
1 
 

 
 

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

कायप का मांक – ६१ 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.०७.२०१६                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जुल-ै२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

बुधवार द.२०.०७.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 

उपि थत होत.े  

 

१.   मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.   मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५.   मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.   मा.भालेकर अ णा दल प 

७.   मा.सौ. वाती मोद साने 

८.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.   मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.   मा.सायकर अजय शंकरराव 

११.   मा.जाधव साधना रामदास 

१२.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१३.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप 

१५.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

१७.  मा.बाबर शारदा काश 

१८.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१९.  मा.उ हास शे ी 
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२०.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२१.  मा.पवार संगीता शाम 
२२.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२३.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२४.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२६.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२७.  मा.भारती फरांदे 

२८.  मा.आर.एस.कुमार 

२९.  मा.जावेद रमजान शेख 

३०.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

३१.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३२.  मा.राजू मसाळ  

३३.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३४.  मा.नेटके सुमन राज  

३५.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३६.  मा.भ डवे सं गता राज  

३७.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३८.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३९.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

४०.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४१.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४२.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४३.  मा.अपणा नलेश डोके 

४४.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४५.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४६.  मा.जय ी वसंत गावड े

४७.  मा. साद शे ी  

४८.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  
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४९.  मा.शेख अ लम शैकत 

५०.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५१.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५२.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५३.  मा.म डगेर  वषा वलास 

५४.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५५.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५६.  मा.सुपे आशा र वं  

५७.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५८.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५९.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६०.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६१.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६२.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६३.  मा. दा बाजीराव लांड े

६४. मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६५.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६६.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६७.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६८.  मा.सावळे समा र वं  

६९.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७०.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७१.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७२.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७३.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७४.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७५.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७६.  मा.कैलास महादेव कदम 

७७.  मा.छाया जग नाथ साबळे 
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७८.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७९.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८०.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८१.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८२.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८३.  मा.काळे वमल रमेश 

८४.  मा.पाडाळे नता वलास 

८५.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८६.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८७.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८८.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८९.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९०.   मा.बारणे नलेश हरामण 

९१.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९२.   मा.बारणे माया संतोष 

९३.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९४.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९५.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९६.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९७.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९८.   मा.च धे आरती सु रेश 

९९.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१००.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०१.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०२.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०३.   मा.जगताप राज  गणपत  

१०४.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०५.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०६.   मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  



5 
 

१०७.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०८.   मा.जम सोनाल  पोपट 

१०९.   मा. शांत शतोळे 

११०.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१११.   मा.काटे रो हतअ पा सदुाम 

११२.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

११३.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

११४.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११५.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११६.   मा.संजय केशवराव काटे 

११७.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११८.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११९.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
  

        या शवाय मा.गावडे- सह आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर- 

मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वैदयक य अ धकार , 

मा.पाट ल, मा.दुधकर, मा.पठाण - सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, 

मा.डोईफोडे, मा.मान,े मा.दंडवत,े मा.माछरे, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर, मा.आ ट कर-सहा.आयु त, 

मा.पवार-कायदा स लागार, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, 

मा.बरशे ी, मा.कांबळे -कायकार  अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

                                     ---------- 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

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

१) पंपर  चंचवड शहरा या मंजूर वकास योजनेत पंपर  कॅ प मधील बॅरॅ स े   

दाटव ती हणून दश व याकामी महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम 

३७ अ वये फेरबदल कर यास आ ण फेरबदलाची सव वैधा नक कायवाह  पुण क न 

फेरबदलाचा ताव शासनास मंजुर साठ  सादर कर याकामीचा मा. थायी स मतीचा ताव 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा. थायी स मती सभेची मागणी मतास टाकणेत 

आल  असता - 

अनुकूल -९९            तकूल – ० 
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 अशी मते पडल  व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत  
आला अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                    ------ 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. दोन दवसापुव   

कोपड  गावाम ये मुल वर जो बला कार झाला आ ण बला कार झा यानंतर या मुल ची 

अमानुष हा या कर यात आल  याचा थमत: मी रा वाद  प ा या वतीने नषेध करत.े 

मा.महापौर साहेब, कायदा आ ण सु यव था ह  या प दतीने आता शासनाकडून चाल वल  

जाते याचा थम आ ह  सव मह ला नषेध करतो. आज एखादया मुल ंवर बला कार होतो 

आ ण या मुल वर बला कार झा यानंतर शासन पाच लाख कंवा तीन लाख अशी काह तर  

याची कमंत दल  जात,े मला वाटते मह लेची कमंत शासनाम ये ह च ठरल  जाते का हा 

न आहे आ ण आज कायदा आ ण सु यव था याचा जो बोजवारा वाजलेला आहे या यामुळे 

कुठ या प दतीने आ ह  मह ला जाणार आहोत हा मोठा न आ हांला भेडसावतो. तर  आज 

मला वाटत आपण या गो ट चा नषेध क न आजची सभा द. ५/८/२०१६ पयत तहकूब करावी.          

 
मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े   

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी आता जो 

सुजाताताई पालांडे यांनी वषय मांडला, नि चतच जी घटना झाल  ती अ यंत नषेधाह आहे. 

कोणतीह  मह ला काय, कोणताह  पु षह  या घटनेच ंसमथन क  शकत नाह . परंतु याची 

कायदया या चौकट म ये जी काह  श ा आहे, कठोरात कठोर श ा हावी अशी आम या 

सगळयांची मागणी आहे. यामुळे मीह  या घटनेचा नषेध करत.े याचबरोबर मा.महापौर 

साहेब, आ ह  वतमानपञाम ये बातमी वाचल  होती क  पांडूरंगा या मुत  चोर ला गे या 

यामुळ संपुण नगरसेवकांची बदनामी झालेल  आहे. मा.महापौर साहेब, आपण एकतर हा श द 

मागे यावा कंवा याचा खुलासा करावा क  न क  मुत  चोर ला गेले या आहेत का. कारण 

चोर हा श द फार मोठा आहे. एकतर तु ह  सांगा क  हा श द चुक चा आहे, हा श द तु ह  

घेतलेला न हता कंवा जो घेतला या यातून काह तर  गैरसमज समोर यांचा झालेला आहे, 

याचा खुलासा हावा. 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, सभेम ये तहकूबी मांडलेल  आहे याला अनुमोदन 

दलेले आहे. दांजल तर  वाहू न या अगोदर. 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, तहकूबी मांडलेल  आहे पह ला तहकूबीचा नणय दया 

याला अनुमोदन दलेल आहे. 

(सभागृ हात ग धळ)  

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, तु ह  येथे खुलासा दया अ यत: आ हांला तुम या 

दालनात याव लागेल. आ ह  सु दा या घटनेचा नषेध केलेला आहे. नगरसेवकां या बाबतीत 
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चोर हा श द या ठकाणी आलेला आहे. या गो ट चा फ त खुलासा हावा अशी आमची ई छा 

आहे. मुत चोर जर तु हांला माह ती असतीलतर यांची नाव आपण घेतल  पाह जेत. आपण 

अ यंत ामा णकपणे काम करता यामुळे तु हांला झालेल  घटना सहन झालेल  नाह  आ ण 

तु ह  वत: या भोळेपणाम ये बोलून गेलात परंतु बोल यामुळे नगरसेवक या यामुळे बा धत 

झालेले आहेत. यामुळे मा.महापौर साहेब, येथे खुलासा हावा आ ण या घटनेचा ती  श दात 

आ ह  सु दा नषेध केलेला आहे. या नषेधा या पाठ माग दुसर  गो ट लपवू नये. तु ह  

दो ह  गो ट चा या ठकाणी खुलासा करावा. दांजल  दयावी पण या आ द खुलासा करावा 

अ यत: आ हांला तुम या दालनात येवून अंदोलन करावे लागेल.  

मा.महापौर - सव नगरसेवक माझे आहेत, मी एका प ाची नाह , शहराची महापौर आहे. सगळे 

नगरसेवक माझेच आहेत. यावेळी या मु या दयाय या हो या वारकर  येतात, यांना वाटत 

काह  काह  नगरसेवकांकडे ते मागत असतात यावेळेसच मी बोदाडेनां सांगीतल होत क मु या  

६५० घे याऐवजी ८०० या यात. गे यावेळेस सतरं या वाट या, या काह  वारकर  लोकांना 

मळा या न ह या. सगळयांनी बसून यावे, खुलासा करायचा आहे. “कर नाह  याला डर 

नाह ” मला खुलासा क  दया...... 

(मा.नगरसेवक सभागृ हा बाहेर नघुन चालले)   

(सभागृ हात ग धळ)    

मा.महापौर – सवाचे आभार मानुन ह  सभा शु वार द.५/०८/२०१६ रोजी दुपार  २.०० पयत   

तहकूब कर यात येत आहे.  
 
 
 
 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

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

कायप का मांक – ६१ 
सभावृ तांत 

( दनांक २०/०७/२०१६ ची तहकूब सभा) 
दनांक – ५.०८.२०१६                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे जुल-ै२०१६ ची) द.२०.०७.२०१६ ची तहकूब 

मा.महापा लका सभा शु वार द.५.०८.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या 

शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.सौ. वाती मोद साने 

८.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.  मा.जाधव साधना रामदास 

१०.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

११.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१२.  मा.काळजे नतीन ताप 

१३.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१४.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

१५.  मा.ब हरवाड ेनारायण सदा शव  

१६.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१७.  मा.उ हास शे ी 

१८.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
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१९.  मा.पवार संगीता शाम 
२०.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२१.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२२.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२४.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२५.  मा.भारती फरांदे 

२६.  मा.आर.एस.कुमार 

२७.  मा.जावेद रमजान शेख 

२८.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३०.  मा.राजू मसाळ  

३१.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३४.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३५.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३६.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३७.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

३८.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

३९.  मा.अपणा नलेश डोके 

४०.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४१.  मा.जय ी वसंत गावड े

४२.  मा. साद शे ी  

४३.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४४.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४५.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४६.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४७.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 
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४८.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

४९.  मा.सुपे आशा र वं  

५०.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५१.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५२.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५३.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५४.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

५५.  मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

५६.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५७.  मा.सावळे समा र वं  

५८.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

५९.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६०.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६१.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६२.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६३.  मा.कदम सदगु  महादेव 

६४.  मा. गता सुशील मंचरकर 

६५.  मा.कैलास महादेव कदम 

६६.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

६७.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

६८.  मा.टाक अ ण मदन  

६९.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७०.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७१.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७२.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७३.  मा.पाडाळे नता वलास 

७४.  मा. वनोद जयवंत नढे 

७५.  मा.तापक र अ नता मि छं    

७६.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
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७७.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

७८.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

७९.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८०.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८१.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८२.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८३.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८४.   मा.च धे आरती सु रेश 

८५.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

८६.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

८७.   मा.जगताप राज  गणपत  

८८.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

८९.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९०.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९१.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

९२.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

९३.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

९४.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

९५.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

९६.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

९७.   मा.संजय केशवराव काटे 

९८.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

९९.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१००.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
 

     या शवाय मा. दनेश वाघमारे आयु त, मा.तानाजी शंदे- अ त र त आयु त,   

मा.उ हास जगताप- नगरस चव, मा.तळदेकर- मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अ भयंता, 

मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वैदयक य अ धकार , मा.लांड-ेमु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु त, 

मा.पाट ल, मा.दुधकर, मा.तुप,े मा.पठाण - सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुड-े वकास अ भयंता, 

मा.डोईफोडे, मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर, मा.आ ट कर, 
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मा.लोणकर-सहा.आयु त, मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान अ ध क,  

मा.कारेकर- शासन अ धकार  ( श णमंडळ), मा. नकम, मा.लडकत, मा.बरशे ी, मा.कांबळे, 

मा.ओंभासे, मा.गायकवाड -कायकार  अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

                                     ---------- 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.    
मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मु ंबई-गोवा महामागावर ल महाडजवळील राजेवाडी  

येथील पूल दुघटनेत मृ यूमुखी पडलेले वासी, ा सम ये झाले या दहशतवाद  ह यात 

मृ यूमुखी पडलेले नागर क, कोपड  िज.अहमदनगर येथील अ याचार घटनेत मृ यू पावलेल  

अ पवयीन मुलगी तसेच महा वेतादेवी- ये ठ ले खका व सामािजक कायक या, नंदू पोळ -

ये ठ अ भनेत,े श. ी.पुरा णक- इ तहास संशोधक, कुणाल संजय नगुडकर, अिजं य 

कारखानीस, ओंकार वीण मंचरकर व राजवीर संह ठाकूर - मु ंबई-पुणे ुतगती मागावर 

अपघातात मृ यूमुखी पडलेले, ीपती गणपती जाधव, गजराबाई भाऊसाहेब भुजबळ, अ ण 

पंपळीकर, वीणा सह बु -े सु स  गा यका, डॉ.रा. च.ंढेरे - ये ठ लेखक, समी क व 

संशोधक, वसु ंधरा पडसे नाईक - ये ठ प कार,  संपा दका, ले खका, वसंत हळबी - ये ठ 

कवी, मुबारक बेगम- ये ठ गा यका, ताराबाई के  गायकवाड-महापौर क ातील चोपदार रमेश 

के  गायकवाड यां या मातो ी. यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत 

यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.सुरेखा साळुंके – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
 

मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल.) 

 

मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, सभा शु वार द. ५/८/२०१५ रोजी दुपार  २.२० पयत 

तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.सुरेखा साळुंके - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े  

मा.महापौर – सवा या संमती माणे शु वार दनांक ५/८/२०१५ रोजी दुपार  २.२० पयत सभा 

तहकूब कर यात येत आहे.  

            --------  
 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापा लका सभा 
कायप का मांक – ६१ 

सभावृ तांत 
( दनांक २०/०७/२०१६ व द.५.०८.२०१६ (द.ु२.००) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ५.०८.२०१६                           वेळ – दुपार  २.२० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे जुल-ै२०१६ ची) द.५.०८.२०१६ (द.ु२.००) ची 

तहकूब मा.महापा लका सभा शु वार द.५.०८.२०१६ रोजी दुपार  २.२० वा.महानगरपा लके या 

शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.सौ. वाती मोद साने 

८.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.  मा.जाधव साधना रामदास 

१०.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

११.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१२.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१३.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

१४.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१५.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१६.  मा.उ हास शे ी 

१७.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
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१८.  मा.पवार संगीता शाम 
१९.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२०.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२१.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२२.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२३.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२४.  मा.भारती फरांदे 

२५.  मा.आर.एस.कुमार 

२६.  मा.जावेद रमजान शेख 

२७.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२८.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

२९.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३०.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३१.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३२.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३३.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३४.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

३५.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

३६.  मा.अपणा नलेश डोके 

३७.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३८.  मा.जय ी वसंत गावड े

३९.  मा. साद शे ी  

४०.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४१.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४२.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४३.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४४.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४५.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

४६.  मा.सुपे आशा र वं  



15 
 

४७.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४८.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

४९.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५०.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५१.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

५२.  मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

५३.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५४.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

५५.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

५६.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

५७.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
५८.  मा.कदम सदगु  महादेव 

५९.  मा. गता सुशील मंचरकर 

६०.  मा.कैलास महादेव कदम 

६१.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

६२.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

६३.  मा.टाक अ ण मदन  

६४.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

६५.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

६६.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

६७.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

६८.  मा.पाडाळे नता वलास 

६९.  मा. वनोद जयवंत नढे 

७०.  मा.तापक र अ नता मि छं    

७१.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७२.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

७३.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

७४.   मा.बारणे नलेश हरामण 

७५.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
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७६.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

७७.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

७८.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

७९.   मा.च धे आरती सु रेश 

८०.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

८१.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

८२.   मा.जगताप राज  गणपत  

८३.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

८४.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

८५.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

८६.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

८७.   मा.काटे राज  भकनशठे 

८८.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

८९.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

९०.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

९१.   मा.संजय केशवराव काटे 

९२.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

९३.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
 

     या शवाय मा. दनेश वाघमारे आयु त, मा.तानाजी शंदे- अ त र त आयु त,   

मा.उ हास जगताप- नगरस चव, मा.तळदेकर- मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अ भयंता, 

मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वैदयक य अ धकार , मा.लांड-ेमु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु त, 

मा.पाट ल, मा.दुधकर, मा.तुप,े मा.पठाण - सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुड-े वकास अ भयंता, 

मा.डोईफोडे, मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर, मा.आ ट कर, 

मा.लोणकर-सहा.आयु त, मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान अ ध क,  

मा.कारेकर- शासन अ धकार  ( श णमंडळ), मा. नकम, मा.लडकत, मा.बरशे ी, मा.कांबळे, 

मा.ओंभासे, मा.गायकवाड -कायकार  अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

                                      ---------- 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.    
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मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. गे या काह  

दवसात आपण पाहतो आहोत क  महारा  वेगवेगळया गो ट ने होरपळून नघतो. पुर 

प रि थती असेल, चालु असलेले वधीमंडळाच अ धवेशन असेल, अ धवेशनात सु दा अनेक 

वषय चघळले गेलेत आ ण या महारा ाचे जे तुकडे कर याचे स ताधार  प ाचे धोरण     

लोकसभेम ये ठेव यात आलं. महारा ाचे तुकडे कर यासंबंधीची भू मका भाजपा या 

खासदारानी लोकसभेम ये मांडल  आ ण याचे पडसाद वधानसभेम ये सु दा उमटले गेले.  

खरंतर महारा ाचे तुकडे होणं ह  आप या सावभौम असणा-या महारा ाला अतीशय 

लाजीरवाणी गो ट आहे. मी या वधानसभेम ये झाले या चचचा नषेध करतो. वधानसभेत 

अनेक वषय या महारा ाला काळीमा फासणारे आहेत. यापैक  हा एक आहे. अनेक लोकांचा 

वरोध असताना देखील अशा कारचे वषय पटलावर येणं कंवा चचा  होणे हे चुक च आहे असं 

मला वाटत. आज या गो ट चे पडसाद संबंध महारा ात आहेत. परवा नसगाने केलेला कोप 

आ ण या पुरप रि थतीम ये झालेल  वदारक घटना या गो ट  सु दा या वधानसभेम ये 

चचला आ या. या गो ट  होत असताना पुव  झाले या काह  पुलांची चर ऑडीट बाबतीतची 

शंका य त कर यात आल , शंकेबाबत संबंधीत मं यावर गु हे दाखल करा अशी मागणी 

आमचे नेते आदरणीय मा.अजीतदादानी सभागृ हात केल  या यानंतर या पुलांची सावजनीक 

उपयु तता आ ण उपयोगीता येथून पुढ या काळात  होऊ नये असे सवसाधारण मत आहे. या 

मताशी कोणीह  दुमत असायच काह ह  कारण नाह . जर एखाद  गो ट, जर एखाद  व तू जर 

ती फार पुरातन झालेल  असेलतर, आऊटडेट झाल  असेलतर ती मजबुत केल  पाह जे कंवा ती 

काढून दु त केल  पाह ज,े नवीन केल  पाह जे ह  मागणी काह  चुक ची नाह . अशा कार या 

वेगवेगळया माग या वर या सभागृ हात होत असताना आप याकडे  अशा ब-याचशा घटना 

घड या क  या महारा ाला काळीमा फासणा-या हो या. मग ते कोपड तील असेल 

या यानंतर अशा कार या मह लांवरती अ याचारा या घटना दोन-तीन वेळा होवून गलेे या 

आहेत ह  सु दा एक लाजीरवाणी गो ट आहे आ ण या या बाबतीत व त य मा.महापौर आपण 

वत: देखील केलेलं आहे. म यंतर या काळात मु ंबईम ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मारका या 

वा तू या बाबतीत घडलेल  घटना ह  सु दा आप या संपुण महारा ाला दुदवी अशा कारची 

हणावी लागेल यात शंका नाह . आपले सभागृ ह सु दा या सव गो ट शी कुठंकुठतर  संबंधीत 

आहे याची जाणीव आप या सवानाच आहे. या गो ट ची चचा जर  आप या पटलावर येत 

नस या, महानगरपा लके या संबंधीत वषय आप या पटलावर असलेतर  सु दा आपण या 

महारा ाच ेएक घटक आहोत, या महारा ाचे जबाबदार नागर क आहोत हे आपण वसरता 

कामा नये. यामुळे या आखंड महारा ाला पा ठंबा दे यासाठ  आपण आपल  ह  सभा  

द.२०.८.२०१६ पयत तहकूब करावी आ ण संबंधीत या लोकांनी या वषयाबाबतचा वषय 
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मा यतेसाठ  ठेवलेला आहे याबाबतचा मी नषेध करतो आ ण ह  सभा द. २०.८.२०१६ पयत 

तहकूब करावी अशी मी सूचना मांडतो. 
मा.नारायण बह रवाडे -  मा.महापौर साहेब, तहकूबी सुचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.भाऊसाहेब भोईर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मी या ठकाणी 

अवजून सांगतो या घटनेला डोळयासमोर ठेवून महारा ाची जी दुघटनेची माल का सु  झालेल  

आहे ती अ यंत वदारक व पात संपुण महारा ा समोर येत आहे. परंतु हे सव घडत 

असताना दुदव एकच आहे क शासन कोणतेह  अस ू दया मग रा यशासन असु दया क  

महानगरपा लका असु दया कोणतीह  घटना घड यानंतर खडबडून जागे होते आ ण आप या 

कुठे चुका झा या का याचे ायि चत कर याचा य न करतात आ ण हणून आखंड 

महारा ा या संदभात शांत शतोळे यांनी भू मका  मांडलेल  आहे, येकाचे मत असतात. 

परंतु आ ह तर अस हणेल क  सभागृ हाम ये आपलं मत शासनाला, क शासनाला आखंड 

महारा  हा आखंड महारा च रहावा अशा प दतीचा ठराव क न आपण आपल  भू मका 

प ट ठेवूयात. मा.आयु त साहेब, नैसग क आप ती ह  काह  ठरवून येत नाह  परंतू अशा 

प दतीचे छोटेछोटे, मोठेमोठे ीज आप या शहरात आहेत का कंबहू ना आप या शहराला 

जोडणारे असे मोठे ीज आप या शहरात आहेत का, याचे आयु यमान कती आहे आ ण 

आप या ठेकेदाराने केलेले सव ीज सु दा चेक कराव ेआ ण यांचे आयु यमान कती आहे हे 

बघावे. ीट श काल न ीजचे आयु यमान  कती आहे ११०, १२० वषाच आहे हे ते जर याचा 

पञ यवहार ीटनहू न येथे क  शकतात तर आप या झाले या ीजचे वयोमयादा काय असेल 

हे बघावे. या ठकाणी अन धकृत बांधकामा या संदभात न बोललेल बरं, यायालयीन बाब आहे. 

एकाह  नगरसेवकाला आपआप या प रसराम ये चालले या अन धकृत बांधकामाब ल कोणीह  

वचारल नाह  कारण यांच जे भरार  पथक आहे ते तर फेरार म ये येतात आ ण लगेच नघुन 

जातात. आ ण ते काय करतात कसे करतात सगळ यवि थत बांधकाम चालू आहेत.  परंतु 

मी गांभीयान तु हांला सांगतो क  ना याम ये सु दा बांधकाम चालू आहे  कंवा  नाह  याचे 

सु दा पुण ऑडीट होणे गरजेच ेआहे. नद पाञा शेजार  बांधकाम चालू आहेत का नाह  हे पाहू न 

याची सु दा ताबडतोब कारवाई चालू करा. ख ड े कती पडले आ ण जर एक मह यापुव  तो 

र ता झालेला असेलतर आ ण या र याला ख डे पडले असतीलतर या ठेकेदारावर ताबडतोब 

कारवाई करावी या यावर कोणतीह  मेहरबानी क  नका. कारण याच ायि चत आ हांला 

भोगाव लागत. यां या घरची यि त जात े यावेळेला या घरातीला लोकांना द:ुख होत असत.े 

महानगरपा लके या अ धका-यांना जाग कर या या या संदभात आप ती येत,े नैसग क होतं 

अशा प दती या अ वभावात जात असतीलतर ते चुक च आहे. आयु त साहेब आपण तातडीने 

या सुचनेची अंमलबजावणी करावी अशी या ठकाणी मी मागणी करतो.  
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, तहकूबीवर नणय दयावा. 
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मा.महापौर-   बाक यानाह  बोलू दयात. 
मा. समा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  तु ह  मांडले या 

खोटया ठरावाला आ ण खोटया नषेधाला या ठकाणी कडाडून वरोध करत.े तो ठराव 

वधानसभेत झालाच नाह .  
              (स मा.सद य सभागृ हाबाहेर चालले) 
मा.महापौर-   सभासदांनी खाल  बसावे. योगेश बहल तु ह  पण महापौर होतात. 
                      (सभागृ हात ग धळ) 
मा.महापौर-  सवानी खाल  बसून यावे.   
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, तहकूबीवर नणय दयावा. 
मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  वेगळया वदभा 

बाबतचा अ धकार क शासनाचा आहे परंतु या ठकाणी स मा.सद य खोटा ठराव आणून याचा 

येथे नषेध करायचा ह  नागर कांची दशाभूल करतात. वधानसभेम ये असा कुठलाह  ठराव 

झालेला नाह . मा.मु यमंञी साहेबांनी सांगीतलेले आहे मी संबंध महारा ाचा मु यमंञी आहे.     
                          (सभागृ हात ग धळ)  
मा.महापौर – खाल  बसा ह  सभा होणार आहे. या शहराचे न आहेत ह  सभा चालू राहणार 

आहे. तहकूबी मांडल  तर  तो अ धकार माझा आहे. सगळयांनी खाल  बसावे ह  सभा होणार 

आहे.  
                           (सभागृ हात ग धळ) 
मा. समा सावळे -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी 

रा वाद या सद यांना इ यू कुठलाह  नाह , यांना काह तर  नमी त काढून सभा तहकूब 

कर याचे नाटक चालले आहे या नाटकाला आज महापौरांनी चपराक दलेल  आहे.  

रा वाद चे नगरसेवक शांत शतोळे यांनी कारण नसताना तहकूबी मांडलेल  आहे. यां या 

तहकूबीचा मी नषेध करत.े काँ ेसचे नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर यांनी सु दा या तहकूबीला 

पाठ ंबा दलेला आहे.   
                       (सभागृ हात ग धळ)      
मा.महापौर – स मा.सद यां या भावना ल ात घेता ह  सभा श नवार दनांक २०.८.२०१६ रोजी 

दुपार  १.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
                                 --------   

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपालका 
     पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापा लका सभा 
कायप का मांक – ६१ 

सभावृ तांत 
 

( दनांक २०/०७/२०१६ व द.५.०८.२०१६ (द.ु२.०० व २.२०) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २०.०८.२०१६                           वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे जुल-ै२०१६ ची) द.५.०८.२०१६ (द.ु२.२०) ची 

तहकूब मा.महापा लका सभा श नवार द.२०.०८.२०१६ रोजी दुपार  १.०० वा.महानगरपा लके या 

शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

९.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.  मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप 

१५.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६.  मा.पाञ ेराम संभाजी 
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१७.  मा.बाबर शारदा काश 

१८.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१९.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०.  मा.उ हास शे ी 

२१.  मा.पवार संगीता शाम 
२२.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२३.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२४.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२६.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२७.  मा.भारती फरांदे 

२८.  मा.आर.एस.कुमार 

२९.  मा.जावेद रमजान शेख 

३०.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३१.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३२.  मा.राजू मसाळ  

३३.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३४.  मा.नेटके सुमन राज  

३५.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३६.  मा.भ डवे सं गता राज  

३७.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३८.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३९.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४०.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४१.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४२.  मा.अपणा नलेश डोके 

४३.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४४.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४५.  मा.जय ी वसंत गावड े
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४६.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४७.  मा. साद शे ी  

४८.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४९.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५०.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

५१.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५२.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५३.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५४.  मा.म डगेर  वषा वलास 

५५.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५६.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५७.  मा.सुपे आशा र वं  

५८.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५९.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६०.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६१.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६२.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६३.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६४.  मा. दा बाजीराव लांड े

६५. मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६६.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६७.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६८.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६९.  मा.सावळे समा र वं  

७०.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७१.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७२.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७३.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७४.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 
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७५.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७६.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७७.  मा.कैलास महादेव कदम 

७८.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७९.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

८०.  मा.टाक अ ण मदन  

८१.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

८२.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८३.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८४.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८५.  मा.काळे वमल रमेश 

८६.  मा.पाडाळे नता वलास 

८७.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८८.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८९.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९०.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

९१.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९२.   मा.बारणे नलेश हरामण 

९३.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९४.   मा.बारणे माया संतोष 

९५.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९६.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९७.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९८.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९९.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१००.   मा.च धे आरती सु रेश 

१०१.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०२.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०३.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
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१०४.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०५.   मा.जगताप राज  गणपत  

१०६.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०७.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०८.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

१०९.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

११०.   मा.जम सोनाल  पोपट 

१११.   मा. शांत शतोळे 

११२.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

११३.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११४.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११५.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

११६.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

११७.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११८.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११९.   मा.संजय केशवराव काटे 

१२०.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२१.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२२.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
 

     या शवाय मा. दनेश वाघमारे आयु त, मा.तानाजी शंदे-अ त र त आयु त,   

मा.उ हास जगताप- नगरस चव, मा.तळदेकर- मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अ भयंता, 

मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वैदयक य अ धकार , मा.ठाकुर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांड-े

मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु त, मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.दुधकर, मा.पठाण - सह  शहर 

अ भयंता, मा.सुरगुड-े वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.माने, मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, 

मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर, मा.आ ट कर, मा.लोणकर-सहा.आयु त, मा.पवार-कायदा स लागार, 

मा.कांबळे- श णा धकार  (मा य मक), मा. नकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, 

मा.लडकत, मा. परजादे, मा.बरशे ी, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग ू वार, मा.शेख, 

मा.पुजार , मा.गायकवाड-कायकार  अ भयंता, मा.बोदड-े शासन अ धकार , मा.मोरे-

सह. यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल, मा.ऐवले-समाज वकास अ धकार  हे अ धकार  

सभेस उपि थत होत.े  
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                                     ---------- 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.    
(मा.कैलास महादेव कदम यांना युएसए इ टरनॅशनल वदया पठाने डॉ टरेट ह  पदवी दान 

के यामुळे यांचा स मान मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.सभापती- थायी स मती, मा.प नेत,े 

मा. वरोधी प नेते, सव प ाचे गट मुख व सव पदा धकार  यां या ह ते करणेत आला.)              

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ऑ लिं पक पधा 

चालू आहेत या ठकाणी भारताकडून पी. ह . संधू हने बॅड मंटनम ये रौ य पदक मळ वलेले 

आहे, याच माणे सा ी म लक हने कु तीम ये कां यपदक पदक मळ वलेले आहे मी यांच े 

सभागृ हा या वतीने अ भनंदन कर याचा ठराव मांडतो. काल यावेळेला बॅड मंटनची फायनल 

मॅच चालू होती यावेळेला देशभरातून सवाचे ल  या ठकाणी लागलेले होत.े मग बॅड मंटन 

खेळणारे खेळाडू असु दयात कंवा दुसरा पोटस खेळणारे कब डी असू दयात, केट असु 

दयात सगळयांची नजर या मॅचवर होती. लोक र याव न जातानाह  ट ह  शो मम ये मॅच 

बघत होत.े यांना बॅड मंटनच नॉलेज नाह  ते सु दा लोक या ठकाणी बॅड मंटनची मॅच बघत 

होत.े हॉटेलमधील वेटर पासून ग ल -बोळातील लोकाम ये एक वेगळा मॅसेज गेला क  

भारता या या मुल ने सल हर पदक मळवलेले आहे. खरोखरच या ठकाणी टफ मॅच झाल , 

या ठकाणी फायनलचे गो ड मेडल मळ यासारखी प रि थती झाल  होती. परंतु खेळाम ये 

कोणीतर  िजंकणार, कोणीतर  हारणार. तसेच दोन दवसापुव  आप याच भारताची, ह रयाणाची 

सा ी म लक यानाह  ांझ मेडल मळाल आहे.  सवाचीच नजर या ऑ लंि पक पधवर आहे.  

येक नागर क ट ह  बघत होते आ ण येकाला आशा होती क  आप याला कती मेडल 

मळेल. महारा ाची लल ता बाबर फायनलम ये ि टपलचेसम ये ती दहा या नंबरला आलेल  

आहे. खरोखरच सांगायला अ भमान वाटतो क  एका खेडयामधुन येणार  हे मुलगी, शेतकर  

कुटूंबातील ह  मुलगी, यांना कुठ याह  कार या सुखसु वधा नाह . लल ता बाबर ह  मॅरेथॉनची 

खेळाडू आहे, दोन-तीन-चार वषात तीनं डाय हट केल आ ण ि टपलचेस ऍथेलेट सम ये तीने 

कोचींग घेतलं आ ण ती फायनल पयत पोहचलेल  आहे. पदक मळणे ह  वेगळी गो ट आहे. 

परंतु टॉप ले हलला जावुन या जगाम ये दहावा नंबर आलेला आहे यामुळे आप याला 

अ भमान वाटावा अशी कामगीर  यां याकडून झालेल  आहे. याच माणे िजमनॅि टक हे 

देशाम ये खुप कमी लोक खेळणारे आहेत. ब-याचशा लोकांना याच नॉलेजह  नसेल, याचे 

स रे युलेशनह  नसतील. अशा ठकाणी दपा कमाकर हने एकदम नॉमीनल ज ट 

पॉ टम ये तीच पदक हुकलेल आहे. हणजे बघायला गेलतर फ त पदक मळालेल नाह  पण 

तीला डेफ नेटल  मेडल मळालेल आहे अशी चांगल  कामगीर  आप या देशामधुन घडलेल  आहे. 

सांगायच ता पय एवढच आहे क  आपण या ठकाणी ठराव करणार, स कार करणार, अ भनंदन 
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करणार आहेत. आज देशभराम ये कोणी आडीच कोट  देत, कोणी चार कोट  देत, कोणी ५० 

लाख ब ीस यांना देतं. सांगायची पा वभूमी अशी आहे क आप या देशाम ये पोटसला 

जा त ाधा य नाह , पोटसला जा त सवलती नाह त. हे यांनी मेडल मळवलेले आहे, जो 

कोणी या ठकाणी गेलेले आहेत ते वकतृ वान े या ठकाणी गेलेले आहेत. पी. ह . संधू हला 

मेडल मळालेले आहे ती पी.गोपीचंद या अकॅडमीम ये ती या वत: या जीवावर आ ण 

पी.गोपीचंद या जीवावर ती आज तथपयत पोहचलेल  आहे. २१ या वषा या एवढया कमी 

वयाम ये देशाम ये मेडल मळालेल  ती एकमेव मुलगी आहे. अशा मुल लंा आप या 

महानगरपा लके तफ भ य द य असा स कार केला पाह ज.े माग या टमम ये आपण पाच-पाच 

लाख पये वधापन दना नमी त तीघाना देवून यांचा यथो चत स मान केलेला आहे. बं ा, 

सु शलकुमार यांना पाच-पाच लाख पये देवून स मानीत केलेल आहे.  मला वनंती करावयाची 

आहे क  हॉटसऍपवर मॅसेज फरत होता क  आई-वडील हणतात क  पह ला अ यास कर 

आ ण उरले या वेळेम ये या ठकाणी जाऊन खेळ, अशा सव प रि थतीम ये या मुलांनी 

मेडल मळवलेले आहेत. कोणीतर  ऑ लंि पकला जातात आ ण से फ  काढून येतात हा 

एकदम चुकचा संदेश आहे. हणजे या लोकांना या याम ये नॉलेज नाह , या लोकांना 

या या मधल  मा हती नाह  असे लोक असे टेटमट क  शकतात. या लोकांचे क ट कती 

आहेत हे या खेळाडूनांच माह ती आहे. या ठकाणी सभागृ हात बॅड मंटन खेळणारे भरपूर लोक 

आहेत. या ठकाणी योगेश बहल आहेत ते न चुकता रोज खेळणारे आहेत. आज आपण बघतो 

कतीतर  फटनेस साठ  बॅड मंटन खेळतात पण आपण या ठकाणी या मुलांना, शाळे या 

मुलांना ो साहन दे यासाठ  काय केले गेले पाह ज.े आज आप याकडे जे काह  बॅड मंटन 

कोटस आहेत, टे नस कोटस आहेत, िज स आहेत याम ये काह  लोक फ त फटनेससाठ  

खेळतात, डॉ टर, योगेशभाई सारखे अजून खुप लोक या ठकाणी फटनेससाठ खेळतात. पण 

आपण दुर ि ट चायना, जपान सारखी करतो का क  कमी वयाम ये शाळेम ये यांना कोचींग 

देवून असे करतो का. आप याकडे गोपाल देवांग सारखा पण आहे. आज याची प रि थती 

काय आहे कती लोक याला वचारतात. मग अशा प रि थतीम ये खेळाडूकडून अपे ा 

ठेवायला कतपत आपण यो य आहोत. मग आई-वडील हणतात ते काय चुकचे आहे.  

पोटस डपाटमटम ये िजत  ननावरे, समीर मासुळकर असतील यांनी  या प दतीने य न 

केले पण पोटसम ये, महापा लकेम ये कंवा तुम या डपाटमटम ये कती या ठकाणी  

इ करेजमट मळत,े अिजबात नाह , शु य आहे. महापा लकेम ये, श णमंडळाम ये आपण 

काम करत असताना या मुलाना खेळ याचे काय साह य आपण देतो, काह ह  देत नाह त.  

महापा लके या सव शाळामधुन चेक करा, या ठकाणी सव सा ीदार आहेत क  पोटसम ये 

महापा लके या मा यमातून या गोरगर ब मुलांच काय डे हलपमट करतो, शु य. एसकेएफ 

सार या कंपनीने या ठकाणी फुटबॉलला कोचींग क न पेनम ये, इटल म ये पाठ वतात. या 
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वषयावर या ठकाणी चचा झाल  पाह ज.े आज देशाम ये एवढा मोठा इ यू झालेला आहे. क  

आज १२५ कोट  जनतेम ये आपण २ मेडल आणलेले आहेत. १०० लोक या ठकाणी गेलेले 

आहेत. काह  ठकाणी जवळपास पोहचलेले आहेत, ल लता बाबर सार या मुल  पोहचले या 

आहेत. बाक  आपण का कमी पडलो या यावर वचार केला पाह जे. यांना चांगल ो साहन 

दल पाह जे फ त पैसे देवून उपयोग नाह . संधलूा पैसे भरपूर आहेत. आपण काय करतो 

याला मह व आहे. कोणीतर  दोन कोट  देणार, कोणीतर  आडीच कोट  देणार, कोणीतर  

प नास लाख देणार ती वत:च एवढ  चांगल  खेळाडू आहे क  यांना पैशाचा ॉ लेम नाह . 

आज या मुल ला, यां या आई-वडीलांना, यां या टेटला, यां या पोटस अकॅडमीला मोठा 

आनंद झालेला आहे क  यांच आयु य साथक झालेल आहे. आपण पाह लं आहे काय क ट 

असतील  या ऑ लि पक म ये. आ ण काह  हणतात क  तथं जाऊन से फ  घेतात  यांना 

माह ती नाह  क  यासाठ  कती क ट आहे. पी. ह . संधूचे क ट असं आहे क  साडेचार ते 

सं याकाळी साडेसात वाजपेयत ती पोटसम ये असत.े सकाळी साडेसातला उठत े दुपार  

जेवणाचा ेक परत थोडा रे ट परत पोट अशा प दतीने ती गेल  चार पाच वष करते अशा 

लोकांना आपण ो साहन दयायला पाह जे. असे पंपर  चंचवड शहराम ये कती खेळाडू आहेत. 

आज आप या कब डीम ये कती खेळाडू आहेत.  आमदार महेश लांडगे वारंवार या वषयावर 

जनरल बॉडीम ये बोलत होते. ते नेहमीच अ ह  होत.े आज आपल दुदव आहे क  एक 

कुि तपटूला बॅन कर यात आलं. या मागचे राजकारण काय आहे, कती घाणेरडया प दतीने 

या ठकाणी आपण वचार करतो. आज खेळाम ये सगळे देश एक झाले आहेत. पोटस असा 

खेळ आहे क  या ठकाणी सव जाती धमाचे लोकांना एकञ कर याच काम करतो. संधू आ ण 

सा ीसाठ  सव देश एकञ झालेला आहे. या मुल ना मेडल मळालेले आहे. आज आमचे प नेते 

असु दयात, गट ने या असू दयात या ठकाणी यांचा रोल मह वाचा आहे. यांचा अ धकार आहे 

यांनी हणाव क  आप या महापा लके तफ काय मोलाचे सहकाय यांना देता येईल ते दयाव. 

येकाला वाटेल क  खेळ यामुळे क रअर तयार होतं, खेळ यान ेमाणसाचे सेटअप होऊ शकतं. 

आज आप याकड मुलं खेळाकड वळत नाह त, कातर हणतात क  पह ला अ यास कर आ ण 

कुठतर  सेटअप हो, कुठतर  कामाला लाग. पण आज या ठकाणी पी. गोपीचंद कोच असलातर  

तो सेट झालेला आहे. तो एक चॅि पएन शप मारलेला खेळाडू आहे. आज यांनी सायना 

नेहवाल, पी. ह . संधू सार याना घडवल आहे, आज कतीतर  यां या अकॅडमीम ये येतात, 

भ व याम ये यां याकडून अपे ा आहेत. तशाच प दतीने कुि तम ये असू दयात, 

कब डीम ये असू दयात, हॉक म ये सेमीफायनल म ये वेश करणारे आपले खेळाडू आहेत. 

यां यासाठ  आपण ो साहन दले पाह ज.े महापा लके या मा यमातून भर व मानधन दयावे. 

यांना याची गरज नाह  पण यामुळे वेगळा मॅसेज जाईल क  खेळाम ये सु दा पैसे आहेत, 

खेळाम ये पण क रअर कर यासाठ  एक संधी आहे. आई-वडीलांना सु दा से युअर वाटेल क  
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आपल  मुलं पण खेळल  पाह जेत. ा धकरणातील ि वमींग पुल चालू करावेत हणून सांगीतले 

होते ते चालू झालेले नाहत ते मे टेन स अभावी पे डींग आहेत. या ठकाणी आपण ल  दले 

पाह जे. टेि नकल  लोक, पोटसची माणस या पोटस मट ंगम ये या आ ण यांना काह  

कमी पडू देवू नका. करोडो पयाच ेबजेट आपण शहराम ये करत असताना पोटससाठ  मेजर 

बजेट करा आ ण मागेल ते खेळाडूना सा ह य दया, मागेल यांना े नंग दया, मागेल यांना 

ह  यव था क न दयावी. बॅड मंटन कोट असू दया, ि वमींग पुल असू दयात, िजम असू दया,  

आ ह  फ त महापौर चषक घेवून, फटबॉल, कब डी पधा घेवून होणार नाह . या वदया याना 

सवलती दयायला पाह जे. काह  खेळाडूना शुज नसतात, फुटबॉल, शट नसतात. आज एवढे 

मोठमोठाले खेळाडू युएसए म ये आहेत आप या लोकांच जस  बघीतलेतर मला पण थोडसं 

वाईट वाटलं. ल लता बाबर यावेळेस पळत होती या ूप म ये बाक चहे  पळत होते आप या 

आ ण यां या ेसम ये सु दा कती तर  फरक होता. ह  जी आहे ती साय लॉजी आहे, 

यां याम ये आपण गे यावर आप याला पण या प दतीने राह लतर बरं वाटतं. नाह तर 

आपण ते वातावरण बघुनच घाब न जातो. तर  असं न होता यांना ो साहन दले पाह ज.े 

आई-वडीलानी सु दा सांगीतले पाह जे क  आ ह  तुम या बरोबर आहोत. ा धकरणाम ये 

टे नस कोट अशा लोकांना ो साहन दयायला पाह ज.े आज फ ट टाईम इ  करणार  संधू 

चॅि पयन शप म ये सल हर मेडल मारत असेलतर कदा चत थोडीशी े नंग अजून कमी 

पडल . अजून थोडी े नंग केल  असतीतर आप या देशाला गो ड मेडल मळाल असत.ं         

सा ी या मुल न ेएवढया छोटयाशा मुल न ेया देशाची मान मोठ  केलेल  आहे. अजुन दोन-चार 

मेडलची अपे ा होती, ती भ व याम ये अपे ा य त करतो. तर  सव सद यांनी बोलून 

खेळाडूंचे मनोधैय वाढ वले पाह ज,े ध यवाद.                              

मा.िजत  ननावरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. या ठकाणी उ हास 

शे ी यांनी अ भनंदनाचा जो ठराव मांडलेला आहे याला मी अनुमोदन देतो. या ठकाणी 

जगाम ये ३१ वी ऑ लि पक पधा चालू आहे. या ठकाणी भारता या दोन सुपूञी सा ी 

म लक व पी. ह . संधू यांनी कां य आ ण रजक पदक पटकावनू भारत देशाचा तीरंगा रओ 

म ये उंचावला आहे. मी सव सभागृ हा या वतीने सव पंपर  चंचवड शहरा या वतीने, सव 

डा संघटना व माजी सभापती डा स मती या ना याने यांच े थम अ भनंदन करतो. 

उ हास शे ी यांनी आताच सांगीतले क  दपा कमाकर असेल, सा नया मझा असेल या 

सगळया खेळाडून े जे यश मळवलेले आहे त े यां या वैयि तक कामगीर या जोरावर 

मळवलेले आहे. मला वाटते कोण या शासक य यंञणेची यांनी मदत घेतलेल  नाह . पंपर  

चंचवड महापा लकेचा मागील वषाम ये मी डा स मती सभापती हणून काम करत होतो, 

मी वत: एक खेळाडू आहे यामुळ मी काह  गो ट  सुचवले या हो या या तु ह  ल ात या. 

सा ी म लक, दपा करमरकर असेल, पी. ह . संधु असेल या सवानी कोण या नां कोण या 
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अकॅडमी म ये आपला सराव केलेला आहे. मी सभापती असताना सांगीतल होत क  शहराम ये 

दहा खेळां या अकॅडमी आपण करा यात आ ण या पीपीपी त वावर रा य खेळाडू या 

अख यार त चालवा यात. आप या जवळ इ ा चर एवढ चांगले आहे, आंतररा य दजाचा 

सं थेट स ॅक आहे, आंतररा य दजाच ेहॉक  टेडीएम आहे, आपले इ ा चर चांगले 

आहे. नागपूर महानगरपा लकेचे लोक आले होते यांनी आप या या इ ा चरच कौतूक 

केलं होतं. पण आभावाने आप याला आप या येथ े श ण देता येत नाह . आप याकडे 

ऑ लि पकसाठ  बजेट होते ते पंधराशे कोट चे आ ण चायनाच े बजेट होतं आडीच हजार 

कोट च.े लंडन ऑ लि पकला यावेळेस यांनी आयोजन केल यावेळेस यां या ल ात आलं 

क  आपण बजेट हे आता वाढवल पाह ज.े इं लंडचे चोवीसे कोट चे बजेट होत े ते यांनी 

आ ावीस हजार कोट च बजेट केल आ ण आज ते ऑ लि पक ट याम ये दुस-या मांकावर 

आहेत, चायनाला मागे टाकलेल आहे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब माझी एवढ च 

वनंती आहे क  आपण बजेट वाढवा. बजेटच आप या येथे काह  कमी नाह  पण आपले जे 

धोरण आहे ते अतीशय चुक चे आहे. ८ ि वमींग टँक आहेत यातील एक ि वमींग टँक 

अकॅडमीला दयावा. धनराज प ले आंतररा य खेळाडू पु यातच आहे, दयानां हॉक  टेडीयम 

या या ता यात. स थॅट क ेस आडीच कोट  पये खच क न असाच पडलेला आहे. एखाद  

चांगल  अकॅडमी असेलतर तीला मदत करा, या यावर  तु ह  काम करा. आप या येथून पण 

खेळाडू घडतील. महापा लके या, एमआयडीसीचे ओपन पेस कतीतर  खाल  पडले या आहेत 

या यावर अती मण झालं आहे, मला वाटत एमआयडीसीने आताच पञ दलेल आहे क  या 

ओपन पेस आम या परत दया, आप याला तीथ अशी अकॅडमी तयार करता येणार नाह  का. 

गोरगर बांचे लोक खेळतील. आप या ह ीम ये लोकां या मनात खेळा वषयी जागृकता राह ल. 

महापा लके या जवळ जवळ ७६ शाळा आहेत या शाळेम ये सव सभागृ हाने ल  घातले 

पाह जे. ऑ लि पक नसर  करावी जेणेक न ऑ लि पक म ये जे काह  गे स आहेत या खेळा 

वषयी यांना माह ती मळेल. कोण या खेळाम ये काय साह य लागत,े कती जागा लागत,े  

या खेळाचा के हा उगम झाला या गो ट  कळा यातर लहान मुलांम ये खेळा वषयी आवड 

नमाण होईल आ ण न क च  पंपर  चंचवडम ये आंतररा य दजाचे खेळाडू घडतील. आपण 

यांचे अ भनंदन करावे पण यांना एखाद  अकॅडमी तु ह  थापन करा. ान बो धनी शाळा 

िज नॅ शयम या बाबतीत चांगल काम करत,े यांना दयानां आप या माफत साह य ते 

अतीशय सु ंदर शकवतात, ान बो धनी शाळा िज नॅ शयम या बाबतीत अतीशय चांगले काम 

करते यांना मदत करावी. या ठकाणी खेळाडूच घडणार आहेत. वशेषत: आप या ना शक 

फाटयाला आम ची अकॅडमी आहे. या याम ये द तू नावाचा एक अम चा मुलगा ॅ ट स करत 

होता तो वह र खोदून आम म ये जॉईन झाला आ ण तीन वषातच ऑ लि पकला गेला. का 

तर सांगायच हणजे आम  यव थीत श ण देत.े तसं महापा लकेम ये दहा अकॅडमी 
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पीपीपी त वावर या ठकाणी चालू करा यात आप याला काह  दवसात या बाबतीत रझ ट 

दसेल. पु हा एकदा वजे या खेळाडूचं े व जे फायनल म ये पोहचले असतील कंवा यांनी  

उ तम अशी कामगीर  केल  या सव खेळाडूंचे मी अ भनंदन य त करतो आ ण थांबतो, 

जय ह द !                               

मा. समा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. देशाला आंतररा य 

तरावर स मान मळवून देणा-या आ ण तरं याला सलामी देणा-या या देशा या मुल  सा ी 

म लक, पी. ह . संध,ू ल लता बाबर, दपा करमरकर या ि ञ शि तला ञवार माझा सलाम.  

देशाने सु दा यांना सलामी दलेल च आहे. मा.महापौर साहेब, ल लता बाबर या संदभात एक 

छोटासा क सा सांगत.े  ल लता बाबर यांनी यावेळेस या धाव या या शयतीची सराव करत 

हो या यावेळेस  दवसा झोपाय या आ ण राञी या वेळेस यांचा यायाम चालू असायचा. 

कारण या ठकाणी यांना पधा िजंकायची होती या ठकाण या वेळ-काळ, जेवणा या वेळा 

यांनी कशा बदलव या हो या आ ण शर राला तशी सवय लावलेल  होती. मह लाने जर िज ीने 

ठरवल एखाद  गो ट करायचीतर यासाठ  वा ेल तो संघष कर याची तयार  यांची असत,े हे 

यां या एकंदर वतनाव न दसलं. तीला माझा खुप खुप सलाम. आ ण अ यंत आनंदाने ऊर 

असा भ न येत होता तीला पळताना बघीतलेतर असे वाटत होतं क  आपण ती या बरोबर 

पळतो क  काय. आ ण पी. ह . संधलूा तीन बॅट चाल वताना बघत होतो असं वाटत होतं क  

आता िजंकत,े आता िजंकत,े आता िजंकते आ ण ती िजंकल . तीनं जे मेडल घेतल ते नसतं 

घेतलतर  तीची जी िजंक याची िज  होती, या याकड तीची वाटचाल होती या वाटचाल ला 

सु दा सलाम करावासा वाटतो. ल लता बाबरन ेज ेशार र क क ट घेतले, ते क ट घेत असताना 

इतरह  सव सद यांनी सांगीतल या माणे अ हेलेबल क न दलंतर नि चतच आप याला 

गो ड मेडल मळेल. आज गो ड मेडल नाह  मळाल हणून आज वाईट वाट याच काह  

कारण नाह . पी. ह . संध,ू सा ी म लक यांनी मेडल घेतले, ल लता बाबर सु दा आहे. कुि त 

हा जो कार आहे हा आजपयत पु षाची म तेदार  होती ती म तेदार  मोडून काढून हे जे 

मेडल घेतलेले आहे याव न असं दसून येतं क मह ला सु दा कुठेह  कमी नाहत.  आ हांला 

कमी लेख याचा य न क  नका, देशा या वतीने यांच खुप खुप अ भनंदन. 

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. स या चालू 

असले या रओ ऑ लि पकम ये सा ी म लक, पी. ह . संधू यांना पदक मळालेले आहे 

याब ल आताच उ हासभाई शे ी यांनी अ भनंदनाचा ताव मांडला याला अनुमोदन देत.े  

मा.महापौर साहेब, स वासे कोट या जनतेम ये आप याला एका सुवण पदकाची चातका माणे 

वाट पहावी लागत.े आप या पे ा कमी लोकसं या असले या देशाम ये सुवण पदकाचा पाऊस 

पडतो. न हेतर यांना वत:ला एवढ कॉ फेडे स आहे क  ते आ हांला मळणारच आहे अशी 

प रि थती एक कडे असताना रा यसरकार काय करत, क सरकार काय करतं या या पे ा 
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आपण या भागातील लोक त नधी आहोत या भागाम ये आपण सगळेजण काय करतो हे 

सगळयांना आ मप र णाची गरज आहे. आताच िजत  ननावरे यांनी खुप सु ंदर क पना 

मांडले या हो या. या याम ये ऑ लि पक नसर  ह चांगल  क पना आहे. आयु त साहेब, 

आपण आ या पासून आ हांला असं वेगळ काह  अजून दसलेले नाह , तु ह  येवनु तीन चार 

मह ने झाले असतील. येक आयु तांचा आ यानंतर एक वेगळा असा ठसा दसतो काह तर  

काम कर याची एक वेगळी चुणूक दसत.े आप या मा यमातून आ हांला अजून काह  तसं 

वाटल नाह . आता आमची घर  जायची वेळ आलेल  आहे तोपयत तु ह  कशाततर , काह तर       

नावी यपणु योजना क  जी आता सद यांनी ठेव या आहेत या याम ये आपण उचल यावी. 

एवढे मोठे बजेट असलेल  महानगरपा लका, एवढे मोठे इ ा चर पण फ त को चंग या 

अभावी, फ त या ठकाणी ॅि टस, फटनेस एवढेच चालत े कंवा एखादया मंडळाला देवून 

टाकल, दे दान हणून सोडून दलेलं आहे. महानगरपा लकेचे सगळे ोजे ट नागर कां या 

पैशातून बांधलेले धुळखात पडलेले आहेत. मा.महापौर साहेब, महापौर चषक भरवतो ते भरवत 

असताना आप या शहरातील खेळणारे कोणी नसतात. शहरातील एखादा संघ असतो बाहेरचचे 

जा त संघ असतात. बघायला शंभर या वरती लोक नसतात याचे कारण असं आहे क  

स द साठ  फ त दहा हजाराची तरतूद ठेवलेल  आहे. खेळाची जी स द  होत असत,े जी 

महापौर चषकची स द  असते ते नागपूरेला वचारा या यासाठ  फ त दहा हजार पये 

ठेवलेले आहेत. खेळाडूना कळत नाह  अशा कारचा महापौर चषक कुठ या कोप-याला 

कुठ यातर  एखादया वॉडम ये होतो. यांना आवड आहे ते तथं बघायला जातीलना.ं यांना 

दुस-या या गेम बघुन यांना ो साहन मळेल आप या काह  चुका आहेत या सुधार याची 

संधी मळेल. या रओ ऑ लि पकला मेडल मळा यानंतर बोलणार कंवा मेडल गे यानंतर 

बोलणार. परंतु आपण काय करतो, आपण वत:चे आ मप र ण या मा यमातून या कारणानी 

का क  नये. मा.महापौर साहेब आपणह  सूचना दया क  आप या डा स म या, आप या 

म हला बालक याण स म या या आप या सगळया स म या नामधार  आहेत. ई छा श तीचा 

अभाव आहे. माझे सहकार  नगरसेवक हणाले मला आनंद वाटला क  साडेचार वषानी आपण 

आता घर  चाल यानंतर आप याला आठवते क  आप याकडून काह  झालेले नाह , परंतु 

अजूनह  वेळ गेलेल  नाह , मा.महापौर साहेब, काह  योजना कराय या ठरव या आप या  

नेतृ वाखाल  तर आपण आजह क  शकतो. ऑ लि पकच े यश आप याला काह  डायरे ट 

मळणार नाह . खाशाबा जाधवा सारखे आप या शहरातले एक शेतकर  भु मपुञ यांनी 

या ठकाणी जाऊन आपला झडा फडकावलेला होता. आप याह  शहराम ये असे खुप चांगले 

मुलं आहेत क  यांना काह तर  करता येत होत परंतु यां याकडे तेवढ आथ क पाठबळ न हतं 

हणून त ेक  शकत नाह त. ललता बाबरच आताच समाताईनी सांगीतलं तीला आठवडयाला  

ॅि टस करत असताना ५० हजाराचा बुट लागायचा, हणजे ते बुट ॅ ट स क न क न  
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फाटायच.े गाववा यांनी, ाम थांनी कॉ यूशन क न तीला या ठकाणी बूट पॉ सर केले 

असतील कंवा अजून बाक चा काह  खुराक असेल तो केला असेल. एवढूशा गावाम ये जर या 

गो ट  होऊ शकताततर आपण शहर हणून कंती ल  देतो. आप या डा बो धनीची 

अव था काय या यासाठ  एखाद  पेशल मट ंग यावी. याना यांना याम ये इ े ट आहे 

यां याशी बोलून आप या इ ा चरम ये यो य असे काह  श क नेमलेतर आपणह  

शहरात काह  क  शकतो. ऑ लि पक या मा यमातून तेवढ जर  केलंतर  नि चतपणे सा ी 

म लक असतील कंवा पी. ह . संधू असेल यांचा स मान आपण करतो असं मला कदा चत 

वाटेल, ध यवाद.        

मा.चं कांता सोनकांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या दोन 

भारता या क यांनी देशाला पदक मळवून दलेल आहेत सा ी म लक आ ण पी. ह . संधू    

यांचे मी अ भनंदन करत.े या तळमळीने सभागृ हाम ये हा वषय ब-याच जणांनी मांडलेला 

आहे ह  धरपड कायम असत.े आप या शहरात पोटसाठ  काह तर  भर व कामगीर  झाल  

पाह जे. कुि तचे क  जर  असलेतर  सु दा इतर खेळाना संधी लाभल  पाह ज,े याच नयोजन 

झाल पाह ज े ह  धरपड कायम असत.े परंतु तसं काम आप याकडून होत नाह. या ठकाणी 

माझ घरचच उदाहरण आहे. माझी भाची वत: टे नस खेळत.े ती डे कनला स या खेळते तीथ 

ती दरमहा पाच हजार पये भरत.े रॅकेटला, बुटाला पैसे जातात. हे पैसे घरच े आईवडील 

सि हस करतात हणून ते भ  शकतात परंत ु यां या घराम ये काह च नाह  परंतु मुलं 

खेळाम ये हु शार आहेत अशा मुलांना सु दा संधी दे यासाठ  आप या येथे तेवढया ताकदच 

क  नमाण होणं गरजेच आहे. टे नस कोट सु दा आप याकडे आहेत परंत ुजे मुल खेळणारे 

डे कनला असतात या ताकद ची मुलं या ठकाणी सापडत नाह त. आप या मुलांना तथ जाव 

लागत.ं तथ नयोजनब द खेळ खेळले जातात तशाच प दतीचे नयोजन आप या येथे आखले 

पाह जे. या ठकाणी जशा पधा घेत या जातात तशा पधा आप याकडे घेत या पाह जेत, 

पधक आले पाह जेत. आपले जे बजेट श लक असते मला वाटते दल तव तीचे पण काह  

बजेट श लक आहे, आप याकड मागासवग याच ेकाह  बजेट श लक आहे अशा बजेटमधुन 

सु दा खेळासाठ  उभे करता आलेतर तो सु दा य न करावा. जेणेक न पधक या ठकाणी 

तयार होतील. या दोन मुल  िजंकून आले या आहेत, खरंतर अ भमानाने ऊर भ न यावा अशी 

गो ट आहे. या याम ये मुलगा कंवा मुलगी, पु ष कंवा ि ञ हा वषय आपला नाह . 

कोणीतर  दोन मह वाची पदक या देशाला मळवून दलेल  आहेत. याम ये आपला अ भमान 

आहे. तर  माझी वनंती अशी आहे क  या दोन मुल ंचा स कार पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या वतीने घे यात यावा. आप या शहरातील पधकाना, आप या शहरातील 

मुलांमुल ना ो साहन मळावे हणून हे करावे हणून सूचेनला पाठ ंबा आहे. या ठकाणी  
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अकॅडमी तयार हावी आ ण ती येक खेळाची हावी अशी वनंती मी या ठकाणी करत,े 

ध यवाद.                               

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. संपुण देशाचे ल  

लागलेले ऑ लि पकम ये आप या देशा या या दोन क या पी. ह . संधू आ ण सा ी म लक 

यांनी गे या दोन तीन दवसात ह  कामगीर  केल  या यामुळे संपुण रा यांच मनोधैय 

अतीशय ाँग झालेले आहे. परंतु हे सव होत असताना कुठतर  स वासे कोट ची लोकसं या 

असले या देशाम ये जा त पदका या सं येची अपे ा अस यान े यासाठ  शासक य यंञणा 

कुचकामी ठरत.े एका बाजूला िजत  ननावरे यांनी सांगीतले क  चायनाम ये काय होत,े 

टनम ये काय होत.े ववीध देशाम ये खेळासाठ  असलेल बजेट या ठकाणी सांग याचा यांनी 

य न केला. येक खेळाचे वै श टये हे या या खेळाडूनां न क च मा हती असतं. खाशाबा 

जाधव यांनी भारताच नाव ऐ तहासीकर या संपुण जगावर कोरलं गेलं यावेळेला देशातले 

सगळेच पैलवान आनंद त होत.े  यानंतर आप या देशाला ऑ लि पकम ये काह  अंतराने हे 

पदक मळत गलेेल  आहेत. यामुळे शहरात इतका आनंद लोकांना झालेला आहे क  तो फार 

मोठया माणात साजरा करताना दसतात. हे होत असताना जर आपल  डा यंञणा जर या 

प दतीने कायाि वत झा यातर आप या शहरात अशा कारचे खेळाडू होवू शकतात याचे भान 

तु हां-आ हांला पाह जे ह च सवाची मागणी आहे आयु त साहेब, आपण हे थोड यात ल ात 

यावं. याच माणे आप याला काह  हजारो कोट या बजेटची आव यकता नाह . पण आपले 

असलेले इ ा चर या प दतीने वापरले जात नाह  याचे नयोजन, याच नयंञण हे  

करणे माञ आप या शंभर ट के हातात आहे. आज आप याकडे सगळ आहे, आप याकडे 

कुठलेह  एक ेञ असं नाह  क  या ठकाणी आ ह  वकास केलेला नाह . संत ाने वर डा 

संकुलना सारखे डा संकुलन उभे केलेले आहे. हॉक  टेडीएम पॉ ल ासच आहे. ब-याचवेळा 

तथ जा त माणात मे टेनं स कराव लागत. परवाच मगर टेडीएमची अव था पाह लेल  आहे 

याच नुतनीकरण कर याच काम प क केलेल आहे. हे सगळे होत असताना वेगवेगळया 

सु वधा आहेत वेगवेगळे नयम आहेत याचा वापर आप या शहराला होणे गरजेचे आहे. 

आप या शहराला िज हयाचा दजा ा त नाह  तो िज हयाचा दजा ा त हो यासाठ  पंपर  

चंचवड शहराम ये येक खेळाची एक अथेलॅ ट स स मती तयार केल  गेल  होती ह  २००३ 

ची गो ट आहे. जवळपास याला तेरा वष झालेले आहेत येक खेळाची आप या शहराची एक 

क मट  आल . या क मट म ये आप या शहराला िज हयाचा दजा वेगळा मळावा याच कारण 

काय आहे, पुणे शहराची लोकसं या मोठ  आहे. या ठकाणी असलेले खेळाडू, असले या 

सु वधा, असलेल  यंञणा, असलेला यांचा अनुभव याचा वचार केलातर  पुणे शहरातील जा त 

खेळाडू िज हा पातळीवर खेळत असतात, सगळया खेळांम ये. या ठकाणी पंपर  चंचवड 

शहराला दु यम थान हणता येणार नाह , शेवट  िज हा जर  आपला असलातर  शहर हणून 
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महापा लकेची वेगळी ओळख हणून अि त व आहे या अि त वामुळे आप याकडे खेळाची 

सं या सु दा भरपुर आहे. परंतु या खेळाडूना या ठकाणी थान ब-याच वेळेस मळत नाह .  

याच कारण काय आहे क , आप याला तो दजा ा त नाह . खेळा या बाबतीतील दजा ा त 

झालातर येक खेळाडूला, येक गेमला, आप याला चांगले खेळाडू शहरात मळतील परंतु 

आपण कमी पडतो ह  सु दा खर  प रि थती आहे. या यंञणेचा वापर आपण क  शकत 

नाह त याचा वापर केला गेला पाह ज.े या दोन मुल  आहेत यांचा साक अ भमान तु हा-

आ हांला, सवाना आहे. उ हास शे ी यांनी सांगीतलेले बरोबर आहे. या दोघीना आप या 

शहरात बोलाऊन यांचा स कार केला पाह ज.े यांचा फार मोठया माणात गुणगौरव झाला 

पाह जे. या यामुळे आप या शहरातील येक खेळाडूच मनोधैय वाढणार आहे. वगसरकर 

अकॅडमीचे उदघाटन कर यासाठ  स चन तडूलकर आप या शहरात आला यावेळेला 

महारा ातून खेळाडू या ठकाणी आलेले होत.े याचा अथ काय आहे क  खेळाडूंना पाह यासाठ , 

यांची हालचाल पाह यासाठ  हे लोक अतूरलेले असतात, तु ह  आ ह  अतरूलेले असतो. परंतु 

असं यश आप या देशपातळीवर ा त होतं अशा कारचा खेळाडू शहराला मागदशक हणून 

मळालातर भ व यात न क च आप या शहराचा फायदा होईल. वशेष हणजे आप या 

महारा ाची असलेल  खेळाडू, साता-याची असलेल  ल लता बाबर या त णीन ेसु दा आप या 

रा याचे नाव अतीशय चांग या प दतीन े उ वल कर याचा य न केलेला आहे.      

महारा ातील येक मुल आंतररा य पातळीवर कार कद गाजवतात याना बोलवून या 

मुलमुळे आपले मनोधैय वाढणार आहे. आज पदक मळ व या या मवार म ये मुल  आहेत 

हे सगळयात मह वाच आहे. पी. ह . संधूने चार मह ने मोबाईलला हातच लावला नाह . आतातर 

आपण मोबाईल शवाय जगूह  शकत नाह त. हणजे मोबाईल हा इतक  काळाची गरज 

झालेला आहे क  सकाळी उठ या बस या मोबाईल लागतो. ती या श कांनी हे सांगीतले 

आहे. क  छोटया गो ट  पासून मोठया गो ट  पयत वत:वरच नयंञण, वत: या गो ट वरच 

असलेल नयंञण हे एक खेळाडू लोक ठेवतात आ ण हणून यांना इथपयत पोहचता येतं.   

मी पु हा एकदा वनंती करतो या खेळाडूना महापा लकेम ये य  बोलवून याचंा मान-

स मान शहरा या वतीने करावा अशी वनंती करतो आ ण माझे दोन श द संप वतो.                     

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. रओ ऑ लि पकम ये 

सा ी म लक आ ण पी. ह . संधू यांनी जे पदक मळवलेले आहेत याब ल आपण सभागृ हा या 

वतीने यांचे अ भनंदन करतो. अ भनंदन करत असताना या म हलांनी आप या देशाचे नाव 

राख याचे काम केलेले आहे. हे करत असताना मला उ हास शे ी आ ण िजत  ननावरे याचं े

ध यवाद मानले पा हजेत. अ भनंदन करत असताना काह  वषय यांनी उपि थत केलेले 

आहेत. आज आयु त साहेब, माझी वनंती आहे क , आप या महापा लकेमाफत देखील डा 

ेञात लाखो पये खच होतात व यातून आऊटपुट काह च नघत नाह . महापौर चषक भरवले 
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जातात. काम करत असताना टका ट पणी होतच असत.े शहरातून काह  पधक तयार झाले 

पाह जेत, खेळाडू तयार झाले पाह जेत. आज आपण लाखो पये अ धकार /कमचार  यां या 

पगारावरती खच करतो, श णावरती खच करतो, काय मासाठ  खच करतो.  यायाम शाळेचे 

साह य घे यासाठ  लाखो पये खच करतो. माग यावेळेस मी डा स मतीवर होतो. या 

वषयी सु दा मी आपणास माग या मट ंगम ये फोन केला  होता क  आपण थोडा वेळ काढून 

मट ंगला या. या या मागचा उ ेश क  डा स मती जी आहे या यावर जो खच करतो 

यातून काह ह  आऊटपुट नाह . उदा. महापा लके या शाळेवर आपण लाखो पये खच करतो. 

कपडे आ ण इतर व तू घेवून देतो, आप या महापा लके या शाळा चांग या चाल या पाह जेत,  

शहरातील गोरगर ब वदया याना चांगले श ण मळाले पाह ज.े याच गर ब वगातील एखादा 

खेळाडू तयार झाला पाह ज.े याब ल सु दा आपण ल  घातले पाह ज.े आप याकडे बरेचसे 

श क आहेत परंतु तेथून काह ह  आऊटपुट नघत नाह . माझी आप याला एक वनंती आहे 

क  या दोन मुल नी पदक मळवलेले आहे, अजून सु दा पधा चाल ूआहेत आप याला सुवण 

पदक मळावे अशी अपे ा आहे. पुढ या मह याम ये जीबी म ये उ तर दयावे. डा वभागा 

म ये असलेले कामगार, अ धकार  यां यावर होणारा खच आ ण यां यासह डा स मतीवर 

होणारा खच या सगळया बजेटचे आऊटपुट, क  हे काय करतात याची माह ती दयावी. आयु त 

या ना यान े डा वभागासाठ  आप या मनात काह  करायचे असेलतर ते सु दा यावेळेस 

सांगावे, ध यवाद. 

मा.राज  काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज सा ी म लक व 

पी. ह . संधू यांनी उ तम कामगीर  क न देशाचे नावलौक क वाढ वलेले आहे. अशा खेळाडूमुळे 

कमीत कमी आप या महापा लकेम ये असले या सवच अकॅडमीचा उ लेख होतो याची 

दुराव था पाह याची ह च खर  वेळ आहे. गे या दहा वषात कुठल ह  एक ऑ लि पक पधा 

झाल  आ ण यात कुठ यातर  खेळाडूने असं नावलौक क केलंतर आप या पंपर  चंचवड या 

खेळा वषयी या ठकाणी बोल याची वेळ येत.े दहा वषात अनेक नगरसेवक या वषयी बोलले 

असतील परंतु १० वषात कुठ याह  कारचा फरक पडत नाह . आज तेवढयापुरतं बोलल जाते 

परत याकड दुल ीत केलं जातं. आता सुलभाताईनी सांगीतले तु ह  आ यापासून वेगळा असा 

ठसा उमटलेला नाह . या खेळाडूने चांगल  कामगीर  केल  यांना या ठकाणी बोलवा यामुळे 

चांगले श ण या ठकाण या खेळाडूना  मळेल अशी योजना या ठकाणी करावी. यायाम शाळा 

पाह यातर कती दुराव था झालेल  आहे, या कुठे गळतात, कुठे यायामाचे सामान नाह . 

या ठकाणी न यान जे जे आयु त आलेले आहेत या येक आयु तांनी भागाचे दौरे केलेले 

आहेत परंतु तु ह  आ यापासून अजून कुठ याह  भागाचा दौरा झालेला नाह . तर  तो 

केलातर काह  काह  गो ट  तु हांला पाह ला मळतील. गे या पाच ते सहा वषात र जाक 

पानसरे होते ते आता बदलेले आहेत. कुठले अ धकार  कुठे असावेत हा सु दा एक नयोजनाचा 
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भाग आहे  हे यव थीत बघावे. यामुळे कुठले अ धकार  कुठला टाफ कुठे वापरला पाह जे 

याचेह  नयोजन असले पाह जे. पुढ या वषात या दुराव था बदलून चांगले खेळाडू नमाण 

करायची  इ छा असेलतर या सगळया अकॅडमी चांग या चांग या खेळाडू या हवाल  करा 

आ ण यां या माफत हे श ण आप या पंपर  चंचवड या मुलांना दयाव अशी मी 

या ठकाणी वनंती करतो आ ण थांबतो. 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. भारता या 

ि टकोनातून अ व मरणीय हा ण आहे आ ण नि चत आपण देखील याम ये सहभागी 

झालेलो आहोत याब ल मी मनापासून सवाना ध यवाद देतो. सा ी म लक आ ण पी. ह . संधू 

यांनी भारताचे नावलौक कात भर टाकणा-या यां या नमी ताने घटना घडलेल  आहे. नि चतच 

यांचे अ भनंदन. कोण यातर  गो ट ला गांभीयाने चचा कर यासाठ  काह तर  ऐ तहासीक घटना 

घडायला लागत.े परंतु हे परंपरेनी आपण याच प दतीने चाललेलो आहोत आता राज  काटे 

यांनी हण या माणे. आपण गांभीयाने वचार करण,े खेळ हणून महापा लकेची नैतीक 

जबाबदार  आहे जशी वीज, पाणी या मुलभूत सु वधा दे याची नैतीक जबाबदार  महापा लकेची 

असते याच माणे सां कृ तक असेल, डा असेल मी देखील एक खेळाडू होतो. यामुळे काय 

याची तप चया असते आ ण काय या या वेदना असतात याची आ हांला सवाना पुण 

क पना आहे. एकतर डा या मा यमातून, महानगरपा लके या मा यमातून काह  सुखसोई 

दयाय या असतीलतर एखाद  अकॅडमी कंवा एखाद बजेट देवून खेळाडू घडत नसतो यासाठ  

मुळात अ धका-यांना बोल यात काह  अथ नाह . आयु यात कोणतेह  खेळ न खेळणारे सु दा  

अ धकार  असू शकतात. परंतु या सव गो ट च ेजे गांभीय असत ते गांभीय असणार  अकॅडेमी 

करणं अ यंत गरजेच आहे यासाठ  शंभर कोट च बजेट ठेवलतर  चालेल. कारण आपल  

प रि थती अस या कारणान आ ण या शहराम ये आपण ती घडवू शकतो. एखादे चार-दोन 

ोजे ट कमी केलेतर  चालेल. मी काल संपुण माह ती घेत होतो. १३ कोट ची अकॅडमी 

काढ यासाठ  गोपीचंदला वत:चे घर गहाण ठेवावे लागले. एखादा पछाडलेला अशी काह  जी 

य ती असेल क  याला काह तर  करायचं आ ण यावर कं ोल माञ महानगरपा लकेच 

अजीबात नसाव कोण याह  अ धका-यांचा यावर अजीबात कं ोल नसाव फ त आपल  देखरेख 

यावर असावी असे काह तर  मा.महापौर साहेब आप या कालखंडाम ये करता येईल का हे 

पहाव.ं या चचा यथ आहेत कारण पुढ यावेळेस एखाद पदक मळाल क  परत ह च चचा चालू 

होणार आहे, या यातून आऊटपुट काह च नाह  हे मी गे या पंचवीस वष पाहतो आहे. डा 

स मतीम ये एवढे भाषण झालेले आहेत. कोणाला ाऊंड दयायचे हणलेतर याला नको नको 

होतं. याला काय काय कराव लागतं. आपले अ धकार  यां या बरोबर कशा कारच वतन 

करतात, एखादा खेळाडू आहे का कोण आहे याच देखील यांना भान नसतं. मु ा असा आहे 

क  या सगळया गो ट  यथ आहेत, कतीह  भाषण केलेतर हे ो संडींगवर येईल आ ण ते 
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ो सडींग फ त आप या माह तीसाठ  असेल क  आपण भाषण केलं. वया या दहा या 

वषापासून पी. ह . संधून े सुरवात केल  खेळ हा इतका सोपा नाह आ ण हणून या सव  

प रि थतीचे भान ठेवून आपण एक अशी अकॅडमी तयार करावी क  यासाठ  पुढ या 

बजेटम ये १०० कोट चे बजेट ठेवा अनेक काह  वकासाचे काम असतीलतर ते बाजूला ठेवा 

परंत ुशहरातील ज ेखेळाडू आहेत यांनी या या संघटने या येतून जाउन अशी कोणतीतर  

गोपीचंद या अकॅडमी सारखी अकॅडमी करायची का हे बघावे. खरंतर एका म हलेनी कु ती 

िजंकल , कु ती हा पु ष धान खेळ हणून आप या भारताम ये लोक य आहे. परंतु हे 

ांतीकार  ऐ तहासीक पदक घेवून नवीन दशा दे याचे साम य या मुल ंने केलेले आहे. यामुळे 

अशी अकॅडमी या संघटने या ता यात देवून कोणाचाह  कं ोल न ठेवलातरच अशा प दतीने 

काह तर  करता येईल. मी मा.महापौरांना वनंती करतो क  पी. ह . संध,ू सा ी म लक यांना 

आप या कालखंडात बोलववावे. यांना एकवीस-एकवीस लाख पये दया काह  फरक पडत 

नाह , पु यं भेटेलं आ ण नवीन येणा-या डा ेमीला ेरणा भेटेल. अशा लोकांना र कम देणे 

फार मोठ  गो ट नाह . यांना र कम मळणारच आहे परंतु आपल  सु दा नैतीक जबाबदार  

आहे यांच कौतूक कर याची. यामुळे मा.महापौर साहेब, आप या कालखंडाम ये 

महापा लके या वतीने यांचा स मान करावा अशी मी भावना य त करतो.                                

मा.आशा शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरतर काल 

आप याला मळालेले मेडल पी. ह . सधूं या मा यमातून कंवा मग आप याला मळालेल  

इतर पदकं याचा वचार केला आ ण आजची आपल  झालेल  जी.बी. ची मट ंग यामुळे आज 

चचा होणारच हे अपे ीत होते. हे थोड यात कागदावर, ो सडींग पुरते मयाद त न राहता 

याचे पु ढे काय होणार हे बघणे आव यक वाटत.े कालची मॅच बघीतल  असेलतर 

पी. ह . संधू या वरोधात खेळणार  जी खेळाडू होती ती जगातल  एक नंबरची रँकर होती. 

जागतील एक नंबरची रँकर असणा-या खेळाडू समोर पी. ह . संधू खेळत होती क  जी 

कोण याह  रँक कम ये बसत न हती िज हा तरावर इतर ठकाणी तीच ं ा व य होतं परंतु 

जाकतीक रँक क पाह लतर या याम ये आपल  पी. ह . संधू न हती. तर  सु दा तीने स हर 

मेडल मळवलेले आहे आ ण आप या देशाच नावलौक क वाढवलं. यामुळे तीच अ भनंदन 

करणं, तीच कौतूक करणं हे आप या सगळयाच कत य आहेच. परंतु असं का घडत आमची 

एखाद  मुलगी ती यात ा व य आहे ती खेळू शकते हे काल या खेळाव न दसलं. जगातल  

एक नंबरची रँकर खेळणार आहे यामुळे सगळयां या मनात धकधक होती. ट ह  समोर 

बस यानंतर चुकून आपण शु यान हारतो का िजंकतो असं वाटत होत आ ण पी. ह . संधूनी 

जे हा पह ल  सेट िजंकल  यावेळेस आम या सगळयां या आशा िजवंत झा या हो या असं 

वाटत होत क  आता काह  चा सेस आहेत बहुतेक आपण गो ड मेडल पयत जाऊ शकतो अशा  

अपे ा आम या वाढ या आ ण दुस-या सेटला आपण हारलो. तीस-या सेटला पु हा एकदा संधू 
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खुप छान खेळल  पु हा एकदा आम या आशा प लवीत झा या आ हांला वाटल आ ह  आता 

नि चतपणे िजंकू शकतो. ठक आहे खेळ हण यानंतर कोणीतर  िजंकणार, कोणीतर  हारणार 

आहे आप या वाटयाला सल हर पदक आलं. मा.महापौर साहेब, काल या खेळाव न एवढच 

वाटत क , आज या मट ंगची चचा जी आहे ती न फळ ठ  नये. या ठकाणी जे काह  डा 

अ धकार  आहेत यांना आपण आदेश दया, आजपयत आप या शहराम ये िज हा तर य  

आ ण रा य तर यला कती  खेळाडू गेलेले आहेत याचा एक यांनी चाट करावा आ ण पुढ या 

वष ची ऑ लि पकची वाट न बघता आपले दहा खेळाडू गेले असतीलतर दहाचे वीस खेळाडू 

कसे होतील कंवा वीसचे चाळीस खेळाडू कसे होतील यासाठ  आदेश मा.महापौर आपण 

आप या डा अ धका-यांना दयावा अशी मी या ठकाणी वनंती करत.े आमची चचा अजीबात 

न फळ जाऊ देवू नका. आमची इ छा जी आहे ती पोटतीडक ची आहे. येथून पुढ या 

काळाम ये डा अ धकार  यांची जबाबदार  फ त डा अ धकार  हणनू खुच वर बसणे, 

एसीम ये बसण,े काह तर  तुटपु ंजा योजना राब वणं अशी न राहता यांनी रझ ट दले 

पाह जेत. कोणकोण या नवीन योजना राब व या आहेत. या सगळया गो ट ंचा आढावा घेवून 

पुढ या दर दोन मह यानी जीबीला वषय आणलातर  आमची कोणाचीच हरकत नसणार. 

कदा चत पुढ या ऑ लि पक म ये आप या पंपर  चंचवड शहरा मधील एखाद  खेळाडू असेल 

अशी या ठकाणी अपे ा य त करते आ ण थांबत.े जय ह द जय महारा  !  

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा आप या 

ि टने आनंदाचा दवस आहे आ ण उ साहपुण वातावरणा म ये आज सगळेजण चचम ये 

सहभागी झालेलो आहोत. आशा या स कारमुत  आहेत पी. ह . संध,ू सा ी म लक, दपा 

करमरकर आ ण ल लता बाबर या मुल नी खुप सु ंदर कामगीर ऑ लि पक म ये केलेल  आहे. 

आ ण या ऑ लि पकम ये कामगीर  करत असताना काल या णाची सगळेजण अतूरतेने 

वाट बघत होते परंतु तीचा खेळ इतका उ कृ ट होता. सवानी, येक नगरसेवकांनी सांगीतल 

क  या कशा खेळ या, तो खेळ येक नागर कांनी बघीतला आहे. तीन सेटम ये सगळेजण 

बघत होते. खुप उ कृ ट बॅड मटंन पी. ह . संधू खेळल  आहे. जशी दवाळी येते तशी आजची 

ह  दवाळी आप या महारा  रा यासाठ , भारतासाठ  आहे असे वाटत.े पु षाला पदक कमी 

मळाले आहेत. सगळया पु षानी म हलांच कौतूक केल याब ल मी आभार  आहे. मला तुलना 

अजीबात करायची नाह  कारण खेळाडू हा खेळाडू असतो, ि ञ कंवा पु ष हे या याम ये 

काह ह  नसतं. कारण जी मुलं खेळायला जातात या मुला-मुल ं या मनाम ये कधीह  ह  

भावना नसत,े जे खेळाडू असतात यां या मनाम ये कधीच ह  भावना नसत ेक  हा मुलगा 

आहे आ ण मी मुलगी आहे. एकदम  म ये ते खेळत असतात. िजत  ननावरे यांनी 

सांगीतले माग या वष  यांन खुप य न केला आहे. आप याम ये टॉपम ये आहेत असे 

धनराज प ले असतील, गोपाळ देवांग असतील पुणे िज हयाम ये या या लोकांनी टॉप 
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म ये कामगीर  केलेल  आहे असे येकाचे वेगवेगळे खेळ आहेत. धनराज प लेचा हॉक  आहे, 

देवांगचा कु ती आहे, बॉ सींग आहे. असे या या खेळातले लोक आहेत  यांना आप याकडे 

बोलऊन यां याकडून एकह  पया सु दा मानधन न मागता हणजे आ ह  जी तु हांला वा तु 

देणार आहेत या यासाठ  पैसे दया असे न करता आपण यांना वा तू देणं गरजेच आहे.  

या ठकाणी लागणारे मटेर एल देणं गरजेच आहे. क डे साहेबांनी आ णासाहेब मगर टेडीएम 

आले यावेळेला यांनी पोटसचा चाज घेतला आ ण यांनी श क भरले या ठकाणी सार या 

डा पधा हाय या, पोटसाठ  यांनी खुप चालना दलेल  होती. यानंतर असे वातावरण 

आप याला पाहायला मळालेले नाह . आज आपण या ान बो धनीला दहा शाळा दले या 

आहेत. या दवशी श णमंडळाचा काय म होता या ठकाणी आप या शाळेतील मुलांनी 

योगा केला. ान बो धनी या मुलांकडून योगाची ॅ ट स घेते आहे. िज नॅि टक हॉल ान 

बो धनीकडे नाह . मी दोन दवस िज नॅि टक हॉल या तथेे जात ेकारण माझे नातवंड तेथे 

आहेत हे बघत असताना यां याकडे तसा हॉल नाह ए परंतु पंपर  चंचवड शहरात आप याला 

कोच सु दा हणतात क  आ हांला खुप चांग या प दतीने मुलांना श ण दयायचे आहे.  

परंतु चांग या मॅट मळा या पाह ज,े यां या या गरजा आहेत या आप याला देता येत 

नाह . िज नॅि टक हॉलसाठ  चांगल  जागा संजय कांबळे शोधतात. परंतु आप या डा 

वभागासाठ  चांगले मुख अ धकार  नेमले पाह जेत. ान बो धनीत सोनवणे सर हणून 

आहेत ते सगळ बघतात कंवा कं ोल ंग एका य तीकडे आहे. आपण यांना दहा शाळा 

सुपरि हजनसाठ  दले या आहेत. चांग या शाळा यांना सुपरि हजनसाठ  द या गे या 

पाह जेत. तानाजी शंदे साहेब आपण परत एकदा मॉडनला वचारावे. माग यावेळेस तुमच झाल 

नाह  आता तु ह  येता का. यांचे काह  सजेशन असतीलतर ते वचा न या. 

ान बो धनीवाले आणखी सुपरि हजनला यायला तयार आहेत का. मी तर परवा या दवशी 

असं ऐकल क  सुपरि हजनसाठ  यां याकडचे लोक गेलेतर आपले लोक यां याशी उ दट 

वागणूक देतात असे मी ऐकलेले आहे. स यता पडताळ यासाठ  तु हांला मी फोन क न 

लगेचच सांगीतल. आप या शाळा चांग या घडव यासाठ  जर इतर लोक धडपडत असतीलतर 

आपण यांना शाळा लहू न दले या नाह त काह  नाह  पण एक शेजारधम  हणून आपणच 

पोजल दलं आ ण या प दतीने पोटसम ये सु दा यांनी दहा शाळा घेतले या आहेत ते 

या याम ये आप याला सहकाय करतात. श णमंडळातील सद य, श क, नगरसेवक  

असतील या सगळयांनी सहकाय केल गेल पाह जे. खुप चांग या प दती या ऍ ट ह ट ज 

झा या पाह जेत. असं वाटत होत क  चायनामधुन एवढे लहानसे मुलं ऑ लि पकसाठ    

आलेले आहेत. बरोबर आहे यांच बजेट तसं आहे, यांचा खच तसा आहे. आप या पंपर  

चंचवडम ये मतीमंद मुलांनी गो ड मेडल युएसएला जावून मळवले आहे. आपण यांना एक 

एक लाख पये दले आहेत. आपण यांचा स कार मा.महापौरां या येथे घेतलेला आहे. परंतु ह  
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कामगीर  करत असताना म तमंद मुलांना ि वमींग टँक दला गेला पाह ज.े यांच े पालक 

सांगतात क  आमची मुलं खुप चांगल करतात आ हांला तु ह  ि वमींग टँक दया, 

बॅड मंटनसाठ  पैसे घेतात नॅशनल ले हलला गेले यांकडून एक पया सु दा घऊे नका. 

इं ायणीनगर या टेडीयमवर ॅ ट ससाठ  मुलं जातात जे नॅशनल ले हलला आहेत यांना एक 

काड बनवून दया. यांना  देता आलं पाह ज े या यांकडून पैसे घेतले नाह  पाह ज.े तासावर 

फ यांना परवडत नाह . कारण आपल  ह  कामगारनगर  आहे. कतीतर  पालक सु दा 

आ हांला भेटलेले आहेत परत ते असे हणतात ताई तु ह  या सरांना काह बोल ूनका. कारण 

ते आम या मुलांवर डयुक धरतील ह  सु दा पालकांना मोठ  भीती आहे. नावासह त पाह जे 

असेलतर मी देवू शकते. हे इं ायणीनगर या ॅकवरच आहे. तथ चांग या प दतीने आपल  

मुल जर नॅशनल ले हलला खेळणार असतीलतर ि वमींगम ये असू देत कंवा कोण याह  

ेञात खेळणार  असू देत या मुलांना ॅ ट ससाठ  कोच उपल ध क न दले गेले पाह जेत.  

यांना आपण ो साहन दले पाह जे. असे आपण यांना थोडस खुष केलेतर न क च आपलं 

पंपर  चंचवडचे नाव जागतीक ले हलला गे या शवाय राहणार नाह . यांचा स कार केला गेला 

पाह जे. आपण यांना स मानन बोलवाव. सगळयांनी ठराव केलातर पैसे सु दा आपण यांना 

देव.ू पैशासाठ  हणून नाह  पण आप या पंपर  चंचवडम ये आ यानंतर आपले मुलामुल ना 

असे वाटेल पाह जे आपणह  यां यासारखी काह तर  चांगल  कामगीर  केल  गेल  पाह जे 

या ि टने यांना बोलावून यांना यांना येता येईल, जमेल हणजे जे िजंकले यांनी याव 

असं नाह  जे ऑ लि पक पयत गेलेले आहेत, कंवा यांना तेथपयत पोहचता आल नसेल या 

सु दा मुलामुल ना इथपयत येता येईल यांना सवाना एकञीत आमंञण देवून आप या 

महापा लकेचा ११ ऑ टोबरला काय म आहे या दवशी हा काय म ठेवावा. या दवशी बोलवून 

यांचा स कार करावा अशी मी वनंती करते आ ण थांबते.  

मा.महापौर -  भारताचे नाव उंचावर नेणा-या सा ी म लक, पी. ह . संध,ू ल लता बाबर, 

दपा करमरकर यांच खरच कतीह  कौतूक केलतर  कमीच आहे. यांनी चांगल  कामगीर  

केलेल  आहे. मला वाटत आप या देशाम ये आप या महापा लकेचह  मोठ नाव आहे. या  

महापा लकेतून आपण अनेक उप म राब वत असतो परंतु ते यश वी होत नाह त. आयु तांनी 

ल  घातले पाह जे. नगरसेवकांनी या सूचना मांडले या आहेत, अ धका-यांनीह  ल  घातले 

पाह जे. कुठ याह  खेळाडूचा अपमान न होता यांना सहकाय मळाल पाह ज,े तुमची त ार 

आ या नाह  पाह जेत याची दखल घेतल  पाह जे आ ण आप या शहराचे खेळाडू उंचावर कसे 

जातील हे पाह ले पाह ज.े गो ड मेडल िजंकू शकलो नाह तर  या खेळाडूना येथे आणून 

कौतूकाची थाप देणारच आहोत. गो ड मेडल मळ व यासाठ  यांना सभागृ हा या वतीन,े 

शहरा या वतीने खुप खुप शुभे छा देते आ ण शहरा या वतीने यांचे अ भनंदन करत.े 
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मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. गे या अनेक 

दवसापासून वतमानपञाम ये मुत म ये टाचार, गॅसदा हनीम ये टाचार. अशा अनेक 

बात या येतात. अथातच नागर कांम ये याची चचा होत ेपण या याब ल शासनाने काय केले 

हे सांगीतले पाह ज.े शेवट  आपण जी.बी.म ये चचा करणार नाह तर कुठे करणार हे सांगावे. 

आयु त साहेबांनी वतमानपञाम ये टेटमट दलेले होते क  पाच दवसात चौकशी स मती  

अहवाल सादर करतील, आज पाच दवसापे ा जा त दवस झालेले आहेत. गॅसदा हनीब ल 

सु दा सकाळम ये बातमी आलेल  आहे, ह  बातमी चुक ची असेलतर काह तर  रझ ट आपण 

पञकारांना दयायला पाह जे. याम ये काह तर  त य असणार आहे या याब ल टेटमट 

दयायला पाह जे.  हे खरे आहे कंवा खोटे आहे. खोटे असेलतर खोटे हणून सांगावे आ ण खरे 

असेलतर कोण दोषी आहे हे सांगावे. गॅसदा हनीचे पुव  दोनदा टडर माग वले. पह ला टडर 

माग वला दोन कोट  आले आ ण नंतर एक कोट  छ तीस लाख आले. तीन लाख पये पर 

मह ना मे टेन ससाठ  दलेले आहे. एक लाख सु दा खच होत नाह त आ ण कोटेशनम ये तीन 

ते साडेतीन लाख पये खच आलेला आहे. या ठकाणी यासंदभात टेटमट पाह ज.े या याब ल 

माह ती दयावी. या वषयाम ये चचा हायला पाह जे. खरे काय खोटे काय याची नागर कांना 

सु दा माह ती पाह जे. पेपरम ये येते ते खरे आहे का. आ हांला सु दा आ चय वाटत क  

मुत म ये टाचार झालेला असेल का. ते सु दा समजले पाह ज.े बातमी येते या याम ये 

काह  त य आहे का. हणून टेटमटची गरज आहे. आ ह  कती लोकांना फेस करणार. 

येकजण वचारणार का, रे तुम या कॉप रेशनम ये काय चालल आहे. मतु म ये सु दा तु ह  

पैसे खातात का, असे नागर क हणतात. गॅसदा हनीब लतर नुकतच पेपरम ये आलेल आहे, 

कसं कसं झालेल आहे त.े काह  ठकाणी २३ लाखात, ५० लाखात. दाह नी खरेद  करताना 

गुजरात, कनाटकच उदाहरण दलेल आहे. ठक आहे ४५ लाख आ ण ५३ लाखात खरेद  केलेल  

आहे आ ण आप याकड े एक कोट  ते दड कोट म ये कशी काय खरेद  केलेल  आहे याचे 

टेटमट मा.आयु त साहेबांकडून दयावे. संजय कुलकण  यांना स ती या रजेवर पाठ वलेले 

आहे. थायी स मतीने हणले परत याव.े एक अ धकार  एवढा मोठा टाचार क  शकतो 

का. या या टेबलमधुन फाईल जात े या सगळया ठकाणी थोडे थोडे पडत.े हे साहजीक आहे 

मग ते टॅ डींग असो, वधी असो, काप रेटर असो, अ धकार  असो. मग एवढा मोठा टाचार 

एकटा अ धकार  करणार का. या या पाठ मागे कोण पुढार  आहे हे सु दा शोधले पाह जे. 

मा. ीकर परदेशी यांनी सांगीतले होते क  माझा अ धकार  चुका करतो यावेळी मी या यावर 

इ वॉयर  लावतो. पण माझा अ धकार  एवढा मोठा टाचार करणार नाह . यावेळी या या 

पाठ मागे फार मोठा पुढार  उभा राहतो यावेळेला माझा अ धकार  टाचार करतो आ ण सह  

करणारा अ धकार  अटकतो. माझी अ धका-यांना वनंती आहे क  तु ह  सांगीतल हणून सह  
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कशाला करता. संजय कुलकण  एक कुलकण  एवढा मोठा टाचार क  शकत नाह . याना 

एकटयाला तु ह  पनीशमट दलेल  आहे.  याम ये कोण कोण आहे हे काढा, इ वॉयर  रपोट 

यायला पाह जे. का आला नाह  पाच दवसात अहवाल, आयु त साहेबांनी पाच दवसात 

सांगीतल होतं. आज जनरल बॉडी चालू आहे, जनरल बॉडीम ये हा न येणार हे तु हांला 

माह ती आहे. या ठकाणी रपोट तु ह  वाचून दाखवा. मा.महापौर साहेब, नगरसेवकां या माथेवर 

लावलेला हा कलंक काढावा आ ण या या ब ल खरं काय आ ण खोट काय याच टेटमट 

दयायला सांगाव आ ण व चुक चे काम केले यांवर कारवाई करावी. 

मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता ये ठ 

नगरसेवक मा.आर.एस.कुमार यांना ध यवाद देते क  यांनी रोजचे मरण आज समोर आणलेले 

आहे. आता आपण नेहमीच हणतो या झाडाला फळ असतात याच झाडाला लोक दगड 

मारतात. तस कोणीह  काह ह  केल, कोणी श या जर  द या तर  ते पुव या हणजे मलातर 

असं वाटत ते अस करतील पुवज मीला, पुवा मात अशावेळी ते कोण या प ाचे होतेतर ते  

रा वाद . कोणीह  काह ह  केल क  रा वाद . खरेद  करताना दरपञक कोण मागवतं, ते दर 

तपासून कोण पाहतं. ते दर तपासत असताना तु ह  या ठकाणी यांना या कामाचा पगार देता 

ते स मा.अ धकार  यांना मी वचा  इि छते क  कोणत े नगरसेवक तुम याकडे आले, कधी 

आले, कोणाची शफारस केलेल  आहे काय. तु ह  टडर माग वता मग या टडरम ये आ ह  

कोणी आदलाबदल केलेल  आहे का. हे ो सजर अ धकार  राब वत असतीलतर आ ण फ त 

थायी स मती समोर तो वषय मंजूर साठ  येतो आ ण इत या घाईघाई म ये तो वषय येतो. 

यांना माह ती आहेनां क  आषाढ मह ना येणार आहे. आप याकडे वार  येणार आहे. आप या 

शहरातून सव वारक-यांचे पाय आप या शहराला लाभणार आहेत. दरवष  हा वाटपाचा काय म 

असतो तर  अगोदर सहा मह न े हा वषय का आणु नये. आयु त साहेब आपण यावेळेला 

नसताल परंतु आप या सार या उ च पद थ आ ण आयएएस अ धका-यांनी सु दा सहा मह ने 

अगोदर तो वषय आणावा. येक गो ट त दरंगाई, येक गो ट त अ धका-यांची घाईगडबड. 

आ ह  तु हांला लेखी लहू न दयायचे का, क  आषाढ  एकादशी येणार आहे. आषाढ वार  सु  

होणार आहे आ ण यासाठ  या व तू आपण याय या अशी काह  प दत आहे का. 

येकवेळेस उठसुट नगरसेवक, चाललं काय. आ ण एकह  अ धकार  हे पु ढे येत नाह त. 

मा.आयु त साहेब, कोणीह  आरोप केले क  ते काम तु ह  बंद करता. तुम या हाताम ये एवढ  

मोठ  यंञणा आहे. कोणीह  पञ दले क  जागेवर फाईल थांबल . जे काम चालू आहे याचे 

कतीह  नुकसान होऊ दया, एखाद छोट पञ आले क  तु ह  ते काम बंद करता याची 

शह नशा केल  जात नाह . आप या अ धका-यांकडून सांगीतल जातय यांनी पञ दलय यांना 

भेटा. तर  आपण शह नशा करावी. आपण सांगावे क  या मुत म ये कोणी काय केलेल आहे. 

मा.महापौरांनी एवढेच सांगीतले, जादा या या या घेतले या नाह त. जे वतमानपञ 
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महारा ात न हेतर भारताम ये अ ेसर आहेत, जगाम ये या या ती जातात यांनी आ द 

साडेनऊशे, साडेनऊश,े साडेनऊशे आ ण नंतर आता साडेसहाशेवर आयु त साहेब तु हांला कोणी 

पञ दले आहे का त डी सांगीतलेले आहे हे अ धका-यांनी आ हांला प ट सांगावे. जे कोणी 

नगरसेवक असतील यांना सु दा वचारणा के या शवाय राहणार नाह त.  येकवेळेस बातमी 

वाचल  क  आ ह  सु दा नगरग  होत चाललो आहोत. तेच तेच रोजचंच मड आहे. आता 

सहन शलता संपत आलेल  आहे. आ ण हणून या अ धका-यांनी हे काम केलेल आहे, इ हन 

मुत  खरेद च सु दा जे कोणी ठेकेदार आहेत यां या बाबतीत यापुव  काह  कारवाई केलेल  

आहे का आता केलेल  आहे का. सव माह ती आयु त साहेब आपण या अ धका-याकडून ती 

आ हांला माह ती क न दयायची आहे. आम या सार यानी कोणी पञ दलेले आहे का. तसं 

काह  नसताना कोण कोणाकडे गेलय, कोणी पैसे दलेले आहेत हे जाह र सांगावे, लगेच 

नावा नशी सांगा तर ते आरोप खरे. येक वेळेस आ ह  कती सहन करायचे यालाह  काह  

मयादा असत,े आ ण कोणाला जर आम यावर आरोप करत असताना एखादयाला जर गुदगू या 

होत असतीलतर यांनी या वत:लाच क न या यात. तु ह  कुठे आहात, काय करतात हे 

सगळयांनाच सगळ माह ती आहे. मा.आयु त साहेब, आपण या महापा लकेचे कायदया वये 

सवासव आहात आ ण आ ह  जर  काह  चुका के यातर या यावर पांघ न न घालता 

आप याला कायदे शर अ धकार आहेत क  याम ये आपण काह  बदल क  शकता, आपण 

थांबवू शकता. एखादयावेळेस तो नणय फरवहू  शकता. मग असं असताना ऊठसुट आ ह  का 

हणून टका सहन करायची. यामुळे आपण आप या शासनाकडून यवि थत आ ण 

ताबडतोब चौकशी करायला हवी होती आ ण हे सव थांबवायला पाह जे होते. भंडारातून जी 

खरेद  होते या यावर आपल ल  क त करा. या ठकाणी काय चालते त े तु ह  बघा. 

या ठकाणी नवीदा येला कोण नगरसेवक असतो, नवीदा उघडताना कोण नगरसेवक 

असतो. आमचे कोणी त नधी बसतात का आ ण यांनाच ती नवीदा दया असे कोणी 

सांगतात का. तु ह  तुम या नयमा माणे सगळ करत असताना हे कसे घडत.े या अ धका-

याचंीह  जबाबदार  आहे यांनी संपुण जबाबदार  घेतल  पाह जे एवढेच सांगावयाचे आहे. 

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता शमीमताई 

पठाण यांनी वषय काढला या संदभात आयु तांनी खुलासा करावा हणजे खरे काय खोटे काय 

हे समजेल. दो ह  वषयाचा खुलासा करावा यानंतर आ हांला बोलता येईल.  

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सार या सार या 

पेपरला बात या येतात. आज जगजाह र आहे पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये रा वाद ची 

स ता आहे आ ण रा वाद ची स ता असताना या ठकाणी जे काह  काम होतात या 

सभागृ हाम ये असले या सव नगरसेवकांना ते माह ती आहे. सभागृ हा या बाहेरचे काह  लोक 

असतील यांनी टका ट पणी केल तर आपण समजू शकतो क  यांना काह  गो ट ंची क पना 



44 
 
नाह . पण सभागृ हाम ये असले या माणसानी आप या सभागृ हातील लोकांवरती आरोप केलेले 

आहेत. उदा. मुत चा वषय असेल, गॅसदा हनीचा वषय असेल, इतरह  बरेचसे वषय असतात 

क  या याम ये टाचार झाला हणतात, कोणी केला यांचे नाव तर  यावे. यांनी केला 

यांचे नाव सांगीतलेतर आ ह  माह ती घेऊ आयु त साहेब कारवाई करतील. पण एक 

स ताधार  असताना चुक झाल का, या ठकाणी सभागृ हात वषय मंजूर क न घेणे, वॉडातील 

काम क न घे यासाठ  तारेवरची कसरत करावी लागत.े आज माह ती या अ धकारामुळे एक 

एक माणुस यात समट वापरला का, वाळू वापरल  का, लॅ टर कती जाडीच आहे, माती या 

वटा आहेत का समट या वटा आहेत या सगळया गो ट ला या ठकाणचा ठेकेदार आ ण 

जे.ई.ला फेस करावे लागत.े झोपडप ीचा प रसर आहे आ हांला या ठकाणी बसून काम क न 

यावी लागतात. सभागृ हातील पेपरम ये एखाद  बातमी आल  क  टाचार, रा वाद  काँ ेस 

प ा या नगरसेवकांचा टाचार. लोक हणतात काय टाचार, आ ह  आम या था नक 

लोकांशी चचा करतो. या सभागृ हाम ये आपले काह  पुढार  पण आहेत यांनी सांगावे यांनी 

टाचार केला यांचे त ड बंद केले पाह जे. ताबडतोब पेपरला बातमी दल  पाह जे हे खरे आहे 

का खोटे आहे. टाचार कोणी केला याला बटुाने बडवले पाह जे. याला स पे ड केले पाह ज.े 

परंतु खोटे हणत असेलतर या याह  त डात मारले पाह जे. लोक आ हांला नांव ठेवतात, 

तु ह  चो-या करतात हणतात. रेडझोन म ये काम कसे क न यायच,े लोकांना फेस करावे 

लागत.े ४७ ट के बलो काम आहेत, मंजूर कोण करतय. ४७ ट के बलोची काम आपण मंजूर 

करतोत. अ धका-यांकडून दर कमी क न दे याचे पञ येते काय करणार तो ठेकेदार. मा या 

भागाम ये झोपडप ीचा भाग आहे. या ठकाणी पुजार  कायकार  अ भयंता आहेत. यां या 

हाताखाल  शतोळे हणून आहेत तो माणूस कामालाच येत नाह. डोईफोड ेयांना हजारवेळेस 

सांगीतले तर  सु दा या माणसाची बदल  झालेल  नाह . मा या भागाम ये फडणीस श क 

आहे एक नंबरला शाळा चालत,े याचा शंभर ट के रझ ट असतो, वदया याची सं या 

वाढलेल  आहे. महापा लके या इतर शाळेम ये वदया याची सं या कमी आहे, ३०-३० 

मुलाम ये एक एक श क आहे व  मा याकडे ६० ते ७० ट के मुल आहेत आ ण एकच 

श क आहे. वचारलेतर या शाळेला मा यताच नाह . मा यता यायची कोणी, आ ह  

यायची का. दहा ते पंधरा वष झाले आमचा जीव तुटतो. आ ह  स ता ढ प ाचे नगरसेवक 

आहेत, दोन थोबाडीत मारावे वाटते परंतु नाह  मा  शकत. स ता ढ प ाचे नगरसेवक आहोत. 

नगरसेवकांची बदनामी होत.े माझी वनंती आहे क  पेपरम ये चुक या बात या यायला 

लागले या आहेत. आताच पठाणताईनी सांगीतल आहे क  या झाडाला फळ आहेत याच 

झाडाला लोक दगड मारतात. आं याच झाड  असेलतर आंबा आहे हणूनच दगड मारानां. 

आं याला दगड मारता मारता बाजूला जो पे  आहे याला दगड लागतोना.ं करणारे एक 

असतात पण या यामुळे तु ह  बाक या लोकांना का दोष देता, नाव सांगावे. यांनी टाचार 
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केला हणून सांगावे. एक बोट समोर याकडे असेलतर चार बोट वत:कडे असतात. आयु त 

साहेब चौकशी नेमावी व सभागृ हाला मा हती दयावी, ध यवाद.                                  

मा.सुरेश हेञे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. वतमानपञाम ये 

गॅसदा हनीब ल बात या येतात याब लची टेि नकल  माह ती मी देतो. वषय असा आहे क  

गॅस पासेस करताना गॅस े थ असतो, गॅस े थम ये वॉल, फ टर असतो. ऑ यु मनीयम 

असे पेशल मटेर एलम ये ते असत ेआ ण हे गॅस े थ पास बनवतात या जमनी या पेशल 

कंप या आहेत. इंडीयनमेड सु दा आहेत यांचे आ ण याचे दराम ये जवळ जवळ दु पट फरक 

आहे. तु ह  टडर ंग करताना याची मागणी केल  आहे याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. गॅस 

वाह यासाठ  जे पाईप वापरला जातो या याम येह  दोन कार असतात या या रेटम येह  

डबल टबल फरक असतो. यामुळे असे रेट वाढले जातात. नि चत पे स फकेशन बघावे.  

आपण काय माग वले यानुसार रेट आले का नाह त हे तपासणे आव यक आहे. सवाचा 

गैरसमज दुर करणे गरजेचे आहे. या याम ये गॅस टोरेज टँक याचाह  रेट वेगळा असतो, 

मटेर यल वेगळ असतं. यामुळे कंमती वाढ या जातात. हणून जे कोणी अ धकार  आहेत ते 

येथे कायरत होते यांनी कोणते पे स फकेशन मागवून कोणते आयटेम यासाठ  पाह जे होते 

याची संपुण माह ती सभागृ हाला दयावी यांचा गैरसमज झालेला आहे यांना देणे गरजेचे 

आहे, एवढच मी आप याला सांगतो, ध यवाद.  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आयु त साहेबांना 

वनंती करायची आहे क  खरंच टाचार होत असेलतर याचा मी ती  श दाम ये या ठकाणी 

नषेध करतो. आ ण या संबं धत मग ते अ धकार  असो, पदा धकार  असो, ठेकेदार असो 

यां यावर कारवाईची मागणी या ठकाणी जाह र करतो. खरे पाहता हा टाचार खरच होतो 

का, का राजक य टंट आहे. का इले शन आले हणून याला काह तर  गुमजाव कर याची था 

आहे याचे प ट करण होणे गरजेच ेआहे. जर खरंच टाचार होत असेलतर याची सखोल 

चौकशी करा व संबं धत अ धकार  असेल, संबं धत पदा धकार  असेल यां यावर आयु त 

साहेब आपण कारवाई करावी अशी जाह र मागणी करतो. वतमानपञाम ये वाच यानंतर 

आ हांला असे कळत ेआ ण आता आप याला वचारलेल आहे आ ण ती था या महापा लकेत 

सु  झालेल  आहे. आपले ई-टडर ंग असताना मग ते सदोष आहे का. मग यावेळेला 

या ठकाणी फेर कॉ पेटेशन होते का नाह . तथ पण नगरसेवकांचा ह त ेप आहे का. मला 

एक सांगावे क  गुजरात म ये एवढयाची, लोणावळयाम ये एवढयाची, तळेगाव म ये 

एवढयाची, ना शकम ये एवढयाची. मग ई-टडर ंग झाल यावेळेस जे ठेकेदार लोक आहेत ते 

लँकेट घेवून झोपले होते का. आम यावेळेस पधा का केल  नाह . आमचे जे त  लोक आहेत 

या त  लोकांनी यांना बोलवायच ंआ ण यांनी येथे कॉ पेटेशन करत थांबायचं आ ण या 

महापा लकेचे कोटयावधी पये वाचवायचे असं चांगल काम क न याच यांनी े डीट यावे. 
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कॉ पेटेशन करताना ह  मंडळी जाते कुठे. आ ण मग ई-टडर ंगम ये एवढ  पारदशकता 

असेलतर रंग होती कशी काय. जर आपल  ई-टडर ंग प दत चुक ची असेलतर तु ह  ती 

ताबडतोब बदला. जा तीत जा त लोकापयत ह  माह ती जाते का नाह  याची पाहणी करावी. 

शासन काम करणार आ ण बदनाम होणार रा वाद  काह  संबंध नाह  आमचा. अ धकार , 

आयु त, शासनाची चुक असेलतर ती दु ती आपण करावी आमचा काय संबंध आहे. उदया 

आ ह  ठराव क  श नवारवाडा वकून टाकातर तो वकणार का. आप या या या जर 

चुक या असतीलतर या दु ती हायला पाह जेत. मागे म शनच पण असंच झाल. शलाई 

मशीनम ये टाचार, शलाई मशीनम ये टाचार मग करा नवीदा परत. यावेळेला सु दा 

जी म शन व त होती ती म शन का घेतल  नाह . यावेळेस या महाशयानी का कोट केल 

नाह . येथून माग या दोन वषाची तु ह  म शन पाह ल तर गे यावेळेस नवीदा मळाल  या 

नवीदेपे ा ४५० पयानी जा तचीच दोन वषापुव  म शन घेतलेल  आहे व ती पण कमी दजाची 

म शन घेतल . यापे ा चांग या सु वधा असले या म शनम ये टाचार झाला ठक आहे 

हणलं रकॉल करा. यावेळेला आ ह  काह  समथन केल का. आयु तांनी भीजत घ गड ठेवलं 

आ ण थांबा थांबा. आ ण मग ह  कुठल  था आहे. जर तुम या नवीदा येम ये दोष 

असेलतर याची दु ती करावी. आम या रा वाद चा पदा धकार  असेलतर या यावर तु ह  

कारवाई करा. नाह तर यांच नाव या सभागृ हाम ये जाह र करा आ ह  रा वाद मधुन यास 

नलंबीत क , काढून टाकू परंतु ह  आ ह  खोट  बदनामी सहन करणार नाह त.   

मा.बाबासाहेब धुमाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण सगळे 

पञकार ऐकतात, पञकार बंधू मला वाटते पंधरा ते वीस वष झाले लखाण करतात यांना 

बात या आपलेच लोक देतात. थायी स मतीम ये एवढे नगरसेवक आहेत यांनी सांगावे. “सौ 

चुहे खाके ब ल  चले हज को" अरे, काय कार आहे. सांगता आ ह  हे केल नाह  ते केलं 

नाह  बाबासाहेब एकटा आहे नां सा ीदार. कोणी काय केल ते मी सगळ सांगू शकतो. श ण 

मंडळाची हायकोटात केस दाखल केल . कपडे दाख व यानंतरह  काय केल, का काह  करत 

नाह त. आयु त साहेब काय करणार आहेत, थायी स मतीचा वषय आहे थायी स मती ठराव 

करत.े वधान प रषदेम ये एक आमदार बोलले टाचार होतो कसा वचार क न या. बलो 

टडर काय चालले. कुठलेह  काम करायचे हणलेतर आपले िजनीअर लोक आहेतना.ं  

िजनीअर लोकांना सांगा र ता करायचा असेलतर याला कती खच येतो. या यानंतर तु ह  

ठरवा, हा खच १ कोट  येत असेलतर बाक चे ५० लाख ६० लाख हे चुक चे आहे. शलाई मशीन 

टॉप मो ट म शन या ठकाणी आहे चायनाला कशाला गेले तु ह , या ठकाणी आहेत नां शलाई 

म शन. सामनाम ये डटे स बातमी दलेल  आहे. शववाह नीचा वषय आहे. आज जीवंत 

माणसाला गाडता येईल पण मेले या माणसालातर  सोडा. गॅसच आलेला नाह  तर याच बील 

कोणी मंजूर केलं. आयु त साहेब, तु ह  आले मी यावेळेला सु दा तुमच ंअ भनंदन केलेले 
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होत.े ीकर परदेशी साहेब होते तेथे कोणाचा आवाज चालत न हता. एवढया मोठया आवाजात 

बोलत सु दा न हत,े तेवढ  ताकद या माणसाने नमाण केलेल  होती. काम श तीत चालू 

होतं. शववाह नीचे डायरे ट कंपनीचे टडर मागवा. यात चांगल  कोणती आहे ती बघा. 

सीएनजी कती लागते हे बघा, एक मयत जर जाळायची असेलतर दहा मनीटे अगोदर ती 

चालू करावी लागते नंतर पाच मनीटाने ती मयत ख लास होत.े मग या ठकाणी गॅसच 

पुर वला नाह तर मयत जाळल  कुठून हे वचारा. आयु त साहेब, तु ह  जरा ाँग बना तरच 

काम होतील. तु हांला सगळे उलटसुलट बोलायला बघतात. तु ह  काह तर  तुमची ॅचेडी 

ठरवा. कुठल ह  व तु माग वताना कंपनी कडून टडर मागवावे आ ण कुठे थांबवायचे ते थांबवाव े

एक मनीटात सव बंद होईल.  गेल  चार पाच वष हे मी बघतो आहे, बघुन मला वीट आलेला 

आहे. हणून हे बोलायला लागल. कोणाला राग आलातर राग मानु नका. भि त-शि त या  

या ठकाणी तुकाराम महाराज, शवाजी महाराज बघतात सगळं. आयु त साहेब तु ह  टे 

फॉरवड हावे. श णमंडळात सु दा मुलांना चांगले कपडे दयाव.े कुठलाह  असू दया जोपयत 

जीवंत असतो यालाच परवानगी दल  जाते. आहो, तो मे यानंतर याला कोणी वचारत 

नाह त. मा ती माने एवढा मोठा ह द केसर  यांना औषधाला पैसे न हत.े शेवट  कोण 

बघतय. “उगव या सुयाला नम कार केला जातो, मावळ या सुयाला कोणी नम कार करत 

नाह त.” ह  व तुि थती आहे. हणून यांना बोलवा यांचा स कार करा, पुढ यां या 

भ व याम ये काय करायच आहे हे सु दा करणे काळाची गरज आहे. एवढच मी बोलतो, 

जय ह द, जय महारा  !                             

मा.नारायण ब हरवाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. कुमार साहेबांनी  

चागंला वषय चचला घेतलेला आहे तो गेल  आठ दवस झाले वतमानपञाम ये सात यांने 

गाजत आहे. या याम ये थायी स मती, रा वाद  काँ ेस, आयु त साहेब तुम यासाठ  सांगतो 

शासन आ ण संबंधीत पयावरण खा याची मोठया माणात बदनामी होत आहे. हे मी थायी 

स मती या सभेम ये सु दा सांगीतलेले आहे. थायी स मती या वषयपञीकेवर पंपर  वाघेरे, 

वाकड, पंपळेगुरव, पंपळेसौदागर आ ण दापोडी या ठकाणी गॅस शववा हनी बस व यांचा वषय 

थायी स मतीम ये वषयपञीकेवर आलेला आहे. थायी स मतीने मांडलेल न हतं क  या पाच 

ठकाणी शववाह नी बसवा हणून. हा वषय पयावरण वभागाने या ठकाणी आणलेला आहे. 

तुमचा फोन आलेला होता वषय मंजूर करा हणून. मा या वॉडातील आहे तेवढा वषय मंजूर 

करावा हणून. या दवशी वषयपञीकेवर वषय होता या दवशी एक मोचा आला, आंदोलन 

झाले. थायी स मती पुढे देखील आंदोलन झालं. आम या अ य ानी सांगीतल क  वषय 

आताच आम यासमोर आलेला आहे वषय आ ह  मंजूर केलेला नाह . वषय वषयपञीकेवर 

आहे आपण मंजूर  दलेल  नाह  तुमच ेकाय नवेदन असेल ते नवेदन तु ह आम याकडे दया 

याची आ ह  माह ती घेऊ आ ण मग नंतर काय ते पाहू. या यानंतर ह  मंडळी तुम या 
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दालनात गेल  या ठकाणी यांनी आप याला नवेदन दलेले आहे. यावेळेला आपण यांना 

अस ं हटल ठक आहे मी याची माह ती घेतो. यावेळेला वषय थायी स मती समोर चचला 

आला यावेळेला आ ह  तु हांला सांगीतले होते क  या वषया या संदभात वतमानपञाम ये 

बात या येतात. थायी स मतीवर, रा वाद  प ावर टाचाराचे आरोप होतात. वषय आताच 

वषयपञीकेवरती आलेला आहे. आ हांला याची काह च मा हती नाह . आ हांला माह ती 

दे यासाठ  पयावरण वभागाचे जे कायकार  अ भयंता आहेत संजय कुलकण  ते सभागृ हाम ये 

उपि थत नस यामुळे आ ह  तो वषय तहकूब ठेवला. आ ह  कोणा या मोचाला घाबरलेलो 

नाह . कोणी वषय क  नका हणून आ ह  वषय तहकूब ठेवलेला नाह . संबं धत वषयाची 

माह ती जोपयत आ हांला मळत नाह  तोपयत आ ह  हा वषय मंजूर करणार नाह त असे 

आ ह  थायी स मतीम ये सांगीतलं व तो वषय तहकूब ठेवलेला आहे. हा वषय तहकूब 

ठेवताना मी तु हांला वचारल यावेळेस मला मा हती अशी मळाल  होती क  तु ह  या 

अंदोलन कायक याना असं सांगीतल होत क  या वभागाचे जे कायकार  अ भयंता संजय 

कुलकण  आहेत यांना मी सि त या रजेवर पाठ वतो आ ण हे वषय माग े घेतो. पह या 

मट ंगम ये मी तु हांला वचारल मा या कानावरती असं असं आलं. यावेळेस आपण मला 

सांगीतल क  मी अशा प दतीचे काह ह  करणार नाह . सं याकाळी शासनाचे मुख डोईफोडे 

यांनी संजय कुलकण  यांना फोन केला क  सि त या रजेवर तु हांला पाठवायचे आहे  तु ह  

तुमची रजा वाढवून या. तु ह  थायी स मतीम ये साहेब हे बोललात नंतर तु ह  डोईफोडे 

यांना सांगीतल. यावेळेला हा वषय स मतीपुढे चचला आला यावेळेला आ ह  आप याला 

काय सांगीतले क  साहेब, या याम ये आम यावरती आरोप होतात, थायी स मती पुढ आरोप 

होतात, शासनावरती आरोप होतात, पयावरण खा यावर आरोप होतात आपण याची सखोल 

चौकशी करावी असे बोललो होतो. या या म ये खरे काय खोटे काय हे एकदा जनतेला कळू 

दया. हणजे वषय शासनाने आणायचे थायी स मती फ त आथ क खचाला मंजूर  देत.े 

थायी स मती हणत नाह  क  तु ह  हे वषय आणा ते वषय आणा. बजेटम ये दहा कोट  

तरतूद आहे मग यावेळेस तु हांला दसल नाह  का. पयावरण वभागाने वषय आणलेला आहे. 

लाकड जाळणे, गौ-या आणणे या याम ये इतक  ि ल टता आहे हणून पयावरण वभागाचे हे 

वषय पुढे आलेले आहेत. हे काह  आ ह  सांगीतल नाह . ई-टडर ग आहे, वतमानपञाम ये 

आपल  नवीदा देतो, लघु तम ठेकेदार येतात. नवीदा या पुण झा यानंतर जो लोए ट 

येतो आ ण याची जी कमंत ठरवल  जाते मग तु हांला पञ दल जातं क  ह  व तु 

एवढयाला न येता एवढयाला येत.े मग योगेश बहल हणतात ते बरोबर आहे. यावेळेला ई-

टडर ंग आहे, यावेळेला आपण पि लश करतो यावेळेला हे लोक झोपलेले असतात का. 

यावेळेला हे लोक टडर का भरत नाह त. शलाई म शन या बाबतीत झालं तस शवदाह नी या 

बाबतीत झालेल आहे. या या अगोदर सु दा नवीदा काढले या हो या आ ण शासनान े या 
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मंजूर केले या नाह त. मुलेपने अनेक आ ेप या यावरती न दवलेले आहेत क  सांगवी या 

गॅसदाह नी या तुलनेम ये याचे रेट खुप आहेत. यामुळे ते नाकारले या ठकाणी मुलेपच 

आपण कौतूक करायला पाह ज.े या नवीदा नाकार या या नंतर पु हा आण या आहेत. 

या याम ये कॉ पेटेशन मोठया माणावर झालेल आहे. खा यान वषय मांडला, मुलेप कडे गेलं 

आ ण वशेष हणजे साहेब, या डॉकेटवर तुमची सु दा सह  लागत,े मग तु ह  सह  करतान 

पाह लेले नाह  का, क  हे चुक चे आहे, हे बरोबर आहे. तु ह  थांबवायला पाह जे. आयु त 

साहेब तु ह  संपुण खा याचे मुख आहात. येक फाईल आप याकडे येते  आपण डॉकेटवर 

सह  करत असताना आपण नीट वषय वाचला नाह . या सगळया घटनेला साहेब तु ह  देखील 

जबाबदार आहात. वतमानपञाम ये भ टाचारा या बात या येतात. आमचा प  या याम ये 

कारण नसताना बदनाम हायला लागलेला आहे. मग हे तु ह  याचवेळेला का केले नाह . 

संजय कुलकण  यांना यावेळेलाच तु ह  बोलावून यायला पाह जे होत.े तु ह  यावर लहायला 

पाह जे होत “ ल ज ि पक”, “चचा” का नाह  लह ल तु ह  मग हे टाचाराचे खापर आम या 

माथी कारण नसताना का फोडल जातं. उगीचच साप साप हणून भूई धोपट याम ये काय 

अथ आहे. माग या मट ंगम येह  सांगीतल होत क  हा वषय आ ह  मंजूर करणार नाह त 

कारण संजय कुलकण  जोपयत सभागृ हात उपि थत नाह त, माह ती देत नाह त, आ हांला 

काय माह ती याची. तळेगावला काय आहे, अहमदाबादला काय आहे हे आ हांला काय मा हती 

आहे. इं डका कार सु दा आहे आ ण म सडीस सु दा आहे इंडीका कार आ ण म सडीसची तुलना 

होऊ शकते का. मग याचह  तसेच असेलनां. ह  माह ती घे यासाठ  संजय कुलकण  जोपयत 

सभागृ हात येत नाह त तोपयत माह ती आ हांला कशी मळणार आहे. संजय कुलकण  यांना 

सि त या रजेवर आपण पाठवलेले आहे यांना बोलावून या हणून या दवशी आ ह  ठराव 

पण केला. आ हांला माह ती देऊ दया. या याम ये जर चुक च झालेल असेल, या याम ये जर 

टाचार झालेला असेलतर, या याम ये जर अ नयमीतता असेलतर तु ह  वषय माघार  या, 

आ ह  असा वषय तु हांला माघार  घेऊ देणार नाह त. तु हाला प ट केल पाह जे, तु हांला 

जाह र केल पाह जे क  हे चुक चे आहे हणून. हा बॉल आता आम या कोटा म ये आहे. 

आ ह  असा वषय तु हांला माघार  घेवू देणार नाह त. तु ह  संजय कुलकण ना स ती या 

रजेवर पाठवुन फार मोठ  चुक केल  आहे. आ हांला संजय कुलकण ना पाठ शी घालायच नाह . 

आ हांला कोणाच समथन सु दा करायच नाह . जो दोषी असेल याला श ा झाल  पाह जे. 

पण तु हांला हे जाह र केले पाह जे हे चुक चे आहे, जर चुक चे असेलतर ते तु ह  केल, 

तु ह च माघार  या, आ ह  ते घेणार नाह त. या याम ये कारण नसताना थायी स मतीची 

बदनामी होऊ लागलेल  आहे. या वषयाला  आ ह  मंजूर  दलेल  नाह . कारण नसताना साप 

साप हणून भूई धोपटता हे अ यंत चुक च आहे. थायी स मतीने टाचार केला, थायी 

स मतीने टाचार केला हणून. थायी स मतीम ये फ त काह  रा वाद चेच नगरसेवक 
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आहेत का, हे आहेतना शवसेनेचे नगरसेवक. वषय सु दा आणखीन मंजूर झालेला नाह . 

लोकशाह म ये आंदोलन करण,े धरणे धरणं, नवेदन देणे, एखादया गो ट  म ये जर काह  

डावूट आला असेलतर नि चतपणे तु ह  क  शकता आ ह  याला कधीह  वरोध केला नाह  

हे थायी स मतीम ये आ ह  जाह र सांगीतल आहे. तो यांचा अ धकार आहे. पण ज हा 

आरोप होतात ते हा तो सु दा स द क न दाखवायच यांच काम आहे कंवा शासनाने 

आ हांला सांगाव क  हे चुक चे आहे, यांनी माघार घेवू दया आमच काह ह  हणण नाह .  

कुलकण ना स ती या रजेवर का पाठ वले याचा खुलासा करावा. 

मा.धनंजय आ हाट - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज खरतर 

मह नाभर अनेक वषयावर वतमानपञाम ये अनेक बात या या ठकाणी स द झाले या 

आहेत. थायी स मतीम ये शवसेनेचे दोन सद य आहेत आ ण यापुव  सु दा होत.े परंतु 

गे या मह ना दड मह याम ये या प दतीने वतमानपञाम ये बात या स द होतात. खरच 

या ठकाणी अनेक बाबतीम ये, आरो या या बाबतीम ये, व छते या बाबतीम ये महापा लकेला 

मोठमोठे पा रतोषीक मळालेले आहेत. परंत ु या सगळया बात या पाह यानंतर 

सवसामा यां या मनाम ये सु दा येतं या संपुण महारा ाम ये या प दतीने वषय एक एक 

पुढे येतो, थायी स मतीम ये असताना आयु तांना आ ण पञकार बांधवाना मी या ठकाणी 

ज र नमुद क  इि छतो क , शवसेने या वतीने चुक या वषयाला या ठकाणी ठामपणे 

वरोध केलेला आहे. सुरवातीला एका वषयाचे मा.आयु तांना माझे यासंदभातील पंचवीस पञे 

आहेत. परंत ु एकाह  पञाचे उ तर मला मळालेले नाह . याचा अथ शवसेनेनी कुठ याह  

वषयला वरोध केला  नाह  असा याचा अथ होत नाह . या या वषयाम ये आ हांला ञुट  

वाटतात या या वषयाम ये आ हांला असं वाटत क  या ठकाणी टाचार झालेला आहे. 

मग तो ठेकेदारां या मा यमातून असेल, शासना या मा यमातून असेल, या ठकाणी 

शवसेनेनी वेळोवेळी भु मका घेतलेल  आहे. मा याकडे पंचवीस पञ आहेत ते मी या ठकाणी 

मु ाम आणलेले आहेत. व ल- ि मणी मुत  खरेद  कर या या वषयाब ल या ठकाणी 

वतमानपञाला कोणी पञ दलेले असेलतर धनंजय आ हाटन पञ दलेले आहे, थायी 

स मतीम ये मी पञ दलेल आहे. मह नाभरानंतर बाक या लोकांनी याची मागणी केलेल  

आहे. २८ तारखेला थायी स मती झाल . ऐनवेळचा वषय स मा.महापौर आप याच पञाने 

आप याच सुचनेनी या ठकाणी अतीर त या दवशी तुकाराम महाराजांची पालखी आकुड  

या ठकाणी आल  वागतासाठ  या दवशी मंगळवार होता, मंगळवार असताना आचानक 

या ठकाणी वषय पटलावरती आला. ऐनवेळचा वषय ३२५ मुत  खरेद  कर याचा वषय  

आला. मला नारायण बह रवाडे यांच े सु दा य ठकाणी मनापासून कैतूक करावेसे वाटतं. याचे 

कारण असे आहे क  या वषयाला मी आ ण नारायण बह रवाडे यांनी वरोध केला. जर 

या ठकाणी अशा कारचा सोहळा संप न झाला असेल, अशा कार या मु या खरेद  के या 
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असतीलतर ३२५ मु या या कशासाठ  पाह जेत. मागणी कोणी केल  हणून हा वषय आ ह  

सगळया पञकाराना सांगीतलेल होतं. चुक या प दतीने काम होत असेलतर शवसेनेचा सद य 

हणून कधी मी समथन करणार नाह . यानंतर मी ताबडतोब याच दवशी वषय बाजूला 

काढून ठेवला. याबाबत आयु तांना पञ दलेले आहे. ते पुढार  पेपरम ये स द केलेले होत.े 

नवीदा येम ये तीन सं था आहेत एकाच कुटूबंातील दोन सं था आहेत आ ण दुसर  साई 

सं था आहे. दराबाबत पञाम ये उ लेख केलेला आहे आ ण तो पुढार  वतमानपञाम ये स द 

झालेला आहे. २५०० पयाचा दर आ ण आप या नवीदेम ये ३९०० पयाचा दर हा फरक 

मा.आयु तांना दाखवून दला आहे. या यानंतर या याम ये एकाच कुटंूबातील या दोन 

नवीदा, या याम ये कुठ याह  कारची पधा झालेल  नाह  हे सु दा पञाम ये मी 

स मा.आयु त साहेबांना दाखवुन दलेल आहे. हणून याची पु हा एकदा फेर नवीदा काढावी 

अशी वनंती मी याकाळात सु दा केलेल  होती. जी काह  उपसूचना ३२५ मुतला आल  

यालाह  माझ पञ स मा.आयु तांना होतं क  ह  उपसूचना ता काळ र  करावी. या मुत ची 

कुठल ह  आव यकता या ठकाणी महापा लकेला नाह . परंतु कोणाचे तर  ह त जप यासाठ , 

कोणालातर  पोस यासाठ  हा वषय आलेला असावा, मला य तीश: कोणावर देखील 

या ठकाणी आरोप करायचे नाह त. परंत ु जनते या भावना, दा पांडूरंगावरती, व लावर 

आहेत. हणून कुठलाह  सद य थायी स मतीवरचा असेल, कंवा कुठलाह  नगरसेवक असेल, 

असं याला वाटल न हतं. मीतर हणेल “दुधका दुध, पाणी का पाणी” झाले पाह ज.े यावेळेला 

अशा कारची मागणी स मा.आयु त साहेबांना केल , सभागृ हात सु दा मी वषय उपि थत केला 

होता, स मा.आयु तांना मी सांगीतल ंक  अशा कारचे काहू र माजले असेलतर, अशा कार या 

शंका कोणा या मनाम ये असेल, वतमानपञाम ये या कारची सल य त होत असेलतर 

तु ह  या यावरती स मती नेमा आ ण याच दवशी स मा.आयु तांनी सांगीतल होत क  

या यावरती चौकशी स मती नेम.ू परंतु अजून कुठ याह कारची चौकशी स मती यासंदभात 

झालेल  नाह . ३ जुलैला मी पञ दलेल आहे याचे उ तर अजूनह  मला आलेले नाह .  

शवसेने या नगरसेवकांनी आंदोलन केले, मागणी केल  याची चौकशी झाल  पाह ज.े नेमका 

दोष कोणाचा आहे, शासनाचा आहे का कोणाचा आहे हे सांग यासाठ  आ ह  आंदोलन केलेले 

आहे. या याम ये कोणी कोणाचा वाथ साधनू घेतला हे चौकशी अंती आप या समोर येईल. 

यामुळे कोणी कोणावरती आरोप करायचे आ ण कोणाला बदनाम करायचं हा धंदा आता 

या ठकाणी बंद झाला पाह ज.े शासन हणून आपले काम मह वाचे आहे. अशा कारचा वषय 

आ ह  आणतो, आ ह  पञ देतो याचे उ तर जर आ हांला मळत नसेलतर माझा ओघ हा 

पह ला शासनावरती राह ल. परंतु ह  मा हती दड व याचा कोणी य न करत असेलतर तेह  

आ ह  सहन करणार नाह त. गॅसदाह नी या बाबतीत वषयपञीकेवर वषय होता, अशा कारची 

चचा झा यानंतर मी वषय मांडला अशा कार या वतमानपञाम ये बात या आले या आहेत. 
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नारायण बह रवाडे आ ण सव सद यांनी याला पाठ ंबा दला, स मा.चेअरमननी याला पाठ ंबा 

दला आ ण सांगीतले क  अशा कारची चचा होत असेलतर याची चौकशी झाल  पाह जे. 

जोपयत चौकशी होत नाह  तोपयत हा वषय पटलावरती तु ह  आणू नका, याचा सगळा 

अहवाल आम या समोर सादर करा हणून या ठकाणी चेअरमननी आदेश दलेले आहेत आ ण 

स मा.आयु तांनी सु दा सांगीतलं क  पाच दवसात मी अहवाल सादर करतो, पण पाच दवस 

आज उलटून गेलेले आहेत अजूनह  मा.आयु तांनाचा अहवाल आलेला नाह . यांना या ठकाणी 

नयु त केल यांना फोन क न वचारलेतर ते हणाले मा याकडे कुठ याह  कारचा असा 

आदेश आला नाह  असं या अ धका-यांनी सांगीतलेल आहे. हणजे शासन नेमक करतय 

काय. मी तर हणतो गॅसदाह नी या वषया या मुळावरती मी जातो. पयावरणाच र ण 

करायच आहे, पयावरणाच र ण कर याचा म ता महानगरपा लकेम ये फ त ईथ कोणालाह  

याचा कळवळाच नाह  फ त संजय कुलकण  यांनाच कळवळा दसतो यामुळे अशा कारची 

गॅसदाह नी सागंवीम ये लागल  गेलेल  आहे, ठक आहे तु ह  म यवत  ठकाणी गॅसदाह नी 

करता या या आजूबाजू या लोकांना फायदा होतो. पण एकाच ठकाणी याच भागाम ये पाच 

दाह या मग शहराम ये अ य ठकाणी सहा ेञीय कायालय आहेत या ठकाणी तु ह  त ेक  

शकत होता. सांगवीची मी आकडेवार  घेतलेल  आहे या ठकाणी गॅसदाह नीम ये मह याला  

तीन लाख खच होतो. सांगवी या गॅसदाह नीम ये यांचा अं य वधी केलेला आहे याची 

आकडेवार  सु दा मा याकडे आहे. सांगवी या गॅसदाह नीम ये मह याला सरासर  तेरा ते चौदा 

लोकांचे दहन केले जात.े तीन लाखाला तेराने ड हाईड केलेतर हा आकडा जवळ जवळ तीस 

हजारा या पुढ जातो. हणजे माणसाला दहन कर यासाठ  पाच हजार पये जर खच होत 

असेतीलतर गॅसदाह नीम ये जवळ जवळ तीस हजार पये एका य तीचा खच होतो.  ह  

मा याकड पयावरण वभागान े दलेल  आकडेवार  आहे, वैदयक य वभागाने दलेल  आकडेवार   

आहे. या आकडेवार नुसार केवळ तेरा ते चौदा लोकांना या ठकाणी दहन केल जातं. केवळ                     

एकच गॅसदाह नी या ठकाणी आहे प रसराम ये जवळ जवळ वीस क.मी. या रजम ये 

सगळया अं य वधी या ठकाणी होतात. तु ह  या ठकाणी येक भागाम ये एक घेतलेल  

आहे खरच याचा उपयोग होणार का. आपण दोन लाख पये मह याला मे टेन सला खच 

करतो.  या सगळया प रसराम ये एक गॅसदाह नी असताना या ठकाणी  १३ ते १४ अं य वधी 

केले जातात आ ण याला ३० हजार पये खच येतो. मग या गॅसदाह नीच मे टेन स आपण 

काह  फुकट देणार आहेत. मग आपण कोणाला पोस यासाठ  हे करतोय.  यावेळेस तु ह  

दुस-याकडे एक बोट दाखवता यावेळेस तुम याकडे चार बोट असतात हे सु दा सगळयानी 

पाह लेल आहे. येक गो ट ला शवसेनेनी वरोध केलेला आहे. शवसेना वरोध करत राहणार.  

जनसामा याची संघटना आहे, अशा कारचा टाचार कधीह  शवसेना सहन करणार नाह .  

येक वषयाम ये अनेक बोल यासारखे आहे यावेळेला गॅसदाह नीचा मु ा येईल यावेळेला 
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भूमीका सांगेल. हणजे झलक सभागृ हाम ये दल  क  या गॅसदाह नीम ये कुट ल काह तर  

राजकारण आहे. कोणालातर  पोसतात, कोणीतर  जाणुनबुजून हा वषय थायी स मती समोर 

आणलेला आहे. चांग या कामासाठ  चांग या माणसाच अ भनंदनह  केलच पाह जे.  

मा.चेअरमननी ता काळ चौकशीचे आदेश दले आ ण हा वषय थांब वलेला आहे हा यांचा 

चांगूलपणा आहे. चांग याला चांगल हणल पाह ज,े वाईटाला वाईट हणल पाह ज.े हे सु दा 

या ठकाणी एक चांग या लोक ती नधीच ल ण आहे. शेवट  आपण या शहराचे व व त 

आहोत यामुळे येकाला वाटते आप या हातून चांगले काम घडले पाह जे. जनह ताच काम 

घडल पाह ज.े शहरा या वकासाच काम घडल पाह जे. हणून या ठकाणी या सगळया 

करणाची स मा.आयु त साहेब आपण चौकशी करावी अशी मागणी करतो आ ण आपला हा 

रगाळलेला ताव लवकरात लवकर पटला समोर येऊ दयात आ ह  याची वाट पाहतोत. 

खरंतर हे ज ेकाह  आज वातावरण नमाण झालेले आहे यामुळे लोकां या मनाम ये शंका 

नमाण झालेल  आहे. शेवट  शासन हणून आयु त साहेब आपण अगद नभ डपणाने 

या ठकाणी हा ताव सादर करावा आ ण या यावरती काह  झाल असंलतर जाह र करावे.  

पयावरणाचाह  वषय या ठकाणी आहे. एकटया संजय कुलकण  यांनाच पयावरणाची काळजी 

आहे. पयावरणा या अहवालावर बोल यासारख भरपुर आहे, पण आता यावर बोलणे श य 

होणार नाह . पयावरण हे खातं हणज े या महापा लके या टाचाराचा सव च बंदू आहे. 

कारण या ठकाणी यांना पयायी अ धकार  नाह . एकतर ते पयावरणाचे िज नअर आहेत 

यामुळे यांना पयाय नाह , यां या वषयी बोल याची कुठल  सोय नाह . परंत ुसवात जा ती 

टाचार याच भागात आहे. यामुळे पयावरणाचा वषय आ यानंतर पयावरण अहवाला 

संदभात मी न क च चचा  कर न  एवढेच मी सांगतो, जय ह द जय महारा  ! 

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. गे या 

अ धवेशनाम ये मा.मु यमंञी यांनी एक डायलॉग मारला होता, हणजे अशा करणात       

बोलले होते “ शशोके घरो म रह नेवाले दुसर पे प थर नह  फेका करत”े आज ओपनम ये 

रा वाद  काँ ेस या नगरसेवकांनी शासनाला चॅलज केलेले आहे यामुळे आता शासनाची 

वेळ आलेल  आहे. क  कुठलाह  टाचार हा लेखी व पात होत नसतो, दाखवुन होत नसतो, 

कुठला पुरावा ठेवून होत नसतो. वा हया कोळया माणे चो-या क न आणत असताना घर 

चालवतो सगळे आनंद त असतात पण जे हा परमे वर हणतो क  तलुा कुठल  श ा देऊ 

आ ण घरात याना हणतो क  तु ह  पण चोर या मागातल खा याल आहे यामुळे 

तु हांलाह  श ा होणारतर बायको, मुलांसकट हणतात आमचा काह ह  संबंध नाह  चोर  

तु ह  केलेल  आहे. प चाताप हणून परमे वर याला सांगतो क  तू राम नामाचा जप कर 

हणजे तुझी सगळी पाप धुऊन जातील. तर तो मरा मरा करता करता कधीतर  तो राम 

हणतो तर तुम यावर सु दा राम हण याची वेळ आलेल  आहे. मा.महापौर साहेब, रा वाद  
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काँ ेसची नै या भर समु ामधुन आता भरकटलेल  आहे याला आर.एस.कुमार यां या 

मा यमातून एक होल रा वाद  काँ ेसला पडलेल ंआहे. मा.महापौर साहेब, मी फ त झाले या 

चचची त या या ठकाणी देत.े एक प ाची गटनेता हणून मला या वषयावर बोलणं तेवढ 

गरजेच वाटतं. आज आर.एस.कुमार साहेबांच धा र ठये आहे क  यानंी या सभागृ हात चचला 

वाचा फोडलेल  आहे. यानंतर स मा. थायी स मतीचे सभासद नारायण बह रवाडे यांनी 

बोलताना सांगीतले क  शवसेनेचे सभासद सु दा थायी स मतीम ये असतात, ती आता 

पयायी यव था नाह तर ते कायदयानेच केलेले आहे. क  जेवढे यांच बहु मत आहे, जेवढे 

यांचे सभासद आहेत तेवढे या ठकाणी बसतील. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, 

आमची यापुव ची मागणी आहे क , थायी स मतीम ये ो सडींग चालू ठेवावे ह  मागणी 

आमची गे या अनेक वषापासूनची आहे. ो सडींग ठेवता येत नाह , बाहेर या लोकांना अलौड 

नाह , आतम ये काय चालतं ते कोणालाह  बाहेर कळत नाह . असे असेलतर येकजण 

एकमेकावरती आरोप करणारच आहे. डायरे ट थायी स मतीम ये वषय येत नसतो, याची 

सगळयांना जाणीव आहे. दोन वषयावर चचा झाल . पह ला वषय क  या वषयामुळे 

आप या महापा लकेतील सव अ धका-याना, सव नगरसेवकांना, सव कमचा-यांना शमनी मान 

खाल  घालावी लागल . खरा वषय काय आहे, पालखी सु  झाल , पालखी गेल , पालखी परत 

आल  सगळे शेतकर , सगळे आपले भ तगण आपआप या कामाम ये जू झाले परंतु 

आम याकडन काह  तो वषय संपलेला नाह . हा शासनाचा नाकतपणा आहे. कुठला वषय 

कती दवस भीजत ठेवायचा या वषयाची जर तु ह  या ठकाणी चरफाड केल  नाह , खरं 

खोट सांगीतल नाह तर नुसती रा वाद  काँ ेस बदनाम होत नाह तर नगरसेवकांना सु दा न 

वचारले जातात. ा धकरणातील एक ये ठ नागर क सरदेसाई हणून आहेत यांनी गावडे 

साहेबांना मुत  परत आणून दल  आहे. जे हा भावनेची सांगड एखादया वषयाची बसते 

या याम ये येक नगरसेवक नापास झालेला आहे. मा.महापौर साहेब, आप याला माह ती 

आहे क  ह  परंपरा आजची नाह . पालखी काह  या वष  आलेल  नाह . ह  शासनाची दरंगाई 

आहे क  पालखी ये या या अगोदर एवढ  धावपळ क न नवीदा काढायची, रकॉल करायची, 

एकाच घरात यानी चारवेळा भरायची ह  शासनाची दरंगाई आहे. मा.शकंुतला धराडे महापौर 

झा या हणून यांनी काह  ह  नवीन या सु  केलेल  नाह . पण या कारे घाई केल  

गेल , जे हा पालखी नघाल  आ ण मग काय दयायचं, आ द आम या स मतीची मट ंग असते 

या याम येह  कोणी काह  ठरवीत नाह  सगळ अगोदरच ठरलेल असतं. याम ये ज हा मु या 

दयायच ठरलं त हा आठ दवसा या मुदतीम ये जर आपण यांना मु या मागीत या  

मह नाभराच काम आठ दवसात पुण करायच असेलतर या एकटयानी काय करायच. का 

याची वत:ची मोनोपॉल  तयार झाल  क  मी क  शकतो. मी पाह जे या कमंतीला या 

महापा लकेला मु या पुरवू शकतो. आप यालाह  माह ती असेल क  दंडी मुख कोकाटे साहेब 
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आहेत यांनी सांगीतले क  आ हांला टँकर दया. यांनी जी ख-या अथान ेमागणी केल  होती 

कले टर पयत ती मागणी केल  होती, तर  आपण गांभीयाने या गो ट चा वचार का केला 

नाह . आपण दंडीत या एका माणसांना ती मुत  देणार, एक माणूस ती मुत  डो यावर घेणार 

या या अंतरंगात पांडूरंग आहे, या माणसाम ये पांडूरंग आहे याला आपण मुत  देवून यांची 

भ ती स द करणार होतो का, आपल  भि त या यावर लादणार होतो. या याम ये नाक  

टे ट करा असे मी हणेल. कोण खरं जबाबदार आहे. ठेकेदार जबाबदार आहे क  याला तु ह  

आठ दवसात मु या मागीत या का महापौर जबाबदार आहेत क  यांनी फोन क न सांगीतले 

हणतात, देवाच काम आहे, मुत च काम आ हांला फटाफट केल पाह जे. कोण जबाबदार आहे 

या सगळयांचा खुलासा करावा व आयु त साहेब लवकरात लवकर चौकशी केल  पाह जे. का 

नणय होत नाह त. आयु त साहेब तुम यावर सारख हॅमर ंग या गो ट च होतं. मुत  

वषयावरती आताच आयु तांनी सभागृ हात खुलासा करावा. दुसरा वषय क  जो शवदाह नीचा, 

हणजे कती दुदव आहे बघा एक कडे देवाची चचा, तर एक कडे मयताची चचा. दो ह  एकाच 

वेळेस एकाच वषयी बोल याची वेळ सभासदांवरती आलेल  आहे. शवदाह नीम ये टाचार 

झाला कंवा काय यासाठ  आपण वत: या ठकाणी स म अ धकार  आहात. तु ह  तपासणी 

करणार आहात. परंतु शवदाह नीचा दर एक मृ यूचा २० ते २५ हजार येत असेल, आप याला 

माह ती आहे पुणे महानगरपा लका कंवा पु याची लोकसं या आप यापे ा ती पट आहे 

या ठकाणी वैकंूठ मशानभूमी नावाची एकच मशानभूमी आहे                 

या ठकाणी लोक लांबून येतात व अं य वधी करतात. परंतु आप याकडे राजहा  आहे. स ता 

जेवढया मोठया माणात आहे एवढं बहु मत आहे. क  मा याच वॉडात शवदाह नी पाह जे 

मा याच वॉडात ि वमींग पुल पाह जे, मा याच वाडात नेकपाक पाह जे, मा याच वॉडात आहे 

नाह  ते सगळच पाह जे. अशी भूमीका असेलतर याची चौकशी झाल  पाह जे. शवदाह नीची 

मागणी कोणी कोणी नगरसेवकांनी केल . का पाह जे या ठकाणी शवदाह नी. जर मृ यूचा दरच 

तेवढा नाह  आ ण आजह  आपण हंदू सं कृतीम ये राहतो आजह  आप याकडे लाकडावरती, 

सरणावरती जाळलं जातं ह  परंपरा आपल  आहे. ामीण गांव आप या या शहराला जोडल  

गेलेल  आहेत. कोणीह  या दाह नीम ये जात नाह . जर तु हांला एवढ  लोकां या मृ यूची 

काळजी होतीतर मा.महापौर, माग यावेळेस तु हांला आठवत असेल क  आ ह  जे हा बेवारस 

मयतां यावरती अं यसं कार करत असताना मी वत: राञी ११ वाजता तीन डेडबॉडी 

नगडी या मशानभूमीम ये नेऊन जाळ या, या गेटवरती मला कोणीह  हाटकले नाह . मला 

पास मागीतला नाह , ह  डेडबॉडी कशी नेता ते मला वचारल नाह . सगळा अं य वधी 

झा यानंतर दुस-या दवशी ह  गो ट मी सांगीतल  या या नंतर या यावरती चौकशी झाल . 

हणजे सुर ेला तुम याकड े काह ह  हॅ यू नाह . कोणालातर  डोळयासमोर ठेवून टडर 

काढायच,े महापा लकेनी ज म दयायचा आ ण दुस-याने पोसायच. अशा कारचा कारभार चालू 
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असेलतर आपण कोणाला जबाबदार धरणार आहोत. शवदाह नी कर याची गरजच नाह , काह ह  

आव यकता नाह , सगळे वषय द तर  दाखल करा. आहे तेवढया मशानभूमी, शवदाह या पूरे 

झाले या आहेत. आर.एस.कुमार ा धकरणाम ये राहतात उगीच बोलले नाह त. सगळे रटायड 

लोक तेथे राहायला आहेत, सगळे लास-१ सरकार  अ धकार  तेथे राहतात. असे असताना का 

बदनामी सहन करायची. यांनी आरोप केले यांनी यां या प दतीने आरोप मांडल ेतुमच काम 

होतं यां या या आरोपांच या या ठकाणी खंडण कर याच कंवा या यातल  जर खोट  

प रि थती असेलतर लगेच सामोर आणायच. अशा प रि थतीस आपण वत: जबाबदार आहोत. 

या ठकाणी कुठलेह  काम खाल पासून वरपयत येक टेबलावर ह  फाईल जात.े शवदाह नीचा 

वषय द तर  दाखल करावा. अशा कुठ याह  शवदाह नीची गरज नाह . मुत या करणाम ये 

नाक  टे टची मागणी आ ह  सभागृ हा या वतीने करतोत. खरा आरोपी कोण आहे याला 

समोर आणा आ ण आपल  जी काह  बदनामी होते ती थांबल  पाह ज.े कारण जे करणारे आहेत 

ते नामा नराळे राहतात आ ण बाक या लोकांना समोर येवून टकेला त ड दयाव लागतं.  

आयु त साहेब आप याला वनंती आहे क  आपण चु पी तोडा आ ण काह तर  बोला. तु ह  

काह च बोलले नाह तर तु ह  कशा कारे काम क  शकता हे आ हांला कळेनाह . नवडणूक चे 

वष आहे, सगळेजणच आता तावातावाने असणार, काह  वषय आप यासमोर येत नाह त परंतु 

सावध रतीने सगळया भू मका तु ह  मांडा. आ ण या वषयाला पुण वराम आज या सभेत 

मळाला पाह जे अशी मी मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती करत.े 

मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. गॅस शवदाह नीवरती 

गरमा गरम चचा. चांगले काम केलेतर  नाव ठेवतात, टाचार काढला तर  नाव ठेवतात, 

बोलायचच नाह तर मग यायच ंकशाला नवडून. चांगल काम केलतंर आ ह  केलं, आ ह  केलं, 

आ ह  केलं, आ ह  केलं, आ ह  केलं. आमची वकासनगर . टाचार केलातर आ ह  नाह  

बाबा यातले, आ ह  नाह  केला. दो-हया मानसीकतेत जगतात. एक काह तर  ठरवा.  वकास 

केलातर आ ह  केला, टाचार केलातर आ ह  केला, चांगल केल तर  आ ह  केलं, वाईट 

केल तर  आ ह  केलं. वाईट केलंतर अ धका-यांनी केल, चांगल केलतर आ ह  केल.ं शहराची 

वकासनगर  हणून घेता या वकासनगर चे श पकार सु दा जे तुम या हण या माणे जे 

अ धकार  आहेत तेच या वकासनगर चे श पकार आहेत. याच े डीट नाह  दयायच याच 

े डीट माञ आपण घेता हे यो य नाह . एक तुमची जी काह  भू मका असेल ती प टपणे 

ठर वल  पाह जे. आज आसं, उदया तसं., आज आसं, उदया तसं. सारख इकडून तीकड, 

तीकडून इकड, इकडू-तीकड, तीकडून इकड कोलांटउडया माराय या हे काह  यो य नाह .  

तुम या हण या माणे अनेक वष परंपरा लाभलेला जर तुमचा प  असलेतर आपल  भु मका 

ह  ठामच असल  पाह ज े या मताची मी आहे. गॅस शवदाह नीम ये टाचार झाला का, 

या ठकाणी टडर केल गेल का, तर शंभर ट के टाचार झाला. जर या ठकाणी आयु तांनी 
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बोटचेपेपणाची भु मका घेतल ,  शासनान ेजर कोणालाह  पाठ शी टाकायचा य न केलातर 

आपणा सगळयांना माझा इ तहास  माह तीच आहे हायकोटाचे दार वाज वणार यश येओ अथवा 

अपयश येओ, दार वाज व या शवाय राहणार नाह . मग आता दार वाजव याचा आ द पह ल  

फौजदार  दाखल करेल, ऍ ट  कर शन यूरोकडे जाईल आ ण मग हायकोटाच दार वाजवणार. 

इत या दवस वचार करत होतो क  चला, बरोबर काम करतो थोडस कमी जा त होत असतं. 

एकमेकाला साभंाळून घेतल पाह ज.े काह  गो ट कडे कानाडोळा करायचा, काह  गो ट कड दुल  

करायच.ं चांगले काम करत असताना, मोठ काम करत असताना, मोठया शहरात राहत 

असताना छोटया छोटया गो ट कडे दुल  करायचे परंत ुछोटया छोटया गो ट  करता करता 

देवापासून तर मरणापयत जर या ठकाणी टाचार  होत  असेलतर आ ह   बोलायचे नाह  

का? माझ असं प ट मत आहे क  जे जे लोक या ठकाणी नवडून येतात, लोकां या 

मतावरती नवडून येतात, लोकांना भाबडी आशा असते आप याकडन क  चुक च काम झालं 

मा या कारक द म ये जर टाचार होत असेल तर मी नवडून दललेा नगरसेवक हा या 

ठकाणी या या वरोधात बोलेल ह  भाबडी अपे ा या गर बानी करण आम याकडन चुक चे 

आहे का, अजीबात चुक च नाह , मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब. यांनी ती अपे ा 

आम याकडनच करावी. कारण क  आ ह  यांच देणं लागतो आ ण हणून ते आम याकडन 

आपे ा करत असेलतर नि चतपणे या ठकाणी मी असेल, मा या बरोबर अनेक नगरसेवक 

असतील ते सगळे नगरसेवक यासंदभात बोलतात आ ण यांनी बोलल पाह जे न हेतर यांच 

ते कत यच आहे. मग कोणी हणत होते उक रडयात हात घालतात, पोतडी घेवुन फरतात, 

दवसभर या या अ धका-यां या मागे लागतात, माह ती दया, माह ती दया हणून करतात, 

तुमचा कुठलाह  अ धकार  साहेब आ हांला फुकट माह ती देत नाह . पैसे भ न आ ह  माह ती 

नेतो, येथे या चार-पाच फाईल  आहेतना या सगळया पैसे भ न घेत या आहेत, याचे बील 

आम याकडे आहे. कोणीह  फुकट देत नाह . बाहेर लोकांना असं काह तर  गम आहे क  

महापा लकेत गेले क  पैसे कमवतात पण आ ह  महापा लकेत येवुन या कागदाचे पैसे देतो 

आ ण मग तु ह  हे कागद आ हांला देता. यामुळे कोणी आ हांला आरोप कर या या अगोदर 

आपण काय आहेत ते आ द तपासा. या ठकाणी भाषण करताना मा या सहकार  भ गनी 

ये ठ नगरसे वका, श ीका यां या ब ल मला चंड आदर आहे या श मम पठाणताई 

हणा या क , दरपञक कोण मागवतं, दर कोण तपासतं. यांनी पञ दले यांना भेटा असं 

अ धकार  कोण कोणाला सांगतं. या सगळया गो ट म ये दरपञक कोण मगवतं, अ धकार  

मागवतं. यांना काम कोण सुचवततर मला वाटत अ धका-यांना व न पडतं हणून त ेकरत 

असतील, वषय नसेल हणून करत असतील,  हे यांनाच माह त आहे. परंतु आ ह  नगरग  

होत चाललो हा जो  यांनी श द वापरला, तर नगरग  आ ह  नि चत होत नाह त. काह  

नगरसेवक होत असतील, काह  लोक होत असतील. आ ह  तर  नदान यातले नाह  आहोत.  
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तु ह  आ हांला नंदा, वंदा आमचा एकच धंदा जो कोणी चोर  करणार याला आ ह  

पकडणार. तु ह  काह ह  हणालात तर  आ हांला यातून फरक पडत नाह  कारण क  जो 

मतदार माझा आहे, यांनी मला नवडून दलेलं आहे याला नि चतपणे माझे कौतूक आहे,  

याला वाटत  माझी जी नगरसेवक होती ती चांगले काम करते आ ण ती याच पाठ शी मी 

उभे राहावे आ ण हणून तो मा या पाठ शी गेल  दहा वष उभा आहे. या ठकाणी स मा. माझे 

बंधु तानाजी खाडे साहेब हणाले टाचार कोणी केला याला बुटाने बडवले पाह ज.े मी बुट 

काढून याला मारणार, न क  काढला पाह ज,े वेळ आल  आता. कोणाकोणाला मारायच ते 

आता बघा. आप याकडे से-२२ मधील बोगस लाभा याची मी पाच ते सात वष झाले मागणी 

करत.े ती याद  दया, अहवाल दया. मा.मु यमं यांनी तो अहवाल मागीतला होता. मा. वीराज 

च हाण असतील, आताचे मा.मु यमंञी देव जी फडणवीस असतील यांनी सु दा पञ दलेल 

आहे. दया तो अहवाल एकदा हणजे काय आहे जे कोणी बोलत असतील यांचे त ड आ हांला 

पण कायम बंद करता येईल नां. कोणा या संगनमताने होते हे मला सु दा बघायला मळेल. 

ये ठ नगरसेवक योगेशभाई बहल यांनी अ यंत ती  श दात अ धका-यावरचा नषेध य त 

केला, राग य त केला. नेहमीच कुठलाह  वषय असु देत जोपयत मा याकडे यांचा रोख येत 

नाह  तोपयत यांचे भाषण संपत नाह , मला आनंद आहे. ते गेल  पंचवीस वष झाले 

नगरसेवक आहेत, आ ह  गेल  दहाच वष नगरसेवक आहोत. मला आनंद आहे क  कमान 

आमची दखल यावी असे वषय आ ह  काढतो आ ण मग ते आम यावरती बोलतात.  बोलत 

असताना यांनी असं सांगीतल क  इले शन आले हणून टंट करतात का, तर ते अजीबात 

नाह . आप या माह तीसाठ  सांगते या टाचारावरती पु तक स द केलं पि लकला ते 

ओपन ठेवल होतं हणून फुकट वाटतोत क  हे वाचा. यात काह  फोटो असेल, तु हांला वाटल 

क  आ हांला मु ामहु न गुंतवल असेलतर तु ह  मा यावर आ ूनुकसानीचा दावा दाखल क  

शकता मी ईथच आहे. तु ह  काय श ा दयाल ती मी भोगायला तयार आहे, कायदया या 

चौकट त राहू न. इले शन आले हणून टंट करत नाह त. आ ह  आप याकडे मो या घेवून 

आलो या दवशी आपण श द दलेला होता. न हेतर आता आयबीएन लोकमत असेल, ट ह  

9 असेल, एबीपी माझा असेल सगळया वृ त वाह नीनां सांगीतले होते क मी सि त या रजेवर 

यांना पाठवतो हे आ ह  न हतो बोललोतर आपण बोलला होतात यामुळे आपण आप या 

श दाशी ठाम राह लात पह ला श द बदलला परत आपण आप या श दाशी ठाम राह लात. 

आपले मनापासून अ भनंदन. परंतु हे इले शन आ यामुळे मी करत नाह  तु हांलाह  माह त 

आहे भाई हणले क  यावेळेस टडर नघत े यावेळेस लँकेट घेवून झोपला होतात का.    

टाचार हाय या आ द कसं बोलायच, टाचार झाला, टाचार झाला, टाचार झाला. 

ईटडर ंग होताना तु ह  येकाला क  वेगवेगळी देता. आ हांला कसं कळणार, कारण आ ह  

या क  म ये नसतो. आ हांला कसा कळणार तेथ े टाचार होतो हणून. यावेळेला टडर 
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ओपन होणार, यावेळेस ते थायी स मती समोर जाणार यावेळेला वषय वाचायला येणार.  

थायी स मती समोर जाताना, चेअरमननी सांगावे एक अपश द यांना वापरला का. यांना 

वनंती केल  यात घोटाळा झाला असे आमच हणणे आहे, टाचार झाला असं आमच 

हणणं आहे एकदा ते तपासून बघा. तोपयत वषय थगीत करा, नाह  केलातर आप या 

सु दा  अशा कारचे आ ह  आरोप करायला मोकळे आहोत. एवढच यांना सांगीतल व यांनी 

सु दा पञ घेतले आ ण अ यास क न सांगतो असे सांगीतले. आंदोलन करायची ह  काह  

आजची परंपरा आहे. देशानी ९ ऑग टला ांती दन साजरा केला. या महा मा गांधीच आपण 

उदाहरण देतो यांनी साहेब, इं जाना स या ह क  नका, आंदोलन क  नका यांना देश 

सोडायला लावला आ ण आ ह  आंदोलन केल. ठक आहे मी महा मा गांधीच उदाहरण यासाठ  

दलं क  यां या बरोबर  कर याची माझी पाञता सु दा नाह परंतु या देशाला आंदोलन 

आ ण स या हाची इत या वषाची परंपरा आहे. आंदोलकाना तु ह  हणतात चाकु, सु-या घेवून 

येणार आ ण सभागृ हात सद य प तूल लावून येतात यांचे आपण काय करतो. पसम ये 

जमन मेडच प तुल घेवून येतात याच काय करता. आपलं मेटल डटे टर काय करतो. पाच-

पंचवीस कायकत जे नेहमीचेच असतात यांनाच घेवून आंदोलन केलं, तुम याकडे आलो, 

तु हांला अपश द वापरला नाह . तानाजी शंदे साहेबाना अपश द वापरला नाह . तीरडी केल , 

शंभर ट के केल नां. ती देखील कुठले आणले लागड,ं तुम या येथील वर फ नचरच काम 

होतना तथ पडलेल  लाकडं तीच उचलल  आ ण आ ह  फ त कापड बरोबर आणल होत. 

पह या दवशी बघुन गेले होत.े मी छञपती यां या वचाराना  माणणार   बाई  आहे. मी   

डॉ. आंबेडकरांची पाईक आहे. छञपतीने जसा एक एक क यासाठ  गणीमी कावा वापरला 

तोच गणीमी कावा मी या दवशी वापरला. तुम या येथीलच लाकड घेतले, मडक आणल होतं 

ते यां या ल ात आल नाह . लो याचा गोळा काय यांना वाटल बाई रोज डबा घेवून 

पा लकेम ये जेवायला येते आणला असेल.  मग तरडी आणल तर रागवायच काय कारण आहे. 

का तर गॅस शवदाह नीचा वषय होता. ठक आहे,  व ल या मुत  साठ  तीरडी आणल  

असती, तु ह  मा या नावाने बोलला असतातर शंभर ट के माझ चकुल असतं. मग गॅस 

शवदाह नीसाठ  तरडी आणल तर या यासाठ  गदारोळ. पाल केम ये तरडी आणल  कशी. 

पा लके या सभागृ हात, पटलावरती, थायी स मती या पटलावरती वषय होतात. तरडी घेवून 

कुठं जाऊ. पोल स होतेना, जाऊच शकत नाह . आपले अ धकार  एवढे त पर क  आंदोलन 

करायचे हणले क  पोल सांची दादागीर . पोल स आले, मॅडम, आताची आता तु ह  केबीन या 

बाहेर नघायचं. मी हणाले माझ केबीन आहे मी मा या पा लकेम ये आहे मी या सं थेची 

ट  आहे तु ह  का मला बाहेर काढणार, मी हणलं मी आंदोलन कस कराव. मी जाळपोळ 

करत असेल, चाकु-स-ुया घेवून फरतेतर शंभर ट के मला बाहेर काढाव. पण एखादा अ भनव 

प दतीने जर आंदोलन करत असेल आ ण त ेजर तु हांला झ बत असेलतर, हणजे मी कती 
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परफे ट होते हे आज या कामगीर व न मला दसतं. आ ण याम ये टाचार झाला नाह  

अस ेजर कोणी हणत असेलतर माझ यांना चॅलज आहे श द सांभाळून वापरा, टाचार 

झालेला आहे, ठामपणे सांगते झालेला आहे. रोज उठून थायी स मतीची पळवणूक काय 

करता, दया रािजनामा बाहेर पडा एखादा कोणीतर  गर ब नगरसेवक येईल तुम या प ाचा 

अ यत: तानाजीला पाठवा या गर बाला पाच वषात काह च दल नाह  तु ह . मागासवग य 

अस यामुळे तु ह  बसून ठेवलय याला. याला पाठवल पाह जे. मा.महापौर साहेब, राग येतो 

हणून बोलले. थायी स मतीचा नगरसेवक दवसभर कुठ या कुठ या अ धका-याकड असतो 

हा वषय आणा, तो वषय आणा असतं. याद , जंञी आम याकड ेपण आहे हो पण आ हांला 

याम ये नाह  पडायच. सगळयां यावर ल  ठेवायला नाह  होत, परत बाई हणतील 

उक रडयावर हात घालायला जाती. थायी स मतीला आहात शंभर ट के थायी स मती या 

बजेटला आ ह  मा यता दलेल  आहे आ ह  सु दा या याम ये आहोत. हणून का 

दवसाढवळया चो-या करायला अ धका-यांना परवानगी दलेल  नाह . या ठकाणी अशा कारच 

फसवणूक च काम होत असेलतर नि चतपणे बोल याची जबाबदार  आमचीच आहे, न हेतर ती 

आ ह  पार पाडतो. तु ह  काह ह  हणलात तर  याम ये आ हांला आनंद आहे, तु ह  टका 

करा तु ह  चांगल हा. मा.महापौर साहेब, सांगवीम ये आपण शवदाह नी बस वल  यावेळेला 

या कामाम ये रेट होता १ कोट  ३६ लाख पये. जे ऍ ड जे  हॉट म स या कंपनीला काम 

दलं. याना ऑपरेशन आ ण मे टेन ससाठ  ३ लाख पये. यांच काम झाल, ती शवदाह नी 

बसवताना खरतर ती शवदाह नी १ कोट  ३६ लाखाची न हतीच. नवीन योग होता, आ ह  

हणालो माह ती घेऊ तोपयत तीन चार मह यात दुसरा ताव. या शवदाह याच टडर 

झालेल आहे, याचा रेट २ कोट  पये. पह ल  शवदाह नी जी आहे याची माह ती घेवू तोवरच 

दुस-या शवदाह नीचा वषय आला. एकदा १ कोट  ३६ लाख पये व दुस-यांदा २ कोट चा दर. 

यांनी दर वाढवला. त काल न आयु त मा.जाधव यां याकडे गेलो, त ार केल , पञ दलं 

यांना सांगीतल साहेब, एक चोर  पचल  हणून हा दुसर  चोर  कर याचा य न करतो याला 

आवर घाला. त काल न आयु तांनी सगळया नवीदा र  के या, फेर नवीदा के या. फेर 

नवीदा के यानंतर आता जो रेट आला तो सगळया शवदाह नीचा आम या त ार  नंतरचा 

आला. मग आता हा तर खोट बोलला, पह ल  शवदाह नी १ कोट  ३६ लाखाची परत आपण 

नवीदा के या यात यांनी परत दोन कोट चे टडर भरलं, आप या ल ात आल क  यांनी 

आप याला फसवलं. आयु त साहेब, कुठे गेले होते आपले अ धकार . का नाह  यांनी या यावर 

फौजदार  दाखल केल , का नाह  शोध घेतला. क  खरंच ह  कती पयाला ह  मळते. माझी 

वनंती आहे मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब आप याला पोमण साहेबांचा वभाग आहे 

या ठकाणी सगळी आपल  महापा लका ई-टडर ंग वर चालत ेअसं यांनीच आ हांला समजावुन 

सांगीतलेल आहे. इ टरनेट यांनी आ हांला सांगीतलेल आहे. सगळया अ धका-यांचे इ टरनेट 
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कने शन बंद करा. पोमण साहेबांचा वभाग बरखा त करा. ई-टडर ंग र  करा. कारण जर 

इ टरनेटवर तु हांला सरफ गं करायला जमत नाह  तर महानगरपा लका मह याला जे पाच ते 

सात लाख पये बील सगळया लास-१, लास-२ अ धका-याच भरतंय मग यांचे नेमक बील 

येत ंकशाच. एखाद  गो ट सच करायची असेलतर आपण आप या घरात एखाद  व तु घेत 

असताना चार ठकाणी आपण सच करतो, मग हे का नाह  बघत. एक शवदाह नी १ कोट  ३६ 

लाख पयाची, दुसर  शवदाह नी लगेच २ कोट ला येत,े का नाह  हे ऑ जे शन घेतलं. 

आ हांला ऑ जे शन का याव लागल. आ ह  यायच, आ ह  तुम याकडे भांडायच, आमची 

अव था लई वाईट. आ ह  तुम या नजरेत नालायक, आ ह  यां या नजरेत नालायक. आ ह  

करायच काय. नाह  टाचार काढत तर मग आमचे पञकार बंधु माग बसलेले आहेत ठोक  

ठोक ठोकतात वरोधी प  यांची यो य भू मका पार पाडत नाह त. आमचतर असं झाल क  

कधी कधी असं वाटत क  कशाला नवडून आलोत. जो सोबत नगरसेवक आहे तो चांगल 

हणत नाह . अ धका-याकड गेलोतर कपाळाला आटया पडले या असतात आता बाई काय 

तमाशा घेवून आल  काह  माह ती नाह , काय माह ती मागेल हे माह ती नाह . करायच काय. 

परत एकदा वचार करतोत क  नाह , आपल  भूमीका काय आहे आपण सुर ार क आहोत 

आपण आपल काम करायचं. नाह  चांगल हणलतर काय फरक पडतो आप याला. आ ह  हे 

करत असताना आ हांला जो ञास होतो. आ हांला ऑ जे शन का याव लागल. १ कोट  ३६ 

लाखाला घेतलेल  मशीन २ कोट ला घेतात साहेब, हे थांबवा. आ हांला का थांबवाव लागल. 

यांनी का नाह  थांबवल. आ ण हणून मला असं हणायच मा.महापौर साहेब, मा.आयु त 

साहेब, हा संगणक वभागच बंद झाला पाह जे. सगळया अ धका-यांचे इ टरनेट कने शन बंद 

क न टाका. बील कशाचे आपण भरतो. यांनी सहभागी हायला पाह जे. यांनी सच करायला 

नको का. लोबल टडर जर केल असेल ती काय प रि थती होती शवणयंञा म ये. 

शवणयंञणाच उदाहरण सांगीतल,े शवणयंञ र  केल त े तु हांला कळ या शवाय काय.  

तथला टाचार दस या शवाय ते र  केलं नाह . व तुि थती मांडल  हणून र  केलं.  फेर 

नवीदा केल  आहे. येथे आता चायनामेड आ ण यावेळेस घेतलेल  उषाची, राजेशची व 

या याम ये फरक आहे. आता आपण वा टे स म शन घेत होतो याचा डेमो आयु तांना 

आ ह  दाखवला होता आ ण मग ते टडर र  केलं. नि चतपणे याम ये तुम या लेखा 

वभागाचा हात आहे. मागे बसलेले आपले अ तर त आयु त असतील, वैयि तक तु ह  घेवू 

नका मी पदाला सांगत,े आयु त असतील  या येम ये असलेले सगळे लोक दोषी आहेत 

यां या सगळयावर कारवाई झाल  पाह ज.े परंतु एखादया माणसाची चोर  पकड यानंतर तो 

कशी  उघडपणे चोर  करतो हे संजय कुलकणना याचवेळी नाह तर त काल न आयु त ीकर 

परदेशी यांनी कचरा डेपो या नावर पाच-पाच मेमो बजावलेले होत,े सहा या मेमोला तर 

संजय कुलकण  घर च गेले असत.े कोणीतर  हणणार यांना काह  बोलायचच नाह  आमचा 
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आ ण यांचा काह  बांधाला बांध आहे. यांची पोरगी आम या घर  का आमची पोरगी यां या 

घर  नांदायला आहे. काय संबंध आहे आमचा, काह  संबंध नाह . चुक च केल हणून बोललोत.  

शवण यंञाम ये शंभर ट के टाचार झालेला होता. आताह  ओपन काय केलं, पे सफ केशन 

नाह  टाकल या म शनम ये. कंपनीचे नाव टाकले. नाव टाकून टडर भरल, नाव टाकून टडर  

कस भ  शकतो, पे सफ केशन टाकानां. मगाशी ब हरवाडे काका आ ण हेञे काका दोघ जण 

हणाले क  जपानला, जमनीला अशा कार या शवदाह या आहेत. अशा कारचा पञा वापरला 

जातो. या याम ये तसे काह  जमनी, जपानच े पे सफ केशन नाह त. असतेतर नि चतच 

आरोप केला नसता. परंतु ते पे स फकेशन सु दा असततेर  याचा रेट एवढा आला नसता. 

तळेगावला काय बस वले. एखाद  व तुजर आपण घेत असू, पयावरणाच र ण जर तु हांला 

करायच ंअसेलतर आ ण तु ह  जर का अ धकार  हणून एवढं त पर असालतर खास क न 

स मा. कुलकण  साहेब, स मा.अ तर त आयु त तानाजी शंदे साहेब आ ण तळदेकर मॅडम 

तुमच काम आहे तळदेकर मॅडम कागदपञ तपासायचे, याची शहा नशा करयची. आपण याची 

शहा नशा का केल  नाह . मग तळेगावला आहे का आ हांला माह ती नाह . पु या माणे 

या ठकाणी असं असं कर यात येईल असं आपण बोलून लगेच मोकळ होता. परंत ुएखाद  व तू 

यायची असेलतर मग शेजार या पाजार या महापा लकेला कोणालाह  वचारायचे नाह . 

नेटस फग करायचे नाह . कोणी बसवल, कोणी नाह  बसवलं काह  देणंघेणं नाह . याच कंपनीने 

द ल म ये सहा म शन अव या दोन कोट म ये दले या आहेत, वथ मे टे ससह. हणज े

एक म शन कतीला आल , सतरा ते आठरा लाखला येईल. तळेगावची शवदाह नी बसवल  ती 

रो  लबने भेट दलेल  आहे. यांनी २३ लाखाला दलेल  आहे. ३० हजार पये मे टेन स 

मह याला आहे, फ त ३० हजार पये. यां या मे टेन सम ये आ ण आप या मे टेन सम ये 

नि चतपणे फरक असू शकतो. कारण ती तळेगाव नगरप रषद आहे, छोटेगाव आहे, 

या ठकाणी मृत होणा-यांची सं या कमी असेल पण यां याकडे एकूण मयती कती झा या 

या मयतीवरती त ेलोक या ठकाणी बील आदायगी देतात. आप याकडे उलटाच कारभार आहे. 

माणस मरो ना मरो माझं पोट भरलं पाह ज,े माझं पोट भरलं पाह ज.े या ठकाणी टाचार 

झाला असं हण यास वाव आहे. कारण क  या कंपनीने जर का द ल सार या महानगराम ये 

सहा म श स २ कोट ला . ला दले या आहेत. यांनी खोट टेटमट मांडल एक म शन यांनी 

दड कोट ला दलं. सीएचा जो रपोट आलेला आहे यात २ कोट या वरतीच टॅ स आहे सहा 

म श सचा. मग खोट करायचतर नटतर  करायच.ं मग एक कडे टॅ स भरतो हणून दोन 

कोट वरतीच टॅ स भरला. द ल  महानगरपा लकेन यांनी ई-मेलवरती पञ लह ले आ ण 

आ खी फाईल कॅन क न पाठवलेल  आहे. याम ये २ कोट म ये सहा शवदाह या बसतात 

आ ण ईथ १० कोट म ये आपण पाच शवदाह या घेतो. कती टाचार करायचा, कती 

खायचं काह  मयादा. देवाकड या जा या या र यापासून जर टाचार असेल आ ण या जर 
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तु ह  आ हांला नाव ठेवणार असालतर तुमचे शंभर जोडे आम या डो यावर. काय फरक पडत 

नाह  आ ण हणून जर तु ह  हणत असाल टाचार झाला नाह तर माझ असं हणण आहे 

या ठकाणी आले या सगळया नगरसेवकांना या या झेरॉ स दया या झेरॉ सचे पैसे मी देते 

का तर यांनी पण वाचून यावं. पाच-पाच, दहा-दहा हजार पये झेरॉ स काढायला लागतात. 

यांना पण वाचू देत, यांनाह  कळू देत, खरच झाला का नाह  यात टाचार. परंत ुसाहेब, 

या ठकाणी आपण संजय कुलकणच न हेतर याला तीतकेच जबाबदार तानाजी शंदे सु दा 

आहेत आ ण तळदेकर मॅडम सु दा आहेत. यां यावर सु दा कारवाई झाल  पाह जे, यांनी 

कागदपञ तपासायला पाह ज ेहोते ते तपासले नाह त. यांनी का ऍने लसेस केल नाह  यांचच हे 

काम होतं. कुलकण  साहेबांनी जे काह  मांडलेल असेल ते यांनी तपासायलाच पाह जे होत.े 

यांनी का तपासले नाह . यांनी तपासल नाह  यामुळे यांची ह मत वाढल . यांची ह मत 

वाढल  हण यापे ा संबंधीत नगरसेवक, थायी स मतीचा माजी चेअरमन याम ये आहे आ ण 

ते मी स द क  शकत.े मा याकडे पेपस आहेत, वेळ आल तर आ ण ते बोललेतर नि चतपणे 

मी स द करणार आहे. यां या कृपेने हा झालेला टाचार हा याम ये झालेला आहे आ ण 

अ धकार  सु दा तेवढेच सामील आहेत हे सांगायला मला काह ह  भती बाळग याचे कारण 

नाह . या ठकाणी एका यि तला आपण जवळपास २२ हजार पये खच करतो. सांगवी या 

शवदाह नीची आ ह  बील आदायगी घेतल . तेथे रोज या सरासर  सहा मयती होतात. तेथे गॅस 

शवदा हनीवर आजह  शव करतो. त काल न आयु त ीकर परदेशी साहेबांच येथे पञ आहे. 

यांनी सांगीतलेल आहे कुञे मे यानंतर सु दा याची व हेवाट यव थीत हावी हणून 

आपण गॅस शवदाह नी घेतल  होती ती अजून तशीच पडून आहे, वापरात नाह . ीकर परदेशी 

साहेबांचे पञ मी वाचून दाख वत.े “सीएनजी जोडणी व सीएनजी गॅसपुरवठा नयमानुसार 

झा या शवाय व अपे त नधा रत तापमान साधले जात अस याची चाचणी यश वी 

झा या शवाय पुरवठादाराला कोणतेह  देयक कंवा अ ीम दला जाणार नाह , या अट वर 

ताव मंजूर” याचबरोबर आताच सांगीतल कु यां या देहाची व हेवाट यव थीत 

लाव यासाठ  गॅस शवदा हनी घेतल  याब लच पञ आहे. “पशु वैदयक य वभागाकडून 

अशाच कारे दोन वषापुव  पाळीव ा यासाठ  सीएनजी वर आधार त शवदा हनी खरेद  केल  

तथा प अदयाप सीएनजी स लाय न मळा याने संपुण खच न फळ ठरला आहे.     

कायकार  अ भयंता, पयावरण हे व र ठ अ धकार  आहेत ताव सादर करताना अशा सव 

बाबींचा संपुण अ यास क न सादर करणे आव यक आहे जेणेक न मनपा करदा यां या 

करातून जो पैसा उभा राहतो तो खच न फळ ठरणार नाह  व अपे ीत लाभ ता काळ मळेल. 

शवदा हनी आ थक टया व गुणा मक टया अ धक जा त असेल. या यापे ा काय प ट 

लहायच. आजह  आपण सांगवीम ये एलपीजी वापरतो. मग आयु तां या पञाला, आयु तां या 

या  ट पणीला काह  कमंत नाह  का, काह च कमंत नाह . आपण यावेळी यांना 
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शवदाह नीचे काम देतो यात अ ट, शत म ये ल ह ले क  जोपयत या ठकाणी सीएनजीचा 

पुरवठा होत नाह  तोपयत तुमच काम पुण झालं असं आ ह  समजणार नाह . तर  यानंा बील 

आदायगी होते आ ण तर  हणतात टाचार झालेला नाह . हणजे आयु तांनी दले या 

ट पणीवर सु दा आपण या ठकाणी फुल  मा न आजह  आपल  बल अदायगी चालू आहे. 

या ठकाणी ३० दवसात १८०, वषाला २१०० मयती होतात असं पुरवठाधारकांनी दलेले आहे. 

जे ऍ ड जे  हॉट म स यांनी सांगीतले वषाला २१०० मयती होतात. याला व न पडलेले आहे 

का, माणस कती मरतात ते. मह याला सहाच मयती होतात, यांना कुठून हा आकडा मळाला 

हे माह ती नाह . मह याला १८० होतील हणून. मह याला सहाच आहेत यातील न या 

आपण पारंपार क प दतीने जाळतो. तुमची बील अदायगी, तथले रपोट हे सव काढून 

आणलेले आहेत याव न सांगत.े यांना कसं मा हती आहे २१०० मयती होतील. २१०० मयती 

माणे आपण कोट केल.ं काम तर पुण केलं नाह . काम अधवट करायच,ं सीएनजीचा स लाय 

नाह . बील आदायगी चालू आहे. २१०० चा आकडा आणला कुठून. ज मदर काय आहे यासाठ  

डॉ.रॉय बसलेले आहेत, मृ यूदर पण ते सांगतील. एकटया सांगवीम ये जर २१०० मयती होत 

असतीलतर आ या शहरातून कती मयती होत असतील. काय बोलतो, काय करतो, कुठून 

पैसे काढायचे, कशात मळेल यातून काढायचे आ ण मग आंदोलन केल क  आंगावर काटे 

येतात. मग राग येतो, तरडी का काढल , तरडी नाह  काढूतर काय क . मयतीचे पैसे तु ह  

खाता. कुणाकड जाऊ मी. काय करायच. टाचार झाला नाह  कसं हणायच. संजय कुलकण  

असतील, तानाजी शंदे असतील, तळदेकर मॅडम असतील यांना का स ती या रजेवर पाठऊ 

नय.े पाठवल पाह जे यांना सु दा. ते व र ठ अ धकार  आहेत. आप या हाताखालचा अ धकार  

काय बघतो, काय करतो हे आप या ल ात आल पाह जे, आ ण वत: तुम या सु दा. आ ह  

काह  नुसतं ेशर नमाण करत नाह त. इले शन आल हणून राजकारण करणार  ती आमची 

जात नाह . मी माग यावष  सु दा हणाले होते नवडून आले तर ठक आहे नाह  आलेतर 

काय केल असत माह त नाह . या यापे ा ती  आंदोलन केले आ ण आजह  इले शन हणून 

काह  करत नाह . जर कोणाला वाटत असेल राजकारण हणून करतो. शहराच पंचवीस ट के 

राजकारण हणे ता यात घेतलं, घेतलय. टाचारावरती बोलतो, पैसे कमावतो काय, या 

कोणाला वाटत असेलतर पुरा या नशी सादर कराव. येथून पुढच राजक य स यास घे याची 

तयार  आहे. उगच आरोप करताना आ ण आप या हातात आपण काह तर  चांगले लह तो 

हणून कोणालाह  लहायचे यो य नाह . आ ह  खुप क टान,े आ ह  खुप मेहनतीने काढतो 

साहेब, आम या बरोबरचे नगरसेवक, आ हांला कोणीच चांगल हणत नाह त. कोणीच चांगल 

हणत नाह त, कशासाठ  करायच, तर  करतोनां.  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, २१०० 

मयतीचे पैसे आपण देतो कसे याचा सु दा आपण खुलासा केला पाह ज.े यांनी हा आकडा 

कुठून काढला याचा सु दा खुलासा झाला पाह ज.े मा.महापौर साहेब, याम ये आप याला या 
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या ठेकेदारांनी फसवलेलं आहे यां यावर सु दा फौजदार  दाखल झाल  पाह जे. यांना सु दा 

सोडले नाह  पाह ज.े या या ठकाणी  २१ लाखम ये, २३ लाखम ये, ३० लाखाम ये 

शवसेनेचे स मा.खासदार मा. शवाजीराव आढळराव पाट ल यांनी एक पञ दलेल आहे 

पयावरण वभागाचे संजय कुलकण ना. यांनी सांगीतल ३० लाखात म शन घेतलेल  आहे 

यां याह  पञाला वाटा या या आ ता. ये ठ आहेत, पदाने मोठे आहेत, आमदार असतील, 

खासदार असतील यां याह  पञाला जुमानत नाह त. ीकर परदेशी यां या पञाला जुमानले 

नाह , राजीव जाधव यां या पञाला जर जुमानले नाह तर मग आ ह  तर लोक त नधी, 

आ हांला तर तु ह  अजीबात जुमानत नाह त. तु हांला जर खरच ठसा उमटावयाचा असेलतर 

जोपयत तुमची आ ण आमची सांगड घालत नाह त तोपयत तु ह  चांगला कारभार क  

शकणार नाह त, साहेब. स मा.खासदार यांनी जर पञ दलेल असेलतर यां या पञाचा वचार 

का केला गेला नाह . ते यांच पञ या आ ण यांना तु ह  पञ लहा. मा.महापौर साहेब, 

मा.आयु त साहेब, गॅस शवदा हनी असेल, व लां या मु या असतील, व ला या मु या म ये 

आ ह  शवसेनेचा नगरसेवक बोलत नाह  हणालेनां मगा. धनंजय आ हाट यांनी सगळे पञच 

घेवून आले काय काय पञ दले त.े आ ह  यातून शोधून काढल एकाच यि तने तीन 

वेगवेगळया नावाने नवीदा भर या. आप या समोर सगळ आणल.ं आपण या यावरची 

शाह नशा क न, खरतर व ल- ि मणी या मुत  एखादयाला भेट देतो ते हा या या घरात 

नवचैत य येतं. या पह या महापौर नाह त मागणी करणा-या, येक महापौरांनी मागणी 

केलेल  आहे. मा.महापौरांनी काय मागणी केल  आ ण ध चा मा आपले अ धकार  कसे करतात 

याच सु दा उदाहारण आ ह  या महापा लकेत गे या दहा वषापासून बघतोत. या काह  

पह या महापौर न ह या. यांनी ३५० मु याची मागणी केल  यानंतर पुढ या ६०० वाढ व या 

आहेत. यांनी सु दा मागणी करताना महापौरांना वाटले असेल या मी मु या द या पाह जेत. 

नि चतपणे याम ये पैशाम ये गैर यवहार झालेला आहे. मुत  कमी कमंतीला होती ती जा त 

कमंतीला घेतल . ६५० ची मुत  आपण आज काय रेटने घेतल  आहे ते रेट आप याला माह ती 

आहे. दुदव असं आहे, या दवशी तळदेकर मॅडम आ ण डोईफोड ेसाहेब माझी सुनावणी घेत 

होते या मुत या करणाव न यां या समोर बसलेलं असताना स मा.ठेकेदाराचा फोन आला, 

ताई जय भम, तु हांला भेटायला आलो. मी हणल,ं जय भम घालणारा पह लाच कोण आहे तो. 

वॉडात यातर नागर कांचा फोन नाह . मी हणाले कोण बोलताय तर यांनी सांगीतल मी 

आ हाट बोलतो, मला बोलायच होतं. मी हणाले माझी सुनावणी चालु आहे, तर नाह  तुमची 

सुनावणी चालू आहे हणूनच फोन लावला. मी हटल फोन ठेव, मा या मोबाईल म ये 

बोल याच रेकॉड होईल, रेकॉडर लावलेल आहे मा या मोबाईलला. घर  पोराला फोन केलातर  

रेकॉड होतं, नव-याला केलातर  रेकॉड होतं. हे फ त सुर ेसाठ  हणून करतो. कारण काह  

महाभाग आहेत बोलणारे, आसं बोलल , श या द या. या दवशी पोल सांची आ ण आमची 
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या ठकाणी तकतक झाल . साहेब, तुम या सुर ार काने यावेळेस पोल स बोलावल.े आंदोलन 

करणार आहे कळा या कळा या जसे सुर ार कानी पोल स बोलवले, पोल सांची गरज काय 

पडल  तु हांला. आमच आंदोलन वेगळया अ भनव प दतीने होणार होतं, का बोलवलं. आ ण 

या कारची पोल सांची आरेरावीची भाषा होती. क  तु ह  करतात हणज ेते बरोबर असतं हे 

मला सांग याच े कुठ याह  पोल स अ धका-यांना अ धकार नाह त साहेब, यांना मी एकदाच 

सांगीतल साहेब तु हांला जर एवढ वाटलतर क  मी करते ते बरोबर नाहतर या सगळया 

लोकांवर फौजदार  दाखल कर याचा मला येथे श द दया माझ काह ह  हणणं नाह  मी येथून 

उठून जात,े नाह  दला साहेब यांनी श द. आंदोलन करायचे नाह , का करायचे नाह . 

सं वधानाने अ धकार दलेला आहे मला आंदोलन करायचा. आज या लोकमत पेपरला आहे, 

चाकू घेवून लोकमतने ि टंग ऑपरेशन केल आहे, कुठं होते आपले सगळे सुर ार क. यां या 

कसं ल ात आलं नाह . ते नाह  ल ात येणार. तुम या तथ याच या बांबू या काठया 

घेत या, कापड पस म ये आणलातर या यासाठ  केवढा दगदग. तुमची  यंञणा कती ढसाळ 

आहे, तुमच ते मेटल डटे टर एकदा तपासून बघा. आज लोकमतम ये खुप सु ंदर लह लेल 

आहे क  या मध या पेसमधून गेलतर  तुम या कोण याह  सुर ार काचे ल  पण न हतं. 

तशाच प तूल पण सभागृ हात येतात. सभागृ ह चालू असताना कुठलेह  ह यार सभागृ हात येता 

कामा नये. शवसेनेचे नगरसेवक अ नल हेगड.े महापौर पदाचे सभागृ हात ओपन इले शन होतं. 

या दवशी याचंा मडर झाला. या दवशी यां याकडे सु दा परवाना होता प तूलचा. प तूल 

नसेल या दवशी झाला, महापौर पदाच इले शन होतं या दवशी सभागृ हात प तूल नेऊच 

शकत नाह  हे माह ती होतं हणून या दवशी असं झाल. आपण काय करतो आंदोलनकत 

येतात, टाळकोट वाजवल असेल, ढोलक  वाजवल  असेल परंपरा आहेना संताची या भू मला. 

टाचार थांबवा आमचे काह ह  हणणे नाह . थायीला वाटल क  या या वषयात काळबेरं 

दसतय वषय बाजूला ठेवा आम या आंदोलनाची वेळच येऊ देवू नका. आ ह  येणारच नाह त, 

तुम यापयत. परंतु ते न करता एखादयावर वा ेल तशा भाषेत टका करणं हे यो य नाह .   

आ ण मग आपण स ताधार  आहोत हणून वा ेल तसं त डसुख घेणार असालतर आ ह  सु दा 

असे वषय काढतच राहणार हे सु दा या नमी ताने सांगत.े मा.महापौर साहेब, मा.आयु त 

साहेब, आता जे आपण टडर गं केलेल आहे, या याम ये ऍ नलेसेस हावं. या या 

महानगरपा लकेम ये अशा कार या शवदा ह या खरेद  के या असतील या या सगळया 

महापा लकेचे आपण यांचे टडर ंग या ठकाणी कॉल कर यात यावे.  या सगळया लोकांचे पेपर 

घेवून आपण तुलना मक जो काह  रेट येईल या रेटवरती आपण खरेद  करावं. पयावरणाचे 

आ ह  सु दा र णकत आहोत. आपण काय करतो पयावरणाचा वकास आ ह  भकास हणून 

तो पयावरणाचा अहवाल दरवष  स द करतो. संजय कुलकण ला गॅस शवदा हनी बस वल  

हणजे पयावरणाचा वकास होतो हे कोणी सांगीतल परमे वराला माह ती. आज जर आपण 
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चंचवडला गेलोततर सगळया नद या कडेने आपण फ न बघा साहेब, काय अव था झालेल  

आहे नदयाची. वाट लागल  सगळया पयावरणाची. आ ण या पयावरणाची वाट लागलेल  

असताना शंभर ट के य न केला पाह जे. पयावरणाचे र ण करताना छोटयातला छोटा तुमचा 

जो मु ा असेल तो वापरा. पण हणून सगळ तु हांला चोर  कर याची मुभा नाह .                              

पयावरणाचा वषय आज आहे. कचरा डेपोवर आपण वषाला ५० ते ६० कोट  . खच करतो 

तीन ते चार क.मी. चे जे पाणी ज मनी या खालून झरपून येत या या संदभात आपण काह  

केलेले नाह . मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या शवदा ह या खरेद  करताना या या 

कंपनीन ेया ठकाणी टडर ंगम ये  भाग घेतला या सगळयांना लॅकल ट करा. रेट ऍ नलेसेस 

क न यांनी कोणी आप याला फस व याचा य न केलेला असेलतर यां यावर फौजदार  

दाखल करा. कारण क  अशा कारची फौजदार  एकदातर  कोणावरतर  दाखल झा या शवाय हे 

सुधारणार नाह .  ऑपरेशन आ ण मे टेन ससाठ  ऑपरेशन खच सगळीकडे समान असताना जे 

टडर ंग झालेल आहे याम ये जे ऍ ड जे हॉट म सला १ लाख २५ हजार ., मे.ऍडॉर 

वेि डंगला १ लाख ९० हजार ., काय संबंध आहे एकाला १ लाख २५ हजार आ ण एकाला १ 

लाख ९० हजार. माणूस मरो अथवा न मरो पैसे मळणार आहेत. मा.महापौर साहेब, 

मा.आयु त साहेब, अशा या सगळया ठेकेदाराला आपण लॅकल ट करा. मे.ऍडॉर वेि डंग 

ल मटेड, जे ऍ ड जे हॉट म स यां याकडून फे ूवार  २०१६ म ये दु पट दरा या नवीदा सादर 

केले या आहेत यां यावर तर शंभर ट के आपण फौजदार  दाखल करा. यांनी आपल  

फसवणूक केलेल  आहे. देखभाल-दु तीच ऍने लसेस करा. सांगवी मशानभूमीतील गॅस 

शवदा हनी या देखभाल-दु तीम ये जी लुट चालू आहे ती सु दा थांब वल  पाह जे. सीएनजी 

जोडणी उपल ध नसतांना यांची यांची बील आदायगी झालेल  आहे यां यावर सु दा 

कारवाई करणे तेवढच गरजेच आहे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, बोल या या 

ओघाम ये एखाद-दुसरा श द वाईट गेला असेलतर तो श द मी आता या ठकाणी मागे घेत.े 

परंतु एकच सांगते हे फ त हमनगाच एक टोक आहे. आपण सु दा आम या ब ल माह ती 

या. आ ह  मु ामहु न आप याला ञास दे यासाठ  असा कुठलाह  वषय करणार नाह त हे 

सु दा या ठकाणी ठामपणे सांगतोत. आपण मुत  खरेद या संदभातील अहवाल दलेला नाह . 

काल मला कळाल क  अहवाल आप यापयत तयार झालेला आहे पण पोहच वला गेला नाह  तो 

तातडीने दयायला पाह जे होता. आम या कानावर ठामपणे बातमी आहे क  याम ये आदेश 

झाले क  उदया या जीबी नंतर तो अहवाल स द करावा हणून. पण चोर  झालेल  असेल, 

याम ये दामदु पट दराने केलं असेल, एकाच य तीने तीन नवीदा भर या असतीलतर 

पैशाची वसूल  हावी यां यावर कारवाई हावी. सीएनजी गॅस शवदा हनीम ये आप याला एक 

पञ दलेल आहे क  आमची सुनावणी घेतल रपोट तयार करताना आ हांला कळवा कारण क  

आ ह  आरोप केलेले आहेत. आमची जबाबदार  आहे ते स द कर याची. कारण क  या 
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अ धका-याची सुनावणी घेणार आहेत ते अ धकार  आहेत. सवाना एकमेकांना बरोबर घेवून 

चाल याचा य न करतो. तर  यामुळे या ठकाणी आमचे हणणे मांड याची आ हांला संधी 

दयावी. एवढच या ठकाणी सांगते आ ण यांना कोणाला संशय असेल गॅस शवदा हनी 

करणाम ये आ ण मुत या करणाम ये यांनी क हाह  यावे, कागदपञ सगळयांसाठ  खुल े

आहेत, ध यवाद.                                   

मा.अिजत ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, मा. आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी 

आर.एस.कुमार साहेबांनी या वषयाला सुरवात केल . आप या पंपर  चंचवड 

महानपगरपा लकेम ये गॅसदा हनी व मु या या बाबतीम ये ह  चचा गेले दोन तास झाले 

सभागृ हापुढे चाललेल  आहे. मा.महापौर साहेब, आपणह  सगळयांना या वषयावर बोल याची  

संधी दलेल  आहे. बोलत असताना येकांनी आपआप या भावना य त के या आ ण 

कोणीह  या ठकाणी  टाचाराचे समथन केलेले नाह . मग तो कुठ याह  प ाचा असो,  

येकानी ह च भू मका मांडलेल  आहे क  जर या याम ये टाचार झालेला असेलतर 

या याम ये शंभर ट के कारवाई झाल  पाह जे. मग तो कोणीह  असो, अ धकार  असो, 

पदा धकार  असो, नगरसेवक असो अशा कारची भू मका या ठकाणी येकानी मांडलेल  आहे. 

हे मांडत असतांना, कोणीह  जर काह  करत असलेतर याला रा वाद  काँ ेस प  जबाबदार 

नाह . य तीगत कोणी काह  या या गो ट  करत असेलतर या अशा कारे प ाची बदनामी 

करणं ते यो य नाह  असं मा यासार या कायक याना वाटत कारण क  येक नगरसेवक 

आपल काम करत असताना आपआप या वॉडात चांगले काम हावीत या ि टकोनातून तो 

ामाणीकपणे य न करत असतो आ ण या वभागातून तो नगरसेवक होत असतो या 

वभागातील अडचणी याला माह त असतात. हणून त े या या प दतीने या या वॉडाम ये  

काय काम हावेत अशा कारची याची अपे ा असते आ ण तशा कारचा पाठपुरावा नगरसेवक 

मंडळी करत असतात. या याम ये मी सु दा गेल  पंधरा वष या सभागृ हात नगरसेवक आहे. 

या ठकाणी टाचार होत असताना अनेकदा टाचाराचे आरोप होतात परंतु येक ात जे 

महापा लकेम ये कामकाज चालते या याम ये सुरवातील एखादया वषयाचां वषय ठेवला 

जातो. यावष या बजेटम ये कुठला वषय करायचा आ ण तशा कारची मागणी असत.े 

शासनाकडून असत,े लोक ती नधी कडून असते कंवा नागर कांकडून असत.े आ ण मग ती 

मागणी के यानंतर बजेटम ये जे हा याची ो ह जन केल  जाते ते हा य ात याचे 

इ ट मेट केले जात े आ ण इ ट मेट करत असताना या याम ये मला वाटत कुठलाह  

पदा धकार  कंवा कुठलाह  नगरसेवक या याम ये सहभागी नसतो. हे इ ट मेट कर याचा 

पुणपणे अ धकार या या वभागा या संबं धत िजनीअरला असतो. याची तपासणी अनेकदा 

होत असत.े आयु तां या पातळीपासून या सगळया गो ट  के या जातात यानंतरच याची 

नवीदा काढल  जात.े नवीदा काढ या जातात या याम ये दोन, तीन, चार, पाच कती पण 
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लोक जे हा येतात ते हा या याम ये नवीदा उघडल  जात.े मा या माह ती माणे एक कंवा 

दोन नवीदा आ यातर ती नवीदा  रकॉल करतो. यासंदभात जे हा नवीदा काढ या जातात 

ते हा या याम ये कुठलाह  पदा धकार , नगरसेवक इ हॉ ह नसतो. असं असताना 

अशा कारे एखादयावरती गालबोट लावणे, एखादयाची बदनामी करणं हे काह  यो य नाह . खर 

हणजे सुलभाताई, समाताई खुप चांगल काम करतात, गे या अनेक वष या चुक या गो ट  

यां या नदशनास येतात या शासना या नदशनास आणून दे याचा सात याने यांनी 

य न केलेला आहे. माग या काळाम ये सु दा मा ती भापकर सारखे अनेक नगरसेवक होते 

या सभागृ हाम ये चुक या गो ट ला यानंी नि चतपणे वरोध केलेला आहे आ ण वरोध क न 

या चुक या गो ट बाबत चुकत असतीलतर या दु त कर याचे काम सु दा यांनी केलेले 

आहे. ह  मंडळी चांगल ेकाम करतात. परंत ुया याम ये रा वाद  काँ ेस प  कंवा वरोध प  

अशा कारची भु मका यापुव या काळाम ये कधीच न हती. मला वाटत पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका ह  महारा ातील एकमेव महापा लका असेल क या याम ये जर  रा वाद  

काँ ेस प ाची स ता असल तर  सगळया प ाला याय दे याचे काम या महानगरपा लकेम ये 

झालेल ेआहे. अमुक एखादया वॉडाम य े वरोधी नगरसेवक आहे हणून या या वॉडात काम 

करायच नाह  अशा कारची भु मका या पंपर  चंचवड महापा लकेम ये घडलेल  नाह. 

या यामुळे आता इले शन आले हणून हे राजकारण केले जाते अशा कारची भावना दो ह  

बाजूने दसत ेती मला वाटत ेचुक ची आहे. यामुळे सगळयाच प ा या लोकांना सांगायच आहे 

मग शवसेना असेल, भाजप असेल, मनसे असेल, रा वाद  असेल, काँ ेस प  असेल आपण 

सगळयांनी मळून हा जो टाचार आहे तो कोणीह  नदशनास आणू मग तो आर.एस.कुमार 

यांनी आण,ू समाताई सावळे यांनी आणू कंवा सुलभाताईनी आणू आपण सगळयांनी मळून 

हा टाचार थांब व याचा य न केले पाह जेत आ ण या ि टकोनातून आप या सगळयांचा 

पुढाकार असला पाह ज.े आयु त साहेब आपण या ठकाणी नवीन आलेला आहात कदा चत 

आप या पु ढे वेगळ चञ या नमी ताने नमाण होऊ शकत ेक  या ठकाणी अशा कारे टाचार 

चालतो. परंतु व तुि थती ल ात आल  क  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये ख-या अथानं 

आख या महारा ात न हेतर देशाम ये चांग या कारचे काम या महापा लके म ये झालेले 

आहे. खरोखरच ह  वकासनगर  हणून उभी आहे. सगळयात चांगले शहर हणून आप याला 

पुर कार मळालेला आहे. कच-या या बाबतीत सु दा आप याला पुर कार मळाला. मी हणत 

नाह  शंभर ट के परंत ुअनेक गो ट म ये आपण खुप चांगले काम केलेले आहे. येथून पुढ या 

काळाम ये सु दा या काह  ञुट  राह ले या आहेत या पुण क . सगळयांनी मळून या पंपर  

चंचवडचा वकास करायचा आहे. चांगले काम या सभागृ हा या वतीने या शहरात झाले पाह जे 

आ ण या ि टने  य न केले पाह जे. या ठकाणी सुलभाताईनी मु ा मांडला, तो मलाह  मा य 

आहे क  काह  नगरसेवक असे करतात क  मा याच वॉडाम ये सगळया गो ट  झा या पाह जे 
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हे थांबले पाह जे. मी सुरवातीला सु दा बोललो होतो या शहराचा वकास समतोल झाला 

पाह जे. आपण जर या शहरा या एकूणच भौगोल क ि थतीचा वकासा या ि टकोनातून एकूण  

वचार केलातर आपण जर पाह लतर नद या पल कडचा जो प रसर आहे या ठकाणी जा तीत 

जा त काम झालेल  आहेत. या ठकाणी अ धकृत डे हलपमट मोठया माणात झालेल आहे. 

वशेषत: आपण भोसर  मतदारसंघा या भागात जर आलातर या ठकाणी मोठया माणात 

ामीण भाग आहे. तो न यान पंपर  चंचवड शहरात आलेला भाग आहे. या ठकाणी  

आणखीन हणावा असा वकास झालेला नाह . ामीण भागातील जनतेची अशी अपे ा आहे 

आम याकडे सु दा या गो ट  हा यात. उदाहरणाथ मा.आयु त साहेब आप याला काह  गो ट  

सांगू इि छतो क , आप या शहरात मे ो कर याचा नणय चालला होता आ ण या याम ये 

अशा कारची भू मका मांड यात आल  क , पंपर  पासून वारगेट असा मे ो होता यानंतर 

काह  लोकांनी अशी सूचना मांडल  क  नगडी पयत यावेळेस मी पुढाकार घेतला आ ण 

हणलो क  आम या मोशीपयत सु दा अशा कारची मे ो झाल  पाह ज.े या वॉडातल  लाईन 

करायची हणलेतर पह ल ाधा य या भागात जातं. नद सुधार क प करायचा हणलतर 

पह ला पवनानद चा क प केला जातो. माझी वनंती आहे क  आपण येणा-या काळात पंपर  

चंचवड शहराचा वकास समतोल होईल या ि टकोनातून य न केले पाह जते. या शहराचे 

पुव चे नेत े कै.रामकृ ण मोरे ते नेहमी सांगायचे जो काम करतो तो चुकत असतो आ ण जो 

काम करत नाह  तो चुकत नाह . या शहरात अनेक चांग या गो ट  घडतात. काह  चुकाह  

या याम ये होतात परंतु या चुका मोठया क न आपण आप या शहराची, आप या 

महापा लकेची बदनामी क  नये अशा कारची माझी वनंती सगळयाच सद यांना आहे. 

आप या शहराम ये चांग या गो ट  झाले या आहेत. तुम या येका या वॉडाम ये काह  

चांग या गो ट  झाले या आहेत. या गो ट  जनतेसमोर आण या पाह जेत, आप याला 

व वासाने लोकांनी नगरसेवक हणून काम कर याची संधी दलेल  आहे आ ण यां या 

व वासाला तडा जाऊ न देता आप या सगळयांच एक कत य आहे क  आपण या शहराम ये  

चांग या कारे काम कराव. कोणी अ धकार  चुकत असेलतर तु ह  या यावर नि चतपणे 

कारवाई करा. तु ह  स ती या रजेवर कुलकण  यांना पाठ वलेले आहे. आ हांला माह ती  नाह  

क  नेमक काय तुम या नदशनास आलं, हणून तु ह  यांना स ती या रजेवरती पाठ वलं.   

परंतु या याम ये खरोखर दोषी असतीलतर यां यावर शंभर ट के कारवाई करा आ ह  सव 

नगरसेवक तुम या पाठ शी आहोत अशा प दती या चुक या गो ट ला आ ह  कधीच समथन 

करणार नाह त. अशा लोकांना नि चतपणे यांची जागा दाखवल  गेल  पाह जे. हणजे येथून 

पुढ या काळाम ये अशा कारचे चुक चे काम या शहराम य ेहोणार नाह त. नारायण बह रवाडेनी 

सांगत असताना आता हा वषय यां या वषयपञीकेवर आहे. आणखी तो मंजुर केलेला नाह  

अशा कारची भु मका मांडल  याचा अथ नि चत आहे क थायी स मतीन े अजून मंजूर  
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दलेल  नाह . आंदोलन कर याचा अ धकार सवाचाच आहे. समाताईना मी शंभर ट के 

अनुमोदन देतो क  आप या देशाम ये आंदोलनातून अनेक चांग या गो ट  घडले या आहेत. 

उदया या काळाम ये हा येकाचा लोकशाह तला अ धकार आहे. यामुळे आंदोलन हे 

नि चतपणे झालच पाह जे. पण या नमी ताने काह  गो ट  सभागहृापुढे आले या आहेत क   

काह  हा यारे घेवून लोकमतने ि ंग ऑपरेशन केलं अशा कारची बातमी आहे. अशा कारे जर  

कोणी काह  घेवून येत असेलतर हे भ व या या ि टने चांगल नाह . उदया जर एखाद  दुदवी 

घटना घडल तर याला नेमक जबाबदार कोण असेल यामुळे सुर ा यव था अ धक कडक 

करणे गरजेच आहे. सभागृ हाम ये सु दा घेवून येत असतीलतर त े नि चतपणे चुक च आहे 

आ ण हे कुठंतर  थांबल पाह ज.े याच वषयावर बराच वेळ चचा केलेल  आहे. या दो ह  

वषया या संदभात खुलासा करावा अशी माझी पण अपे ा आहे. तर  हे कुठेतर  यो य ते 

हाव अशा कारची अपे ा आहे. मा.आयु त साहेब तु ह  या ठकाणी येवून आता दोन ते चार 

मह ने झालेले आहेत. या महापा लकेम ये नेमक काय चालतंय याचा आपला अ यास झालेला 

आहे. तर  आयु त हणून आमची तुम याकडन अपे ा आहे येणा-या काळामध ेआप याकडून 

जा तीत जा त पंपर  चंचवडची काम हावीत. जो काह  वकास चालू आहे याला अ धक  

गती दयावी. चार ते पाच मह ने झाले बजेट मंजूर होवून तर  अजूनह वकऑडर कुठ याह  

वभागाची दलेल  नाह . ते हा आयु त साहेब, आपण या याम ये ल  घालाव आ ण  

लवकरात लवकर सगळया वक ऑडर देवून पंपर  चंचवड शहरातील सगळया याच वॉडातील 

सव काम आपण माग  लावावीत अशा कारची मी वनंती करतो.                           

मा.जावेद शेख -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मला एवढ च वनंती 

करायची आहे क , आर.एस.कुमार साहेबांनी जो मु ा उचलला या याम ये मुतच असेल कंवा 

वदयुत शवदाह नी असेल, नारायण बह रवाडे यांनी चांगला खुलास केला या माणे मुत म ये 

खुलासा झाला. परंतु फ त आपण या यावर चचा करत राह लोतर मला एवढच सांगायच आहे 

क  सगळयात पह ल  पालखी ह  मा या वॉडात थांबत.े यासाठ  दोन वेळा पालखी नयोजनाची 

मट ंग आपण ठेवतो, मट ंग या दर यान मला आठवत नाह  क  आपले हे मु या दयायच 

ठरले होते असे माह ती नाह . परंतु महापा लका येकवष  काह ना ंकाह  पालखीवा यांना देत.े 

दंडी मुखाना आपण काह ना काह  तर  व तु देतच आलो आहोत. यावेळेस दलतर काह  

वावग नाह  आ ण ते दल पाह जे. परंत ुया गो ट  क रत असताना आम या वारक-याची कंवा 

आपल ह रभ त पारायण ठेवलेल आहे यांची आप यावरची दा उठू नये. यदाकदा चत 

पुढ या वष  ते हणतील तुमच आ हांला काह च नको. तुमचे सभागृ ह इतके पापी असेलतर, 

आ हांला काह च  नको. आपण कुठतर  ठाम वचार केला पाह जे क  या याम ये आमचा 

व ल आ ण आपला व ल बदनाम होतो. सकाळ, सं याकाळ, दुपार आपला व ल बदनाम 

होतो. मा या समोर मंद रात इतके ह रभ त पारायणातले लोक दशनाला येतात आ ण हे 
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मुत च करण काय चालले आहे. नऊ वष झाले मी पालखी या वागताला आहे. फ त 

याचवष  रमजान मह ना आस यामुळे शेवटचे दहा दवस मी मंद रम ये न हतो आ ण बाहेर 

आ यानंतर ह  गो ट समोर आल . अ रश: खुप वाईट वाटल क  काय हा कार आहे. आपण 

देवदशनाला जातोत साईबाबाला कंवा शड ला, बालाजीला कवा गणपती या काळात आपण 

लालबाग या राजाला जातो. लोक काह ह  बघत नाह त तेथे देपोट  सो याच घडयाळ असेल 

काय, आकरा हजार काय, ए काव न हजार काय असे टाकून देतात. आप याला दंडी मुखाना 

मुत  दयायची ह  आपल  चांगल  भावना आहे. यातून आपण काय केल आपण तयार ला 

लागलो, काह  नवीदा काढल  असेल आ ण जे मतु  घड वणारे लोक आहेत यां या डो याम ये 

आले असेल शॉट टाईमाम ये आप याला ऑडर पुण करायची हणून आप यालाह  शॉट 

मारायच.े एकाच घराम ये नवीदा तीन चार भर या असतील आ ण यावेळेला जो अ धकार  

असेल तो सु दा मजबूर झालेला असेल क  आपणतर आता मु या दयायचा श द देवून बसलोत 

यातर आप याला दयाय या आहेत आ ण यांनी तो रेट कोट केला असेल. कुठल ह  व तू  

यावेळेस माल ॉड शन आपण करतो यावेळेला ती व तात पडत.े यांनी आ द याह  मु या 

क न ठेवले या असतील. जस गणपती म ये मोठमोठे गणपती असतील कंवा छोटेछोटे 

गणपती असतील आपण तो वकत यायला जातो यात कुणाची कंमत आकरा हजार असेल 

कुणाची कंमत ए काव न हजार असेल, कुणाची ए केवीस हजार असेल. पण गणपती 

बस व याचा मुहू त ज हा संपून जातो या यानंतर माञ या मुत ला कोणीह  कमंत मोजत 

नाह . जसा शेवट शेवटचा टाईम येतो तशी याची कमंत कमी कमी होत जाते आ ण या 

माणसाकडे गोडावुनच नाह  तो चार हजाराची मुत  ५०१ र.ला देऊन टाकतो. असे बरेच मंडळ 

आहेत क  यांची वगणी कमी जमते यां या मनाम ये भावना असते आप याला गणपती 

बसवायचा आहे १० दवस आप याला देव देव करायचे आहे तर आपण हा य न करतो. तर  

माझी एक सगळयांनाच वनंती आहे क  टाचार झाला कंवा नाह  हे मला माह त नाह  परंतु 

कुठतर  आप या महारा ाची परंपरा आहे. ाने वर महाराजां या पालखीची आपण इ जत 

करतो, तुकाराम महाराजां या पालखीची आपण इ जत करतो. ह द-ूमुि लम सगळे 

या याम ये सामील होतात आ ण व ल व ल व ल हणतो या व लाला आपण कागदावर 

घेतो. मनाला खुप वेदना देणार  याचना आहे ह . या यातून आपण काह तर  आ मप र ण केले 

पाह जे. या गो ट  कुठतर  थांब या पाह जेत अशी माझी सगळया सभागृ हाला वनंती आहे. 

स तेतील जर  कोणी चुक करत असेलतर शंभर ट के आ ह  शासना या बरोबर राहू  आ ण 

वरोधकां याह  बरोबर उभे राहू. या याम ये अनेकांनी प ट करण दलेले आहे. यां याकडून 

आपण मुत  वकत घेतल  असेलतर यानी जर मुळात जा त भाव दलेला असेलतर यांना 

पंधरा-वीस दवसात याला ऑडर मळते आ ण याला चा स मळतो. एखादयानी व ला या 

नावावरती कमावलह  असेल. आ ण आपण दे यापोट  देत असतो. या मुत या करणात 
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जर  आप या महापा लकेला फटका बसलाह  असेलतर एवढ मनाला लावून घेवू नका. 

व ला या नावाने आपल  महानगरपा लका बदनाम होणार नाह  परंतु आम या व लाला 

बदनाम क  नये अशी माझी सवाना वनंती आहे, ाथना आहे एवढच मी बोलतो, जय ह द, 

जयमहारा  !  

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज साडेतीन तास 

झाले आप या महानगरपा लके या बाबतीत जे काह  वादातीत वषय गे या आठ-दहा 

दवसापासून आहेत या यावर चचा करतो. याम ये भि त-श ती श प असेल, कंवा 

श पा या तकृती असतील, शवदा हनी असेल, महानगरपा लके या सुर े या बाबतीतील चचा 

असेल येक गो ट त महानगरपा लकेत अ व वासाच वातावरण होत क  काय कंवा आहे 

याब ल गेल  तीन ते साडेतीन तास आपण या यावर चचा करतो. शासन आ ण 

लोक ती नधी ह  एका रथाची दोन चाक आहेत हे मा यासार यांनी आज सांगायची गरज 

नाह . यावेळेला शासन चुकत यावेळेला कुठे नां कुठे तर  फटका आम या सार या 

नगरसेवकांना जे नवडून आलेले आहेत यांना बसतच असतो आ ण लोक ती नधी ज हा 

चुक या प दतीने झाले या कामाला पा ठंबा देतात कंवा यांचे जे ताव आहेत ते मा य 

करतात अशा तावानेच मा यता दल , यामुळे सु दा चुक चा संदेश समाजाम ये जात 

असतो. सगळया शासक य कामकाजा या यंञणचेे आयु त हणून महानगरपा लके या 

टाफवर नयंञण तु ह  करत असाल, प रसरात कंवा शहरात या उ णवा आहेत, या गरजा 

आहेत मा या प रसरात काय पाह ज,े मा या प रसरात काय गरज आहे हे सांग याचा 

अ धकार न क च या लोक ती नधीनां आहे. आ ण यामुळच ववीध कार या वकास 

कामाची मागणी यासभागृ हा या मा यमातून हणा कंवा यां या पञ यवहारा या मा यमातून 

हणा हे आयु तांपयत पोहच वले जाते आ ण ती मागणी पुण करा याचा य न शासनाचा 

असतो. आप या शहराम ये केवळ वकास कामेच न हेतर इतर अनेक अशा गो ट  आहेत क  

या याम ये सहभागी होणं महानगरपा लकेच कत य आहे. मग याम ये संततुकाराम 

महाराजांची पालखी असू दयात, संत ाने वर महाराजांची पालखी असू दयात, गणेश उ सव 

अस ूदयात, नवराञ महो सव असू दयात, एवढेच न हेतर जे महामानव झाले, महापु ष झाले 

यां या जयं या असतील, पु य तथी असतील हे सु दा आपण गु यागो वंदाने साजरे कर याचा 

य न करत असतो. पण अनेक वषाची परंपरा या महापा लकेत असताना व ल- ि मणी या 

या प वञ मह याम ये पालखी नघते आ ण या पालखीचे थान यावेळी येथनू होते या 

थाना या वेळी आपण भ य द य वागत करतो. आजपयत या इ तहासाम ये असा वाईट 

संग या महापा लकेवरती न क च आलेला न हता. ब-याच लोकांनी सांगीतले क  कंबहू ना 

या  कागदावर या गो ट  आहेत या तु ह -आ ह  टाळू शकत नाह त. मग याम ये तुमची 

ई-टडर ंग स टम असेल, ई-टडर ंग प दतीत झाले या चुका असतील, ई प दतीम ये संबंधीत 
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ठेकेदारांने मॅने मनेट क न ती नवीदा वत: भ न, वत: या कंु टंू बया या नावाने भ न या 

बीचा-या देवाला बदनाम कर याचे काम या ठकाणी केलेले आहे. याचे भो ते माञ आपण 

सगळे आहोत. या शहराचे नागर क हणून आ हांला याचे द:ुख आहे. एका ठकाणी एका 

बाजुला हजारो, लाखो वारकर  संपुण महारा ातून येतात आ ण पंढरला जातात आ ण दुस-या 

बाजुला आपण माञ आडीच ते तीन हजारा या मुत व न चंड गदारोळ होतो आ ण आप या 

लोकां या भावनेला यामुळ काह  माणात तडा गेलेला आहे. आषाढ  वार ला जात असताना 

थाना यावेळी जी काह  वागताची तयार  केल , जी काह  यांना व तू दयायची ठरवल  

आहे ती काह  आजच ठरवल  का, न क च नाह . सुलभाताईनी सांगीतल क  तु ह  महापौर 

आहात हणून आजच पायंडा पडला असं आहे का, तर अजीबात नाह . अनेक वष झाले या 

महापा लकेत एक काळ असा होता क  या पालखीला  दापोडीपयत जा यासाठ  कतीतर  वेळ 

लागायचा. आज ती प रि थती राह ल  का, नाह  राह ल . पण आज र त ेजर  चांगले झालेले 

असलेतर  आज या दवशी मलातर  वाटते मन माञ कलूशीत झालेले दसतात यात काह  शंका 

नाह . एक भावनीक न आहे. आमचे बंधु जावेद शेख यांनी या प दतीन े ववेचन केले. 

खरोखरच वाईट गो ट आहे क  आप या शहरातील एका धाम क गो ट ला बांधलो गेलेलो, अशा 

गो ट  म ये चुक या प दतीने यवहार होवून चुक या प दतीने या शहराची बदनामी होते ती 

सु दा कुठतर  थांबल  पाह जे. मा यमाला माझीह  वनंती आहे क  चुक या गो ट ला कधीह  

आमचा पाठ ंबा नसणारच आहे. पण या गो ट  या शहरात वारंवार होतात आप या शहराची 

बदनामी होते ह  बदनामी होत असताना आप या शहराला आपणच कुठतर  काळीमा फसतो 

क  काय असे सु दा आम या मनाम ये येते. आज १२८ जण नवडून आलेलो आहेत ते या 

शहराचे या ठकाणी व व त हणून काम करतो. व व त असताना महानगरपा लकेकडून या 

काह  या धाम क चल त प दती आहेत यांची सु दा जोपासणा करत असताना जर अशा 

चुका होत असतीलतर ते माञ न क च चुक च आहे यात काह  शंका नाह .            

या याम ये जी काह  प दत अवलंबील  गेलेल  आहे या प दतीम ये रतसर बदल असेलतर 

याम ये चुका का झा या, कशामुळे झा या याची चौकशी न क च झाल  पाह ज.े याम ये 

अ तर त आयु तांचे नाव घतेले गेले, मुलेपचे नाव घेतले गेले या या अ धका-या या 

मा यमातून या कारणास मंजूर  दल  गेल  यां या समोर सुनावणी झाल  आ ण या यामुळे 

शहराम ये अशा कारची प रि थती तयार झाल  ती पुसणे तुमचे आमचे कत य आहे. आयु त 

साहेब, केवळ दुस-या एखादया करणाव न कोणालातर  रजेवर पाठ वणे, डी.ई.लावणे 

एवढयावर तुमच काम भागणार नाह . याचा अहवाल, याचा हाईट पेपर तु हाला येथे 

पि लश केलाच पाह जे. आज शहराम ये अनेक काम झालेल  आहेत. आम या भगीनेने 

सांगीतले वकास नगर , वकासनगर , वकासनगर  ती कोणी केल  आ ण अ धका-यांन केलं ते 

काय होतं याच े डीट जर तु हांला तुमचं असेलतर चुक या कामाचे े डीट अ धका-यांना का 
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देता, बरोबर आहे, अगद  बरोबर. अ धका-यांची मानसीकता जर चांगल  नसती मग हे शहर 

इत या नावा पाला आलच नसतं. तु ह  सगळेजण अ धकार  एकदम चांग या नजरेचे 

अ धकार  आहात तुम या येक अ धका-याकडे सांगीतलेल काम चोखपणे बजाव याची 

मानसीकता आहे हणून या शहराचा कायपालट हो यास मदत झाल  आहे हे मा यासार या 

कंवा सभागृ हातील कुठ याह  माणसाला वस न चालणार नाह. मा या शहरात या ६४ 

वॉडापैक  एकह  वॉड, एकह  भाग आज असा नाह  या याम ये येक, मग तो कुठ याह  

प ाचा नगरसेवक असू दया क  याला या या वॉडाम ये वै श ठयपुण काम केले नाह  असे 

याला हणता येणार नाह . येक जण छाती फुगवून सांगणार मी मा या य नातून   

अमकु काम केले, तमुक काम केले. असा एकह  भाग नाह  क  मी मा या भागाम ये 

मा या मनासारख काम क न घेत नाह . १२८ जण तु हांला सांगतील. याचे कारण काय 

याला भेटलेला येक अ धकार  याचे ऐकतो हे सु दा कुठतर  आपण ल ात घेतले पाह ज.े 

कदा चत चार-दोन लोक िजथ नगरसेवकांचा आ ण सबं धत  अ धका-यांचा संबंधच नाह  असेह  

काह  वभाग तुम याकडे आहेत. उदा. एसआरए आहे आम या सगळया नगरसेवकांचा तथं 

काह ह   संबंध येत नाह . का तर वॉडाम ये झोपडप ीच नसत,े लम ऐर या नसतो, यामुळे 

यांचा कदा चत तथ जा याचा योग कमी येत असेल. पयावरण सारखा वभाग आहे क  तथ 

येक ठकाणी जायची गरजच नाह , म हला बालक याणम ये आमचे १२८ ची १२८ लोक 

संबंधीत आहेत परंतु सगळेच जण तथ जात नाह त. अि नशमन सारखा वभाग या ठकाणी 

१२८ लोकांना यांचा कारभार कर याची माह ती नसेल. पण येक वभागाम ये राजक य 

सहभाग नाह  याचा अथ तो वभाग चुकतोय असे नाह . काह  वभागच असे आहेत क  

या ठकाणी राजकार यांची गरजच नसत.े काह  वभाग असे आहेत क  तथ शंभरवेळा ल  

घालूनह  पाह जे तसं कामच क  शकत नाह त, रझ टह  देवू शकत नाह त. पह ला अधा एक 

तास आपण खेळाडूवर घालवला, खेळाडूचा वभाग तसाच आहे. कतीह  तु ह  करा, आप या 

शहरातील खेळाडूना, पधकांना कती दया हणलतर  या वभागाची मानसीकता नाह  बदलू 

शकत. आ ह  लोकांनी कती मागणी केल तर  नाह  सुध  शकत तो वभाग. ह  कुठतर  

आपल  कमतरतेची बाजू आहे. हे सगळ असताना या शहराम ये गे या पंधरा-वीस दवस 

केवळ महानगरपा लकेची बदनामी बघायला मळते हे वाचलतर मनाला सु दा कुठतर  वेदना      

होतात. मग याम ये मुत या मधला टाचार असू दयात, शवदाह नी मधला या कारे 

नवीदे या बाबतीत ग धळ झाला, फेर नवीदा कर यात आ या अ धका-यांना स ती या रजेवर 

पाठ व यात आले. सांगवीत या शवदाह नी या बाबत संबंध याला जोड यात आले.  

सांगवीमधील शवदाह नी ह  शहरातील पह ल  शवदा हनी आहे. ५ जुन या पयावरण दवसा या 

दवशी माग या वष  एक वषा पुव  याच लोकापण मा.महापौरां या ह ते झाले यां या 

उपि थतीम ये केलं. या ठकाणी आ यानंतर सांगवी या मशानभूमी बाबतीतील संदभ चालू 
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नवीदा येला जोडले गेले.  कायदे शरर या अगद  बरोबर आहे, द ल चे संदभ या ठकाणी  

जोडले गेले हे सगळे जोडत असताना द ल या कॉ ॅ टरचा रेटटागट नाह  टाकू शकत      

यांनी याच या ठकाणाहू न नवीदा भ  शकता अशी टे डर स ट म आपण आप या 

ठकाणी केल . ते सु दा आपण कुठतर  वसरता कामा नये. हे अगद  बरोबर आहे क  

राजक य लोकांच काम नाह . नवीदा स द झाल  क  ते बघण,े नवीदा कशी स द झाल  

बघणे हे माझे काम न क च नाह  पण जी य ती या ठकाणी हे काम कर यासाठ  असतात 

या लोकांचे काम आहे. मग कोणी गुजरात म ये नवीदा भरल , कोणी लोणावळयाची, 

तळेगावची भरल  असेल, कोणी द ल ला भरल  असेल अंतररा य तरावर ल नाह  पण 

आप या येथे न दणी झा यानंतर ते रिज ेशन आप या येथून झा यानंतर तो ठेकेदार  

आप या येथे नवीदा भर यासाठ  जर पाञ असेलतर याला तु ह -आ ह  कोणीच रोखू शकत 

नाह  ह  सु दा काळया दगडावरची रेष आहे. आज डॉ. ीकर परदेशी आयु त हणून होते याच 

आयु तांनी सांगवीतील संपुण ये या बाबतीत ती या वषभर चालवल  होती. सांगवीची 

पुणपणे शवदा हनी या ह  या काळात अतीशय संतगतीने चालू होती. माझा वत:चा 

पाठपुरावा याला होता. मी जाह रपणे सांगतो मशानभूमीची सांगवीची जागा महापा लके या 

ता यात नाह . आम या कुटंूबाची जागा आहे.  या ठकाणी मुळातच मशानभूमी आहे, मा या 

आजोबानी ती जागा महापा लकेला या काळात दलेल  आहे, रेकॉडवर आहे. आज जी 

शवदा हनी झाल  ती जागा महापा लके या ता यात नाह  तर  सु दा आप या शहरात 

अशा कारचे काम होणार असतीलतर करायला हरकत नाह  शेवट  तथ दुसर काह च क  

शकत  नाह त. यामुळ या जागेवरती मशानभूमी उभी आहे. हे सगळे होत असताना यू 

लाईनचा न आला, अनेक अडचणी आ या. परंतु एसट पी, यू लाईन या गो ट  याम ये 

अलौड अस यामुळे मला जरा काम करायला सोप झाल. सांगवी या ये ठ नागर क संघाची 

यावेळेस मागणी होती क  आप या शहरात कुठेतर  गॅसदा हनी हावी हणून. दापोडीम ये 

मागणी झाल , पंपळेगुरव याठकाणी मागणी झाल , पंपळेसौदागर, वाकड, पंपर म ये मागणी 

झाल .  नणय घेताना भागा या तरावर नणय हायला पाह जे होता. भागा या पातळीवर 

तो नणय होताना तसाच झाला होता हेह  तु हांला सांगतो. परंतु आज संपुण या होत 

होती या ये या दर यान जे काह  चुक चे दर शासनाला वाटले या यानंतर शासनाने 

एक फेर नवीदा केल  या याम ये  संबंधीत कॉ ॅ टर लोकांनी एकाच माणसाने २ कोट  भरले 

दुस-या वेळेस माञ ते  ७५ लाखा त े५० लाखानी कमी कोट केलेले आहे असं झा यानंतर माञ 

या कारणात शंका ये यास शंभर ट के वाव आहे यात काह  वाद नाह . सांगवी या बाबतीत 

थायी स मतीम ये डॉ. ीकर परदेशी यांनी सांगीतलं मी या माणसाचे पेमट तोपयत देणार 

नाह  जोपयत ते काम कायदेशीर र या पुण होणार नाह . हे ऍ ीमटम ये सु दा आहे. याचे बील 

आदायगी काम पुण झा यानंतर करावी. या दर यान डॉ. ीकर परदेशी यांनी सांगवी या 
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मशानभू मबाबत अ धका-यांना, कॉ ॅ टरला वारंवार सूचना द या, ताक द दल  शहरातील     

जर पह ल काम होणार असेलतर त ेतेवढे चोक झाले पाह ज,े चांगले झाले पाह जे ह  जबाबदार  

संबंधीताची राह ल. डॉ. ीकर परदेशीनी जर या करणाला मंजूर  दलेल  असेल तर आज मला 

यां यावर सु दा जर कोणी शंका घेत असेलतर, यां यावर सु दा ताशेरे ओढावे लागले. हे 

काम क न घेताना मला डॉ. ीकर परदेशी यां याकडून फार वेळा कायदे शर बाबी सांग यात 

आ या. याला एमएसईबीचा ॉ लेम आहे, याला एमपीसीबी अलौड करेल का, मी सांगीतले  

साहेब, ते पयावरण पुरक असेलतर ते तु ह बघा, ते तुमच काम आहे. या गो ट  कोणी काय 

कोट करायच, कोणी काय करायच हा यांचा न आहे. नगरसेवक हणून आम या १२८ 

लोकांची न द तुम या टडर ंग स ट मला नाह . यामुळे संबं धत जे ज ेकोणी रिज टड लोक  

असतील या लोकांनी आता या नवीदा येत अशा कारचा गलथान कारभार का करायचा 

हा एक न मा या सार यांना पडतो. एका बाजुला दोन ते आडीच कोट  पयाची नवीदा 

कोट करायची दुस-या बाजूला परत फेर नवीदा झा यानंतर तो कोट स वा कोट  कंवा दड 

कोट वर आणायचा तीस-या बाजूला माञ मागणी करणा-या नगरसेवकांनी तसच रहायच.ं       

मग आमचे शञु न काटे असतील, भाकर वाघेरे असतील, मयुर कलाटे असतील या येकानी 

आम या प रसराम ये, वाकड, पंपळेसौदागर इतका वकसीत प रसर झालेला आहे. या ठकाणी   

ज हा अं य वधी होतो या अं य वधीला काह  लोकां बरोबर तर पाच ते सात लोक सु दा 

नसतात. पारंपार क प दतीने लोक अं य वधी क  शकत नाह त ह  वा तव प रि थती आहे,   

फॅ ट आहे हे तु हां-आ हांला सगळयांना मा हती आहे. काह  वेळेस या ठकाणी 

आम यासारखा गावठाण प रसर आहे था नक लोक आहेत या ठकाणी काह  अडचण येत 

नाह  आजुबाजूचे सगळे लोक मदत करतात. परंतु पंपळेसौदागर, वाकड सारखा एकदम 

हायफाय ऐर या डे हलप झालेला आहे तर  लॅट म ये शेजार  सु दा शेजा-याला ओळखत 

नाह त. याला मा हतीच नसतं कोण आप या शेजार आहे. यामुळे अशावेळी अशा ठकाणी 

जर मागणी झाल तर या मागणीचा पाठपुरावा करणे या संबंधीत नगरसेवकांचे काम असणार 

यामुळे या या भागात या पाच ठकाणी ह  या केल  गेल  या येम ये जर काह  

चुका झा या असतीलतर या चुकाला न क  पाठ शी घालू देऊ नका. आज पुण स ट म 

कॉ युटराईज झालेल  आहे. जर तुमची न दणी येथे झालेल  असेलतर जगात कुठ याह  

ठकाणी बसून आप या महानगरपा लकेत कॉ ॅ टर हणून काम करता येतं. याचा अनुभव 

ब-याच लोकांनी घेतला. जर यामुळ पर पर काह  उदयोग कॉ ॅ टर लोकांम ये झालेले 

असतीलतर चांग यापणान बघ याची भू मका ह  शासनाचीच राहणार आहे. हे आयु तांनी 

ल ात घेतल पाह ज.े आयु त नवीन नवीन हणतो कती दवस नवीन तर  राहणार. कुठना 

कुठ तर  आप याला या नणया पयत आलं पाह जे. आ हांला सु दा रोजच उठायच आ ण 

पेपरला काह तर  वेगळच वाचत बसायच ं हे आ हांला सु दा नको वाटू लागलेले आहे. रोजच 
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अशा कार या बात या येत असतीलतर याला कुठना कुठतर  थांबव याच काम आपण केल 

पाह जे. आज लोकमतला ि टंग ऑपरेशन झाल,े चाकू घेवून फरत होते कोणीह  आडवले नाह . 

याला न क च कुठेतर  आळा बसला पाह ज.े म यंतर  मा.महापौर साहेब, आयु तांशी माझ 

बोलन झालं. आयु तांनी सांगीतल क  आपला सुर ा वभाग हा ढसाळ आहे. ढसाळ हणजे 

काय आ ह  थांबायच का ईथ, यांनी नाह  सांगायच ढसाळ. ते ढसाळ हणजे तु ह  ढसाळ. 

तु ह  नाह  ढसाळपणा दाखवायचा. यामुळे या ढसाळपणाला जर कुठ थांबवायच असेलतर 

तु हांला सु दा या कायदेशीर बाबी, जे आयो य आहे त ेगेटबाहेरच राह ले पाह ज.े आ ह  या 

महानगरपा लकेचे व व त आहोत, आ हांला या ठकाणी पाच वष कालावधीसाठ  नवडून 

दलेल आहे या कालावधीम ये आ हांला जर येथे बंधन असेलतर  या बंधनाची पुवक पना 

आ हांला दया. आता येथे सांगीतले बरेचसे जण र हॉ हर लावून सभागृ हात येतात आ ण ते 

अ धकृत आहे. पण या सगळया ख-या-खोटया गो ट  अस यातर  आप या बरोबर 

महानगरपा लकेत येत असताना काय आसाव आ ण काय नसाव याचा वचार कर याची सु दा 

आज आप यासार याची वेळ आलेल  आहे. यात बात यामुळे सवसामा य लोकांम ये काय 

प रणाम होतो. असा ढसाळ कारभार चालणार असेलतर येथून पु ढे महानगरपा लकेचा वकास 

खुंटेल असे हणलेतर  वावगे ठरणार नाह . पण हे जर कुठं थांबवायचे असेलतर शासनावर 

तुमचा वचक पाह ज.े आ हालाह  वाटल पाह जे क  आ ह  एखाद काम चांगले घेवून गेलोतर 

न क  होईल आ ण वाईट घेवून गेलोतर न क  होणार नाह . याम ये दोघांचीह  जाणीव ज हा 

आप यासार याना असेल ते हा शासन नीट राह ल. मगाशी सुलभाताई हणा या तु ह  

बोलतच नाह त यामुळे काय आहे काय नाह  काह  कळतच नाह . आयु त साहेब बोलले 

पाह जे. आज पयावरणवा यांना पाठ वले, परवा भांडारवा यांना पाठ वणार, परवा 

थाप यवा यांना पाठवा, नंतर ेनेजवा यांना पाठ वणार. तु ह  अ धका-यांना स ती या रजेवर 

पाठ वलेतर महापा लकेचे अ धकार  कमी होतील. हा पयाय होऊ शकत नाह  यामुळे स ती या 

रजेवर पाठ व यापे ा जो कोणी दोषी असेलतर याला येथे बसवा, इथ इथ तु चुकलास, हे 

बरोबर आहे असे याला इथ बसून सांगा. याला श ा दया. स तीची रजा हणजे काह  

श ा नाह . घर  आरामात बसलेले असतीलतर यापे ा तु ह  या ठकाणी बोलवा. संबं धत 

वभागाच जे काम आहे तेवढच काम याला नाह . मी मागे तु हांला नद वर घेवून गेलो होतो. 

आम या मुळा नद चा, पवना नद चा न आहे. हे काम पयावरण वभागाशी संबं धत येत.े 

बाक चे लोक काम करत नाह त. माझी मागणी तीच आहे. पेपरला येते रा वाद  अ धका-

या या पा ठशी आहे. रा वाद  नाह , रा वाद ला काह  एकच दुकान आहे का. तो काह  फ त 

मशानभू म घेवून बसलेला नाह . यां याकडे एसट पी लॅ ट, नद  सुधार आहे, कचराडेपो 

आहे. इतर गो ट  सु दा आहेत. जो वादातीत वषय आहे या वादातीत वषयावर स त ताक द 

दया. एकदा तु ह  अशी भू मका घेत यानंतर आपल शासन सु दा ख चीकरण कर यास 
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तु ह च कारणीभूत राहाल. यामुळे आप या महानगरपा लकेत जो चुक चे काम करतो याला 

श ा पण दल  पाह जे. परंतु याला अशी श ा नको क  ते समोरच नाह त मग तुम या 

नाचे उ तर दयायचे कोणी. यांनी केलतर यानाच वचारल पाह ज.े डीई लावा, इथे बोलवा, 

चौकशी होऊ दया, समोर येऊ दया तुम या समोर सुनावणी या. या शवाय आपण या 

करणाचा छडा कसा लावणार. आप याला जर या करणा या मुळाशी जायच असेलतर नाक  

टे ट करा. यांचे पण काह तर  नयम, अ ट, शत  असतीलनां. नाक  कराय या, पण नाक  

कधी करणार ते कामावर तर  असले पाह जेत. तु ह  याला स ती या रजेवर पाठ वलेले आहे 

तर तो कसा येथ े नक ला येऊ शकेल. जे वादातीत करण आहेत, मग याम ये 

महानगरपा लकेम ये हा यारासह येणा-या या सगळयांना लेखी ताक द दया. इतक  भयानक 

बदनामी महानगरपा लकेची होत.े ती आपण रोज रोज वाचू शकत नाह त. वाईट वाटत क  

आपल  महानगरपा लका एका बाजूला तुम या सगळयां या साथीने एवढ  सुंदर झालेल  आहे व 

दुस-या बाजूला काह तर  अस े वषय येतात याला थांब व याचे काम तु ह  केलं पाह ज.े वाईट 

कामाला आळा घाल यास आमचे सहकाय न क च असेल. अतीशय दुदवी गो ट अशी आहे क  

आज बोलतोय कशावर आपण तर देव आ ण या ठकाणी मानव संपतो या गो ट वर आपण 

बोलतो. महापा लकेसाठ  या लाजीरवाणी गो ट  आहेत. महानगरपा लकेम ये या गो ट ची चचा 

होणं सु दा अतीशय दुदवी आहे अशा कार या चचस आपण चार-चार, पाच पाच तास वेळ 

देतो. काह तर  घड या सार या गो ट  दसतात. या या ओरड याला काह  कमंत नसेलतर 

ठक आहे यांच त ड बंद करा. परंत ुज ेकाह  आरोप- यारोप होतात या यासाठ  तु हांला या 

महापा लकेचे आयु त हणून ठाम भू मका घेतल  पाह जे. ती भू मका लवकरात लवकर घेणे 

गरजेच ेआहे. आम या सार याना येकाला वाटतय चार मह यानी इले शन आलेले आहे. 

येका या अंगात आता वाजायला लागलयं यामुळे आ हांला वाटतय क  येकजण 

या यावर अशी भांडवल करतय. अशी भांडवल पण ठरावीक ठरावीक मयादेपयत असावीत. 

या याम ये तीन मह याचा कालावधी जो आहे, रोजच उठून अशा गो ट ना सामोरे जा यापे ा 

तुमची भू मका एकदा कणखर राह ल तर आ हांलाह  ल ात येईल. येकजण जे काह  करतय 

ते राजक य हेतूनेच आहे, असा ि टकोन राहणारच आहे. हा सगळा सं म जर तु हां-आ हांला 

थांबवायचा असेलतर तु हांला ठाम भु मका घेतल  पाह ज.े शंभर ट के या माणे योगेश 

बहल यांनी मगाशी मागणी केल  जे कमचार  दोषी असतील या येकावर या ठकाणी कारवाई 

झाल  पाह जे या यांह  या सुचनेला मी अनुमोदन देतो. मा.महापौरांनी तसे यो य ते आदेश 

मा.आयु तांना दयावेत अशी वनंती करतो. 

मा.आशा शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरंतर मी या 

सभागृ हाम ये कुमार साहेबांच मनापासून कौतूक करेल, याचंे अ भनंदन करेल. चुक झाल ,  

नाह  झाल  याची शहा नशा कर या आ द यांनी या वषयाला छेडल आ ण सगळयां याच 
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आतम ये जी काह  ख ख  होती ती एकदाची बाहेर पड यास सुरवात झाल . मगा पासून 

आ या आ या आप-आपल  मत मांड याचा य न केला. मगाशी हणले गेले क  येथे 

शासनाच चुक चे आहे. जर स ता आमची, स तेची फळं चाखयला गोड लागत असेल, तर 

याचे काटे सु दा सहन कर याची मानसीकता सु दा आप या म ये नमाण झाल  पाह जे.  

स ता जर का तुमची आहे तर शासना या चुक या कामावर अंकुश ठेव याची तयार  सु दा 

आपल च आहे नाह तर तु ह  या स तेतून बाहेर पडायला हरकत नाह. स ताच तुमची आहे, 

जर स तेत तु ह  बसता तर शासनावर अंकुश ठेव याची जबाबदार  नि चतपणे या ठकाणी 

या सभागृ हाम ये कंवा या पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये आपण जर काह  स तते 

बसलोतर आपण नि चतपणे याचे असणारे आरोप सु दा ि वकार याची मानसीकता ठेवल  

पाह जे. आता खरंतर स मा.अजीत दादा पवार यां या वाढ दवसा नमी त आ या शहराम ये 

बॅनस लागले होत,े खुप कौतूक वाटले, आ हांला क  आपल  वकासनगर  आ ण तथे   

मोठमोठे उ डाण पुल असतील, शहराचा वकास आपण या ठकाणी लावला. नि चतपणे 

कौतूका पद बाब होती हणून तु ह  याच राजक य भांडवल केल,ं केलच पाह ज,े  

आम यामुळे झाले हणलेच पाह ज.े याच ठकाणी लावा, समाताई सावळे यांनी टाचार 

बाहेर काढला याचेह  काञण लावा. ते स द करा आ ण ते आ ह  स द नाह  क  शकलोतर 

नि चतपणे मगाशी समाताई हणा या या माणे राजक य स यास घे याची मानसीकता 

आम याम ये नि चतपणे आहे आ ण दलेला श द पाळणारे नि चतपणे आ ह  आहोत. लावा 

या ठकाणी काञण आ ण सांगा क  यांनी इतके इतके टाचाराचे मु े काढले आहेत. अनेकांच 

मगापासून हणणं आहे क  २०१७ आलं, आंगत आलं, वाजतयं, घुमतंय. आहो काय आंगत 

येत,ं काय घुमतय आ ण काय वाजतयं. मला वाटत २०१२ ला या सभागहृात आ ह  पाऊल 

ठेवल, खरंतर यशवंतराव च हाण सभागृ ह या ठकाणी लोकशाह चे मंद र हणले जात,े खुप 

तळमळ घेवून या ठकाणी आलो होतो. मला वाटत अजूनह  पह या जीबीचा वषय आठवतोय. 

वषय २ कोट  . खचाचा आपण वषय केलेला होता आ ण या वषयावर सु दा या 

सभागृ हाम ये बोल या हो या. नवी होत,े पह ल  जीबी होती मा या आयु यातल  तर  इतक 

बोललो होतो. यामुळे आता कुणी सांगू नका २०१७ आलय हणून घुमतय, या या अंगात 

घुमतयं या याच अंगात ते घुमू दयात. आ हांला घुमायची गरज नाह . जोपयत टाचार 

करत राहणार तोपयत टाचार आ ह  शोधतच राहणार. जे अपंग लोक आहेत यांना आपण 

वणयंञ देतो. लोकांना मदत करतो अशी भावना तु ह  दाखवता. यात नि चतपणे अपंगाना 

मदत केल  पाह ज.े यात सु दा काय झाल, या ठकाणी आमचा वजय नि चपणाने आहे 

या ठकाणी टाचार थांबला आ ण यांना साह य दे याऐवजी पैसे दे याचा वषय मंजूर 

केला, कौतूक आहे या ठकाणी तु ह  ि वकारल. शवणयंञ वषय काढला, गुगलवर सच 

मारलातर हवी ती माह ती आप याला ताबडतोब उपल ध होत.े वणयंञ, शवणयंञ मधील 
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टाचार वानटे स मशीन ३०७३/- . ला नेटवर सहज उपल ध होत.े यासाठ  कोणतह  

संशोधन, कोणाला पञ पाठवायच का, इ ट मेट करायच का कशाचीह  गरज लागत नसताना 

सांगा. मग हे काय शासन दोषी नाह . तीथले अ धकार  फाईलवर सहया करतात ते दोषी 

नाह त, कस श य आहे असं हणणं. शासनाने नि चतपणे वषय समोर आणायचे असतात 

आ ण या सभागृ हाम ये व व त हणून आ ह  या यावर सहया करतो. यांनी याची 

शहा नशा क नच सह  करायची असत.े हणूनच ट  हणतात आप याला. हणूनच आपण 

या ठकाणी मानधनावर काम करतो, येथे आप याला पगार नाह . आपण मानधनावरती काम 

करतो, लोकशाह या मंद राम ये आपण व व त हणून या ठकाणी आलेलो आहोत. मग का 

बरं तथे समा सावळे, आशा शडगेना सापडत क  ३०७३/- पयाला मशीन मळते आ ण तीच 

मशीन, तेच पे सफ केशन, तोच नंबर असलेल  मशीन आमच शासन ४७७७/- . ला घेते 

काय कारण आहे. यानंतर काय, सायकलचा मु ा हणज ेआंगात घुमतंय का आ ह  बळच 

वषय काढतोय का तर या यावर नि चतपणे नकाथ  उ तर आहे. कोणी खोटे आरोप, उचलल  

क  लावल  टाळाला समज याच कारण नाह . येकवेळेला या या ठकाणी आ हांला 

चुक या गो ट  दसतात, आम या नदशनास येतात, तुम या सारखे डोळे बंद क न दुध 

प याची भु मका आ ह कधीच कदापीह  क च शकत नाह त. आ ण करणा-यांना यांचे डोळे 

उघडायला लाव या शवाय आ ह  या ठकाणी थांबणारह  नाह . सायकल चाह  मु ा होता. 

यावेळेस सांगीतल सि हस टेशन उघडावीत व ते या ठकाणी रपेअर ंग झाले पाह जेत अशी 

मागणी केल  ती मा य झाल . यानंतर या वषयाला ीन स नल तुम या मा यमातून दला 

गेला. आ ह  सायकलचे पे सफ केशन आम या अ धका-यांना मागीतले तर या याम ये 

पे सफ केशन होत क  सायकलला मुठ असल  पाह ज.े सायकलला मुठ असणारच आहे. 

सायकल या चैनीच मडगाड असलं पाह ज.े सायकलला टॅ ड असले पाह जे, शीट असले पाह जे 

असे चार पे सफ केशन आहेत. लाज वाटते सांगताना. अ धकार  शकलेले आहेत असे आपण 

हणतो, ईिजंनीअस आहेत, या खुच वर ते बसतात या ठकाणी यांनी पे सफ केशन काय 

मांडल पाह ज.े सायकलचा पञा कती जाडीचा असला पाह जे, कशा कारचा असला पाह ज.े ते 

सगळ बाजूला ठेवल आ ण शीट असले पाह ज,े मुठ असल  पाह जे, हे काह  मु े आहेत 

मांडायच.े हे आमच शासन पे सफ केशन माडतं आ ण स ताधार  हणून, ट  हणून 

आ ह  या यावरती सहया करतो. आ ण तर  हणायच क  आ हांला कोणी दोषी धरायच 

नाह . आ ह  स ताधार  आहोत हणून आमची काह  चुक आहे का, नि चत चुक आहे का 

नाह  याच अवलोकन याचा वचार आपण वत: करायचा. यानंतर मतु  करण आल, 

शवदा हनी करण आलं. ईकोमॅन म शन मला वाटत मगा आपले ब हरवाडे काका हणाले, 

खरंतर ते ये ठ नगरसेवक आहेत, ते खुप चांग या कारे वचार मांडतात, ते अ यासू आहेत 

ते हणाले वनाकारण तु ह  संजय कुलकण ना स ती या रजेवर पाठ वले आहे ह  चुक झाल . 
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आता शांतभाऊ शतोळे सु दा हणाले संजय कुलकण  यांना स ती या रजेवर पाठ वलेले 

आहे ह  अ यंत मोठ  चुक आहे, यांना खरंतर समोर बसून सांगीतल पाह ज.े ईकोमॅन करण 

मला वाटत पंपर  चंचवड शहराला नवीन नाह . खुप यावेळेला सु दा बात या आ या. यांना 

यावेळी सहा वेळेस नोट स सु दा स मा. ीकर परदेशी साहेब यां या वतीने बजाव यात 

आले या हो या. यांना मेमो दल ेहोत.े जर ईकोमॅन मशीन म ये ते दोषी न हते आ ण यांना 

ल नचीट आजह  दे यात आल  नाह . मग ईकोमॅन मशीनम ये काय झालं. पु हा ईकोमॅन 

मशीन कोणा या येथे लागल  होती हे सांगायच का सभागृ हात पु हा एकदा. का असं होत 

सगळया गो ट  पेशल लोकांसाठ  होतात. येक गो ट पेशल लोकांसाठ  करतात. बाक  

नगरसेवक नाह त, आ ह  नगरसेवक नवडून आलेलो नाह त, आ ह  सु दा लोकांचे मते 

घेवूनच या सभागृ हाम ये स मानाने आलेलो आहोत. आम या येथे कोण या गो ट  करत 

नाह त आ ण पु हा हणायच क  आ ह  सगळयांना बरोबर घेवूनच काम करतोत. नि चतपणे 

करतात आ ण हणूनच ईकोमॅन मशीन कोणा कोणाकडे सापडल . संजय कुलकण  यांना 

स ती या रजेवर पाठवा हणून आ ह  मा.आयु तांना वनंती केलेल  होती आ ण आयु तांनी 

ती मा य केल . संजय कुलकण शी आमच काह  वैमन य नाह . एखादया वाघा या त डाला 

र त लाग यास याची कशी अव था होते क  पु हा पु हा या गो ट ची अपे ा, ईकोमॅन 

मशीन आहे हे यांना कळलं, काह  झाल नाह  चार काय सहा मेमो चलताय. यहाँ ता सबकुछ 

चलता ह. अशा कारची भू मका यां या मनाम ये आल  आ ण नंतर यांनीच या 

सभागृ हाम ये पह यांदा सांगवीच शवदा हनीचा वषय आणला. सांगवी या शवदा हनीम ये 

मगाशी शांत दादा हणाले क  खरंतर सांगवीची शवदा हनी आणल . मी खुप काळजी घेतल  

होती नि चतपणे पह यांदा आलेला वषय होता. आ हांलाह  यात चुका काढाय या न ह या. 

कंबहू ना बरोबर असेल असे गृ ह त धरले यामुळे ती फाईल आ ह  वाच याचा सु दा ञास 

घेतलेला नाह . चला पयावरणपुरक शवदा हनी आप या शहराम ये येत,े चांगल  गो ट आहे, 

अ भमानाची गो ट आहे, कुणा या सजेशननी आल , कुणा या भागीदार नी आल  का कशा कारे 

आल , आ ह  आजीबात चचा कर याचा वचारह  केला नाह . परंत ू ५ जून २०१५ रोजी ती 

शवदा हनी सांगवीम ये बसल . पयावरण दनाचे औ च य साधले खुप चांगल  गो ट आहे. परंतु 

२०१५ ला ती शवदा हनी बसवल  आ ण अव या वषभराम ये कंबहू ना वष सु दा नाह  जून 

मह याम ये आ ण लगेचच फे ूवार  २०१६ म ये पु हा पाच शवदा हनी बस व याचा वषय 

आणला. लाज वाटत,े जर सांगवीम ये १ कोट ची शवदा हनी यावेळेस आणलेल  होती. पुढ या 

आठ मह याम ये असा काय दामदु पटचा वषय झाला. १ कोट ची म शन आपण २ कोट ला 

घे याचा ताव या सभागृ हापुढे आला आहे आ ण यावेळेला माञ मग आ ह  येथे काह  तर  

चुकतंय, कुठतर  पाणी मुरतंय आ ण मग शोध मोह म सु  झाल  आहे. यावेळेला 

स मा.आयु त राजीव जाधव यांना सांगीतलं क  साहेब, आपण एक म शन १ कोट  ३६ 
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लाखाला जून मह याम ये घेतो आ ण पुढ या अव या सात-आठ मह यात याची कमंत 

दामदु पट कशी होत े याचा जरा खुलासा दया. राजीव जाधव यांनी सांगीतले समोर या 

ठेकेदाराला बोलावून घेतले यावेळेला त े रेट ५४ ट के व न २५ ट के कमी केले तर  याम ये 

स मा.राजीव जाधव यांनी लह लेल होतं याम ये संगणमत झालेचे सकृतदशनी दसून येत 

आहे असे राजीव जाधव यांनी लह लेले आहे आ ण ती नवीदा र  कर यात आल . तर  हणा 

क , संजय कुलकण  दोषी नाह त, यांना जाणीवपुवक स ती या रजेवर पाठ वले आहे. मगाशी 

आमच ेखाड ेभाऊ हणाले क  चुक असेलतर हा बुट या. यांची तळमळ मला कळत.े रोज 

रोज पेपरला चुक या बात या वाचाय या, प ाची बदनामी वाचायची, वेदनातर होणारच मग 

थांबवाना चुका, थांबवा टाचार, शासनावर अंकुश का ठेवू शकत नाह त. यावेळेला 

स मा.आयु तांनी ती नवीदा र  केल  आ ण तेथून पुढ या काळाम ये पु हा अव या चार 

मह यातच परत नवीदा काढ या. पु हा नवीदा  भरायला तीच माणस. आप याकडे सजन 

येतो क  पावसाळयाम ये सेल, सेल, सेल तसे यां याकड े सेल  सु  झाला आ ण पु हा ती २ 

कोट  ९ लाखाची मशीन आपण १ कोट  ९ लाख आ ण १ कोट  ३४ लाखाला यांनी दे याचा 

ताव या ठकाणी मांडला आ ण आ ह  लगेच याला हो हणालो. पाच म शन घेणार, पाच 

पैक  जे ऍ ड जे हॉट म सवाला आ ण मे.ऍडॉर या दोघांचे रेट आल.े एकाचा रेट आहे १ कोट  

९ लाख आ ण दुस-याचा रेट आहे १ कोट  ३४ लाख असे रेट आहेत तर  सु दा जे ऍ ड जे 

हॉट म स बलो होता तर  सु दा याला तीन म शन आ ण  मे.ऍडॉरवा याला दोन म श स 

दे याची परवानगी का दयायची. १ कोट  ९ लाख, १ कोट  ३४ लाखाला हे म शन घेतले, 

हणजे पु हा एकदा हे २० ते २५ लाख तुम या खशात येणार का, कुणा या. एक पयाची 

वगणी कुणी मागीतल  तर तुम या खशाला ञास होतो तसच आम या सामा य करदा यां या 

खशाला ञास होतो यां या पै-पै तून पुण लोकशाह च मंद र चालतं. या महापा लकेचा गाडा 

चाल वला जातो आ ण यां या पैशाला आपण माञ कवडी मोलाची सु दा कमंत देत नाह त. 

आ ह  या ठकाणी एकाला तीन आ ण एकाला दोन म शन घे याची ऑडर देतो. पंपर  चंचवड 

शहरात या लोकांची मयत होते अशा लोकांचा अं य वधी खच महापा लकेनी करावा असा 

ठराव झालेला आहे या यावर कारवाई नाह . कारण पाच हजार खच होतो. मोठे वषय झाले 

पाह जेत, मोठ  ट केवार  आल  पाह जे. आमची घर या यावर चालल  पाह जेत, आमचा 

संसार या यावर चालला पाह जे. आम या यशाची गाडी या यावरच चालल  पाह ज.े यामुळे 

पाच हजाराम ये कोणालाच इ े ट नाह , कोटयावधी पयाचे वषय असेलतर या याम ये 

आ हांला इ े ट आहे आ ण हणून पाच शवदा हनी खरेद  कर याचा घाट या ठकाणी संजय 

कुलकण नी घातला, शासनाने घातला. याला माञ सगळयांची सांगड होती. नि चतपणे 

आ ह  दाखव यानंतर ते थांबलय. याची शहा नशा स मा. आयु तां या मा यमातून केल  

जाईल. परंतु तोपयत माञ आपल  वकासनगर  हणणा-यांना माञ तु ह  सांगा ते यश ईथ 
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जसं घेता तस ं हे अपयश सु दा आमचचं आहे आ ह  चुकलोत, आ ह  अंकुश ठेवायला हवा 

होता, अंकुश ठेव याची जबाबदार  सु दा आमचीच आहे. मगाशी आमचे स मा. शांत शतोळे 

हणाले क  या याम ये आ ह  द ल चे उदाहरण सांगीतले, तळेगावचे उदाहरण सांगीतले मग 

तथल  लोक का नाह  आल . स मा. शांत शतोळेजी तु हांला सांगते क  आप या फाईलम ये 

तीन पञ आहेत. मु ंबई महानगरपा लका, ना शक महानगरपा लका आ ण पुणे महानगरपा लका 

आ ह  सु दा कती बनधा त नल जपणे काम करतो आपल शासन बघा, साहेब. अशा 

ठकाणी पञ पाठ वले क  या ठकाणी अशा शवदा ह या बस वले याच नाह त. पु हा आमच 

आ ान. आठवी नववीचा मुलगा गुगलवर सच मारतं तस गुगलवर तु ह  सच मारा कुठे कुठे 

अशा कार या शवदा ह या लाव या या ठकाणी आ हांला शोध यायची गरज नाह . अमुक 

एकावरती ि लक केले तर आ हांला सापडलं  द ल  म ये आशा कार या शवदा ह या 

बस व या आहेत आ ण ईथ माञ आम या कॉ ॅ टरने पञ देवून टाकल क  अशा कार या 

शवदा ह या तीन ठकाणी बसवले या नाह त. मग कॉ ॅ टरने काय पञ दलं क  मी 

अहमदाबाद या ठकाणी आ ण आणखीन एक दोन ठकाणचे पञ दल  क  अशा ठकाणी मी 

शवदा हनी बस वलेल  आहे आ ण शासन बघा कती छुपे तूम आहे यांनी सांगीतले क  या 

या ठकाणी शवदा हनी बस वलेल  आहे यांचे काम समाधानकारक आहे. तेवढच पञ आहे 

हणजे यांच काम चांगल आहे, यव थीत आहे. परंतु ती कती पयाला शवदा हनी घेतल  

याचा वचार याचा ञास कोणी घेतलेला नाह .  इ ट मेशन सु दा या याम ये नाह . अट , शत  

म ये हणलेले होत ेक  यांचे टनओ हर कमीत कमी २ कोट या वरचा असला पाह ज.े जे जे 

याम ये भाग घेणार असतील या सगळयांचा टनओ हर २ कोट या वरती असल पाह ज.े 

या याम ये मला एक पञ दलेल आहे आ फा नावा या ठेकेदाराचे पञ आहे. यांनी सांगीतले 

क  मी ३८ ठकाणी शवदा हनी बस वल .  याचा टनओ हर होतो एक कोट  दोन लाख पये.  

मग ३८ ठकाणी शवदा ह या बस व या असतीलतर मग ३८ कोट चा टनओ हर असायला 

पाह जे होता. परंतु यांचा टनओ हरचा जो चाट आहे या याम ये माग या पाच वष चा २ 

कोट  टनओ हर पाह जे होता हे तीघेह  शवदा हनी या पधम ये पाञ होऊ शकत नाह त. 

कारण तीघांचाह  टनओ हर जो आहे तो एक कोट  पे ा जा त नाह  फ त एकाचाच दोन 

कोट  पयत गेला आहे. तोह  २०१५-१६ म ये मग पाच वषाची अट कोणाला वचा न गाळल  

याचा खुलासा सु दा दयावा. आ ण जे सभागृ हात हणतात क  संजय कुलकण  दोषी नाह  

यांला घर  बसवण चुक च आहेतर काय चुक च आहे यात. कोणतीह  चुक कर यास आ ह  

ई छूक नाह त. आ हांला कुणाला ञास दयायचा नाह  अशातला कोणताह  मु ा नाह आ ण 

अंगात ये याच काह  कारण सु दा नाह . कुणीतर  पञकार बंधु बात या लावतात, या यातल  

स यता यांना मा हती असते आ ण हणूनच ते सु दा बात या लावतात, यां यावर व वास 

नि चतपणे आ हांला आहे आ ण तु हांलाह  असला पाह ज.े आ ह  सरळसरळ हणतो 
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आ हांला पेपर वाचून वेदना होतात, नि चतपणे वेदना हायला पाह जेत, मा या प ाला जर 

कोणी नाव ठेवात असेलतर वेदना झा याच पाह जेत. मग या वेदना होऊ नयेत हणून 

आपण काय करता. चेअरमन तुमचे आहेत हणून आ हांला हणाव लागत क  रा वाद  

टाचार  आहे, बदला मग तुमच देवून टाका दुस-याला तु हांला नको असेलतर. नाह तर 

चुक चा कारभार तु ह  या ठकाणचा थांबवला पाह ज.े या ठकाणी महापा लके या वतीने आपण 

ठराव केलेला आहे पु हा एकदा सांगते क  या ठकाणी महापा लके या आवाराम ये या काह  

नागर कांचा मृ यू होतो, यांचा अं य वधी कर याची वेळ येते तो पुणपणे खच शासनाने 

करावा अशी उपसूचना करावी आ ण ह  उपसूचना मनावर यावी आ ण आयु तांना आपण 

आदेश दयावेत. खरच पाच-सहा अं य वधी कर यासाठ  २२ हजार .खच करतो. तीन लाख 

पये एका मह याला आपण ठेकेदाराला देतो. का नाह  आपण याचा वचार केला क  ख-या 

अथाने २१००० मयत सांगवी सार या प रसराम ये होतात. २१०० मयत सांगवीसार या 

प रसरात होत असतीलतर नि चतपणे या ठकाणी कोणता आजार पसरला आहे का हे 

तातडीने ल  घालावे. क  सांगवीम ये नेमके काय झाले आहे कोणता आजार पसरला आहे. 

मयत कती होतात ते आपण आ दच ठरवतो आ ण या माणे आपण रेट कोट केला आ ण 

मह याला तीन लाख ठेकेदाराला देतो. या तीन लाखावरन कॉ ॅ टर हे हणतात क  

आ हांला फ त १ लाख ९० हजार येतात. आता यांचा रेट पण पु हा ५० ट केनी सेल 

लागलेला आहे. वाईट वाटत, आज या सभागृ हाम ये चचा करतो ती कोण या वषयावरती.    

एक वषय तो हणजे मु याचा क  िजथं आ ह देवाची पुजा करतो, असा वषय आ ण दुसरा 

या ठकाणी अं य वधी झा यानंतर देवाला भेट यास माणूस जातो याचा अंत होतो आ ण 

या ठकाणी असं हण या जातं अशा दो ह  ठकाणी टाचार होतो तर  आ ह  हणायचे 

नाह  टाचार होतो आ ण या अ धका-याला सोडाव, यांला तु ह  स ती या रजेवर पाठवाव 

असं आ ह  हणलो हणून आ ह  चुक च ठरलो. अंगात येतं असं हण याचा यापुढ या 

काळात कोणीह  य न क  नये. मा.आयु त साहेब आपण स मा. सव अ धका-यांना सांगाव 

क  आपण एखादा मोबाईल फोन यायचा असेलतर याचा रेट गुगलवर शोधतो, मा हती घेतो 

मग महानगरपा लकेची वषय करत असताना आ ह  का याचा वचार करत नाह त. याच 

उ तर या ठकाणी शासनाने दयाव अशी या ठकाणी मी अपे ा करते आ ण थांबते जय ह द 

जय महारा  !      

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सभागृ हालाह  ात 

आहे क  महा सभेम ये मी शेवट  बोलत असतो. परंतु मी माझा खुलासा करत असताना मी 

आ दच सांगीतल क  आता मी काह  पदा धकार  नाह  आ ण स या कमी बोलतो. आ ण 

प ाची भू मका हणून यावेळेला मी मांडल यावेळेला मा.महापौर साहेब, मी आप याला मा. 

आयु तांना अशी वनंती केल  क  जो कोणी दोषी असेल यां यावर कारवाई करा.  टाचाराचं 
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समथन आ ह  करणार नाह त. मग तो अ धकार  असो कंवा पदा धकार  असो जो कोणी 

असेल याच आ ह  मुळीच समथन करणार नाह त, या यावर कारवाई हायलाच पाह ज.े ह  

मागणी कर यास मी उभा होतो. याचा अथ समाताईना अनुमोदन द यासारखे आहे यां या      

या मो याला समथन के या सारख आहे. या दवशी हा मोचा सभागृ हाम ये आला या दवशी 

मी पु यात होतो, मला ड बू असवाणीनी फोन क न सांगीतल क  भाई ऐसा ऐसा ह, बीजेपी के 

लोक ऐसा ऐसा मोचा लेके आय ह यावेळेस मी यांना बोललो क  यांना आतम ये बोलून घ.े   

यांच काय हणंण आहे ते बघ आ ण यांना सांग क  या यात काह  गैर असं होणार नाह  

याची आ ह  काळजी घेऊ. असं मी ड बू आसवाणीला सांगीतल आता सभागृ हाम ये ड बू 

उपि थत आहे. एवढ डटे सम ये मी मघाशी बोललो नाह  आ ण  यानंतर ड बू वत: बाहेर 

गेला आ ण यांन या मो याला सांगीतल क  तु ह  आतम ये या ते काह  आले नाह  आ ण 

यांनी ते नवेदन घेतले. पु हा ड बून मला फोन केला, मी ड बूला तेच सांगीतल क  असं 

असेलतर तू आज या मट ंगम ये घाईगडबडीने वषय मंजूर क  नको. याची शहा नशा क न 

आ ह  नणय घेऊ असं सांग आ ण तसं घडल सु दा. याचा अथ आ ह  समथन केल का, 

आ ह  समथन केलं नाह . मी ह च भू मका मांडल  आ ण मघाशी सांगताना अजून एक यांनी 

चुक च ऐकल मी यांना असे हणलो यावेळेला तळेगावची असतील, लोणावळयाचे असतील 

कंवा ना शकचे असतील कंवा कमी रेटवाले असतात ती मंडळी घ गडे घेऊन झोपत ेका, हे 

तु हांला नाह  हणलं समाताई. जे ठेकेदार लोक आहेत ना ते घ गड घेऊन झोपतात का. मी 

आयु तांनाह  हणल क  जर आप या स ट मम ये दोष असेलतर तो तु ह  दु त करा.  

कारण आपण पेपरम ये देतो, आपण ऑनलाईनवर देतो, आपण ई-टडर ंग करतो. असे 

असताना ह  मंडळी यावेळेस कॉ पेटेशन म ये का भाग घेत नाह , हा माझा साधा न होता. 

आ ण यावेळेला ह  कॉ पेटेशन करणार  मंडळी घ गड घेवुन झोपतात का. मी तु हांला नाह  

हणल. हे द  कॉ पेटेशन हायला पाह जे, वॉल ट च वक हायला पाह जे. असे आमचे 

हणणे आहे आ ण हणून हे करत असताना नकृ ट दजाचे काम करणा-यावर कारवाई करा. 

याला लॅकल ट म ये टाका. हे लोक ३० ते ४० ट के बीलो म ये जातात. यां लोकां या 

कामा या वॉल ट वर नयंञण ठेवा. यां यावर कारवाई करा हे सु दा आ ह  सभागृ हाम ये 

सांगतो. मा.आयु त साहेब, आमची वनंती आहे क  असे वषय कती असतात. समजा 

ओ हरऑल आप या बजटेम ये समजा १०० ट के पैक  ९० ट के काम जे आहे ते आपण 

पीड यूडी या डीएसआर नुसार करतो यामुळे या ठकाणी रेटचा काह  संबंध येत नाह . परंतु 

अशा कार या या नवीन गो ट  आहेत याम ये माञ तु ह  तुम या ि हजील स डपाटमटला 

टॅ डींग इ शन दया. क  सीमाताईन येथे सुचना के यात ते हा तु ह  नेटवर जा, मा हती 

या. तु ह  देशभराम ये कुठ काय चालल आहे याची मा हती या. आपोआप टाचार कमी 

होईल. आ ण हे तुम या वभागाकडन येतं. कारण तो शेवट  अ धकार  अनॅले सस करतो आ ण 
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मग तुम या ि हजील स डपाटमटला ट पणी क  दया. आ हांला काम हो याशी मतलब आहे, 

आ हांला वाल ट चे काम हो याशी मतलब आहे. काम वाल ट च हायला पाह ज,े वेळेत 

हायला पाह ज.े पधा मक दरान े हायला पाह ज.े आ ह  असं हणल का तु ह  हायर रेटला 

दया.  हे करत असताना अशा कार या या पाच ते दहा ट के गो ट  आहेत नवीन एखादा 

ऍटम असेलतर, तुमच टोअस डपाटमट असेल कंवा वायसीएम मधल  खरेद  असेल कंवा 

अशा नवीन गो ट  असतील क  िजथ डीएसआर नाह  अशा ठकाणी माञ कॉ पेटेशन होते का 

नाह , अशा ठकाणी माञ आपले रेट बरोबर येतात क  नाह . मगाशी पठाणताईन जे सांगीतल 

कंवा इतरांनी सांगीतल आता मा.महापौरताईनी सांगीतल, या सरळ आहेत, यांची काय मुत  

खरेद म ये चुक आहे. आप या लोकांना आप या अ धका-यांना हे कळायला पाह ज ेहोतं क  

आषाढचा मह ना कधी आहे, कधी आप याकडे वार  येते याची पुव तयार  आपण केल  

पाह जे. हे द  कॉ पेट शन हायला पाह ज.े आ द नणय हायला पाह जेत, ऐनवेळेस नणय 

यायचा, घाईघाई करायची आ ण मग कोटेशन मागवायचे हे नगरसेवक सांगत नाह त कोटेशन 

भरायला मग एका घरातील तीघानी भरले का चौघानी भरले हे सगळ बघ याच शासनाच 

काम आहे. शासनाला मदत लागल तर शासनाला सहकाय कर याच काम सु दा 

लोक तनीधीच आहे. परंतु हे होत असताना यावेळेला आपण गाडीची दोन चाक हणतो, या 

शवाय रथ चालत नाह  हणतो,  यावेळेला याम ये पारदशकता असणे गरजेच आहे. असं 

असताना आप या लोकांम ये सु दा कुठ या कारच े ड टन राहता कामा नये. हणुन मी 

तु हांला हणल क  तु हांला माह ती असेलतर यांची नाव तु ह  जाह र करा. जो अ धकार  

चुक चे वागत असेलतर या यावर कारवाई करावी. आ ह  अजीबात समथन केलेल नाह  क  

अमुकला काह  क  नका. मी सु दा या ठकाणी रा वाद  काँ से प ाची भू मका ठामपणे 

मांडलेल  आहे. ह  वकासनगर  आहे हे आ ह  अ भमानाने सांगतो. कारण हे पाप आमचे नाह  

ते आ ह  आमच ंकशाला हणू. चांगल केल ते आ ह  चांगल हणणारे, आ ह  ते पाप केलेले 

नाह , आ ह  त े मा य केलेल नाह . अजून एक समाता नी उदाहरण दलं क  शलाई 

म शनम ये कंपनीचे नाव टाकले आता ते काह  आ ह  टाक यास सागीतले का. मग तु ह  

पे सफ केशन का ॉपल  टाकले नाह त. दुसरं शडगेता नी उदाहरण दलं क  याला शट 

असंल पाह ज.े खरोखरच वाईट गो ट आहे. चांगल  कंपनी असायला पाह ज,े याचा दजा 

चांगला असला पाह जे, वॉल ट  असल  पाह जे अशी आमचीह  मागणी आहेनां. आ ह  असं 

हणल का तु ह  या कमंती म ये दया वगैरे काय संबंध आहे आमचा. आमच हणणं आहे 

क  आम या शहराचा वकास हायला पाह ज.े मग तो वकास होत असताना शडगे ता या 

वॉडातला असो, सीमाता या वॉडातला असो, सुलभाताई या वॉडातील असो कुठलाह  वकास 

होत असताना कुठलह  काम करत असताना त ेदजदार हायला पाह ज,े चांगले हायला पाह जे. 

ह  आमची ओपन भू मका आहे. मी सुरवातीला हणालो या यावर खुप चचा होणार आहे, 
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आ ण ह  चचा होत असताना वतमानपञामधन यावेळेला अशा बात या येतात यावेळेला 

नि चतच फ त रा वाद ची नाह  तर काँ ेसची असेल, मनसेचे असतील, भाजपचे असतील, 

शवसेनेचे असतील सवाची बदनामी आहे. अशा कारचे ज हा रखानेची रखाने पेपरमधून भ न 

येतात यावेळेला लोक वचारतात, ते काह  आ हांला वचारत नाह त अशातला भाग नाह , 

आ हांलाह  वचारतात शेवट  आ हांलाह  जनतेसमोर जायचे आहे, असे असताना या पापाचे 

धनी आ ह  नाह त ते कशाला आ ह  ऐकून यायच हणून प ट भू मका मी मांडल  क  जो 

कोणी दोषी असेल यां दोषीवर तु ह कारवाई करा. चुक या कामाला आ ह  समथन करणार 

नाह त आ ण मी जे बोललो न हतो याचा मला खुलासा करायचा होता, ध यवाद.                           

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरंतर कधीतर  

वषयाला त ड हे फुटलच पाह ज ेआ ण हणून सनीअर नगरसेवक, माजी महापौर आर.एस. 

कुमार बोलले. प ाम ये प दत आहे क  कोणतेह  वषय यायचे असतीलतर अगोदर आपण 

एकमेकांशी चचा करतो आ ण मगच तो वषय घेतो. याच प दतीने यांना ऑि मपीकम ये 

पदक मळालेल  आहेत यां या अ भनंदनाचा ठराव करायचा हे अगोदर प ा या पाट  

मट ंगम ये ठरल.ं आदरणीय आर.एस.कुमार यांनी सु दा सांगीतलं क  या पेपरम ये बात या 

येतात याचा खुलासा हा झाला पाह ज.े आ ण हणूनच आज आपण सभागृ हाम ये ठरवून 

वषय घेतलेला आहे क  ती चचा घडल  पाह जे. येक वेळेला जर आपण असं हणत गेलतर 

जाऊ दे नां कशाला कुणाचे नांव असं आपण हणतो आ ण वषय पुढे ढकलतो. कुठेतर  एकदा 

याचा नणय लागायला पाह जे. हणून सनीअर नगरसेवकांना आ ह  मान-स मान दला 

आ ण आर.एस.कुमार यांनी तो वषय मांडला. आ हांला कोण या गो ट ची जर प ाला भती 

असतीतर आ ह  यांना हणल असतं तु ह  तो वषय मांडू नका. आर.एस.कुमार हे रा वाद  

काँ ेस प ाच,े आजपयत यांनी काम केलेले नगरसेवक आ ण मोठया पदावर पद भुष वलेले 

पदा धकार  आहेत. यांनी हा वषय मांडला क  टाचार पेपरला येतो, पह यांदा मुत चा 

वषय नघाला. महापौरांचा अ धकार आहे, ३५० मु या याय या का ६०० याय या का ८०० 

याय या. महापौरांना वाटल जर दंडया जा त आ या. आ ह  महापौरांना वचारल महापौर 

तु ह  असा कसा आकडा जा तीचा सांगीतला. महापौरांनी या दवशी आ हांला असा खुलासा 

केला क  मला वाटल दर वष  जा ती दंडया वाढत असतात आ ण जर दंडया वाढ यातर 

आप याच महापा लकेची नाच क  नको हणून यांनी टॅ डींग क मट ला सांगीतल क  तु ह  

मु या जा ती खरेद  करा. या यात महापौरांचा काय दोष आहे. यांचा अ धकार यांनी 

सांगीतला. हे कोण या रेटम ये घेणार आहेत ह  बघ याची जबाबदार  महापौरांची आहे का. 

टाटा, बला, बजाज एवढया मोठमोठया कंप या चालतात खालची लोक बघतात कुठ या गेजचा 

पञा आला, कुठ वापरला, फट ंग झाल  का हे या या वभागाचे काम आहे यासाठ  पगार 

या या लोकांना दले जातात. पंपर  चंचवड महानगरपा लका अ थापनेवर कती खच करत े
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हे बघीतल गेलं पाह ज.े अ थापनेचा खच एवढा आपण का करतो. कशासाठ           

अ थापनेचा खच करतो. येक गो ट नगरसेवकांनी वाचायची का. या टडर म ये हे दलं का 

तीनच कोटेशन काढल  का. हे कर याच काम नगरसेवकांच नाह . या यासाठ  आपण पगार 

या या अ धका-यांना देतो. साहेब, आ ह  मुळीच हणणार नाह त तु ह  यांना स पे ड करा. 

नेहमी आ ह  हणत असतो रथाची दोन चाक आहेत. माणूस काम करतो तो चुकतो याला 

दु त करायच काम आहे. आ ह  असं सांगीतल, तो जर दोषी आढळला, याला रजेवर का 

पाठ वल असं आ हांला हणायच नाह . साहेब, पह यांदा मी तु हांला सांगीतल क  येक 

फाईल ह  शांत चतेने बघा, तु हांला यो य वाटल तरच तु ह  पुढे पाठवा. थायी स मतीने, 

जनरल बॉडी जर  काह ह  वषय मंजूर केलेतर  ती फाईल तुम याकडेच येत.े जर  थायीने 

काह ह  वषय घेतलेतर  सु दा परत ती फाईल वक ऑडरसाठ  तुम याकडेच येत.े           

नणय कोणी यायचा. तु हांला यो य वाटत नाह , तु हांला वाटत असेल या ठकाणी टाचार 

झाला आहे, येथे काह तर  खोट आहे, तुम या मनात पाल चुकचुकते तर ते तु ह  न क च 

थांबवा. आ ह  हणले का तु हांला, अशा कोण या एका नगरसेवकांन तुम याकड येऊन ेशर 

केल का, क  ह  फाईल तु ह  काह  वचार न करता आताची आता सोडा असं कोणी बोलल 

आहे का. हे काम तुमच आहे या यासाठ  तु ह  हेड आहात, तु ह  हे काम केल पाह जे.  या 

या वॉडाम ये जे जे नगरसेवक आहेत या येकांच एक ि हजन असत आ ण या या 

ि हजन माणे या या वॉडातील त े नगरसेवक काम करत असतात. येकाला येक 

गो ट त आवड असते अशातला भाग नाह . कोणाला ॉम वॉटर लाईनम ये आवड असत,े 

कोणाला गाडन म ये असेल, कोणाला शवदा हनीम ये असेल, या या वभागा या गरजेनुसार 

ते ते नगरसेवक या या गो ट ची मागणी करतात. या भागाम ये कती जागा आहे 

या या माणे यां या वॉडाच ि हजन ठरतं. जर मी मा या वॉडाम ये हणल एसआरएची 

ि कम करा तर साहेब तु ह  ती क  शकता का. नाह  क  शकत. आ ण हणूनच मा या 

वॉडात यांना काय करायच हे या या लोकां या क पनेतून साकार झालेला यांचा तो वॉड 

असतो. यांची बु द म ता कती आहे यावर सगळया गो ट  अवलंबून आहेत, याला जे 

आवडेल ते करावं. याला जसं आवडत तसं तो माणूस खातो, याला जे आवडतं ते बल दान 

करतं. याच प दतीने वत: या वॉडात काय करायचे हा याचा याचा न आहे. वॉडाचा 

वकास कर यासाठ  महापा लकेचा नधी असतो आ ण तो ह क आहे क  तो नधी कुठे, कसा  

वापरायचा हा येक नगरसेवांचा ह क आहे. अशा कॉमे ट कर यापे ा आपला हा क काय 

आहे, आपण कशा प दतीने काम केले गेले पाह जे हे आपण बघीतले पाह ज.े आ ण हणून 

या नगरसेवकाला आपण बजेट कशासाठ  तयार करतो. आज शहराम ये सगळीकडे समतोल 

राख यासाठ  २००२ या आ द समा व ठ गाव झाले या या अगोदर पंपर  चंचवड शहर होत.े 

या भागाम ये पुव  झालेल डे हलपमट जे आहे १९८५ सालापासूनचे या याम ये र यूएशन 



90 
 
करायला नको का. आ पूघर जुनं झाल याच र यूएशन करायला नको का. ते जर एखादया 

नगरसेवकांनी सांगीतल क  आ पूघरच र यूएशन झाल पाह जे मग ती याची चुक आहे का. 

मा याकडे आता ॅफ क वाढलेल आहे माझे येथे सु दा उ डाणपुल हायला पाह जे. का नको 

हायला पाह ज.े या नगरसेवकांची संक पना आहे. याची ई छाश ती आहे आज आम या 

काह  नगरसेवकांनी सांगीतल क  से टर नं. २२ या तेथून उ डाणपुल झाला पाह ज,े बीआरट  

झाल पाह ज.े नुसतच जर असं हणत, एवढ शी तोटक  भू मका जर ठेवल तर मला वाटत 

नाह , शहराचा वकास एवढया मोठया माणावर होईल हणून. कशाला आ ह  घाबरत नाह त, 

आ ह  कोणालाह  हणत नाह  घुमतंय, घुमतंय, याच घुमायच याच घुमल याच काय 

हायच असेल ते होईल. यामुळे आ हांला आमची आवकात काय आहे ती चांगल  मा हती 

आहे. आ ह  काय काम करतो हे आ हांला चांगल मा हती आहे या यासाठ  आ हांला कोणाची 

दुस-याची पावती नको. आ ह  काय काम करायला पाह जे हे आमची आ हांला कळतं. यामुळे 

मुत या खरेद चा जो न आहे तो मा.महापौरांचा ह क होता, महापौरांनी सांगीतल मुळात   

महापौरांचा मान ठेव याचे काम सु दा टॅ डींग क मट ने करायला पाह ज े होतं. मगा एका 

सद यांनी सांगीतल क  मी तो थांबवला. महापौर या शहरा या थम नागर क आहेत, महापौर 

इतर वषयात कधी ल  घालत नाह त. तु हांला असं का वाटल आपण काह  चुकतोय का. हे 

बोल यापे ा तथ माञ लगेचच शंका दसल  आ ण पञ दयायच काम केलं. मा.महापौरांचा   

अ धकार नाह , महापौरांचा शहरामधला स मान नाह , या थम नागर क नाह त. यांचा 

अ धकार यांनी वापरला यांना मान हा दलाच पाह जे. आयु त साहेब, मा या माह ती माणे 

थायी स मतीने या ठेकेदाराला लॅकल ट केलेले आहे. आणखीन तु हांला जी काह  कारवाई 

करायची असेल ती करा. पञकार बंधुना पण माझी वनंती आहे थायी स मतीने या 

ठेकेदाराला लॅकल ट केलेले आहे. अजूनह  आयु तांना काह ह  करायचे असेलतर ती रा वाद  

काँ ेस प ा या सगळया नगरसेवकांची मी तु हांला हामी देते तु ह  काह पण या यावर 

कारवाई करा. याच काम यांनी कराव दुस-यांची काम आ ह  नाह  करणार. साहेब, आपण 

या दवशी शहराम ये फरलो, जसं आपण बघीतल क  शहराम ये ख डयाम ये कोणाचाह  

मृ यू होऊ नये. तुमचीह  सु ी होती, आमचीह  सु ी होती. आपण या पंपर  चंचवडचे 

कोणीतर  आहोत हणून आपण सकाळपासून शहरात सगळीकडे फरलो. आ हांला गाजावाजा 

करायचा असतातर आ ह  लगेच फोटो काढला असता, पेपरला दला असता. आ ह  ि हजीट 

केल , आ ह  असं केल, आ ह  तसं केलं असंत, आ ह  तु हांला वनंती केल  साहेब, आ हांला 

पहायच आहे, आ हांला बघायच आहे, आ हांला दु ती केल  गेल  पाह ज.े आ ह  स ताधार  

आहोत हणून आ हांला फोटोची गरज नाह . आ हांला अजीबात अपे ा नाह  क  आ हांला हे 

ेसला दयायच आहे, आ ह  ि हजीट केल , आमचा फोटो आला पाह ज.े अजीबात नाह . आ ह  

सगळी कडे ि हजीट केल , साहेब तु हांला सांगीतलं आरो याचा न होता या यावर माग 
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आ ण पयाय काढला पाह जे. एखादया अ धका-याला नाह  जमत, एखादया अ धका-याला  चार-

चार खाती दल तर याना नाह  जमू शकत. शासनाचे अ धकार  कंवा आमचे अ धकार  

असतील यांना आपण असं हणू शकता का तु ह  चार खाती सांभाळा. या माणसाची 

कपॅ सट  नाह . तु ह  यांचा चाज काढला दुस-याना वचारले तु हांला ऍडीशनल चाज दलातर 

चालणार का. यांनी हो हणलं, यांनी काम आनंदाने घेतले, आऊटपुट काह  नघतो का हे 

नंतर बघा साहेब. पण आपण बदल कर याचा य न केलात. शहर व छ कसं होईल, 

कचराकंु डया कशा व छ झा या पाह जते. व छ झा या पाह जेत. कच-याची व हेवाट 

लागल  पाह जे. नद म ये लोक काय टाकतात या कच-या या आपण काय दु या के या 

गे या पाह जेत. ह  सगळी चचा आपण केल . या यासाठ  आ ह  उठसुठ ेसनोट, झाल आमच 

बोलण क  दया ेसनोट असं आ ह  आजपयत कधीह  केलेलं नाह . आमच कत य आहे आमच 

ते काम आहे आ ण हणून आ ह  ते करतो आ ण करायला पाह जे या ट कोनातून आ ह  

केलं. गॅसदा हनीचा न आहे. या या नगरसेवकांना वाटले असेलतर यांनी एखादया 

नगरसेवकांनी पञ दलेले असेलतर यांची ती चुक आहे का. पण एखादया नगरसेवकांना वाटलं 

क  गॅसदा हनी या वषयाम ये जर आम या काह  नगरसेवकांना वाटल क  आ ह  

पयावरणपुरक पंपर  चंचवड कर यासाठ  हणून आ हांला असं कराव वाटतं. हे करत 

असताना यांनी पञ दले यां या येथ े मशानभू म आहे यांना कराव असे वाटलं.  पह यांदा 

टडर जा त आले, तु ह  ते बदल केले, आ ह  कोणी तु हांला वचारले का, क  ते बदल  केलं.   

तु ह  नेटवर बसा, गुगलवर बसा यासाठ  तु ह  पगार घेता. आ ह  हणलं का तु हांला क  

याच ले हलची गॅसदा हनी बसवा असे आ ह  सांगीतले का, नाह  सांगीतलं. तो फ त तुमचा 

ह क आहे या यानंतर थायी स मतीला फाईल आल , थायीला काह  प ातील लोकांनी 

आंदोलन केलं, आंदोलन के यानंतर थायी स मती चेअरमननी सांगीतले क  हा आमचा    

वषय जोपयत लेअर होत नाह  तोपयत आ ह  हा वषय करणार नाह त. मग या याम ये 

कुठ या प ाची कुणी जबाबदार  यायचा काय संबंध आहे. परत परत रपीट रपीट बोलून   

वकासाचे तु ह  श पकार असालतर अपयशाच े हा. आ ह तर दु ती करणार आहोत, आमची 

जबाबदार  नाह . जी जबाबदार  अ धका-यांची आहे यांनी चेक कराव तु ह  या याम ये काय 

काय टाकले. मग फ त गॅसदा हनी टाकल  का याचे आजुबाजूच चर टाकलय का 

या यात तु ह  आणखीन काह  वेगळवेगळ टाकलय का. ती आ खीच मशानभुमी दु त 

करायची आहे का. हा तुमचा न आहे, तु ह  या गो ट  मांडता तु ह  ते बघायच.ं मी 

ठेकेदाराची बाजू घेत नाह . या ए स वाय झेड ठेकेदारांनी भरले. याला शंका वाटल  ते परत 

रटडर केलं. आ ह  या यात वचारायला आलोत का, आलो नाह . याची याची ती मज  

आहे. मी काह  ठेकेदाराची बाजू घेत नाह  एखादा ठेकेदार द ल तून भरेल, एखादा ठेकेदार 

गुजरात मधुन भरले, एखादा ठेकेदार युएसए मधुन भरले, एखादा ठेकेदार को हापूर मधुन 
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भरेल. कोणी कुठूनह  भरले तर  तु ह  तुम या अ ट, शत  म ये बस यानंतरच तु ह  टडर 

ओपन करता. मग ह  जबाबदार  कोणाची आहे ती तु ह  ठरवा. या यासाठ  मी पञकार बंधुना 

पण वनंती करेल क  या याम ये मी काळजीपुवक असं सांगत े क  तु ह  हे बघा. ह  

जबाबदार  आमची आहे का. आ ह  येथे टाचार करायचा काय न येतो. तु ह  बघा 

टडरम ये काय काय टाकलेल आहे. पंपर  चंचवडचा वकास करताना यावेळेला आ ह  

सकाळी सहा वाजता उठून ख डे बघतो, कचरा बघतो, नाले साफ झाले का नाह  ते बघतो 

आ ण यावेळेला जर अशी चकु ची बातमी जर प ा या नावे आल तर द:ुख होणारच. 

माणसाला मन असावे लागते द:ुख हो यासाठ  आ ण ते आम याकडे आहे आ ण हणूनच 

यावेळेला जी माणस नल ज होतात यावेळेला यांनाह  या गो ट  कळत नाह त.  

                          (सभागृ हात ग धळ) 

मा.महापौर-  मध ेमध ेकोणी बोलू नये. तु ह  बोलत हो या यावेळेस कोणीह  बोलत  

           न हतं. कृपया सवानी शांत बसावे.  

मा.मगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, कोण हणलं त ड झोडून घे याची वेळ आल , 

कुणावर, कशासाठ , काय गरज पडल , त ड झोडून यायची. आम यावर नाह  वेळ आल  त ड 

झोडून यायची. आ ण हणून आज जो शहराचा वकास आहे आज पंपर  चंचवड म ये पुव 

कडून, पि चमेकडून, द णेकडून, उ तरेकडून आलाततर  तो वकास दसतोना तो केलेलाच 

आहे. जसं अजीत ग हाणे यांनी सांगीतल क  जो माणूस चालतो तोच ठेचकाळतो. जो चालतो 

तोच ठेचकाळतो. यावेळेला आमचे काह  नगरसेवक अ धका-यां या बाजूने बोलत होत,े आज 

काम करत असताना एका हाताने टाळी नाह  वाजत. दो ह ना बरोबर घेवून काम कराव लागतं. 

अ धका-यांना बरोबर घेवून आप या वॉडात काय करायला पाह ज,े कसे करायला पाह जे हे 

दोघां या सुचनेनुसार काम होत असतात. असं नाह ए क  नुसत आ ह च हणायच आ ण 

अ धका-यानी कुठल च ो सजर करायची नाह , असं होतं का. हणजे याचा अथ काह  सगळया 

नगरसेवकांचे लागेबांधे आहेत का. कोणी कोणाकडे कुठ या गो ट  मागायला जात नाह त. 

मा या वॉडाम ये कच-यासाठ  एका सीएसआर कंपनीने मागणी केल  या कंपनीचे मला नाव 

सु दा माह त नाह . या कंपनीने सांगीतले आ हांला दया भाग मांक ९. लोकांना तो वॉड 

आवडतो, मागणी करतात. यांला मी काय करणार. या कंपनीला मी काह  भेटलेह  नाह , 

यांना कुणाला मी सांगीतले नाह  काह  नणय यायचे असतील, कुठला कर लावायचा असेल, 

तक ट लावायचे असतीलतर मी आयु तांना हणल मा याकडन काह ह  अडचण नाह  

नागर कांना या सगळया सवयी लागायला पाह जेत. यो य ठकाणी जर आपण पैसे घेणार असू   

तर काह च हरकत नाह . जर चुक च काम शहराम ये होणार असेलतर ते शंभर ट के चुक च 

होणार आहे. या यासाठ  येकाच काम आहे, असं नाह  क  याच सरकार आलं यानीच 

बोलल पाह जे बाक यानी नाह  बोललं पाह ज.े येक नगरसेवक नवडून येताना या 
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येकाची जबाबदार  आ ण बांधीलक  आहे. तु ह  बोला आ ह  नको हणलो नाह त. परंतु 

यावेळेला आ ह  असं प ट करण करतो क  अ धका-यांनी अ धका-याची भु मका बजवावी. 

शंभर ट के अ धका-यांनी अ धका-यांची भू मका बजवावी. काह  वेळेला पीएमपीएमएलचा 

मा. ीकर परदेशी यांनी चाज घेतलेला होता यावेळेला तेथील अ धकार  काम करत न हतेतर 

यांचा पगार थांबवला होता. आ ह  यांना हणालो का तु ह  पगार का थांबवला. याची 

याची कामाची प दत आहे याची याची टाईल आहे. या याम ये आ हांला इ टरफेअर 

करायचे नाह . तु हांला वाटलं तु ह  पाठवलं रजेवर आ हांला या याशी पण काह  हणायच 

नाह . यातील कोण दोषी आहे त ेतु ह  जाह र करा. कोण नगरसेवक तु हाला या यातून 

दोषी वाटतो, कुठ या नगरसेवकांनी तु हांला पञ दल क  याच लोकांना कॉ ॅ ट दया हणून. 

कंवा याच ठेकेदाराला दया. तीन अ धका-यांचे नाव घेतलेले आहे. ते अ धकार  हणाले 

मा याकडे हा चाज नाह . तु ह  ड लेअर करा, सांगा क  आता हे रजेवर आहेत यांचा चाज 

यां याकडे आहे हे या अ धका-यांना सु दा माह ती असलं पाह ज ेक  तो चाज आप याकडे 

आहे आ ण आप याला ते काम केलं गेलं पाह ज.े यां या पयत यांना ते समजल नसेल 

हणून यांनी सांगीतले असेल क  मला अजून माह ती दलेल  नाह . आ ह  तु हांला या 

दवशी सु दा सांगीतल क  साहेब, अ धकार  तुमचे आहेत तु ह  यांचे वडील आहात आ ण हे 

तुमचे अ धकार  मुलं आहेत. जसे आ ह  सगळे नगरसेवक एकञच आहोत तसं तु ह  तुम या 

मुलांना तुम या अ धका-यांना कशी टमट दयायची हा तुमचा न आहे. संजय कुलकण ना 

वचारा, तीन वषापुव  सु दा यावेळेला पयावरण अहवाल दाखवत होत े यावेळेला मी 

या यावर ऑ जे शन घेतलेल आहे. क  हा अहवाल आ हांला मा य नाह  हणून. थायी 

स मतीम ये मट ंग चालल  होती यावेळेस या पयावरणा या अहवालावर सु दा ऑ जे शन 

घेतलं होतं. आमचा येक नगरसेवक काय म आहेत. यामुळे पञ दलेच पाह जे असे  नाह   

तो तुमचा अ धकार आहे. तु ह  कुठ या कुठ या गो ट म ये काय काय करता कशा कशा 

प दतीने काय काय केले पाह जे हे या प दतीने तु ह  ठर वले पाह ज.े मगाशी कोणतर 

हणल क  २१०० मयती होणार, कोण हणलं २१ हजार होणार, मी लगेच सांगवी या लोकांना 

वचारलं, एकदम काय झाल २१०० चे २१ हजार काह  ॉ लेम झाला का. डॉ. रॉय यांना 

वचारले, चुकला नाह नां आकडा.  जसं आप या बोल यातून २१०० चे २१ हजार पण होऊ 

शकतं. कोण हणतं २२ हजार खच येतो, कोण हणतं ३० हजार खच येतो. जे लोक 

गॅसदा हनी वापरणार आहेत यांचा मयत खच महापा लकेनी घेऊ नये. हा वषय जीबी म ये 

आपण मंजूर केलेला आहे. या यावर अंमलबजावणी कर याचे काम कोणाचे आहे. 

मा.महापौरांनी सह  क न दल  अंमलबजावणी हावी हणून. याची कारवाई कोणी केल  

पाह जे. शासनाने अंमलबजावणी केल  पाह जे. अ धका-यांनी ते बघीतले पाह जे. येक 

गो ट वर अंकुश पाह जे हे बरोबर आहे. आयु त साहेब, जी.बी. म ये जे ठराव होतात 
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या यानंतर चौ या ते पाच या दवशी मा.महापौर सहया क न देतात व ते तुम याकडून या 

या वभागाकडे जाते आ ण या यानंतर या यावर पुढची कारवाई होत.े या प दतीने 

आजपयत चालत आलेले आहे. यावेळेला कोणाला शंका वाटेल यावेळेला शंभर ट के या 

वषयाची आपण माह ती घेतल  पाह जे. द ताञय साने यांना मी हणले द ता साने तु ह  

यावेळेला आंदोलन केल नाह  तर ते हणाले, ताई  यावेळेला मला असं वाटल नाह  आंदोलन 

करावे हणून, मी नाह  केलं. मी हणाले बरोबर आहे. तानाजी खाडे यांनी सांगीतले नाक  

टे टला मी तयार आहे. आ ण हणून अशा प दतीने कुठले वषय कशा प दतीने होतात.   

आज एवढा वेळ झाला मा.महापौर साहेब मी तुमचे सु दा आभार मानत.े कोण टाचार , 

कोण टाचार , कोण टाचार  आपण यावेळेला ग प बसतो याचा अथ समोर या 

माणसाना असे वाटते क  आ ह  ग प बसतो हणजे क  काय आ ह  गु हेगार आहेत. आयु त 

साहेब, याची शहा नशा, याचा खुलासा करावा. या वादावर पडदा पडला पाह जे. या याम ये 

टाचार झाला का, या याम ये तु हांला काय वाटले हे सगळ तु ह  बोलल गेलं पाह जे. 

तु ह  वचारपुवक नणय घेणार आहात यामुळे आमचा पुण तुम यावर व वास आहे. तु ह  

या प दतीने नणय सभागृ हाला सांगावा. येथून पुढ या कुठ याह फाईल  म ये तु हालंा 

वाटलं क  ईथे कुठतर  गडबड दसते तर ती फाईल तु ह  थांबवावी. आ ह  हणणार नाह त 

ह  फाईल कशासाठ  थांबवल  आहे. अजीबात हणणार नाह त. या सभागृ हा या सा ीने मी 

तु हांला सांगते आमचा रा वाद चा एकह  नगरसेवक तु हांला वचारायला येणार नाह. क  

तु ह  ह  फाईल का थांबवल  हणून. तु हांला अयो य वाटलेतर ती फाईल शंभर ट के तु ह  

थांबवा. तु ह  तुम या प दतीने काम करा. तु ह  चांगले काम क न पंपर  चंचवडम ये 

आलेला आहात यामुळे आमचा सवाचा तु हांला पा ठंबा आहे. तु ह  व वासपुवक जे स य 

आहे ते सांगाव एवढच मी सांगते आ ण थांबत.े  

मा.महापौर- आयु तांनी या यावर खुलासा करावा. 

मा.आयु त – स मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. दोन वषयावर आज आपण चचा केलेल  

आहे. पह ला व ल मुत  खरेद चा वषय आहे व दुसरा गॅसदा हनी खरेद चा वषय आहे.  

व ल- ि मणी मुत  खरेद चा वषय थायी स मतीम ये झाला. गॅस शवदा हनीचा वषय 

टॅ डींग क मट कडे लंबीत आहे. या दोन खरेद या या म ये शासनाने वह त केलेल  

या राब वल  गेल  आहे. या याम ये वशेष क न गॅस शवदा हनी खरेद  बाबत याम ये 

मुदतवाढ पण दे यात आलेल  आहे. दो ह  खरेद या फाईल म ये आपण बेसीकल  ई-टडर ंग 

करतो, या यानंतर ई-टडर ंग ओपन करणे यां या रेटचा तुलना मक अ यास करणे याची 

कायवाह  ह  आपल  टडर क मट  करत.े या यानंतर वभाग मुखांकडून ती फाईल चफ 

ऑडीटर यां याकडे जाते यां याकडून लेर स घेवून या यानंतर ती फाईल मा याकडे येत.े 

या दो ह  केसेसम ये चफ ऑडीटरच े जे रमाक आहेत ते एकदम ि लअर आहेत. चफ 
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ऑडीटरनी या याम ये वत: हेर फाय केलेले आहेत दो ह  केसेसम ये कुठ याह  कारचा 

या याम ये गैर यवहार झालेला आहे कंवा या याम ये अ नयमीतता झालेल  आहे, कंवा 

या याम ये कुठले डॉ युमटस कमी आहेत कंवा याम ये पु हा रटडर ंग कर याची 

आव यकता आहे असे कुठेह  डेल गेट केलेले नाह . या यामुळे या दो ह  फाईल  थायी 

स मती समोर आले या आहेत. यानंतर बेसीकल  वतमानपञाम ये व ल मुत  खरेद  आ ण 

गॅस शवदा हनी या बाबतीत बात या स द झा या आहेत. बेसीकल  अशा कारचे टडर ंग 

ोसेस आप याकडे अनेक कामाम ये होत.े थाप य वभाग या कामा मधील डेल  मा याकडे 

३५ ते ४० फाईल  रोज साईन होऊन जातात. याम ये येक फाईल  मधील सव कागदपञ ेजर 

आपण तपासत गेलोतर महापा लकेचे कामकाज ठ प होईल. या यामुळे या यासाठ  जे 

अ धकार  नेमून दलेले आहेत, या याम ये वभाग मुख आहेत, चफ ऑडीटर आहेत अ य 

अ धकार  राईट फॉम लेर कल ले हल पासून या संपुण टेजेस मधुन ताऊन-सुलाखून ती 

फाईल शेवट  मा याकडे येते नंतर थायी स मती, जीबी पु ढे येत.े याम ये बेसीकल  

अ नयमीतता झाल  अशा कारची त ार आ यानंतर दो ह  केसेसम ये चौकशी स मती मी 

नेमलेल  आहे. व ल- ि मणी मुतची चौकशी स मती नेम यानंतर यांना या चौकशीम ये 

अ धक ई ह ड स घे याची आव यकता भास यामुळे यांनी यासाठ मुदतवाढ मागीतलेल  

होती ती मुदतवाढ सु दा मी यांना दल . मा या मा हती माणे आता यांचा अहवाल फायनल 

झालेला आहे आ ण ते लवकरच यांचा अहवाल मला सादर करतील. गॅस शवदा हनी खरेद या 

बाबतीत सु दा अशा कारची चौकशी स मती नेमलेल  आहे. याम ये जॉ ट कमीशनर ी.गावडे 

हे या चौकशी स मतीचे अ य  आहेत आ ण चफ अक टंट ी.लांडे हे फायना स डपाटमट 

कडून आहेत आ ण आयुबखान पठाण यांना मी कायकार  अ भयंता, पयावरण वभागाचा चाज 

दलेला आहे.  ह  जी क मट  आहे ती क मट  बेसीकल  पुढ या पाच दवसाम ये यांनी यांचा 

अहवाल मला सादर करणे अपे ीत आहे. या अहवालाम ये या काह  बाबी आढळून येतील 

कंवा जे कोणी दोषी आढळून येतील मग ते ठेकेदार असो, कमचार  असो, अ धकार  असो 

याम ये  कोणालाह  पेअर केल जाणार नाह , कारवाई केल  जाईल. आता या टेजला दो ह  

केसेसम ये गैर यवहार झाला हे मी सांगू शकत नाह . पण एक जनरल मला असं वाटत क  

आपण ज हा माकटम ये जातो त हा माकटचे जे डायनामीस असतं माकटचे जे रेट असतात ते 

लॅ यूएट होत असतात. उदाहरण एअर तक ट हे पक सजनम ये एअर तक ट १५००० . 

असते तेच एअर तक ट आपण लो सजनम ये घेतलेतर १५०० . ला मळते काह  वेळा 

वषापुव  ते एक पया म ये तक ट दयायच.े... 

                     

मा.बाबासाहेब धुमाळ -  मा.महापौर साहेब, एअर तक ट आ ण हा वषय वेगळा आहे. 

                        (सभागृ हात ग धळ) 
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मा.महापौर-   धुमाळ साहेब तु ह  खाल  बसावे, आयु त साहेब बोलतात. 

मा.बाबासाहेब धुमाळ -  मा.महापौर साहेब,  एअर तक ट आ ण हा वषय वेगळा आहे. 

मा.महापौर-   सगळयांनी शांत रहावे, आयु त बोलतात. 

मा.आयु त -  मा.महापौर साहेब, मी उदाहरण हणून एअर तक टाचे सांगीतललेे आहे. मी हे 

उदाहरण देतो आहे याचा अथ यांचे समथन दले असे नाह . 

                        (सभागृ हात ग धळ)  

मा.महापौर- हे सभागृ ह आहे, सवानी खाल  बसून यावे. धुमाळ साहेब आपण जागेवर  बसावे. 

आयु त साहेब बोलतात, तु ह  बोलताना ते बोलतात का. सवानी खाल  बसावे. अजीबात 

कोणीह  मधे बोलायच नाह , आयु त बोलतील. 

                         (सभागृ हात ग धळ) 

मा.आयु त-  मा.महापौर साहेब, गॅस शवदा हनीम ये पह ला २ कोट  १० लाख रेट आलेला 

होता यावेळेला मी न हतो. मा या पर एडम ये तो आलेला नाह . या यानंतर जो रेट आलेला 

आहे तो १ कोट  १० लाखा या दर यान आलेला आहे या अनुषंगाने ह  फाईल थायी 

स मतीकडे गेल . या याम ये ई वॉयर  क मट  नेमलेल  आहे, ई वॉयर  क मट  या माणे 

रपोट देईल या माणे या रपोटम ये जे जे आढळून येईल, जे जे कमचार आहेत, जे 

अ धकार  आहेत कंवा ठेकेदार दोषी असतील यां यावर आप याला कारवाई करता येईल. 

एफआयआर लॉ च कर याची वेळ आल तर एफआयआर लॉ च क . पुढे स पे ड कर याची 

वेळ आल तर स पे ड सु दा क .   
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मा.महापौर-  वषय मांक १ यावा.     

                                    

     मा. वशेष महापा लका सभा मांक-५६ दनांक १६/३/२०१६, १७/३/२०१६ व २१/३/२०१६ चा  

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

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                वषय मांक -१ 

दनांक – २०.८.२०१६             वभाग- मा.आयु त      

      संदभ:- १)  मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/१/का व/२२/२०१६  

                द.२३/०५/२०१६ 

             २) मा. थायी स मती कडील ठ. .१६३८४ द७/६/२०१६ 

      ३) मा.महापा लका ठ. .८८२ द. २०/६/२०१६     
 

रा य फेर वाला धोरण अंमलबजावणी करणेअंतगत महारा  शासनाच ेउपस चव 

नगर वकास वभाग यांचेकडील दनांक ०८/०६/२०१२ चे प ा वये रा य फेर वाला धोरण 

अंमलबजावणी सु  करणेत आलेल  आहे. यावेळी मा.शहर फेर वाला स मतीची बैठक द. 

०५/०४/२०१३ नुसार फेर वा यांची न दणी फ , व े ता फ , नुतनीकरण फ , देखभाल फ  आ ण 

दंड ठर वणेत आले आहे. न दणी फ च ेदर र. . १०००/- माणे ठर वणेत आले होते यास मा. 

थायी स मती सभा ठराव मांक ३३८२ द. २१/०५/२०१३ व मा.महापा लका सभा ठराव 

ं .२९८ द. २७/०६/२०१३ अ वये मा यता देणेत आल  आहे. व आदेश ं . 

भूिज/१/का व/३५७/२०१३ द. १३/०९/२०१३ अ वये आदेश नगत केलेले आहेत. तुत 

आदेशा वये ठर वणेत आलेले दर जादा अस याने सदर दर कमी करणेबाबत फेर वाला संघटना 

वारंवार मागणी कर त आहेत. तसेच द. ३०/०१/२०१६ या शहर फेर वाला स मतीचे सभेम ये 

झाले या नणयानुसार पुणे मनपाकडील न दणी फ र. .२००/- माण ेशहरातील फेर वा यांची 

बायोमे क न दणी करणेकामी न दणी फ  र. .२००/- व ओळखप  फ  र. .२००/- करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

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

मा.नंदा ताकवणे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडत.े 

मा. नता पाडळे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ८९२                                     वषय मांक -१ 

दनांक – २०.८.२०१६           वभाग- मा.आयु त      

      संदभ:- १)  मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/१/का व/२२/२०१६  

                द.२३/०५/२०१६ 

             २) मा. थायी स मती कडील ठ. .१६३८४ द७/६/२०१६ 

      ३) मा.महापा लका ठ. .८८२ द. २०/६/२०१६     
 

            वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
      -------- 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                वषय मांक -२ 

दनांक – २०.८.२०१६             वभाग- मा.आयु त    
 

     संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .बीआरट एस/४२८/२०१६  
               द.६/६/२०१६ 

       २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६४२० द.१४/०६/२०१६ 
महारा  शासनाचे अवर स चव, नगर वकास वभाग, यांचे प  मांक 

एमआर ह सी /३३१६/ . .४४/न व-७ द.१२/१/२०१६ प ा वये पुणे-लोणावळा दर यान ३ र  व ४ 

थी उपनगर य रे वे लाईन, रे वे मं ालय व महारा  शासन यां या ५०%:५०% सहभागाने सु  

कर यास म य रे वेने मा यता दल  अस याचे मु ंबई रे वे वकास कॉप रेशन ल. यांनी 

महारा  शासनास कळ वले आहे. या क पासाठ  ज मन अ ध हन (LA) सोडून सुमारे 

र. .२३०६ कोट  खच (Feasibility Report) माणे येणार आहे. यानुसार  त कमी खच 

सुमारे ३३ कोट  पये इतका येतो. सदर क पासाठ  मु ंबई नागर  प रवहन क पा या 

(MUTP) धत वर रा य शासनाकडून ५०% आ थक  सहभाग अपे लेला आहे. या संबंधी अवर 

स चव, नगर वकास वभाग, महारा  शासन यांनी या माणे मु ंबई नागर  प रवहन 

क पाम ये (MUTP) रा य शासना या वतीने दयावयाची ५०% र कम मुंबई महानगर देश 

वकास ा धकरण (MMRDA) माफत दल  जाते या माणे पुणे - लोणावळा दर यान या 

वषयां कत क पासाठ  (PUTP) रा य शासनाकडुन अपे लेल  ५०% र कम पुणे व पंपर  

चंचवड मनपा/ ा धकरण/पुणे महानगर देश वकास महामंडळा माफत सोस याबाबत 

अहवाल देणेकामी शासनान े आदे शत केले आहे. पुणे लोणावळा दर यान ३र  व ४थी 

उपनगर य रे वे लाईन पुणे मनपा, पंपर  चंचवड मनपा व पुणे महानगर देश वकास 
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ा धकरण यांनी आपआप या ह ीतील लांबी या माणातील खचा माणे (Pro-rata basis) 

महारा  शासन देय असलेला ५०% खच दयावा असे मत आहे. वषयां कत क पातील ३ र  

व ४ थी उपनगर य रे वे मागाची पुणे ते लोणावळा लांबी ७०.०० कमी इतक  असून यावर 

१७ टेश स आहेत. यापैक  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीत सदर रे वे मागाची 

लांबी सुमारे १६.७१ कमी असून यावर ०५ टेश स असुन वषयां कत क पाचा मनपा ह ीत 

होणा-या खचाम ये पंपर  चंचवड महानगरपा लका लांबी या माणातील (Pro-rata basis) 

एकूण खच सुमारे र. .५५०.४७५ कोट  अपे त आहे. पुणे - लोणावळा दर यान ३र  व ४थी 

उपनगर य रे वे लाईनचा नागर कांना लाभ होणार अस यामुळे पंपर  चंचवड मनपा या 

ह ीतील लांबीम ये होणा-या खचातील महारा  शासनाचा ह सा (५०%) पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेने यावयाचा आहे (Pro-rata basis). पंपर  चंचवड महानगरपा लका मनपा 

ह ीत १६.७१ कमी लांबीसाठ   एकूण खच सुमारे र. .५५०.४७५ कोट  अपे त आहे. रे व े

लाईन या मनपा ह ीतील लांबी या माणातील  खचा माणे ५०% खच महारा  शासनाचा 

ह सा र. .२७५.२३७५ कोट  देणेबाबतचा वषय आहे. सदर क पासाठ  जागा अ ध हन (LA) 

सोडून एकूण र. .२३०६.०० कोट  खच येणार अस याचे मु ंबई रे वे वकास कॉप रेशन ल. 

यांनी कळ वलेले आहे. यापैक  ५०%  र कम हणजेच . ११५३.०० कोट  .रा य शासन देय 

आहे. पंपर  चंचवड मनपा ह ीतील १६.७१ कमी लांबीसाठ   एकूण खच सुमारे र. . ५५०.४७५ 

कोट  अपे त आहे. यापैक  पंपर  चंचवड महानगरपा लका (PCMC) महारा  शासनाचा 

ह सा ५०% हणजेच र. .२७५.२३७५ कोट  देणे आव यक आहे. सदर क पाचे खचाम ये 

पंपर  चंचवड मनपा माणेच महारा  शासन देय असणा-या ५०% खच रे वे लाईन या 

लांबी या माणातील खचा माणे (Pro-rata basis) ह सा देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

मा. नता पाडळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ द तर  दाखल करणेत यावा अशी 

सूचना मी मांडत.े 

मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

   यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक- ८९३                                        वषय मांक -२ 

दनांक – २०.८.२०१६             वभाग- मा.आयु त    
 

     संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .बीआरट एस/४२८/२०१६   
               द.६/६/२०१६ 

       २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६४२० द.१४/०६/२०१६  
 

           वषय मांक २ द तर  दाखल करणेत येत आहे.  

अनुकूल-८१         तकूल- ०  

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

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                वषय मांक -३  

दनांक – २०.८.२०१६             वभाग- मा.आयु त    
 

             संदभ :- १) मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 

            २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६६५२ द.५/०७/२०१६ 
   

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये मु य लेखापाल हे पद महापा लकेतील 

लेखासंवगातील असून या पदावर आ तापयत महापा लकेतील अ धका-यांना सेवा ये ठतेनुसार 

पदो नती दे यात येत होती. या पदावर ी.ल ढे एन.एन. सन १९९१ ते २०१२ पयत व 

ी. ह .ट .भोसले सन २०११-१२ पयत सेवाजे ठतेनुसार पदो नतीने कामकाज कर त होत.े या 

पदावर ी.सुरेश आ हाळे सेवाजे ठतेनुसार पा  आहेत. शासन वभागाकडील आदेश 

. शा/२/का व/३११/२०१६ द.२३/०६/२०१६ अ वये यापुव  काम क रत असले या ी. मोद 

भमराव भोसले यांची सोलापूर येथे बदल  झा याने यांना कायमु त क न मु य लेखापाल या 

पदाचा पदभार ी.सुरेश आ हाळे, लेखा धकार  पदाचा पदभार सांभाळून दे यात आलेला होता. 

तदनंतर नयमानुसार पदो नती दे याची कायवाह  मनपाम ये चालू होती. या दर यान या 

काळात शासनाकडूल १५ जुन २०१६ या आदेशा वये ी.राजेश गोपाळराव लांडे यांची 

त नयु तीने नेमणूक केल . तथा प सदरची बाब यो य नसून महापा लका कमचा-यांवर 

अ याय करणार  तसेच कमचा-यांना घटनेने दले या पदो नती या मुलभूत ह कास बाधा 

नमाण करणार  आहे. हणून पंपर  चंचवड महानगरपा लकेत ी.राजेश गोपाळराव लांडे 

यांची त नयु तीने केलेल  बदल  र  कर यात येऊन मा.आयु त यांनी शासनाला तसे 
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कळ व यास व महापा लकेतील लेखासंवगातील सेवाजे ठ असलेले ी.सुरेश आ हाळे यांना 

मु य लेखापाल पदावर नयमानुसार पदो नती दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ी.राजेश लांडे हे 

शासनामधुन येथे आलेले आहेत.  यांना परत पाठवू शकत नाह त. वषय माक ३ म ये 

ी.सुरेश आ हाळे यांचे नाव रकम ड केले गेलेले आहे. मला शासनाकडून मा हती पाह जे क ,  

सेवाजे ठता याद म ये गवळी संजय जनादन एक नंबरला आहेत.  मोशन पॉल सी माणे चफ 

अक टंट हे पद आहे. हे एक तर तु ह  डे युटेशनवर फायनाि शअल डपाटमट कडून आणू  

शकता कंवा चफ अक टंट पद दयायच असेलतर त ेडे युट  चफ अक टंट मधुनच दयायला 

पाह जे असं येथे आहे. या चॅनल मधुन आपण मोशन घेतो याम ये ऍड म न ेशनने  

गवळीच नाव दलेल आहे. मग आ हाळे यांचे नाव कुठून आले हे समजत नाह . उपलेखापाल 

मधुन मु यलेखापाल यांचे मोशन हायला पाह ज.े यावेळेला गवळीला मोशन दले ह  

ऑडर महारा  शासनाने १३ ऑ ट बर २०१० माणे मोशन दलेले आहे. या मोशनम ये 

प ट दलेले आहे. आयु त व शासक य यंञणे या दैनं दन बाबीची तपासणी करणे, माग या, 

देयके इ. तपासणी करण.े व आयु तांना अंतीम नणय घे यास मदत करणे या क रता ते 

मोशन दे यात आलेले आहे. मग हे सव पेपर डे युट  चफ अक टंट कडून चफ अक टंटकड े

जायला पाह जे पण डे युटेशनवर येणारा येक माणूस आप या अ धका-याला दाबून टाकतात.  

यां या ू पञ देत नाह त त ेडायरे ट चफ अक टंटकडे देतात. जी मोशन दयायचे ठरलेतर 

याद म ये पह ल कोणाच ेनाव आहे. जे मु यलेखापाल पदाच मोशन दलेल आहे याम ये 

जीआर माणे यांना कामकाज दल जात नाह .  खुलासा करावा.        

मा.डॉ.डोईफोडे (सहा.आयु त) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आताचा 

जो वषय आहे तो थायी स मतीमधील सद य पार त ठराव आहे. याला शासनाची ट पणी 

न हती. सद य ठराव थायी स मतीला केलेला आहे. या याम ये सुरेश आ हाळे यांना 

मु यलेखापाल पदावर पदो नतीसाठ  रकम ड केलेले आहे. सेवाजे ठता याद  आ ण या 

पदा या बाबतीत कदा चत हा ठराव करत असताना सद य पार त अस यामुळे यांनी याची 

पडताळणी केलेल  नाह . हा सद य पार त ठराव आहे. यामुळे याचे डटे स या ठकाणी नाह . 

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. चफ अक टंटचे 

मोशन कसे दले जाते आ ण डे युट  चफ अक टंटचे काम कसे दलेले आहेत याब ल मी 

अनेकवेळा तु हांला ऍ ोच केलं आहे. शासनाचा जीआर असताना सु दा तु ह  डे युटेशन 

अ धका-यांना सपोट करता. येथील कमचा-यांना सपोट करत नाह .      
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मा.डॉ.डोईफोडे (सहा.आयु त) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा ठराव 

सद य पार त ठराव आहे. लेख धका-यांची जी सेवाजे ठता आहे या याम ये एक नंबरला 

ी.गवळी आहेत यांना आपण यापुव उपमु यलेखापाल तथा अंतगत लेखाप र क हणून 

पदो नती दलेल  आहे. या यानंतर दोन नंबरला ी.सुरेश आ हाळे व तीन नंबरला 

ी.इनामदार हे आहेत आ ण चार नंबरला ी. जगदाळे आहेत. 

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मोशन चॅनेलची 

मा याकड ेल ट आहे. या याम ये कसे मोशन दले जातात चफ अक टंटचे मोशन डे युट  

चफ अक टंट मधुन दयायला पाह ज.े आप याकडे एकच डे युट  चफ अक टंट आहे आ ण 

हणून यांना मोशन दयायला लागेल.  

मा.डॉ.डोईफोडे (सहा.आयु त) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण 

या कागदपञाव न सांगता ते बघीतलेतर तपासून सांगता येईल. स मा.सद यांनी आप या 

सेवा वेशाची त दलेल  आहे. या याम ये असे आहे क  मोशनचे चॅनेल जे आहे या यापुढे 

असे आहे डे युट  चफ अक टंट या यापुढ असं लह ललंे आहे OR अक टंट ऑ फसर. 

बी.कॉम. प र ा हे पुण वा य आहे. 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा ताव थायी 

स मतीने केलेला आहे. हा ठराव वधी स मतीनेह  केलेला आहे. नंतर या २.०० ची जीबी आहे 

याम ये मा. आयु तांकडून रतसर डॉकेट आलेले आहे, याला उपसूचना दयावी. हा वषय 

द तर  दाखल करावा. 

मा.स वता साळुंके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ द तर  दाखल करणेत यावा अशी 

सूचना मी मांडत.े 

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ८९४                                       वषय मांक -३  

दनांक – २०.८.२०१६             वभाग- मा.आयु त    
 

             संदभ :- १) मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव...  

            २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६६५२ द.५/०७/२०१६ 

  

        वषय मांक ३ द तर  दाखल करणेत येत आहे. 

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

          ------ 

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

वषय मांक - ४   

दनांक – २०.८.२०१६             वभाग- मा.आयु त    
   

           संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/२/का व/१५३/२०१६,  

                     द.०९/०२/२०१६ 
             २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६२ द.१.०४.२०१६ 
                  ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८४७ द.२०/४/२०१६  
                  ४) मा.महापा लका सभा ठ. .८६५ द.२०/५/२०१६ 
                  ५) मा.महापा लका सभा ठ. .८८३ द.२०/६/२०१६ 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे आकाश च ह व परवाना वभागामाफत महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार उदयोगधंदा, यवसाय, साठा 

परवाने दे यात येतात.  

           स यि थतीत या वभागामाफत दे यात आले या एकूण परवा यांची सं या द. 

३०/११/२०१४ अखेर ६१३९  एवढ  आहे व सन २०१५-२०१६ मधील माहे नो हबर २०१५ अखेर 

मळालेले एकूण उ प न र. . १५,८४,४५६/- (अ र  र. .पंधरा लाख    चौ-याऐंशी हजार चारशे 

छप न फ त) एवढे आहे.  

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३८६ च ेतरतुद स आधीन राहू न त 

वष  परवाना फ चे दर नि चत कर यात येतात यानुसार सन २०१६-१७ साठ ह  ते नि चत 

करणे आव यक आहे.    

           सन २०१३-२०१४ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  नि चत करताना सन 

२०१२-२०१३ चे दरात १०% वाढ केलेल  आहे. ह  बाब वचारात घेता सन २०१४-२०१५ साठ  

कोणतीह  फ  वाढ न करता सन २०१३-२०१४ चे दर कायम ठेव यात आले आहेत. सन २०१५-

२०१६ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  नि चत करताना सन २०१४-२०१५ चे दरात 

१०% वाढ केलेल  आहे.   

महारा  शासनान े प रप क मांक पीसीसी-३०१५/ . .७५(१)/न व-२२ दनांक २४/४/२०१५  

अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३ म ये महानगरपा लके या 

अ धका रतेतील महारा  औ यो गक वकास महामंडळा दारे अ धसू चत केले या े ाम ये 

कारखाने, कमशाळा कंवा कामा या जागे या बाबतीत अशा परवानगीची आव यकता असणार नाह  

अशी सुधारणा केलेल  आहे. यामुळे एम.आय.डी.सी. े ातील उ योगांना यापु ढे म.न.पा. परवान ेदेता 

येणार नाह त. तसेच म.न.पा.च ेउ प नाच े मुख साधन एल.बी.ट . हे शासनान े र  केलेन े म.न.पा. 
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उ प न वाढ व यासाठ  सन २०१६-१७ साठ  च लत सन २०१५-१६ दराम ये २०% दरवाढ उपरो त 

यवसाय व साठा परवा यासाठ  करणेत यावी. तसेच उ योगधंदा परवा यासाठ  प  अ माणे 

परवाना फ  असे सूच व यात येत आहे. यानुसार सन २०१६-१७ साठ  ता वत दर दश वणारे, 

उ योगधंदा परवाना फ  साठ  प  - अ, यवसाय परवाना फ  साठ  प  - ब व साठा परवाना फ  साठ  

प  - क सोबत सादर केले माणे मा.आयु त यांनी ता वत केल ेअसले तर  उ योगधंदा परवाना, 

यवसाय परवाना व साठा परवाना फ  च ेसन २०१५-१६ साठ  नि चत केलेले दर हे सन २०१६-१७ साठ  

कायम करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

मा.सुरेश हेञे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- साठा परवाने या 

व तू ंक रता यावसा यकांना लागू आहे या सोडून पंपर  चंचवड शहराम ये जे भंगार 

यावसा यक वेगवेगळया व तू अथवा मालाचा साठा करतात, उदा.जुने टायस, वाहनांचे सुटे 

भाग, लाकडा या फळया, जुने फ नचर, लोखंडी माल अथवा व त,ू कागद, काच, लॅि टक, 

अथवा कचरा, कागद  पु ,े इ. अशा मालाची साठवणूक ते व साठ  करतात. अशा सव 

व तुंचा परवाना वभागा या याद म ये सामावेश क न यावर नयमानुसार साठा परवाना फ  

आकारावी तसेच औदयो गक व तू उ पा दत करणा-या व यासाठ  लागणा-या मालाचे 

साठयावर कोणतीह  फ  न आकार यास मा यता देणेत यावी. 

मा. साद शे ी -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.                          

मा.राज  जगताप - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मला या वषयावर 

सांगायचे आहे क  हा वषय अ यंत मह वाचा आहे. उदयोगधंदा परवाना वाढ वणे वषया सोबत 

आकाश च ह परवाना वाढ या वषयाकडे मी सभागृ हाचे ल  वे धतो. पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेचे आ थक उ प न वाढ व या या ि टने आकाश च ह परवाना दरवाढ या 

ि टने त काल न आयु त मा.राजीव जाधव साहेबांनी २०१६-१७ साठ  १५ ट के दरवाढ दल  

होती.  सवसाधारण सभेम ये वषय मंजूर साठ  आलेला असताना तहकूब कर यात आला होता 

यामुळे पुव चे दर स या अि त वात अस यामुळे महानगरपा लकेचे मोठे आ थक नुकसान 

होत आहे. सभागृ हातील सव सद यांना माझी वनंती आहे क  या वषयात कोणतहे  राजकारण 

न करता महापा लकेची स याची आ थक प रि थती व भ व यकाल न प रि थतीचा वचार 

करता ह  दरवाढ होणे गरजेचे आहे. आपण केवळ ह  दरवाढ १५ ट के करत आहे. पु या या 

तुलनेम ये आपल  दरवाढ कमी आहे. यामुळे येणा-या भ व यकाळात शहरातील ववीध 

वकासकामे व नागर  सु वधा देताना आ थक भार पडणार आहे. यामुळे आतापासून नवीन 

उ प न वाढ चे साधन शोधणे गरजेचे आहे. असे न के यास शासनाने मळकतकर हा 

पाणीप ी असेल याम ये करवाढ के यास शासनाला नागर कां या सम याला सामोरे जाव े

लागणार आहे. सव सद यांना वनंती आहे क , आकाश च ह दरवाढ चा ताव सवानुमत े
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मजूर करावा. तसे न के यास याची कमंत आपणा सवाना मोजावी लागणार आहे. यामुळे 

वषयाचे  अ थक राजकारण न करता करवाढ चा ताव मंजूर करावा. मा.महापौर साहेब, 

मा.आयु त साहेब, आता आपण पाह ल क , या दरवाढ या वषयाला शहराबाहेरच पाह ल तेथे 

रेट वाढवून आलेले आहेत. आपल  वायसीएम म ये जी म शन आहे या ठकाणी सु दा अनेक 

टडर रेट वाढवून आलेले आहेत. पण आपण या आकाश च ह व परवाना म ये धर  यां या 

जवळ जवळ ४५ सं था आहेत. या ४५ म ये याचे चारच आहेत यापैक  ४१ सं था तोच 

चालवतो. होड जची आपण मोजणी करत नाह त. या यावर आयु त साहेब, आपले ल  गेल 

पाह जे. या याम ये सखोल चौकशी करावी. मी मा.मु यमं यांना सु दा पञ दलेले आहे 

या याम ये फार मोठा काळा बाजार आहे याची चौकशी क न आपण या यावर कारवाई केल  

पाह जे. शहराम ये बेकायदे शर होड ज भरपूर आहेत. ते कती दाखवतात यांच कती 

आप याकडे रिज र आहेत याचा स ह झाला पाह ज.े यावर कारवाई झाल  पाह जे. ब-

याचशा वषापासून पुव ची तुलना पाह ल तर आपला कती रेट कमी आहे. पु याम ये ११ . ५० 

पै. आ ण आप याकडे ७ . ८० पै. आहे. या रेटम ये तफावत पाह ल तर आयु त साहेब 

आपण नि चतपणे यां या बरोबर ने तर  जायला पाह ज.े एवढया वष झाले हाच रेट ठेवला 

आहे यापे ा जा त रेट वाढलेले नाह त हणून तो रेट वाढला पाह ज.े महापा लके या 

उ प नात भर पडल  पाह जे.  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, चांग या सुचना केले या आहेत 

परंतु हा वेगळा वषय आहे. हा साठयाचा वषय आहे आ ण ते जे सांगतात तो वेगळा वषय 

आहे. स व तर यांनी मा.आयु तांना पञ दयावं यात यांना जर काह  वाटलेतर तो रतसर 

ताव दयावा. यांनी मा.मु यमं यांना पञ पाठ वलेल आहे असं यां या बोल यातून आलं. 

यामुळे यांनी तयार केलेला कागद आयु तांकडे दयावा आ ण आयु त साहेब तु ह  या यात 

शहा नशा करा, चौकशी करा, तु हांला या यात आणखीन काह  वाटलतर तो वषय रतसर 

आम याकडे यावा अशी मी महापौरांना वनंती करत े व आताचा वषय उपसूचनेसह मंजूर 

करावा.          

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारलेल  आहे. 
 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ८९५                                       वषय मांक - ४  

दनांक – २०.८.२०१६             वभाग- मा.आयु त   
  

             संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांच ेप  .आप/२/का व/१५३/२०१६,  

                    द.०९/०२/२०१६ 

             २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६२ द.१.०४.२०१६ 
                  ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८४७ द.२०/४/२०१६  
                  ४) मा.महापा लका सभा ठ. .८६५ द.२०/५/२०१६ 
                  ५) मा.महापा लका सभा ठ. .८८३ द.२०/६/२०१६ 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे आकाश च ह व परवाना वभागामाफत महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार उदयोगधंदा, यवसाय, साठा 

परवाने दे यात येतात.  

           स यि थतीत या वभागामाफत दे यात आले या एकूण परवा यांची सं या द. 

३०/११/२०१४ अखेर ६१३९  एवढ  आहे व सन २०१५-२०१६ मधील माहे नो हबर २०१५ अखेर 

मळालेले एकूण उ प न र. . १५,८४,४५६/- (अ र  र. .पंधरा लाख    चौ-याऐंशी हजार चारशे 

छप न फ त) एवढे आहे.  

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३८६ च ेतरतुद स आधीन राहू न त 

वष  परवाना फ चे दर नि चत कर यात येतात यानुसार सन २०१६-१७ साठ ह  ते नि चत 

करणे आव यक आहे.    

           सन २०१३-२०१४ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  नि चत करताना सन 

२०१२-२०१३ चे दरात १०% वाढ केलेल  आहे. ह  बाब वचारात घेता सन २०१४-२०१५ साठ  

कोणतीह  फ  वाढ न करता सन २०१३-२०१४ चे दर कायम ठेव यात आले आहेत. सन २०१५-

२०१६ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  नि चत करताना सन २०१४-२०१५ चे दरात 

१०% वाढ केलेल  आहे.   

महारा  शासनाने प रप क मांक पीसीसी-३०१५/ . .७५(१)/न व-२२ दनांक 

२४/४/२०१५ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३ म ये 

महानगरपा लके या अ धका रतेतील महारा  औ यो गक वकास महामंडळा दारे अ धसू चत 

केले या े ाम ये कारखाने, कमशाळा कंवा कामा या जागे या बाबतीत अशा परवानगीची 

आव यकता असणार नाह  अशी सुधारणा केलेल  आहे. यामुळे एम.आय.डी.सी. े ातील 

उ योगांना यापुढे म.न.पा. परवाने देता येणार नाह त. तसेच म.न.पा.चे उ प नाचे मुख साधन 

एल.बी.ट . हे शासनाने र  केलेने म.न.पा. उ प न वाढ व यासाठ  सन २०१६-१७ साठ  च लत 

सन २०१५-१६ दराम ये २०% दरवाढ उपरो त यवसाय व साठा परवा यासाठ  करणेत यावी. 
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तसेच उ योगधंदा परवा यासाठ  प  अ माणे परवाना फ  असे सूच व यात येत आहे. 

यानुसार सन २०१६-१७ साठ  ता वत दर दश वणारे, उ योगधंदा परवाना फ  साठ  प  - 

अ, यवसाय परवाना फ  साठ  प  - ब व साठा परवाना फ  साठ  प  - क सोबत सादर 

केले माणे मा.आयु त यांनी ता वत केले असले तर  उ योगधंदा परवाना, यवसाय परवाना 

व साठा परवाना फ  चे सन २०१५-१६ साठ  नि चत केलेले दर हे सन २०१६-१७ साठ  कायम 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच साठा परवाने या व तूंक रता यावसा यकांना लागू 

आहे या सोडून पंपर  चंचवड शहराम ये जे भंगार यावसा यक वेगवेगळया व तू अथवा 

मालाचा साठा करतात, उदा.जुने टायस, वाहनांचे सु टे भाग, लाकडा या फळया, जुने फ नचर, 

लोखंडी माल अथवा व त,ू कागद, काच, लॅि टक, अथवा कचरा, कागद  पु ,े इ. अशा 

मालाची साठवणूक ते व साठ  करतात. अशा सव व तु ंचा परवाना वभागा या याद म ये 

सामावेश क न यावर नयमानुसार साठा परवाना फ  आकारावी तसेच औदयो गक व तू 

उ पा दत करणा-या व यासाठ  लागणा-या मालाचे साठयावर कोणतीह  फ  न आकार यास 

मा यता देणेत येत आहे.  

 अनुकूल- ८१      तकूल- ० 

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

      ------ 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
                                                         वषय मांक - ५  

दनांक – २०.८.२०१६               वभाग- मा.आयु त    
 
            संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/४०२/२०१६,  

                      द.१७/०६/२०१६ 

                   २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .७५ द.१७/६/२०१६    
        
      पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर सह शहर अ भयंता( था.) अ भनामाची 3 

पदे पे बॅ ड र. . 15600-39100 ेड वेतन र. . 7600 या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर 

आहेत. या संवगात र त होणारे 01 पद पदो नतीने भर याकर ता द.30/05/2016 रोजी 

पदो नती स मती सभा आयोिजत कर यात आल  होती. 

 तुत या पदो नती स मतीने पदो नतीपूव कायकार  अ भयंता( था)/उपशहर अ भयंता 

पदावर ल अ धका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, गोपनीय अहवाल आ ण 

सेवा ये ठता इ. सेवा वषयक तपशील या बाबींची पडताळणी क न ी.दुधेकर र वं  वनायक 

यांचा काय. अ भयंता( था.) पदावर ल पदो नती नय मत हो यापूव चा 10.9 वष आ ण 
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पदो नती नय मत झा यानंतरचा 8.5 वष असा एकूण 19.2 वष इतका अनुभव कालावधी 

वचारात घेऊन ी.दुधेकर यांची कायकार  अ भयंता( था.) पदावर ल नय मत झा यानंतरची 

सेवा 8.5 वष झाल  असल  तर  याचंा या पदावर ल एकूण कायकाल व शासन प रप क . 

एसआर ह -2005/ . .1/2005/12, द.25/02/2005 मधील तरतूद पाहता, ी.दुधेकर र वं  

वनायक  यांना अनु. जाती वगामधून सह शहर अ भयंता ( था.) पदावर 

मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेने पदो नती दे यास सवानुमते शफारस केलेल  अस याने 

ी.दुधेकर र वं  वनायक, कायकार  अ भयंता यांना अनु.जाती वगातून सह शहर अ भयंता 

( थाप य) पे बॅ ड र. .15600-39100 ेड पे 7600 या वेतन ेणीम ये ता पुर या व पात 

पदो नती दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या माहे जून २०१६ या मा.महापा लका सभेम ये महानगरपा लकेचा 

आकृतीबंध मंजूर झाला आहे. सदयि थतीत थाप य वभागासाठ  सह शहर अ भयंता 

अ भनामाची ३ पदे मंजूर आहेत. थाप य BRTS Housing पाणीपुरवठा व जल न: सारण, 

पयावरण आ ण बांधकाम परवानगी व अन धकृत बांधकाम नयंञण वभाग, या वभागांचा 

वाढता पसारा व शहराचा वाढणारा वकास या पा वभूमीवर मा.महापा लका सभेने 

आकृतीबंधाम ये सह शहर अ भयंता अ भनामाची ३ नवीन पदे (एकूण ६) मंजूर केल  आहेत.  

सदय:ि थतीत कायरत असले या सह शहर अ भयं यांना दुहेर  पदभार अस याने 

दैनं दन कामकाजात अडचणी येत आहेत. मा.महापा लका सभेने मंजूर केले या 

आकृतीबंधानुसार सह शहर अ भयंता अ भनामाची ३ नवीन पदे व ी.अंबादास च हाण यांचे 

शहर अ भयंता पदावर पदो नतीमुळे र त होणारे १ पद असे मळून एकूण ४ सह शहर 

अ भयंता अ भनामा या पदावर स या महानगरपा लकेतील सेवाजे ठ कायकार  अ भयंता / 

उपशहर अ भयंता यांची पदो नतीने नेमणूक के यास म.न.पा. या कारभारात सुसूञता व 

सुलभता येईल. 

म.न.पा.ने सादर केले या आकृतीबंधास, “महारा  शासन मा यता देईल", या उमेद 

मा यतेवर सह शहर अ भयंता अ भनामा या ४ पदांवर, शै णक अहता तसेच अनुभवाचे 

नकष धारण कर त अस याने ी.अयुबखान पठाण, ी.मकरंद नकम, ी. ीकांत सवणे व 

ी.रामदास तांबे यांना सह शहर अ भयंता या पदावर पदो नती दे यास मा यता दे यात यावी, 

तसेच मा.आयु त यांनी ता काळ वभागीय पदो नती स मतीची                              

(D.P.C.) बैठक घेऊन या उपसुचनेनुसार, नयमांनुसार पडताळणी क न ठरावाची 

अंमलबजावणी करावी. तसेच र त होणारे कायकार  अ भयंता या पदावर पदो नतीने नेमणूक 

करणेस मा यता देणेत यावी. 
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मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह. या उपसूचनेला 

वरोध नाह . यांना मोशन मळावे ते अनेक वष महापा लकेम ये काम करतात यांना 

मोशन मळाले पाह जे माझ अनुमोदन आहे. पण याच बरोबर आप याकडे बारा डे युट  

िजनीअर आहेत आ ण चार ते पाच एि झ यु ट ह िजनीअरची पो ट र त आहेत.  

अनेकवेळा रमाई ड क नह  शासन या गो ट  करत नाह . का मोशन देत नाह . अनेकवेळा 

शासनाला वचारलतर त े हणतात आयु त साहेबांकडे फाईल पे डीग आहे. ॅ युएट आ ण 

ड लोमाच मॅटर अनेक वषापासून पे डीग आहे. हे मोशन का दले जात नाह त. मा या कडे 

अ भागाम ये एक डे युट ची हेके सी आहे दोन ते तीन मह यापासून      

पाणीपुरवठयाम ये अशा अनेक ठकाणी अनेक डे युट  िजनीअरची हेके सी आहे. डे युट  

िजनीअरचे मोशन दयायला काय ॉ लेम आहे. सरकारने टे दलेला आहे का कंवा कोटाने  

टे दलेला आहे का. मग टे नसताना कसे मोशन दयायचे हे तु ह  ठरवायच े आहे.  

तु हांला नणय यावा लागेल, नणय तु ह  पुढे ढकलू शकत  नाह त.  कोटाचा टे नाह , 

शासनाचा टे नाह . पुव  माणे एक ॅ युएट एक ड लोमा असं आहे. आ ण आता 

आकृतीबंधाम ये आ ह  सांगीतल क  ल ट माणे मोशन दयायच. तु ह  कुठ याह  

प रि थतीत हे डे युट  िजनीअरचे मोशन दयायला पाह ज.े अपंगाना मोशनचे सेपरेट चॅनल 

आहे आ ण सु ीम कोटा या ऑडर माणे रझ हशन आहे. आप याकडे ४० ते ५० ट केम ये 

एक डे युट  िजनीअर अपंग आहेत. यांना सु म कोटा या आदेशा माणे एि झ यूट ह 

िजनीअरचे मोशन दयायला पाह जे. असे अनेक मोशनचे कॅडरची हेके सी असताना आपण 

मोशन क मट ची मट ंग घेवून मोशन देवुन टाका. हेक ट ठेव याम ये काह  अथ नाह . 

पाणीपुरवठा डपाटमटम ये पो ट हेके ट ठेवणे फार चुक च आहे. हे कधी पो ट भरणार याच े

उ तर दयावे. शासनाने टे दला का, कोटाने टे दला आहे का याची सु दा माह ती दयावी. 

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी 

उपसूचना मांडलेल  आहे. अकृतीबंध शासना या  नवीन मागदशक त वानुसार आपण नणय  

घेणार आहोत. शासनाच अशा प दतीच ल  असणे गरजेच ंआहे. कुठ या नयमा या आधारे 

कोणाला मोशन दयायचे हा शासनाचा अ धकार आहे. खरंतर या ठकाणी एकतफ  कोणी 

कोणाची वक ल  करत असेलतर ते अतीशय अयो य आहे. यामुळ मा.आयु तांना माझी अशी 

सूचना आहे क  ह  उपसूचना आहे ती जर  या ठकाणी  मंजूर झालेल  असल तर  पुढे याचा 

आपण अ यास करावा. एकूणच य तीश: माझा आ ण या ठकाणी आमचे जे सद य आहेत 

यांचा वरोध आहे. 
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मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज या ठकाणी 

र वं  दुधेकर साहेब यां या पदो नतीचा वषय आहे. यांची ब-याचशा वष सेवा आपण 

सगळयांनी बघीतल  आहे,  चांग या कारचे काम ते करतात, यांची कधीह  त ार आलेल  

नाह  आ ण जा तीत जा त काम पाणीपुरवठयाम ये यांनी केलेले आहे. आ ण यांनी कधीह  

असं सांगीतल नाह  क  माझी बदल  क न दया. आताह  एम.ट .कांबळे यांचा पाणीपुरवठयाचा 

चाज यां याकडे आलेला आहे. यांची डीपीसी झालेल  आहे. अ धकृत यांचा वषय या ठकाणी 

आहे. अकृतीबंध शासनाकडून कधी मंजूर होईल हे आपणाला माह त नाह . या वषयाला 

उपसूचना द यामुळे अयूबखान पठाण यांच ेकाय म अ धका-याम ये एक नंबरला नाव याव 

अशा प दतीन यांच कामकाज आहे. सवणे साहेब यांच े सु दा कामकाज चांगले आहे.          

कोणा या बाबतीतह  आमची त ार नाह . परंतु जर कोणी एकानी या वषयाची उपसूचना 

दल तर परत बांधीलक  येत े कंवा संशयाला जागा राहत ेक  माझा वषय यांनी केला परत 

प ाला बोलायच नाह . यामुळे हा चुक चा पायंडा पडतो. एक अ धकृत डीपीसीचा वषय आला 

जो अकृतीबंधचा वषय शासनाकडे मंजूर झालेला नाह तर  हे तु ह  देऊ शकता का. याला 

मा यता मळ याम ये दुधेकर साहेबांची पदो नती अडकऊ नय.े हणजे तु हांला जर या 

गो ट ला उ शर लागणार असेल, तो कराच याला वरोध नाह . यांना दयायलाच पाह जे. ते 

बरेच वष काम करतात. या लोकांनाह  आमचा पाठ ंबा आहे. परंतु हे करत असताना आंबादास 

च हाण वदाऊट डीपीसी बसतातना.ं आंबादास च हाण हे यां या मेर टमुळे या ठकाणी बसलेले 

आहेत, मेर ट नसतीतर ते या ज मी यांना श य न हतं सट  िजनीअर हणून. परंतु 

मेर टमुळे ते इथे बसलेले आहेत. या यामुळे कोणाचेह  काह येथ े चाललेले नाह . हणजे 

यांना डीपीसी न करता ऍडीशनल बस वलेले आहे. ऍडीशनलचा अथ हणज े रमोट कं ोल या 

चा या सगळया आप याकड.े जा त बोल यावर सु दा जागेवरन काढणार अशी यां या 

मनाम ये भती आहे. कदा चत या यामुळे ते चांगल काम करतील का नाह  यामुळे आम या 

मनाम ये शंका येत.े यामुळे यांची पण डीपीसी हावी. जर यांची डीपीसी झाल  नाह  ते जर 

क फम सट  िजनीअर हणून बसले नाह ततर उदया या येणा-या काळाम ये एम.ट .कांबळे 

सारखे रटायड झालेतर आम या डो यावर कायम राहणार क  शासनाचा सट  िजनीअर 

कधीह  तेथे येवुन बस ूशकतो. आता आमच पुढ या काळात इले शन आहे, या काळात तु ह  

शासनाचे आणलेतर आ ह  काह च क  शकणार नाह त. यामुळे यांची पण डीपीसी झाल  

पाह जे. आ ण ते तथे गेलेतर आयुबखान पठाण वगैरे जे आहेत ते पु ढे सट  िजनीअर 

हो याची श यता आहे. तर  तो र ताच आपण नीट डांबर टाकून केला नाह तर काह  उपयोग 

नाह  याची दशाभूल होत.े दुधेकर साहेबांचा वषयाम ये ह  उपसूचना दल  या यामुळे 

काह ह   अडथळे नमाण होता कामा नय.े या तीघालाह  ऍडीशनल पदो नती हणून देता येत 

असेलतर आमचे काह ह  हणणे नाह . परंतु तुम याकडून वषय येऊ दया. आंबादास च हाण 
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साहेब यांची डीपीसी हायला पाह ज ेएवढा उ शर का केला हे सांगा. आ हांला यां या बाबतीत 

शंका वाटते तुम या हेतूम ये. क  तु हालंा शासनाचा सट  िजनीअर आणायचा क  काय असं 

वाटतं. यामुळे यांचा सु दा खुलासा या ठकाणी करावा.  

मा.सुरेश हेञे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आताच या सुलभाताई 

बोल या, डीपीसी लावत नाह . यावेळेला वधी स मतीम ये हा वषय आलेला होता आ ण 

मु यलेखापाल मा.लांडे साहेब आले यावेळेला मागील आयु तांनी डीपीसी क रता ताव 

ठेवलेला होता आ ण तुम याकडेह  ताव ठेवला होता. असे असून सु दा डीपीसी न 

लाव यामुळे शासनाचा अ धकार  या ठकाणी पाठ वलेला आहे. आतापण सुलभाताईनी शंका 

उपि थत केल  क  जर आपण डीपीसी लावल  नाह तर परत शासनाचे शहर अ भयंता येतील.   

तर  डीपीसी का लावल  जात नाह . यो य वेळी डीपीसी लावावी आ ण संपुण चाज या 

अ धका-यानां दयावा अशी वनंती आहे, ध यवाद. 

मा.राज  काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय शासनाचा 

आहे. आ ह  सभासदांनी याम ये बोलणे खरंतर उ चत नाह . परंतु खरतर अ भयं याम ये एक 

अ यायाची भावना तयार होत.े आज क येक वषापासून आपण पाहतो आहोत या ठकाणी 

कुठ याच कारचे आपण अ भयंता, उपअ भयंता यांची वेतप ञका तयार केलेल  नाह . 

यामुळे या अ भयं यांवर नि चतपणे अ यायाची भावना होत चालल  आहे आ ण याचाच 

प रणाम ख-या अथाने यां या कामावर होत आहे. कोणाच अ भयं यांना या ठकाणी शा वती 

नाह  क  जर  तो मेर टम ये असलातर  आपलाच नंबर लागेल याची शा वती कुठ याच 

अ भयं यांला राह लेल  नाह . ह एक सं था आहे आ ण या सं थे या नयमा माणे काम केले 

जावे अशी धारणा सवाची असत.े नि चतपणे यां या अनुभवाचा फायदा या ठकाणी हावा. 

परंतु येकवेळेस जर येकावर अ याय होत गेला तर कालांतराने या ठकाणी अ भयं यांची 

भावना या सं थेब ल वचीञ होऊन जाईल आ ण जे काम चांग या कारे हायला पाह जेत ते 

कधीच होणार नाह त. र त जागा आहेत या का भरत नाह त. वेतपञीका जाह र कर यास 

शासनाला काय अडचण आहे. वेतपञीका जाह र झा यानंतर नि चतपणे सगळयांना कळवून 

जाईल आ ण ऍटोमॅट कल  आपल कुठतर  मोशन होईल याची काळजी कमचा-यांना राहणार 

नाह  याची न द यावी. 

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मोशन देत  

असताना आता जी उपसूचना आलेल  आहे याला अनुमोदन देतो. सुलभाताईनी चांगला वषय 

मांडलेला आहे. दुधेकराना अडचण होता कामा नये. अंबादास च हाण यांची सु दा डीपीसी झाल  

पाह जे. हे करत असताना आयु त साहेब आप याकड अपगांना आर ण आहे आप याकडे 

अपंग आहेत ते मोशनसाठ  कोटात गेलेले आहेत. कोटाकडून आप याला नोट स पण आलेल  



112 
 
आहे तर  देखील आपण या यावर दुल  केलेले आहे. यामुळे यांना लोक तनीधी समोर 

काह  गो ट  सादर करा या लागतात. तर  लवकरात लवकर मोशन दयावे. 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी उपसूचना 

दलेल  आहे. उपसूचना दे या मागे दुधेकर साहेबांब ल सवाना आदर आहे. यांचा वषय ठेवत 

असताना शासनाने अशी चुक केलेल  आहे क  यावेळेला दुधेकर साहेबां या वषया बरोबर 

वा त वक पाहता  अंबादास च हाण यांचा सु दा वषय एकञीत यायला पाह जे होता. आता 

सुलभाताईन सांगीतल क  तो वषय झाला नाह  हणून आ ण उदया शासन परत असे 

हणेल क  आता जी.बी.चा ठराव हायला पाह जे मग परत डीपीसी होणार परत तुम या समोर 

येणार. हणून आ ह  दुधेकर साहेबां या वषया बरोबरच अंबादास च हाण साहेबांचा वषय 

ठेवलेला आहे. यात आ ह  प ट असे हणलेल आहे क  ज े सनीअर मो ट आहेत 

या याकडे वॉल फकेशन आहे जो तुम या आर णा या नयमाम ये बसतो, जो बंदु 

नामावल म ये बसतो अशाच अ धका-यांना रतसर मोशन दया असे सांगीतलेले आहे. चुक च 

काम क न कोणाची वक ल  केलेल  नाह . ह  फुकटची वक ल  आहे. अ धका-यांना याय 

मळावा हणून. वधी स मती वेळोवेळी ठराव करते ते के यानंतर वधी स मतीचा स मान 

केला जात नाह  शासनाकडून ह  खुप मोठ  चुक आहे. कारण क  जे लॉ क मट ने डायरे शन 

दले आहेत या माणे शासनाने सु दा या यावर ऍ ट केले पाह ज.े मग ते का ऍ ट करत  

नाह त. एम.ट .कांबळे वॉल फकेशनम ये बसत न हते हणून त े सट  िजनीअर झालेले 

नाह त. पण आता अंबादास च हाण हे वाल फकेशन पाह जे ते धारण करतात ते सनीअर 

मो ट आहेत. आपण आता जे काह  आरआर पाठ वलेले आहेत या आरआर म ये आपण 

सव या सव सहा पद सह शहर अ भयं यांची ह  आप या अ धका-यांना मळावेत असे शंभर 

ट के आपण केलेले आहे. या उमेदवामा यतेवर करायचे आहे. आता काह  काह  अ धका-

यांकडे दोन-दोन, तीन-तीन चाज आहेत. पठाण साहेबांना सु दा चाजच आपण दलेला आहे. 

आ ण आंबादास च हाण यांना सु दा चाजच दलेला आहे. जर आपण आंबादास च हाण 

साहेबांना जर रतसर मोशन दलतर यां या हेके ट होणा-या जागेवर आप याला दुसरा 

अ धकार  मोटेट करता येतो. यामुळे आ ह  नावा नशी असं केलेल आहे क  जे सनीअर 

मो ट आहेत, यांना मोशन मळणार आहे अशा लोकांची नाव आहेत. आमची वनंती अशी 

आहे क  पु हा शासनाचा माणूस येणार आ ह  सभागृ ह देखील काह तर  वेगळा ठराव करणार. 

ह  आमची वाय ता आहे या आम या वाय तेवर कृपया गदा आणु नका. आमची वाय ता 

आम याकडून हराऊन घेऊ नका. आयु त साहेब, तु ह  जनरल बॉडी झाल  क  ताबडतोब 

डीपीसी लावावी. तु हांला जर यां या पे ा मोठं कोणी आणायच असेलतर तु ह  चफ 

िजनीअर मागवावा आमच काह  हणणं नाह . पंरतु सट  िजनीअर पयतच आम या 

अ धका-यांच मोशनच चॅनल आहे याची द ता शासनान यावी. डीपीसी लावून रतसर 
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मोशन करावे. पठाण, नकम, तांबे हे चांगले अ धकार  आहेत  यांना पदभार देवू शकता.  

पदभार दे याचा अ धकार तुमचा आहे. जीबीनेह  मा यता दलले  आहे. शेवट  नकष तु ह  

ठरवायच,े चाज कोणाला दयायचा तो तु ह  ठरवायचा आहे. परंत ुतोपयत तु हांला कामाम ये 

सुसूञता आणता यावी. काम लवकर हाव,े इले शनचा काळ जवळ आहे, आप याकडे बजेट 

भरपुर आहे. या बजेटम ये एक एक पान चाळणं सोप नाह . तु ह  जबाबदार  वाटून द यातर 

नि चतच तुमचे काम सुकर आ ण सोईच होणार आहे. शासनाचे काम सुकर आ ण सोईच 

हावे हाच या या मागचा हेतू आहे. या या पल कड आ हांला वक ल  करायच काह ह  कारण 

नाह . हे तपासून तु ह  रतसर डीपीसी लावावी. मा.महापौर मी आप यालाह  वनंती करतो क  

तशा कारचे आदेश आपण शासनाला दयावेत.  

मा.आयु त - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. डे युट  िजनीअर, एि झ युट ह िजनीअर,   

जॉ ट सट  िजनीअर, सट  िजनीअर या पो टची डीपीसी लाव या संदभात मी शासनाला 

सुचना दले या आहेत. आपण पीड युडीच ेजे नॉ स आहेत या माणे ३३ ट के त े ड लोमा 

मधुन, ३३ ट के डायरे ट आ ण ३३ ट के ड ी मधुन घेतात. आता ऍक युल  आपण 

पीड यूडीचे नॉ स ऍडॉ ट केले आहेत. आपण डायरे टल  ३३ परसे ट घेतच नाह त. 

एि झ ट ंग जी हेक सी आहे यात ५० ट के ड लोमा मधुन घेतात आ ण ५० ट के ड ी 

मधुन घेतात. या याम ये काह  लोक कोटात गेल,े काह  लोक महारा  एसएससी कमीशनकडे 

गेले या याम ये सव गो ट चा वचार करावा लागेल. डीपीसी घे याम ये काह च अडचण नाह . 

शासन वभागाला या माणे मी सूचना दले या आहेत. ये या आठवडयाम ये या डीपीसी 

होतील. 

मा.महापौर -  सेवाजे ठते नुसार यावेळेला सुरवातीला यांच श ण कमी आहे ते लागलेले 

आहेत आ ण आता नवीन भरती केलेल  आहे यांचे श ण जा त असेलतर आ ण तु ह  

यांना मोशन देत असालतर जु या अ धका-यांचाह  आपण वचार केला पाह जे. 

मा.सुजाता पालांड-े मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक – ८९६                                         वषय मांक - ५  

दनांक – २०.८.२०१६               वभाग- मा.आयु त    
            संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/४०२/२०१६,  

                      द.१७/०६/२०१६ 

                    २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .७५ द.१७/६/२०१६    
  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर सह शहर अ भयंता( था.) अ भनामाची 3 

पदे पे बॅ ड र. . 15600-39100 ेड वेतन र. . 7600 या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर 
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आहेत. या संवगात र त होणारे 01 पद पदो नतीने भर याकर ता द.30/05/2016 रोजी 

पदो नती स मती सभा आयोिजत कर यात आल  होती. 

 तुत या पदो नती स मतीने पदो नतीपूव कायकार  अ भयंता( था)/उपशहर अ भयंता 

पदावर ल अ धका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, गोपनीय अहवाल आ ण 

सेवा ये ठता इ. सेवा वषयक तपशील या बाबींची पडताळणी क न ी.दुधेकर र वं  वनायक 

यांचा काय. अ भयंता( था.) पदावर ल पदो नती नय मत हो यापूव चा 10.9 वष आ ण 

पदो नती नय मत झा यानंतरचा 8.5 वष असा एकूण 19.2 वष इतका अनुभव कालावधी 

वचारात घेऊन ी.दुधेकर यांची कायकार  अ भयंता( था.) पदावर ल नय मत झा यानंतरची 

सेवा 8.5 वष झाल  असल  तर  यांचा या पदावर ल एकूण कायकाल व शासन प रप क . 

एसआर ह -2005/ . .1/2005/12, द.25/02/2005 मधील तरतूद पाहता, ी.दुधेकर र वं  

वनायक  यांना अनु. जाती वगामधून सह शहर अ भयंता( था.) पदावर मा. वधी/महापा लका 

सभे या मा यतेने पदो नती दे यास सवानुमते शफारस केलेल  अस याने ी.दुधेकर र वं  

वनायक, कायकार  अ भयंता यांना अनु.जाती वगातून सह शहर अ भयंता ( थाप य) पे बॅ ड 

र. .15600-39100 ेड पे 7600 या वेतन ेणीम ये ता पुर या व पात पदो नती दे यास 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके या माहे जून २०१६ या 

मा.महापा लका सभेम ये महानगरपा लकेचा आकृतीबंध मंजूर झाला आहे. सदयि थतीत 

थाप य वभागासाठ  सह शहर अ भयंता अ भनामाची ३ पदे मंजूर आहेत. थाप य BRTS 

Housing पाणीपुरवठा व जल न: सारण, पयावरण आ ण बांधकाम परवानगी व अन धकृत 

बांधकाम नयंञण वभाग, या वभागांचा वाढता पसारा व शहराचा वाढणारा वकास या 

पा वभूमीवर मा.महापा लका सभेने आकृतीबंधाम ये सह शहर अ भयंता अ भनामाची ३ नवीन 

पदे (एकूण ६) मंजूर केल  आहेत.  

सदय:ि थतीत कायरत असले या सह शहर अ भयं यांना दु हेर  पदभार अस याने 

दैनं दन कामकाजात अडचणी येत आहेत. मा.महापा लका सभेने मंजूर केले या 

आकृतीबंधानुसार सह शहर अ भयंता अ भनामाची ३ नवीन पदे व ी.अंबादास च हाण यांचे 

शहर अ भयंता पदावर पदो नतीमुळे र त होणारे १ पद असे मळून एकूण ४ सह शहर 

अ भयंता अ भनामा या पदावर स या महानगरपा लकेतील सेवाजे ठ कायकार  अ भयंता / 

उपशहर अ भयंता यांची पदो नतीने नेमणूक के यास म.न.पा. या कारभारात सुसूञता व 

सुलभता येईल. 

म.न.पा.ने सादर केले या आकृतीबंधास, “महारा  शासन मा यता देईल", या उमेद 

मा यतेवर सह शहर अ भयंता अ भनामा या ४ पदांवर, शै णक अहता तसेच अनुभवाचे 

नकष धारण कर त अस याने ी.अयुबखान पठाण, ी.मकरंद नकम, ी. ीकांत सवणे व 

ी.रामदास तांबे यांना सह शहर अ भयंता या पदावर पदो नती दे यास मा यता दे यात येत 
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आहे, तसेच मा.आयु त यांनी ता काळ वभागीय पदो नती स मतीची                              

(D.P.C.) बैठक घेऊन या उपसुचनेनुसार, नयमांनुसार पडताळणी क न ठरावाची 

अंमलबजावणी करावी. तसेच र त होणारे कायकार  अ भयंता या पदावर पदो नतीने नेमणूक 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल- ८१         तकूल- ० 

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

     -------  

 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक  ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
  
ठराव मांक – ८९७                                         वषय मांक - ६  

दनांक – २०.८.२०१६               वभाग- मा.आयु त   
 
        संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/४०३/२०१६,  

                  द.२०/०६/२०१६ 

                २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .८४ द.१/०७/२०१६    
  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर 'अि थरोग त ' अ भनामाची पदे 

र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या संवगाम ये र त 

असणार  पदे सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०७/२०१५ रोजी वतमानप ात आ ण 

महापा लके या संकेत थळावर जा हरात .२३९/२०१५ स द क न तसेच महापा लका 

आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक अ धका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात 

आले होत.े 

                      'अि थरोग त ' पदाकर ता ा त झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  

कागदप ां या छाननी शवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या 

आधारे द.२०/१२/२०१५ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होत.े  सदर या लेखी 

पर ेत उमेदवारांनी ा त केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण गुणानु म व 

वग नहाय गुणानु म याद  यानुसार आर ण नहाय संभा य नवड े ात (Zone of 

Consideration) येणा-या उमेदवारांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व इतर  

कागदप ांची तपासणी कर याकर ता द.२८/०३/२०१६ रोजी पाचारण कर यात आले होत.े       

          उमेदवारांकडून ा त झालेल  शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे 

आधारे 'अि थरोग त ' या संवगाकर ता आर ण नहाय गुणानु मे संभा य नवड े ात (Zone 

of Consideration) येणा-या उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची 
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वग नहाय गुणानु मे नवड याद  व त ा याद  तयार कर याकर ता द.२९/०४/२०१६ रोजी 

कमचार  नवड स मती आयोिजत कर यात आल  होती. 

            तुत या कमचार  नवड स मतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेल  

शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून  र त पदसं या, 

अनुशेष/आर ण व गुणानु म वचारात घेऊन नवड याद वर ल डॉ.वाघमारे सुधीर गोपाळराव 

यांना अनु. जाती वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये 

'अि थरोग त ' या पदावर मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेअधीन नयु ती दे यास 

सवानुमत े शफारस केल  असलेने  डॉ.वाघमारे सुधीर गोपाळराव यांना वेतन ेणी र. .१५६००-

३९१०० ेड पे ६६०० म ये 'अि थरोग त ' अ भनामाचे पदावर नयु ती दे यास मा यता देणेत 

येत आहे.  

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

अनुकूल- ८१         तकूल- ० 

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

     ------- 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक  ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
  
ठराव मांक – ८९८                                         वषय मांक - ७  

दनांक – २०.८.२०१६               वभाग- मा.आयु त   

        संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/४०४/२०१६,  
                  द.२०/०६/२०१६ 
                २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .८५ द.१/०७/२०१६    
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर 'सजन'अ भनामाची पदे र. .१५६००-

३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या संवगाम ये र त असणार  

पदे सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०७/२०१५ रोजी वतमानप ात आ ण महापा लके या 

संकेत थळावर जा हरात .२३९/२०१५ स द क न तसेच महापा लका आ थापनेवर कायरत 

असले या अहताधारक अ धका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले होत.े 

            'सजन' पदाकर ता ा त झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या 

छाननी शवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या आधारे 

द.२०/१२/२०१५ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होत.े  सदर या लेखी पर ेत 
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उमेदवारांनी ा त केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण गुणानु म व वग नहाय 

गुणानु म याद  यानुसार आर ण नहाय संभा य नवड े ात (Zone of Consideration) येणा-

या उमेदवारांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व इतर  कागदप ांची तपासणी 

कर याकर ता द.२८/०३/२०१६ रोजी पाचारण कर यात आले होत.े   

          उमेदवारांकडून ा त झालेल  शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे 

आधारे 'सजन'या संवगाकर ता आर ण नहाय गुणानु मे संभा य नवड े ात (Zone of 

Consideration) येणा-या उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची वग नहाय 

गुणानु मे नवड याद  व त ा याद  तयार कर याकर ता द.२९/०४/२०१६ रोजी कमचार  

नवड स मती आयोिजत कर यात आल  होती. 

            तुत या कमचार  नवड स मतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेल  

शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून र त पदसं या, 

अनुशेष/आर ण व गुणानु म वचारात घेऊन नवड याद वर ल डॉ.वायकोळे कंचन पंकज यांना 

खु या वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये 'सजन'या पदावर 

मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेअधीन नयु ती दे यास सवानुमते शफारस केल  असलेने 

डॉ.वायकोळे कंचन पंकज यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० डे पे ६६०० म ये 

'सजन'अ भनामाचे पदावर नयु ती दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

अनुकूल- ८१         तकूल- ० 

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

     ------- 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक  ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
  
ठराव मांक – ८९९                                         वषय मांक - ८  

दनांक – २०.८.२०१६               वभाग- मा.आयु त   

         संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/४०५/२०१६,  

                   द.२०/०६/२०१६ 

                २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .८६ द.१/०७/२०१६    
 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर ये ठ वै यक य अ धकार   अ भनामाची 

16 पदे पे बॅ ड र. .15600-39100 ेड वेतन र. . 6600 या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. 
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या संवगात र त असणार  पदे पदो नतीन ेभर याकर ता द.29/03/2016 रोजी पदो नती स मती 

सभा आयोिजत कर यात आल  होती.            

            तुत या पदो नती स मतीने पदो नती पूव वै यक य अ धकार  पदावर ल अ धका-यांची 

शै णक अहता, अनुभव कालावधी, गोपनीय अहवाल, सेवा ये ठता इ. सेवा वषयक तपशील 

पडताळून खाल ल माण ेअ धका-यांना यांचे नावासमोर नमूद वगातून वेतन ेणी र. . 15600-

39100 ेड पे 6600 म ये ये ठ वै यक य अ धकार  पदावर मा. वधी/महापा लका सभे या 

मा यतेने पदो नती दे याबाबत शफारस केलेल  आहे. 
 
 

 
              

 

 

उपरो त अ धका-यांना यांचे नावासमोर नमूद वगातून ' ये ठ वै यक य अ धकार 'या 

पदावर र. .15600-39100 ेड वेतन र. . 6600 या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता 

देणेत येत आहे.   

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

अनुकूल- ८१         तकूल- ० 

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

     ------- 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक  ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
  
ठराव मांक – ९००                                         वषय मांक - ९  

दनांक – २०.८.२०१६               वभाग- मा.आयु त   

          संदभ :-  १) मा.भारती फरांदे, मा.गोर  लोखंडे यांचा ताव – 
                   २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .८८ द.१/०७/२०१६    
  
       पंपर  चंचवड महानगरपा लके या आ थापनेवर शहर अ भयंता व सह शहर अ भयंता 

या पदनामाची पदे एकाच संवगातील व एकच वेतन ेणी र कम .१५६०० – ३९१०० म ये 

मंजूर असून यास शासन मा यता आहे.  सदर पैक  शहर अ भयंता हे पद स या र त असून 

शहर अ भयंता या पदावर व र. .१५६०० – ३९१०० या वेतन ेणीत कायरत सेवाजे ठ व 

अ. . अ धका-याचे नाव वग 

1.      डॉ.माटे सुहास चंद राम खुला( व.मा. .) 
2.      डॉ.आंबेडकर वजया अ वनाश खुला(अनु. जाती) 
3.      डॉ. पाट ल मना ी राजाराम खुला 
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अहताधारक असले या ी.ए. ह .च हाण यांची शहर अ भयंता पदावर नेमणूक स मा यता देणेस  

आ ण यांचे र त होणा-या सह शहर अ भयंता ( थाप य) या पदावर ी.अ युबखान ए. पठाण 

(उप शहर अ भयंता) यांची नेमणूक कर यास तसेच या कामी आव यक शासन मा यतेबाबतची 

कायवाह  शासनाने ता काळ करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

अनुकूल- ८१         तकूल- ० 

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

     ------- 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
  

                                       वषय मांक - १०  

दनांक – २०.८.२०१६               वभाग- मा.आयु त   

      संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/९/१००८/२०१६,  

                    द.२८/०३/२०१६  

                  २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. . ६१ द.२१/४/२०१६ 

                  ३) मा.महापा लका सभा ठ. . ८६८ द.२०/६/२०१६ 
     
      
       पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमधील ड े ीय कायालया या काय े ातील मौजे 

वाकड येथील स.नं. २१० म ये पाक ट हा गृ ह क प आहे. सदर गृ ह क पात औंध- रावेत 

हा पोहोच र ता आहे. सदर गृ ह क पाच े पाठ मागील बाजूने ना शक फाटा ते वाकड मु ंबई 

बगलोर हायवे हा र ता आहे. सदर या र यापयत पोहोच र ता आव यक आहे.   सदरचा 

ना शक फाटा ते वाकड मुंबई बगलोर हायवे र ता व पाक ट या गृ ह क पा दर यान पंपर  

चंचवड महानगरपा लकेचे पंपळे नलख स.नं. २७ मधील आर ण . ३८७ उ यान आर ण 

आहे. सदरचे उ यानचे आर ण भागश:  वक सत झालेले आहे. 

                मा.ड भाग स मती म ये ठराव . ५६ दनांक – १३/०३/२०१५ नुसार खाल ल माणे 

ठराव मंजूर झालेला आहे. भाग . -५४ पंपळे नलख भागातील मौजे वाकड येथील स.नं 

२१० र हवासी वभागातील मळकतधारकांसाठ  र याची आव यकता अस याने महापा लके या 

मंजूर आराख यातील ४५.०० मी डी.पी.र यापयत मौजे पंपळे नलख येथील स.नं. २७ मधून 

१८.०० मी ं द र ता हा मौजे वाकड येथील स.नं. २१० मधून ४५ मी. र यापयत मुंबई ां तक 
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अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १८.०० मी नॉन डी.पी. र ता घो षत करणेकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आहे. सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला आहे.”  

                     मा. आयु तसो. यांचेकडील द. ०९/०९/२००४  चे कायालयीन मंजूर टपणी अ वये कलम 

२०५ खाल ल सव कायवाह  भागामाफत कर यात येत.े ह  कायवाह  हणजे न वन र ते 

कर यासाठ  ठराव मंजूर करणे. यानंतर नगररचना वभागाकडून न वन ता वत र याबाबत 

वतमानप ात जाह रात देऊन लोकांकडून/सुचना/हरकत माग व यात येतात जर सुचना/हरकती 

आ या तर यावर सुनावणी घेऊन मा. आयु तसो यांची अं तम मंजुर  घे यात येत.े यानुसार 

सदरचा ठराव मंजूर झालेला आहे.  

                     सदर ठकाणी या वभागाने साईट ह जीट केल  असता, उपरो त मंजूर ठरावानुसार सदर 

ठकाणी मु ंबई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १८.०० मी नॉन 

डी.पी. र ता घो षत करावयाचा झा यास आर ण . ३८७ या पि चम बाजूकडील ऐ वयम या 

गृ ह क पा या शेजार ल व प.ं च.ंमनपा या आर ण . ३८७ मधील अंदाजे २६०.९३ चौ.मी. 

जागा ता वत र याने बा धत होईल. याबद यात उ यानास लागून अंदाज े२६१.०० चौ.मी. 

े  रामा को-ऑफ हौ.सो.वाकड ह  मनपास देणेस तयार आहे. (सोबत अवलोकनाथ नकाशा 

जोडला आहे. कृपया अवलोकन हावे.) तसेच सदर ठकाणी मनपाने समा भंतीचे काम पुण 

केलेले आहे. मनपाचे ता यात यावयाच े े  समा भंती या बाहेर असून सदरची वाढ व 

समा भंतह  बांधून देणेस रामा को-ऑफ हौ.सो.वाकड तयार असलेबाबत मनपास कळ वले 

आहे.बांधकाम परवानगी वभागाकडील मंजूर आराख यातील २६१.०० चौ.मी. े  अजदार 

मनपाचे ता यात देणार आहेत.तर  सदर े ाचा चटई े  नदशांकातून वगळणेत 

यावेत.सदरबाबत अजदार यांनी दनांक – २४/०९/२०१५ चे हमीप ा वये एफएसआय/ट डीआर 

अथवा इतर कोणताह  मोबदला प.ं च.ंमनपाकडे मागणार नाह  असे हमीप  सादर केलेले आहे. 

तसेच सदर े ास मनपाचे नांव ७/१२ उता-यावर लाव यात यावे या अट वर मा यता दे यास 

हरकत नाह . 

                  सदरचा र याचा उपयोग पाक ट या गृ ह क पाबरोबर ऐ वयम या गृ ह क पा या 

पाठ मागील  मळकतधारकांसाठ  सु दा होईल. तसेच सदरबाबत मा. ड भाग स मतीनेह  

१३/३/२०१५ रोजी ठराव मंजूर केलेला आहे.सदरचा ताव मा य झालेनंतर मु ंबई ां तक 

अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५  अंतगत मनपा र ता घो षत करणेबाबतची पुढ ल कायवाह  

कर ता हरकती/सुचना माग वणेत येतील.  

    अजदार यांचे नवासी भागातील २६१.०० चौ.मी. े  मनपाचे ता यात घेऊन याचे १८.०० 

मी.र यासाठ  मनपाकडून आर ण . ३८७ मधील अंदाजे २६०.९३ चौ.मी. जागा अदलाबदल 

करणेसाठ  धोरणा मक नणय घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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



121 
 
                              
मा.आरती च धे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेचा वकास झपाटयाने होत आहे. हा वषय मा या भागातील आहे. वाकड 

येथील पाक ट सोसायट , हंदु सोसायट येथ े जवळ जवळ तीन हजार लॅट आहेत. 

या ठकाणी राहणारे नागर क हंजवडी आयट  पाकला जाणारे लोक आहेत यां या सोईसाठ  हा 

वषय मांडलेला आहे. यां या शेजार  सा वञीबाई फुले उदयान आहे याचा लाभ या लोकांना 

मळत नाह  कारण तेथे वळून याव लागते तर म हला आ ण मुल वळून येवू शकत नाह त 

यामुळे याना या उदयानाचा लाभ घेता येत नाह . तर  हा वषय मंजूर करावा. जेणेक न 

नागर कां या हतासाठ  आपण हा वषय मांडलेला आहे. यासंबंधी सूचना व हरकती नंतर 

माग व यात येणार आहेत. हा वषय मंजूर करावा. 

मा.राज  जगताप -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय ब-याचशा 

दवस आप या शहरात गाजतो आहे. चंचवड प रसरातला वषय अस यामुळे ब-याचशा वेळा 

यात खडाजंगी झालेल  आहे. या वषयी राजकारण न करता वषय मंजूर हायला पाह ज.े हा 

वषय कायम चचत येतो. या यावर चचा वाढत.े हा वषय चंचवड प रसरामधील असलातर ड 

भागाम ये सगळयात जा त करसंकलनाची वसुल  होत असत.े टॅ स जा त ड भागामधुन 

भरला जातो. ब-याचशा सद यांकडून ऐकल क  नद  पल कड या गावात फार वकास झालेला 

आहे आ ण आप या बाजूचा वकास झालेला नाह  असे सद यांनी हणलेले आहे. टॅ स 

बघीतलातर या प रसरामधील टॅ स जा त येतो. या वषयी राजकारण होत चाललेले आहे हा 

वषय मंजूर हावा. 

मा. नलेश बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय एका 

ब डसचा आहे.  हा ब डर कोण आहे तर पु याम ये यांची ब डींग पडल  व नऊ लोक मेले 

या यानंतर चार लोक पण मेले आहेत याच ब डसचे हे पाक ट आहे. मा.महापौर साहेब,  

यावेळेस मा ती भापकर सभागृ हाम ये होत.े सभागृ हाम ये असताना ले ाऊंड याच ओपन 

पेस म ये व डम शाळा बांधल . यां या नयमावल त चज क न तु ह  शाळेला परमीशन 

दल . मा.महापौर साहेब, २०१२ साल  आ ह  नवडून आ यानंतर आ ह  नवीन होतो, 

आ हांला या सभागृ हाची जा त जाणकार  न हती. मा.महापौर साहेब, तु ह  ीट श काळा 

पासून असलेला तलाव सु दा पाक टसाठ  बुजवला. मा.महापौर साहेब, आता तेथ ेगाडन 

आहे. पंपर  चंचवड महानगरपा लका ड भाग कायालयाम ये मौजे वाकड स ह .२१० म ये 

पाक ट गृ ह क प आहे. सदर गृ ह क पास औंध, रावेत या र यालगत मा यता दे यात 

आलेल  आहे. या क पासाठ  बांधकामाचा यावसायीक फायदा हो यासाठ  या ४५ मी. 

र याला तु ह  परमीशन देता. तु ह  परमीशन का देता. परमीशन दे याचे कारण सोप आहे. 

आता या ठकाणी चार ब डींगचे काम चालू आहे याला एवढा आ म व वास आहे क  माझी 
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तथं ब डींग टॉवर या २२ मजल या हशोबान फुट ंग वगैरे केलेल  आहे. या ब डरला ८०० 

लॉटचा फायदा होणार आहे. मा.महापौर साहेब, या याम ये पंपर  चंचवड महानगरपा लके या    

२० ट के ने यांचा या याम ये सहभाग आहे. स मा. सद य कोण असेल यांना पाच कोट  . 

दे यात आलेले आहे. कारण मी शहर सुधारणाम ये या गो ट ला गेल  नऊ मह ने झाले वरोध 

करतो. वरोध असतानाह  हा वषय मा य केला आहे.     

मा.आरती च धे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मा यावर हे आरोप 

करतात यास मी वरोध करत.े 

मा.महापौर-  आरोप जर केलेतर ते स द करावे लागतील. तु ह  तुमचे श द माघार  या.   

मा. नलेश बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मी माझा श द 

माघार  घेतो. शहर सुधारणा स मतीम ये मी सद य आहे. माझा या गो ट ला वरोध होता. 

आज आ ह  शेतकर  कंुटूबातील य ती आहोत, क पटे आहेत, मानकर आहेत, वाघेरे आहेत    

४५ मी. ला त ेरोडटच असेल. माजी स मा.सद य ते सु दा ब डस आहेत आ ण १८ मी. रोड 

पाक टला गेलाततर .६५ टडीआर आ ण एफएसआय मळणार आहे. ४५ मी. ला जर 

डायरे ट माझे शेतकर  जर रोडटच असतीलतर १.४० टडीआर हा मा या शतेक-यांना भेटणार 

आहे आ ण एफएसआय पण याम ये भेटणार आहे. मा.महापौर साहेब, मा या शेतक-यांना 

फायदा नको का. मा या शेतक-यांची २५ ए कर जागा आहे. नाह  हणलंतर  यांना ९ लाख 

पये फुटाचा यांना तोटा होईल. सभागृ हाला माझी वनंती आहे क  हा वषय मा य क  नका. 

आम या शवसेना प ा या वतीने याला वरोध न दवावा ह  माझी वनंती, ध यवाद. 

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.अ णा भालेकर-  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनामेदन देत.े   

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-        

ठराव मांक – ९०१                                         वषय मांक - १०  

दनांक – २०.८.२०१६               वभाग- मा.आयु त   

      संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/९/१००८/२०१६,  

                    द.२८/०३/२०१६  

                  २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. . ६१ द.२१/४/२०१६ 

                  ३) मा.महापा लका सभा ठ. . ८६८ द.२०/६/२०१६ 
 

            वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.                           

  अनुकूल- ८१                तकूल- ० 

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

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

                                       वषय मांक - ११  

दनांक – २०.८.२०१६               वभाग- मा.आयु त   

              संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे   
                       जा. .नर व/का व/१०/आकुड /३८/२०१६ द.११/०४/२०१६ 
                     २) मा.महापा लका सभा ठ. .८७० द.२०/६/२०१६ 
 
     वषय – महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६ 

            ना वकास वभागात पे ोलपंप/गॅस फल ंग टेशन अनु ेय  

            करणेबाबतची तरतुद वकास नयंञण नयमावल त समा व ट  

            करणेबाबत कलम-३७ (१) अ वये नदेश       

    संदभ-  १. महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचे . टपीएस- 

             ३००५/९८७/ . .१९४/२००५/न व-३० द.१५/०५/२००६ चे नदेश                        

 उपरो त संद भय शासन नदेशा दारे शासनाने रा यातील महापा लकांना ना वकास 

वभागात पे ोलपंप /गॅस फं लग टेशन अनु ेय करणेबाबतची तरतुद वकास नयं ण 

नयमावल त समा व ट करणेबाबत महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम 

१९६६, कलम-३७(१) अ वये खाल ल माणे नदेश दलेले आहे. 

नदेश 

          “रा यातील महानगरपा लके या वकास योजनेतील ना वकास वभागात पे ोलपंप /गॅस 

फ लंग टेशन खाल ल अट ंवर अनु ेय कर याची तरतुद संबं धत महानगरपा लके या वकास 

नयं ण नयमावल त समा व ट कर याचे ता वत कर यात येत आहे. 

अट . १. ता वत भुखंडाचे े फळ कमान २००० चौ. मी. असाव.े 

            २. या भूखंडावर कमाल ०.२ चटई े  नदशांक अनु ेय राह ल. 

            ३. या भूखंडावर फ त तळमज याचे बांधकाम अनु ेय राह ल. 

            ४. ता वत भूखंड रा य महामाग, रा य माग व मुख िज हा माग व  

         कमान १८.०० मी. ं द  र यावर असावा. 

           ५. क  शासना या पे ो लयम वभागाचे तसेच चीफ कं ोलर ऑफ  
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         ए लो झ ह यांच ेसंमतीप  आव यक राह ल. 

            ६. च लत नयमानुसार सावज नक बांधकाम वभाग तसेच अ य संबं धत  

         वभागाकडील ना हरकत  माणप  आव यक राह ल. तसेच सेवा र ता  

         /इमारत रेषा, नयं ण रेषा इ याद  बाबतीत शासन  नणय, सावज नक  

          बांधकाम वभाग . आरबीडी-१०८१।८७१।र त-े७, द. ९ माच २००१ व   

          यांनतरची व संदभातील वेळोवेळी नग मत केलेल  पर प के  बंधनकारक  

          राहतील. 

            ७. क  शासना या म न  ऑफ रोड ा सपोट अँ ड हायवेज कडील द. २५  

          स टबर, २००३। द. १७ ऑ टोबर, २००३ चे प  व यासोबत या  

          सहप ातील सूचनांचे पालन करणे आव यक  राह ल. 

            ८. संबं धत महानगरपा लके या च लत वकास नयं ण नयमावल तील  

          पे ोलपंप /गॅस फं लग  टेशनकर ताचे नयम लागू राह ल.” 

          वर ल नदेशा नुसार या संपुण तरतुद  या महानगरपा लकां या संबं धत वकास नयं ण 

नयमावल त समा व ट असतील या महानगरपा लका वगळता रा यातील सव 

महानगरपा लकांनी यां या संबं धत वकास नयं ण नयमावल त वर ल माणे बदल 

कर यासाठ  उ त अ ध नयमा या कलम -३७ या तरतु ंद चे पालन क न फेरबदलाचा ताव 

शासना या मा यते तव सादर करावा असे नदेश दले  आहेत.उपरो त संद भय शासन 

नदेशांची छायां कत त मा. महानगरपा लका सभे या अवलोकनाथ व नणयाथ सोबत जोडल  

आहे. 

            सदर शासन नदेशा नुसार पंपर  चंचवड महापा लके या ना वकास वभागात पे ोलपंप 

/गॅस फं लग टेशन अनु ेय करणेबाबतची तरतुद वकास नयं ण नयमावल त समा व ट 

करणेबाबत महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६, कलम-३७ अ वये 

फेरबदलाची कायवाह  कर यास, तदनंतर फेरबदलाची सूचना स द क न हरकती व सुचना 

माग वणे, संबं धतांना सुनावणी देऊन हरकत व सूचना अजावर अं तम नणय घेऊन फेरबदलाचा 

ताव शासनास मंजूर तव सादर कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका  यांना 

ा धकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.राज  काटे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- ना वकास वभागात 

पे ोलपंप / गॅस फल ंग टेशन बरोबरच गाडन हॉटेल / लॉन कायालय यासह  मा यता दे यात 

यावी. 

मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या वषयाची मा हती 

दयावी. कशासाठ  हा वषय आणला याची माह ती दयावी.    

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. व. .११ 

या संदभात माह ती दे यासाठ  आदेशीत कर यात आलेले आहे. या संदभात माह ती देऊ 

ईि छतो. वकास नयंञण नयमावल म ये आप या पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची जी 

वकास नयंञण नयमावल  आहे याम ये ना वकास वभागात पे ोलपंप, गॅसपंप अनु ेय 

कर या या संदभात आज तरतूद नाह . तर  ती तरतूद कर या संदभात शासनाने नदश दलेले 

आहेत या नदेशाची आपण अंमलबजावणी करत आहोत आ ण याच थम पाऊल हणजे 

यासाठ  महापा लकेची मा यता अपे ीत आहे. ह तरतूद वकास नयंञण नयमावल म ये 

जर समा व ट झाल तर ना वकास वभागात आप याला जे अ याव यक वापर आहे, पे ोलपंप 

कंवा गॅसपंप सारखे ते आप याला अनु ेय करता येईल. आज ते आप याला अनु ेय करता 

येत नाह . यासाठ  ता वत भूखंडाचे कमान ेञ २ हजार चौ.मी. इतक आव यक असेल. 

या भूखंडावर कमाल ०.२ चटई ेञ नदशांक अनु ेय होऊ शकेल. तीथ तळमज याचे 

बांधकाम अनु ेय राह ल. अशा कारचे जे वापर आहेत ते वापर आप याला रा य महामाग, 

रा यमाग व मुख िज हा माग व कमान १८ मी. ं द चे र ते असावे अशा र यावर ना 

वकास या ठकाणी पे ोलपंप अनु ेय करता येईल. तर  हा वषय आ ह  महासभेपुढे सादर 

केलेला आहे यास मंजूर  मळावी.  

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या याम ये 

रेडझोनचा वषय आहे. ना- वकास म ये कुठले कुठले झोन आहेत. 

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. वकास 

योजनेम ये र हवास वभागाचा हर या रंगाने दाश वलेला वभाग असतो. डीपीवर ना वकास 

असणारे ेञ.  

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. अ ट, शत  

शासना या या आहेत तशाच आहेत का बदल कर याचा अ धकार महापा लका सभेला आहे.  



126 
 
मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. शासनाने 

जे पाठ वले या माणे ठेवलेले आहे. महापा लका सभेला बदल कर याचा अ धकार आहे. तसे 

शासनाला पञ पाठ वता येईल. ह रत प यात वेगळ वै श ठये आहे ह रत प यात नद  कंवा 

मोठया ना या सारखे वाह असतील याचा शेतक  झोन असते यासाठ  ह रतप ा असतो 

आ ण ीन झोन हा मोठया व तृत व पाचा आणा तो नैसगक नाला कंवा नद ला लागूनच 

असावा अस याच काह  बंधन नाह .     

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप या शहरातून 

पवना, मुळा, इं ायणी अशा तीन नदया जातात. यू लाईन या पल कडे जावुन सु दा काह  

ठकाणी रेड प े आहेत  ीन झोन आहे याला लागून मोठमोठाले र ते आहेत. या ठकाणी 

जर मागणी झाल तर तु ह  काय करणार.  

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

या ठकाणी मळू शकेल. आपण जे हणतात पल कडे मोठया माणात जर ना वकास वभाग  

असलेतर हा वापर अनु ेय होईल.  

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. काह  ठकाणी ५००-

७०० मी. वर यू लाईन आहे याम ये ीन झोन असेलतर या नयमाचा फायदा घेता येईल 

का. संबं धत शेतक-यानी हणा कंवा एखादया डे हलपरने हणा जर या गॅस फल ंग सटरला 

कंवा पे ोल पंपाला तशा कारची परवानगी मागीतल तर तशी उपसूचना आ ह  देव ूका. 

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ीन बे ट 

वेगळा आ ण नो डे हलपमट झोन वेगळा.     

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप या शहरातील 

केवळ ना वकास झोन एवढाच भाग याम ये न घेता या वषयासाठ  मी उपसूचना देणार आहे. 

या याम ये २ हजार चौ.मी. असा उ लेख आहे. या साईजम ये काह  फेरबदल करता येतो का. 

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप याला 

बदल करता येतो पण शासन ते मा य करेल का नाह  हे आप याला सांगता येणार नाह . 

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता तु हांला 

पे ोलपंप आ ण गॅस फल ंग सटर आहेत याचा मनीमम ऐर या या कंपनी ठरवतातनां, 

शासन कोण ठरवणार. ते क शासन ठरवते. क शासनाने या लोकांना याचे याचे अ धकार 

दलेले आहेत. मनीमम जर खुप लोकव ती असेलतर अगद  पाच ते सात गुंठयात पण 

तु हांला पे ोलपंप कंवा गॅस फल ंग सटर करता येतात. नुसत गॅस फल ंग सटर जर 

असेलतर ते कॉ पॅ ट जागेत पण करता येतं. यामुळे हे २ हजार चौ.मी हणजे ते २० हजार 
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वे.फुट झालं, २० हजार वे.फुट हणजे खुप मोठा लॉट झाला. अधा ए कर लॉट झाला. 

अ या ए कर लॉटची ह  समा कमी क न मनीमम १ हजार वे.मी.चा लॉट असावा. 

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप याला 

सुचना करायला हरकत नाह . शासन या यावर काय नणय घेईल ते आप याला सांगता 

येणार नाह . 

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मी पुढ ल माणे 

उपसूचना मांडतो-- पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीम ये पे ोलपंप व गॅस फल ंग टेशन 

अनु ेय हावे व या क रता ना वकास वभागासह कमान  ेञफळ १००० चौ.मी. ( एक 

हजार चौरस मीटर) असावे तसेच ीन बे ट, ीन झोन या वभागात देखील यो य सुर त 

जागा सोडून वर ल वापराकर ता तसेच वर ल वभागांम ये खु या वापराचे कायालय, गाडन 

रे टॉरंट अशा व पाचे वापरास व याकर ता कमान जागेचे ेञफळ १००० चौरस मीटर ते 

२०,००० चौरस मीटर पयतचे ( हणजेच दोन एकर ेञफळ) ेञफळाकर ता मा यता दे यात 

यावी.    

मा.शञु न काटे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.         

मा.बाबासाहेब धुमाळ -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय गे या 

वेळेस आप याकडे आलेला होता. मी सांगीतले होते या याम ये अजून नॉ स आहेत. पे ोल 

पंप कंपनीचे नॉ स वेगळे आहेत ते याम ये टाकलेले नाह त. या या अ ट व शत  वेगळया 

आहेत. आपण दलेले २० हजार वे.फुट हणजे २० गु ंठे जागा झाल . कमीत कमी ११० फुट 

ं टेज पाह जे त ेआपण टाकलेले नाह , ते टाकले पाह ज.े या शेजार  मि जद, मंद र ह  जागा 

पंपासाठ  अ हेलेबल असल  पाह ज.े शेजार  मि जद, मंद र कुठ याह  अव थेत असायला नाह  

पाह जे. समजा २० गुंठे जागा घेतल  तर याची तु ह  चतु समा काय ठर वणार. जागा ता यात 

पाह जे. चतु समा ड लेअर करायला पाह ज.े 

मा.संजय काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. राज  काटे यांनी 

उपसूचना दलेल  आहे या झोनम ये पे ोलपंप आहे या ठकाणी हॉटेल यावसायाला सु दा 

अलौड होईल का. ीनबे ट नद या कडेला जो असतो या याम ये कुठलह  अलौड होणार 

नाह . उपसूचना मांडलेल  आहे ती यो य आहे का हे सांगावे. 

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ना वकास झोन  

शहराम ये कुठे आहे असे एखादे उदाहरण दयावे. 

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह.         

च-होल म ये, बो-हाडेवाडीम ये फार मोठया माणात ना वकास झोन प ेची प े आहेत हणजे 



128 
 
शंभर, दोनश,े पाचशे ए करचे प ेची प े आहेत. अशा ठकाणी अनु ेय होईल. वकास 

योजनेम ये या माणे र हवास वभाग, इ ड अल वभाग असतो या माणे ना वकास 

वभाग केलेला आहे. 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वका या आहेत. 

मा.धनंजय आ हाट - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. शासनाकडून जे 

काह  नदश आलेले आहेत या माणे वषय आलेला आहे. परंतु या महापा लका सभेला 

या याम ये काह  सुचना करायची असेलतर शासनाकडे तसे पाठवू शकतो का.  ना वकास ेञ 

जे आहे याचे डे फनेशन सांगा. या याम ये कुठला भाग समा व ट होतो. ना वकास ेञ 

हणजे काय या याम ये कुठला भाग समा व ट होतो. आप या यू लाईनम ये नद  बाजूचा 

जो भाग आहे तो आपण ना वकास ेञ हणून समजतो. या याम ये तो समा व ट होतो का. 

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा जो 

ना वकास भाग आहे तो हर या रंगाने दाखवलेले जे प े आहेत, जस ं यू लाईनने दाखवलेला 

असतो सलग हर या रंगाचे जे प े आहेत ते मोशीम ये भरपूर प े आहेत. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-                                  

ठराव मांक – ९०२                                                वषय मांक - ११  

दनांक – २०.८.२०१६               वभाग- मा.आयु त   

              संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे   
                       जा. .नर व/का व/१०/आकुड /३८/२०१६ द.११/०४/२०१६ 
                     २) मा.महापा लका सभा ठ. .८७० द.२०/६/२०१६ 
                              

     वषय – महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६ 

            ना वकास वभागात पे ोलपंप/गॅस फल ंग टेशन अनु ेय  

            करणेबाबतची तरतुद वकास नयंञण नयमावल त समा व ट  

            करणेबाबत कलम-३७ (१) अ वये नदेश       

    संदभ-  १. महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचे . टपीएस- 

             ३००५/९८७/ . .१९४/२००५/न व-३० द.१५/०५/२००६ चे नदेश                        

 उपरो त संद भय शासन नदेशा दारे शासनाने रा यातील महापा लकांना ना वकास 
वभागात पे ोलपंप /गॅस फं लग टेशन अनु ेय करणेबाबतची तरतुद वकास नयं ण 
नयमावल त समा व ट करणेबाबत महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम 
१९६६, कलम-३७(१) अ वये खाल ल माणे नदेश दलेले आहे. 
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नदेश 

          “रा यातील महानगरपा लके या वकास योजनेतील ना वकास वभागात पे ोलपंप /गॅस 

फ लंग टेशन खाल ल अट ंवर अनु ेय कर याची तरतुद संबं धत महानगरपा लके या वकास 

नयं ण नयमावल त समा व ट कर याचे ता वत कर यात येत आहे. 

अट . १. ता वत भुखंडाचे े फळ कमान २००० चौ. मी. असाव.े 

            २. या भूखंडावर कमाल ०.२ चटई े  नदशांक अनु ेय राह ल. 

            ३. या भूखंडावर फ त तळमज याचे बांधकाम अनु ेय राह ल. 

            ४. ता वत भूखंड रा य महामाग, रा य माग व मुख िज हा माग व  

         कमान १८.०० मी. ं द  र यावर असावा. 

           ५. क  शासना या पे ो लयम वभागाचे तसेच चीफ कं ोलर ऑफ  

         ए लो झ ह यांच ेसंमतीप  आव यक राह ल. 

            ६. च लत नयमानुसार सावज नक बांधकाम वभाग तसेच अ य संबं धत  

         वभागाकडील ना हरकत  माणप  आव यक राह ल. तसेच सेवा र ता  

         /इमारत रेषा, नयं ण रेषा इ याद  बाबतीत शासन  नणय, सावज नक  

          बांधकाम वभाग . आरबीडी-१०८१।८७१।र त-े७, द. ९ माच २००१ व   

          यांनतरची व संदभातील वेळोवेळी नग मत केलेल  पर प के  बंधनकारक  

          राहतील. 

            ७. क  शासना या म न  ऑफ रोड ा सपोट अँ ड हायवेज कडील द. २५  

          स टबर, २००३। द. १७ ऑ टोबर, २००३ चे प  व यासोबत या  

          सहप ातील सूचनांचे पालन करणे आव यक  राह ल. 

            ८. संबं धत महानगरपा लके या च लत वकास नयं ण नयमावल तील  

          पे ोलपंप /गॅस फं लग  टेशनकर ताचे नयम लागू राह ल.” 
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          वर ल नदेशा नुसार या संपुण तरतुद  या महानगरपा लकां या संबं धत वकास नयं ण 

नयमावल त समा व ट असतील या महानगरपा लका वगळता रा यातील सव 

महानगरपा लकांनी यां या संबं धत वकास नयं ण नयमावल त वर ल माणे बदल 

कर यासाठ  उ त अ ध नयमा या कलम -३७ या तरतु ंद च ेपालन क न फेरबदलाचा ताव 

शासना या मा यते तव सादर करावा असे नदेश दले  आहेत.उपरो त संद भय शासन 

नदेशांची छायां कत त मा. महानगरपा लका सभे या अवलोकनाथ व नणयाथ सोबत जोडल  

आहे. 

            सदर शासन नदेशा नुसार पंपर  चंचवड महापा लके या ना वकास वभागात पे ोलपंप 

/गॅस फं लग टेशन अनु ेय करणेबाबतची तरतुद वकास नयं ण नयमावल त समा व ट 

करणेबाबत महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६, कलम-३७ अ वये 

फेरबदलाची कायवाह  कर यास , तदनंतर फेरबदलाची सूचना स द क न हरकती व सुचना 

माग वणे, संबं धतांना सुनावणी देऊन हरकत व सूचना अजावर अं तम नणय घेऊन फेरबदलाचा 

ताव शासनास मंजूर तव सादर कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका  यांना 

ा धकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच ना वकास वभागात पे ोलपंप / गॅस 

फल ंग टेशन बरोबरच गाडन हॉटेल / लॉन कायालय यासह  मा यता दे यात येत आहे. 

तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीम ये पे ोलपंप व गॅस फल ंग टेशन अनु ेय हावे 

व या क रता ना वकास वभागासह कमान  ेञफळ १०००  चौ.मी. ( एक हजार चौरस 

मीटर)  असावे तसेच ीन बे ट, ीन झोन या वभागात देखील यो य सुर त जागा सोडून 

वर ल वापराकर ता तसेच वर ल वभागांम ये खु या वापराचे कायालय, गाडन रे टॉरंट अशा 

व पाचे वापरास व याकर ता कमान जागेचे ेञफळ १००० चौरस मीटर ते २०,००० चौरस 

मीटर पयतचे ( हणजेच दोन एकर ेञफळ) ेञफळाकर ता मा यता दे यात येत आहे.            

   अनुकूल- ८१                तकूल- ० 

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

         ------- 

 

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

दनांक – २०.८.२०१६               वभाग- मा.आयु त   

      संदभ –  १) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .नर व/का व/१०/आकुड /५०/२०१६ 

                द.२८/०४/२०१६ 

             २) मा.महापा लका सभा ठ. .८७४ द.२०/६/२०१६ 
   
      वषय –  महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६ 

              १५४ सह कलम ३७ (१) अ वये नदेश वकास नयंञण  

              नयमावल त, सांडपाणी या व पुनवापर करणेबाबत तरतूद  
              समा व ट करणेबाबत. 
      संदभ-  १. महारा  शासन नगर वकास वभाग आदेश . टपीएस- 
               २४१३/ना शक-१९/ . .२४५/२०१३/न व-९ द.१५.०१.२०१६     

       उपरो त संद भय आदेशा वये शासनाने रा यातील बृ ह मु ंबई महानगरपा लका व 

नागपूर महानगरपा लका वगळता उव रत सव महानगरपा लकांना वकास नयं ण नयमावल त, 

सांडपाणी या व पुनवापर करणेबाबत तरतुद समा व ट करणेसाठ  महारा  ादे शक 

नयोजन व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम १५४ सह कलम ३७ (१) अ वये खाल ल 

माणे नदेश दले आहेत.  

नदेश- 

          रा यातील, बृ ह मु ंबई महानगरपा लका व नागपूर महानगरपा लका वगळता, उव रत सव 

महानगरपा लकांना, यां या च लत वकास नयं ण नयमावल त, सांडपाणी या व 

पुनवापरासंबंधीची, सोबत जोडले या प र श टात नमूद के यानुसारची तरतुद समा व ट 

करणेबाबत, महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम ३७ (१) 

अ वये सव वैधा नक कायवाह  पूण क न यथायो य ताव शासनास मंजूर तव सादर 

करावा. सदर आदेश नग मत झा या या दनांकापासून कलम १५४ या तरतुद  लागू होतील  

         सोबत संद भय शासन आदेश व या सोबत या प र श टाची छाया त मा. महापा लका 

सभे या अवलोकनाथ व नणयाथ जोडल  आहे. सदर आदेश सोबत या प र श टात वषयां कत 

बाबत खाल ल माणे तरतूद नमूद आहे.   

Regulations for Waste Water Treatment & Recycling : 

A. TYPES OF WASTE WATER  

1) Black Water: It means waste water from W.C. urinals and M.S.W. 
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2) Grey Water:It means waste water from bathrooms, sinks and wash areas 

3) Apart from residential waste water, waste water generated from industrial, medical.   
commercial usage shall also be treated as per guidelines given by the Pollution Control Board. 

B. APPLICABILITY 

These regulations shall be applicable to all developments/ redevelopments, part 
developments on plots having an area of 4,000 sq. m. or more as well those mentioned 
under (C-2) to (C-6) shall have the provision for treatment, recycling and reuse of 
waste water. The applicant shall along with his application for obtaining necessary 
layout approval/building permission shall submit a plan showing the location of waste 
water treatment plant, furnishing details of calculations, references, implementation. 
etc. This plan shall accompany with the applicant's commitment to monitor the system 
periodically from the date of occupation of the respective building. 

C. REGULATIONS 

(C-1) For Layout approval / building permission 

I.              In case of residential layouts, area admeasuring 4000 sq. m. (1 acre) or 
more, in addition to the open space prescribed in the bye-laws, a separate space for 
waste water treatment & recycling plant should be earmarked in the layout. 

II.            The recycled water shall be used for gardening, car washing, toilet 
flushing, irrigation, etc and in no case for drinking, bathing, washing utensils, 
clothes, etc 

III.            On the layout plan, all chambers, plumbing lines which are a part of 
waste water treatment should be marked in different colour while submitting the 
layout for approval to the concerned Municipal Corporation/ Council/ Approving 
authority. 

IV.          Only provision for basic civil work and required machinery will be 
proposed by the concerned Municipal Corporaion/Council. Other than this 
provision for additional machinery, pipes, tanks, landscape should be provided by 
owner developer at his own cost. 

V.            A clause must be included by the owner/developer in the purchase 
agreement that the purchaser, owner of the premises /organization or society of the 
purchasers shall ensure that. 

a.         The recycled water is tested every six months either in Municipal  

       Laboratory  or in the laboratory approved by Municipal Corporation  

       or by State Government and the result of which shall be made  

       accessible to the competent. 

      Authority/ EHO of the respective Ward Office. 

b.          Any recommendation from testing laboratory for any form of  
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       corrective  measures that are needed to be adopted shall be compiled  

       Copy of any  suchrecommendation and necessary action taken shall  

       also be sent by the testing laboratories to the Competent Authority /  

       EHO of respective wards 

(C-2)  Group Housing / Apartment Building 

 I.        In case of group housing if the built-up area is 2000 sq. m. or above or if 
consumption  of water is 20,000 lit/day or more, or if a multi-storied building 
which has 50 tenements or more, then waste water treatment and recycling plant as 
mentioned in (C-1) should be constructed. 

(C-3) Educational, Industrial, Commercial. Government, Semi-government organization  

         hotels, lodging, etc.        

                 For all buildings in this category havinga build-up area of 1500 sq. m. or 

                 More and if water consumption is 20,000 lit/day or more, then provision for 

                 wastewater treatment and recycling plant as mentioned in (C-1) is 

                 mandatory. 

 (C-4) Hospitals    

                 All hospitals having 40 or more beds must provide a waste water treatment 

                 and recycling plant as mentioned in (C-1). 

(C-5) Vehicle Servicing Garages  

                 All vehicle servicing garages shall ensure that the waste water generated 

                 through washing of vehicles is treated and recycled back for the same use as 

                 mentioned in (C-1) 

(C-6) Other hazardous uses   

                All other establishments / buildings where chances of waste water generated 

                 containing harmful chemicals, toxins are likely and where such water 

                  cannot be directly led into municipal sewers, the concerned competent 

                  authority may direct the owners, users of such establishments, buildings to 

                 treat their waste water as per the directions laid in (C-1)   
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D. PENALTY  

      i           Any owner/developer/organization /society violating the provisions of  

         these- bye-laws, shall be fined Rs. 2500 on the day of detection and if the 

                  violation continues, than shall be fined Rs.100 for every day as concrete 

                  action after written notice from the concerned competent authority.   

      ii.         If the results of test as mentioned in (C-1 i. a. b.) are not satisfactory, then 

                  the concerned owner/developer/organization/society shall be charged a 

                   penalty of Rs. 300/- per day till the necessary preventive action is taken  

         and disconnection of water connection also. 

            उपरो त शासन नदेशा नुसार पंपर  चंचवड महापा लके या मंजूर वकास नयं ण 

नयमावल त   सांडपाणी या व पुनवापर  तरतुद समा व ट करणेसाठ  महारा  ादे शक 

नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास 

तदनंतर फेरबदलाची सूचना स द क न हरकती व सुचना माग वण,े संबं धतांना सुनावणी 

देऊन हरकत व सूचना अजावर अं तम नणय घेऊन फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर तव 

सादर कर यास मा.आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका  यांना ा धकृत कर यास 

मा यता देणेत येत आहे. 

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

मा.महापौर -  याची मा हती दयावी.                                

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. वकास 

नयंञण नयमावल  पंपर  चंचवड शहराची आहे. याम ये सांडपाणी या व पनुवापर 

करणेची तरतूद स या जी आहे ती तरतूद नयम मांक १५.३ ह  स याची तरतूद फार ञोटक 

व पाची आहे. याम ये फ त एक ए कर पे ा मोठया ेञाचे वकास काय असेल  

या ठकाणी फ त रसायकल ंग स ट म हणजे सांडपाणी जे जनरेट होत े या सोसायट म ये 

यासाठ  रसायकल ंग स ट म बस वणे एवढयापुरती मयाद त तरतूद आहे. याऐवजी आता 

शासनाने स व तर नयमावल  तयार केलेल  आहे. याम ये यांनी ूप हौ संग असेलतर २ 

हजार वे.मी. ेञ कंवा एक ए कर पे ा मोठा लॉट असेलतर तथं रसायकल ंग स ट म 

अ नवाय केलेले आहे कंवा कम शयल, इ ड अल तथ १५०० पे ा मोठे ेञ असेलतर 

या ठकाणी सांडपा याचा पुनवापर करावा असे आहे कंवा हॉि पटल असतील ४० बेड पे ा 

मोठे हॉि पटल असतीलतर या ठकाणी सु दा सांडपाणी याचा पुनवापर करणे शासनान े
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अ नवाय केलेल आहे. या संदभातील स व तर तरतूद आता आपण या नयमा माणे करत 

आहोत. शासनान े यावर काह  बंधन घातलेले आहेत कंवा अशा कारे सोसायट त जर 

रसायकल ंग केल नाह  आ ण तथ जाऊन आप या वॉड ऑ फसरने तपासणी केल तर आ ण 

रसायकल ंग केले नाह तर पेनॉ ट  करता येईल. पॅनॉ ट ची तरतूद सु दा केलेल  आहे.  येक 

सहा मह याचे ट वॉटरची तपासणी करावी ते चांगले नसलेतर यांना आपण पेनॉ ट  क  

शकतो. याला आपण बंधनकारक क  शकतो. पुव  एक ए कर पे ा मोठ ेञ असेलतर 

यालाच फ त अ नवाय केलेल होत आता वापरा माणे ऐर या सु दा यांनी कामी केलेला आहे. 

हणजे २ हजार पे ा मोठे हौ संग क प असतीलतर अशा ठकाणी केलेले आहे कंवा 

हॉि पटलसारखे वापर असतील, छोटा लॉट आहे पण ४० पे ा जा त बेड आहेततर यांनी 

सु दा ते वॉटर रसायकल ंग करणे अ नवाय केलेले आहे. 

मा.सुरेश हेञ-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. या याम ये असे लह ले 

आहे क ,  For all buildings in this category havinga build-up area of 1500 sq. m. or More and 
if water consumption is 20,000 lit/day or more, then provision for wastewater treatment and 
recycling plant as mentioned in (C-1) is  mandatory. हणजे वापरावर पण केल आहे.  

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सी-३ 

म ये ए युकेशनल, इ ड अल, कम शअल, ग हमट, सेमी ग हमट,ऑरगनायझेशन, हॉटे स, 

लॉजींग इ. हे वापर आहेत. पा याचा वापर २० हजार पे ा जा त असेल तर  अ नवाय आहे. 

मा.वसंत ल ढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ना वकास झोनम ये 

टमट लॅन करता येतो का. एमआयडीसीम ये कुठलेह  पा याचे टमट लॅन करत नाह त 

संपुण पाणी ना याम ये सोडले जात.े के मकलचे लाल पाणी नद ला जाते ते पाणी शु द क न 

सोडले पाह ज.े ते पाणी के मकलचे पाणी आहे यामुळे नद चे पाणी दु षत होते व मासे 

मरतात. एमआयडीसीने हे पाणी टमट क न सोडल पाह ज.े सव केमीकलच पाणी आहे.  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता नाना यां या 

हण या माणे रा त आ ण बरोबर आहे. आता ठाकूर साहेबांनी याच वाचन केले. मला वाटत े

ब डींग परमीशन म ये ऑलरेडी हे अंमलबजावणी होत.े आमचे असे हणणे आहे क  

शासनाने नदश दलेले आहेत या माणे ब डर असेल, हॉि पटल असेल, फॅ टर  असेल यांना 

बंधनकारक आहे याला मा यता देऊ चांगला वषय आहे. परंतु नानांच असं हणन आहे क  

आप याकडे एमआयडीसी आहे लॅ नंग ऑथोरेट  हणून महापा लका हणून आपल यां यावर 

काह  नयंञण नाह . हणजे हे प ये आपण सगळे पाळायचे आ ण एमआयडीसीने माञ यांच 

सव घाणेरड पाणी सरळ आप या ना याम ये सोडायच,े नद म ये सोडायचे आ ण सगळे 
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दु षत करायच.ं मग आपण हे क न याचा फायदा काय. सगळे प ये आ ह  पाळायचे, 

सगळे नयम आ ह  करायचे, लाखो पये डे हलपमट चाज भरायचे आ ण शहर चांगले हावे, 

दुषणमु त हावं याची सव काळजी आपण यायची. पण माञ आप याकडे असलेल  

एमआयडीसी, जेवढे कारखाने आप या ेञाम ये आहेत याच दुषीत पाणी सव आप या 

नद ला सोडले जात,े या यामुळे सगळे दुषण होतं या यावर काय नयंञण आहे  मग 

आपण हे नयम पाळून काय फायदा आहे. हा न नानांचा आहे याला माझे अनुमोदन आहे. 

माझा न असा आहे क  आता जो वषय पटलावर आहे या या अनुषंगीक ऑलरेडी ब डीगं 

पर मशन नॉ सचा फॉलो करत.े या याम ये यांनी सांगीतले क  कती वेअर ऐर या 

पाह जे. कती पा याचा वापर असला पाह ज.े ते रसायकल ंग क न ते सोडायच ेमग ह  सगळी 

काळजी आपण आप या शहरा पुरती घेतो, ब डरला करतो, हॉि पटलला करतो, हॉटेलला 

करतो, इ ड अलला करतो. परंतु जे आप याकडे लॅ नंगला येतात यांना आपण टाकतो. 

पण जी लोक आप या ह ीम ये आहेत, आप या प रसरात आहेत परंतु यांच े

एमआयडीसीम ये  कारखाने आहेत यांना माञ हे लागू होत नाह  आ ण त ेमाञ सरळ सरळ 

घाणेरड पाणी, दु षत पाणी ना या दारे नद ला सोडतात हणजे यात सव काळजी आपण 

यायची आ ण हे सव प ये आपण पाळायचे माञ ते काह च पाळत नाह त. यामुळे ह  सव 

नद  घाण होते आ ण शहर दू षत होतं. आ ह  प ये पाळायचे आ ण यांनी माञ सरळ सरळ 

सगळे नयम तोडायचे. यां यावर हे बंधन कोण घालणार. 

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मुळातच आपले शहर 

एकमेव शहर महारा ातील आहे क  आपल  जी कपॅ सट  आहे या यानुसार आव यकता 

असलेले एसट पी लॅ ट आप याकडे आहेत. याचा वापर आपण करत नाह त त ेआपले दुदव 

आहे. पयावरण वभागाकडे हा वषय आहे. आज महापा लकेला जवेढे पयावरणा या बाबतीत 

बंधन शासनान,े क शासनाने, ह रत लवादाने घालून दलेले आहेत या लोकांच ेबंधन पाळायचा 

आपण य न करतो. एका बाजुला पवना, मुळा, इं ायणी या काठाला असलेले आपले हे चौदा-

पंधरा एसट पी लॅ ट आहेत. कासारवाडीचा लॅ ट १२० एमएलडीचा आहे आज या लॅ टम ये 

१०० ट के लोने पाणी येत नाह . हणजे याची कपॅ सट  जा त आहे पण तथ पाणी जात 

नाह . आपल  यंञणा असूनह  वापरत नाह . हे जर नयम आप याकडे आलेतर काय प रि थती 

राह ल हे मला मा हती नाह , आपण यावसायीकाला ज र नयम लावा. माग या दड दोन 

वषापुव  घडलेल  दुघटना आहे. एका कमचा-यांचा गुदम न मृ यू झाला. सोसायट म ये सु दा 

झालेला आहे. जे हा आपण या यावसायीकांना बंधन लावणार आहोत, या बंधनाम ये 

यां यावर नयंञण कोणी ठेवते का. एका बाजुला आप या शहराम ये ा धकरण आहे, दुस-या 

बाजुला एमआयडीसी आहे, तीस-या बाजुला महापा लका आहे. या एमआयडीसीवर आपले 
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काह च कं ोल नाह . आपण फ त टॅ सचे धनी असतो यामुळे माझी तु हांला वनंती आहे क   

या यामुळे नद  दुषण सगळयात जा त होते, के मकल सोडल जातं. आप याकड काह  काह  

उदयोग असे आहेत क  यांच े घाणेरडे पाणी आप या लॅ ट या चबरम ये आणून सोडणारे 

महाभाग एमआयडीसीम ये आहेत यां यावर काय ऍ शन घेणार यांना कुठल  बंधन लावणार 

आहेत. आपण पेपरम ये सारखच वाचतो क  नद म ये दूषण झालं, नद म ये काळ पाणी 

झालं, मासे मरतात हा महापा लकेचा दोष नाह .  खाजगी यावसायीकाला सु दा कुठेतर  बंधन 

घालत असतो या माणे उदयोजकाला सु दा चांगल  नयमावल  असल  पाह ज.े यासाठ  

नणय घेतला पाह जे. आ ह  मंजूर  दल  नाह तर तु ह  नयम लावणार नाह त का. मग 

आप या शहरा या नदया काह  गटार हणून वाहतील का. तु हांला लावणे भाग आहे. तु हांला 

अशा कारच ेबंधन, अशा कारची नयमावल  असणे, शहरात सांडपाणी या केलेले सोडणे हे 

नयम आहेत हे आ ह  कशाला सांगायला पाह जे. दुस-या बाजूला शहरात य ात जागेवर 

काय प रि थती हे बघणे आपले काम आहे. या सव गो ट  ल ात या यात. इ ड अल 

ऐर याम ये सु दा काय भू मका राह ल याबाबतीत सु दा नि चत नयमावल  आप या समोर 

आल  पाह जे. हा वषय होत असताना एमआयडीसीसाठ  वशेष यंञणा कर यासाठ ची गरज 

आप या महापा लकेला आहे यासाठ  या वषयाला माझी मंजूर  आहे. 

मा.संजय काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता नानांनी वषय 

मांडला. योगेश भाईनी याला अनुमोदन दलं. याच माणे यांनी सांगीतल क  आपण खाजगी 

लोकांना हणजे जे ब डस असेल, दवाखाना असेल, मोठमोठया सोसायट  यांना ऑलरेडी 

आपण हे नॉ स माणे देतो. याच माणे आपण जर खाजगी लोकांना करतो तर आप या 

महापा लकेची जबाबदार  नाह  का क  मा या बोपखेल गावाम ये एसट पी लॅ ट नाह . 

मैला म ीत सांडपाणी डायरे ट नद ला सोडल जातं. महापा लकेनी पह ले वत: नयम पाळावेत 

आ ण नंतर इतरांना बंधन घाल याचा वचार करावा. आप याला अ धकार नाह  दुस-याना 

बोलायचा. महापा लकेनी सगळे एसट पी लॅ ट चालू केले पाह ज,े ध यवाद.  

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता मा हती दलेल  

आहे. नानांचा न असा आहे क  कंपनीचे ज ेघाण पाणी नद ला येत.े यांनी या पा याच 

रसायकल ंग करायचे आहे. ते यां याकडून होत नाह . या यावर पयावरण क मट  काम करते 

या यावरती क  सरकारने एक जैवीक क मट  नेमलेल  आहे. येक शहरात महापा लका आहे 

या ठकाणी क मट  नेमलेल  आहे. महापा लकेनी ह  सात सभासदाची स मती नेमलेल  आहे. 

ह  जै वक स मती नेमलेल  असताना देखील कंपनीकडून घाण पाणी नद ला जाते या यावर 

चौकशी करायची हणलेतर या ठकाणी कुलकण  साहेब आहेत ते सरळ हणतात क  आपला 

संबंध नाह . कंपनीवर कारवाई कर याचा आप याला अ धकार नाह . शासन सांगत ेहे   नयम 
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झाले पाह जेत हे आपण महापा लकेनी करायचे आ ण कंपनीने काय करायच.े धनंजय आ हाट 

माग यावेळेस जलपण  घालून आलेले होते. पाणी घाण होते या यावर काह  कायदा केला 

पाह जे. यां यावर कारवाई केल  पाह जे ती कारवाई करायची हणलेतर आप याला अ धकार 

नाह त. आयु त साहेब आप या वषयपञीकेवर ल १२ नंबरचा वषय मुंबई ां.मनपा, नागपूर हे 

वाचत नाह  पण येथील जे पाणी आहे ते रसायकल ंग क न आपण वापरायचे आहे. आज 

पयावरणा संदभात माह ती यायची झाल तर क शासनाने जै वक क मट  थापन केल ल  आहे. 

आप या सभागृ हानेह  याला मा यता दलेल  आहे. महापा लकेम ये यांना ऑफ स दलेले 

आहेत. एसी आहे, चेअरमनला गाडी सु दा आहे. या वषयावर नणय यायचा, काम करायच 

हणलेतर अ धकार च नाह त. जै वक क मट वर सद य नेमलेले आहेत. काम करायला 

अ धकार  आंग काढून घेतात, आमचा काह  संबंध येत नाह  काम काय करायच.े पाणी दु षत 

होत चाललेले आहे. कंपनी नद ला घाण पाणी सोडतात नद  दु षत होत.े जलपण  घालून काह   

नगरसेवक येथे येऊन नषेध य त करतात. घाण पाणी सोडतात यां यावर कारवाई करत 

नाह त. रा य सरकार, क  सरकार काह  वषय आप याकडे पाठ वणार आपण याला मंजूर  

देतो याब ल दुमत नाह , आपल  महापा लका सु दा याला मंजूर  देणार. पण पुढे काय 

करणार. आज पयावरण, जै वक क मट  आहे तर  नद  दुषीत होत चाललेल  आहे, मासे 

मरतात, प ी मरतात, नद  दुषीत होत चाललेल  आहे.  या सगळया वषया संदभात कुठलच 

नयोजन नाह . उदया काय हणणार क मट  केल  होती क मट  काय झोपा काढत होती का, 

उदया आलं कुठ सद यांवर मग अ धकार  काह  झोपा काढतात का. यांना काह तर  अ धकार 

दयावेत. एवढ बोलून माझे दोन श द संप वतो, ध यवाद.   

मा.वसंत ल ढे – मा.महापौर साहेब,, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. कंपनीचे नाव 

िजनीअर ंग कंपनी हणून असते पण य ात आतम ये केमीकल फॅ टर  चाललेल  असत.े 

इले क कंपनी असते या ठकाणी केमीकल असत.े नाव वेगळ आ ण ॉड शन वेगळ असतं. 

मी कुलकण  यांना घेवुन गेलो होतो अ धकार नाह त हणतात. हनोदय कंपनीम ये घेवून 

गेलो होतो, सगळया केमीकल फॅ टर च पाणी ना याम ये सोडलेल आहे. नाव वेगळे देतात 

परंतु य ात ॉड शन वेगळे काढतात या याकडे ल  दयावे. 

मा.सुरेश हेञे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. याम ये येथून मागे  

इ ड अल झाले या आहेत कंवा महापा लकेचा लॅ ट आहे याचा समावेश यात करावा. 

याम ये असे लह ले आहे क , If the results of test as mentioned in (C-1 i. a. b.) are not 
satisfactory, then  the concerned owner/developer/organization/society shall be charged a  
penalty of Rs. 300/- per day till the necessary preventive action is taken and disconnection of 
water connection also. आता नानांनी सांगीतले इले क िजनीअर ंग कंपनी आहेत 
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या ठकाणी केमीकलच काम चालतं. हरकती व सूचना या माग वणार आहोत. हा पुढचा वषय 

आहे. या प दतीने करावे असे हणणे आहे. 

मा.धनंजय आ हाट - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या वषया संदभात 

चांगल  चचा झालेल  आहे. नानांनी वषय उपि थत केला. हा वषय पुणपणे ब डींग 

परमीशनचा जर  असलातर  शेवट  पयावरणाशी संबं धत आहे. या यामुळे संजय कुलकण चा 

वषय नघाला क  सगळे सद य तुटून पडतात आ ण एकह  संधी या ठकाणी सोडत नाह त.   

एमआयडीसी ह ीतील परवानगी दलेल  असल तर  या यामधुन जाणार दुषीत रसायनयु त 

पाणी आहे या याम ये जैव ववीधता हणजे पा यामधल  सव जीव ृ ट  तीच संर ण 

हणजे पयावरणाच संतुलन आ ण आता तानाजीने या ठकाणी वषय मांडला माग या वेळेस ह  

क मट  आयु तांकडे गेल  आ ण आमचे अ धकार काय आहेत, परदेशी साहेब असताना हे 

वचारले यावेळेला संजय कुलकण  महाशय नभ ड, मी यांना नभ ड का हणतो क , नभ ड 

पञकार असतात, नभ ड नेते असतात तसे नभ ड नाह  मग त े कतीह  आरोप झालेतर  

अजीबात घाबरायचे  नाह  आसल नभ ड हणज ेसंजय कुलकण . खरंतर या नद च ेज े दूषण 

आहे ते सगळे करणं आप या हाताम ये होतं. या सगळया कंप या क  जे रसायनयु त पाणी  

याम ये जीव ृ ट  का बनते सगळयात जा ती वषार  रसायन म ीत झाल क  या याम ये  

जे काह  वन पती असतील कंवा जे काह  जीव जंतू असतात क  ते पा याम ये वाढतात. 

याला आपण जैव ववीधता हणतो त े या ठकाणी मृत होतात. याला सवात मोठ कारणजर 

काय असेलतर ज े कंपनीचे रसायन म ीत पाणी याम ये जाते आ ण हे होत.े मी सु दा 

अनेकवेळा संजय कुलकण  यां याशी संवाद केला ते हणाले हा पयावरणा कड े वषय येत  

नाह . मोठमोठे धुल कण हावेत येतात व हवा दुषण होते याची सु दा जबाबदार  पयावरणाची 

नाह . पयावरणाची एनओसी यायला पाह जे. जै वक क मट ला तु ह  अ धकार दयावेत. नेमके 

यांचे अ धकार कोणत,े यांचे अ धकार काय आहेत. ते पयावरणाशी संबं धत आहेत का. एक 

वष झाले ती क मट  थापन झालेल  आहे. चांग या प दतीची ती क मट  आहे. पयावरणाचे 

र ण करायचे असेलतर आपण याचे व व त आहोत. र णकत आहोत. हणून शासनाने 

वचारपुवक ह  यंञणा थापन केलेल  आहे. पयावरण संर ण कर यासाठ  आपण सु दा 

कारणीभूत ठरलेलो आहोत. संजय कुलकण  आज मोकार आहेत मोकार, सैराट आहेत सैराट.  

यामुळे आयु त साहेबांचे मी मनापासून अ भनंदन करतो. कचरा डेपो असे अनेक वषय 

आहेत, सगळे तुटून पडलेले आहेत क क हा पयावरणाचा वषय येतो. यांना स ती या रजेवर 

पाठ वलेले आहे अ यंत चांगला नणय तु ह  घेतलेला आहे. कारण खरच आपल पयावरण 

इतक वाईट प रि थतीम ये आपण चाललेलो आहोत. पयावरणाचा अहवाल हणजे अगद , 
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बोगस आहे. मला एकच हणायच आहे क  या क मट ला अ धकार दया. परत एकदा वेगळया 

प दतीने शासना या वतीने हा वषय आणावा, चांगल  चचा क  आ ण चांगला नणय घेऊ. 

मा.राहू ल जाधव - मा.महापौर सहोब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज हा वषय 

आप या समोर आहे. चखल  भागाम ये सांडपा याचा वषय आहे. तो वषय खुप मोठया 

माणात दु षत पा या वषयी आहे. चखल  भागाम ये इ ड अल ऐर या आ ण भंगाराचा 

ऐर या हा खुप मोठया माणात आहे. पयावरणा या वभागामाफत आपण या ठकाणी ब-

याचशा वेळा चखल  भागाम ये स ह केलेला होता. ओढयाना याम ये जातो आ ण 

ओढयाना या मधल सांडपाणी हे इं ायणी नद म ये जातं. या पा याचे नमुने देखील आपण 

संजय कुलकण  साहेबांकडे चेक कर यासाठ  दले होत.े आज या पा याम ये संपुण केमीकल 

असतं. या केमीकलमुळे पाणी दुषीत होत असतं. दु षत पा यामुळे ब-याच गो ट ना 

आप याला सामोर जाव लागतं. चखल  भागाम ये यावेळेला माग या दोन मह यात चार ते 

पाच वेळा आगी लागले या हो या यावेळेला आपण स मती नेमलेल  होती. कती गोडाऊन 

अ धकृत आहेत आ ण कती अन धकृत आहेत कती जणांनी आपल  परवानगी घेतलेल  आहे. 

कती जणांनी आप या एनओसी घेतले या आहेत याम ये असे स द झालेले आहे 

महापा लकेनी केलेले गोदामाचे सव ण या ठकाणी ९५ ट के उदयोगधंदे हे अन धकृत आहेत. 

या ठकाणी काह  रसायनीक पश या असतात, बॅरल आप या पा याम ये धुतले जातात 

यामळेु त े पाणी दुषीत होत.े ते पाणी इतक दु षत होतं क  इं ायणी नद चे पाणी सु दा 

काळेकु  झालेले असत.े ेनेज लाईनम ये सु दा गोडावून मधुन पाणी सोडले जात ेव तेच पाणी 

दुषीत होत असते यामुळे या ठकाणी पयावरण वभागामाफत या इ ड अल भागाम ये 

पुणपणे सखोल अशी चौकशी केल  पाह जे. जेणे क न ते दुषीत पाणी इं ायणीम ये जा याचे 

थांबले पाह ज.े यासाठ  ह  नयमावल  आज या वषयाम ये आहे. याम ये हा वषय बसत 

नाह  यामुळे या भागाम ये सव ण क न यो य उपाययोजना या ठकाणी करावी अशी 

वनंतीकरतो,ध यवाद.                                                                                      

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह. सदरचा वषय आपण 

मंजूर क  या. या वषयाच ेअ धकार आयु त साहेबांना देऊ यात. आयु त साहेबांनी याच ेअ य पद 

यावे. आ ण या अ धका-यांम ये आपण ठाकूर साहेबांचा समावेश करावा. ब डींग पर मशनच ेपठाण 

साहेबांचा समावेश असावा. डॉ.रॉय यांचा समावेश असावा. एमआयडीसीच ेजे आरओ आहेत यांचा यात 

समावेश असावा. आपण पि लश तर करणारच आहोत. आ ण महारा  दुषण नयं ण मंडळ 

(Maharashtra Pollution Control Board) च ेजे अ धकार  आहेत. या लोकांची एक स मती आप या 

अ य तेखाल  थापन करावी. यांचे पण इनपुट यात यावे. यांचे इनपुट यात घेत असताना छो या-

छो या लॉटचा पण यात वषय आहे. तर े डाई नावाची सं था आहे. ती ब डर या वतीन े र ेझट 
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करत.े रॉय साहेबांना यात यायच ेकारण यां याकड ेहॉ पीट स, आरो यच ेसगळे आहे. यामुळे या 

सव वभाग मुखांची एक स मती तुम या अ य तखेाल  गठ त करावी. कारण हा शहरा या संपूण 

पयावरणा या अनुषंगान े खूप मह वाचा वषय आहे. एमआयडीसी या अ धका-यांना देखील यात 

यावे.  

 मी पु ढल माणे उपसूचना देतो- “मा.आयु त यांच ेअ य तेखाल  मा. शांत ठाकूर-

उपसंचालक नगररचना, मा.पठाण-उपशहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वै यक य 

अ धकार , महारा  दूषण नयं ण मंडळाचे अ धकार  आ ण एमआयडीसीचे आर.ओ. आ ण 

े डाई या सं थेचा एक त नधी व वा तु वशारद संघटनेचे दोन त नधी यांची याकामी 

स मती गठ त कर यास मा यता दे यात यावी.” 

मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

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

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ९०३                                         वषय मांक - १२  

दनांक – २०.८.२०१६               वभाग- मा.आयु त   

     संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .नर व/का व/१०/आकुड /५०/२०१६ 

               द.२८/०४/२०१६ 

            २) मा.महापा लका सभा ठ. .८७४ द.२०/६/२०१६ 
   
      वषय –  महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६ 

              १५४ सह कलम ३७ (१) अ वये नदेश वकास नयंञण  

              नयमावल त, सांडपाणी या व पुनवापर करणेबाबत तरतूद  
              समा व ट करणेबाबत. 
      संदभ-  १. महारा  शासन नगर वकास वभाग आदेश . टपीएस- 
               २४१३/ना शक-१९/ . .२४५/२०१३/न व-९ द.१५.०१.२०१६     

       उपरो त संद भय आदेशा वये शासनाने रा यातील बृ ह मु ंबई महानगरपा लका व 

नागपूर महानगरपा लका वगळता उव रत सव महानगरपा लकांना वकास नयं ण नयमावल त, 

सांडपाणी या व पुनवापर करणेबाबत तरतुद समा व ट करणेसाठ  महारा  ादे शक 

नयोजन व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम १५४ सह कलम ३७ (१) अ वये खाल ल 

माणे नदेश दले आहेत.  

नदेश- 



142 
 
          रा यातील, बृह मु ंबई महानगरपा लका व नागपूर महानगरपा लका वगळता, उव रत सव 

महानगरपा लकांना, यां या च लत वकास नयं ण नयमावल त, सांडपाणी या व 

पुनवापरासंबंधीची, सोबत जोडले या प र श टात नमूद के यानुसारची तरतुद समा व ट 

करणेबाबत, महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम ३७ (१) 

अ वये सव वैधा नक कायवाह  पूण क न यथायो य ताव शासनास मंजूर तव सादर 

करावा. सदर आदेश नग मत झा या या दनांकापासून कलम १५४ या तरतुद  लागू होतील  

         सोबत संद भय शासन आदेश व या सोबत या प र श टाची छाया त मा. महापा लका 

सभे या अवलोकनाथ व नणयाथ जोडल  आहे. सदर आदेश सोबत या प र श टात वषयां कत 

बाबत खाल ल माणे तरतूद नमूद आहे.   

Regulations for Waste Water Treatment & Recycling : 

A. TYPES OF WASTE WATER  

1) Black Water: It means waste water from W.C. urinals and M.S.W. 

2) Grey Water:It means waste water from bathrooms, sinks and wash areas 

3) Apart from residential waste water, waste water generated from industrial, medical.   
commercial usage shall also be treated as per guidelines given by the Pollution Control Board. 

B. APPLICABILITY 

These regulations shall be applicable to all developments/ redevelopments, part 
developments on plots having an area of 4,000 sq. m. or more as well those mentioned 
under (C-2) to (C-6) shall have the provision for treatment, recycling and reuse of 
waste water. The applicant shall along with his application for obtaining necessary 
layout approval/building permission shall submit a plan showing the location of waste 
water treatment plant, furnishing details of calculations, references, implementation. 
etc. This plan shall accompany with the applicant's commitment to monitor the system 
periodically from the date of occupation of the respective building. 

C. REGULATIONS 

(C-1) For Layout approval / building permission 

I.              In case of residential layouts, area admeasuring 4000 sq. m. (1 acre) or 
more, in addition to the open space prescribed in the bye-laws, a separate space for 
waste water treatment & recycling plant should be earmarked in the layout. 

II.            The recycled water shall be used for gardening, car washing, toilet 
flushing, irrigation, etc and in no case for drinking, bathing, washing utensils, 
clothes, etc 

III.            On the layout plan, all chambers, plumbing lines which are a part of 
waste water treatment should be marked in different colour while submitting the 
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layout for approval to the concerned Municipal Corporation/ Council/ Approving 
authority. 

IV.          Only provision for basic civil work and required machinery will be 
proposed by the concerned Municipal Corporaion/Council. Other than this 
provision for additional machinery, pipes, tanks, landscape should be provided by 
owner developer at his own cost. 

V.            A clause must be included by the owner/developer in the purchase 
agreement that the purchaser, owner of the premises /organization or society of the 
purchasers shall ensure that. 

a.         The recycled water is tested every six months either in Municipal  

       Laboratory  or in the laboratory approved by Municipal Corporation  

       or by State Government and the result of which shall be made  

       accessible to the competent. 

      Authority/ EHO of the respective Ward Office. 

b.          Any recommendation from testing laboratory for any form of  

       corrective  measures that are needed to be adopted shall be compiled  

       Copy of any  suchrecommendation and necessary action taken shall  

       also be sent by the testing laboratories to the Competent Authority /  

       EHO of respective wards 

(C-2)  Group Housing / Apartment Building 

 I.        In case of group housing if the built-up area is 2000 sq. m. or above or if 
consumption  of water is 20,000 lit/day or more, or if a multi-storied building 
which has 50 tenements or more, then waste water treatment and recycling plant as 
mentioned in (C-1) should be constructed. 

(C-3) Educational, Industrial, Commercial. Government, Semi-government organization  

         hotels, lodging, etc.        

                 For all buildings in this category havinga build-up area of 1500 sq. m. or 

                 More and if water consumption is 20,000 lit/day or more, then provision for 

                 wastewater treatment and recycling plant as mentioned in (C-1) is 

                 mandatory. 
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 (C-4) Hospitals    

                 All hospitals having 40 or more beds must provide a waste water treatment 

                 and recycling plant as mentioned in (C-1). 

(C-5) Vehicle Servicing Garages  

                 All vehicle servicing garages shall ensure that the waste water generated 

                 through washing of vehicles is treated and recycled back for the same use as 

                 mentioned in (C-1) 

(C-6) Other hazardous uses   

                All other establishments / buildings where chances of waste water generated 

                 containing harmful chemicals, toxins are likely and where such water 

                  cannot be directly led into municipal sewers, the concerned competent 

                  authority may direct the owners, users of such establishments, buildings to 

                 treat their waste water as per the directions laid in (C-1)   

D. PENALTY  

      i           Any owner/developer/organization /society violating the provisions of  

         these- bye-laws, shall be fined Rs. 2500 on the day of detection and if the 

                  violation continues, than shall be fined Rs.100 for every day as concrete 

                  action after written notice from the concerned competent authority.   

      ii.         If the results of test as mentioned in (C-1 i. a. b.) are not satisfactory, then 

                  the concerned owner/developer/organization/society shall be charged a 

                   penalty of Rs. 300/- per day till the necessary preventive action is taken  

         and disconnection of water connection also. 

            उपरो त शासन नदेशा नुसार पपंर  चंचवड महापा लके या मंजूर वकास नयं ण 

नयमावल त   सांडपाणी या व पुनवापर  तरतुद समा व ट करणेसाठ  महारा  ादे शक 

नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास 

तदनंतर फेरबदलाची सूचना स द क न हरकती व सचुना माग वणे, संबं धतांना सुनावणी 

देऊन हरकत व सूचना अजावर अं तम नणय घेऊन फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर तव 

सादर कर यास मा.आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका  यांना ा धकृत कर यास मा यता 
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देणेत येत आहे. तसेच “मा.आयु त यांच े अ य तेखाल  मा. शांत ठाकूर-उपसंचालक 

नगररचना, मा.पठाण-उपशहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वै यक य अ धकार , 

महारा  दूषण नयं ण मंडळाचे अ धकार , एमआयडीसीचे आर.ओ. आ ण े डाई या सं थेचा 

एक त नधी व वा तू वशारद संघटनेचे दोन त नधी यांची याकामी स मती गठ त कर यास 

मा यता दे यात येत आहे.” 

  अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

      -------  

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

ठराव मांक – ९०४                                         वषय मांक - १३  

दनांक – २०.८.२०१६               वभाग- मा.आयु त   

      संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .आरो य/२/का व/३६९/२०१६ 
               द.०८/०७/२०१६ 
 
 देशातील सव शहरां मधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य मळावे या 

कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा 

उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अ भयान संपूण 

देशाम ये राब व याची घोषणा द.२/१०/२०१४ पासून केलेल  आहे. महारा  शासनाने देखील 

क  शासना या “ व छ भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  

अ भयान (नागर )” राब वणेबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन नणय . 

वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या 

अ भयानाचे अनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची र कम (अनुदान) . वमअ-

२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१५  अ वये नगत करणेत आलेल   आहे.   

   सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  

यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु त करणे (Open 

Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ नुसार 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अ भयानांतगत वैय तीक 

शौचालय उभारणी कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे.  नगर वकास वभाग मं ालय, 

मुंबई -३२ यांचे कडील ा त प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग 

द.१७/८/२०१५अ वये सदर अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून 

खाल ल माणे अनुदान ा त झाले आहे. 

व छ महारा  अ भयान (नागर )  क शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 
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 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि क घरगुती शौचालय ८४,९६,०००/- १,६९,८८,०००/- 
२ सामुदाियक शौचालय ३४,६७,०००/-    ११,५६,०००/- 
३ व छ महारा अिभयानाचे ँ डग 

( मािहती, िश ण व सार आिण 
जन जागृती ) 

५,९०,०००/-      १,९७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/-            ५०,०००/- 
५ एकूण १,२७,०३,०००/- १,८३,९१,००० /- 
  क शासन व रा य शासन एकूण 

अनुदान  
३,१०,९४,०००/- 

         वर ल माणे ा त 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 वैयि तक 

घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 

        यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनांक ३०/४/२०१६ अखेर प  "अ " माणे 

कामकाज झालेले आहे.शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, दनांक १९/११/२०१५  

अ वये "नागर  था नक वरा य सं थांमधील व छ महारा  अ भयान (नागर ) या 

अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब संबं धत नागर  था नक वरा य सं थे या येक 

म ह या या सव साधारण सभे या वषय सूचीवर कायम व पी समावेश क न या वषयाचा 

स व तर आढावा सव साधारण सभेम ये घे यात यावा " असे  कळ वलेले आहे. 

           व छ महारा  अ भयान ( नागर  ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३०/६/२०१६ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 
                                 प  “अ” 

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

शेरा 

िज हा  पुण े  

वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटुंबांची सं या ५,१३७  

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

 सं या   
४,६७६ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या ३,४९४  
बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय २,१२६  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय २,११४  

बांधकाम सु  झाले या सामुदाियक ३६१ िसटस  
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           सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.    

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

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-    

      अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

       ------ 

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

ठराव मांक – ९०५                                       वषय मांक - १४  

दनांक – २०.८.२०१६             वभाग- मा.नगरस चव   

                           मा. वधी स मती   
 
           अ) द. ३/६/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   

      ब) द.१७/६/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.     
 
मा.अ णा भालेकर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         --------  
 
 
 

शौचालयांची सं या शौचालय 
बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय १२७   िसटस  

िनगत करणेत आलेला 
पिहला ह ा  ३,३६५ लाभाथ  

GOI+GOM= २०१.९ लाख 
 

GOI  = २०००/- व  
GOM = ४०००/- िह सा 

ULB           = ६७.३० लाख ULB  = २०००/- िह सा 
 एकुण                    २६९.२ लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा  १,००७  लाभाथ  GOI + GOM=६०.४२ लाख 

GOI  = २०००/- व  
GOM = ४०००/-िह सा 

  ULB    = २०.१४ लाख ULB  = २०००/- िह सा 

 एकुण                    ८०.५६ लाख  
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मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
 
ठराव मांक – ९०६                                       वषय मांक - १५  

दनांक – २०.८.२०१६             वभाग- मा.नगरस चव   

मा.म हला व बालक याण स मती    
 

                  द.२५/५/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   

मा.अ णा भालेकर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१      तकूल- ० 

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

      --------  

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 
ठराव मांक – ९०७                                       वषय मांक - १६  

दनांक – २०.८.२०१६             वभाग- मा.नगरस चव   

मा.शहर सुधारणा स मती       
        

                         द.१९/५/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.अ णा भालेकर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१      तकूल- ० 

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

      --------  

मा.समुन नेटके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
 
ठराव मांक – ९०८                                       वषय मांक - १७  

दनांक – २०.८.२०१६             वभाग- मा.नगरस चव   

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती    
 

 द.१८/५/२०१६, द.२०/५/२०१६ व द.१/६/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
 
मा.अ णा भालेकर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१      तकूल- ० 

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

      --------  

 

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
 
ठराव मांक – ९०९                                       वषय मांक - १८  

दनांक – २०.८.२०१६             वभाग- मा.आयु त 

         संदभ :-१) मा. हरानंद उफ ड बु आसवाणी, मा.रो हतअ पा काटे यांचा   

                  ताव- 

               २) मा. थायी स मती ठराव मांक १६७११ दनांक १२/०७/२०१६   

       ३) मा.सभापती, थायी स मती यांचेकडील द.१८/७/२०१६ चे पञ.   
 
 मौजे पंपर  येथे नवा सतांची वसाहत सन १९४९ पासुन आि त वात आहे. पंपर  कॅ प 

मधील बॅरॅ स कमी े ा या अ ं द ं द या असून येथील बांधकामे दाट घनतेची आहेत. 

यामुळे बॅरॅ स े ाचा वकास हा दाटव ती स य व पाचा आहे. पंपर  चंचवड शहरा या 

जू या ह ीच ेमंजूर वकास योजनेत पंपर  येथील नवा सतांची वसाहतीमधील बॅरॅ स दाटव ती 

े  हणून दश वले या नाह त. वकास नयं ण नयमावल तील बगर दाटव तीचे 

नयमानुसार बॅरॅ स े  वकसन करणे नयमा माणे श य होत नाह . पंपर  चंचवड 

शहरा या मंजूर वकास योजनेत पंपर  कॅ पमधील बॅरॅ स े  दाटव ती हणून दश व यास 

दाटव तीचे नयमानुसार नाग रकांना बांधकाम परवानगी मळू शकेल. सबब पंपर  चंचवड 

शहरा या मंजूर वकास योजनेत पंपर  कॅ प मधील बॅरॅ स े  दाटव ती हणून 

दश व याकामी महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये 

फेरबदल कर यास आ ण फेरबदलाची सव वैधा नक कायवाह  पुण क न फेरबदलाचा ताव 

शासनास मंजुर साठ  सादर कर याकामी मा.आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना 

ा धकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

         यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१              तकूल- ० 

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

         -------- 
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मा.महापौर - सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे.   
 
 

                                 
                                                 (धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब) 

    महापौर 
     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

      पंपर  - ४११०१८ 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका  
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/४५२/१६ 
दनांक – २५/११/२०१६                          
  

                                                                              
नगरस चव 

            पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                       पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना.   
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 ( वषय मांक ११ चे लगत) 
        (मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .नर व/का व/१०/आकुड /३८/२०१६ द.११/०४/२०१६) 
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( वषय मांक १२ चे लगत) 

         (मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .नर व/का व/१०/आकुड /५०/२०१६ द.२८/०४/२०१६) 
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