आहे. ती जी िभती असतेना ती आज सगळया 
मा या फुलेनगरमधे पाह ली आहे. आज एका पेशंटसाठ  ८१ जणांना होम वॉरंटाईन आ ण ९ 
जणांना वॉरंटाईन केलं. मला मनापासून तृ ी सांगळे असतील, आपले डॉ. रॉय असतील, 
डॉ.वाबळे असतील, डॉ.पवन सावळे असतील यांच मला मनापासून आभार मानायचे आहेत. 
या प दतीन फुलेनगरम ये या चार दवसात काम ते करतात या ठकाणी को ह डचा पेशंट 

सापडला तीथ मी एकदाच गेले. पण आपले हे डॉ टस असतील, आपला हा टाफ असेल, 
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आपली ह  लोक असतील हे या दवशी या प दतीने वेळोवेळ  काम करतात. आज 
शासनाम ये खरोखर कौतूक कोणाच करायच असेलतर आम या अजीत पवार साहेबांच 

करायच आहे. अजीत पवार साहेबांकड या प दतीने परमीशनच काम असो, कचनच काम 
असो, बाक च कुठलह  काम असो हे या प दतीनी यांनी हॅ डल केल आहे हॅ डसॉप आहे. 
मी सु दा रोज यानंा प नासवेळा ञास देत असेल क  साहेब हे झाल, साहेब ते झाल, हे 
झाल नाह , ते झाल नाह , असं झाल नाह  तसं झाल नाह  पण यांनी कधीह  कपाळावर 
एकह  अट  न देता या प दतीने काम केल आहे व असंच सगळ शासन काम करतय. हे 
सगळ कौतूक चालू असताना वायसीएम म ये कंवा णालयाम ये काम करणार  जी लोक 
आहेत यांचे जे  आहेत ते आप याला मीटवावेच लागतील.  या याम ये गांभीयाने 
मा.महापौर आपण ल  दयाल एवढच मी बोलते आ ण सवाच मनापासून आभार य  करते 
आ ण इथेच थांबते, जय हंद, जय महारा . 
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरोखरच संपुण 
जगाम ये कोरोनासार या आजाराने थैमान घातलेल असताना आप या संपुण शहराम ये 
या ठकाणी आदरणीय आयु , आदरणीय महापौर, अित.आयु , सहा.आयु , सव नगरसद य, 
आपले वैदयक य अिधकार , आरो य वभागाचे सव अिधकार  कमचार  आ ण सवच प ाचे 
सव नगरसेवक यांनी खरोखरच लॉकडावून या काळात जे काय केलेल आहे ते अतीशय 
वंदनीय असं काय या ठकाणी घडलेल आहे. आपण पाहतो शेवट  माणूसक  कुठह  नसते ती 
आप या सवाम ये दडलेली असते याच सुंदर असं दशन या कालखंडाम ये आप या सवा या 
मा यमातून घडलेल आहे. ह  कामगार नगर  आहे आपणा सवाना माह ती आहे क  या 
आजारपणाम ये सवात जा त हाल जर कुणाचे असतीलतर कामगार, मजूर, गर ब कामगार 
असतील, बांधकाम मजूर असेल या सवाच मोठया माणात झाले आहेत परंतु आप या 
शहराने माञ ते आवाहन चांग या प दतीन,े वेगळया प दतीने पेलल आहे. आताच आप या 
इतरह  नगरसद यांनी आप या शासनाच अतीशय मनोभावे असे या ठकाणी अिभनंदन केलले 
आहे. खरोखरच या कालखंडाम ये हणजे एक हण असायची क  “पालीकेच काम आ ण सहा 
मह ने थांब” ह  हण याच कालखंडाम ये मला अस वाटत क  खोट  ठरवलेली आहे आ ण 
सवानीच जी जी काम आहेत ती चांग या प दतीने पार पाडलेली आहेत. सव नगरसद यांनी 
सु दा या ठकाणी आपआप या भागाम ये गरजू, गोरगर ब, क कर  वगाला मग ते 
र ावाले असतील, घरेलू कामगार असतील, बांधकाम मजूर असतील, या कुटंूबाम ये कता 
माणूस वारलेला आहे कंवा दुधर आजाराने ासलेले प रवार असतील अशा सु दा प रवाराला 
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अतीशय चांग या प दतीची मदत दे याच काय घडलेल आहे. पालीके या वतीने सु दा 
गोरगर ब जनतेला मा क, सॅिनटायजर हे सु दा दे याच चांगल काम केलेलं आहे. मगाशीच 
सांगीत या माणे डोअर टू डोअर तपास या क न उपचार कसे देता येतील ते सु दा काम 
चांगल घडलेलं आहे. मला सभागृहाला सांगायला या ठकाणी आनंद वाटतो क  वषानुवष एक 
लंबीत  होता क  कमान वेतन या ठकाणी िमळत न हतं. पण आदरनीय ावण हड कर 

साहेबांनी, याचबरोबर वैदयक य डॉ.रॉय सर आ ण यां या संपुण टमनी ते या ठकाणी 
ए ल मह याम ये लागू केलं यांच मनापासून मी अिभनंदन य  करतो. तसेच आजून 
दुसरे पण यरोगचे जे कमचार  आप याकडे २८ आहेत यांचा देखील कमान वेतनाचा  
या कालखंडाम ये लवकरात लवकर तो सु दा माग  लावावा अशी मी आपणाकडे वनंती करतो 
आ ण पुन  एकदा संपुण आप या अिधकार  वगाच आ ण पदािधकार  वगाचा सवाच मी 
मनपुवक अिभनंदन करतो आ ण आता जे आपण काय केलेलं आहे ते काय ह च पुजा 
समजून सवानी हे काम केलेलं आहे आ ण हणून आपल शहर आपण चांग या प दतीने 
सुर ीत ठेवू शकलेलो आहोत. आज आपल अिभनंदन होत आहे यानंतर आपण रलॅ स होणं 
हेह  तीतकस बरं राहणार नाह . तर  न क च जे जे चांगले सजेश स या ठकाणी आलेले आहेत 
पुढ या काळात अजून येतील यावर सु दा आपण काम करणं गरजेच आहे. कारण 
लॉकडावून आता ओपन होत चाललेल आहे. िनयम, अ ट, शत  िशथील होत चालले या 
आहेत. लोक कारखा याम ये जायला लागलेले आहेत याचबरोबर यावसाय सु  झालेले 
आहेत या पा भूमीवर आपण अजून जागृक राहून आप याला काम करणं गरजेच आहे. या 
अनुषंगाने आप याला अजून चांग या टॅ डड ऑपरेट ंग ोसीजरस कशा डे हलप करता 
येतील या अनुषंगाने सु दा आपण माग मण कराव असं मला वाटत. मी आज या या 
अिभनंदना या ठरावाम ये पुन  एकदा आप या पालीके या सव अिधकार  वगाच अिभनंदन 
करतो आ ण थांबतो. 
मा.उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. जगावर आलेल 
कोरोना या महामार या संकटाम ये काम कर त असताना आयु  साहेब असतील, सव 
कमचार  असतील याच बरोबर डॉ टस असतील, नस असतील, पोलीस असतील, िश क 
असतील आ ण सांगवी येथील ज हा णालयामधील डॉ टस असतील याच बरोबर आपले 
सव पञकार बंधु भिगनी असतील, येक बातमी ह  येक नागर कांपयत पोहचत होती. 
अशा महामार या काळाम ये काम करत असताना मी सवाच मनापासून खुप खुप अिभनंदन 
करते तसेच मा या सव सहकायाचह  अिभनंदन करते. कारण क  कुठ याह  भागाम ये 
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कुठ याह  भागामधला नागर काची उपासमार  न होता तो माणुस उपासी राहू नये यासाठ  
मा या सव सहका-यांनी आ ण सव कायक यानी य  केले या सवाना मनापासून खुप खुप 
शुभे छा देते आ ण थांबते.   

मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज अिभनंदनाचा 
ठराव मांडला आ ण आप या शहरामधले जे कायकत असतील, आप या देशाम ये जे 
कोरोनाच संकट आलं परंतु आप या शहराम ये सव आप या अिधका-यांनी मग आयु  
साहेब, पाट ल साहेब, पवार साहेब, सव भागामधले अिधकार , पदािधकार  येकानी 
आपआप या वाडाम ये चांगले काम केलेले आहेत, अनेक सं था, मंडळ असतील, गणपती 
मंडळाचे कायकत असतील या सवानी काम केलेले आहे यांचे मी थम अिभनंदन करते. हे 
आलेले संकट दुर कस कर यासाठ  आयु  साहेबांनी पाऊल उचललेली आहेत. जथ जथ 
कोरोनाचे पेशंट सापडले आहेत या भागाम ये ल  देवून काम केलेले आहे. मग 
वायसीएममधील डॉ टस असतील, यां या हाताखालचा टाफ असेल, नस असतील, कमचार  
वग असेल, आरो याचा सव कमचार  वग असेल कारण आरो या या लोकांनी सु दा आप या 
जीवाची परवा न करता काम केलेले आहे. कारण आप या मनाम ये भीती असते क  समो न 
येणारा आहे या या जवळून जायच का नाह  पण आरो याचे हे लोक काम करत होते या 
लोकांनी आप या वत: या जीवाची परवा न करता दुस-याचा जीव कसा वाचेल यासाठ  
य  केलेले आहेत. पोलीस कमचार  सु दा यके रोडवरती, येक चौकाम ये, येक 

वॉडाम ये यांनी सु दा आप या जीवाची परवा न करता लोकां यासाठ  काम केलेलं आहे 
अशा पोलीस वगाच सु दा मी या ठकाणी अिभनंदन करते. येकांनी आपआप या वॉडाम ये 
कुठलाह  गोरगर ब उपाशी न राहता लोकांना मदत केले या आहेत. येक नगरसेवक, 
नगरसेवकांनी आपआप या प दतीने मदत केलेली आहे. ह  मदत करणे गरजेच होतं कारण 
आप या समोर लोक उपाशी रहात होती. आज हे संकट असं होत क  खरच या संकटावेळ  
मदत करणे गरजेच होतं. मी आप या सवाच या ठकाणी अिभनंदन करते आ ण या काह  
आप या ञुट  आहेत, पंपर  िचंचवड शहराम ये याची खरोखर आव यकता आहे ते या 
या ठकाणी उपल ध कराव. कारण या संकटाची अजून येका या मनाम ये भीती आहे. हे 
ठक हायला मलातर वाटते अजून तीन चार मह ने लागतात क  काय, काह  सांगता येत 
नाह . आपण सु दा ल  दल पाह जे क  गद  कशी कमी करता येईल. आपण आता दुकान 
चालु केलेले आहेत परंतु ग द वाढायला लागलेली आहे. या गद मधुन अजून आरो याचा आ ण 
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कोरोनाचा भाव वाढणार आहे. आपण या ठकाणी ल  दयाव व पु हा एकदा आपण चांग या 
प दतीने काम केलेले आहे याब ल आभार मानते. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. जो काह  
नामदेव दादानी वषय मांडला यांच अिभनंदन. िन त अ यंत कौतूका पद हा वषय आहे.  
मला वाटते माच मह या या ११ तारखेला पह ला पेशंट सापडला आ ण तीथून आपली सुरवात 
झाली. असं वाटल क  वाढेल क  नाह , वाढेल क  नाह  पण बघता बघता आप याकडे थोडस 
वाढल आ ण पु हा एकदा शासना या चांग या कामानी या यावर िनयंञण िमळव याम ये 
अ यंत मह वाच यश या ठकाणी आल होतं. मग या ठकाणी आयु  साहेब असतील यांना 
साथ देणार  यांची टम असेल यांचेबरोबर आमचे महापौर असतील, प नेते असतील या 
सगळयांचेच एकञीत प र म या ठकाणी कामाला आले. महारा ात पंपर  िचंचवड म ये 
कोरोनावर अटकाव क  शकलो. या यामुळे िन तपणे आप या सगळयांच मनापासून 
कौतूक. हे यू द काह  छोट नाह , चचतून लोक हणायचे क  यासाठ  दोन मह ने जातील असं 
वाटायच क  एक ते दोन मह ने खुप झाले. परंतु आज बघता बघता माच, ए ल, मे, आज मे 
संपला आ ण जूनला सुरवात झाली.  परंतु या पुढ या काळाम ये देखील हा कोरोना वाढणार 
आहे. यामुळ साहेब, आता तु ह  न थकता तु हांला या यावरती काम करायच आहे. यामुळे 
तेवढ  ताकद आप याम ये सगळयां या कौतूकामुळे येणार आहे अशी या ठकाणी अपे ा य  
करते. सगळयात मह वाच तु ह  जे ऍप डे हलप केलेलं आहे, तुम या मुलाखती ऐकतोत, 
खरच या काळात तु ह  जे जे काम करतात ते अ यंत कौतूका पद आहे. मग आपले येथे 
पास दे याची िस ट म जी आहे ती अ यंत कौतूका पद आहे, आ ह  सांगायचो क  मला एवढे 
एवढे पास क न पाह जे आ ण ते पास िमळायचे. आ ह  या काळाम ये आम या 
कायक याना काय दलंतर ख-या अथाने आ ह  सगळयाच नगरसेवकांनी िन तपणे आ ह  
आमचे कायकत या ठकाणी कामाला लावले पास िमळा यानंतर ते समाधानी हायचे आ ण 
हणायचे आशाताई तु ह  आ हांला पास काढून दला. परंतू या ठकाणी आमचे कायकत 

काम करत असताना यांचा जीव खुप मोठा धो यात असताना यांनी फ  समोर यांची गरज 
भाग व यासाठ , तहान कंवा भूक भाग व यासाठ  आमचे कायकत सु दा तीतकेच र यावर 
आले. परंतु याचवेळेला शासनाने जी काह  आ हांला मदत केली तीह  तीतक च कौतूका पद 
आहे. याचबरोबर जेवण वाटपाची जी काह  इ कॉनची िस ट म असेल या याम ये बजरंग 
दलाचे कायकत, व  हंदु प रषदेचे कायकत असतील, अनेक मंडळ असतील, काळभैरव 
उ सव किमट  असेल, माशल सारखी कंपनी अशा अनेक कंप यांनी अनेक एनजीओनी 
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या ठकाणी जेवणासाठ  मदत केली. इथे सगळयांचाच नामो लेख करणं श य नाह . परंतु 

खरच यांनी यांनी काम केल या सगळयांच या ठकाणी कौतूक करते.  मा.महापौर साहेब, 
मा.आयु  साहेब तु हांला वनंती करते क  आपण या कंपनीकडे, या एनजीओकडे गेलं 
पाह जे, एक शाल, एक ीफळ आप याला काह  महाग नाह . परंतु यांनी या काळात केलेल 
प र म आहेत यामुळे आपण आप या वतीने यांना ते देणं लागतो कंवा कत याचा भाग 
आहे असं मला वाटते. कारण यांनी कोणतीह  आशा कंवा अपे ा न ठेवता आप याला मदत 
केली आहे आ ण हणून को ह ड या काळाम ये अ यंत गर ब माणसा या त डापयत, 
मुखापयत अ न पोहच व याची यव था आप या सगळयांना करता आली. या याम ये 
यांचाह  तीतकाच मोठा हात आहे हणून यांच आभार फुल ना फुलाची पाखळ  देवून मानन 

आपण लागतो. तर  याला फार उिशर न करता पुढ या आठवडाभराम य ेहे आपण कराव असं 
मला वाटतय. कारण मी मा याकडे असले या कंपनीच केल आहे. परंतु सगळया शहरात जर 
केलतर यां याम ये सु दा आनंद, समाधान िमळत तो आनंद, समाधान आपण यांना ा  
क न देवू शकतो. याच बरोबर मह वाचा वषय मगाशी बोलता बोलता बोलल ेक  वायसीएम 
आ ण भोसर  आ हांला यात जायच नाह  परंतु तु ह  एक गो  ल ात यावी क  सगळयांना 
समान याय िमळाला पाह जे. कारण काम करणारे कमचार  जर मी असेल आ ण मला जर 
वायसीएमला काम करत असताना  सु ट  िमळते आ ण भोसर ला काम के यास सु ट  िमळत 
नाह तर िन तपणे मा या कामाचा ओढा कुठेतर  फ  वायसीएमला असणार आहे. या 
टे नकली गो ी आप या िनदशनास आणुन दे याचा हा य  आहे. यात टका वगैरे या 
गो ीचा अजीबात वचार क  नका. सांग याच ता पय एवढ आहे क  या यावर आपण 
लवकरात लवकर सो यूशन काढल पाह जे. दुसरा एक मह वाचा वषय हणजे को ह ड 
पॉ झट ह पेशंट तुमचा या ठकाणी असतो या ठकाणी यां या घरातील लोकांना आपण 
वॉरंटाईन करतो आ ण ती ग ली वॉरंटाईन करतो. या ठकाणी कचरा टाकताना या 

कुटंूबातील लोक सु दा बाहेर येतात आ ण वारंवार आ हांला वॉडातील नगरसेवक अस यामुळे 
वारंवार फोन करन आ हांला सु दा जड जातं. या ठकाणी कमचा-यांची नेमणूक होत नाह . 
कंबहूना अस केल पाह जे क  या कुटंूबातील माणस यांनी श यतो घराबाहेर येवू नये या 

कोनातून जर वाटचाल केलीतर होणारा ादुभाव रोख यास आप याला िन तपणे चांग या 
कारची मदत या ठकाणी झा यािशवाय राहणार नाह . मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 

येथून पुढे १५ जूनला सगळयात मह वाचे आमची शाळा सु  होत आहे. आपण नेटवर कंवा 
ऑनलाईन िश णाची प दत अवलंबावयाची आहे तर पािलके या शाळांसाठ  आपण काय 
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करणार आहात या यासाठ  आप याला या पुढ या पंधरा दवसाम ये चांग या कारच 
िनयोजन िन तपणे कराव लागेल. कारण गोरगर बांची मुल आहेत या मुलांकडे लॅपटॉप 
असेल क नाह , यां याकडे यंञणा असेल क  नाह  मग मोबाईलवर कतपत दयायच जे 
काह  तु हांला करायच असेलतर ते एचएम लोकांना सगळयांना बोलावून या यावर वकआऊट 
कराव लागेल. लोकानंी मध या काळात शाळा सु  के या मग यांनी ते सगळ ऑनलाईन 
टाकायला सुरवात केली मग आप याकडे असणा-या गर बां या मुलांकडे या सगळया यंञणा 
आहेत का नसतीलतर काय कराव लागेल. जे काह  तु हांला िनयोजन करायच आहे 
या यावर िन तपणे तु ह  वकआऊट कराव अशी या ठकाणी अपे ा य  करते. पुन  

एकदा सगळया नगरसेवकांच, शासनाच, सगळया कायक याच आभार मानते. कच-याची 
गाड  चालवतात ते लोक स या या कंड शनला फ  मा क लावतात यां यासाठ  काह तर  
करणं लागतं. यांना पीपीई क ट देत नाह त,  यांना गरम होईल सगळ मा य आहे पण 
यां यासाठ  काय करता येईल हे पाह ल पाह जे. कारण क  दो ह  साईडनी दहा ते पंधरा 

लोक कचरा टाकतात. तर  यांना काय देता येईल हॅ ड लोज चांग या कारे देता येतील का 
हे पाह ले पाह जे. आपण को ह ड या महामार मुळे फार मोठया माणात आरो यावर  खच 
करतो याबाबत आमच काह  हणणं नाह  परंतु याच बरोबर जे हे गर ब लोक आहेत, असे 
काम करणारे कमचार  आहेत यां यावरती सु दा तीत याच चांग या कारे खच क न यांच 
आरो य सु दा अबािधत राह यासाठ  आपण शंभर ट के पाऊल उचलली पाह जेत एवढ सांगून 
थांबते, जय हंद, जय महारा . 
मा.बाबासाहेब िञभूवन - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज आपण 
को ह ड यो दयाना ध यवाद दे याचा ठराव करतो आहोत. तस बघीतलतर आपल हे शहर 
पुणे आ ण मुंबई या जवळ असणार आपल शहर. पु याम ये आ ण मुंबईम ये महारा ात 
सवात जा त ण. या मानाने आपण ण सं या कमी कर याच काम सगळयांनी िमळून 
केलेल आहे याब ल मी मा.आयु  साहेब, सव पोलीस कमचार  सव डॉ टस, प रचार का, 
आरो य कमचार , शहरातील एनजीओ आ ण सव टमचे अिभनंदन करतो आ ण ध यवाद 
देतो.  

मा.संतोष ल ढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. संपुण जगाला व 
आप या भारत देशाला भयभीत करणा-या या महामार ने जी सुरवात केली या चीन देशाचा 
मी थमत: यांचा िनषेध करतो. कारण क  या महामार ची सुरवात यां यापासून झालेली 
आहे. अगद  तीन ते चार मह ने आज आपण सामोरे जात आहोत. आज आप या 
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महारा ाम ये यातून पंपर  िचंचवड शहराम ये वा त वक पाहता प र थती सुधारत 
चाललेली आहे. पण ख-या अथाने या महामार  बरोबर आप याला पुढ ल कती दवस रहायच 
आहे याची कुणालाह  शा ती नाह . आप या देशाचे पंत धान मा.नर भाई मोद ंनी गे या तीन 
मह यापासून सव देशाला संबोिधत केलेल आहे, एक दलासा दलेला आहे. या महामार ला न 
घाबरता आपण या या बरोबर जगायला िशकायच. सुर ीत ड ट संग ठेवून येक 
नागर काना या या या या गो ी ामु याने जतन कराय या या या बाबत व ेषण केल. 
आप या शहराम ये मा.आयु  असतील, मा.अित.आयु  असतील याच माणे सव 
स मा.सद यां या मा यमातून या को ह ड १९ या बाबत येकानी गेले दोन ते तीन 
मह यापासून जे अपार क  केले या याम ये आम या शहराचे भारतीय जनता पाट चे 
शहरा य  मा.महेशदादा लांडगे याच माणे आमचे दुसरे मागदशक आमदार ल मणभाऊ 
जगताप यांनी आयु  साहेबांशी वारंवार व ेषण केलं याबाबत गेले आठ ते दहा दवस 
याचा आढावा घेतला. या आढा या या मा यमातून यां या या सुचना असतील या या 

मा यमातून आपण एक चांगल धोरण आखल. या यातूनच आप या या शहराला या 
कोरोना या वळ यातून बाजूला कर याच काम ख-या अथाने आपण सव स मा.सद यांनी, 
सव पदािधका-यांनी आ ण सव शासनानी केलेल आहे या याम ये यांचा येकाचा हातभार 
लागलेला आहे. पुढ ल काळासाठ  आप याला या या बरोबर रहायच आहे यासाठ  आप या 
सवाना सव गो ी ात आहेत. पञकारां या मा यमातून याची िस द  केली जाते क  या 
कोरोनाला रोखायच असेलतर आपण सोशल ड ट स पाळल पाह जे. गद या ठकाणी जा त 
एकञीत येता कामा नये. अशा ववीध गो ी साठ  आपण क टब द रहायला पाह जे. 
या ठकाणी सव स मा.सद यां या वतीन ेआयु ांनी, वैदयक य वभागानी, आरो य वभागानी 
जे ामु याने चांगल काम केलेलं आहे. तसेच जे अ नधा याच काम हणजे पररा यातील 
नागर क आज आप या या पंपर  िचंचवड िमनी इंड याम ये राहतात यां या जवेणाचा वषय 
मोठा झाला होता यासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यमातून आ ण अनेक 
एनजीओ या मा यमातून गेले दोन मह ने यांना अ नदान पुरव याच काम ख-या अथाने एक 
मदतीच काम झालेलं आहे. कारण क  आता पररा यातला नागर क यां या रा याम ये 
गे यावरती ख-या अथाने तो हणतो क  आम या रा यापे ा महारा  रा यात खुप चांगल 
होत आ ण यातून पंपर  िचंचवड शहर खुप चांगल होतं. कारण क  आ हांला दोन ते तीन 
मह याम ये कुठलीह  उ णव भासली नाह . आ हांला या ठकाणी अ नापासून कोणी वंिचत 
ठेवू शकले नाह . आज अित.आयु  अजीत पवार साहेब असतील यांचे मा यमातून येक 
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सद याला यांनी मोलाची मदत केलेली आहे. बजाज कंपनी या मा यमातून एक 
होमीओपॅथीची मेड सीन या ठकाणी लम ऐर याम ये दे यात आलेली आहे. या यातून 
याची इ यूिनट  वाढ व याचा ख-या अथाने तो य  झालेला आहे. असो मी मा या वतीन े
शासनाच, मा. ावणजी हड करांच वशेषत: आभार य  करतो, याच माणे आमचे दो ह  

आमदार यांचेह  मी मनापासून आभार य  करतो यां या स यानुसार आ हांला या ठकाणी 
काम कर याची एक चांगली संधी िमळाली आ ण यातून लोकांची सेवा झाली एवढ सांगून 
या ठकाणी मी थांबतो, जय हंद जय महारा .  
मा.राजू बनसोडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  साहेब मी 
तुमच मनापासून अिभनंदन करतो. तसेच अित.आयु  (१) व (२) तसेच वायसीएमचे 
डॉ.वाबळे सर, डॉ.साळवेसर, तसेच डॉ.अंबेकर मॅडम तसेच शासना या सव अिधका-यांच मी 
मनापासून अिभनंदन करतो. मा या वतीने मी सलाम करतो. खरच पंपर  िचंचवडची 
चांग या कारे प र थती हाताळली याब ल मी यांच मनापासून अिभनंदन करतो. काकांनी 
सांगीतल क  आपण आप या भागामधली कॅ ट न बंद केलेली आहे. पंपर  िचंचवड शहराम ये 
ब-याचशा झोपडप टया आहेत. आज बरेचसे गर ब, िनराधार, गरजू लोक आहेत क  यांच 
हातावर पोट आहे. अजून पण यांचे काम सु  झालेले नाह त. आज आपण कॅ ट न बंद क न 
यां यावर उपासमार ची वेळ आलेली आहे. आयु  साहेब मी तु हांला वनंती करतो क  पु हा 

कॅ ट न सु  करावी. दुसर  गो  कोरोनानी जगाम ये थैमान घातलेल असताना पंपर  िचंचवड 
मधली प र थती आपण चांग या कारे हाताळली आहे. आयु  साहेब, तु हांला मी वनंती 
करतो क  जलपण  काढ याचा ठेका एका ठेकेदाराला दलेला आहे. आज मह ना झाला आपण 
लोकांना सांगतो घर  बसा. आज लम ऐर याम ये १० ते १२ फुटाचे घर आहेत आज ते लोक 
घरात बसुन बसून कती दवस बसणार व यात या म छराचा एवढा ादुभाव झालेला आहे 
क  घरात बसणे मु कल झालेलं आहे. आज तातड न े ती जलपण  काढ यासाठ  आदेश 
दयावेत. का ते जुन मह या या पावसाळयाची वाट बघायला लागलेत हे कळत नाह . तर  
आयु  साहेब, जलपण  लवकरात लवकर काढून घे यासाठ  आपण आदेश दयावेत. तसेच ती 
कॅ ट न सु  करावी एवढ च मी मनापासून वनंती करतो, पंपर  िचंचवड शहराम य ेचांगली 
प र थती हाताळ या ब ल मी पु हा एकदा आयु  साहेब आपल आ ण सव अिधका-यांच 
मनापासून अिभनंदन करतो.  

मा.आ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज जे 
आप यावर या महामार च संकट आलेल आहे तस जगावरह  आलेल आहे. पंपर  िचंचवड 
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शहराम ये शासनाने खुप चांग या कारे कामगीर  केलेली आहे या ब ल मी नामदेव ढाके 
यांनी जो अिभनंदनाचा ठराव मांडलेला आहे याब ल मी यांचे कौतूक करते आ ण आप या 
या सव टमचह  मी कौतूक करते. खरतर पंपर  िचंचवड शहराला पु याची िस टर िसट  
हणल जातं. पु यात स या खुप ण वाढलेले आहेत यामुळे आप याकडेह  तशीच 

प र थती उदभवते क  काय अशी शंका येत होती परंतु आयु  साहेब आपण सगळ  
प र थती खुप छान हाताळली याब ल सव टमचे आ ण आपले खुप खुप आभार य  
करते तसेच आप या या सभागृहातील सव नगरसेवक, नगरसेवीका यांनीह  यां या यां या 
भागात खुप छान कारे प र थती हॅ डल केली. कोणीह  अगद  मजूर असेलतर  याला 

अ न कस िमळेल हे पाह लेल आहे याब ल सवाचच मी अिभनंदन करते आ ण थांबते. 
मा.संिगता (नानी) ता हाण-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज 
या ठकाणी जो अिभनंदनाचा ठराव मांडलेला आहे याब ल मी नामदेवराव ढाके यांचे आभार 
मानते. आज आम या . .१२ म ये म यंतर  इतके पेशंट वाढलेले होते क  पेशंट या अगोदर 
आ हांला धा ती बसली होती क  हे पेशंट कधी कमी होतात. पण शासनाने पुण 
सोसायट म ये पेशंट चेकअप क न पेशंट कमी कर यासाठ  खुपच शासनाने आ हांला मदत 
केलेली आहे याब ल थमत: मी वासीएमचे डॉ टस व यांची पुण टमचे आभार मानते. 
डॉ.वाबळे साहेबांना एक जर  फोन केलातर  ते लगेच माह ती घेवून सांगत असे. या माणे 
आप याला अ न पुरव याच काम केलेल आहे ते िचखली येथील जयहर  ूप, पंपर  िचंचवड 
जयहर  ूप या पण मुलांनी भरपूर सहकाय आम या भागाम ये केलेले आहे याब ल 
यांचह  मी आभार मानते. तसेच आयु  साहेबांनी पण भरपूर सहकाय केल आहे याब ल 
यांचह  मी आभार मानते आ ण थांबते. 

मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आदरनीय स ा ढ 
प नेते मा.नामदेवराव ढाके साहेब यांनी अिभनंदनाचा ठराव मांडला आहे. ख-या अथाने 
कौतूका पद काम या पंपर  िचंचवड शहराम ये सव शासन असेल, नगरसेवक असेल, 
नगरसेवीका असेल, सव ितनीधी असतील या सवानीच चांग या प दतीचे काम या 
शहराम ये केलेल आहे. यामुळे औदयोगीक नगर म ये काम करणा-या सव कामगारांना एक 
दलासा दे याच काम आप या सवा या मा यमातून िमळालेल आहे. हे करत असताना पोलीस 
दल असेल, वैदयक य वभाग, आरो य वभाग सवानीच आपला जीव धो यात घालून कोरोना 
सार या वषाणूचा सामना कर यासाठ  कायम कायत पर राह लेले आहेत. याम ये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ववीध वभागा या मा यमातून देखील चांग या प दतीच काय 
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घडलेल आहे. वशेषत: मा.महापौर ता च आ ण मा.आयु  साहेबांच मी मनापासून अिभनंदन 
करतो कारण क  आपण चांगली प र थती या दोन मह याम ये हाताळलेली आहे. यामुळे 
पंपर  िचंचवड शहर ह  कामगारनगर  अस यामुळे २७ लाख लोकसं या असलेले हे शहर 
आ ण या शहराला यव थत, सु थत ठेव याच काय आप या सवा या मा यमातून घडलेल 
आहे. हे करताना सव कामगारांच यव थत पालन, पोषण हाव यासाठ  ववीध योजना 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यमून या ठकाणी चालू के या. आप या सव 
सद यांनी आपल मनोगत य  करत असताना या सव गो ी या ठकाणी सांगीतले या आहेत. 
आपण अ नदान चालू केलं, मा क वाटप केले, सॅनीटायझर वाटप केले, साबण वाटप केले. 
अशा ववीध योजना आप या सवा या मा यमातून झाले या आहेत. अशीच एक योजना 
आपण या ठकाणी चालू केली परंतु ती काह  आपण पुण वाकडे नेलेली नाह . मी 
अित.आयु ांना या ठकाणी अवजून सागंू इ छतो क , मी देखील आमदार दादां या 
मा यमातून तो वषय बोललो होतो क  यां याकडे रेशनींग काड नाह , फ  आधार काड 
असेल यांना आपण काह तर  मदत पंपर  िचंचवड महापािलके या मा यमातून करणार होतो 
परंतु ती मदत आपण केली नाह . या मा यमातून आपण यके सद यांना ती माह ती 
देवून यां याकडन काह  डॉ यूमटस आपण गोळा केले. यांनी खुप आशेनी आप याला ते 
डॉ यूमटस दलेले आहेत. अ जत पवार साहेबांना आ ण संतोष पाट ल साहेबांना या गो ीची 
मा हती आहे. या गो ीवर तुम याशी दादा आ ण मी बोललो होतो. यामुळे यांना तु ह  
मदत करणे अपे ीत आहे. कारण क  आपण या या वेळेस यांचे डॉ युमट गोळा क न 
घेतो तर या नागर कांचे अजूनह  आ हांला मॅसेज येतात क  आपली मदत आम या पयत 
पोहचलेली नाह . हे खर आहे का ती मदत आ हांला येणार आहे का अशा प दतीचे मॅसेज 
येत आहेत. यामुळे या यावर काह  तोडगा काढा. आ ह  तु हांला हणत नाह त क  हेच 
दया कंवा तेच दया. परंतु काह तर  मदत आपली यांचेपयत पोहचण गरजेचे आहे. कारण 
क  ती योजना आपणच चालू केली आ ण याच मा यमातून आपण यांचेपयत पोहचलेलो 
आहोत. यामुळे तेवढ एक सहकाय आपण कराव. वायसीएम सार या ठकाणी डॉ.वाबळे सर 
असतील यांची टम असेल यांनी देखील वेळोवेळ  सवानी सहकाय केलं यांचेह  मनापासून 
आभार य  करतो. या कामगारां या जीवावर पंपर  िचंचवड शहराला औदयोगीक नगर  
नाव पडलना यांना डबल मदत झालीतर काय हरकत आहे. आपण यां या पयत ती योजना 
नेलीच नसतीतर यांना ती आशा लागली नसती. परंतु हे डॉ यूमटस सु दा यांचे 
आप याकडे जमा केलेले आहेत. तर  ह  मदत करावी अशी मी वनंती करतो. तसेच पंपर  
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िचंचवड शहरातील काह  सं था आहेत या सं थानी सु दा मदत केली याब ल यांच 
मनापासून मी आभार य  क न या ठकाणी थांबतो, जय हंद, जय महारा .     
मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर जगावर एवढ 
मोठ संकट येईल अस यथ कंचीतह  वाटल न हतं. पण या संकटाला सामोर जात असताना 
आजचे जर अपडेट बघीतलेतर भारत हा दहा या मांकावर कोरोना बाधीतां या याद त आहे. 
अशा रतीने कोरोनाच हे थैमान बघता बघता रा यात आ ण आज आप या पंपर  िचंचवड 
म ये घातलेल आहे. इतरां या तुलनेनी बघता आप या शहराम ये आजची जर सं या 
बघीतलीतर एकूण कोरोना बािधत ५३० होते यातले कोरोनामु  २६२ आहेत हा जो रझ ट 
आहे तो या यावर काम करणारे शासन, डॉ टस सव कमचार  अिधकार  सामाजीक सं था 
तसेच शहरातील नागर क यांचा हा मोलाचा वाटा आहे. खरतर हे संकट अजून  कती दवस 
चालेल हे कोणालाह  सांगता येत नाह . रोज या यूज बघतो, अपडेट बघतो तर सं या ह  
वाढलेली असते. अशा रतीने मनात एक काळजी येते क  जोपयत या या व दची लस येत 
नाह  तोपयत या संकटाला आप या सगळयांना सामोर जायच आहे. या संकटाला सामोर जात 
असताना िन तच वेगवेगळया सामाजीक सं था आ ण जे सव लोक ितिनधी असतील कंवा 
याचे सामाजीक यंञणा असेल यांनी आपल काम चांग या रतीने बजावल आहे. हे संकट 

अजून संपलेल नाह , भ व यात िन तच परत सामोर जायच आहे. आजच १ जून आहे १ 
जून पासून आता पावसाचे सगळयांना वेध लागलेले आहेत. हणजे फ  कोरोना नाह तर ड यु 
असेल, वाईन यू असेल, मलेर या असेल, असे एक नाह तर अनेक अजाराना आप याला 
पुढे पावसाळयाम य सामोर जायच आहे. या न जी आरो य यंञणा असेल ती सु दा 
आप याला सुस ज करावी लागेल. क  जेणेक न कोरोनाच असणार ल ण हे सद , खोकला, 
ताप यासाठ ह  लवकरात लवकर लॅब उभार यात यावी. तसेच जे कोरोना बािधत आहेत 
यांना वायसीएमम ये, इतर ठकाणी खुप चांग या रतीन उपचार दले जातात. जथे 

पॉ झट ह ण आढळतात तीथे लगेचच आपली यंञणा सुस ज होवून तो ऐर या िसल केला 
जातो तसेच तेथील बािधतांना चांगले उपचार दले जातात. पण आपल इथेह  दुल  होता 
कामा नये क  जेथे कोरोना बािधत ऐर या नाह , जथे िनगेट ह आहे तीथेह  ल  गेल पाह जे 
कारण क  आ ह  आम याच भागात बघतो क  आतापयत एकह  कोरोना पॉ झट ह नाह . 
पण आज सगळ लॉकडाऊन ओपन झाल, सगळ िशथील होवून दुकान उघडतात पण तीथे 
असणार गद च माण आ ण िनयम पाळले जात नाह त. आज भाजीचा यावसाय जर 
बघीतलातर यांच हातावरच पोट आहे यांच सवजण बघतात. तर  शासनान जीथे ण 
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नाह त तीथेह  जाणे िन त आहे. कारण तीथेह  परत कोरोनाबािधत झाले नाह  पाह जे. 
यासाठ  आपण काह तर  चांग या उपाययोजना करा यात. या ऐर यावर पण आपण ल  
क त करा. जीथ बािधत आहे या ठकाणी आपण चांगल काम करतात याब ल तीळमाञ 
शंका नाह . भ व यात हे वष आपल सगळ या गो ीसाठ च जाणार आहे. िन तच या गो ी 
करत असताना आपली यंञणा आपले अिधकार  सव यंञणा या कामात लागली. 
मा.महापौरांचेह  मनापासून कौतूक करेल क यांनी सु दा वेळोवेळ  िमट ंग घेवून चांग या 
रतीन शासनाला सुचना द या या िनमी ान पु हा एकदा मी शासनातील, सव सं थातील 
जे जे या कायात भाग घेवून आज आप या शहराला कशी कमी कमी ण सं या होत जाईल 
यासाठ  सगळे काम करत आहेत. पु हा एकदा मी सगळयांच कौतक करेल, अिभनंदन करेल 
आ ण थांबते, ध यवाद. 
मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज सव 
नगरसेवकानंी अिधका-यांच अिभनंदन केलं. तसेच आप या पंपर  िचंचवडचे आयु  साहेब, 
पवार साहेब, पाट ल साहेब तसेच सव अिधकार , पंपर  िचंचवडचे सव पोलीस असतील यांनी 
खरोखर मनापासून या पंपर  िचंचवड शहराम ये काम केल ंमी परत यांच एकदा अिभनंदन 
करतो. आता सवानी अिभनंदन करताना अनेक गो ी, अनेक दुकान आता चालू आहेत, पण 
काह  बार क मोठे धंदयावा यांना काह  काह नां परमीशन िमळालेल नाह . या यात कट ंगची 
दुकान असतील युट  पालर असेल हे बार क बार क बरेच दुकान चालु आहेत. आपण दोन 
तीन दवसापुव  यांना आपण परमीशन दलेलं होतं. आज लोकमत म ये आलेल आहे क  
कट ंगचे दुकान पुणपणे बंद करायचे. मा य आहे, शासनाचा आदेश आहे पण आज तीन 
मह ने झालं या लोकांचा पण आप या महापािलकेमाफत काह तर  वचार हावा. आप या 
शहराम ये काह  र ावाले आहेत यांचा सु दा आपण काह तर  वचार करायला पाह जे. 
लहान सहान दुकान आहेत यांचा पण महानगरपािलकेनी वचार करायला पाह जे. हे दुकान 
अजून एक ते दोन मह ने बंद राह लेतर यां या कुटंूबाच काय होईल. भागाम ये कोण 
र ावाले असतील, कोण कट ंग दुकानदार असतील अशांना पंपर  िचंचवड मधील 
नगरसेवकांनी जेवढ  मदत करता येईल तेवढ  मदत केलेली आहे. पंपर  िचंचवडमध या या 
जीम आहेत या जीम पण दोन- तीन मह यापासून बंद आहेत. व न शासनाचा आदेश आहे 
क  जीम बंद करा यात हणून, मा य आहे पण आयु  साहेब, आपण आप या 
मागदशनाखाली जीम चालू करता येते का हे बघावे. कारण ब-याच जीम या भाडयाने 
घेतले या असतात. यां या मशनर  या बँक लोण या आहेत. दोन-तीन लाख पया या 
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मशनर  असतात यांचा पण नगरपालीकेमाफत मदत हायला पाह जे. महानगरपािलकेतील 
सव अिधका-यांनी, नगरसेवकांनी गेले दोन तीन मह ने खरोखर नागर कांसाठ  काम केलेलं 
आहे. तर  या यावसायीकांचा आपण वचार करावा. मा.महापौर यांनी खरोखरच पंपर  
िचंचवडम ये येक वेळ  येक भागात हजीट केलेली आहे याब ल मी यांच मनापासून 
वागत करतो. मला बोल यास वेळ दला याब ल आभार मानतो. 

मा.सं दप वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागहृ. नामदेव ढाके यांनी जो 
ठराव मांडला को ह ड यो दयाचा तो खरोखर उ लेखनीय आहे. १ फे ूवार  २०२० म ये मी 
पह ल पञ दलेलं होतं क  कोरोना साथ अशी अशी आलेली आहे यासाठ  आपण 
आयसोलेशन व वारँ टाईन सटर तयार करा. यानंतर ८ तारखेला परत मी मरणपञ दलं 
आ ण १२ माचला पह ले तीन पेशंट आप या इथे दुबई माग वगैरे कुठूनतर  आले. 
या यानंतर आपण ती मोह म वत: हातात घेतली. नंतर तीनचे बारा झाला, बाराव न नंतर 

कमी झाले नंतर ते द लीचे काय मामुळे वाढले असे वाढत वाढत आज आपण ५०० चा 
आकडा कालपयत पार केला आ ण यातले बरेचसे २०० पेशंट लेअर झाले आ ण बारा ते 
पंधरा पेशंट या याम ये दगावले. कोरोना होतो तो संसगज य रोग आहे तो फ  ीमंत 
लोकांना होतो कंवा गर ब लोकांना होतो असं काह  नाह . आयु  साहेब मी तु हांला मागे पण 
एक पञ दलेलं होत क  असिनक अ बम ३० या गोळया महापािलकेमाफत वाटा. तु ह  
हणले क  ह आयआयपी माणसाना आपण ८० हजार, ९० हजार, १ लाख गोळया आतापयत 

वाट या या यामुळ शहराम ये कं ोलींग राह ल. मी हणतो शहराची लोकसं या स ावीस 
लाख आहे येकाला जर ह  रोग तीकारश  वाढ व यासाठ या गोळया द या, असिनक 
अ बम ३० या तर रोग तीकारश  वाढेल. राहूल जाधव यांच बरोबर आहे क  आप याला 
कुठ याह  लोकांनी हणलेल न हत क  मदत करा वगैरे. आपण वत:हून यां याकडून अज 
भ न घेतले आहेत. यांनी येक नगरसेवकां या ऑ फसम ये ते अज आणून दलेले असे 
वीस ते पंचवीस हजार लोक पंपर  िचंचवड शहराम ये आहेत. आपण यांना आथ क मदत 
असेल कंवा पीपीई क ट व पात ती मदत केली पाह जे. आपण लोकां या भावनेशी खेळ 
खेळतो. हणजे आप याला वाटल क  एखाद  योजना चालू केली आ ण मनाला वाटल क  
एखाद  योजना बंद क न टाकली. आज डॉ.वाबळे असतील, डॉ.रॉय असतील. डॉ.साळवे 
असतील महापािलकेतील चतुथ ेणी कमचा-यापासून अिधका-यांपयत सगळयांनी चांगल काम 
केलेलं आहे. पण आयु  साहेब तु ह  जो िनणय घेता या िनणयाला ठाम पण रहात जा. 
आज या लोकांना अ नधा याची गरज आहे कंवा थोडयाफार पैशाची गरज असेल, ते फॉम 
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भ न दलेले आहेत आ ण आयु  साहेब तु हांला सव या सव खरेद चे अिधकार दलेले 
आहेत. आता पयत तु ह  ब-याचवेळा खरेद  केले या आहेत. मग या यात या दोन गो ी 
पण खरेद  करा लोकांची ितकारश  पण वाढेल. यातून असिनक अ बम ३० या गोळया 
खरेद  करा. सी- हटॅमीन या गोळया खरेद  करा यातून या लोकांना मदत करा. आज 
आप या महापािलकेच साडेपाच ते सहा हजार कोट च बजेट आहे. या यातून या कोरोनासाठ  
दोनशे तीनशे कोट  पये खच झालेतर  चालतील. एखादा क प क  नका कोण तु हांला 
काह  हणणार नाह  क  हे काम केल हे काम का केल नाह . आज आपण कोरोना या 
तपासणीसाठ  एनआय ह कडे पाठवतो याचे दोन ते तीन दवसाने रपोट येतात यामुळे 
कोरोना बळावतो. आज अशी प र थती आहे क  लोकांना रझ ट पटकन आले तर 
या यावर लगेच इलाज करता येतात. एकतर या यावर औषध नाह  जे काह  होमीओपॅथीक 

असेल, आयुवद क असेल या या हशोबानीच या लोकांना टमट करतो. ती टमट लवकर 
आ ण वेळेत भेट यासाठ  अपण य  केले पाह जेत, एवढ बोलून थोबतो, जय हंद जय 
महारा .                  

मा.हषल ढोरे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पुण जगभर थैमान घातल 
ती कोरोनाची महामार  ह  आप या भारत देशाम ये आ यानंतर आप या मुंबई आ ण पुणे 
शहराम ये याचे मोठे ण आढळले आ ण िभती वाटायला लागली क  मुंबई आ ण पुणे 
याम ये आपल पंपर  िचंचवड शहर आहे. या शहराम ये पण कोरोनाचे ण वाढ याची एक 
भीती िनमाण होऊ लागली पण मा.महापौर असतील, आयु  साहेब असतील, संतोषजी पाट ल 
साहेब असतील, अजीत पवार साहेब असतील यांनी या कारे ह  कोरोनाची महामार  
रोख यासाठ  जे य  केले खरोखरच तुमचे जेवढे अिभनंदन करेल तेवढे थोडे आहे. तु ह  
अशा संकटकाळाम ये खुप चांग या कारे काम केल आहे. आम या भागाम येह  कोरोनाचे 
पेशंट सापडले आ ण ते सापडले असताना वत: महापौर आ ण आ ह  सव नगरसेवक आ ण 
संतोष पाट ल साहेब हजीट दे यासाठ  आले आ ण यावर काय काय उपाययोजना करता 
येतील या यावरह  संतोष पाट ल साहेबां बरोबर चचा झाली. आपण पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेनी हणजे या याम ये आरो य वभागाचे कमचार  असतील, डॉ टस 
असतील, नस असतील याच माणे पोलीस कमचार  असतील यांनी या प दतीने काम केल 
आहे यांना खरच आम या सवाचा सलाम आहे. अशा संकटसमयी या प दतीने काम केल 
ते खरच कौतूका पद आहे. आप या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यमातून 
गोरगर बांना जेवण असेल, सॅिनटायझर वाटपाचा काय म असेल, साबण असतील, मा क 
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असतील असे ववीध उप म या ठकाणी राबवले. मी पु हा एकदा या ठकाणी सवाचेच आभार 
मानतो आ ण थांबतो, ध यवाद.  

मा.राज  गावडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा जो शासना या 
अिभनंदनाचा ठराव मांडलेला आहे खरोखरच सव शासन याचा हा कदार आहे. यावेळेला 
पह यांदा लॉकडाऊन जाह र झाला यावेळेस पासून मी पाहतो आयु ांनी, महापौरांनी िमट ंग 
घेवून चांग या यो य या उपाययोजना िनमाण  के या. आप या भागाम ये कोरोनाचा संसग 
वाढू नये हणून ववीध सूचनां तु ह  नागर कांपयत पोहचव या हो या. या प दतीने जी काम 
सु  होती या या बरोबरच आप या भागातील जे काह  बेघर कामगार होते यां या 
पोटापा याचा  िनमाण झालेला होता. अशाना सु दा धा याची पाक ट असतील कंवा जेवण 
पुरव याच काम असेल हे सवच चाललेल होतं. हे सव करत असताना पुण शासन, आरो य 
वभाग असेल, थाप य वभागाला सु दा काह  काम वाटप केलं होतं. यांनी सु दा वत: या 
जीवाची परवा न करता यव थतपणे हे काम केलेल आहे. ड यूएचओनी असं जाह र केलेलं 
होतं क  ये  नागर क आ ण लहान मुलांना याचा धोका आहे. परंतु आप या 
हॉ पटलमध या टाफनी दड मह याचा ण आ ण ये  नागर क यांना सु दा या 
आजारातून बाहेर काढल ंआहे यामुळे आपण खरोखरच चांगल काम केलेल आहे मी आप या 
सवाच अिभनंदन क न थांबतो. 
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या अिभनंदना या 
ठरावाम ये मा.महापौर असतील, मा.आयु  असतील अित.आयु  आ ण यांचे सव सहकार , 
आरो य वभाग आ ण यांचे सव सहकार , वायसीएम हॉ पटलचे सव सहकार , डॉ टस या 
सवाच मी मनापासून खुप खुप आभार मानते. वशेष आभार यांचे मानते क  जे आपले वग-४ 
चे कमचार  आहेत, लॉकडाऊनम ये कोणीह  नागर क र यावर दसत न हते परंतु झाडू 
खा यातील जी मंडळ  आहेत ती माञ र यावर अगद  रोज या रोज असायचे यांनी कधीह  
भीती बाळगली नाह  परंतु ती लोक न घाबरता न सु टया टाकता या आपलया सफाई 
कमचा-यांनी काम केलेलं आहे. तेवढेच मह वाचे वायसीएममध या को ह ड वॉडम ये काम 
करणारे जे डॉ टस आहेत, सफाई कमचार  आहेत यांनी कधीह  कोणाशीह  हेड सफेड स 
केलेलं नाह . तसं काह  असतंतर आप याला लगेच बाहेर कळाल असतं परंतु या लोकांनाच 
मनापासून अिभनंदन. आयु  साहेब मी वेळोवेळ  तुमच फोनव न अिभनंदन केलेलं आहे. जस 
आपण पह यांदा शु यावर आलो या यानंतर परत वाढत वाढत गेले. परंतु काय होत क  
पह या पासूनचा जो आकडा आहे तोच दाखवला जातो. स याचा जो आकडा आहे तो 
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दाखवला पाह जे.  काय होते लोकां या मनाम ये भीतीच वातावरण तयार होतं क  एवढे पेशंट 
झाले, इतके पेशंट आहेत. यामुळे माणसाच मनोधैय कुठेतर  खचत जातं. यामुळे तु ह   
पण सगळयांना सांगा क  हा पह या दवसापासूनचा आकडा आहे. आजचा आकडा एवढा 
आहे, आपण ड चाज दलेले एवढे आहेत, िश लक इतके आहेत अशी आपण सांगायला 
सुरवात केली पाह जे. कारण क  कोरोनाला घाब न येथून पुढे चालणार नाह . येकानीच 
वत: काळजी घेतली पाह जे. मला वाटतय येथून पुढे आणखीन सहा मह नेतर  या याम ये 

आपले जातील असं मला वाटतय. पंपर  िचंचवड शहराच काम खुप उ कृ  प दतीने झालं. 
यात या यात हॉ पटलम ये काम करणा-यांचह  सवानी कौतूक केलेल आहे, सव 

नगरसेवकांचह  कौतूक. यकानी येका या वॉडाम ये येकानी याला याला जमेल तस 
तस सगळयांनी काम केलेलं आहे. हणून मी सांगते क  सगळयांच कौतूक आहे. परंतु येथून 
पुढचा काळ सु दा फार अवघड काळ आहे कारण पावसाळा सु  होणार आहे आ ण या 
पावसाळया यानंतर आपण काय केल गेल पाह जे. आपण नेहमी हणत असतो आप याला 
एखादाजर पुर कार िमळाला तर या पुर काराचे दािय व फार मोठ असतं क  ते दािय व 
वका न आप याला फार मोठया प दतीने काम कराव लागतं तस तु हांला पुढे खुप मोठ 

काम कराव लागेल. या कोनातून आपण काय उपाययोजना कराय या आहेत या के या 
गे या पाह जेत. याचा सु दा ऊहापोह कुठेतर  सभागृहाम ये झाला पाह जे. या सामाजीक 
सं था असतील या लोकांनी सु दा या पावसाळयानंतर काम कसं केल गेल पाह जे या 
प दतीने आपण बघीतल गेल पाह जे. साहेब, आपण फ  एका ड .वाय.पाट लशी करार केला. 
आपण वायसीएम हॉ पटल संपुण को ह डसाठ  केल आहे. ते एकदम बरोबर काम झाल आहे. 
यांच हॉ पटल वापर या या संदभात आपण करार केला आहे. परंतु असे आपण बरेचसे 

हॉ पटल घेतले गेले पाह जे. कारण आज अशी प र थती आहे क  एक ड .वाय.पाट लम ये 
एका माणसाच ऑपरेशन केल आ ण न वद लोक वॉरंटाईन केले. एका बाईची डल हर  
झाली ती मुलगी पॉ झट ह झाली ती बाई पॉ झट ह आहे. परत तीतकेच लोक तु हांला 
वॉरंटाईन करावे लागले. मग फ  ड .वाय.पाट ल हॉ पटलला ञास दे यास कतपत अथ 

आहे. या यापे ा पंपर  िचंचवड शहराम ये जकडे तीकडे मोठमोठ  हॉ पटल आहेत ती 
आपण ता यात घेतली गेली पाह जेत. कारण पावसाळा आहे या पावसाळयाम ये सगळयांनी 
काळजी यायचीच आहे. परंतु जर  काळजी घेतलीतर  आप याला हॉ पटलची सं या जर 
लागली, उदा. आनंदनगर म ये जा त पेशंट आले वॉरंटाईन कर यासाठ  तु हांला पीसीपी 
कॉलेज ता यात याव लागलं तशाच प दतीने तु हांला जा तीत जा त हॉ पटल सु दा 
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ता यात घेवून याच िनयोजन करणं गरजेच आहे. हणजे कोरोनासाठ  सु दा गरजेच आहे 
अिधक नॉमल जे पेशंट आहेत क  यांना आता सद  होणार आहे, खोकला येणार आहे, ताप 
येणार आहे, काह ंचे ऑपरेशन तीन तीन मह ने झाले रखडलेले आहेत ते रखडून चालत नाह , 
अशी बर चशी ऑपरेश स लोकांची असणार आहेत. तर  या सगळया गो ीसाठ  सु दा 
आप याला हॉ पटल ता यात यायला पाह जेत. हणजे ड .वाय.पाट ल बरोबर जसा करार 
केलेला आहे तसा करार तु ह  इतर हॉ पटल बरोबर करावा असं मला या संगी सांगावस 
वाटत. आज ट. ह .वर बघीतलतर इत या यातना होतात क  ती गरोदर मह ला होती तीने 
ती या नव-या या खांदयावरच शेवटचा ास घेतला. तीला कुठ याह  हॉ पटलम ये ऍडिमशन 
िमळत न हते. असे संग पंपर  िचंचवड शहरात पण आहेत चालू. परंतु लोक जाऊ देत 
हणतात आप याला काह  इलाज नाह  अस लोक बोलतात. कधी कधी ड .वाय.पाट लवा यांना 

सु दा हा  िनमाण होतो राञी दोन वाजता परत वायसीएम म ये पेशंट या पेशंटला ास 
यायला ञास झाला जर  को ह ड पेशंट नसतीलतर  ते राञी दोन दोन वाजता ते आप याकडे 

िश ट करतात. या सगळया गो ींची मी तु हांला क पना दले या आहेत. या या वेळेला 
दले या आहेत हणून आप याला या गो ीचे पह ले कॉश स यायाला पाह जे. पंपर  
िचंचवड मधले चार कारचे चार हॉ पट स तु ह  ता यात या आ ण कोरोनासाठ  परत चार 
या. हणजे आठ हॉ पट स असे होतील क  ते तुम या हाताम ये राहणार  एक सं या 

असेल. आता त ार मी करणार नाह . परंतु पंपर  िचंचवड शहराम ये या काह  गो ी सु  
झाले या आहेत या सु  होताना सु दा आपण बघीतल गेल पाह जे क  दुकान जी आहे एक 
दवसा आड इकडचे व एक दवसाआड तीकडचे चालू आहेत आ ण या पंपर  िचंचवड शहरावर 
एक आथ क संकट आल आहे. आता ब-याचशा लोकांनी सांगीतल क  तु ह  हे वाटप केल गेल 
पाह जे ते वाटप केल गेल पाह जे. मी यां या वरोधात असं नाह . परंतु सवसामा य 
कुटंूबातील जे नागर क आहेत क  त डाने मागवूह  शकत नाह त, समोर यांकडे जाऊह  शकत 
नाह त असे सु दा कुटंूब आहेत. यांना सु दा असं वाटत क  आ हांलाह  कुणीतर  काह तर  
दल पाह जे. वड ल रटायड असतात, मुलाला जॉब नसतो पण दसताना चांगला बंगला 
दसतो, चांगल रो-हाऊस दसतं, चांग या सोसायट म ये राहतात अशा लोकां यासाठ  सु दा 
आपण काह तर  केल गेल पाह जे. आ ण हणून माग या एका मुलाखतीम ये सु दा मी 
सांगीतल क  आपण टॅ सम ये काह तर  सवलत दयायला पाह जे. सभागृहाम ये आणा 
सगळयांनी या यावर चचा क  जेणेक न आप याला टॅ सम ये कसा बेिनफ ट देता येईल. 
हणजे या गो ी या लोकांपयत पोहचत नाह त परंतु यांची अथ क प र थती फार अवघड 
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आहे. तु ह  लोकांना आवाहन पण करा. काह  लोकांनी नको घेवू देत टॅ स, जसं उ जवला 
सहा य योजनेच झाल होतं. भरपूर लोकांनी सबिसड चे िसंलडर घेतले नाह त. तशा प दतीने 
तु ह  अनाऊ स क न बघा. क  यांना कुणाला टॅ स यायचा नसेलतर या यासाठ  मदत 
हणून तु ह  को ह ड संकटासाठ  महापािलकेत एक अक ट कराव या याम ये तु ह  तो 

जमा करावा. काह  लोक या टॅ सचा बेिनफ ट नाह  घेणार. परंतु काह  लोकांना खरच आज 
गरज आहे तर या लोकांना सु दा या प दतीने दल गेलं पाह जे असं मला वाटत. मगाशी 
चेअरमन हणाले होते, आपण सु दा वदेशीचा नारा दला पाह जे. येकानी वदेशी व तू 
वापरायला येथून पुढे िशकल पाह जे. या कोनातून आपण हाळूहाळू बोलल पाह जे क  
आपण आप या ऐर यात आहोत, भारतात आहोत आपण आप या गो ी वापरा. हे बोलताना 
आप याला काह  घाबरायच कारण नाह . कुठेतर  छोटया गो ीतून ह  सुरवात झाली पाह जे. 
आज एकटया अमेर केन िचन या वरोधात बोल याच काह  दािय व नाह  घेतलं. आप यालाह  
खुप दवसापासून मा हती आहे क  मोठा दु मन कोण असेलतर तोच आहे. परंतु आपण बोलत 
नाह त हणून मला असं वाटत क  सगळयांनी इथून पुढे तर  कमीत कमी आप या हाळू हाळू 
या या गो ी आहेत या या बदल करायला सुरवात केली पाह जे. एखादया ऐर याम ये 

को ह ड पेशंट असेलतर तो ऐर या पाचशे मीटरचा कंवा ऐक कलो मीटरचा ऐर या िसल केला 
जातो. तर  तो पाचशे मीटरचा ऐर या संभाळणे सोपी गो  नाह . दुध पुरवणे, भाजी पुरवणे, 
फळ पुरवणे हे आहे. या यंञणेला हे पोहचवताना पोलीस बाहेर येवू देत नाह त. मग एक 
क.मी.चा कंवा पाचशे क.मी.चा ऐर या बािधत होत असेलतर या लोकांना दुध कोण 
पुरवणार, आतातर  थोडस पोलीस लोक डोळेझाक पणा करतात परंतु पुव  तसं न हतं. 
आ हांला अ रश: प या या बाहे न दुधा या पश या कंवा सामान दयाव लागत होतं. तर  
साहेब, ह  अट थोड शी कुठेतर  िशथील करावी. पह ल उदाहरण मी तु हांला सांगेल क  मुंबई 
व न जी मुलगी आली क  तीचे वड ल पॉ झट ह झाले हणून ती  मुलगी इकडे आली आ ण 
दोन तासाम ये वायसीएमम ये आपण तीला ऍडमीट केल. ती वत: पॉ झट ह झाली नाह  
परंतु तीचे दोन मुल पॉ झट ह झाले. हणजे आप या ऐर याम ये ती फ  ती या घराम ये 
दोन तास होती. पहाटे ती साडेपाच ते सहाला आली, उठली आवराआवर  केली. आ ह  तीला 
सांगीतल हे चालणार नाह  आ हांला कळाल क  तुझे वड ल पॉ झट ह होते हणून. मग या 
 गो ीसाठ  एक क.मी.चा ऐर या जर आपण िसल केला आ ण या िसल केले या ऐर यामुळे 
आ हांला मोठया ञासाला सामोर जाव लागलं. आ ह  तु हांला याह वेळेला सांगीतल होत क  
साहेब, ह  मुलगी फ  दोन तास आप या ऐर याम ये होती ती इथ न हती, ती वत: 
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पॉ झट ह नाह . परंतु आपण एक क.मी.चा ऐर या िसल केला. तर  या या वॉडाम ये असे 
पेशंट िनघतील तेथे आजुबाजू या दोन सोसायटया कंवा तीन सोसायटया, चार बंगले असे 
तु ह  िसल करा. क  जेणेक न नागर कांना फार मोठया या गो ीला फेस कराव लागणार 
नाह . सगळया टे ट के यातर शहराम ये जा त लोक िनघू शकतात. हा वचार क न 
सगळयांनी फट राह ल पाह जे. मा.मु यमंञी साहेबांनी काल आवाहन केलेल आहे वॉक ंगसाठ  
तर  कमीत कमी लोकांना वॉक ंगसाठ  दोन तासतर  उदयान तु ह  उघड  करा. मागे पण 
सभागृहाम ये वषय झालेला होता क  कॅमेरे हे आपले प  पाह जेत. लोकांची थंूक याची 
सवय फार लवकर जाणार नाह . इतके लोक थंूकत असतात क  यामुळे कमीत कमी असे 
वाटते क  या उदयानाम ये जावून लोक चाललेतर तेवढतर  यांना सेफ राह ल. कारण 
रोडव न येक ठकाणाव न लोक कुठून कुठून आलेली असतात. तर  या कोनातून तु ह  
िनयोजन करा. कारण आता इथून पुढच िनयोजन तु हांला फार मह वाच आहे. मा.महापौरांना 
ह  पण वनंती आहे क  एका दवशी चार जी.बी. घेवू नका. कॉमन टॉयलेट वापरायचे नाह त. 
आता बघा तु ह  या लोअरवरचे दोन टॉयलेट कती लोकांनी वापरले. ह  गो  यो य आहे 
का. एक य  तीन ते चार तास कती तास जागेवर बसु शकतो तेवढया तासासाठ च जीबी 
एक एक दवस तु ह  या. चार दवस लोक येवू देत काह  फरक पडत नाह . पण क ट यू 
सलग जर तु ह  चार जीबी ठेव यातर याला काय अथ असणार. एक जीबी एका दवशी या 
अशा प दतीन तु ह  िनयोजन केल गेल पाह जे. मा.महापौर आपण या काळामधून वावरत 
आहोत, आपण नेहमी हणत असतो क  माझा काळ कसा गेला. येकाला असं वाटत असत 
क  मी महापौर होते माझा काळ कसा गेला. मा.महापौर तुमच सु दा खुप चांगल सहकाय 
शासनाला आहे, शासनाच सहकाय तु हांला आहे. रथाची दो ह  चाक बरोबर चाललेतर रथ 
यव थत चालतो. आयु  साहेब, बाक याह  गो ी तु ह  तपासून बघुन या. हणजे दलेली 
गो  सु दा लोकांना चांगली िमळते का नाह , आता मला त ार करायची नाह . मा या 
त ार च पञ तुम याकडे आहे. तु हांला मागायला कोणीच आलेल नाह . येक माणूस 
वत: या घराम ये चटणी भाकर  खावून समाधानी असतो. येक गो  नागर कांनी 

तुम याकडे मागीतली का. नाह  मागीतली मग ती गो  देताना या गो ीचा वचार करा क  
आपण नागर कांसाठ , प लकम ये देणार आहोत ती गो . एखादा ोजे ट नाह  तो क  तो 
ोजे ट एखादया ठकाणचा आहे. एखाद उदयान नाह  ते क  ते उदयान जागेवरच आहे. या 

गो ी नागर कांपयत डायरे ट जाणार आहेत. नागर कांपयत जाणा-या गो ी आहेत आयु  
साहेब, या यात किमटया नेमा, या यावर तुमचे अिधकार  नेमा. येणार मटेर अल हे बरोबर 
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येत का हे पहा. तु ह  एवढ चांगल काम करत असताना परत त ार ची जागा कशाला देता. 
ह  गो  चांगली दयावी या यावर तुमची किमट  असायला पाह जे होती. आलेली गो  
लोकांपयत जाते का. आपण ती गो  देत असूतर याला ुफ पण तेवढ ठेवावच लागेल. 
आ ह  एखाद  गो  वचारली क  इतके मा क तु ह  घेतले कंवा सॅिनटायझर या बाट या 
घेत या तेवढया या लोकांपयत पोहच यात का. याची काह  आकडेवार  आहे का, यावर 
नागर कां या सहया आहेत का. काह  ठकाणी कचन चालू आहेत, मगाशी बनसोडे यांनी 
सांगीतल क  यांचे तेथे लम म ये क  जेथे कामगार आहेत यांना तेथे जेवण देणं यो य 
आ ण गरजेच असणार आहे. जथे जथे लागतय तीथे तीथे ते  न क  दयावे पण लोक 
चांग या प दतीने जीथे फेस करतात तीथे पण हे बेिनफ ट दला गेला पाह जे. आप याकडे 
आतापयत तु ह  चांग या गो ीनी कं ोल केलेलं आहे. येथून पुढे पण हाव, साई चरणी 
ाथना आहे क  पंपर  िचंचवड शहरावरच नाह तर अ या जगावरच संकट हे लवकरात लवकर 

दुर हाव. मी पुन  एकदा तु हा सवाच मनापासून हाद क हाद क अिभनंदन करते. परमे र 
आप याला अशीच ताकद देओ क  खुप चांग या प दतीचे आप या हातून काम होओ अशी 
स द छा य  करते.                                     

मा.बाप ु उफ शञू न काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  खरतर 
सं दप वाघेरे यांनी सांगीतल यांच पञ होत यावेळेस पुण चायना लॉकडाऊन होत हा 
सं मण होणारा आजार होता. मध या काळाम ये पह यांदाच कोरोनाचे पेशंट पंपर  िचंचवड 
शहराम ये सापडले. या याम ये जा त क न परदेशाहून येणारे नागर क होते. साहेब, खास 
क न तुमच अिभनंदन करायच आहे क  मा या भागाम ये माच आ ण ए ल हणजे २५ 
माच पयत साधारण १५० लोक वॉरंटाईन झाले. मला एवढच सांगायच आहे क  साहेबांनी 
एवढ  चांगली िस यूएशन तीथ हॅ डल केली. कारण यांच माझ बोलणं झाल होत क  काह  
लोकांना िस टन दसायला चालू होतील. पंपळेसौदागरम ये साधारणपणे प नास ट के लोक 
हे कोरोना पॉ झट ह असतील परंतु ती प र थती आपण येऊ दली नाह . या लोकांना 
वॉरंटाईन केल यातला एकह  नागर क बाहेर गेला नाह . आयु  साहेब या कोरोना 

काळाम ये आपण आपली भूमीका एकदम चांगली बजावलेली आहे. तसेच आप या बरोबर 
आपला संपुण टाफ जसे क  अजीत पवार साहेब, असतील, पाट ल साहेब असतील, डॉ.पवन 
साळवे असतील, डॉ.रॉय असतील, डॉ.वाबळे असतील खास क न मा या भागातील 
डॉ.तपसाळकर यांना कधीह  राञी जर  फोन केलातर  लगेच ते या गो ी अटड कराय या 
आ ण नागर कापंयत सु वधा पोहचवाय या. बराचवेळ झाल आपण सभागृहाम ये अिभनंदन 
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करतो. तसेच याम ये नागर कांचाह  सहभाग होता, नगरसेवकांचाह  सहभाग होता, काह  
एनजीओचाह  सहभाग होता सवाचे मी आभार य  करतो आ ण आता ताईनी सांगीतल क  
आज एकूण चार सभा आहेत पण आणखीन काह  लोकांना आपल अिभनंदन करायच आहे 
याच बरोबर मा.महापौर मा ची काळजी आ ह  सवानी करायला पाह जे परंतु मा चा येक 

नगरसेवकाला फोन असायचा क  बाबारे, तु काळजी घ,े आशा आप या महापौर यांचह  मी 
अिभनंदन करतो, आभार य  करतो, ध यवाद. 
मा.शैलजा मोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता जे आपण 
आजाराब ल बोलतो आहोत ते खरोखरच शासनाने खुपच चांगल काम केलेलं आहे. 
हाड करांची जी टम आहे या टम, हाड करांच, अजीत पवार आ ण पाट ल सरांना मी 
ध यवाद हणेल. अजीत पवार साहेबांनी मला फोन क न सांगीतल क  ताई तुमचे खुप पास 
झालेले आहेत आता कृपा करा क  पास यायला येवू नका, मी या दवशी यांना हो हणलं 
पण पास घेणे अिनवाय होतं कारण आ ह  दोघे फ  शकत नाह त कारण भाग मोठा आहे. 
टमने आमच सगळ काम केलं. आता मंगलाताईनी सांगीतल क  हाड करजी जथे हजीट 
देतात तीथे सांगतात क  हे असं असं हायला पाह जेल, या या योजना हायला पाह जे. पण 
या योजना परत यव थीत होतात क  नाह  हे यांनी परत आप या अिधका-यांना वचारल 

पाह जे. हाड करजी आप याला मी परवा फोन केला याचा मी या सभागृहात परत उ लेख 
करणार नाह  परंतु ते तु ह  परत तपासून पहा. तु ह  सुचना देतात तेवढयापुरत होतं. 
अिधकार  शंभर ट के काम करतात पण काह  कारणांनी ते काह  कारणांनी राहत असेलतर 
यासाठ  परत उपाययोजना करा यात. डॉ.रॉय, डॉ.साळवी सरांना मी खरोखरच ध यवाद 
हणेल. आ ह  मह ला आहोत काह  वेळेला आ हांला फोन करायला बंधन असतं. पण डॉ.रॉय 

सरांना आ ण डॉ.साळवी सरांना काह  काह  वेळा मी राञी फोन केला. तसे आमचे शेजारचे 
आहेत, पण आमचे प रचीत आहेत यांनी आ हांला सांगीतल क  आम या शेजार  आहेत ते 
बाहे न आलेले आहेत. पण आमच नाव न सांगता तु ह  हे पालीकेला कळवा. तर ते यानंी 
दोन तासा या आत या पेशंटला उचलून नेऊन उपाययोजना केले या आहेत. यांची मी मा 
मागीतली क  राञी मला फोन करावा लागतो, आ ह  फोन करायला नको आ ह  मह ला 
आहोत. ते हणाले ताई का असा वचार करता अशावेळेला. असा वचार क  नका तर  मी 
डॉ. रॉय सरांचे आ ण डॉ.साळवे सरांचे ध यवाद मानेल. हाड करांची जी ह  टम आहे हणजे 
आतापयत जे कॉमे ट झाले होते तीन वषापयत आ ह  असे ऐकत आहोत क  स या 
हाड करांची बदली होणार आहेतर मला सगळयां या वतीने असं हणायच आहे क  यांची 
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बदली तु ह  क  नका, जर केलीतर महामार  पावसाळयामुळे तर पसरेलच पण बाक या 
दुकान उघडले यांनी पसरेल. पण आता यांच जे काम चालल आहे ते खुप चांगल चाललेल 
आहे. जर यांची बदली केलीतर महामार  वाढलीतर जा तीचे जबाबदार आपण ध . आपण 
हणतो माणूसक  कुठेतर  हारवलेली आहे. पण ती माणूसक  मला या काळाम ये खुप छान 
दसली. भागातच नाह तर भागा या बाहेरचे जर  लोक काह  आलेले आहेत मी तर मागे 
एकनाथजीनां सांगीतल तर दोन चार ठकाणी एकनाथजीन पुरवल कारण क  माझे लोक जाऊ 
शकत न हते. वा हेकरवाड या लोकांचे आम याकडे फोन आल,े हणजे असे ठरवलेले नाह  
क  माझा भाग आहे हणून मा या भागातीलच काम करणार, नगरसेवक हणून कोणीह  
काम केल नाह तर जनसेवक हणून मा या बंधु-भिगनीनी सगळयांनी काम केलेलं आहे. 
महापौर ताई आपणह  ये  आहात मी पण ये  आहे, ये ाना जा त भीती आहे पण तु ह  
या हर र ने उतरला आहात ते खरच आहे. मंगलाताईनी हण या माणे एका रथाचे दोन 

चाक आहेत तु ह  आ ण शासन ते खुप चांग या कारे काम करतात. पण हाड करांना मी 
परत सांगेन आपले पुण शहरातले जे दवाखाने आहेत तीथ पेशंटला याव. काह  काह  वेळेला 
पेशंट अ रश: दोन दोन दवस बाहेर बसललेा आहे. वायसीएमच तर काम चांगलच आहे. जे 
ाय हेट दवाखाने आहेत जस टल ग आहे, बला आहे, आम याकडे ध वंतर  आहे  अशा 

सगळयांना घेवून काह  जी माणस आहेत क  यांची प र थती नाह  यांना काह  तर  
क सेश स दयाव. दुसर हणजे आपण जशी गॅसची सबिसड  सोडली तसे आप यासारखे काह  
लोक आहेत क  जे सदन आहेत वचाराने आ ण  प र थतीनी सु दा यांनी सबिसड  न घेता 
जे टॅ स भ  शकत नाह त यांना खरोखरच सवलत दयावी, हा वषय यांनी खुप चांगला 
मांडलेला आहे. मी सगळया शासनाच, आरो याच आ ण यांनी हण या माणे चतुथ ेणीच 
खरोखरच मी ध यवाद हणेल.  पाच वाजताच ते झाडायला लागतात. सगळयांनीच खुप छान 
काम केल आहे. पण हाड करजी मी परत सांगेल तु ह  जथे जथे योजना राबवायला सांगता, 
हे असं करा ते तसं करा इथली फवारणी झाली पाह जे. परंतु या गो ी न होता ती परत परत 
तेवढया दवसापुरती होती का नाह , तीथे भेटायला येणारे लोक खरच येतात क  नाह  का ते 
थांबलेल आहेत. ह  तु हांला शाबासक ची थाप िमळालेली आहे, मी असं हणत नाह  पण 
या याबाबत जबाबदार  पण जा ती मोठ  झालेली आहे. ती जबाबदार  तुमची नाह तर या 

जबाबदार ची वागणूक आ ह  सु दा लोकांना देणार आहोत. तेवढ च जबाबदार  आमचीह  
वाढलेली आहे. पण तेवढ लीज बघाव एवढ मी हणत आ ण  थांबते, जय हंद जय महारा .  
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मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. क शासन, 
रा यशासन आ ण महापािलकेत ख-या अथाने ते शाबासक चे हा कदार आहेत. परवा आयु  
साहेब आपली मुलाखत पाह यानंतर आ ह  सगळयांनी सांगीतल क  हाड कर पॅटन हा संपुण 
रा यभर राबवला गेला पाह जे. आ ह  खुप आयएएस अिधकार  पाह ले, काय म पण पाह ले. 
िनयमाला ध न चालणारे पण पाह ले, अ यंत ामा णक पाह लेत.  परंतु आप याला सव 
प ाला बरोबर घेवून चालणारा आ ह  एकमेव अिधकार  पाह लेत आ ण ते हणजे आप या 
महानगरपािलकेचे स मा.आयु  ावणजी हड कर यांच मी मनापासून अिभनंदन करते आ ण 
आभारह  मानते क  तु ह  खुप चांगल या शहराला संभाळल. याच बरोबर यांचे सहकार  
असतील, अित.आयु  दो ह  संतोष पाट ल साहेब, आ ण अजीत पवार साहेब यांनी चांगल 
काम केल आहे. पास या संदभात अ यंत उ कृ  असं काम केलेल आहे. नगरसेवकांची त ार 
आली क  लगेच जायचे या ठकाणी जाऊन पाहणी करायचे, आपल काय कत य आहे, 
नगरसेवकांनी काय केल पाह जे, तीथ या थािनक लोकांनी काय केल पाह जे. खूप उ कृ  
अशी टम आयु  साहेब आपण या ठकाणी बांधली होती. मा.महापौरांच वशेष क न 
अिभनंदन. आपण आ हांला फोन केला ताई कशा आहेत, ब-या आहेत का. खरतर आ ह  
तु हांला फोन करायला पाह जे होता क  महापौर तु ह  काळजी या. तु हांला खुप लोक 
भेटायला, सम या सांगायला येतात. मग आ ह  तु हांला फोन करायला पाह जे होता तर 
तु ह च आ हांला फोन केला तुमचह  या ठकाणी मनापासून अिभनंदन करते आ ण आभार 
मानते क  आपण वेळोवेळ  यो य मागदशन केल. आमचे प नेते आहेत, थायी सिमती 
चेअरमन या सगळयांनी खुप चांगल काम केलं. चांगल काम करत असताना आप या 
रा यातून अनेक कामगार जे हा थलांतर त होतात, आ ह  मा हती घेतली ते हा चार ते 
साडेचार लाख कामगार आप या शहरातून बाहेर गेले. इतका आप याकडे रोजगार आहे, इतक 
आपल शहर सदन आहे आ ण ते सदन अस याच एक घमड पण आहे तो अिभमान पण खुप 
वाटला क , हो माझ शहर अनेक लोकांच पोट भ  शकतं. या कामगारांचे जाताना जे हाल 
झाले  बीचा-यांचे अनेक लोकांचे ह ड ओ, यु-टयूब वरती, गुगलवरती आ ह  पाह लते. बीहार  
नागर कांनी यां या रा यात गे यानंतर कंवा या या या या रा यात गे यानंतर अनेक 
नाग रकांनी महारा  रा याच खास क न यांनी आभार मानलेल आहे क  खुप चांगली यांनी 
आमची यव था केलेली होती. या सगळया कामगारांनी परत रोजीरोट साठ  या रा यात याव 
अजूनह  यांना या ठकाणी वनं पणे आवाहन करेन. आयु  साहेब, आपण या कारचे पावल 
उचलले आहेत, तु ह  यो दा आहात, रणांगणांत उतर यानंतर दो ह  हातात तलवार घेवून 
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समोर कोण आहे याची परवा न करता या कारच तु ह  काम केलं तुम या या कायाला 
हजारदा आमचा सलाम आहे. जी टम आहे आ ण टमवकवर तु ह  व ासाच वातावरण 
िनमाण केलं ते खूप कमी वेळाम ये इतक चांगल वातावरण करणं श य न हत पण तु ह  
अश याला श य क न दाखवल.ं मी तर वचार करते भाऊसाहेब आपण सगळे राजक य 
पुढार  आहोत. तु ह  आ ह  इले शनला उभ राह लोतर दुसर कोणतर  उभा राहत आ ण 
एकमेकाच वाईट बोलंत. हाड करांना कोणा याब ल वाईट बोलाव लागल नाह , लोकांना फ  
सांगाव लागल क  तुमचा जीव कसा वाचेल आ ण तु ह  काय केल पाह जे. साहेब, २५ लाख 
लोकसं ये या शहराम ये रा य करणं सोप नाह  आ ण लोकांनी तुमच तन-मन-धनांनी 
ऐकलेलं आहे. इतक  कमांड यापुव  ना कुठ या ने याला जमली ना कुठ या अिधका-याला 
जमली जे तु हांला जमली आहे आ ण तुमच यश आहे. सव प ा या लोकांच ऐकूण यायच, 

यकेाला व ासात यायच हो तु ह  हणताय तसच मी करणार. नुसत तो व ास नाह तर 
या ने पाऊल सु दा उचलायची, जोक नाह . काम करतो तो चुकतो आ ण काम करत 

असताना थोडयाफार जर का चुका झा या असतीलतर या ऍ से टेबल आहे. कारण का शहर, 
शहराची लोकसं या वेगवेगळया असणा-या य  तीत या कृती आ ण यातन तु ह  
घेतलेले िनणय. तु ह  हणल ेमंडई बंदतर, बंद. तु ह  हणले र ा बंदतर, बंद. िमरॅकल 
होतना, िमरॅकल अिभ ाय आहे. आ ण िमरॅकल एका हाड कर नावा या य यामुळे या 
शहराम ये घडलं. याचबरोबर या शहराम य े या प ा या वतीने इथे स ा आहे या स ेत 
सहभागी असणा-या सगळया मा या ने यांच सु दा आहे. जे या ठकाणी वरोधी प ात 
आहेत पण रा यात स ेत आहेत यांच सु दा तीतकच यश आहे कारण क  कुणीह  तुम या 
िनणया या वरोधात  श द सु दा काढलेला नाह . आमचे दो ह  आमदार असतील, 
ल मणभाऊ जगताप असतील, महेशदादा असतील तीसरे आमदार पंपर चे आ णा बनसोडे 
असतील, दो ह  खासदार असतील सगळयांनी, अगद  वरोधी प ातील असतील, स ेतील 
असतील सगळयांनी तुम या बरोबर िमट ंग घेत या, महानगरपािलकेची वॉर म बघायला आले 
आ ण काय उपाययोजना केले या आहेत याच लोकांनी भरभ न कौतूक केलेल ंआहे. अनेक 
वषय आहेत, आयु ांनी  चांगल केल, आयु ांनी लॅब चालु करावी हणून आ ह  मागणी 
केली. साहेब, आपण लॅब सीएसआरमधुन करता असं आता एक मी पञ वाचलेल आहे. आ ह  
या यावरती काह  गो ी सुचवले या आहेत या यावरती अंमलबजावणी करावी. तु ह  क  

नयेत या मताचे नाह त परंतु करत असालतर ते यो य प दतीने झाल पाह जे हणून आमची 
एक सुचना आहे. ती मांडायची का नाह  हे िन तपणे तु ह  तेवढे जबाबदार आहात आ ण 
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इतक चांगल शहर तु ह  सांभाळलेल आहे आ ण पुढेह  चांगलच सांभाळणार आहात. आम या 
या सुचना आहेत या यावर आपण अंमलबजावणी िन तपणे करावी याच मताची मी आहे. 

या शहरातील अनेक मंडळ असतील याम ये िचंचवड भागात या अनेक मंडळानी या ठकाणी 
खुप चांगल काम केलं. आमचा रा ीय सेवकसंघ आहे (आरएसएस) यांनी सु दा अ यंत उ तम 
काम या ठकाणी केलेलं आहे. मा.पवार साहेब आप याबरोबर उभ ेराहून यांनी जेवण वाटपाच 
असेल, जेवण तयार कर याच असेल, औषध पुरव याच असेल, व  हंदू प रषद असेल, 
अनेक मंडळ आहेत, पंपर तले तर अगद  कौतूक कराव असं यापार  मंडळ ड बू आसवाणीच 
िमञ मंडळ आहे. उ कृ  अस काम केलेल आहे. सं दप वाघेरे यां या मंडळानी काम केललें 
आहे. या सगळयांनी भरभ न काम केलेलं आहे. याच बरोबर आपण धा यासाठ  रेशिनंग या 
दुकानावरती लाईन लाव यासंदभात आम या सार या नगरसेवकांवरती जबाबदार  टाकली 
आ ह  पण ती जबाबदार  अ यंत उ म पणे पार पाडली. आपली जेवणाची यव था २० 
तारखेला बंद केलेली आहे. वृ पञाम ये बात या पण झळक या, मी िनगेट हली नाह  घेत 
मी सगळ पॉ झट हली घेते, या बात याचा मी बाक चा वषय सोडून मी असे हणेल क  
सगळया नगरसेवकाला आप याला सगळयांना मा हतीच आहे क  आपण इले शन या 
काळाम ये अनेक दवस अनेक कायकत आप यासाठ  झटत असतात तर आप याकडे 
जेवणाची यव था आपण करतोच. महापािलकेच जे कत य होत तेतर होतच यांनी यांच 
कत य पार पाडलेलच आहे. आपल एक कत य आहे क  ते आपण दोनशे, चारशे लोकांची 
िनयमीतपणे जबाबदार  आपण उचलू शकतो. सगळयाच गो ी सरकारवरती टाकून होणार 
नाह ततर वत: या खीशाला सु दा आप याला झळ दयावी लागणार आहे. मा या वॉडाम ये, 
अजूनह  मा या लम ऐर याम ये खंडे व ती असेल, बालाजीनगर असेल, गणेशनगर असेल, 
गवळ माथा असेल, या एकाह  लम म ये एकह  अजून पॉ झट ह ण सापडलेला नाह . 
साहेब, लमम ये लोकांनी वत:ला वॉरंटाईन क न घेतलेलं आहे. वत: र ते बंद केलेल 
आहेत. तु ह  जर  २० तारखेला जेवण बंद केलेल असलतर  आज या ठकाणी मा या वतीने 
दररोज ४०० लोकांच जेवण चालू आहे. कारण क  साहेब, हातावर पोट असणार  लोक आहेत. 
काकानी अनेक नगरसेवकानंी तु हांला सुचना केले या आहेत क  यांच हातावरच पोट आहे 
अजून कंप या चालू झाले या नाह त. या या कंपनीवा यांना सांगीतल होतं क  तु ह  अधा 
पगार करा, िन मा पगार करा यांनी कुणीह  कामगाराला पगार दलेला नाह . उपासमार आहे, 
लम म येतर  काह  माणात आम यासारखे लोक असतील, अनेक वयंसेवी सं था असतील 

काम करतात. पण ख-या अथानं जो छोटया लॅटम ये राहतो, छोटया घराम ये राहतो 
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चाळ म ये राहतो यांची खरच अडचण आहे. “आई जेऊ घालीना आ ण बाप िभक मागू 
देईना” ई जतीचा वषय आहे यामुळे कुठे जाता येत नाह . आता आपण पाच पाच कलो 
तांदूळ देणार आहोत. अजीत पवार साहेब तु ह  सांगीतल क  यां याकडे रेशन नाह  कंवा 
घराम ये रेशनकाड आहे पण माझ नाव या याम ये नसेलतर मला सु दा पाच कलो तांदूळ 
तीथे िमळणार आहेत. साहेब, मा या वॉडातून जवळपास चार हजार अज मा याकडे आलेले 
आहेत. तीस तार ख ला ट डेट होती तुम या ऑ फसला सु ट  होती हणून फॉम दलेला नाह  
परत ते फॉम यावे आ ण खास क न आम या भागातले सवात जा त या ठकाणी लाभाथ  
आहेत तर तीथे तु ह  कुठल दुकान दलेल नाह . तर  या ठकाणी दुकान आपण चालू क न 
दयाव. याच बरोबर इं ायणीनगरला सोळासे फॉम झालेले आहेत या ठकाणी सु दा एक 
नवीन कंवा जे कुठल असेल ते दुकान चालू क न दयाव. वशेष आप याला वनंती अशी 
आहे क  आपण सगळया अिधका-यां बरोबर बोलता. परवाला इं ायणीनगरम ये तुर ची डाळ 
रेशिनंगवरती आली आ ण पारेख हणून नावाचा दुकानदार आहे यानी हारबारा डाळ दली. 
आ ण यांना माच मह यात कंवा ए ल मह यात धा य दल यांना मे मह याचा िश का 
मा न दला. एका माणसा या पाठ मागे पाच कलो धा य होततर आख ्  या कुटंूबाला पाचच 
कलो धा य दलं. अशा अनेक त ार  तु हांला िमळणार आहेत. माझी वनंती आहे क  
या यासाठ  सु दा तु हांला अिधकार  तरावरती क  जे रेशिनंगचे आहेत या लोकांना आपण 

बरोबर घेवून जर का यांनी िन त क न दले, आ हांला जर का तु ह  संधी दलीतर 
िन तपणे आ ह  आमची जबाबदार  या ठकाणी पार पाडणार आहोत. कारण क  स ल 
ग हमट असेल कंवा रा यशासन असेल यांनी एवढ  मेहनत घेतलेली आहे यां या पयत धा य 
पुरव याची आ ण हे जर धा य या लोकां या घशापयत जात  नेसलतर यांनी याचा 
काळाबाजार करायचा य  केलेला आहे यां या घशात हात घालून काढायची वेळ आलेली 
आहे. िचड येते, कारण क  तु ह  बाक च काय करता या याशी आ हांला घेणं देणं नसतं. 
परंतु यावेळेस खरच लोकांना याची गरज आहे आ ण या गरजेपासून काह  लोकांना वंिचत 
ठेव याच काम केलेल आहे. वायसीएमची टम आहे, डॉ.वाबळे असतील, डॉ.साळवे असतील 
आ ण आरो याची टम डॉ.रॉय आ ण चतुथ ेणी कमचा-यांच कती कौतूक कराव तेवढ कमी 
आहे. आ ह  सगळे पांढरपेसे हणजे अनेकदा जीवाला घाब न घरात बसतो. पण यांना 
खरच मी बाहेर नाह  गेलोतर मा या घर  चुल पेटणार नाह  असे जेवढे कामगार होते ते 
सगळे कामगार र यावरती होते आ ण ब ीस हणून यांना जर काह  आप याला एखाद  
र कम देता आलीतर साहेब, यांच कौतूक करता आलतर अजीबात हात आखडता घेवू नका. 
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सवप ीय नगरसेवक आ ह  तुम या बरोबर आहोत. कारण या टमनी वत:चा जीव धो यात 
घालून काम केलेलं आहे. वायसीएमला जेवढे डॉ टर आहेत या डॉ टरांना वेळेवर पगार दला 
पाह जे. डसबर मह याम ये आपण डॉ टरां या मुलाखती घेत या हो या ७४ डॉ टर आहेत. 
वधी सिमतीला तु ह  वषय पाठवला यांचा िनयमतीकरणाचा जो पीसी वरती झाला, ोफेसर 
हणून घेत होतो वेगवेगळया डपाटमटसाठ  डॉ टर लोकांची आपण भरती केली अजून पयत 

तो वषय तसाच पड ग आहे. आयु  साहेब तु हांला वनंती आहे क  आम या किमटयावरती 
अवलंबून न राहता जे अिधकार तुमचे आहेतना या यावर तु ह  खरोखर अंमलबजावणी करा. 
ते डॉ टर सेवेत आहेत. आज यातला एक डॉ टर पॉ झट ह आहे. तु हांला माह ती आहे 
वायसीएमला काम करणारा आपला एक रेड ओलॉजी ट पॉ झट ह आहे, काय संबंध आहे 
साहेब. जे पोलीस राञं दवस र यावरती डयूट  करत होते हे पण मा या र ाना यातले 
कोणच न हते, यांनीह  डयुटया केले या आहेत, महापािलके या चतुथ ेणी कमचार , 
महापिलकेचे अिधकार  असतील, अनेक सं था असतील यांनी लोकां यासाठ  काम केलं 
आ ण जथे लोकांच हत आप या डोळयापुढे येते क  या कठोरपणे तु ह  या शहराम य ेया 
सगळया गो ी राबव यात तेवढयाच कठोरपणे डॉ टरां या बाबतीत आप याला िनणय यावा 
लागेल. या यासाठ  जा त वेळ वाट पाहू नका. कुणाला राग यतेो कुणाला काह  वाटत काह  
देणंघेणं नाह  साहेब. वषय आला या दवशी मंजूर झाला पाह जे नाह  झालातर इ स ओके. 
आता ईमरज सी आहे, ईमरज सीम ये अजून सु दा आपण वाट बघता. अनेक डॉ टरांना 
मोठमोठे हॉ पटल पगार देवून बोलवतात. को ह ड यामुळ देश वदेशातून मागणी आहे 
डॉ टरांना. पुढच वषभरतर  आपल सुधारणार नाह . मा.मु यमंञी यांनी सांगीतल क  
आप याला को ह ड बरोबर जगायच. मा.पी.एम.साहेबांनी सांगीतल क  आप याला को ह ड 
बरोबर जगायच आ ण जगायच असेलतर तु हांला आरो या या सु वधा सु दा तीत याच 
टॉपमॉ ट लागतील. कायम व पी आता हणजे असं क  हातपाय धुवूनच घरात यायच, 
घराबाहेर च पल काढायची. आ ह  आधुिनकते या म ये हे सगळ वसरलो होतो आता याची 
परत आ ह  अंमलबजावणी करतो. मी जर हणत असेलतर तीन मह ने एकह  कुठलह  
पेन यूलर घेतल नाह , कुठलह  औषध घेतल नाह  काह च नाह  हणून काह च झाल नाह . 
पण हे जर काह  रे यूलर असतंतर माझ पोट काह तर  दुखत होत मी डॉ टरकडे पळत होते. 
जो हॉ पटलवरचा ताण होता तो ऍटोमॅट क कमी झाला. हणजे मानसीकता बदलली. याच 
ेय तु हांला गेल पाह जे या गो ींच सु दा. आता या ाय हेट डॉ टरांवरती या कारचा 

ताण येतो कंवा घाबर या जातात, घाब न लोकांनी हॉ पटल उघडलेले नाह त. तुमच परत 
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एकदा अिभनंदन करेन क  तु ह  वायसीएमला को ह डचे पेशंट ठेवले याच बरोबर तु ह  
आ द य बला म ये, तु ह  सांगत का नाह त, तु ह  सांगीतल पाह जे. आयु  साहेब तु ह  
कती चांगल काम केलेल आहे. आ द य बलाला आप या वायसीएम मधुन रेफर स घेवून 
गेलतर कुठ याह  आजारावर तीथह  आपण मोफत सोय केलेली आहे. केवढा मोठा वषय आहे 
हा. माह तच नाह , मला कसं माह त झालतर मा या वॉडातली बालाजीनगरची एक मह ला 
गरोदर होती आ ण तीच िसझर करायच, डॉ टरांनी रेफर केल. वायसीएमम ये घेतल नाह , 
ड वाय पाट लम ये यव था नाह  होवू शकली. मॅडमला फोन केला या हणा या ताई पाठवा 
मा याकडे भोसर ला कंवा मग आ द य बलाला पाठवू शकता. मी हणल आहो, लम 
मधली बाई आहे या हणा या अजीबात काह  काळजी करायच कारण नाह . इथला रेफर स 
घेवून गेले क  आपण तीची काळजी घेणार आहोत. एवढा मोठा साहेब, तु ह  वषय करता 
आ ण तु ह  तस सांगाना. आवडेल आ हांला तुमच ऐकायला साहेब. आ हांला अिभमान 
वाटतो तु ह  एवढया सगळया गो ी के यात, अनेक हॉ पटल तु ह  ता यात घेतले आहेत. 
काह  हॉ टे स ता यात घेतले. आम याकडचे घेतलेले आहेत आ ह  कुठेह  वा छता केलेली 
नाह . आज या सगळया ठकाणी इतक छान तु ह  िनयोजन केलेल आहे. या तुम या 
िनयोजनाला जतक  दाद दयावी तेवढ  कमी. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे जतके 
नगरसेवक आहेत जेवढया सं था आहेत या सगळयांच मी मनापासून अिभनंदन करते, 
आभार मानते आ ण यांनी यांनी को ह ड पेशंट पासून बचाव झाले आहेत, घर  आलेले 
आहेत यांचे अिभनंदन केलेले आहे या सगळया नगरसेवकांच या ठकाणी आभार आ ण 
आयु  साहेब परत एकदा तुमच मनापासून आभार मानते तुमच अिभनंदन करते तसेच संपुण 
टमच अिभनंदन करते आ ण वायसीएम या संदभात या काह  सुचना आहेत, आता आ ह  
दररोज बात या वाचतो. ञास होतो साहेब, बात या वाचताना परंतु पॉ झट हली या, दु ती 
करा नसेलतर पुढे जा पुढचा कोण असेल याला या. वषय आला, वषय तु ह  जागेवर 
िमटवलातरच आ हांला आनंद आहे. कारण क  आज तुम या अिभंनदनाचा ठराव आहे हणून 
मगाशी हणल मी बोलता बोलता थांबू यात. बोलल पाह जे कारण बोल यातच आपण 
सुधारणार आहोत. मा.महापौर साहेब, आपण वशेष क न काळजी या आपण सगळयांची 
काळजी घेता. तु ह  माई आहात आम या आईसार या आहात तुम या कृतीची तु ह  
तेवढ च काळजी यावी. या ठकाणी मी या भागातील सव लोक ितिनधीच मनापासून आभार 
मानते आ ण थांबते, जय हंद जय महारा . 
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मा.योगशे बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  सभागृहा या वतीने, 
शहरा या वतीने मा.महापौर साहेब मी तुमच अिभनंदन करतो. तु ह  या शहराचे थम 
नागर क आहात, तु ह  हणजेच नागर क आ ण नागर कांनी चांग या प दतीने साथ दली, 
कारण आपण कती िनबध टाकले, कती यां यावर मागदशन करतो यां यावर लादायचा 
य  केलातर ते कतपत मा य करतात आ ण सहकाय करतात यावर खर याच िनयंञण 

आहे. आ ण हणून शहरातील तमाम नागर कांच सु दा अिभनंदन. एवढ  कमी सं या 
रोख याम ये आप याला हे यश आलेलं आहे. यासाठ  तु ह  वत: महापौर हणून, 
पदािधकार  सव, शासन सव मा.आयु  असतील, पवार साहेब असतील, संतोष पाट ल साहेब 
असतील डॉ टस असतील यांची सव ट स, पोलीस कमचार , पञकार या सवाचेच य  
आहेत. अनेक नगरसेवकांनी सु दा आपआप या प दतीने आपआप या वॉडाम ये यांनी मदत 
करायचा य  केलेला आहे. लोकांना सहकाय करायचा य  केलेला आहे. सवा याच 
य ाला हे यश आहे. मा.महापौर साहेब, अशाच प दतीने पुढ या काळात सु दा आप याला 

काळजी यायची आहे. मगाशी मंगलाताईनी एक वषय मांडला होता क  एखादा पेशंट जर 
या भागाम ये सापडलातर आपण साधारणत: ५०० मी. कंवा १००० मी. ऐर या िसल करतो. 

मुंबईम ये चहल साहेब आयु  आहेत यांनी पट यूलर या ब ड ंगलाच िसल करायचा 
य  केला आ ण तीथ ते यश वी झाले. एखादा लॅट असेलतर याला शंभर ट के िसल 

करता येत का आ ण तीथ आप या वॉडातील वॉलींटरस आहेत ते वॉलींटरस आ ह  वत: 
तीथ तास दोन तास याची डयुट  ठेवून नेमू शकतो. यांना काह  लागणा-या गो ी 
असतीलतर या आ ह  देवू शकतो. संततुकाराम नगरमधल े मी तु हांला उदाहरण देतो. 
गंगा काईज हणून सोसायट  आहे या सोसायट म ये साधारणत: चारशे लॅटस आहेत. 
या ठकाणी या लोकांनी यांची िमट ंग बोलवून यांनी ठरवल क  बाहेर या लोकांना येवू 

दयायच नाह . िस युर ट वा यांना यांनी चेक क न घेतल आ ण कुणालाच परवानगी दली 
नाह  जायला पण नाह  आ ण यायला पण नाह . काह  दवसानंतर सोसायट तली लोक बाहेर 
यायला लागली दर यान या काळात सोसायट चे जे चेअरमन शमा हणून आहेत या शमाचा 
मुलगा आ ण याची सुण हे कॅनडाव न आले. डॉ.रॉय सरांनी डॉ टर पाठवून यांची तपासणी 
केली ते ओके होते यांचा काह  ॉ लेम न हता परंतु सोसायट या लोकांनी यांना चौदा 
दवस अस वॉरंटाईन केल क  या लॅटच दारच उघडू दल नाह . यांना काय लागेल ते 
सोसायट चे वॉचमेन जावुन यांना तीकडे दयायचे आ ण ते फोन व न सांगायचे.  मग अशा 
प दतीच सु दा वॉरंटाईन होवू शकतं जेणे क न इतरांना ञास होणार नाह . कारण ते 
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राहतात तीस-या मज यावर कॉमन िल ट वापरलीतर  याचा संसग होवू शकतो. यामुळे 
यांनी बाहेर यायचच नाह . यामुळे यांच हणण असं होत क  एखादयामुळे  दुस-याला 
ॉ लेम आलातर इतर सवाना वेठ स धरता कामा नये. यासठ  आप याला काह  सो यूशन 

काढता येतं का हे बघण पण तीतकच गरजेच आहे. तर  यात कसं आप याला सहकाय 
करता येईल हे आपण पाहण गरजेच आहे. दुसर  गो  हणजे फुलेनगर म ये काल परवा एक 

ण सापडला. आम याकडे चार लोकां या डॉ टरांची एक टम आहे. यांनी सांगीतले क  
आ ह  रोज तीन तास तु ह  हणाल तीथे काम करायला तयार आहोत. यांना कट दयायचे 
आहे. हटॅमीन सी या गोळया, बी कॉ ले स गोळया वगैरे देतील. ते वत: या ठकाणी 
लोकांना चेक करतील. ते हणाले कॅ प भरवा चारशे लोकांना रोज आ ह  तपासू. तशा 
प दतीच कोणी आ हांला पॉ झट ह वाटलतर डायरे ट वायसीएमला कळवू. अशा कारची 
डॉ टरांची टम सु दा आहे. माझी पण वनंती आहे क  इतर वॉडातील नगरसेवकांनी पण 
आपआप या वॉडाम ये अशा प दतीने काह  एनजीओ असतील, काह  डॉ टस असतील ते 
वत:हून पुढे येवून अशा कारे सहकाय करणारे असतीलतर आप याला तो हातभार लागणार 

आहे. आ ह  आता तो योग फुलेनगरम ये करणार आहोत. आ ह  अिधकृत पञ आयु  
साहेबांना िलह णार आहोत.  याम ये आ ह  काय काय काळजी यायला पाह जे आ ण काय 
काय केल पाह जे कारण ते वत: डॉ टस आहेत. या डॉ टरांनी सांगीतल क  आ हांला फ  
तु ह  कट दया आ ण टे परेचर चेक कर याच जे मिशन आहे ते मशीन आ ण हटॅमीन सी 
या गोळया या आहेत या गोळया आ हांला द यातर आ ह  तीथे जागेवर चेकआऊट 

करतो. फुलेनगरम ये एक सापडला आहे तर या या आजूबाजचे जे दोन-चारशे घर आहेत 
या ठकाणी तु ह  ठरवा तसं याला नंबर ग देवू या नंबर ंग माणे यां या घरातील 

लोकांनी यायच आ ण ते चेक ंग क न आप याला सहकाय करायला तयार आहेत. तर  अशा 
प दतीने य  केलातर तो ऐर या बं द त कर यापे ा या लोकांना आपण लवकर चेक क  
शकतो आ ण जे बािधत असतील यांना वॉरंटाईन करता येईल. अशा प दतीचा य  
आपण करावा अशी आप याला वनंती आहे. पु हा एकदा आपण सवानी खुप अतीशय सुंदर 
अस काम केलेल आहे याब ल तु हांला ध यवाद दयावेत तेवढे कमी आहेत. आयु  साहेब 
तुमच कौतूक कराव तेवढ कमी आहे, ध यवाद. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मला खरतर 
नामदेवरावांच मनापासून अिभनंदन करायच आहे. कोराना या या तीन मह या या लढाईम ये 
मा.आयु  असतील यां या सव टमच, पोलीसांच, सफाई कमचा-यांच, वैदयक य डॉ टरांच, 
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सगळयांच अिभनंदन कर याचा ठराव या ठकाणी मांडला गेला. मला अिभमानह  तेवढाच 
वाटला क  सगळया प ा या सगळयाच ने यांनी मनापासून हणजे कुठेतर  थोडस आप या 
मनाम ये एखादयाच अिभनंदन करायला अभाव ठेवावा अशा प दतीची प र थती नाह  केली. 
सगळया  नगरसेवकांच मी या ठकाणी अिभनंदन करतो आ ण वशेषत: या दोन आड च 
मह या या कालावधीम ये सगळयांनी हणजे सगळयां या कुटंूबातील माणस सांगत होती क  
तु ह  बाहेर नका पडू तु ह  वत:ची काळजी करा परंतु समाजासाठ  तु ह  जर का र यावर 
येवून या शहरामध या लोकांना मदत केली तर खरतर यांच मनापासून अिभनंदन करतो. मी 
अिधक वेळ घेणार नाह  मला मा हती आहे क  तीन तास झाले ह च चचा आपण करतो आ ण 
सगळयां या भाषणाम ये तेच तेच वषय  िन तच आहेत. पण एवढ  िन त सांगेल क  
आयु  साहेब तुमच या या व यांनी अिभनंदन केलं. मला खाञी होती क  सगळेजण या 
िनमी ान तुमच कौतूक करतात. परंतु यापुढचा काळ खरतर सगळयांसाठ  अवघड काळ आहे. 
हणजे आज अिभनंदन केलेली ऊजा पुढ या पाच सहा मह ने आप याला घेवून जाव लागणार 

आहे. लॉकडावून संपत यायला आ ण खरतर थोड  थोड  लोकांना सवलत िमळते. पावसाळा 
अस यामुळ व ल कह  एकमेकांना भेटत अस यामुळे यापुढ ल काळाम ये थोडासा ससंग 
वाढ याची श यता आहे. अजीत ग हाणे असतील, मंगलाताईनी सांगीतल क  आप याला 
या ठकाणी लॅबची यव था केली पाह जे. ह  जर प र थती बघीतलीतर या सभागृहात या 
सगळया प ा या ने यांनी मनापासून तु हांला सांगीतल तु ह  कोरोना या संदभातील जे जे 
िनणय असतील ते या आ ह  सवजण तुम या बरोबर आहोत. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  
साहेब माझी आप याला वनंती आहे क  या थतीला आपली जी लॅब आहे ती कर याची 
खरतर गरज आहे. एका बाजुला कुणीतर  सांगीतल क  पुणे हे आप या शेजारच शहर आहे. 
पु यामधली पेशंटची सं या बघीतलीतर जवळपास पाच हजार या पुढे गेलेली आहे. पंपर  
िचंचवडची प र थती बघीतलीतर आपण पाचशे ते साडेपाचशेचा आकडा आज आपण 
ओलांडलेला आहे. खरतर हे सगळयात मोठ यश आहे. पु या मध या प र थतीम ये माग या 
एक मह यापुव  महारा  शासनाने चांगला िनणय घेतला क  चार आएएस अिधका-यांना 
तीथ या आयु ांना मदत कर यासाठ  दयावे लागले. मी महारा  शासनाचे अिभनंदन कर न 
परंतु आप या इथ या ठकाणी आयु ांनी आ ण यां या सगळया टमनी कुणा या आदेशाची 
वाट नाह  बघीतली. एखादा पेशंट िनघाला क टे मट झोन या बाबतीत होवू शकेल पाचशे 
मीटर सील करायचा का ती ब ड ंग सील करायची. परंतु आप या अिधका-यांनी या ठकाणी 
जावून क टे मट झोन केला आ ण लोकांना ञास झाला परंतु हे शहर अटो याम ये 
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आण याचे काम खरतर आप या सगळया अिधका-यांनी केलं. मी दोन मह ने या 
महापिलकेम ये येवून बसतो, या सगळयांना बघतो यांच काम, खरतर आठ वाजता आलेला 
माणूस कधी घर  जाईल हणजे कमीशनर साहेब असतील यांचे दो ह  ऍड शनल अजीत 
पवार साहेब, संतोष पाट ल साहेब आहेत, डॉ.साळवींची टम आहे, डॉ.रॉयची टम आहे, 
डॉ.वाबळची टम आहे. या सगळयांच आपण मनापासून अिभनंदन केल पाह जे. आज 
शहरवासीयांवर वेळ आहे यांनी आज थोडस चांगल काम केल ं हणून आपण यांचे अिभनंदन 
करतो. परंतु यापुढ या काळाम ये आप या शहरवासीयांम ये अशा कारचा संसग 
अिधकाअिधक वाढणार नाह  याची खरतर खबरदार  यां या कामातून करणे गरजेचे आहे. या 
सभागृहा या मा यमातून आप याला वनंती करतो आपण खरतर लॅबचा वषय हा लवकरात 
लवकर माग  लावावा. एक आठवडाभराम ये लॅबचा वषय केलातर आपण िन तच यापुढ या 
काळाम ये चांगल काम क  शकू. मंगलाताई आज तु ह  खरच बोललात एवढयासाठ  क  
तु ह  आरो य कमचा-यांची बाजू घेतली. चीनमधुन जो माल येतो व तू येतात या यावर 
आपण बंद  घातली पाह जे. आप या देशाम ये िनमाण केले या व तूला आपण बाजारपेठ 
िनमाण क न दली पाह जे. मा.पंत धानाने आ मिनभरतेम ये तेच सांगीतले. तु ह  खरच 
ताई चांग या बोललात, तुमच मनापासून मी याठकाणी अिभनंदन करतो. माझी दुसर  वनंती 
आहे क  आज वायसीएम हॉ पटलम ये आपण सगळयांच अिभनंदन करतो परंतु जे आरो य 
वभागाचे कमचार  र यावर येवून आप या जीवाची परवा न करता गेले दोन ते आड च 
मह ने जे आप या वत:चा जीव आप या कुटंूबाचा जीव धो यात टाकून या ठकाणी 
आरो याच काम करतात. यांना खरतर पगारािशवाय आपण दुसर काह च देत नाह त. अशा 
कमचा-यांना महारा  शासनाला वनंती क न वैदयक य वभागातले डॉ टर असतील, नसस 
असतील, लॅब टे निशयन असतील आप या वत:चा जीव मुठ त घेवून, आप या 
कुटंूबापासून अनेकवेळा दुर राहून जे काम करतात मग ती वायसीएमची टम असेल, भोसर  
हॉ पटलची टम असेल, वॉरंटाईन करणारे जे जे अिधकार  असतील, कमचार  असतील 
कंवा कॉ ॅ टवर ल लेबर असतील, माझी तु हांला वनंती आहे क  सभागृहाम ये आपण 
हणतो क  आपल साडेपाच हजार कोट च बजेट आहे. पण या संकटाचा मुकाबला करतात 

जी मंडळ  वत:चा जीव मुठ म ये घेवून लढतात. िसमेवर एखादया सैिनकाच जर िनधन 
झालतर याच कुटंूबीय उघड पडू नये हणून आपण एखादा पे ोल पंप असेल, एखाद  शेती 
असेल याची मदत क शासन करते मला असं वाटते क  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाह  
तेवढ  ीमंत महापािलका आहे. जे आरो य, वैदयक य वभागाम ये वत:चा जीव मुठ म ये 
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ठेवून कमचार  काम करतात यांनाह  नैतीक अिधकारान आपण एक गो  सांगीतली पाह जे 
क  या सव कमचा-यांना यापुढ या काळाम ये मी हणत नाह  परमन ट करा परंतु यापुढ या 
काळाम ये सात याने सेवेम ये ठेवून जर िन तपणे आपण याच उ रदािय व यां या 
ऋणातून आपण मु  होणार नाह त अशा कारची प र थती येईल. मी या िनमी ान आप या 
सवाच मनापासून अिभनंदन करतो आ ण मंगलाताईनी या प दतीने सांगीतल आ मिनभरता 
हणजे खरतर क सरकारन ् हणजे वीस लाख कोट च बजेट या लोकांना दलं. या 

सगळयां या सयमां या िनमी ानं आज एवढच सांगेल क  मा.पंत धान असतील, 
मा.मु यमंञी असतील आ ण आपण सवजण या कोरोनापासून या मु ते या लढाईमधील 
आपण यांनी यांनी काम केल ं याला सॅ यूट क न या पुढ या काळाम ये हणजे सांगीतल 
क  हा कोरोना दोन वष चालणार आहे कुठपयत चालणार हे माह त नाह  परंतु आप याला 
कोरोना बरोबरची लढाई सोबत घेवून आपणा सवाना खरतर  अशाच प दतीचे हणजे 
कोरोना या या दोन तीन मह या या कालवधीम य ेसगळयांनी राजक य बाजूला ठेवून एक 
दलांन मा.आयु ं या मागे, यां या टम या मागे उभ राह लात याब ल मी आपल 
सगळयांच या ठकाणी मनापासून अिभनंदन करतो आ ण या ठकाणी थांबतो, ध यवाद, 
जय हंद जय महारा .                                                                          
मा.राहुल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह.खरंतर नामदेवरावांनी 
अिभनंदनाचा ठराव मांडला आहे. चांगल काम करणा-या अिधका-यांच कौतूक केल पा हजे. 
कोरोनाने संपुण जगात आ ण भारत देशात  हाहाकार माजवला आहे.  असं असताना आपण 
माग या वेळेस आपण चायनाची देखील आकडेवार   देखील ॉस केलेली आहे. परंतु आपण 
ह  आकडेवार  ॉस कर त असताना मला वाटत १ लाख ९१ हजार पॉझीट ह आ ण ५३९४ ह  
कालपयतची आकडेवार  आहे.९१ हजार पयत आपण रक हर केलेले आहेत. कुठं तर  
पॉझीट ह आपण यां याकडे पा हले पा हजे.  हे कर त असताना माग या २/३ म ह याम ये 
आयु  साहेब असतील यांची जी ट म असेल या या वेळेस ट म बदलत गेली सु वातील 
दुबईची लाईट आली आ ण यामधुन आप याकडे पॉझीट ह पेशंट आले. यानंतर प र थीती 
बदलत गेली. लॉकडाऊन सु  झाले ८ दवस काह  न हते. परत धा य वाटप असेल, लोकांना 
पास ायचे असेल हणजे या या ठकाणी कमी पडेल या या ठकाणी आयु ांचे दोन हात 
पुढे  असं हणलं तर  वावगं ठरणार नाह . एक कडे संतोष पाट ल साहेबांकडे वैदयक यची पूण 
जबाबदार  आ ण दुसर कडे अ जत पवार यांनी या शहरात कोणाला काह च कमी पडणार नाह  
याची जबाबदार  घेतली मग ते नगरसेवक असतील,नागर क असतील आपण सवानी 
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आयु ां या मागदशनाखाली खोत, गोफणे, डॉ.साळवी, डॉ.रॉय असतील, डॉ.वाबळे या सवानी 
ट मवक काम केलेले आहे. शहराम ये सु वातीला कोरोनाचे पेशंट वाढत गेले होते आ ण 
आयु  साहेब काळजी क  नका असे का हणतो आपण टे ट कमी कर त आहोत पण 
पुढे,पुढे टे ट वाढत गे या आ ह  मुंबईला गेलो यावेळेस या कोरोनाची नुकतीच सु वात 
झाली होती. यानंतर आपण मुंबई,पुणेची प र थती सांिगतली तर आपण सवानी 
बजाज,इ कॉन या  मा यमातून आपण जेवणाचे ड बे दले.  यानंतर रेशिनंग चालू झालं 
यानंतर ब-याचशा लोकांनी कट वाटप केले. यानंतर पर ांतीयांचा वास सु  झाला. हणजे 

जसजशी प र थती बदलत गेली हणजे याम ये ईद असेल आम याकडे एक नगर 
ज हयातील कुटंूब रहात होतं याम ये ४ आ ण ७ वषाची नगरला  सोडलं आ ण लॉकडाऊन 
सु  झाला यानंतर या कुटंूबाला नगरला जायचं होतं यांना पासची आव यकता होती. मी 
अ जत पवार साहेबांना फोन केला आ ण यां याकडे अज केला दुस-या दवशी मी या 
य ला हणले पास आणला का तर ते हणले क  रा ीच पास आणला आहे. हणजे आपले 
अिधकार  इत या त परतेने काम कर त असतात.  या पालकांना आप या मुलांना भेट याची 
ओढ लागलेली होती. दुसरा एक अनुभव आला क , एका अिधका-याने सांिगतले क , पास 
चालणार नाह . यां या हे ल ात आलं नाह  क , हे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे अ जत पवार 
आहेत क , अ जतदादा पवार आहेत मला आयु  साहेबाचंी कधी, कधी िभती वाटत होती क , 
आयु  साहेब पॉ झट ह झाले तर आपणह  पॉझीट ह होतो क , काय परंतु अितशय चांग या 
प दतीने ह  प र थती हाताळलेली आहे. आ ह  चांग या कामाला चांगलंच हणतो. यापुव चे 
लोक ितिनधी असतील, आयु  असतील हणजे सवच यांनी यानंी या शहरासाठ  
िलडरिशप केली यांना देखील ध यवाद देतो. मुंबई-पुणे यांची डे हलपमट पा हली आ ण 
पंपर  िचंचवड शहराची जी डे हलपमट पा हली तर  याला सु दा े ड ट ाव लागणार आहे.  
आ ण ते े ड ट दे याचं काम एकनाथ पवार यांनी दाखवली आहे. या शहरासाठ  यांनी, यांनी 
काम केले आहे यांना ध यवाद दले पा हजे. एक कुटंूब कनाटकमधुन आले होते ते या 
सोसायट म ये रहात होते या सोसायट म ये या कुटंूबाला घेतच न हते. सोसायट या 
लोकांना सांगावं लागले क , यांना यां या घराम ये वेश ा असे आयु  साहेबांनी 
सांिगतलेनंतर या कुटंूबाला घराम ये घेतले होते. हणजे आयु  साहेब या या ठकाणी 
अडचण येईल या ठकाणी मदत कर त होते. मग ते पर ांतीयांचे पासेस असतील, कंवा 
पीएमपीएमएल या बसेसची आव यकता असेल यावेळेस यां याकडुन मदत झालेली आहे. 
रा ी/अपरा ी या यावेळेस आ ह  संबंिधत अिधका-यांना फोन केले असतील या यावेळेस 
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यांनी आ हांला मदत केलेली आहे. संद प वाघेरे यांनी प  दलं होतं क , भ व याची 

प र थती खुप खराब होईल त हा तु ह  आजपासूनच काळजी या. मला वाटते आप या 
शासनाने खुप  चांग या कारे काळजी घेतली आहे. यामुळे आप या शहरासाठ  वशेषता 

पोलीस कमचार  असो क , थाप य वभागाचे कमचार , वैदयक य वभागाचे कमचार  यांनी 
चांग या कारे कामकाज केलेले आहे. यामुळे आपण याम ये यश वी झालो आहे. आता 
येथून पुढे आप या सवाची जबाबदार  आहे. आता लॉकडाऊन िशिथल होत आहे तर  
आप याकडे रोज ४०/५० केसेस िनमाण होत आहेत.याचे कारण आता लोक घराबाहेर  पडत 
आहेत. येथून पुढची गाईडलाई स  लोकांना समजुन सांिगतली पा हजे. फजीकल ड टं स, 
सामा जक ड ट स  पाडून   कामकाज करावे. दादांनी मागे सांिगतले क , तुमचा लॅबचा  
िमटवतो. आनंदनगर म ये को ह ड १९ चा जो फैलाव झालेला आहे या झोपडप ट तील 
लोकांना तु ह  बाहेर काढा आ ण या ठकाणी या झोपडप ट चे   डे हलपमट महापािलकेला 
करता आलं तर बघावे. झोपडप ट तील लोकांकडे आपण सजग नागर क हणुन पाहावे. आता 
बरेचशी लोक गावाला गेलेली आहेत या सव लोकांचा वचार क न झोपडप ट चा वकास 
करावयाचा असेल तर संपुण वचार क न करणेत यावा. आता दवाळ ची सु ट  येईल, 
नाताळचा सण येईल या सगळयांचा वचार क न करणेत यावा.शै णक वषाचा अ यास म 
जो आहे तो आप याला भ न काढता येईल.आम या वाकड या गावातील लोक हे ५० ट के 
गावाला गेलेली आहेत. या सवाचा अ यास क न िनणय यावा अशी वनंती करतो आ ण 
संपुण रा याम ये हाड कर पॅटन राबवला पा हजे. आपण सवानी एक चांग या कारे कामकाज 
केलेले आहे. आप या कौतुकाचा भाग हणुन  पु हा एकदा आप या सवाच हाद क अिभनंदन 
करतो ध यवाद.  

मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह प नेते मा.नामदेव ढाके यांनी जो 
अिभनंदनाचा ठराव मांडला आहे आ ण याला अनुमोदन नाना काटेनी दलं आहे या याव नच 
ल ात येत आहे क , आपण सव प ांनी िमळून चांग या प दतीने मा स कर यासाठ  
शासनाला मदत केली आहे. यामुळे सव प ा या गटने यांचे मी आभार मानतो क , 

महापौरांना आ ण शासनाला यो य कारे साथ दली याच माणे पोिलस आयु  आ ण 
पंपर  िचंचवड पोिलस आयु  यां याम ये चांगला सम वय होता यामुळे हे होऊ शकलं 
कारण बाक या महापािलकेची प र थती बिघतली तर आज खुप वेगळ  आहे. कारण मी 
आयु ां या बरोबर प ह या दवसापासून काम करतोय क , नेहमी आयु ांनी जे आदेश दलेले 
आहेत ते पोिलस िम ानी पाळले  आहेत  यामुळे आपण ऐ रया िसल कर त होतो. आपण 
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चांग या प दतीने कोरानावर मात केलेली आहे. मला आयु  साहेबांना सांगायचं आहे क , 
पावसाळयात शहराम ये मोठया माणात रोगराई पसरेल यासाठ  आपण येक वॉडात यू   
लनीक सु  करावे कारण लोक  मोठया हॉ पटल म ये जायला खुप घाबरतात यासाठ  

आपण य  करावेत. झोपडप ट तील नागर क असतील कंवा लॅटम ये राहणारे नागर क 
असतील आपण यांना हॉ पलची सेवा कशा कारे देवु शकतो. यासाठ  आपण य  करावा. 
याच माणे आपण अ नदान सव नागर कांना दे याची सोय केली आहे. तसेच हॉ पटलची 

मोफत सेवा नागर कांना उपल ध क न देणेत यावी.  यासाठ  य  करणेत यावा याच माणे 
सव नगरसेवकांच ल  वेधतो क , गेली २२ वष घंटागाड वर जे लोक काम करतात  तो वषय 
खुप वषानी लंबीत आहे तर यांना कशा प दतीने कायम करता येईल यासाठ  आपण य ्    
करावा. कारण यांनी कोरोनाची िभती न बाळगता  शहर कसं व छ राह ल यासाठ  य  
केले आहेत यातील काह  कमचार  हयात नाह त. परंतु याला कशा कारे याय देता येईल 
यासाठ  ह  चांगली संधी आहे. यांनी चांग या कारे  काम केलेले आहे. याच माणे 
आशाता नी सांिगतले क , इ कॉन असेल, बजरंग दल , व  हंदु प रषद  असेल  यांनी या 
कोरोनाम ये चांग या कारे काम केले आहे. यांना एक कोरोना यो दा असं  स मानिचं ह 
देवुन गौरव करणेत यावा. याच माणे आयु  साहेब आपण या या उपाययोजना केले या 
आहेत या उ लेखिनय आहेत  यामुळे आप या शहराचे नांव महारा ात दसुन येत आहे. 
आप याला माझी वनंती आहे क , ये  नागर कांसाठ  काह  क म राब वता येईल का 
यासाठ  आपण य  करावा. कारण ये या काळात अनेक  ये  नागर क बाहेर पडतील तर 
यांची सुर ा कशी करता येईल यासाठ  य  करावा. याच माणे मा.ल मण 

जगताप,आमदार आ ण  मा.महेशदादा लांडगे यांनी येक ठकाणी भाजी मंडई चालू केली 
आहे. आयु  साहेब, आप याकडे पो टमाटमला काम करणारे कमचार  आहेत यांचाह  वशेष 
स कार या ठकाणी करावा. कारण घरातील सु दा लोक या ठकाणी थांबु शकत नाह त कंवा 
मयतीला जावु शकत नाह त. याच माणे आयु  व यां या सव ट मचे मी आभार मानतो 
अिभनंदन करतो कारण यांनी महारा ाम ये आप या शहराचे नांव उ वल केलेले आहे. 
यामुळे अिभनंदन करतो आ ण थांबतो जय हंद,जयमहारा . 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह जवळपास ३ तासापासून 
आप या सव नगरसद यांनी कोरोनावरती शासनाने नेमकं कशा प दतीने कामकाज केलेले 
आहे यावर चचा केलेली आहे. मला असं वाटत स मा.महापौर साहेब, यावेळेस ११ माचला 
आप या शहराम ये कोरोनाची सु वात झाली आ ण संपुण रा यामधुन चौकशी हायला 
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लागली क , पंपर  िचंचवड शहराम ये एवढया मोठया माणात कोरोनाचे ण आहेत आ ण 
कदािचत या गो ी ल ात घेता आपले स मा.आयु  साहेब यांनी तातड ने यावेळेला 
देशाम ये ७/८ परदेशामधुन आले या लोकांची तपासणी केली पा हजे. असे आदेश असताना 
यावेळ  स मा.आयु  साहेबांनी आप या तरावरती, शहरा या तरावरती यावेळ  येक 

देशामधुन आले या नागर कांची यावेळची ह  तपासून याला वारंटाईन तपासणी अशा 
प दतीचं िनयोजन या ठकाणी केलं. आ ण मला वाटतं ख-या अथानं यावेळेला सु वात 
झाली ती मोठया माणावर आप या शहराम ये झाली याचवेळेला स मा.आयु ांनी 
या यावर ल  क त केलं आ ण या काळाम ये मला आठवतं क , मगाशी स मा.सद यांनी 

उ लेख केला क , सोसायटयाम ये परदेशातुन आले या लोकांना  वरोध केला जात होता परंतु 
यांना आपण सवानी आ ण शासना या मा यमातुन सांग याचा य  केला. याच बरोबर 

किमशनर साहेबांनी यां या संपुण ट म या मा यमातून दवाखा या या मा यमामधुन यां या 
सव मंडळ या मा यमामधुन य  केला क , यां या येक मंडळ शी हाय र क कॉ टॅ ट 
कसा आला, कोणाशी आला,कुठ या सोसायट म ये आला हे संपुणता या ठकाणी य  केले 
गेले आ ण ख-या अथानं आपण या दवसापासून कोरोनावरती कं ोल कर याचा य  केला 
गेला. यानंतर आपण मग कुठे तर  टेबल झालो यानंतर आप या शहराम ये  द लीहून 
तबलीद चे लोक आ यानंतर आप या शहराम ये णांची सं या वाढत गेली. मला असे वाटते 
आप या सवाना मा हती आहे यामुळे मी पु हा,पु हा तोच उ लेख करणार नाह . परंतु आयु ्   
साहेब, तसेच अित.आयु  १ आ ण २ या दो ह  अिधका-यां या वरती आयु ांनी जबाबदार  
दली. आ ण मला कळतंय क , माझी यावेळेला स ा ढ प नेता हणुन नुकतीच िनयु  
झाली होती. यानंतर हा कोरोना आला आ ण या दवसापासून आजतागायतपयत 
स मा.आयु ां या बरोबर आ ह  यांच काम कशा प दतीनं केलं जातं या यावरती िनयं ण 
यां याकडुन कशा प दतीने  केलं जातं यासंदभात बघत आहोत. स मा.आयु ांनी या 

कामाला सु वात केली गेली असे अनेक वषय आ ण या वषया या मा यमातून आपण हाय 
र कची तपासणी केली गेली. मोठया व पाम ये आपण वारंटाईन केलं गेलं स हल स 
ट मची िनयु  केली गेली. या टम या मा यमातून पॉझीट ह झाले या णांची तपासणी 
केली गेली सेकंड हाय र क कोण आहे याची तपासणी केली गेली, हणजे ख-या अथाने 
आपण कोरोनावरती कसं कं ोल क  शकतो याचं आदश उदा. आप या पंपर  िचंचवड 
शहराम ये स मा.आयु  साहेब आ ण यां या टम या मा यमातुन या ठकाणी केलं गेलं 
पु याम ये यावेळेला या यो दा कमचा-यां या मा यमातुन यावेळेस डॉ टर, नस, सफाई 
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कमचार , लॅब टे नीिशयन हे सव कमचार  काम कर त असतात यांच मनोधैय 
वाढ व यासाठ  आपण यांना एक सुर ा कवच हणुन पये १ कोट चे सुर ा कवच हणुन 
सु  केलं. आ ण ख-या अथानी किमशनरसाहेबांनी या ठकाणी उ लेख केला यावेळेस आपण 
१ कोट चं सुर ा कवच देवु यावेळेस यांनी कुठ याह  कारचा वचार केला नाह  क , हा 
कं ाट  कामगार आहे, हा अिधकार  आहे, तो परमनं ट कमचार  आहे असा कुठलाह  वचार न 
करता तो झाडुखा यातील कं ाट  कमचार  असला तर  याला १ कोट चं सुर ा कवच  लागू 
केलं. मला असं वाटतं क , दुदवाने घंटागाड चा कमचार  या ठकाणी गेला आ ण या सव 
लोकांना वाटलं क , आप या मागे कोणी तर  आहे आ ण आप या प रवाराची जबाबदार  कोणी 
तर  घेत आहे या भूिमकेतून यांना सुर ा कवच या मा यमातून यांना काम कर याचं 
ो साहन िमळालेले आहे  आ ण मग दुस-या बाजुला कोरंटाईन कर त असताना फवर 
फलींग या मा यमातून आप याला  जवळपास ३९ ण सापड यासाठ   मदत झालेली आहे. 
छोटया,छोटया दवाखा या या मा यमातुन सु दा हे फवर फलींगची थापना या ठकाणी 
केलेली आहे. यामुळे हा कोरोना रोख यासाठ  सु दा आप याला मदत झालेली आहे. आपण 
जर बघीतलं असेल क , कोरोनां या संदभाम ये आपण ३२ भागाम ये ३२ ट स काया वीत 
के या आ ण या ३२ ट समधुन कं ोल ठेव यासाठ  या या घरावर ल  ठेव यासाठ  
या ठकाणी येणारा बाहे न आलेला कंवा दुस-या ज हयातून आलेला माणुस आहे यावर 

ल  ठेव यासाठ  मदत झाली. म यंतर या काळाम ये खुप मोठया माणावर भाजी 
व े यांची सं या वाढली कारण येकाला वाटलं क , आपलं पोट भर यासाठ  काह  तर  
यवसाय करावा आ ण यामुळे भाजी व े यांची सं या वाढत गेली.आ ण या यावर कुठं 
तर  कं ोल ये यासाठ  आम या शहराचे दो ह   आमदार मा.ल मणभाऊ जगताप आ ण मा. 
महेशदादा लांडगे  यां या मा यमातून िमट ंग झाली सात याने यांच मागदशन झालं आ ण 
या भाजी व े यावर कं ोल आण यासाठ  सव भाग तरावरती एक योजना आखली आ ण 
एक स लाईज मंडई चालू केली आ ण या मा यमातुन येक ाहकाची तपासणी केली जात 
होती. यामुळे येक आले या य ची ह  तयार करता आली एखादा ण जर  सापडला 
तर  याला कं ोल करता आले असते असा यामागचा उ ेश होता. आपण बिघतल आहे क , 
आप या शहराम ये यावेळेला चार लॉकडाऊन झालेले  आहेत. आ ण संपुण शहराम ये 
आपण सगळे मंडळ  असो, क  पदािधकार  असो यांनी आपआप या भागाम ये चांग या 
कारे कामकाज केलेले आहे. आ ण या शहरामधील अनेक संघटना यांनी आपआप या पर ने 

चांग या कारे काम केलेले आहे. यांचा या ठकाणी उ लेख करणे गरजेचे आहे इ कॉन, 
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अ ेसन महारा  सिमती, काळभैरव उ सव सिमती, टाटा मोटस कंपनी, बजाज ऍटो  गणपती 
मंडळ असतील यांनी आप या शहरामधील नागर क कोणी भुकेपासून वंिचत राहणार नाह  
याची काळजी आपण सवानी घेतलेली आहे. आ ण मला सांगायला आनंद होतो क , आ ण 
मला सांगायला आनंद होतो क , जवळपास १ लाख २५ हजार पे ा जा त लोकांना आपण 
गरजु लोकांना भोजन,रेशन,अ नधा य दे याचं काम केलेले आहे. वशेष क न सव प ा या 
गटनेते सात याने अचानक होणा-या िमट ंगला उप थत रहात होते. या िमट ंगा या  
मा यमातून सु दा  चचा मसलत क न आ ह  सव मंडळ  कर त होतो. आ ण याचाच अथ 
असा आहे क , आ ण याचाच अथ असा आहे क , या शहराम ये अजुन एक गो  केली 
किमशनरसाहेबां या मा यमातून यावेळेस शहरातील लोक पररा यात जायला लागली 
यावेळेला आप या भागाम ये अडकलेले जे मजुर होते यांना आपण एक िनवारा क  चालू 

केलं १२ शाळांम ये िनवारा क  चालू केलं पररा यातील लोकांना यां या सीमापयत 
पाठ व याचं काम केलं एस.ट .महामंडळा या व लभनगर या आगारातून बसेस माफत यांना 
यां या िसमेपयत पोहचव याचं काम केलं. आ ण मग आपण या ठकाणी वचार केला 

मगाशी आपली चचा झाली क , ड .वाय.पाट ल यां या बरोबर यावेळेला आपण  करार केला 
आ ण आपलं वायसीएम हॉ पटल को ह ड कर या या संदभात मग आपले येणारे जे ण 
आहेत ते आप याला कशा प दतीने करता येतील यासंदभात सु दा स मा.किमशनर साहेबांनी 
ऍ ीमट के यानंतर जवळपास ८ हॉ पटल मगाशी सांिगत या माणे यानी जनरल 

णासाठ  यांनी उपल ध क न दलेले आहेत. अशा अनेक गो ी आहेत परंतु मी या ठकाणी 
आवजुन उ लेख कर न क , या सव गो ी यावेळेला कमीशनर या मा यमातून के या जात 
हो या याचा अथ असा आहे क , आपण आज या शहराम ये कोरोनावर कं ोल  कर यासाठ   
या संपुण टम या मा यमातून मोठं काय या ठकाणी केलं गेलेल आहे आ ण यामुळेच 
कदािचत आपण इतर शहरा या तुलनेत आपण मगाशी सांिगत या माणे आपण सु वात केली 
आ ण सु वात के यानंतर अनेक ज हे, अनेक महानगरपािलका आप या पुढे कती तर  
गे या याचा अथ असा आहे क ,आपण जे काह  आगोदर पासून लॅिनंग केलं आ ण माय ो 
लॅिनंग या मा यमातून आप याला हा कोरोना रोखता आलेला आहे. अजुन एक मगाशी 
उ लेख केला क , वदेशी या संदभाम ये आमचे दो ह  आमदार आले यावेळेस यांनी 
सांिगतलं क ,  ख-या अथानं आपण आप या शहरा या तरावरती चचा क  शकतो का, काह  
िनणय घेऊ शकतो का कारण आपला भाग जो आहे तो आ मिनभर बनवायचा आहे. आ ण 
या अनुषंगाने आपण आप या  छोटेखानी महापािलका तरावरती  एक चांगला िनणय क  
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शकतो अशा कारची देखील चचा झालेली आहे. या कोरोना या संदभात अनेक गो ी झा या 
यावेळेला मला असं वाटत क , आपण वशेष कौतुक केलं पा हजे. आ ण ते कौतुक हणजे 

आपण जी चचा केली जे कोरोना पॉ झट ह णा या बरोबर आप या जीवाची पवा न करता 
वायसीएमएच हॉ पटल, भोसर  णालय, तालेरा णालय, जजामाता हॉ पटल, बालेवाड  
या ठकाणी सटर तयार केलेले आहे या ठकाणचे जे कमचार  असतील  कंवा जे कमचार 
घरोघर  जाऊन आप या जीवाची पवा न करता या ठकाणी यां या घराम ये बनधा त जात 
होती तसेच जे छोटे दवाखाने असतील या ठकाणचे डॉ टर, नस, वॉडबॉय हे कुठ याह  
जीवाची पवा न करता थेट आप या पॉ झट ह णांकडे जाऊन ह  जमा कर याचं काम 
यांनी केलेले आहे मला असं वाटतं क , ख-या अथानं या गो ी आदरणीय ावणजी हाड कर 

साहेबांनी हे काम मोठया माणावर उभं केलं याह  पे ा जा त योगदान हे वायसीएमएच चे 
डॉ टर, नस, वॉडबॉय, सफाई कमचार  असतील यांनी सु दा आप या जीवाची पवा न करता 
या ठकाणी कोरोनाचा सामना केलेला आहे. हणुनच आप या सवा या वतीने सभागृहा या 

वतीने यांचे अिभनंदन करतो आहे. खरं हणजे आपण बिघतलं असेल क , आपण वत: 
यावेळेला पॉ झट ह ण आप या भागाम ये येत होते यावेळेला मगाशी कुठ या तर  

नगरसेवकांनी उ लेख केला क , आप या घ न सु दा आप याला तशा कार या सुचना 
हो या पण ख-या अथाने आप यातील कायकता जाग क केला आ ण मी नगरसेवक नाह , 
पदािधकार   नाह  तर मी एक कायकता आहे समाजाचं मला काह  तर  देणं लागत आ ण 
वंिचतासाठ  मला काह  तर  करायचं आहे या भूिमकेतून येका या मनातील कायकता जागा 
झाला आ ण कायकता जागा झा यामुळेच या शहरातील  जे गोरगर ब मजुर आहेत यांना 
आपण जेवणापासून वंिचत राहू दलं नाह . यांना सांभाळ याचं काय या ठकाणी केलं यामुळे 
सव सद यांचे मी या ठकाणी वशेष आभार य  करतो. तसेच सव गटने यांनी वेळोवेळ  
मदत केली यांचेह  मी या ठकाणी आभार य  करतो आ ण या सभागृहाला वनंती करतो 
क , पॉ झट ह ण रोख याकर ता यांनी मदत केलेली आहे आ ण अहोरा  तीन म हने 
वायसीएमएच हॉ पटल असो क  इतर दवाखा याम ये यांची या ठकाणी नेमणुक केलेली 
आहे या ठकाणी यांनी ामा णकपणे काम केलेले आहे. अशा सव कोरोना यो दासाठ  मी 
सव सभागृहाला वनंती करतो क , कोरोना यो दयासाठ  सवानी उभे राहून यांच टाळया 
वाजवून वागत आ ण अिभनंदन करावे. ध यवाद.  
 (  सवानी उभे राहून कोरोना यो दयांचे टाळया वाजवून अिभनंदन केले.)  
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मा. व ठल उफ नाना काटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह  खरं तर  सभागृह 
सु  हो यापूव च मी िनवेदन दलं होतं आ ण मा.आयु  साहेब, डॉ टस, नस,वॉडबॉय व इतर 
अिधकार  यां या अिभनंदनाचा ठराव दला होता. यानंतर नामदेव ढाके यांनी अिभनंदनाचा 
ठरावा दला आ ण याला अनुमोदन दलं आ ण सभागृहाम ये भाषणं चालू झाली खरंतर 
नामदेव ढाके यांनी ठराव मांड यानंतर सवानी बोलणं उिचत न हतं कारण सव सद य बोलले 
होते. आ ण हणुन मला परत बोलावं लागलं आहे. पंपर  िचंचवड म ये कोरोनाचा ादुभाव 
वाढलेला होता तो रोख यासाठ  मा.आयु  साहेब आप या टमने अितशय चांग या प दतीने 
काम कर त होती. याच बरोबर आप या ज हयाचे पालकमं ी अ जतदादा पवार यांनी 
आप या शहराला भेट दली आ ण सव मा हती घेतली तसं पा हलं तर आप याला रोज 
दादांचा फोन येत होता यांना आप याकडे जी मा हती उपल ध आहे ती यांना देत होता 
आ ण दादांनी या संपुण ज हयाची मा हती घेतलेली आहे आ ण फ डेशन या वतीने 
सॅनीटायझरचं देखील वाटप कर यात आलं मा.अ जतदादा पवार यां या मा यमातुन शहरातील 
गोरगर ब,मजुर लोकांना दररोज ५ हजार जणांना दररोज जेवणाची सोय केलेली होती. अशा 
अनेक सं था पंपर  िचंचवड शहराम ये काम करतात. अनेक सं था आहे, सोसायटया आहेत, 
गणेश मंडळे आहेत, कायकत आहेत आ ण आपण सव पदािधकार  आ ण कायकत या सवाच 
मी या ठकाणी अिभनंदन करतो. आ ण थांबतो ध यवाद.   
अ) मा.महापािलका सभा मांक - ३३ दनांक २०/७/२०१९, द.२५/७/२०१९, 

द.६/८/२०१९ व द.२०/८/२०१९ (दु .१.००)  द.२१/८/२०१९ (दु .१.३०) व 
द.३/९/२०१९ (दु .१.००) व द.७/९/२०१९ (दु .१.००) चा सभावृ ांत कायम करणते 
आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                      ------- 

ब)  मा.महापािलका सभा मांक – ३४ दनांक २०/८/२०१९(दु .२.००) व  
    द.२१/८/२०१९ (दु .१.४५) व द. ३/९/२०१९ (दु .१.३०) व द.७/९/२०१९  
    (द.ु१.३० वा.) चा सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट  
    केले. 

                      ----- 
क) मा.महापािलका सभा मांक - ३५ द.२०/९/२०१९ (दु .२.०० वा.) चा  
      सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

                       ---- 
ड)  मा.महापािलका सभा मांक - ३६ द.१९/१०/२०१९ व द.२०.११.२०१९ (दु .१.३०  
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    वा.) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
                             ------  
 
इ)  मा.महापािलका सभा मांक – ३७ द.२०/११/२०१९ (दु .२.००) चा सभावृ ांत 

 कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                            --------                             
 
मा.नगरसिचव -  मा.महापौर साहेब, ो रे- मा.सं दप बाळकृ ण वाघेरे, नगरसद य यांना 
वचारावयाचे . 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह.  या ठकाणी जे दोन  
आहेत ते पुढ ल जनरल बॉड म ये घेऊ आ ण मा.भाऊसाहेबांचा जे बँके या संदभातील   
आहे याची मा हती ावी हणजे वषय संपुन जाईल. 
मा.संद प वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम चे कलम ४४ अ वय े  वचारले होते. पवना, इं ायणी आ ण मुळा नद चे 
पुन जीवन कर या या संदभात आप या महापािलकेने कोणकोणती कामे केलेली आहेत 
महापािलकेचे कायकार  अिभयंता संजय कुलकण  यांनी येक ाला उ र दलेलं आहे मी 
५  वचारलेली आहेत  
१) अ) पवना, इं ायणी व मुळा पुन जीवन क प राब वणे अंतगत कोणती कामे कर याचे 

िनयोजन आहे ? कशी करणार आ ण यासाठ  काह  ठोस योजना के या आहेत काय ? 

ब) पवना, इं ायणी व मुळा पुन जीवन क प राब वणे अंतगत ाथिमक आ यास 
झाला आहे क  नाह  तसेच न ाचंी साफसफाईसाठ  कती पयाय दल े

 आहेत तसेच महानगरपािलकेतील इतर वभागातील अिभयं यांना योजने या 
कामकाजा वषयी मा हती आहे काय तसेच यं णे या अपयशाला कोण जबाबदार असणार 
आहे ? 

 
२) अ) पवना, इं ायणी व मुळा पुन जीवन क प राब वणे अंतगत भूसंपादन झाले आहे 

क  नाह  यासाठ  कती िनधी उपल ध आहे ? 

ब) पवना, इं ायणी व मुळा पुन जीवन क प राब वणे अंतगत एकूण कती े  
ता यात आलेले आहे व कती े  ता यात आलेले नाह  ? 
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३) अ) पवना, इं ायणी व मुळा पुन जीवन क प राब वणे अंतगत कती ट यात काम 

केले जाणार आहे व कसे तसेच कती ठकाणी न चॅनेल बस व यात येणार आहे व 
दुगम ठकाणी यावर महापािलका कशा प दतीने देखरेख ठेवणार आहे तसेच यासव 

न चॅनेल देखभालीचा खच वचारात घेतला आहे का ? 

 
४) क  व रा य शासनाकडून अनुदान व पात कती व क या कारे र कम िमळणार  

आहे ? 

 
५) अ) शहराम ये मलिन:सारण क े कती व कोठे आहेत ? यांची कायप दती कशी  

आहे ? 

ब) मलिन:सारण क ांना कोणकोण या भागातील सांडपाणी जोडणे गेले आहेत,  एकूण कती 
शु द केले जाते व शु द केले या पा याचा वापर कोठे केला जातो ?या पाच ांची उ रे 
मला कुलकण  साहेबांकडुन आलेली आहेत आज पवना,इं ायणी आ ण मुळा नद  आजच 
सकाळ पेपरला मुळा आ ण पवना नद चा फोटो आहे नद  व छ झाली हणुन ब-याचशा 
लोकांनी पा हल ं पण असेल गेली ३ वषापासून मी पवना, मुळा आ ण इं ायणी नद साठ  
य  करतो आहे क , नद  सुधारचा क प राबवला गेला पा हजे. मा.आयु  साहेब, या 

अनुषंगाने गे या ३ वषाम ये काह च काम झालेले नाह . आ ण इतर से टर से हरच लाईन 
टाक याचे काम चालू आहे ते नद पा ा या कडेने चालू आहे. समजा ३१० चबर करणार 
आहात  यानंतर ना याला न बस वणार आहेत.माझा भाग .२१ म ये ३ वषापुव  
प र थती होती क , ेनेजलाईन ॉमवॉटरला जोड या हो या आ ण ॉमवॉटर या लाईन 
ना यामधनं कं ट यु २४ तास नद त िमसळत हो या आज मा या भागात ९९.९९ ट के 
मी ब-यापैक   लीअर क न घेतलेले आहे. हणजेच ॉमवॉटरला ेनेज लाईन कुठेच 
ठेवलेली नाह . ेनेज, थाप य, पयावरण डपाटमट हे सुसंगत नाह त. ेनेजलाईन नद या 
कडेने टाकताय समजा ती लाईन आता मा या भागाम य े एक लाईन क न घेतली 
अमृतयोजने अंतगत ७ ते ८ क.मी. काम चालू आहे अजुन ती योजना पूण झालेली नाह . ३ 
वष मी पाठपुरावा कर त आहे.  कासारवाड   एसट पी पासून भाटनगरपयत ती लाईन करतो 
आहे. साधारपणे जमीनी या ६ मीटर खाली आहे. एवढे मोठ मोठे चबर आहेत ह च लाईन 
आता नद या पा ा या कडेने जाणार आहे. ६ मीटर जर खाली खोदून जवळपास  ४७ 
क.मी. करणार आहात  करणार आहात. ह  लाईन पावसाळयात फ  ३ ते ४ म हने 
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चालणार आहे. भाटनगर,कासारवाड  या ठकाण या एसट पीला जाऊन आलो आहे येक 
एसट पीचं दरम ह याचं लाईट बील चेक करा रा ीचा खेळ चाललाय असा कार या ठकाणी 
चालू आहे. आपले डायरे ट पाणी नद म ये सोडलं जात आहे. िचखलीम ये द ाकाका साने 
यां या भागाम ये एसट पीचं काम चालू आहे. ते काम पयावरण वभागाने थांबवलं आहे. 
आप या वक लाला या ठकाणी बाजु मांडता आली नाह . महारा  शासना या पयावरण 
वभागाचे जीआर आहेत ए रगेशन डपाटमट या जीआर नुसार आपण यु लाईन म ये 
आपण काम क  शकतो का वमींग टँक असेल, एसट पी आपण क  शकतो. याम ये मी 
आप याला हॉटस ्अप पण केलेले होते. आ ण आता ते करण द लीमधन आप याला 
लीअर स होणार बाक या गो ी ६/८ म हने या याम येच गेले. कुठलेह  ोजे ट मंजुर 

करताना प ह या सगळया एनओसी लागतात १० म ह यापुव  आपण नद पा ातून ेनेजलाईन 
करणे या कामाचे १४० कोट च टडर काढलं याची आपण पुण चौकशी केली का? हा ोजे ट 
कसा राब वणार कसा नाह  याची सभागहृाला मा हती दली का? परत याचाअजुन ड पीआर 
मंजुर नाह . पयावरण वभागाची, शासनाची याला मा यता नाह . आपण २०० कोट चे 
बाँ डस ्   काढलेले आहेत याचीह  अजुन पुण ोसेस झालेली नाह . मग याचे टडर काढ याची 
घाई का केली. हणजे या याम ये कोणाचे हतसंबंध आलेले आहेत. मा.आयु  साहेब, 
आप याला ३ वष होऊन गेलेले आहेत हे जर आज मंजुर झाले तर पुढ या पढया हणतील 
क , तु हांला हे सांभाळता आलं नाह . आप यावर िनसगाची कृपा आहे या ३ म ह याम ये 
आपली नद  आपोआप व छ झालेली आहे. जसजशी नद  पुढे वाहत जाईल तशी तशी ती 
आपोआप व छ होईल. कायकार  अिभयंता कुलकण   यांच काय योगदान आहे.  आता हे  

हणणार ३ म ह याम ये आ ह  नद  व छ केली. येक एसट पीची प र थती बघा 
आपण पाणी सोडतो कसं आपण ेनेजच पाणी व छ क न परत नद म ये सोडतो व न 
ना याचे पाणी येते आ ण ते नद म ये सोडतो अशाने नद  व छ होणार नाह  ह  
पयावरणाची  सुधारणा नाह  पुण ड पीआर तयार होऊन, पुण परिमशन ए रगेशनची, 
पयावरण वभागा या आ या, नद पा ातील शेतक-या या जमीनी आहेत यां या एनओसी 
आ या आहेत का या कामाचा पुण स ह क न याचा ड पीआर तयार क न मंजुर 
झा यानंतर हे काम हाती घेतलं पा हजे. आपण काम अधवट पेपर असतानाच काम चालू 
केलेलं आहे. हणजे आज आप याकडे पैसे आहेत हणुन घालवणार आहात का अधवट 
वषय पास क  नका, करायचं असेल तर पूण करा दोन वषापुव  शहर अिभयंता रटायर 
झाले यांनी यां या काळात िचंचवडचा काह  भाग सु  केला होता. हे कुलकण  फ  कागद  
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घोडे नाच वतात असं करणार,तसं करणार पण य ात काह च काम कर त नाह . हे जे 
काह  चाललंय याची पूण चौकशी करावी आ ण िनणय घेताना संपुण सभागृहाला सहभागी 
क न या. नुसते चार नेते मंडळ  जमा केले आ ण बाक यानंा वचारायचं नाह   असं क  
नका. या ठकाणी येक नगरसेवकाला िततकचं  मह व आहे.  आपण हे कर त असताना 
या कामाचं ेझटेशन या सभागृहात दाखवलं पा हजे. आ ण तांबे यांनी या ांचे उ र 
दलेले आहेत यांनी या सभागृहात खुलासा करावा क , नेमकं आपण काय करणार आहे.  

मा.द ा य साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह. या पयावरणाचा जो –हास 
झालेला आहे या ठकाणी चांगले  उप थत केलेले आहेत संजय कुलकण  हे या 
वषयाम ये उ र देताना  अितशय मा हर आहेत. मा.आयु  साहेब, मी आप याला काह   
वचारतो क , वधानसभा िनवडणुक या आधी आ ह  एक भ या पहाटे एक आरती बघीतली 
आ ण आ हांला खुप आनंद वाटला क , या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये आचारसं हता 
लाग या या आद या रा ीला रा ी १० ते पहाटे ४.०० पयत टँड ंगम ये जो काह  ग धळ 
झाला होता याच प  देखील मी आप याला दलं होतं क , या टँड गम ये जे यवहार 
झाले याम ये जो काळंबेरा कारभार झाला आ ण याचवेळेस टॅड ंगम ये पवना सुधार 
योजना आ ण इं ायणी नद  सुधार योजनेचा वषय झाला आ ण पहाटे या नद वर एक पुजा 
झाली आ हांला सु दा आनंद वाटला क , बाबा एक चांग या वषयाला हातभार लागलेला 
आहे नद पा ातील जो भाग आहे या भागातील जे पाणी नद म ये जात आहे  ते जाणार 
नाह  आ ण आमची जी प व  नद  आहे ती व छ होईल अशा मा यमातून एक िनणय या 
काळाम ये घडला गेला आ ण असं असताना हे टडर कुठ या धंुद त काढलं गेलं कोणा या 
ेशरनी काढलं गेलं अ) पवना, इं ायणी व मुळा पुन जीवन क प राब वणे अंतगत 

भूसंपादन झाले आहे क  नाह  यासाठ  कती िनधी उपल ध आहे? पवना, इं ायणी व मुळा 
पुन जीवन क प राब वणे अंतगत एकूण कती े  ता यात आलेले आहे व कती े  
ता यात आलेले नाह  ? मुळात आप या ता यात जागा नाह , इथं ड पीआर नाह , 
पयावरणाची तु हांला परिमशन नाह  तर  याचं टडर कसं िनघालं,कशा प दतीनं िनघालं याची 
मा हती िमळाली तर संद प वाघेरे या सगळया ांची उ रे या ठकाणी िमळतील. दुसरा  
आहे क , पवना, इं ायणी व मुळा पुन जीवन क प राब वणे अंतगत एकूण कती े  
ता यात आलेले आहे व कती े  ता यात आलेले नाह  ? आपण याम ये उ र  दलेलं आहे 
परंतु हा वषय नद सुधारचा आहे.  एक आ ण उ र दुसर कडचं दलेल आहे असं न क  
काय आहे. आयु  साहेब, संबंिधत अिधकार  हा या पदावर बस याचा लायक नसेल पंपर  
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िचंचवड महापािलकेचे वाटोळं केलं असेल, आज ेनेजलाईनची काय अव था आहे येक 
कंप याच सांडपाणी हे नद त  का येत आहे हे पाणी कोणामुळे जात आहे आ ण आपण हे 
कती वष सहन करणार आहोत कुलकण  यानंी आतापयत नद सुधार क प असेल, कंवा जे 
काह  नाले,ओढे नद ला जोडलेले आहेत या यासाठ  आजपयत यांनी काय केलेले आहे याची 
आपण कधीच चौकशी केलेली नाह . यावेळेस वषय येतो तेवढयापुरत आपण बोलतो. 
मा.महापौर साहेब, हा खरोखरचं फार गंभीर  आहे. यांनी जी उ रे दलेली आहेत ती 
एकह  ाला ध न नाह .  कुठलीह  मा यता नसताना टडर िनघतातच कस?े आजह  
इं ायणी नद चं पाणी खराब आहे काह  दवसानंतर आता पालखी िनघणार आहे.खराब 
पा या या संदभात आपण काय िनयोजन करणार आहे. हे सगळं काम नद पा ात आहे हे मी 
आप याला जीव तोडून सांिगतल होतं आपण जो नद  सुधार  क प कर त आहोत तो 
पुणपणे नद पा ात आहे. शेवट  आ हांला हर त लवादाकडे जावं लागलं आ ण ितथनं हा 
वषय यावा लागला. आप याला नद पा ाम ये दुसरं काह  काम करावं हणलं तर तुमची 
परमीशन यावी लागते आ ण तु हांला नद पा ाम ये काह  क प राबवायचा असेल तर 
याला इतर वभागाची परमीशन लागत नाह  का? आता जो क प केला तो पा यात गेला 
या ठकाणी केलेला खच कोण देणार, या ठकाणी केले या खचास कोण जबाबदार आ ण 

परमीशन नाह  हणुन काम बंद पड यास जबाबदार कोण, याचंह  उ र आप याला पा हजे. 
हा जो पैसा आहे तो गोरगर ब नागर कांकडुन टॅ स या पाने येत आहे. टडर काढ या या 
आधी आपण या जागेची पहाणी  केलेली होती तर ह  आपण हा क प नद पा ात 
काढ या या कामाचं टडर काढलं मा.आयु  साहेब, असे अनेक  क प काढून या 
महापािलकेचा ब टयाबोळ कर याचं काम  केलेले आहे. मा.आयु  साहेब मला इं ायणी 
नद म ये  एसट पी क पा या मा यमातून आतापयत कती खच केला याची मा हती देणेत 
यावी. इं ायणी आ ण पवना नद  सुधार क पाची मा हती देणेत यावी. िचखली या 
एसट पी या कामाची मा हती देणेत यावी ह  वनंती. ध यवाद.  

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह अनेक वषा या 
कालखंडानंतर आपण प ह यांदाच  दाखल क न घेतलेले आहेत याब ल मा.महापौर 
आ ण मा.नामदेवराव ढाके यांचे अिभनंदन करतो. मी संद प वाघेरे यांना ध यवाद देतो क , 
यांनी अितशय मह वाचा  वचारलेला आहे. आ ण मा.महापौर साहेब, मी आप याला 
वनंती करतो क , या शहरा या ीकोनातून मह वाचे  स मा.सद यांनी वचारले 
असतील तर आपण ते ज र वकारावे. याचं कारण आपण या सभागृहाम ये पुव पासून 
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आहात. या ो रामुळे नगरसेवकांच िचंतन होत, व तु थती समजते कदािचत चुक चं 
असेल तर नाकारावे. असे काह   आहेत क , ते कोरोना या  आजाराचं संशोधन 
झा यानंतर हा काळ कालमयाद त असु शकतो पण संद प वाघेरे यांनी जो  वचारलेला 
आहे हा रोग अनंतकाळ टकणारा आहे. तो आप याला फ  दसत नाह . याचं हळुहळु लो 
पॉयझन सु  होत असते. यासंदभात मी अनेकवेळा भाषण केलेलं आहे.परंतु शासनाला 
यावर आजपयत िन त माग िनघालेला नाह . यामुळे मा या ाचं उ र िमळालेलं आहे 
यामुळे मी या सभागृहाम ये वारंवार मागणी कर त असतो क ,सवप ीय सद यांची एक 

कमीट  तयार करावी. हे जे करतात याम य ेकाह ंची दुकानं चालू असतात, काह चं िनयोजन 
चालू असतं आ ण काय करायचं, काय करायचं नाह  यावर भा य नसतं आ ण मग आ ह  
या सभागृहात ागा क न  मांडतो. यामुळे हे कुठं तर  आता थांबल गेलं पा हजे. 
जागतीक संकट आ यानंतर सगळे कसे सुधारतात सगळे एक  होतात आ ण आज सगळेजण 
या सभागृहात उप थत आहेत. यामुळे या महापािलकेला सु दा आथ क संकट येणार आहे. 
यामुळे या शहराची नैितक जबाबदार  हणुन या सं थेचे व त हणुन आपली आहे. 

आ ण तो  याला ध न उपयु  असा आहे. आ ण हणुन या सव गो ीवर मात 
कर यासाठ  सदं प वाघेरे यांनी जो  वचारलेला आहे तो पु हा एकदा या सभागृहा या 
पटलावर यावा. संजय कुलकण  हे या ठकाणी अिधकार  हणुन काम करतात यामुळे 
यां यावर आगपाखड होती. जो हया कामाची जबाबदार  वकारतो तो कॅ टन हणुन याला 

सगळ  जबाबदार  वकारावी लागते. यामुळे या महापािलकेचे काह  अिधकार  द क पु च 
आहेत कुठं काह  झालं तर  ते हसतात ते का हसतात? हे समजुन घेणं गरजेचं आहे. मा या 

ा या उ रामुळे माझं समाधान झाले आहे परंतु संद प वाघेरे यांचे ावर माग 
काढ यासाठ  एक किमट  तयार करावी. मी यसे बँके या संदभात जो  वचारला होता 
याची समा ी करावी. परंतु आयु  साहेब, कोणतीह  बँक  डबघाईला येते ती २/३ 

म ह याम येच येते. ऑड टरला याची क पना असते. १/२ वषाचा कालखंडाम ये या बँकेची 
आथ क थती आप याला दसते क , ह  बँक डबघाईला जाणार आहे. औरंगाबाद 
महापािलकेला कळलं होतं, पुणे  महापािलकेला कळलं होत तर आप या महापािलकेला का 
कळलं नाह . आपण काय सावकार नाह  या ठकाणी जा त याज िमळेल या ठकाणी ठेवी 
ठेवाय या नाह   या बँका रा ीयकृत आहेत या ठकाणी ठेवी ठेव या पा हजेत. ठक आहे 
यानंी आप या ठेवी वग केले या आहेत यामुळे यांचे अिभनंदन करतो परंतु  आपली 
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र कम काह  कमी न हती ९२३ कोट  . होती ह  र कम काह  थोड  नाह . ती आप याला 
िमळाली आहे हा पुरावा मला िमळालेला आहे यामुळे मी माझा  मागे घेतो.ध यवाद.  
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह, मा.महापौरांनी ो रं 
वकारली आहेत आ ण या ो रावरती सभागृहाम ये चचा होते हे खुप चांगलं ल णं 

आहे. हे िनरोगी लोकशाह चं ल ण आहे आ ण एखादया वषयावर चचा पण होते. येक 
गो  हणली क , स ाधार  आ ण वरोधक अशा प दतीचा अव भाव असलाच पा हजे असं 
काह  नाह . भाऊसाहेबांनी खुप चांगलं उदा. दलं आहे क , कोरोना हा ६ म ह याम ये जाईल 
पण नद सुधार क पामुळे आप याला या  शहराम ये पुढ ल अनेक वष काम करावं लागणार 
आहे. या ां या संदभात संजय कुलकण  कंवा तांबेनी प ीकरण देवुन हा  सुटणार 
नाह  मा.महापौर साहेब,मी आप याला वनंती करतो क , या संदभाम ये भाऊसाहेबांनी एक 
चांगली सूचना केली आहे क , एक १०/१२ नगरसेवकांची वर त एक किमट  तयार क न 
याम ये मा.आयु  साहेब,तांबे साहेब, संजय कुलकण  यां या बरोबर चचा क न खरंच 

याम ये काय प र थती आहे हे पुढ ल जनरल बॉड या िमट ंगम ये हे सभागृहासमोर 
मांड यात यावं. कारण आता उ र देताना ते थातुरमातुर दलं आ ण तो  पुढं गेला. अशा 
प दतीची  प र थती होणार नाह . हणजे सभागृहात  दूध का दूध आ ण पाणी का पाणी हे 
जर का आप याला पा हजे असेल तर पुढ या चार दवसांम ये मा.महापौरां या नेतृ वाम ये 
मा.आयु ांकडे एक िमट ंग आयो जत करणेत यावी. आ ण याम ये सगळे प ाचे िमळुन 
८/१० नगरसेवक  घेवुन शहर दुषणमु  कर यासाठ  जे अहोरा  काम करणार  मंडळ  
आहेत यांनाह  आप या सोबत घे यात यावे आ ण या संदभात पुढ या महापािलका 
सभेम ये अहवाल देणेत यावा. अशा प दतीचे आदेश मा.महापौरांनी मा.आयु ांना देणेत यावे 
अशी वनंती करतो.  
मा. महापौर -  मा.भाऊसाहेबांनी वचारले या ांचे उ र यांना िमळालेले आहे. परंतु संद प 
वाघेरे यांनी वचारले या ांचे उ र पा हजे. पयावरणाची आप याला पुण मा हती यायची 
असेल तर यासाठ  आप याला एक सवप ीय सद यांची एक  किमट  तयार क न याची 
मा हती घवेु या ांच उ र आप याला बरोबर कसे िमळेल यासाठ  आपण य  क  
आ ण आपण पुढ ल वषयाला सु वात क  या आ ण मी मा.आयु ांना वनंती करते क , या 
संदभात एक किमट  तयार करावी. पवना,इं ायणी,आ ण मुळा नद  या न ांम ये सोड यात 
येणारे पाणी हे अितशय घाण असते आ ण याला संद पनी ो रा या मा यमातून वाचा 
फोडली याब ल  मी संद पचं अिभनंदन करते. हा अितशय मह वाचा  आहे किमट  
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नेम यानंतर याम ये आप याला ांची यो य ती उ रे िमळतील यासाठ  मा.आयु  
साहेबांनी यासंदभात एक किमट  लवकरात लवकर थापन करावी आ ण या िमट ंगम ये 
आ ह  वचारले या ांची यो य ती उ रे दे यात यावी आ ण उ रे द यानंतर ती कृतीत 
कशी उतरतील असेच उ र पा हजे  अशी मी आयु ांना वनंती करते. आ ण पुढ ल वषयाला 
सु वात करणेत यावी. 
(मा.भाऊसाहेब भोईर यांचे  वगळले) 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक -५२८                               वषय मांक -१    
दनांक-१/६/२०२०                                वभाग- मा.आयु   

 

      संदभ - १) मा .महापािलका आयु  यांचेकड ल प  
                   .वै /१४अ/का व/११९०/२०१९ दनांक ११/१२/२०१९ 

            २) मा.महापािलका सभा ठराव .४९१ द.१०/१/२०२० अ वये.  
              पंपर  िचंचवड मनपा या सेवेतील व सेवािनवृ  कमचार  व अिधकार  यांचेसाठ  
द.०१/०९/२०१५ पासून ध वंतर  वा थ योजना सु  कर यात आली आहे. तथापी 
मा.महापािलका ठराव .३८८, द.२२/०२/२०१९ अ वये ध वंतर  वा थ योजना धोरण २०१३ 
बंद क न याऐवजी वै कय वमा बाबतचे न याने िन त केलेले धोरण लागू करणेस 
मा यता दलेली आहे. यानुसार ता वत वै कय वमा लागू करणे संबंधी िन वदा 
माग वणेत आ या असून िन वदा वकृतीची कायवाह  चालू आहे. सन २०१९-२०२० म ये या 
योजनेसाठ  र. .१५ कोट  इतक  तरतूद करणेत आलेली होती. तथापी स या चालू असले या 
ध वंतर  योजनेतील लं बत बले भाग वणेकामी तरतूद कमी पडत असलेने वमा योजने या 
र. .१५ कोट  तरतूद  मधून र. .६ कोट  ध वंतर  वा थ योजना या लेखािशषावर वग 
करणेत आलेली आहे. यामुळे स या वमा योजनेसाठ  र. .९ कोट  इतक च तरतूद िश लक 
आहे.  वमा योजनेसाठ   िमअमचा प हला ह ा भाग वणे कामी आणखी र. .५ कोट ची 
आव यकता लागणार असून सदरची तरतूद वै कय मु य कायालयाकड ल थायी अ थापना 
या लखेािशषा वर ल िश लक र कमेतून वग क न उपल ध करणे श य आहे. याबाबतचा 
तपिशल खालील माणे – 
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अ .. लेखािशष           सन २०१९ –२०२० मूळ तरतूद वाढ घट 

१ 
वै कय मु य कायालय 

थायी अ थापना 
४८ कोट  

 

 

- 

 

 

५ कोट  

 

२ वै कय वमा ९ कोट  ५ कोट  -- 

      तर  वर ल माणे वग करण करणेस मा यता देणते येत आहे. (वाढ/घटर. . 
५,००,००,०००/-)  

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

                         ( ग धळ )  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, आ हांला या वषयावर बोलायचे आहे. या वषयावर 
मतदान यावे. 

मा.महापौर – या वषयावर काय बोलणार आहे आयु ांना मा हती वचारावी. 

                         ( ग धळ )  

मा.महापौर – मा.नगरसिचव यांनी या वषयावर मतदान यावे.  

मा.नगरसिचव – मा.महापौर यां या सूचनेनुसार, वषय मांक १  वर मतदानाची या सु  
केली असता..... 

                       ( ग धळ ) 

मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, आपण या ठकाणी वषय काय आहे ते नीट वाचा 
ध वंतर या या याम ये इं शुर स करायचा क  नाह  करायचा हा नंतरचा  आहे. हा वषय 
टँड ंगम ये होता तर माग या थायी सिमतीम ये तुमचे सद य होतेच नां.  

                       ( ग धळ ) 
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मा.महापौर – सवानी खाली बसावे.  

                       ( ग धळ ) 

मा.महापौर – वषय कमचा-यांचा आहे यामुळे या वषयाला कोणाचाच वरोध नाह . 

                          ( ग धळ )  

मा.योगेश बहल – या वषयावर मतदान यावे अशी आ ह  मागणी केलेली आहे. 

                          ( ग धळ )  

   यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

अनुकूल- ३७                                     ितकुल- २३ 

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

                            ----- 

मा.राज  लांडगे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक – ५२९                              वषय मांक- २ 
दनांक – १/६/२०२०                             वभाग- मा.आयु  
 

संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पापु/९९/२०२०, 
            द.३०/०१/२०२० 
         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६३३ द.५/२/२०२० अ वये. 
         ३) मा.महापािलका सभा ठराव .५१० द.२६/२/२०२० अ वये. 
 
 मा.महापािलका सभा ठराव .१४७, दनांक २८।०२।२०१८ तसेच मा.महापािलका सभा 

ठराव मांक १८७, दनांक २०।०४।२०१८अ वये पाणीप ट  दराम ये सुधारणा कर यात 
आलेली असून यानुसार पाणीप ट  आकार यांत येत आहे. स थतीत शहरात पा याचे 
सम यायी प दतीने वाटप कर यासाठ  य  कर यात येत आहेत. तथा प येक 
नळजोडावर ल पाणीवापरावर िनयं ण ठेवणे श य नाह . सबब या ठकाणी वशेषत: 

उतारावर ल भागात जा त पाणी उपल ध होते. यामुळे तेथे मानकापे ा जा त पाणीवापर 
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कर याची वृ ी दसते व उंचावर ल भागात पा याचा तुटवडा जाणवतो. सम यायी 
पाणीपुरवठा कर यासाठ  १०० LPCD पे ा जा त पाणी वापरकरणा-या ाहकांवर वचक 
ठेव या या ीन े १०० LPCD पे ा जा त पाणीवापरासाठ  जा त दर लावण ेआव यक 
आहे. उपरो  बाबी वचारात घेऊन पाणीप ट चे  सुधा रत दर ता वत कर यांत येत 
आहेत, तसेच यानंतर दरवष  तूत आदेशातील सव कार या दरांम य ेवा षक ५ ट के 
वाढ ता वत करणेत येत आहे. 

 

पाणीप ट  ता वत दर 
 

१) िनवासी वापरासाठ  ित कुटंुब / सदिनका ितम हना  

(झोपडप यांमधील व झोपडप ट  पुनवसन क पातील नळजोड वगळून) 
 

           
अ. . LPCD 

ित माह ित सदिनका 
पा याचा वापर ( िलटस 

म ये) 

पाणीदर ( ित 
१००० िलटस साठ  ) 

सन २०१९-२० 

पाणीदर ( ित १००० 
िलटस साठ  ) सन 

२०२०-२१ 
१ ४० १ ते ६००० र. .०.०० र. .०.०० 

२ ४१-१०० ६००१ ते १५००० र. . ४.२० र. .८.०० 

३ १०१-१३५ १५००१ ते २०००० र. .४.२० र. .४०.०० 

४ १३५ या पुढे २०००१ या पुढे र. .८.४० र. .१००.०० 

                       
       ित माह ित सदिनका २०००१ िलटसपे ा ( १३५ LPCD ) जा त पाणी वापरकरणा-
या ाहकांना उपरो  त यात नमूद केलेली प ह या ६००० िलटस ित माह ित सदिनका 
इत या पाणी वापरासाठ ची शू य दराची सूट लागूराहणार नाह . अशा ाहकांना १ ते ६००० 
िलटस पाणी वापरासाठ  उपरो  त यातील ६००१ ते १५००० या लँब मधील दर लागू राह ल, 

हणजे अशा ाहकांना ित माह ित सदिनका १ ते १५००० िलटस या लँबसाठ  उपरो  

त यातील र. .८.०० हा दर लागू राह ल. 
 
 

२) वा ण य वापरासाठ  ित १००० िलटससाठ  सरसकट हॉटे स, रे टॉरंटस, 

दुकान,े इ. 
 

आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  सरसकट 

सन २०१९-२० र. .५२.५० 

सन २०२०-२१ र. .५५.०० 
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३) खाजगी शै णक सं था, वसितगृहे, शासक य-िनमशासक य कायालय,े रे वे 

टेश स, ईएसआय हॉ पीटल, ऑटो टर, औंध ऊरो णालय. 
 
 
 

 
आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  सरसकट 

सन २०१९-२० र. .१५.७५ 

सन २०२०-२१ र. .१७.०० 
 

४) धािमक थळे, अनाथा म, वृ दा म,  धमादाय आयु  यांची मा यता 
असलेली ना नफा ना तोटा या त वावर चाल व यात येणार  मंडळे. 
 
 

 

आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  सरसकट 

सन २०१९-२० र. .१०.५० 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 
 

 
 
 
 
 
 

५) टेड यम. 
 

आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  सरसकट 

सन २०१९-२० र. .२१.०० 

सन २०२०-२१ र. .२२.०० 
 

६) मनपा इमारती / िमळकती ं– Book Adjustment क रता 
 

 

आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  सरसकट 

सन २०१९-२० र. . १०.५० 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 
 

 

७) ह बाहेर ल िनवासी इमारती – देहूरोड कँ टो मट बोड 
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      पंपर  िचंचवड मनपा ह बाहेर ल देहूरोड कँ टो मट बोडा या ह तील 

िनवासी इमारतींसाठ  देहूरोड कँ टो मट बोडास खालील माण े सरसकट दराने 
पाणी दे यात येईल. 
 

आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  सरसकट 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 
 

         ८) झोपडप ट साठ  धोरण – झोपडप ट तील ाहकांसाठ   प दतीने दर 

                                    ता वत करणेत येत आहेत. 
अ) ता वत दर (मीटर बस वले या झोपडप ट /झोपडप ट  पुनवसन क पातील 

नळजोड ाहकांसाठ  िनवासी वापरासाठ  ित कुटंुब। सदिनका ित म हना) 
 

 

अ. . LPCD 

ित माह ित 
सदिनका पा याचा 
वापर (िलटस म ये) 

पाणीदर ( ित १००० 
िलटस साठ  ) सन 

२०१९-२० 

पाणीदर ( ित १००० 
िलटस साठ  ) सन 

२०२०-२१ 
१ ४० १ ते ६००० र. .०.०० र. .०.०० 

२ ४१-१०० ६००१ ते १५००० र. .२.१० र. .४.०० 

३ १०१-१३५ १५००१ ते २०००० र. .३.१५ र. .४०.०० 

४ 
१३५ या 

पुढे 
२०००१ या पुढे र. .८.४० र. .१००.०० 

 
 

ित माह ित सदिनका २०००१ िलटसपे ा (१३५ LPCD) जा त पाणी वापर करणा-
या ाहकांना उपरो  त यात नमूद केलेली प ह या ६००० िलटस ित माह ित 
सदिनका इत या पाणी वापरासाठ ची शू य दराची सूट लाग ू राहणार नाह . अशा 
ाहकांना १ ते ६००० िलटस पाणी वापरासाठ  उपरो  त यातील ६००१ ते १५००० 

या लँबमधील दर लागू राह ल, हणजे अशा ाहकांना ित माह ित सदिनका १ ते 
१५००० िलटस या लँबसाठ  उपरो  त यातील र. .४.०० हा दर लागू राह ल. 
 

आ) मीटर न बस वले या झोपडप ट तील/ झोपडप ट  पुनवसन क पातील ाहक 

i) झोपडप ट  पुनवसन क प (वापर १३५ LPCD माणे) झोपडप ट  पुनवसन  
क पातील इमारतींना ित सदिनका माणे मािसक बल दे यात यावे. 
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आिथक वष दर ित म हना ित सदिनका 
सन २०१९-२० र. .३६.७५ 

सन २०२०-२१ र. .३८.६० 
 

ii) झोपडप ट  वैय क नळजोड (वापर ९० LPCD माणे) झोपडप यांमधील 
वैय क नळजोडाची पाणी बले वा षक प दतीने दे यात यावीत. 
 

 

आिथक वष दर ित वष ित वैय क नळजोड 

सन २०१९-२० र. .१९८.०० 

सन २०२०-२१ र. .२१०.०० 
 

iii) झोपडप ट तील गट नळजोड (Group Connection) 

१५ िममी यास -५ कुटंुबे (वापर ७० LPCD माणे) 
 

 
 
 
 
 
 

अनिधकृत नळजोड िनयिमत करणे व यांना आकारावया या पाणीदराबाबत 
यापूव चेच धोरण कायम ठेव यात येत आहे.सदर धोरणा या अथिन प ीबाबत 
(Interpretation)  अथवा अ य कोणताह ासंिगक वाद उ व यास यासंबंधी िनणय 
घे याचा अिधकार मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना राह ल.तर  
उपरो माणे पाणी दर बदला बाबत या धोरणास मा यता देणेकामी मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे.           

मा. संतोष ल ढे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 

अनुकुल- ८१                                            ितकुल- ० 

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

                                ---- 

           आिथक वष दर ित वष ित वैय क नळजोड 

सन २०१९-२० र. .५६७.०० 

सन २०२०-२१ र. .६००.०० 
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मा. ानदेव थोरात  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक – ५३०                               वषय मांक- ३ 
दनांक – १/६/२०२०                               वभाग- मा.आयु  
 
    संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/ग े/थेर/१/२१९/२०२०, 
             द.३१/०१/२०२०   

       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६६२ द. १७/२/२०२० अ वये. 
 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या न याने सु  होणा-या काळेवाड  फाटा ते देहु-आळंद  या 
बी.आर.ट  र यावर ल (CarridorNos 4) बस थानकांत र ता ओंलाडुन जाणे कर ता व 
उतर यानंतर परत र ता ओंलाडुन ये यासाठ  नागर कां या सुर ेते या ीने ाफ क िस नल 
य ंणा बस वणे अ यंत आव यक आहे. या माणे याच र यावर ल मु य चौक जवळ-जवळ 
अस यान,े तेथील वाहतुक दवे यं णा िस ोनाय जंग करणे बाबत द. १७/९/१९ या संयु  
सभेत व द.   कळ वणेत आले आहे.  

१) वाहतुक िनय ंक यं णा बस वणे व िस ोनाय जंग या कामाचे अंदाजप क तयार 
कर यात आले  असुन यास अंदाजे र. .३४,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे.    

२) मा.सहा. पोलीस आयु , वाहतुक शाखा, पपर ं िचंचवड यांनी यां या कड ल प  
सपोअ/वाहतुक/६६७/२०१९ द.२६/७/२०१९ अ वये थेरगाव फाटा येथे न वन 
ाफ क िस नल बस वणेची मागणी केली आहे. या कामाकर ता अंदाजे 

र. .१०,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे.  

३) ग भागातील  वाहतुक िनयं ण यं ण े कर ता टायमर व बजर बस वणे या 
कामाकर ता अंदाजे र. .१५,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे. 

४) भाग .२१ जय हं द चौकात न वन वाहतुक िनयं ण दवे बस वणे कर ता  
मा.नगरसद य ी.संद प वाघेरे यांनी मागणी केली असुन यांस अंदाजे 
र. .१२,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे.  

        या सव कामाची मागणी सन २०१९-२० चे अंदाजप क मंजुर झा यानंतर आली 
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अस याने या कामाकर ता ग भागात तरतुद कर यात आलेली नाह  यामुळे सदर या 
कामासाठ  तरतुद वग करण करावे लागणार आहे. सांगवी- कवळे या बी.आर.ट .एस. र यावर ल 
कावेर नगर व पाक ट येथे न याने बांधणेत येणा-या सबवेस अडथळा होणार  १३२ के ह  
टॉवर लाईनची उंची वाढ वणे ा कामासाठ  सन २०१९-२० या वषात र. .६०,००,०००/- तरतुद 
कर यात आली असुन ती पुरेशी नस याने हे काम थाप य वभागा या तरतुद तुन िन वदा 
काढणेत आलेली आहे. यामुळे सदरची तरतुद िश लक अस यान,े वर नमुद केले या कामा 
साठ  वग करण करणे श य आहे. याची स व तर माह ती सोबत या त यात दली आहे. 
सबब, त यात नमुद अ. .२ व ५ या कामाचे नाव व अनु मे र. .३०,००,०००/-, ८,००,०००/-, 
१२,००,०००/- व १०,००,०००/- अशी एकुण र. .६०,००,०००/-(अ र  र. .साठ लाख फ ), सन 
२०१९-२० चे मनपाचे अंदाजप कात समा व  करणेस, तसेच यास आव यक तरतुद (सोबत या 
त या मधील रकाना .९) मनपा या मंजुर अदांजप कातील पान .३५९ अ. .१ येथील मु य 
कायालय भांडवली अंतगत थाप य वषयक लपातंगत वदयुत वषयक कामे करणे या 
लेखािशषकातुन, “ ाफ क िस नल, ग भाग त ” या लेखािशषातंगत (भांडवली खच) वग 
करणेस व अ. .२ व ५ या न वन कामास त या मधील रकाना  ५ मधील र कमेचे 
वग करण करणेस व कामास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

मा.नायर ेमकुमार उफ बाबू -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वाहतुक या संदभातील 
जर  वषय असला तर  याला जोडूनच सीसीट ह  कॅमेरे बस व याचा वषय घेतला पा हजे. या 
सीसीट ह  मुळे िस नल तोडणारे पण दसतील यासाठ  या वषयाम ये सीसीट ह  कॅमेरे 
बस व यासाठ  आणखी काय करता येईल हे बघुन या. लोक िस नल तोडतात आ ण यामुळे 
अपघात होत असतात पंपर  िचंचवड शहराम ये गु हेगार चे माण वाढत चालली आहे. आज ह  
गो  सव सभासदां या मनाम ये असेल आज लॉकडाऊन संपलेले आहे आ ण जी लोक घराम ये 
बसलेली आहेत ते बाहेर पडतील. आ ण या ठकाणी िस नल बस वलेले आहेत ते कायरत आहेत 
का, कुठ या,कुठ या चौकात कॅमेरे बस वलेले आहेत ते कायरत आहेत का ते बघा ना तु ह  
संपुण शहराम ये केबल टाक यासाठ  र ते खोदून ठेवलेले आहेत पावसाळा त डावर आलेला आहे. 
माट िसट या नावाखाली सगळे र ते खोदून ठेवलेले आहेत. िस नलला गाड  थांबली लोक 

दरवाजा काढून थंुकतात. लॉकडाऊन संपलेले आहे येक नगरसेवकांनी आपआप या वॉडाम ये 
बार क ल  ठेवावे लागणार आहे. या शहराम ये वाईट प र थती येणार आहे. यासाठ  हे 
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सीसीट ह  कॅमेरे उपयोगी पडतील. माट िसट या क पाम ये या कॅम-ेयाचा वषय का घेतला 
नाह . या ठकाणी िस नल बस वलेले आहेत या यावरच हे कॅमेरे बसवता येतील. काह  वेळेस 
आ हांला अपघातामुळे हा िस नल पडलेला आहे आ ण हे आ हांला संबंिधतांना सांगाव लागतय. 
चार दवस उलटून गेलेले आहेत पुलाजवळ िस नल नस यामुळे अपघात होतात. आयु  साहेब, 
तुम या बंग यासमो न यणेा-या  पूलाव न  या ठकाणी उतरतो या ठकाणचा िस नल पडलेला 
आहे हे आ हांला अिधका-यांना ४/५ वेळेस फोन क न सांगावं लागतय तो िस नल तुटलाय 
आ ण तो िस नल बसवा  या ठकाणी िस नल बसव याची गरज आहे या ठकाणी िस नल 
बसवले पा हजे. नगरसेवकांना वचारलं पा हजे क , तुम या वॉडाम ये कुठे,कुठे िस नल 
बसव याची आव यकता आहे. आहे का तुम याकडे ह  मा हती. या ठकाणी वषयाम ये फ  
िलह लं आहे क , एवढे लाख ., एवढे लाख . संपला वषय मा.महापौर साहेब, मी मगाशी 
आप याला सांिगतलं क , एका दवशी एकच जीबी ठेवा आ ण याम ये बाक या सद यांना 
सु दा याम ये या ना आता यांचे ३ वष संपलेली आहेत. या सद यांनी कधी बोलायचे यांना 
बोल याची संधी ा यावेळेस आपण सवजण चचा करतो याचवेळेस यामधुन काह  िन प न 
होतं जर बोललच नाह  तर काय समजणार आहे का, किमशनर साहेब काय अमृत पऊन आलेले 
आहेत का सगळया गो ी समजायला ते काय हणतात पदािधकार  ठराव करतात याची  मी 
अंमलबजावणी  करतो. महापािलकेचे पैसे वमा योजनेम ये कती जातात आ ण ध वंतर  म ये 
कती जातात हे सव सद यांना समजलं पा हजे. आपली बचत कोण या योजनेम ये झाली तु ह  
आम या घरातील कत आहात आ ह  तु हांला सांगणार नाह  तर कोणाला सांगणार सभागृहात 
बोलूच देत नाह . आईपाशी रडायचं नाह ,बापापाशी रडायचं नाह  मग काय यांना मु यमं यांचा 
फोन आणायचा का, येकाला बोल याची संधी दली पा हजे. तु हांला जर कंटाळा येत असेल 
तर उपमहापौरांना थोडा वेळ बसु देत जावा आ ण तु ह  रे ट कर त जा. अशी आ ह  आप याला 
सूचना करते.  

मा.महापौर – हे पहा या ठकाणी वषयांतर होत आहे. कंटाळा वगैरे काह  नाह .   

मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, येक वषयावर चचा झाली पा हजे. आज १ जुन आहे 
पावसाळयाचे दवस आहेत र ते खोदाईस परवानगी देणेत येऊ नये. मा.आयु  साहेब आपण 
आ ण पदािधकार  यांना व ासात घेवुन एक त िनणय घेत जा याम ये म टेनं ची पण र कम 
टाकणेत यावी अशी वनंती करते.  
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मा.सीमा सावळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह. खरंतर या वषयाचा तसा 
आता काह च संबंध राह लेला नाह . वग करणाचा वषयाचं  आज बजेट आहे आ ण एकदा बजेट 
आहे हण यानंतर  आता या वग करणाला तसाह  काह  अथ उरलेला नाह . वषयप केवर 
दो ह  वषय अस यामुळे या यावर आज चचा होत आहे. चचा कर त माट िसट म ये सु दा 
आपण ामु याने ४४४ कोट चं एक टडर काढलेलं आहे याम ये िस नल कं ोलींग असेल, 
सीसीट ह  कॅमेरे आहेत पयावरणा या संदभात काह  नुतनीकरण करतो आहे.  मा.आयु  
साहेब,आपण या महापािलकेत गेली ३ वष आयु  हणुन आहात आपण हे सगळं माट 
िसट म ये घेतलं असतं आ ण एका वेळेस हणजे तु हांला सगळं मा हती आहे. जसं आपण 
पोलीसां या सूचना घेत या आ ण आपण माट िसट चं काम करतोय तसंच आमचे १३३ 
नगरसेवक आहेत यांना आपआप या भागातले  खुप चांग या कारे मा हती असतात कुठ या 
चौकात ॅ फक जॅम होतं,कुठ िस नल बसवायचे आहेत सीसीट ह  कॅमेरे कुठे बसवायचे आहेत 
कोणी िस नल तोडत असेल, कोणी कोणाची पस मारली असेल, कोणी ध का मारला हणुन 
मारामार  होत असतात अनेक गो ी आहेत या याम ये सगळया क हर झा या अस या एकच 
टडर काढलं असत तर आ ण जसंजस आपण हे टडर फॉलोप करतो हा वग करणाचा वषय आहे 
आ ण हे संपुण वष संप यानंतर आलेला आहे. या यापुव चा वषय होता तो ह  तसाच आहे. या 
वषयाम येह  काह  त य नाह  आ ण या वषयाम ये सु दा काह  त य नाह . पण वषय 
सभागृहापुढे आ यानंतर यावर बोललं तर पा हजे नां आ ण चचा क न यातलं चांगल ंकाय 
आ ण वाईट काय मगाशी मा.महापौर यांना वारंवार वनंती कर त होते क , या वषयावर दोन 
िमिनटे बोलाव लागल असतं हणजे यांनी यांची भूिमका प  केली असती यांनी तर 
सांिगतलं होत क , याचा आता काह  उपयोग नाह , ह  योजना लागु होणार नाह . योगेश बहलनी 
हणले क , माग या टँड ंगने ७ कोट  .घेतले जे काह  आरोप केले ते एका िमनीटांत िनर त 

झाले असते. मा.आयु  साहेब यांना खुलासा क  ायला पा हजे होता. यांनी खुलासा न 
के यामुळे आप याला रोज रोज तेच तेच ऐकायला िमळेल मा.आयु  साहेब, माझी आप याला 
वनंती आहे क , माट िसट म ये आपण काम कर त असताना एवढं मोठं टडर आपण काढलेलं 
आहे गे या ३/४ म ह यापासून आपली सगळ  कामे ठ प आहेत आपण  माट िसट  
क पासाठ  जागोजागी र ते खोदलेले आहेत ेनेज लाईन जवळ खोदकाम केलेले आहे. आ ण 

आता पावसाळा सु  झालेला आहे यामुळे ते दु त सु दा करता येणार नाह . एखादं ऍड शनल 
टडर काढुन  हे काम आप याला करता येईल का ते बघावे हे दो ह  वषय तु हांला  सु  करता 
येईल अशी सूचना करते. आ ण या वषयाचा तसा काह  संबंध नाह .तरतुद वग करणाचा वषय 
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आहे. आजच आपली बजेटची सु दा िमट ंग आहे. ध यवाद  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 

अनुकुल- ८१                                            ितकुल- ० 

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

                                 ---- 

मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

                                                वषय मांक- ४ 
दनांक – १/६/२०२०                               वभाग- मा.आयु  
 
      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वृ /४/का व/७३/२०२०,  
              द.०७/०२/२०२०   

        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६८२ द. १७/२/२०२० अ वये. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े े) झाडांचे जतन अिधिनयम 
१९७५ करण ६ कलम १६ अ वये मा.वृ ािधकरणाने तयार केलेले व मंजुर केलेले अंदाजप क 
असुन २०१९-२० चे सुधार त र. .२८,६७,१६,०००/- व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप क 
र. .३२,०३,८१,०००/- इतके आहे. सदर अंदाजप कास मा यता देणेत यावी. 

मा. केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब. ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मनपा माफत मोठया 
माणात वृ ारोपण करणेत येते याच माणे हर तवार  अंतगत देहूरोड जकातनाका ते देहुगांव या 

र याचे कडेने  दुतफा वृ ारोपण करणे याच माणे सी.एम.ई. व इतर िमलीटर  ह मधील ५ 
क.मी.पर सराम ये वृ ारोपण क न याची देखभाल ३ वष करणेस  व याकर ता येणा-या 
खचास मा यता देणेत यावी. 

मा.अॅड.मोरे र शेडग े– मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
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मा.तुषार हंगे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

     यानंतर उपसुचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक – ५३१                               वषय मांक- ४ 
दनांक – १/६/२०२०                              वभाग- मा.आयु  
 
      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वृ /४/का व/७३/२०२०,  
               द.०७/०२/२०२०   

         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६८२ द. १७/२/२०२० अ वये. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े े) झाडांचे जतन अिधिनयम 
१९७५ करण ६ कलम १६ अ वये मा.वृ ािधकरणाने तयार केलेले व मंजुर केलेले अंदाजप क 
असुन २०१९-२० चे सुधार त र. .२८,६७,१६,०००/- व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप क 
र. .३२,०३,८१,०००/- इतके आहे. सदर अंदाजप कास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपा 
माफत मोठया माणात वृ ारोपण करणेत येते याच माणे हर तवार  अंतगत देहूरोड 
जकातनाका ते देहुगांव या र याचे कडेने  दुतफा वृ ारोपण करणे याच माणे सी.एम.ई. व 
इतर िमलीटर  ह मधील ५ क.मी.पर सराम ये वृ ारोपण क न याची देखभाल ३ वष करणेस  
व याकर ता येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 अनुकुल- ८१                                    ितकुल- ० 

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

मा.केशव घोळवे  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी  पुढ ल माण े

ठराव मांडतो.  
                                               वषय मांक- ५ 
दनांक – १/६/२०२०                              वभाग- मा.आयु  
       संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भु ज/०६/का व/१७८/ 
                 २०२०, द.१७/०२/२०२० 
          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६८१३ द.२८/२/२०२० अ वये. 

 

       कै.अ णासाहेब मगर टेड अम  नेह नगर, महारा  कामगार क याण मंडळाकडून 
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मनपाकडे ह तांतर त झाले आहे. सन १९९२ साली महारा  कामगार क याण मंडळाने सदर चा 
क प मनपा या ता यात देणेकामी द.२१/०९/१९९२ रोजी करारनामा क न क प 

ह तांतरणा या बद यात महारा  कामगार क याण मंडळाचे कमचार  मनपा सेवेत समा व  
क न महारा  कामगार क याण मंडळास र. . १ कोट  व खालील माणे ५ भुखंड ता यात 
दे याचे ठर वले होते. 

 

अ. . भूखंडाचे वणन 
ठरावा माणे देय 

जागांचे  े  

देय जागांचे  े  
(चौ.फुट) म ये. 

१) से.नं.२५ मधील लॉट .२९० जवळ ल भुखंड २५,००० चौ.फुट २५,०००चौ.फुट 

२) से.नं.०५ मधील मोशी येथील भुखंड २ एकर ८०,००० चौ.फुट 

३) से.नं.२६ मधील आकुड  रे वे टेशन जवळ ल 
जागा. १ एकर ४०,००० चौ.फुट 

४) स ह .१९५,आर ण .१९० िचंचवड येथील 
मनपा शाळे या मैदानाची आर णाची जागा. २०,००० चौ.फुट २०,००० चौ.फुट 

५) थेरगाव येथील स ह नं.९ येथील १.५ एकर 
जागा  

१.५ एकर ६०,००० चौ.फुट 

                                                          एकूण देय े  :- २,२५,००० चौ.फुट 

 करारना यात नमूद महानगरपािलकेकडून महारा  कामगार क याण मंडळास १ कोट  
पये दे यात आलेले असून जागे या मोबद यात स.ेनं.२५ व २६ मधील नमूद दोन जागे 

ऐवजी स ह न.ं१९५ िचंचवड   येथील ८८,५६० चौ.फुट व अित र  ८७१.५ चौ.फुट असे एकूण 
८९४३१.५ चौ.फुटजागा ३ ठकाणचे जागां या बद यात २७/०५/१९९३ रोजी ह तांत रत 
कर यात आलेली आहे. या पैक  २०,००० चौ.फुट जागा महारा  कामगार क याण 
मंडळास  आव यक अस याने सदर जागा का.क.मंडळास ठेवून उव रत जागा िमळावी अशी 
मागणी आहे. यानुसार ०५ ठकाणी देय े  २,२५,००० चौ.फुट मधून का.क.मंडळास ता यात 
दले या े ा पैक  यांना जी जागा आव यक आहे ते े फळ वजा क न उवर त जागा 
दे याचे वषयप  सादर कर यात आले आहे. तथापी सम  चचअंती एकाच ठकाणी जागा 
देणे सोयीचे असलेने पंपर  येथील खालील वणनातील जागा देणे यो य राह ल हणून यापूव  
सादर केलेले वषयप  र  क न पंपर चे जागेबाबत वषयप  सादर करणेत येत आहे.  
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        महारा  कामगार क याण मंडळास उपरो   जागे पैक   २,०५,००० चौ.फुट  जागा महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम ७९ मधील तरतुद नुसार ३० वष कालावधी 
साठ   देणेबाबत कायवाह  करणसे मा यता देणेत यावी.  

 
मा.बाबासाहेब िञभूवन  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू– मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- 
तसेच महारा  कामगार क याण मंडळ यांना पंपर  स.न. १५० पै. १५१ पै. आर ण . ९५ 
अजमेरा े  २२५०० चौ. मी. पैक . २०५००० चौ. फुट जागा ह तातंर त करणेत येत आहे. तर  
सदरहु भुखंडाम ये बहुउ ेशीय कलाक  व  त सम क प महारा  कामगार क याण मंडळांचे 
वतीने वकिसत करणेत येणार आहे. तर  या भुखंडाचे क पांचे लाभ ाधा याने मोरवाड  हाडा 
कॉलनी, अजमेरा व पंपर  िचंचवड शहर ह मधील सव नाग रकांना िमळणेस मा यता देणेत 
यावी.  व महारा  कामगार क याण मंडळ व महानगरपािलका कराराम ये सदर मु ा घेवुन 
मा य करणेस मा यता देणेत यावी सदर क प ३ वषाचा कालावधीम ये पुण करणेस मा यता 
देणेत यावी. 

मा. ानदेव थोरात   –मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळवे   – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
        यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
ठराव मांक – ५३२                              वषय मांक- ५ 
दनांक- १/६/२०२०                               वभाग- मा.आयु     
   
    संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भु ज/०६/का व/१७८/ 
              २०२०, द.१७/०२/२०२० 

        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६८१३ द.२८/२/२०२० अ वये. 
 

       कै.अ णासाहेब मगर टेड अम  नेह नगर, महारा  कामगारक याण मंडळाकडून 

अ. . भूखंडाचे वणन 
भूखंडाचे े फळ 

(चौ.फुट) 
मागणी 

केलेले े  
योजन 

१) पंपर  स.नं.१५०पै.१५१पै.आर ण . ९५ 
अजमेरा  -  े  २२,५०० चौ.मी. २,४२,१०० चौ.फुट 

२,०५,००० 
चौ.फुट 

बहुउ ेशीय 
कलाक  
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मनपाकडे ह तांतर त झाले आहे. सन १९९२ साली महारा  कामगार क याण मंडळाने सदर 
चा क प मनपा या ता यात देणेकामी द.२१/०९/१९९२ रोजी करारनामा क न क प 
ह तांतरणा या बद यात महारा  कामगार क याण मंडळाचे कमचार  मनपा सेवेत समा व  
क न महारा  कामगार क याण मंडळास र. . १ कोट  व खालील माणे ५ भुखंड ता यात 
दे याचे ठर वले होते. 

 

अ. . भूखंडाचे वणन 
ठरावा माणे देय 

जागांचे  े  

देय जागांचे  े  
(चौ.फुट) म ये. 

१) से.नं.२५ मधील लॉट .२९० जवळ ल भुखंड २५,००० चौ.फुट २५,०००चौ.फुट 

२) से.नं.०५ मधील मोशी येथील भुखंड २ एकर ८०,००० चौ.फुट 

३) 
से.नं.२६ मधील आकुड  रे वे टेशन जवळ ल 
जागा. 

१ एकर ४०,००० चौ.फुट 

४) 
स ह .१९५,आर ण .१९० िचंचवड येथील 
मनपा शाळे या मैदानाची आर णाची जागा. 

२०,००० चौ.फुट २०,००० चौ.फुट 

५) 
थेरगाव येथील स ह नं.९ येथील १.५ एकर 
जागा  

१.५ एकर ६०,००० चौ.फुट 

 
                                                         एकूण देय े  :- २,२५,००० चौ.फुट 

 करारना यात नमूद महानगरपािलकेकडून महारा  कामगार क याण मंडळास १ कोट  
पये दे यात आलेले असून जागे या मोबद यात से.नं.२५ व २६ मधील नमूद दोन जागे 

ऐवजी स ह नं.१९५ िचंचवड   येथील ८८,५६० चौ.फुट व अित र  ८७१.५ चौ.फुट असे एकूण 
८९४३१.५ चौ.फुटजागा ३ ठकाणचे जागां या बद यात २७/०५/१९९३ रोजी ह तांत रत 
कर यात आलेली आहे. या पैक  २०,००० चौ.फुट जागा महारा  कामगार क याण 
मंडळास  आव यक अस याने सदर जागा का.क.मंडळास ठेवून उव रत जागा िमळावी अशी 
मागणी आहे. यानुसार ०५ ठकाणी देय े  २,२५,००० चौ.फुट मधून का.क.मंडळास 
ता यात दले या े ा पैक  यांना जी जागा आव यक आहे ते े फळ वजा क न उवर त 
जागा दे याचे वषयप  सादर कर यात आले आहे. तथापी सम  चचअंती एकाच ठकाणी 
जागा देणे सोयीचे असलेने पंपर  येथील खालील वणनातील जागा देणे यो य राह ल हणून 
यापूव  सादर केलेले वषयप  र  क न पंपर चे जागेबाबत वषयप  सादर करणते येत आहे.  
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    महारा  कामगार क याण मंडळास उपरो   जागे पैक   २,०५,००० चौ.फुट  जागा 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम ७९ मधील तरतुद नुसार ३० वष कालावधी 
साठ   देणेबाबत कायवाह  करणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच महारा  कामगार क याण 
मंडळ यांना पंपर  स.न. १५० पै. १५१ पै. आर ण . ९५ अजमेरा े  २२५०० चौ. मी. पैक . 
२०५००० चौ. फुट जागा ह तातंर त करणेत येत आहे. तर  सदरहु भुखंडाम ये बहुउ ेशीय 
कलाक  व  त सम क प महारा  कामगार क याण मंडळांचे वतीने वकिसत करणेत येणार 
आहे. तर  या भुखंडाचे क पांचे लाभ ाधा याने मोरवाड  हाडा कॉलनी, अजमेरा व पंपर  
िचंचवड शहर ह मधील सव नाग रकांना िमळणेस मा यता देत आहे. व महारा  कामगार 
क याण मंडळ व महानगरपािलका कराराम ये सदर मु ा घेवुन मा य करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सदर क प ३ वषाचा कालावधीम ये पणु करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

    अनुकूल- ८१                                   ितकुल- ० 

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

                                ---- 

मा. वकास डोळस – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

                                                 वषय मांक- ६ 
दनांक – १/६/२०२०                                वभाग- मा.आयु  
 
                 संदभ -१) मा.महापािलका आयु यांचे प   
                    .मसाभा/ं५/का व/१०३/२०२०, द.२८/०२/२०२० 

२) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६८९९ द.२८/२/२०२०  
   अ वये. 
 

     मनपा या प रसरातील णालय ेव इतर संल न (मनपासह) जैव वैदयक य सं थामधून 

अ. . भूखंडाचे वणन 
भूखंडाचे े फळ 

(चौ.फुट) 

मागणी 
केलेले े  

योजन 

१) 
पंपर  स.नं.१५०पै.१५१पै.आर ण . ९५ 
अजमेरा  -  े  २२,५०० चौ.मी. 

२,४२,१०० चौ.फुट 
२,०५,००० 
चौ.फुट 

बहुउ ेशीय 
कलाक  
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िनमाण होणा-या जैव वैदयक य कच-याची याबाबतचा कायदा, िनयम व मागदशक सुचना या 
गो ीं या यो य या अंमलबजावणी बाबत गा ंिभयान े वचार करणे आव यक आहे.   या सव 
बाबींचा वचार करता मोशी येथे जैव वैदयक य घनकचरा व हेवाट चा Plant थलांतर त 
कर यासाठ  M/s.Pasco Environmental Sol. Pvt. Ltd.,  यांनाच करारनामा अट .२२ नुसार 
चाल ू Terms वर नवीन Plant  थापन क न संचालन पुढ ल १५ वष करावे क  न यान ेिन वदा 
काढावी ?  याबाबत वचारणा करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७२ (ब) नुसार 
सोबत जोडले या प  - अ, ब, क व ड चे अवलोकन क न मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर , तुत वषयातील काम मे.पा को इ हायरमटल सो युशन ा.िल. यांचे 
कडून अट .२२ नुसार चालू Terms वर नवीन Plant थापन क न पुढ ल १५ वष संचालन 
करणेस मा यता देणेत यावी.  

मा.कंुदन गायकवाड – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.तुषार हंगे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ तहकुब ठेवणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा. अिभषेक बारणे – मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो. 
 
         यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
 
ठराव माकं – ५३३                               वषय मांक- ६ 

दनांक – १/६/२०२०                               वभाग- मा.आयु   

            
   संदभ -१) मा.महापािलका आयु यांचे प  .मसाभां/५/का व/१०३/२०२०, 
            द.२८/०२/२०२० 

      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६८९९ द.२८/२/२०२० अ वये. 
      वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   

    अनुकुल- ८१                                     ितकुल-० 

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

                           -------  

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
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                                                वषय मांक- ७ 
दनांक १/६/२०२०                                 वभाग- मा.आयु  
     संदभ - १) मा.सागर आंगोळकर, मा.पंकज भालेकर यांचा ताव– 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६९२१ द.२८/२/२०२० अ वये. 

 

       महानगरपािलके या मु य इमारतीम ये मनपा या व वध वभागांचे कायालय कायरत 
आहे. यामुळे येथे खुप मो या माणावर नागर क तसेच अिधकार  व पदािधकार  यांची वदळ 
कायम असते. मनपा कायालयाम ये कामकाजािनिम  आले या पदािधकार  य ं ना मनपा 
आवारात वाहन लावणेकामी जागा अपुर  पडत अस या कारणाने मनपा या मु य 
वेश ारासमोर ल कै.अ णासाहेब मगर यां या पुत या पयतची सव जागा ह पदािधकार  व 

नगरसद य यांचेक रता कायम व पी राखीव ठेवावी. तसेच मा.महापौर, मा. थायी सिमती 
सभापती यांचे वाहनास मु य वेश ारा या डा या बाजूस व मा.उपमहापौर व मा.आयु  यांचे 
वाहनास मनपा मु य वेश ारा या उज या बाजुची जागा राखीव ठेव यात आलेली आहे. तसेच 
स ा ढ प नेता, वरोधी प नेता यांचे वाहनास मनपा मु य वेश ारा समोर ल खांबा या 
वेश ाराकड ल बाजु या पुढ ल दोन जागा राखीव ठेव यात या यात. तसेच मनपा मु य 

इमारती या मागील बाजुचा पर सर व कामगार क याण वभागापासून मनपा या आऊट गेट 
पयतचा प रसर कमचार  व नागर क यांचे वाहनांक रता तसेच द यांगासाठ  आर त असले या 
वाहनां या आर ीत जागे या शेजार ल प रसर माजी आमदार, माजी महापौर, माजी सभापती 
यांचे वाहनांक रता खुला ठेवणेस मा यता देणसे तसेच मनपा पर सरात वाहन पा कगचे िनयोजन 
व िनयं ण सुर ा वभागामाफत कर यास व मा.महानगरपािलका सभा अथवा मह वाचे 
काय माचे वेळ  मा.पदािधकार  यांचे वाहनािशवाय इतर वाहनां या पा कगबाबत पर थतीनुसार 
ता पुर या व पात बदल कर याचे अिधकार सुर ा वभागास देणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े– मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.तुषार हंगे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ द र  दाखल करणेत यावा अशी सूचना मी 
मांडतो. 
मा.अिभषेक बारण े– मा.महापौर साहेब,  सुचनेस अनुमोदन देतो.  
        यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक  - ५३४                             वषय मांक – ७ 
दनांक -१/६/२०२०                               वभाग- मा.आयु  
      

     संदभ - १) मा.सागर आंगोळकर, मा.पंकज भालेकर यांचा ताव– 
         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६९२१ द.२८/२/२०२० अ वये. 
 
          वषय मांक ७ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
अनुकुल- ८१                                          ितकुल-० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                             ----- 

मा. िभमाबाई फुगे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
                                              वषय मांक – ८ 
दनांक -१/६/२०२०                              वभाग- मा.आयु  
      

          संदभ – १) मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .६९७३, द.११/०३/२०२० 
 
         पंपर  िचंचवड शहरात मोठया सं येने सैिनक कुटंूब िश ण आ ण रोजगारा या 
उ ेशाने थाियक झालेले आहेत.  आज शहरात क येक वषापासून राहत असले या या सैिनक 
प रवारातील मुले सै यात देशसेवा करत आहेत. ज मू का मरसह लेह-लडाख व इतर भागात 
अ यंत कठ ण प र थतीम ये सीमेवर देश र णासाठ  तैनात आहेत.  रा यातील व वध 
ज हयातील जवान शह द झा यावर क  शासन तसेच रा य सरकार व थािनक पातळ वर 
शह द प रवारास आिथक मदत केली जाते. खुप मोठा नावलौक क आप या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचा आज रा यात व देशात आहे.  आप या पंपर  िचंचवड शहरात थाियक 
असले या सैिनक प रवारातील जवान देशसेवा करताना यापुढ ल काळात शह द झा यास या 
कुटंूबाला महानगरपािलके यावतीने आिथक मदत पये ५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख 
फ ) व रत देणेस मा यता देणेकामी, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने उपल ध झालेला 
हा िनधी शह द कुटंूबातील मुलां या िश णासाठ  व भ व यासाठ  खूप मोठा हातभार लावेल 
आ ण सैिनक प रवाराचे मनोबल िन तपणे उंचावले जाईल आ ण जवानां या सव च 
बिलदानाचा मान-स मान राख याचे काय या िनिम ाने िन त होईल. याबाबत धोरण ठर वणेची 
संपूण कायवाह  नागरव ती वभागाकडून कर यास मा यता देणेत यावी.  
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मा.योगीता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.तुषार हंगे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसुचना मांडतो- टाटा ुपचे सवसवा 
उ ोगपती मा. रतन टाटा यांनी कोरोना व द या लढाईत मदतीचा हात पुढे केला आहे. 
यासाठ  टाटा उ ोग समुहा या वतीने त बल १ हजार ५०० कोट ची मदत केली आहे. िशवाय 

मुंबई येथील हॉटेल ताज वनामोबदला कोरोना व द या ल याम ये काम करणा-या वै क य 
अिधकार  व कमचा-यानंा राह यासाठ  उपल ध क न दले. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ह त कोरोनाचा ितबंध कर यासाठ  भर व अशी मदत केली आहे. याच माणे यांनी देशावर 
या या वेळ  संकटे आली अशा वेळेस सवतोपर  मदत केली आहे. 

 वा तवत: टाटा उ ोग समुह हा पंपर  िचंचवड शहरा या जडणघडणीत व 
नावलौक कात भर टाकणारा मोठा उ ोग समुह आहे. टाटा उ ोग समुहा या मा यमातुन 
पंपर  िचंचवड शहरातील अनेक त णांना उ ोग यवसाय व नोक-या उपल ध क न 
दे याम ये यांचा िसंहाचा वाटा आहे. हणून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
महासभे या मा यमातुन मा. रतनजी टाटा साहेब यांना सव च असा भारतर  पुर काराने 
स मािनत करणेत यावे अशी रा य व  क शासनाकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत 
यावी. 
मा.केशव घोळवे  – मा.महापौर साहेब, उपसुचनेस अनुमोदन देतो. 
मा. िभमाबाई फुगे – मा.महापौर साहेब, उपसुचना वकारली आहे. 

यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 
ठराव मांक - ५३५                            वषय मांक – ८ 
दनांक -१/६/२०२०                             वभाग- मा.आयु  
 
       संदभ – १) मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

               २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .६९७३, द.११/०३/२०२० 
 
     पंपर  िचंचवड शहरात मोठया सं यनेे सैिनक कुटंूब िश ण आ ण रोजगारा या 
उ ेशाने थाियक झालेले आहेत. आज शहरात क येक वषापासून राहत असले या या 
सैिनक प रवारातील मुले सै यात देशसेवा करत आहेत. ज मू का मरसह लेह-लडाख व 
इतर भागात अ यंत कठ ण प र थतीम ये सीमेवर देश र णासाठ  तैनात आहेत. 
रा यातील व वध ज हयातील जवान शह द झा यावर क  शासन तसेच रा य सरकार व 
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थािनक पातळ वर शह द प रवारास आिथक मदत केली जाते. खुप मोठा नावलौक क 

आप या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा आज रा यात व देशात आहे. आप या पंपर  
िचंचवड शहरात थाियक असले या सैिनक प रवारातील जवान देशसेवा करताना यापुढ ल 
काळात शह द झा यास या कुटंूबाला महानगरपािलके यावतीने आिथक मदत पये 
५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) व रत देणेस मा यता देणते येत आहे, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके यावतीने उपल ध झालेला हा िनधी शह द कुटंूबातील मुलां या 
िश णासाठ  व भ व यासाठ  खूप मोठा हातभार लावेल आ ण सैिनक प रवाराचे मनोबल 
िन तपणे उंचावले जाईल आ ण जवानां या सव च बिलदानाचा मान-स मान राख याचे 
काय या िनिम ाने िन त होईल. याबाबत धोरण ठर वणेची संपूण कायवाह  नागरव ती 
वभागाकडून कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच टाटा ुपचे सवसवा उ ोगपती मा. 
रतन टाटा यांनी कोरोना व द या लढाईत मदतीचा हात पुढे केला आहे. यासाठ  टाटा 
उ ोग समुहा या वतीने त बल १ हजार ५०० कोट ची मदत केली आहे. िशवाय मुंबई 
येथील हॉटेल ताज वनामोबदला कोरोना व द या ल याम ये काम करणा-या वै क य 
अिधकार  व कमचा-यानंा राह यासाठ  उपल ध क न दले. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ह त कोरोनाचा ितबंध कर यासाठ  भर व अशी मदत केली आहे. 
याच माणे यांनी देशावर या या वेळ  संकटे आली अशा वेळेस सवतोपर  मदत केली 

आहे. 
 वा तवत: टाटा उ ोग समुह हा पंपर  िचंचवड शहरा या जडणघडणीत व 

नावलौक कात भर टाकणारा मोठा उ ोग समुह आहे. टाटा उ ोग समुहा या मा यमातुन 
पंपर  िचंचवड शहरातील अनेक त णांना उ ोग यवसाय व नोक-या उपल ध क न 
दे याम ये यांचा िसंहाचा वाटा आहे. हणून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
महासभे या मा यमातुन मा. रतनजी टाटा साहेब यांना सव च असा भारतर  पुर काराने 
स मािनत करणेत यावे अशी रा य व  क शासनाकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

अनुकूल-८१                                      ितकुल-० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 

कट केले. 
                            ---- 
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मा.योगीता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक  - ५३६                              वषय मांक – ९ 
दनांक -१/६/२०२०                               वभाग- मा.आयु  
 

  संदभ -  १) मा.महापािलकाआयु  यांचे प  .ब केा/१४/२०२० 

             द.१०/०२/२०२० 
२) मा. वधी सिमती सभा ठराव .३१ द.२०/२/२०१० अ वये. 

   
      मुकाई चौक ते भ श  चौक बीआरट एस र याचे काम चालु आहे. या कामांतगत 
िनसगदशन सोसायट  जवळ रे वे ओ हर जचे कामात महारा  रा य वज पारेषण कंपनीचा 
इएच ह  टॉवर हल वणे व टॉवरची उंची वाढ वणे आव यक आहे. या कामाचे महारा  रा य 
वज पारेषण कंपनीकडून सुधार त अंदाजप क ा  झालेले आहे. तसेच कामासाठ  रे वे लॉक 
व महारा  रा य वज पारेषण कंपनीचा २२० क. हो. दाबाचा वज पुरवठा बंद करणेसाठ चे 
चाजस यांचा एकुण अंदाजे खच र. .२५,००,००,०००/- (अ र  र. . पंचवीस कोट  फ ) 
इतका खच अपे त आहे. या कामाची शास कय मा यता र. .७,००,००,०००/- इतक  
मा.महापािलकासभेने ठराव .१०२ दनांक२८/११/२०१७ अ वये यापुव  दलेली होती. तर  
उपरो  वषयां कत कामास र. .२५,००,००,०००/- (अ र  र. . पंचवीस कोट  फ ) या 
रकमेस सुधार त शास कय मा यता िमळणेकामी मा.आयु  यांची िशफारस असली तर  
सदरचा वषय द र  दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.संिगता भ डव े – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.    

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता---   

    अनुकूल- ८१                                     ितकुल-० 

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

                               ---- 

मा. िभमाबाई फुग े –  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
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ठराव मांक  - ५३७                             वषय मांक –१० 
दनांक -१/६/२०२०                               वभाग- मा.आयु  
 
         संदभ - १) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प  . वभाअक/३/ 
                   का व/३८/२०२० दनांक ०४/०३/२०२० 
 

 क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या 
कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध 
क न शहर हागणदार  मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश 
आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ 
कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे. 
सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मेर.  
६,४१,३४,९६१/- व १२,०५,३४,९७४/- असे एकुण र.  १८,४६,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले 
आहे. ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/-, 
रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 
         व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक २९/०२/२०२० 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े– 

 

प  “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पपरी चचवड 

महानगरपािलका 

 

शेरा 

िज हा पुणे  

वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज  

केले या कुटंुबांची सं या 
१८१६६ 
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 सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते आला.  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या  

संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 

 अजाची सं या 

१८१६६ 

  

मंजूर अजाची एकूण सं या १५६५५ 
  

 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण -१५६२३ 

  

मनपामाफतबांधकाम पुण – १०८३१ 

सी.एस.आर (एनजीओ) माफत  
बांधकाम  - ४७९२ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 
मिहला – २६२िसटस कामकाज पूण 

पु ष – ३२० िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
पिहला ह ा 

१११६० लाभाथ  
GOI+GOM=६६९.६०लाख 

          GOI = २०००/- व  

 

 GOM= ४०००/-िह सा 

ULB =   २२३.२० लाख ULB = २०००/- िह सा 

  एकुण  ८९२.८  लाख   

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा 

१०५५१ लाभाथ  GOI+GOM=६३३.०६लाख 

         GOI = २०००/- व  

GOM= ४०००/-िह सा 

    ULB = २११.०२ लाख ULB = २०००/- िह सा 

             एकुण  ८४४.०८ लाख   
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मा.योिगता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.      
    अनुकूल-८१                                      ितकुल -० 
   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

                         ----- 
मा. केशव घोळवे –   मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक  - ५३८                            वषय मांक –११ 
दनांक -१/६/२०२०                              वभाग- मा.नगरसिचव  
 

मा. वधी सिमती 
अ) दनांक ०७/०२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

मा.बाबासाहेब भूवन  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
         यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 
    अनुकूल- ८१                                        ितकुल- ०  
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                           ---- 
मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक  - ५३९                           वषय मांक –१२ 

दनांक -१/६/२०२०                             वभाग- मा. नगरसिचव  

                      मा.शहर सुधारणा सिमती 

        अ) दनांक २२/१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
मा. बाबासाहेब भुवन – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 

अनुकूल- ८१                                        ितकुल- ० 

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

                               -----  
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मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक  - ५४०                           वषय मांक –१३ 
दनांक -१/६/२०२०                             वभाग- मा. नगरसिचव 
 

मा.िश ण सिमती सभा 
        अ) दनांक ६/२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
मा.बाबासाहेब भुवन   – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
         यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
अनुकूल-८१                                         ितकुल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र करणेत येत आहे.  
 
 

      (उषा उफ माई मनोहर ढोरे  ) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/६/का व/०८/२०२० 
दनांक - ७/७/२०२० 

                                                       
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर -४११ ०१८. 
 

 त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या 
      कायवाह साठ  रवाना.  
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( . व/ग े/थेर/१/२१९/२०१९ द.३१/०१/२०२० अ वये वषय मांक ३ चे लगत)    
 

  


