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मा.महापािलका सभा 
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  यािशवाय मा. ावण हड कर - आयु  , मा.पाट ल-अित र  आयु  (१),    
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.कंुभोजकर-मु य 
लेखाप र क, मा.कोळंब-े मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.पवार-उपसचालक नगररचना, मा.तुपे, मा.िनकम, भालकर - सह 
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शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर अिभयंता, मा.दरुगडेु, मा.झगडे, मा.खोत,  
मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.गाडेकर- .सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान 
अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, औ. .क  मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक 
िश ण वभाग), मा.डॉ.साळव-े अित.आरो य वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- 
अिध ाता वायसीएमएच, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.भोसले, मा.देशमुख, मा.वाघुंडे-
कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-पशुवैदयक य अिधकार , मो.गोफण-ेआरो य 
अिधकार , मा.बहुरे- शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार  हे अिधकार  
सभेस  उप थत  होते.    
                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
मा.शारदा सोनवण े- मा.महापौर साहेब, हंगणघाट जळ तकांडातील पड त ा या पकेचा 
मृ यू, वदया बाळ- म हलां या अिधकारासाठ  आयु य वेचणा-या ये  सामा जक 
कायक या, संपा दका आ ण ले खका यांचे िनधन, रमेश रंजन- ज मु का मरमधील 
ीनगरम ये दहशतवादया समवेत झाले या चकमक त सीआरपीएफचा जवान शह द, 

िगर राज कशोर- प ी वजेते लेखक आ ण िश णत  यांचे िनधन, काकासाहेब िचतळे -
िचतळे उदयोग समुहाचे मुख यांचे िनधन, वलास नखाते- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील कमचार  व कमचार  महासंघाचे संचालक यांचे िनधन, सुरेश खांबे- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मु य िलपीक कमचार  यांचे िनधन, भाकर जनादन 
िमरजकर- िचंचवड गावातील सामा जक कायकत यांचे िनधन, सुिशला वसंत िमरजकर -
िचंचवड गावातील यांचे िनधन, अशोक द ाञय सायकर- िचंचवड गावातील यांचे िनधन, 
संगीता सुभाष बारण-े थेरगाव, राणूबाई नागूभाउ बारण,े ीम.िचखले यांचे दु:खद िनधन 
झा याने यांना दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडते. हंगणघाट 
येथील जळ त हा याकांडात पड त असले या पंचवीस वष य ा या पका अं कता 
हचा मृ यू झालेला आहे तर  ती या वषयी आ हां सव नगरसेवीकांना दांजली 
वाहायची आहे तर  यासाठ  आ हांला संमती दयावी.        
मा.माधवी राजापुरे -  मा.महापौर साहेब, सूचनसे अनुमोदन देते. 
मा.महापौर -  दांजली अपण कर यासाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
मा. यंका बारस े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच 
शारदाताईनी आप या सवासमोर हंगणघाट जळ त करणाब ल यांनी या ठकाणी 
मु ा मांडला. खरतर कालच िशवजयंती झाली आ ण या िशवरायां या महारा ाम ये 
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आज आ हांला मह लांना या सभागृहाम ये जळ त हा याकांड वषय घेवून 
या ठकाणी भावना य  कर याची तु ह  संधी दली, खरतर ह  दुदवाची गो  आहे. 
आपला भारततर जळतोय, जळतोय का याला कुणीतर  जाळतंय हा एक 
मह लां या सुर ततेचा गंभीर मु ा आहे. आपण आज २१ या शतकाम ये 
वाटचाल करतो आ ण आजह  आपला कायदा, सुर ा आ ण मह लां या ती 
असलेला आदरभाव आप याला दसेनासा होत चालला आहे. “कणखर देशा, महारा  
देशा, दगडां या रेषा असं जे महारा ाच वणन आप या जनमना या दयावरती 
कोरलेल आहे आ ण अशा णी हा कणखर महारा  आज रडतो. आप या लेक , 
सुणा या ठकाणी जळत आहेत. महारा ाम ये आज पालघर या, नवी मुंबई कंवा 
हंगणघाट, परवा दवशी झालेली लासलगावची घटना, अगद च लांबची नाह तर 
आप या पु यातली सु दा घटना. अशा अनेक घटना आहेत क  या घटना आप या 
दयाला चटका लावून जातात. परंतु जोपयत आप या र ाच नातं कुणीतर  

या ठकाणी जळतं नाह  तोपयत या घटनेची गंभीरता आपण यायला पाह जे ती 
गंभीरता या ठकाणी िनमाण होत नाह . आपल गृह खातं, आपल रा यसरकार 
यािशवाय जागृत होत नाह  ह  अ यंत दुदवाची गो  आहे. एवढे चांगले चांगले 

आप याकड कायदे असताना या कायदयाचा वापर आपण का करत नाह त. हा 
मोठा गंभीर  आम या सार या सुिश ीत मह लां या मनाम ये िन तच आहे. 
ह  जी घटना झाली, पे ोल बाटलीम ये िमळते हणजे केवढ  ह  गंभीर गो  आहे. 
याच माणे ऍसीड सार या गो ी, केमीकल मेड कलम ये ईझीली िमळतात 

या यावरती गंभीर कायदे का बरं होत नसतील. मी आज महारा  सरकारला 
आवाहन करते क  जे सुट पे ोल कंवा ऍसीड सारख केमीकल या गो ी सु टया 
व पाम ये नागर कांना िमळणार नाह त यासाठ  जा तीत जा त खर आ ण 

कठोर असे िनणय घेतले पाह जेत. है ाबादम ये आपण बघीतल क  एका 
मह या या आत या ठकाणी िनकाल लगेच, पण आपला महारा  का बरं असे 
िनणय घेत नाह . या एक मह या या काळातच एवढया घटना का वाढले या 
आहेत. एवढ  असुर तता मह लां या मनाम ये का बरं िनमाण झाली. का एवढ  
मह लांना अंदोलन करावी लागत आहेत. आपण फा ॅगवरती एखाद  केस घेतो पण 
याचा िनणय लागत नाह . आज िनभया सारखी द लीतली घटना आहे. जेलम ये 

वषानुवष हे खातात, यांना आपण पोसतोय परंतु आपण यांना िश ा करत 
नाह त. यांना फाशीची िश ा झाली पाह जे. यांना ती वेदना सलग करायला 
लागली पाह जे. आज िनभयाची आई जेल या बाहेर अंदोलनाला बसते क  मा या 
मुलीला याय िमळावा हणून. अशा कतीतर  िनभया या आई आहेत क  या 
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आप या याया या ती ेम ये या ठकाणी महारा ाम ये वाट बघतोय पण महारा  
सरकार माञ कशाची वाट बघतय. हा खुप मोठा गहण  सवा या समोर िनमाण 
झाला आहे. अशा नामद, िन ूर असे समाजाम ये जे काह  समाजकंटक आहेत जे 
क  समाजामधली मह लांम य ेअसुर तता िनमाण करत आहेत. खरच यां यासाठ  
कठोरात कठोर िनणय यांनी घेतले पाह जेत आ ण जर कठोरात कठोर िनणय 
घेतले नाह ततर आ हां मह लांना असेच अंदोलनाला उभ रहाव लागेल. यासाठ  
अिधकािधक महारा  सरकारन े बोधन करणारे काह तर  या ठकाणी िनमाण केल 
पाह जे. लोक ितिनधीना काह ना काह तर  काम सूचवून दली पाह जेत क  
समाजाम ये या वचाराना आळा बसेल अशा कारचे काह तर  वग पण चालू केले 
पाह जेत. सं कार वगामधून सु दा समाज घडत असतो. या सभागृहातफ परत 
महारा  सरकारला आवाहन करेन क  पे ोल आ ण ऍसीड सार या व तू आहेत या 
व तू सु या प र थतीम ये नागर कांना िमळायला नाह  पाह जेत आ ण तु ह  जर  
एखादा कोटाम ये िनणय घेतलातर तो िनणय एक मह या या आत कसा लागला 
जाईल याच ने अिधकाअिधक कडक पावल उचलली पाह जेत कंवा 
कायदयाम ये सु दा आप याला आता बदल करता येतात, कायदयाम ये बदल 
कर याचे अिधकार  जर तुम याकडे आहेत तर या अिधकाराचा वापरह  तु ह  केला 
पाह जे आ ण यासाठ  महारा  सरकारला मी आवाहन करते याम ये बदल नाह  
झालातर आमचे आंदोलन आ ह  करतच राहणार आहोत आ ण आ ह  आमची 
मागणी पाठवतच राहणार आहोत. पण या सगळयाम य ेआप या मह ला माञ 
दुदवाने या याम ये जळत राहणार आहेत आ ण हे जळणं जर थांबवायच असेलतर 
महारा  सरकारन कठोर पावल ह  उचललीच पाह जेत. सभागृहाम ये आज हा 
वषय मांडला आ ण आ हां सवाना दोन श द का होईना आम या भावना य  
कर याची, महारा  सरकार पयत पोहचव याची संधी दलेली आहे याब ल मी 
आपली आभार  आहे पण खरच हे हणण आहे ते आपण सरकारतफ अिधक 
कठोरतेनी अिधक ती तेनी यां या पयत ने याची आज गरज आहे हे मी 
सभागृहात या सव लोक ितिनधीना सांगू इ छते, ध यवाद. 
मा.माया बारण-े  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरंतर ह  
हंगणघाटची घटना घडली आ ण आप या सगळयां या अंगावर शहारे उमटले. 
अतीशय लाजीरवाणी गो  राजमाता जजाऊ, ांतीसुय सा वञीबाई फुले यां या 
प पषाने पावन झाले या या महारा ाम ये मह लांवर होणा-या अ याचारा या या 
घटनामुळ संपुण महारा ाची मान लाजेनी खाली गेली. ३ फे ूवार ला हंगणघाटची 
घटना घडली संपुण देशान या या वरोधात आंदोलन केली. परंतु या मह लां या 
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बाबतीत जी घटना घडली तीचा दोष काय होता. या नराधमाने हे कृ य केलं 
याची प ी, मुलगी असूनह  यानी अशा कारच कृ य केलं, खरतर ह  

मनो वकृतीच हणाव लागेल. याच दवशी दुसर  एक घटना घडली ती औरंगाबाद 
ज हयातली िस लोड तालु यातील अंधार  या ठकाणी बअरबार या मालकानी 
घरात जावून म हलेवर पे ोल ओतून तीला जाळले. ह  घटना ताजी असतानाच ५ 
फे ूवार ला तीचाह  मृ यू झाला. हंगणघाट या या मह लेचाह  आठ दवसानी मृ यू 
झाला. या घटना ता या असतानाच पु हा ६ फे ूवार ला दुसर  घटना घडली 
पनवेलम ये ज धार  गावातील ५५ वषाची बाई. खरतर केवळ मंगळसुञा या 
चोर चा संशय, पुरावाह  न हता क  ह  तीनेच कृ य केल आहे हणून. केवळ संशया 
खाली तीन पु ष आ ण दोन मह ला, अतीशय लाजीरवाणी गो  आहे क  मह ला 
असुनह  ती या कृ याम ये सामील झाली. खरतर अशा मह लाना च पलने मार या 
िशवाय पयाय नाह . हे घड यानंतर पु हा १३ फे ूवार ला अशाच कारची घटना 
नागपूर ज हयातील सावनेर येथील ा या पका जी डॉ टर आहे ती या बाबतीत 
घडली ती या वरती ऍसीड हा ला कर यात आला परंतु ती याम ये बचावली तीने 
वत:ला याम ये वाचव याचा य  केला परंतु ती या बरोबर जी मह ला होती 

ती या चेह-यावरती आ ण ती या बरोबर जी वदयाथ नी होती ती या हातावरती 
ऍसीड पडलं. हणजे यांचा काह ह  दोष नसताना केवळ मनो वकृती, या एका 
गो ीमुळ यांना या गो ी फेस करा या लाग या. कुठेतर  या घटनांचा आपण केवळ 
मेनब या पेटवून कंवा िनदशन क न या घटना सपंणार नाह त. यासाठ  
शासनावरती कुठतर  आप याला दबाव आणावा लागणार आहे. या गो ींचा आपण 
वचार केलातर आप यालाह   पडतो क  खरच रा यात कायदा आ ण सु यव था 
यो य कारे आहे का. हे िच ह ते हाच दुर होईल जे हा आप या कायदयात 
बदल होतील. ३०२ सारख कलम आपण या ठकाणी लागू केलं परंतु याचीह  भीती 
अशा कार या नराधमाला राह लेली नाह . जत या कायदयाम ये आपण बदल 
करतो, जत या वाटा काढतो तीत याच पळवाटाह  िनघतात आ ण यालाह  
सव वी जबाबदार आपणच आहोत. कारण यावेळेस हायकोटात, सु म कोटात या 
केसेस चालतात यावेळेस यांना म ये पर एड भरपूर िमळतो ते यातन पळवाटा 
काढ याचा य  करतात. माझी मनापासूनची इ छा आहे क  अशा कारची जी 
काह  करण आहेत ती फा टॅग कोटाम ये चालव यात यावी. खुप गंभीर कारची 
या ठकाणी यांना िश ा दे यात यावी. या घटना मी आता पंधरा दवसा याच 
सांगीत या या या आ द तेलंगणाम ये जी घटना घडली याच जगाने कौतूक केलं. 
का कौतूक केल, तर ते जे आरोपी होते यांना ए कांऊटरम ये मार यात आलं, 
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दाखवल यांनी पण यांना ताबडतोब िश ा झाली. अशा कारची कौतूकाची बाब 
सगळया देशानी उचलून धरली. महारा ाम ये काय होत क  वषानुवष यांना िनकाल 
दयायला वेळ लागतो. तर  हा कुठेतर  आपलाह  नाकतपणा आहे अशा कार या 
घटना आताच घडतात अशातला भाग नाह , काल आपण िशवजयंती साजर  केली 
यांचे आपण वत:ला अनुयायी समजतो, कधी आपण यां या वचारांचा आदर 

केला का कधी आ मसात कर याचा वचार तर  केला का. नाह  केला, कारण 
आपण फ  यांचे वारस बनवतो आप याला, परंतु आप या कृतीम ये ते य ात 
दसत नाह . छञपती िशवाजी महाराजांनी पर ञी मातेसमान मानली. हणूनच 
पररा यात या ञया देखील यां या पुढे नतम तक झा या, एवढ मोठ वशाल 
दय महाराजांचच होतं. आज व तु थती राह लेली नाह . यां या काळातह  

म हलांवर अ याचार होत होत परंतु महाराज यावेळेस कठोर िश ा करत होते. 
हातपाय तोडून यांना भी ा मागायला चौकाम ये ठेवायचे आ ण येणा-या जाणा-या 
लोकांना यांना दगड मारा हणनू सांगायचे. मृ यू नाह  झालातर बाक या लोकांना 
चपराक होती क  अशा कारच जर आपण कृ य केलतर आपलीह  थती याच 
प दतीने होणार आहे. मग हे जर महाराज क  शकतात तर आपण का नाह  क  
शकत. आप याकड सं वधान आहे, आप याकडे कायदे आहेत. जर आपण 
परदेशाम ये पाह लतर तीथह  अशा कार या दूषकृ याना अतीशय कठोर कायदे 
आहेत. मा य आहे आप याकडे लोकशाह  आहे परंतु लोकशाह म येह  आपण जर 
या कायदयाम ये बदल केलेतर न क च आप याला याम येह  प रणाम 

जाणवायला लागेल. खरतर अतीशय िनंदनीय गो ी या घडतात आ ण रा यशासन 
याची दखल घेत नाह  यासारख दुसर कुठलह  कृ य या ठकाणी नाह . आपण 
लोक ितिनधी आहोत, आपलह  काम आहे क  मह लां वषयी समाजाम ये एक 
आदर िनमाण कर यात यावा. केवळ उपभोगाची व तू हणून या म हलांकड पाह ल 
नाह  पाह जे. आज आपण लाख हणतो क  मह ला पु ष समान आहेत पण 
व तु थती आहे का हो, नाह . आजह  मह लांना दु यम थान दलं जातं. 
कुठ याह  कार या िनणय येम ये ती या वचाराचा आदर केला जातो का, 
नाह . आजह  आप याकड पु ष धान सां कृती मानली जाते, जपली जाते. तर 
कुठेतर  या गो ी बदल या पाह जेत. आपली मानसीकता आपली बौ द कता बदलली 
पाह जे आ ण लोक ितिनधी हणून ती आपली ह  नैतीक जबाबदार  आहे. आप या 
या महानगरपािलके या शाळा आहेत या शाळां या माफत मह लांना वसंर णाचे 

धडे दे यात यावेत, पाठयपु तकाम ये जसे आपले वषय असतात तशाच कारचा 
हाह  एक वषय यांना देवून वसंर णाचे धडे या ठकाणी दे यात यावे असं मला 
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वत:ला मनापासून वाटत. या रा यशासनाचा या ठकाणी मी िनषेध करते, या या 

घटना घडले या आहेत या नराधमाचाह  या सभागृहात िनषेध करते आ ण 
या ठकाणी थांबते, ध यवाद. 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज 
पु हा एकदा एका मुलीवर पे ोल टाकून ती यावर ाणघातक हा ला याम ये तीचा 
मृ यू. मला वाटत रोजच पेपर वाचायला सुरवात केली क  पह यांद  अंगावर 
काटाच येतो क  आज पु हा कुठ या मह लेवर ऍसीड फेकलं, कुठ या मुलीवर पे ोल 
टाकल कंवा कुठ या मह लेवर अ याचार झाला, कुणावर बला कार झाला. या 
नराधमानी इतक  पातळ  ओलांडली क  अगद  नऊ मह या या िचमुरड  मुलीला 
सु दा या लोकांनी सोडलेलं नाह  क  अगद  ऐंशी वषा या हातार  पयत. आज 
पु हा एकदा हंगणघाट येथील भर र यावर ा या पका अं कता ह या अंगावर 
पे ोल टाकून तीला जाळ यात आलं. एवढ झालतर  रा य सरकार झोपलेलं आहे 
का. पे ोल आ ण रॉकेल एवढ  व त, मला रा यसरकारला  वचारायचा आहे 
क  तु ह  आतापयत कुठली ठोस अशी पावल उचलली आहेत आ ण या या पुढे 
तु ह  उचलणार आहात. रोज आ ह  मह लांवर झालेले आ याचारच ऐकत बसणार 
आहोत आ ण या यावर आ ह  आंदोलन करत राहणार आहोत का. हणजे 
आम या मह लां या हाताम ये प नास ट के आर ण देताना या सरकारन 
आ हांला ह  गो  दली का क  रोज तुम यावर आ याचार होणार आ ण रोज तु ह  
आंदोलनासाठ  र यावर उभे राहणार. रा यसरकारचा मी िनषेध करते. आतापयत 
या यावर ठोस पावल रा यसरकारने उचलायला पाह जे होती. कारण मुलींच फ  
नाव बदलल जात पण जात माञ एकच, ञ. मह ला वगाला संताप आलाय क  
आ ह  नेहमी कुठ या प दतीने कुठ या सरकारवर, या सरकारला आ ह  मायबाप 
समजतो या मायबापाला आ हांला रोज सांगाव लागतं का, क  आम या 
सुर ततेचा  तु ह  कुठ या प दतीन सोडवणार आहात हणून. आताच मा या 
सहकार  मायाताईनी सांगीतल क  महाराजां या काळाम ये, हो महाराजां या 
काळाम ये आप या मह लेला खरोखर आदरभाव होता पण आता तो आदरभाव या 
सरकारम ये राह लाय का हा मुळात खुप मोठा  आहे. मला वाटत यासाठ  
मा या मह ला वगाला एक माझ सांगण आहे “लाट उसळली संतापाची वचार 
आता काय, लाट उसळली संतापाची वचार आता काय, कापून टाका नराधमांचे 
हात आणखी पाय, वखवखलेले वकृत आता दसतील जेथे जेथे, ठेचून टाकू 
ह च शपथ मग क  या खर च तेथे, षंढ कायदा गडा शासन हणुनी गु हा 
पु हा हा, भीती घालतो रोजच ह ली र ता सुना सुना हा, रोजच िनघती ह ली 
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मोच घेऊन हाती दवे, दात वचकती मोचालाह  नराधमांचे थवे, कती यांका 
कती िनभया या देशी मेले या, कती अनािमक क या बचा-या िशकार मग 
केले या, स माना या रोज घोषणा वाचून म हला हसते, ग ली, द ली, शाळा, 
र ता सव च ती फसते, तूच हो आता झाशीवाली कर यासाठ  वार, नराधमांना 
दाव तळप या समशेर ची धार” मला वाटत आता या शासना या वरोधात मग 
कुठ याह  प ाची ती मह ला असो या सव प ा या मह लांनी एकञ येवून एक 
वेगळया प दतीने आंदोलन क न या शासनाला जाग कराव लागेल क  
या यामुळे कुठ याह  मह लेवर झालेला अ याय आ ह  खपवून घेणार नाह त 
आ ण यासाठ  महापौर ताई तु हांला आमची वनंती असेल क  पंपर  
िचंचवडम ये कायदा व सु यव था जी आता उजाड होते या यासाठ  तु ह  
सु दा सगळया आम या नगरसेवीकांना िमट ंगला बोलवा, आप या येक 
वॉडामधले जे  आहेत ते मांड याची तु ह  संधी दया. कारण यावेळेला 
थम नागर क हणून आ ह  आम या वॉडात काम करत असतो ते हा 

आ हांलाह  काम करणं सोप जाईल. मला वाटत सव मह लांनी यासाठ  स म 
हायला पाह जे. रा यशासनान यासाठ  जागृत हो याची खरोखरच चंड गरज 
आहे एवढच बोलते आ ण इथेच थांबते. 

मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
या ठकाणी आताच मा या सहकार  मैिञणीनी अतीशय चांगला मु ा मांडला. ख-या 
अथाने हे आज वचारायची गरज आली क  मह लांना नुसत तु ह  ल मी हणता, 
देव ठकाणी पुजता पण या ठकाणी खरच तीचा आदर करता का हा वचार 
कर याची गरज आहे. आज मग हंगणघाटची घटना असेल, नािशकची घटना 
असेल आ ण मी इथेह  दाखवून देते क  िनभया या आरोपीना अजून फाशी झाली 
नाह , याची देखील क ाने दखल घेतली नाह . याचा देखील या ठकाणी िनषेध 
करते. क ाने याची दखल घेवून या ठकाणी फाशी दलीच पाह जे होती. जर तीथ 
इतक  वष झाल उिशर होतो तर आ ह  मह लांनी काय हणून अपे ा पकडायची 
हाच या ठकाणी मला  पडला आहे. पु हा एकदा या ठकाणी मी क सरकारचा 
िनषेध क न आज जे काह  मह लांसाठ  होतय ते झाल नाह  पाह जे. मा.महापौर 
या ठकाणी आताच सुजाताताईनी अतीशय चांगला मु ा मांडला आहे क  आपण एक 
िमट ंग बोलवली पाह जे कारण क  अशा घटनाची वाढ ह  पंपर  िचंचवडम ये पण 
वाढलेली आहे. याची पण नैतीक जबाबदार  ह  आप यावरच आहे. या ठकाणी 
अतीशय चांगला मु ा यांनी दलेला आहे तर  आपण िमट ंग लावावी आ ण पंपर  
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िचंचवडम ये वाढती गु हेगार  आहे याला देखील आळा बसवावा आ ण पु हा 
एकदा मी या घटनेचा  िनषेध करते आ ण या ठकाणी थांबते. 

मा.बाळासाहेब ओ हाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
हंगणघाटसारखी घटना यानंतर लगेचच नािशकची घटना. मा.महापौर साहेब, 
गे या आठ पंधरा दवस झाल क ट यू एकएक बातमी दवसाआड चालू आहे. 
कुठेतर  अ याचार होतो, कुठेतर  अ याय होतो, कुठेतर  बल कार होतो. याच कारण 
काय, मी तु हांला आज या सभागृहाला आठवण क न देवू इ छतो क  २०१६ 
साली कोपड  या ठकाणी बला कार झाला आ ण या बीचार चा या बह णीचा घात 
केला गेला तीला ठार केल गेलं. परंतु यावेळेला काह  रा यक यानी, तु हांला 
आठवण क न दयायची मु ाम क  तोच मु ा जातीवाचक राजकारण केल गेलं. 
यावेळेस पुण महारा ाम ये कायदा आ ण सु यव था बीघडवायच काम केल,ं 
यावेळेस या वरोधकानी हे काम केल आ ण आज जे कोणी वरोधक असतील 
यांना का आज जाणीव होवू नय.े हा माझा खुप मोठा  आहे मी सभागृहा या 

मा यमातून सरकारला हा  वचा  शकतो. जे गे या पंचवाष कम ये सं वधाना 
वषयी वचारत होते, सं वधान कुठतर  तोडल जातय, बुडवल जातय हणजे 
सं वधान आज यां या हातात नाह  का. आज रा यसरकार या हातात सं वधान 
नाह  का, यां याकडे तो मु ा नाह  का. का ते वापर क  शकत नाह त, का यांचा 
शासनावरती वचक राह लेला नाह . नेमक काय राह लय. आज या पेपरला सु दा 

िस लोड या ठकाणी गर ब मह लेवरती आ ण ती या मुलावरती आ याचार क न 
तीला वह र म ये फेकून दल जातय. परवाची नािशकची घटना आहे, बस टॉपवरती 
मह लवरती पे ोल टाकून जाळल जातंय. हणजे आज हा गे या सहा मह यापासून 
चढता आलेख आहे. जस नवीन रा यसरकार स ेत आ यापासून एखादा तोहफा 
दला जातो तसा आप या नागर कांना खुप मोठा तोहफा दला जातो. याब ल 
यांच अिभनंदन करायच का िनषेध करायचा हे नागर कांनी ठरवायचं. मला पु हा 

एकदा आठवण क न दयायची आहे क  येकवेळेस यांनी राजकारण केलय. 
यावेळेस या छोटया गो ी हण या गेल पंरतु या माणे बॉ ब हा याम ये 
यावेळेसचे उपमु यमंञी आर.आर.पाट लांनी राजीनामा दला होता याच माणे 

आजचीह  जबाबदार  वका न आजचे उपमु यमंञी यांनी का राजीनामा देवू नये 
असा मला  वचारायचा आहे. आज जर महारा ाम ये कायदा आ ण सु यव था 
जर ढासळत असेलतर हे रा यसरकार खरोखर षंढ आहे का, आता सुजाता ताईनी 
सांगीतल यां या कवीतेमधुन. कायदा तर जागेवरती आहे परंतु कायदयाच पालन 
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करणारे, कायदयाच अवलंबन करणारे जर यो य नसतीलतर कायदा कतीह  चांगला 
बनवला, कतीह  परखड बनवलातर तो कायदा यो य ठरणार नाह  कारण शासनाच 
काम आहे, रा यक याच काम आहे यांनी तो कायदा आ ण सु यव था पाळली 
गेली पाह ज, यांनी शासनावरती वचक ठेवला पाह जे. परंतु हा वचक दसून येत 
नाह  हणून मी आज या रा यसरकारचा िनषेध करतो आ ण  याच बरोबर आज 
खुद उपमु यमंञी यांनी ती जबाबदार  वका न कुठेतर  आप या मनाम ये दाद 
देवून यांनी राजीनामा दला पाह जे. याच बरोबर मी या मा या बह णीना 
भावपुण दांजली अपण करतो आ ण माझे दोन श द संपवतो. 

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मला असं 
वाटत क  आज आपण मह लां वषयी जर बोलत असूतर, राजकारणाचे आपण 
अंदोलन करतो, यांनी का केल नाह  माग यावेळेस आ ह  केल आता तु ह  करायच 
असं आमच हणण नाह  पण कमीत कमी ह  मा हती या क  कुठल खात 
कुणाकडे आहे आ ण मग राजीनामा कुठ या मं यानी कसा दला पाह जे. उगीच 
आप याला काह तर  बोलायच हणून बोलून वषयांतर करणं यो य नाह , कारण 
सभागृहाम ये सवप ीय लोक आहेत. उगीचच तु ह  बोलले हणून आ ह  बोलायच 
मह लांचा वषय परत कुठेतर  फाटयावर नेऊन सोडणार. शंभर ट के मागणी करा 
परंतु या खा याची जबाबदार  कुणाची आहे. आज जे मह लां या बाबतीत एवढ 
घडतयनां तर  सगळया आप या बांधवानी हंगणघाट या कुठ या जेलम ये याला 
ठेवलाय तीथ आपण जाऊ मी पण तुम या बरोबर असेल अशी डो यात भावना 
ठेवा. आज तेलंगणाम ये यावेळेस झाल आ ण यांना तेथे मारल, यांचे 
ए काऊंटर कर यात आले. प लकनी या पोलीसांच अिभनंदन केलं. परंतु 
यावेळेला अशी सु दा बाजू मांड यात आली क  यांनी जाणुनबूजुन मारलं. 

यां यावर गु हे दाखल करा. दो ह  बाजूनी आप याला अ यास करावा लागतो. 
कायदया या बाबीनुसार सु दा अ यास करावा लागतो हणून आम यासार या 
िसनीअर मह लांनी असंजर काह तर  वेगळ बोलायच ठरवलतर आ ह  काह  इतरांची 
बाजू घेतो का अंस होईल हणून बोलताना, न क च सरकार या वरोधात बोला मी 
सु दा हणते क  सरकारला जाग आली पाह जे. कायदे कडक केले गेले पाह जे. 
फा टॅग कोट चालल पाह जे. यासाठ  कशाला आठ दवस, दहा दवस लागतात. 
पुरावे िमळालेत न क  याना फाशीची िश ा दया. जा तीत जा त दवस न 
लावता यांना चौकात फाशीची िश ा दया असं मी हणते. परंतु वेगळ वळण देवू 
नका. काह  भगीनी बोल या सगळयां या मनाम ये तेच आहे. परंतु या यापे ा 
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सु दा मन सळसळतं. आम याकडेह  सुना आहेत, मुली आहेत, नातवंड आहेत. 
आज समाजात जी घटना घडते ती छोटयात या छोटयात अगद  वृ द मह लांपयत 
अ याचार चाललेले आहेत आ ण हे अ याचार आपण नेहमी डोळयानी बघत असतो, 

येक ञला आ ण पु षाला सु दा अंतकरण आहे या येकला असं वाटत 
असतं क  अशी घटना घड यानंतर आपण तीथे जाव आ ण आपण या नराधमाना 
काह तर  वचक हणून काह तर  केल गेलं पाह जे असं येकाला वाटत असंत. 
कारण आपण जीवंत माणस आहोत. येकाला असं वाटत असतं माझी घरात 
बायको आहे, माझी मुलगी आहे, माझी बह ण आहे असं येकाला वाटत असतं. 
या ीकोनातून येका या मनाम ये ह  भावना आहे. सभागृहा या वतीने 

मा.महापौर हे रा यसरकारला पाठवा, क सरकारला पाठवा. मग रा यसरकारनी 
केल नाह तर मग क  सरकारन िनभयाबाबतीत का केल नाह . कुठल सरकार आहे 
याच काह  घेणंदेण नाह . मह लांची सुर ा पह ली मह वाची असं मला या संगी 

वाटतं. मा.महापौर आप या महापािलके या शाळा असतील तु ह  िश णमंञी यांना 
पण पाठवा येक शाळेम ये मुलीला परसे टेज चांगले नाह  िमळालेतर  चालतील  
परंतु ती वावलंबी झाली पाह जे. तीला चांगल कराटयाच िश ण दलं गेल 
पाह जे. तीला वसंर णा या सगळया गो ी द या पाह जेत. येक वदया याला 
पाच वष मे टेन केलं पाह जे. येक य न पाच वष िमलीटर म ये काम क न 
यायला पाह जे हणजे याला समाजाच आ ण सगळया गो ीच भान राह ल. आ ण 
या कायदयानुसार आ ण या त वावनुसार चाल यासाठ  माणस तयार राहतील, 

मह ला तयार राहतील, मुल तयार होतील. जी अं कता हणून मुलगी होती ती 
इतक  देखणी होती क  काय तीची चुक होती. या मुलीकड बघीत यानंतर 
सभागृहाम ये बोलायला श द सु दा नाह त. या माणसाच ल न झालेल होत 
याला वत:ला मुलगी आहे, आप या मुली या बाबतीत एक सकद सु दा या या 

मनाम ये वचार आला नाह  क  मा या मुली या बाबतीत जर अंस काह  घडल 
असतंतर का होईल. अं कता तर गेलीच गेली परंतु या बाईला आ ण ती या 
मुलीला आज यावेळेला जगायच आहे यावेळेला तुझा बाप असां होता, हे या 
मुली या मनाम य ेआयु यभर गाठ होवून राहणार आहे क  तुझे वड ल असे होते. 
तु या वड लांनी हे कृ य केल आहे. आ ण हणून क सरकार असो कंवा 
रा यसरकार असो तु ह  सगळया बरोबर या मी पण तुम याबरोबर अंदोलनाला 
आहे. क सरकारकड पण अंदोलनाला आहे आ ण रा यसरकारड पण अंदोलनला 
आहे. आंदोलन करायलाच पाह जे, सरकारने दो ह  गो ीला जबाबदार ध न या 
लोकांना लवकरात लवकर िश ा झाली पाह जे. आपण जेवढया भागात आहोत 
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तेवढया भागातला पह यांदा वचार करावा. आपण आप या लोकांना आप या 
ऐर याम ये जसं मगाशी मी सांगीतल क  माई तु ह  सगळया नगरसेवीकानचंी 
बैठक बोलवा. कमीत कमी आपण चांगल केल गेलं पाह जे. या ीकोनातून 
आपण य  केले गेले पाह जेत. आप या इथे सु दा कतीतर  घटना घड या 
जातात. आज ट ह वर दाखवत होते क  वषाला २२ हजार, २५ हजार मुली, मह ला 
बेप ा होतात. बेप ा झाले या मह ला सापडत नाह त. हणजे ह तर या यापे ा 
वाईट घटना आहे. परवा या दवशी एक आकरा वषाची मुलगी बेप ा झाली. रोज 
ट ह वर दाखवल जातं. मग या मुली जातात कुठं. बेप ा हो याची सं या पण 
भयंकर आहे. आज समाज वकृतीन भरलेला आहे. या यासाठ  आपण काय केलं 
गेलं पाह जे. हे सु दा आपण बघीतल पाह जे. आपण समाजाम ये काम करतो, 
राजकारणापे ा आपण समाजकारण करतो असं आपण हणतो तर मग आपण 
काय केल गेल पाह जे. समाजकारण जर आप याला करायच असलेतर आपण मग 
काय केल गेल पाह जे याचा सु दा आपण वचार केला गेला पाह जे. कॉलेजमधली 
मुल असतील, सातवीचे, आठवीचे, नववीचे, दहावीचे मुल असतील या सगळयाना 
सगळया गो ीच प ीकरण हे सगळ शाळेतून दल गेल पाह जे. आ ण हणून 
आपण हाळू हाळू समाज बदली केला पाह जे. आपण रा यसरकारला अगद  
ठणकावून वचा  क  तु ह  या नराधमाला कती दवसानी फाशी देणार आहात हे 
सांगा. उ जवल िनकम यां याकड केस गेलेली आहे. आपण उ वल िनकम यांना 
सु दा सगळेजण पञ पाठवू शकतो. वचा  शकातो क  आज कतवा दवस आहे 
आ ण कती दवसात तु ह  केस उभी करणार आहात. तर  आज याला वेगळ 
वळण न देता ओ हाळ यां या बोल याचा उ ेश वाईट आहे असं मला हणायच 
नाह  माणुस ओघाने बोलून जातो. उपमु यमंञी यांच नाव घेतल हणून मला ञास 
होणार नाह  हे ल ात ठेवा. चुक  असेलतर शंभर ट के आजीतदादा राजीनामा 
देतील हेह  तु हांला आतापासून सांगते. पण यां याकडे ते खातं असलं पाह जे. 
आज आ हांला सु दा ते असं सांगतात क  मी आताशी उपमु यमंञी आहे. तुम या 
सगळया कामासाठ  नाह  झालो. मला बाक चे पण काम आहेत. हणून 
जबाबदार पुवक  बोलावं इतकच आमच हणण आहे. इतर गो ी बाजूला राहतात 
आ ण तु ह  आ ण आ ह च भांडत बसतो. बाक  ठकाणी वर क  रा य सगळ 
अलबेल चाललेल आहे. तु ह  आ ह  इथ का वाद घालायचा आ ण चांग या 
प दतीने सभागृहाम ये वषय झाले पाह जेत. आपण ठराव करा, सगळया 
नगरसेवकां या सहया या आ ण क सरकारला, रा यसरकारला हे पाठवा क  
आमची ह  भावना आहे क  यांना लवकरात लवकर फाशी झाली पाह जे. पोलीस 
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यंञणा वाढली पाह जे. मा.महापौर साहेब आपण हे केल गेल पाह जे क  पोलीस 
आयु ालय इथे आहे. आप याकडे पे ोलींग या सु दा गाडया नाह त. १०० नंबरला 
फोन केला तर गाड  येवू शकत नाह . कारण पोलीस टेशनवाले सांगतात क  
पे ोलींगवा याकड गाडयाच नाह त. मग आता महापािलकेनी यांना गाडया 
पुरवाय या का. आपण काय केल पाह जे, आपण मोच काढले पाह जे, आपण 
आंदोलन केले पाह जे, आपण पोलीस आयु ाना जावून बोलल पाह जे. आम या इथ 
आम याकडे सुर ावाले चांग या प दतीने वाढले पाह जे. आपण या यावर 
उपाययोजना सु दा चांग या प दतीने शोध या पाह जेत. मला तर बोलायची इ छा  

न हती कारण बोलायला श द नाह त. इतक  सुंदर देखणी मुलगी या घरातली 
गेलेली आहे या आई वड लाच काळ ज कस फाटत असल आ ण आज आपण या 
वषयावर जर चचा करतो तर ते आईवड ल हणतील तु ह  आम या वषयी काह  
चचा क  नका.  िनभया या आईला बघीतलना तर ती ओरडून ओरडून सांगते, या 
लोकांची फाशी दरवेळेला पुढे पुढे जाते. आपणह  एक आई आहोत यावेळेला असं 
वाटत क  अस कोण बोलू शकतं. बोलायची सु दा ह मत नाह  आ ण बोलायची 
सु दा ताकद मा यासारखीत नाह  क  अशा वषयावर सभागृहात बोलाव.  
लवकरात लवकर फा टॅग कोटात जावुन या नराधमाना लकवरात लवकर फाशीची 
िश ा देता येईल. आपल आयु ालय, आपली पंपर  िचंचवडची यंञणा आपल पुण 
पंपर  िचंचवड शहर, आजूबाजूचा प रसर या याम य े पोलीस यंञणा असेल वेळ 
आलीतर आपण न क  देवू आपण इतके करोडो पये खच करतो. एखादा पुल क  
नका कंवा आणखीन काह  एक दोन गो ी क  नका पण कॅमेरा बसवा हे पण मी 
मागे सांगीतले होते. शहराम ये सगळ कडे कॅमेरे बसवले गेले पाह जेत. सगळ कडे 
सगळया यंञणा सुरळ त चाल या पाह जेत. माट िसट या तु ह  केबल टाकताय 
या यातन काय काय गेल काय तु हाला मा हती आहे. नाह तर कॅमेरेसाठ  परत 

खोदून ठेवा. हणून सगळया शहराम ये कॅमेरे हे चांग या प दतीने बसले गेले 
पाह जेत. सगळा ऐर या क हर झाला पाह जेत. यंञणा इतक  फा ट असली पाह जे 
क  कुठ याह  ठकाणी कुठली गो  घडली तर  पोलीस चौक ला कंवा पोलीस 
टेशनम ये जथे जथे आपण कॅमेरे बसवलेत एक यां याकडे कॉपी असली पाह जे 

आ ण एक मा याकडे कॉपी असली पाह जे. याचीह  यंञणा पाह जे तरच या 
िचमुरड ना या मह लांना दांजली वाह यासारखी वा टेल नाह तर उगाचच 
ओरडायच, उठायच, बसायच, तु ह  बोलतात हणून आ ह  बोलायच आ ह  
बोलतोत हणून तु ह  बोलायच हे कर यात काह  अथ आहे अस मला वाटत नाह . 
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मनापासून मा याकडून मा या कुटंूबीयाकडून, प ाकडून सगळयाकडून मी भावपूण 

दांजली वाहते आ ण थांबते.     

मा.मीनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवात 
थम जे असे कृ ये करतात ते नराधम कुठ या जातीचे, कुठ या पातीचे कंवा 

कुठ या प ाचे कंवा कुठ या क शासना या काळातले कंवा रा यशासना या 
काळातले हे नसतात. यांची ह  वृ ी ठेचली गेली पाह जे. आज या या घड ला 
कोणीह  या बाबतीत राजकारण न करता, याला याला दोष दे यापे ा येकानी 
क शासनाने आ ण रा यशासनाने यांची यांची कत य लवकरात लवकर पुण 
क न अशा नराधमाना िश ा होणं मह वाच आहे. कारण अशा गो ी या कुटंूबावर 
होतात याचेसारख दु:ख आपण फ  बोलून होत नाह , या कुटंूबाला भोगाव 
लागतं यानांच हे कळतं या यामुळे हे फ  चचा करणं आ ण याला याला दोष 
देणं या यात वेळ न वाया घालवता मा.महापौरांना मी वनंती करते क  तु ह  
रा यशासनाकड, क शासनाकडे पंपर  िचंचवड या वतीने लवकरात लवकर कारवाई 
हावी, य  िश ा हावी अशी वनंती करते याच बरोबर आपण पंपर  
िचंचवड या थम नागर क या ना याने काय क  शकतो. इथेह  भरपूर मह ला 
आहेत यां या सुर तते या बाबतीत आपण काय क  शकतो. आपण मह ला 
महापौर हणून लाभलेला आहात या यामुळे नवीन नवीन योजना आखा यात. 
मह लांना वसंर णाचे धडे या गो ी आपण करणारच आहोत. याच बरोबर 
महापौरांचा कंवा आयु ाचंा ऑनलाईन नंबर मह लांसाठ  जो चोवीस तास उपल ध 
राहू शकतो क  पंपर  िचंचवडम ये काह जर घडलतर इथे एक सुर ा क  वेगळ 
तयार करा क  फ  मह लां यासाठ . कुठली जर मह ला या बाबतीत अघट त घटना 
घडत असेल, राञी, चोवीस तास दवस राञ कधीह तर आप या वतीने, पोलीसां या 
वतीने तर ते संर ण करतीलच कमीशनर साहेब आ ण तु ह  तुम या वतीने काय 
करता येवू शकतं कंवा नवीन काह  योजना मह लांसाठ  करता येवू शकतात याचा 
आपण वचार करावा. आ ण िनभया या बाबतीत जो कार मागील काळात घडला 
याचा अजून िनकाल लागला नाह  या यामुळे या घटना वर या वर घडत 

चालले या आहेत. मी वनंती करते क  प ाच राजकारण, क ाच, रा याच असं न 
करता अशा वृ ीला ठेचल गेल पाह जे अशी वनंती करते, ध यवाद. 

मा.आशा धायगुडे- शडगे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
खरतर १० फे ूवार ला जी घटना घडली, या त णीचा शेवट या दवशी झाला १० 
फे ूवार ला सकाळ  ६.५५ िमनीटांनी. सवाच दय पळवटून टाकणार , मनाला दु:ख 
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देणार  अ यंत वाईट, दुदवी घटना ३ फे ूवार ला जो काह  अ याय, अ याचार झाला 
या अ याचारातून ती वाचेल ह  आशा ती अपे ा येका या मनाम ये होती 

आ ण ती वाचली पाह जे. ती या समोर या नराधमास िश ा दे याची संधी या 
रा याला देता आली असती. परंतु दुदवाने मृ यूशी झुंज देत देत ती सात आठ 
दवस मृ यूशी खेळत होती. १० फे ूवार ला तीचा माञ शेवट झाला. मला आठवल 
क  अगद  आजपासून वीस वषापुव  रंकू पाट ल नावाच एक करण १९९० साली, 
मी यावेळेला नववी कंवा दहावीला असेल, ती पह ली घटना आप या सगळयांना 
ात असणार , पेपरला आलेली खुप ती गाजली, गाजली या कारणांन क  अ यंत 

वाईट असं वाटत क  यावेळेला तो जो कोण नराधम होता या नराधमाला चौकात 
फाशी झाली असती, याला चौकात मारल असतंतर पु हा या मा या देशाम ये, या 
जजाऊ या रा याम ये, या िशवाजी महाराजां या भूमीम य े पु हा कोण याह  
नराधमाने ह  चुक कर याची पुनरावृ ी केली नसती.  कुठतर  कायदा आहे, याय 
आहे, सु यव था आहे या या आशा अपे ावरती आपण सगळेजण राहतो. परंतु  
परवाची घटना झाली आ ण रंकू पाट ल मा या डोळयासमोर उभी राह ली. कारण 
आपल ते आठवी नववीत त ण अस याच वय आ ण या वयात अशी घटना, 
कालपयत एखादया माणसाने एखादया मुलीला छेडलं काह तर  बोलले इथपयत 
हायचं परंतु यावेळेला रंकु पाट लची घटना घडली होती मला वाटत सगळयांना 
ती आठवत असेल. आज सभागृहाम ये प ीय राजकारण करायच नाह  असे आपण 
कतीह  हणलोतर   याचवेळेला जर आपण या नराधमाला सगळयां या दबावाने, 
आज इथे असले या सगळया मा या भगीनी, बंधु असतील जे येक भागातून 
ितनीधी व करतात. जर मा या घरात मा या मुलीला, मा या सुनेला असेल, 

मा या प ीला असेल असा जर कुणावरती अ याय झालातर आपण ग प बसूत 
का. या भावना या सभागृहाम ये येका या बोल यात न क च येतात. येकाचा 
हेतू एकच आहे. मला तर असं वाटतय क  १९९० साली याला आपण झापल 
असंततर या शहराम ये, या रा याम ये पुनरावृ ी झालीच नसती. या नराधमाला 
अशी िश ा दयायला पाह जे होती क  पु हा अशी घटना घडायला नाह  पाह जे. 
यावेळेला आपण चुकलोत. अशा चुका करत करत आज तीस वष जवळपास 

उलट यानंतर सु दा या घटना कमी हो या या ऐवजी दवसां दवस वाढतात. 
कधीतर  दोन-चार- सहा मह यातून एखाद  घटना घडायची, दुदवाने आज माञ 
रोजच वृ पञ उघड यानंतर फ  नाव बदलतात माञ जी काह  मानहानी होते ती 
रोजचीच झाली, िन याची झाली. मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती करते क  
या रा याचे गृहमंञी असतील यां यावर जबाबदार  येते, आता ताईनी बोल या या 
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ओघात आमचा शेखर हणाला क  उपमु यमंञी हे काह  प ाचे नाह त, 
जबाबदार चा वषय होता आ ण यांची जबाबदार  स मा.महापौर साहेब वनंती 
करते क  यांना आपण सगळयांनी, आप या सगळया नगरसेवकांची १३३  
नगरसेवक वकृत सह त या सगळयांनी एका पञावर िलह ल पाह जे क  आम या 
शहरात सु दा तीच, वेगळ  अव था नाह  आ हांला आम या शहरात नवीन रंकु 
पाट ल नको, आम या शहराम ये एकह  ह याकांड या पुढ या काळात आ ह  सहन 
करणार नाह त. कोण यां नां कोण या मुलीवर अ याय होतो, अ याचार होतो आ ण 
ती बळ  जाते, ती या बरोबर तीच कुटंूब आयु यभराच उ दव त होतं. आज िनभया 
ह याकांडाचा कार सगळयांना माह ती आहे. िनभया काह  एकच चेहरा नाह  
फोटोत बघीतला, फोटोत बघतो, दुदवाने आपण समोर पाह लतर आपण िन तपणे 
आप या भावनाना आपण आवर पण घालू शकणार नाह त. या लोकांना िश ा 
झालीच पाह जे. का इत या वष तीला मागणी करावी लागते. ती या नंतर अशा 
अनेक िनभया या देशाम ये या रा याम ये घडत असतात. परंतु मला वाटते क  या 
रा यातील एक घटक हणून असणा-या गृहमं यांनी यांचा राजीनामा दयायचा का 
तर िन तपणे दला पाह जे. आ ण या पुढ या काळाम ये जे काह  अशा दुदवी 
घटना घडणार नाह त या कोनातून आप या सगळयांचे १३३ लोकांची पाऊल 
उचलली गेली पाह जेत. जसं आपण रा याब ल बोलतो या ीकोनातून आपण 
हया शहराब ल सु दा बोलल पाह जे. आज हाके या अंतरावरती पोलीस आयु ालय 
आहे. या आयु ालयात सु दा आप या सगळयांची एकदा भेट झाली पाह जे. १३३ 
नगरसेवक कोण याना कोण या भागाचे ितनीधी व करतात यां या भागात 
एक ना अनेक चुक या गो ी घडत असतीलतर या वेळ च रोख या पाह जेत. इथ 
यायच या सभागृहात उभ रहायच आ ण कुणालातर  दांजली अपण करायची या 
कामासाठ , या गो ीसाठ  या वाईट घटनेसाठ  ह  दुदवी वेळ पु हा या सभागृहावरती 
येवू नये या कोनातून िन त आपण य  केले पाह जेत. इथ यायच 
सभागृहात उभा रहायच, कुणावरती टका करायची नाह  परंतु याच बरोबर ती 
माझी जबाबदार  आहे, माझ कत य आहे अ  कत य आहे या भावनेतून सु दा 
आपण सगळयांनी बघीतल पाह जे. हणजे जर का याचवेळेला रंकु पाट ल या 
घटनेला आपण थांबवू शकलो असतोतर िनभयाच करण झाल नसतं, है ाबादच 
करण झाल नसतं न हेतर आज या अं कताच करण झाल नसतं. आज 

शासनाकडून जो वचक जी कायदा सु यव था असते ती आज यां यात राह लेली 
नाह . आज आपण वृ पञ उघडलतर अनेक घटना आप याला दसतात. 
फसवणूक या असतील, लुबाडणूक या असतील याच बरोबर मह लांवरती अ याय, 
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अ याचार घडणा-या घटना असतील मा.महापौर साहेब, अशा घटना घडतातच का. 
आज एक कडे ५० ट के आर ण आहे, सभागृहाम ये आ ह  सगळया मह ला 
भगीनी पु षा या खांदयाला खांदा लावून काम करतो. आज सभागृहातच न हेतर 
आज आपण हणतोय एकवीसा या शतकाकडे वाटचाल करतो. आज मह लांना 
उ च थान आहे. पुजा असेल क  मह लांनी पुढे यायच हाळद -कंुकू वहायच आ ण 
हाळद -कंुकू वाहून नम कार करायचा इत या पुरतीच आमची मह ला मयाद त 
नाह हो. आम या मह लेम ये सु दा ताकद आहे परंतु ती ताकद आपण सगळयांनी 
एकवटली तर िन तपणे आपण येथून पुढ या काळाम ये होणा-या चुक या घटना 
या असतात या थांबव यासाठ  आपण सगळेजण तीतकेच जबाबदार असलो 

पाह जे. स मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती करते क  आप या सभागृहा या 
वतीने आप या पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने खरतर या मुलीचा इतका देखणा 
फोटो पेपरला पह यांदा पाह ला तो डोळयासमो न फोटो जात नाह . इतक  देखणी 
मुलगी होण सु दा मा यासार या आईला पाप असेल, असं वाटत क  येथून पुढ 
इतक  सुंदर मुलगीच नको मा या पोट , इतक दु:ख या मुली या आईला झालेल 
असणार आहे. परंतु मा.महापौर साहेब आपण सगळया १३३ जणांनी सांगीतल 
पाह जे क  अंक ताला याय दलाच पाह जे आ ण याय दे याची परंपरा जी आहे 
क  यांना फाशी दयायची ह  सगळ  परंपरा आता बंद करा. भर चौकात या 
लोकांना मारल पाह जे, याची भीती, दहशत बसली पाह जे. चुक या लोकां या 
आप याला दहशती होतात, आपण गुंडाना घाबरतो आपण याला घाबरतो. का 
शासनावरती सु दा, का शासनावरती सु दा या नराधमाने घाबरल नाह  पाह जे. 

मला वाटत है ाबाद या हा याकांडाम ये जो आरोपी मुलगा होता या या आईची 
वृ पञाम ये मुलाखत होती तीच हणण वाचल होतं. ती हणाली क  मा या 
मुलाने या मुलीला मारलं, या मुलीला जर जाळल असेलतर याच कारच मरण 
मा या मुलाला सु दा याव अशी या मुलाला ज म देणार  माता सु दा हणते. ती 
हणते क  मी जर  एका मुलाला ज म दलेला असेलतर दुदव माझ क  मी अशा 

मुलाला ज म दला. मी सु दा आई आहे, मी सु दा मह ला आहे आ ण जर मा या 
पोट  असा रा स ज माला आला असेलतर या रा साला याच कारचा मृ यू 
दयावा असं जर ती माता हणतेतर िन तपणे सभागृह हणून आपण सगळया 
मह ला भगीनी असतील आपण सगळे माझे बांधव असतील क  जे येक भागाच 
ितनीधी व करतात या सगळयांना वनंती आहे क  आप याकडन सु दा 

मा.महापौर साहेब, एक पञ गेल पाह जे रा यशासनाला आ ण सांगीतल पाह जे क  
आता येथून पुढे फा टॅगम ये या मुलीला याय दला जाईल का, फा टॅगम ये 
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कती दवस, कती वष या यावर सु दा कालमयादा घातली पाह जे. फा टॅगचा अथ 
काय, कती दवसात, कती तासात. खरतर तासाम येच बोलल पाह जे. या 
माणसाने ते कृ य केलेल आहे हे आप या सगळयांना माह ती आहे. कसला शोध 
आ ण कसला पयाय याच हणण ऐकूण घेतो आपण. या ठकाणी आप या 
सगळयांना दु:ख होतय या माणे आपण सगळयांनी सांगीतल पाह जे क  ये या 
आठ दवसाम ये या मुलाचा यांनी हे वाईट कृ य केलेलं आहे या मुलाला 
ताबडतोब िश ा झाली पाह जे आ ण ती कोण याह  पारंपार क प दतीने नाह  
याला वरती फासावर लटकून वगैरे नको तर ती िश ा भर चौकाम ये झाली 

पाह जे. पु हा एखादया या डो यात जर आल क  आपण अस काह  क  यात का 
तर याला तो य , ती घटना समोर दसली पाह जे आ ण यान यापासून लांब 
गेल पाह जे. आप या शहराम ये, आप या रा याम ये अशा गो ीची पुनरावृ ी होवू 
नये याच अपे ेनी या अंक ताला मी मा या कुटंूबीया या वतीने आप या 
सभागृहा या वतीने मनापासून भावपुण दांजली अपण करते आ ण मा.महापौर 
साहेब, याबाबतीत आपण आप या सभागृहा या वतीने कठोर पावल उचलावीत अशी 
आप याकडे अपे ा य  करते, जय हंद, जय महारा . 

मा. वनल हेञे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता 
मह ला बाहेर पडतात ह  काळाची गरज आहे. समाजाची गरज आहे, िश ण घेतल 
पाह जे कुटंूबाला हातभार हणून मह लांना नोकर  करावी लागते. परंतु हे सव करत 
असताना, कुटंूबाला साथ देत असताना खरच ह  मह ला सुर ीत आहे का. 
यावेळेस ती ऑ फसमधुन, कॉलेजमधुन घर  परत येईल यावेळेस ती घर  परत 

येताना कशी येईल ह  मा या सार या आईला आ ण िनभया या सार या आईला 
ती खंत असणार आहे. या माणे आपला महारा  घडला आ ण जजाऊनी िशवाजी 
महाराजांना जी िशकवणूक दली क  राजे तुमचा ज म हा बायका नाचव यासाठ  
नाह तर बायका वाचव यासाठ  झालेला आहे. अशा या महारा ा या सां कृती वसा, 
वारसा जपणा-या आपण भूमीत यावेळेस ज म घेतो या भूमीत म हलांवर 
अ याचार होणार  सं या जा त आहे, या नराधमाना िश ा होती यांची िश ा 
कमी, असं का. मला रा यशासनाला वचारायच कंवा येक अिधका-याना 
वचारायच क  मह लांची अ याचाराची सं या जा त पाह जे का िश ा झाले यांची 
सं या जा त पाह जे. कुठे हा याय यायचा. यावेळेस िनभया जळते, यंका 
जळते यावेळेस आ ह  इथे बसलेली येक मह ला जळत असतो. कारण ती 
देखील एक माय मावली आहे. आ ह  देखील कुणा यातर  आई आहोत. जी घटना 
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घडायला अगद  दहा िमनीटाचा काळ लागतो, जी घटना घडायला अगद  दहा 
िमनीटाचा काळ लागतो या घटनेचा याय दयायला दहा वष लागतात. हे कुठले 
यायपीठ, हे कुठले यासपीठ कंवा हे कुठले सभागृह, हे कुठले शहर आ ण हा 

कुठला महारा . या महारा ात एवढे सतं, स जन या सां कृतीचा वारसा आपण 
जपतो या महारा ात असं कृ य होणं पार दुदवी घटना या महारा ात घडतात. 
मा य आहे महारा ात या घटना घडतात. आं ातह  आपण पाह लेल आहे क  
ए काऊंटर केलं, अिभनंदन झालं. पण मला असं वाटत क  आप याला ताटात काय 
वाढल ते आपण पह यांदा पाह ल पाह जे. आप या शहरात काय होतय, आप या 
महारा ात काय होतय ते पह यांदा आपण पाहू या आ ण या यावर आपण 
कारवाई क  यात. जर मह लांसाठ  वतंञ पोलीसचौक  झाली या ठकाणी सव 
मह ला पोलीस असतील तर न क च ती जी मह ला पोलीस असेल तीला अंतकरण 
असेल, या मह लाचे पाठपुरावे, पुरावे पाहते. हणून मला असं वाटत क  वतंञ 
मह ला पोलीस चौक  आप या शहरात हावी आ ण याचा जो काह  पाठपुरावा 
करायला लागेल तो पाठपुरावा करणसेाठ  इथे बसलेली आजची येक नगरसेवीका 
मह ला ह  माई तुम या पाठ शी आहे. एवढच बोलते आ ण थांबते.  

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गे या 
तासभर आपण या ठकाणी हंगणघाटमधील जळ त हा याकांडा या संदभात मा या 
मह ला भगीनी िनषेध नोदवताना असं दसतात याम ये आमचे बंधु सु दा कमी 
नाह त. यांनी सु दा या ठकाणी दाखवून दल क  उदया जर काह  एखादा 
अ याचार एखादया मह ला भगीनीवर होत असेलतर आ ह  तुम या र णासाठ  
असणार आहोत. यांनी यांनी या ठकाणी भावना य  के या या सगळया 
भावांच मी मनापासून आभार मानते. कारण तु ह  सगळेजण आम या बरोबर न 
थांबणार या याब ल आम या मनाम ये अजीबात शंका नाह . बोलत असताना 
मा या मैिञनीनं सांगीतल क  रा यसरकारच काम आहे, रा यसरकारच कत य 
आहे, रा यसरकारचा िनषेध झाला पाह जे. झाला पाह जे का तर शंभर ट के िनषेध 
झाला पाह जे. सरकार कुणाच आहे या याशी काह  काड च घेणंदेणं नाह . एखादा 
कोवळा जीव जातो, एखाद  त ण मुलगी भर र यावर पे ोल टाकून पेटवली जाते 
आ ण मग एखाद सरकारवर असेल, एखादा जबाबदार अिधकार  असेल, मंञी 
असेल, पोलीस अिधकार  असेल, कमीशनर असेल जो कोण असेल यांनी जबाबदार  
उचललीच पाह जे या मताची मी सु दा आहे. आ ण  यासंबंधी कुठ याच म हलाच 
दुमत अस याच कारण नाह . या सभागृहात या कुठ याह  सभासदाच दुमत 
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अस याच कारण नाह . आ ण हणून ती  श दात या ठकाणी मी रा यसरकारचा 
कडाडुन िनषेध करते. कारण या ठकाणी वारंवार मी बघीतल गृहरा य मंञी 
असतील, होम िमनी टर हणून अिनलजी देशमुख आहेत. मला फार यां या ब ल 
आदर वाटला होता. पु याम ये ते आले आ ण यांनी पु या या िशवाजीनगर या 
कायालयाच उ ाटन करताना यांनी फोनव न एका माणसाला पासपोट या संदभात 
फोन केला क  हॅलो मी अिनल देशमुख बोलतो, तुमची इ वॉयर  झाली का, तु ह  
आलात का, तु ह  येणार असालतर तुमची कागदपञ तयार आहेत. जत या 
त परतेन एखादया गो ीचा तु ह  फोन केला तीत या त परतेन तु ह  हंगणघाटला 
गेलात का. यां या घरापासून कती दुर होतं. रा य सरकारमधले कती मंञी 
या ठकाणी गेलेत? गुगल आहे सगळयां याकडे, मोबाईल आहे,  सच करा वाचा 

बघा तु ह  आ ण मग सांगा आ ह ं िनषेध करायचा का नाह  करायचा. मा.महापौर 
साहेब, या ठकाणी रा य कोणाचह  असो िनषेध झाला पाह जे कारण क  मी 
जळालेली आहे. माझी मैञीण आहे, माझी बह ण आहे, माझी मैञीण जळाली, 
पुढ या पढ तली एक क या जळालेली आहे. का िनषेध करायचा नाह  यांचा. 
मगाशी आमचे ओ हाळदादा चुकल,े यांना असं वाटल क  पु यात या घटना 
घडतात याची जबाबदार  हणून पालकमं यांनी रा जनामा दयावा. बोलताना 
चुकला असेल माणुस, भावने या भरात होणार इकडे तीकडे. आ ह  रा यसरकारवर 
टका केली हणजे आ ह  वरोधक आहोत का. जर तु ह  याय देणार नसालतर 
शंभर ट के तुम या वरोधात दंड थोपटून र यावर उतरणार आहोत आ ह . कती 
वष आ ह  याय मागायचा. कधी घरातन, काधी र यातन, कधी ऑ फसम ये 
सगळ कडे आम या जीवाला भीती िनमाण झालेली आहे. आ ण अशाच एखादया 
करणातन नागपूरच करण घडत. यावेळेस िनराशा येतेना याचवेळेस हे कृ य 

आम या हातून घडतात आ ण तशा एखादया कृ याची रा यशासन या ठकाणी वाट 
बघतय का. आम या याय माग यासाठ  आ हांला जर का श ञ हातात यावे 
लागत असतीलतर आ हांला गरज नाह  कुठ याह  रा यशासनाची आ ण कुठ याह  
शासनाची. िनभया हा याकांडाम ये शंभर ट के ितथे वलंब होतो, सु म कोटाम ये 
केस चालू आहे, आ हांला रोज वाटतय क  आज फाशी झालीतर  चालेल, उदया 
फाशी झालीतर  चालेल, आता या णात झालीतर  चालेल, चौकात फाशी दया, 
तुकडे करा काय करायच ते करा पण एकदा संपवा ते. मा.महापौर साहेब, संताप 
होतो. राजकारण हणून बोलत नाह  आ ण िसमा सावळे एवढया खाल या दजाची 
िन तच नाह . अनेक घटना आ ह  या शहराम ये बघतो. ाईमचे रपोटर आहेत 
संद प िभसे, लेख िलह तात. मी यांच एकटयांचच नाव याम ये घेते कारण क   
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यांची एक बातमी यांनी टॅक केली होती. १८० गु हे पंपर  िचंचवड शहरात या 

दोन वषात झालेले आहेत. यात अनेक मुलीवर या अ याचारा या घटना आहेत. 
संघटन गु हेगार  आहे. रोडरोिमओ आहेत. शाळां या पुढे पोलीसकाका होते ते बंद 
केलेले आहेत. शाळे या बाहेर पोलीसकाकाची डयूट  होती तीह  बंद आहे. अरे, 
भावानो, ब हणीनो आमची सगळयांची जबाबदार  आहे. आम या वॉडाम ये शाळा 
आहेत. आपण या ठकाणी आयु ालय केल कशासाठ  केलं. या शाळे या बाहेर 
पोलीसच नाह त तर आयु ालय काय करायच आ हांला. का पोलीसकाका बंद केले 
तेथे. एखादया वृ पञाम ये आ यानंतर धावपळ क न क न अधवट बातमी 
टाकायची कंवा बातमीसाठ  हणून पोलीसांनी ते य  करायचे. चालणार नाह  
मा.महापौर साहेब. आज तु ह  कुठ याह  कॉलेज या बाहेर जा, अगद  तु ह  जा, 
कमीशनरनी जाऊ देत, तु ह  सकाळ च यांना कुणाला वाटेल यांनी जा. शाळा 
सुट या यावेळेस आ ण भर या यावेळेस तु ह  जाऊन बघा. कती रोडरोमीओ  पोर 
असतात, अरे, ती सातवीची मुलगी, पाचवीची मुलगी तीला कळत सु दा नाह . 
तीला र ता ओलंडता येत नाह  तीची सु दा छेड काढ या जाते. दुदव आहे क  
अशा कार या कामाला एकह  युवक पुढ येत नाह . दुदव आहे या शहराच. आज या 
शहराची ज हयाकड वाटचाल आहे. इथ कुठ आम या भिगनी सुर ीत आहेत. 
हंजवड  या ठकाणी जा या-ये यासाठ  साहेब, आपण चांगला योग केला होता. 
म हलांना िश ण दलं काय झाल पुढ याचं. ओला, उबरशी आपल बोलण झाल 
होतं. गाड त बसायची भीती वाटते, एखादया टॅ सीम ये बसायची भीती वाटते. 
र ात बसलतर  िभती वाटते. काल एका र ावा यांनी खुप चांगल काम केलं. 
बगलोर व न आले या दोन शाळकर  मुलीनां या र ात बस या, मुंबईला 
उतर यानंतर र ावा यांनी यांना वचारल कुठ जायच आहे. यांनी एका 
ठकाणचा प ा सांगीतला तीथ नेऊन सोडलं. र ावा या या ल ात आल क  या 
पोर  घ न पळून आले या आहेत. दरडाऊन वचारल क  सांगीतल क  हो आ हांला 
प चरम ये हरोईन हायच हणून आ ह  पळून आलोत. यानी वत: या 
खशातले पैसे काढले, यांच तीक ट काढल पोलीसां या हवाली सुपूद केलं आ ण 
परत गावाला पाठवलं. असेह  र ावाले आहेत असेह  टॅ सीवाले आहेत क  जे खुप 
मदत करतात. एखाद  दुसर  कुठेतर  घटना घडते हणून या सगळयांना बदनाम 
करण यो य नाह . पण चांगली माणुसक  सु दा या शहराम ये या देशाम ये आहे 
आ ण चांगली लोक जी आहेत ती यांचा चांगलेपणा दाखवायला कुठ कमी पडत 
नाह त. आपण अशा कारचा जो एक उप म हाती घेतला होता या उप माच पुढे 
काय झालं मा.आयु  साहेब. या दवशी बजेट असेल या दवशी तु ह  उ र 
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दयायच आहे आ हांला. या टॅ सी आम या भागातील मह लां या सुर ीततेसाठ , 
तीने चांग या कारे कामावर जाव आ ण मह ला कमचार  जर ती टॅ सी चालवत 
असेलतर तीच वागत होईल कंवा तीला भीती वाटणार नाह . सहज ती जाण येण 
करेल. आता यां या भीतीन घराबाहेर पडायच नाह . घरात राह लतर नातेवाईकांची 
भीती. काह  ठकाणी वत: या ज मदा या बापाकडन अ याचार होतात, काह  
ठकाणी काका मामांकडून अ याचार आहे. सुर ीत रहायच का नाह  रहायच असा 
वचार येतो. आता असं वाटायला लागलेल आहे क  पोरगी आली क  या सगळया 
गो ीला मला सामोर जाव लागेल. आ ह तर ठक आहे हो आ ह  खम या आहोत. 
मगाशी आम या ताई बोल या क  मह लांना दु यम दजाची वागणूक िमळते. शंभर 
ट के िमळते, नाह  कोण हणतय. पण अिधकार आ ह  मागणा-यातले अजीबात 
नाह  तर या सभागृहात बसुन आ हांला हसकावून कसं यायच तेह  आ हांला 
मा हती आहे. कोण आप याला काय हणेल याच या यापशी. या या 
बोल यानी आपल घर काह  चालत नाह . आपला संसार चालत नाह  यामुळ 
समोरचा काय हणतो या याकड न ल  देता आपण या कतबगार मह ला आहेत, 
या समाजापुढे आयडॉल होवून तु ह  या ठकाणी या संपुण शहराम ये, पंचवीस 

लाख लोकसं ये या शहराम ये या शहरात या या सभागृहात बसले या या या 
मह ला भगीनी आहे या आयडॉल आहेत. आपण असे जर बोललातर बाक याना 
काय हो यांनातर तेवढचय, क  काय लईच बोलतेय. या खुप चांग या टाई सन 
बोलतात, या काह च बोलत नाह त तु हांला काय चांगल वाटतं. कारण बोलणारे 
सारखे टोकतात आ ण हणून आपल ख चीकरण होत असतं आपण फार काह  
या याकडे ल  दयायच नाह . मा.महापौर साहेब, हंगणघाट असु देत, िस लोड 

असु देत, पनवेल असु देत पंपर  िचंचवड शहरात या २०८ गु हे पा को अंतगत 
झालेल आहेत. हणजे लहान मुलांवरती झालेले अ याचार. आयु  साहेब आपली 
महानगरपािलका आहे आपण िश णमंडळावर चंड खच करतो. आता तु ह  कॅमेरे 
लावलेत, फेस रड ंग आहे. कुठला ऍप लावला तु ह  सांगीतल खुष असलेतर कसा 
दसेल, दु:खी असेलतर कसा दसेल. ती या बरोबर जर अ याचार होत असेलतर 
याच काय. कालच कासारवाड म ये एक घटना घडलेली आहे ती तुम या 

कानावरती आहे. खर का खोट मला मा हती नाह . पण आपण हजीटला गेलात 
का. आ ण गेलेला नसालतर तीथ तुम या पाठ मागे बसलेले अजीत पवार आहेत, 
संतोष पाट ल आहेत तुम याकडच आहेना िश णमंडळ. संतोष पाट ल सु ट वर गेले 
क  तु ह  बील एकदम फा ट करता, तुमची लगेच सह  होते. यामुळे जवाबदार  
यायला पण िशका. खर कती आहे खोट कती आहे हे तपासायला कती लोक 
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गेलेत. आपली महानगरपिलका आहे, कोटयावधी पये खच करत असुतर 
महापािलकेम ये येणार  कुठलीह  य  असु देत ती या सुर ततेची जबाबदार  ह  
आप या िश कांची आ ण आपली आहे. मा.महापौर साहेब, आपण सु दा 
कमीशनराना कडक भाषेत समस दली पाह जे. शहराम ये आपण कॅमेरे बसवणार, 
वेगवेगळया चौकात बसवतो आनंद आहे आ हांला. आमच संपुण शहर जर 
कॅमेरा या अंतगत येणार असेलतर आ ण तीथ होणा-या हालचाली जर का टपून 
एखादया गु हयांच माण जर का कमी होणार असेलतर आ हांला खुप आनंद आहे. 
पण ते चाल व याच ऑ फस तु ह  या ठकाणी िनगड ला मह लांसाठ च अ त व 
मॉल होता या ठकाणी तु ह  नेलं. या यावर कं ोल कुणाचा असणार आहे. तु ह  
तीथ गेला होता का. आ ह  तीथ जावुन सांगायच का. तो जो डेटा आहे तो ईझीली 
शेअर होणार. ते कायालय आप या महानगरपािलके या ब ड ंगम ये कराव हणून 
वारंवार हणजे मी या दवशी टॅ ड ंग किमट ची चेअरमन असताना माट 
िसट न वचारलं यावेळेस तु ह  आ हांला सांगीतल होत ते कायालय दुसर कडे कुठे 
हलवू नका. ते ऑ फस आप याच ब ड ंगम ये पाह जे. आपल यावरती िनयंञण 
पाह जे. ते आपण या ठकाणी नेलेल आहे. कॅमरेे बसवताना तुम या या कॅमे-याची 

वे सी काय आहे. कती मगेा फ सलचा आहे. कती दुरव न कॅच होणार आहे. 
आ ह  आडाणी आहोत, फार काह  िश ण नाह  सगळयांच. आ हांला दाखवा कती 
मेगा फ सलचा आहे. दोन आ ण चार मेगा फ सलचा कॅमेरा शाळेत बसवणार 
असूतर आ ण यातन जर तुमची फेस रड ंग होत असेलतर आ य वाटत मला. 
तु ह  आ हांला एकदा दाखवातर . तु ह  बसवताततर चांग या वालीट च का नाह  
करत. आप या महानगरपािलके या ब ड ंगचे कॅमेरे बघा तु ह  काय प र थतीचे 
आहेत. संपुण शहरभराम ये चांग या वालीट चे बसवा. जेणेक न दुरव न माणुस 
गेलातर  तो दसला पाह जे. गुगलमॅपवरती तुमची सगळे कॅमेरे दसले पाह जे. 
वदेशाम ये पाचशे मीटरवर हजार मीटरवर आहे असा सांगीतल तसे इथे इत या 
इत या कलो मीटरवरती कॅमेरा लागलेला आहे अस दसल पाह जे. हे सगळ करत 
असताना सुर ीततेची जी साधन आहेत या साधनावरती जा तीत जा त ल  
दया. महानगरपािलके या शाळेम ये वदयाथ  नस यामुळे आपण आता वग 
एकञीकरण केलेलं होतं आ ण या वगाम ये आता सातवी, आठवी, नववी, दहावीचे 
वदयाथ  जे आहेत या शाळांची प र थती खरंच जावुन बघा तु ह . तीथ कती 
टवाळखोर असतात काय काय शेरेबाजी होते. गोरगर बांची लेकर िशकायला येतात 
यां याकडे कुणाचच ल  नसतं. याच बरोबर या शहरात या सगळया शाळां या 

बाहेर जावुन बघा, कॉलेज या बाहेर जावुन बघा तीच प र थती आहे. मुलींना घर  
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सांगायची सोय नाह , सांगीतलतर िश ण बंद होईल का. सहन कर यासारखी 
प र थती नाह . माग यावेळेस वृ पञाम ये वाचल क  शाळे या बस म येच 
मुलीसोबत वेगळे कार घडतात. पेपर वाचायला लागल क  अंगाची आग होते. असं 
वाटत क  आता हे हाताबाहेर जायला लागलं. काय कराव, कुणाला जावुन सांगाव, 
जे मायबाप हणून सरकार बसलेल आहे यां याकडे लडायची सोय नाह . कारण 
लडायला लागलोतर हे हणतात लडू नका, यांना दोष देवू नका. आता यांनी 
मायबाप हणून वकारल यां याकडच जावून रडाव लागेल. आ ण लडलतर काह  
हरकत नाह  हे यांनी सु दा मोठया मनाने मा य केल पाह जे. इथ पोलीस 
कमीशनर ऑ फस आणलेल आहे. इथ भट या, सोडून गेले यां या या गाडया 
आहेत यां याकर ता सु दा मिशन पुरवायचा वषय केला, आनंद आहे आ हांला. 
यां या कडे गाडया नाह ततर वकत या, दया, पुरवा. काय पाह जे ते दया पण 

आ हांला सुर ततर करा. जबाबदार  घेणार कोण. या पुणे ज हयाचे पालकमंञी 
हणून आमची मागणी िन तपणे मा.अ जतदादा पवारांकडे असणार आहे. 

आम या बह णीची, तुम या मुलीची, तुम या नातीची सुर ततेची जबाबदार  दादा 
तु ह च घेतली पाह जे कारण तुम या नावात पण दादा आहे. यामुळे आ ह  
यांना तशी मागणी घालू शकतो, तशी आ ह  यां यावर टका पण क  शकतो 

आ ण तो अिधकार िन तपणे या दवशी आ ह  यांना दादा हणतो या दवशी 
आ हांला ऍटोमॅट क आलेला आहे यासाठ  कुणी वाईट वाटून यायच काह  कारण 
नाह . मा.महापौर साहेब, आपण सगळया घटनांवरती कती जर  बोललात कती 
जर  आगपाखड केलीतर एक समाजाची मानसीकता बदलव याच जे काम आहे 
या याम ये आप याला या शाळा असतील कंवा इतर शाळा असतील या 

सगळया शाळांना आपल िश णमंडळ परवान या देते, अनेक शाळांम ये आपण 
हजीट करतो, आरट ईची योजना राबवतो या या शाळाम ये कौ सलर नेमा.  
वदया याला वचारा काय ञास आहे, आत-बाहेर काय आहे, घर  काह  ञास आहे 
का. हे जोपयत तु ह  करणार नाह  तोपयत अशा कार या घटना उघडक स येणार 
नाह त. अनेक मा या मुली, छोटे बालक असतील अनेकवेळा अ याचाराला बळ  
पडतात. कळतच नाह , समजत नाह , आई-वड लानंा सांगायची लाज वाटते आ ण 
मग असे कार घड यानतंर, हणजे हंगणघाटचीतर  मोठ  होती अनेक बालीका 
सु दा आहेत. माग यावेळेस िनगड ला अगद  छोटया बालीकेवर झालेला अ याचार 
पण आ ह  वाचलेला आहे. यावेळेस आ ह  िशवसेनेत होतो हे सभागृह आ ह  
डो यावर घेतलं. मह लां या बाबतीत कुठल सरकार, कुठल काय आ ह  बघत 
नाह त. यावेळेस आ ह  सभागृह डो यावर घेतलं होतं तसं आजह  तु हांला हात 
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जोडून वनंती आहे मा.कमीशनर साहेब, मा.महापौर साहेब, क  आपण 
रा यशासनाला तातड ने पञ यवहार करावा, शासनाला सांगाव क  नवीन अशा 
अनेक करणाम ये जे काह  गु हे घडतात या गु हेगाराना जलदगतीच यायलय 
उपल ध क न दयाव कंवा यांना हणजे आता पा को या अंतगत असेल कंवा 
एखादयाचा वनयभंग झाला कंवा एखादयावरती अ याचार झाला आ ण तो जर 
िन प न झाला तर या यात जािमनच होत नाह . तर  असे जे कायदे आहेत ते 
वधी मंडळात होतात आ ण वधी मंडळाला कायदे कर याचे अिधकार आहेत. 
एखादा कायदा जर का स म नसेलतर नवीन कायदा ते क  शकतात आ ण ती 
जबाबदार  आ ह  सरकारम ये असतो तर ढकलली नसती. हणून आ ह  मागणी 
करतो क  तो कायदा स म करा. तुम या घर या सह त इतर या मह ला ंआहेत 
यांचीह  सुर ीततेची जबाबदार  सरकार मायबाप हणून तुमचीच आहे. आ ण 
हणून सरकारने जर या याकडे ल  नाह  दलंतर ये या काह  दवसात 

िन तपणे आंदोलनाला सरकारला सामोर जाव लागेल. कारण कुठ या आई-
बह णीची ई जत र यावर पडलेली नाह . आज पा कोचे गु हे दाखल होतात, 
लहान मुलांवरचे अ याचाराचे गु हे दाखल होतात. या गु हयांच काय होत याचा 
आपण कधी वचार केला. पोलीस कमीशनरांची बैठक लावली पाह जे, यांना 
वचारल पाह जे क  या गु हयाम ये कती अटक केले. आताची कंड शन काय आहे. 
या घरात मुलींवरती बापाकडुन अ याचार झाला असेल, या घरात काका-

मामंकडून अ याचार झाला असेल यांची अव था काय आहे. कुणाकड बघायच. 
रोज उठून त डावर त ड पडणार आहे. प नास ट के आर ण आ हांला िमळाल 
राजकारणात, हणून कमान इथ येवून बोलू तर  शकतो. हणजे ख-या अथान 
आमच जे वातं य आहे, आमच जे ञ व आहे ते जोपास यासाठ  जोपयत 
आ हांला वातं य िमळत नाह  तोपयत या वातं याला या प नास ट याला पण 
काह  अथ उरत नाह . इथ यायच, भाषण करायची, वृ पञ आहेत हणून लीह तील 
पण कती मह ला भगीनी जागेवर जातात याचा पण वचार झाला पाह जे. या 
शहरात घडणा-या घटनांसाठ  कती जणी एकञ येतात याचा पण वचार झाला 
पाह जे. मा.महापौर साहेब, आप याला या सगळया घटनां या अनुषंगाने एक वनंती 
करत आहे. आपण पोलीस कमीशनरांना भेटून जतके पा कोचे गु हे झाले 
असतील, जेवढे मुलींवरती शार र क अ याचार झालेले असतील आ ण या 
संदभात या आप या वायसीएम हॉ पटलला, साहेब आप याकडे पुव  आपण करत 
न हतो आता आपण करतो शार र क तपासणी. तर  या संदभातली आप याकडे 
अ यंत गोपनीय अशी प दत असली पाह जे. ए स एकच आहे आत म ये 
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गे यानंतर य  कोण आहे लगेच कळून येतं. दबावतंञ वापर या जातं. तो एक  
जो वभाग आहे तो पुणपणे पेशल वभाग असला पाह जे. या यासाठ  
आप याकड कौ सलर असलं पाह जे. काल झाला तो कार खरा, खोटा मा हती 
नाह  पण कोण कौ सलर गेले तेथे. आपले िश क गेले, आपले पु ष कमचार  
गेले. आता तु ह  सांगा एखादया पु षानी एखादया मुलीला वचारल असं झाल का 
तर ती काय सांगणार आहे. वचार या या प दती असतात. पेशल अशी लोक 
तु ह  नेमा. जेणेक न असे अ याय, अ याचार कमी होतील. मा.महापौर साहेब, 
पुढ ल आठ ते दहा दवसा या आतम ये आपण पोलीस कमीशनराची भेट घेवून या 
संदभात तातड ने कठोर पावल उचल याची अ यंत गरज आहे. हे थांबणार क  नाह  
हे मला मा हत नाह . मग कोपड ची घटना असेल, जेवढया कुठ या घटना झाले या 
असतील मग या कुठ या जाती या, समाजा या कोण ीमंत, गर ब हा वषय ह  
कडलेली, सडलेली माणसीकता आहे. तीथ कोण कोणाची जात बघुन काह  
अ याचार होत नाह . यामुळे या अ याचार त मुलीं या बाजूने उभे रहा याची, 
याना ताकद दे याची ह  वेळ आलेली आहे आ ण ती वेळ यो य वेळ  आपण आता 

हातात घेतली पाह जे, यावेळेचा स पयोग केला पाह जे हणून आपण पोलीस 
कमीशनरांना भेटून यांना आप याकडन काय हाव आहे, आपण काय केल पाह जे. 
याच बरोबर या ज हयाचे पालकमंञी आहेत मा.अजीतदादा यांची सु दा आपण भेट 
घेतली पाह जे. जे होम िमनी टर आहेत यांना सु दा भेटल पाह जे. ते जत या 
तातड न फोन करतात पा पोटवा यांसाठ  तीत या तातड न आम या आ याचार त 
झाले या बह णीसाठ  फोन केला का आ ण नसेल केला तर का नाह  केला, वचारल 
पाह जे. आ ण या वचार यासाठ  वेळ संगी र यावर उतरायला लागलतर  चालेल 
पण िन तपणे आपण सगळयाजणी एकञ येवू यात. परत एकदा सांगते प ीय 
राजकारण जर  नाह  हणलतर  यांना वधी मंडळात कायदे कर याचा अिधकार 
आहे, स म कायदे कर याचा अिधकार आहे यां याकडे िन तच कोणी बोट 
दाखव याचा अिधकार सवसामा य जनता हणून मला आहे. या ठकाणी या 
सगळया मा या मुलीना मी मनापासून दांजली वाहते, देव यां या आ यास 
शांती देओ. या दवशी हंगणघाट या मुलीच डॉ टरांच पह ल बुलेट न आल आ ण 
यांनी सांगीतल तीच डोक, जभ, दात पुण जळालेल आहे. मी देवाला ाथना केली 

क  देवा या यातनेतून तीला सोडव. कारण वाचलीतर  काह च होणार नाह . यांना 
जवंत जाळ या जातं या या यातना यालाच माह ती. या शर रालाच माह ती 
या मनालाच माह ती आहेत. या बीचार ची सुटका झालेली आहे पण तो नराधम 

सुटता कामा नये हणून आपण िन तपणे चांगली पावल उचलली पाह जेत 
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यासाठ  आपण पोलीस कमीशनराचंी वेळ यावी. या ठकाणी सव या मा या 

मुलींना मी मनापासून दांजली वाहते, थांबते.  

मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खरंतर 
िनभया करण असेल, हंगणघाटच असेल याबाबत आज आप या सभागृहाम ये 
सवचजणानी आपआप या भावना य  करत आहेत, िनषेध य  करत आहेत. 
आ ह ह  या वषयाचा ती  श दात िनषेध करतो. ब-याच भगीनींनी सांगीतल एक 
अशी त ण सुंदर मुलगी ती यावर असे अ याचार होणं हे खरेतर एक मनोवृ ीचाच 
भाग हणलतर वावग ठरणार नाह . ब-याच जणांनी आपआप या प ावर ताषेरे 
ओढ याच काम केलं. ब-याच जणांनी प ाची ख ली उडव याच काम केल.ं शेवट  
स ा या या हातात असते यामुळे या यावर आरोप- यारोप होत असतात 
याचा साहजीकच आ हांला अनुभव आहे. पण खरतर शेवट  काह  घटना 

घड यानंतर जस मंगलाताईनी सांगीतलं क  एखादा गु हा घड यानंतर या 
गु हयाला यावर िश ा दयायची असते, यावर याला आप या मनात या भावना 
ती  श दात य  कराय या असतात क  असं आप यालाह  ते बघुण वाटणार 
आहे. या ठकाणी कुणीह  उभा राह ला असता आ ण ते यांनी पाह ल असतंतर 
या याह  डो यात आलं असतं आ ण तो हणाला असता याला आप या हातात जे 

असेल यांन पह यांदा ठोकाव कंवा याला खलास कराव. अशी िनदई भावना 
आप याह  कुणा याह  मनात न क च आली असती. कारण क  ती घटनाह  या 
प दतीने तशी झालेली होती. काह  लोक हणतात, आम यासारखाह  एखादा 
कायकता हणतो क  आं ाम ये जे करण घडल या करणाम ये अतीशय 
आनंदो व साजरा केला या भागाम ये. या ठकाणी ह  घटना घडली तेथे या 
नराधमाना या पॉटवर जावुन पहाटे चार वाजता याना या ठकाणी गोळया 
घाल याचा य  केला कंवा यांना गोळया घालून सांपव याचा य  केला.  
जशास तशी िश ा दे याचा या ठकाणी य  केला गेला आहे. साहजीकच आहे 
आ ख सरकार या या पाठ माग होतं, आ खा नागर क या या पाठ माग होता, 
आ खा कायदा या या पाठ मागे होता पोलीस यंञणा या अिधका-या या 
पाठ मागे होती. आप या इकडे तशी घटना घड यासाठ  तसा कायदा कर यासाठ  
आप यालाह  पाऊल उचलणं गरजेच आहे. खरतर काय सगळाच रा याचा भाग 
नाह , याम ये क ाचीह  गरज आहे. क ाम ये आदरणीय नर जी मोद ंच सरकार 
आहे, रा याम य ेआघाड च सरकार जर  असलतर  आ ण रा यानी जर  तो कायदा 
पार त केलातर  याला क ाची मंजूर  ह  लागतच असते. तेवढ ान आप याला 
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असाव असं मला वाटतं. कोण काय हणत, कोण काय हणत आता मी तर 
हणेल क  मागे एका आमदारांनी भाजपचे एक आमदार हणाले क  एखाद  मुलगी 

पटली क  तीला आणा आ ण मी ती या बरोबर ल न लावून देतो. आता ह  पण 
मनोवृ ी आहेनां आप याम ये. या मनोवृ ीचे सु दा आमदार आहेत. आमदार सु दा 
आप या प ात या मनोवृ ीचे आहेतनां. ठक आहे यांची ती भावना असेल, यांचा 
भेजा फरला असेल एखादया मुली या भावनेबाबतीत यां याब ल काह तर  िनणय 
वेगळा घडला असेल. ठक आहे ह  घटना वाईट आहे, या घटनेच कोणीह  समथन 
करणार नाह . ह  घटना चांगली केली असं कोणीह  हणणार नाह . कुठ या प ाच 
आहे, कोण आहे काय आहे याच आ हांला काह  घेणंदेण नाह . पण याबाबतीत 
बोलत असताना, िनषेध करत असताना हे सभागृह एक आहे, या सभागृहाम ये एक 
श दता, एकवा यता िनषेधा या िनमी ाने तर  हावी असं मला वाटतं. मला मा हत 
नाह  ती मुलगी कुठ या प ाची आहे कंवा तो कुठ या प ाचा आहे का याला 
कुठ या प ानी सुपार  दली न हती क  जा बाबा, अस अस या आम या  
तम याच कर हणून असं पण कोणी काह  केलेलं न हतं. ठक आहे याची ती 
मनोवृ ी असणार आहे, तो या वृ ीचा असणार आहे. या या आई-बापानी काय 
िशकवल हे माह त नसणार. आई-बापानी चांगली िशकवण दलेली असेल पण 
या यावर काय प रणाम झाला हे माह त नाह . पण यानी ते कृ य केल आहे या 

केले या कृ याला अजीबात कुणी माफ  देणार नाह  कंवा माफ होणार नाह . 
मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आप याला वनंती आहे क  या शहराचा 
आपला वचार क . उदया घटना तीकड झाली, रा या या कुठ या कानाकोप-यात 
झाली, उदया ह च घटना आप या शहरात घडलेली आहे, िचमुक या मुलीवर 
झालेला अ याय आहे. एका मुलीला आपण सगळयांनी डोळयानी बघीतलेल आहे. 
छोटया मुलीवर अ याय झालेला आहे. हे सगळ असताना आपण काय करणार 
आहात. यावेळेस तर तुमचे पालकमंञी िगर षभाऊ बापट होते. यावेळेस सु दा 
तु ह  असे पोटतीडक ने बोलला असतालतर आ ह  तुमचा आदर केला असता, 
स मान केला असता. ठक आहे आज दादांची जबाबदार  आहे, शंभर ट के 
जबाबदार  आहे. आपण सगळेजण यां याकडे जावु क  हा िनणय घेणं गरजेच 
आहे. चांगले कायदे करणं गरजेचे आहे. कायदा व सुर ीतता राख याची गरज ह  
शहराची आहे. हणनू मा.महापौर साहेब आप याला वनंती आहे क  मह ला व 
बालक याण या मा यमातून एक िनणय यावा, उदयाच बजेट आपल आहे 
महापािलके या शाळा आ ण खाजगी या शाळा आहेत या ठकाणी मुलीना 
सुर ततेसाठ  आपण आप या महानगरपािलके या वतीने एक तास का होईना तीथ 
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िश ण देण ंगरजेच आहे आज ती काळाची गरज आहे. ते या बजेट म ये करा. 
या या वेळेस बजेट आले या या वेळेस हे वषय काढलेले आहेत. बजेट 

झा यानंतर आ ह  बोललेल सगळ वस न जाता. उदया कोणीह  या मुली या 
अंगावर आलातर तीला वत:ला सेफ राह यासाठ  काह तर  कायदा करणं गरजेच 
आहे असं मला वाटत. ती यासाठ  एखाद िश ण महापािलके या वतीने देणं 
गरजेच आहे. आतापयत आपण खुप काह  केलं आहे. मुलानंा िश ण देतो, ू ट 
देतो सगळ देतो मग यासाठ  जर थोडाफार खच झालातर मला वाटत नाह  
सभागृहाम ये याब ल कुणाच दुमत असेल. हणून माझी आप याला वनंती आहे 
क  याम ये आपण ल  घालावं. आता अिनलजी देशमुख साहेबांच गृहमं यांच कुणी 
काह  बोललं. यांनी एक हजीट कर याचा य  केलेला आहे. आं  देशम ये 
जी घटना घडली आहे ती “ दशा” कायदयाची माह ती घे यासाठ  रा याचे गृहमंञी, 
आं  देशचे गृहमंञी, मु यमंञी, पोलीस महासंचालकांची भेट घेणार आहेत. 
म हलांवर अ याचार करणा-या नराधमांना चाप बस व यासाठ  रा यात कठोर 
कायदा आण यात येणार आहे. रा यशासन यासाठ  सात याने य िशल असून 
याबाबत आं  देश सरकारने केले या “ दशा” कायदयाची मा हती घे यासाठ  
गृहमंञी अिनल देशमुख यां या नेतृ वाखाली एक िश मंडळ आं  देशात दाखल 
झालेले आहे. वजयवाडा येथे गृहमंञी आ ण िश  मंडळाचे वागत आं  देशचे 
अ पर पोलीस महासंचालक ए.र वशंकर यांनी केले. हंगणघाट येथील जळ तकांडावर 
अवघा महारा  पेटउन उठला. म हलावर ल अ याचारात जी गंभीर दखल घेत 
रा यसरकारने हे पाऊल उचललेले आहे. हे िश मंडळ आं  देशचे मु यमंञी 
जगनमोहन रे ड , मोकाथोट , गृहमंञी व आं चे पोलीस महासंचालक यां यासोबत 
“ दशा” कायदयाची चचा करणार आहेत. िश मंडळात गृहमं यांचे अ पर मु य 
सिचव संजय कुमार, पोलीस महासंचालक सुबोध जय वाल, वशेष पोलीस 
महािनर क ताप दघावकर, अ ती दोरजे हे व र  अिधकार  या ठकाणी 
पोहचलेले आहेत. आता आपली चचा चालली या मा यमातून आदरनीय आपले 
गृहमंञी या ठकाणी पोहचलेले आहेत. या ठकाणी तो कायदा कशा प दतीने केला 
गेला. आं ाची जी घटना घडली याला यांनी कस या कायदया या चौकट त 
बसवून या पोलीसानंा कंवा यांनी केले या घटनेला वाचवणेचा कंवा या 
अिधका-यांना सेफ कर याचा जो काह  माणस यांनी केला या घटनेची मा हती 
घे यासाठ  गेलेले आहेत. जे कोण आता राजीनामा कोणाचा मागतात, कोण काय 
करतय यांना मी हे वाचून दाखव याचा य  केला आहे. यांना हे सांग यासाठ  
केल आहे क  यंञणा ह  कुठलह  सरकार अशा घटने या बाबतीत, तीथ उदया 
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भाजप जर  असलतर  सु दा यांनी हेच केल असतं. जे आज आमच रा वाद  कंवा 
महा वकास आघाड  सरकार करतय याम ये कुणीह  तीथ प ाच कुणी काह  काम 
करायच कारण नाह . तर  माझी आप याला वनंती आहे क  या घटना घडत 
असताना, मह लावर अ याचार घडत असताना महापािलकेम ये आप या म हला व 
बालक याण या मा यमातून, िश णमंडळा या मा यमातून जर आप याला काह  
करता आलतर या मा यमातून कराव ंअसं या िनमी ान सांगतो. या मुलीवर जो 
अ याचार घडलेला आहे याचा मी जाह र श दात िनषेध करतो आ ण माझी 
भावपुण दांजली अपण करतो, ध यवाद. 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
साहजीकच आहे क  देशाम य ेअशा कार या िनदंनीय घटना घड यानंतर याचे 
पडसाद येक ठकाणी ती  व पात िनघत असतात. या घटना थवी 
मानविनम त झाली ते हापासून या घटना अशा प दतीने वकृत झा या. राम जर  
होता तर  रावण होताच. या सगळया घटना घडत असताना वकृती आ ण अितरेक  
हे दोन कार असे आहेत ते ग हमट बघुन हा ला करत नाह त. स ा कोणाची  
आहे ह  वृ ी आजपासून नाह तर पुरातन काळापासून देव लोकांम ये सु दा अशा 
वृ ी हो या. मग यावर उपाय काय आपण चचा कशासाठ  करायची. तर हे होवू 

नये यासाठ  कोण याह  ठरावा या पान कंवा आप या सव भिगनीनी जे काह  
व य केल ं याच एक शहािनशा क न, आज ग हमट कोणतह  असु दयात, 
कोण या ग हमटला वाटतय क  मा या कालखंडात मा या रा याम ये मी गृहमंञी 
असताना, मी पालकमंञी असताना अशी घटना घडावी. पण सभागृहा या 
मा यमातून आपली ती  भावना कोणती आहे ह  भावना पोहचवणं हणजेच 
सभागहृात मत य  करणं. कोणताह  वषय दशाह न न होवू देता या यातल 
गांभीय कमी न होवू देता आपण जे ती तेने आपल शहर कस सुर ीत ठेवायच, 
अशा घटना परत घडता कामा नय े या यासाठ  आपण कोण या उपाययोजना 
शासनाला सुचवाय या यावर वचारांच अवलोकन होणं अ यंत गरजेच आहे आ ण 
हणून मा.महापौरांना मी वनंती करतो क  मी िशंदे मॅडमला पह ला  दला 

होता क  आप या शाळे या या मुली आहेत या मुलींची तु ह  येकांची जावुन 
भेट या. कशा कारच वदारक िचञ कदािचत येवू शकतं कारण क  अशा घटना 
फार घडत चालले या आहेत. यावर आप यापासून आपण जर सुरवात केलीतर, 
उपाययोजना जर के यातर कंवा आताच सांगीतल सीसी कॅमेरे या संदभात कंवा 
या संदभात यांनी सांगीतल हे सव मु े हायलाईट क न यावर माग काढायचा 
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यावरह  वचार होणं, चचा होणं तर या आप या भगीनीनां दांजली अपण 

आहे. नाह तर बाक ची ेञ आहेतच आपली एकमेकांवर कशा प दतीनी आरोप-
यारोप क न तो राजकारणाचा भागच असतो परंतु मला असं वाटत क  खुप 

चचा झालेली आहे. मा.महापौर साहेब, आप यात या सवानी मु े मांडलेले आहेत 
याची शहािनशा क न आप याला काय अपे ीत आहे आ ण आपल शहर कती 

सुर ीत राह ल कारण का पोलीस जर  आलेतर  पोलीसांच पह ल असतं क  शहराची 
लोकसं या २७ लाख आ ण आमची लोकसं या कती आहे. या सगळया 
प र थतीच भान ठेवून कंवा अवलोकन क न आ ण िचंतन क न मा.महापौर 
साहेब योगायोगाने तु ह  ञ महापौर आ ण एक माई आहेत तुम याम ये आई 
पण आहे हणून एक सवप ीय िश मंडळ, सरकार कोणतह  असू दयात यांना 
जाब वचार यासाठ  परंतु ते सरकार आहे हणून या घटना घडतात कंवा मागच 
सरकार होतं हणून घटना घड याच नाह त कंवा क ात सरकार आहे असं काह च 
नसतं. िनभयाच एवढ खतरनाक करण घडलेल असतांना याला फाशी होणार आहे 
हे समजत असताना देखील लाखो घटना या देशात यानंतर घडले या आहेत. 
खरतर पवार साहेबांचे मानावे तेवढे आभार थोडे आहेत क  प नास ट के मह लांना 
आर ण दलं अस यान तुमची भूमीका मांडता ये याच हे वातंञ देखील यामुळ 
िमळालं. एक एक मह ला मुलीं या एका एका शाळेत जावुन आठवडयातून एक तास 
जर  दलातर तुम या समोर हे िचञ येइल ह च सुर ीतता आहे. या चचतन हे 
उ र आहे क  पुढ काय होवू नये यासाठ  आपण आप या उपाययोजना करणं 
अ यंत गरजेच आहे. सवानी आप या भावना य  करत असताना, हे न 
हो यासाठ  जे जे काय आप याला करता येईल हणून आपला एक संपुण 
सभागृहाचा ठराव रा यशासनाकडे जावु दया, क शासनाकडे पण जाऊ दया. अशा 
प दतीन ेमी भावना य  करतो.  

मा.सुवणा बुड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
हंगणघाटम ये घडलेली घटना, औरंगाबादम ये घडलेली घटना, महारा ात मह ला 
व मुली या सुर ीत नाह त, असुर ीत आहेत. या दो ह  खुपच अिनंदनीय घटना 
घडले या आहेत. या मुलीला दवसा जीवंतपणे जाळ यात आले. ह  घटना अ यंत 
दुदवी आहे याचा मी िनषेध करते. महारा  शासनाला व पोलीस शासनाला 
वनंती करते, कारण क  वनंती कर या इतपतच आम या हातात आता राह लेले 
आहे. आतापयत या घटना घड या याम ये फ  मेणब या जाळून िनषेध करणं 
एवढच आम या हातात आहे. आता शासनाला मी वनंती करते क  लवकरात 
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लवकर या घटनेचा िनकाल लावावा व जे आरोपी आहेत या आरोपीना लवकरात 
लवकर यांना िश ा दे यात यावी. आता आपले वरोधी प नेते जे बोलले 
या यावरती मी थोडस बोलेल क  बाजू मांडतांना, वरोधी प ने यांनी जी बाजू 

मांडली यांनी मह लां या अ याचारावरती िनमुलनासाठ  काय योजना कराय या हे 
बोलायला पाह जे होते, काय करायला पाह जे न करायला पाह जे या यावरती यांनी 
बोलायला न हतं पाह जे. गर ब गाय आप या बछडयावरती संकट आलं क  तर ती 
िशंगावर घेते तसं आ ह  मह लानी कोणावरह  संकट आलतर िशंगावर घे यास कमी 
राहणार नाह त. मी मह ला आहे मह ले या बाबतीत घडलतर मी य  क न 
बोलणारच. आज कोणी इथ मा या बाबतीत बोलत असेल क  ह ला बोलता येत 
नाह तर  बोलायचा य  करते तर असं समजू नका. वेळ आलीतर ह  मह ला कमी 
पडणार नाह  हे ल ात ठेवा. मृ यू हणजे काय, मृ यू हणजे काय त ण हाईल, 
मी त ण होईल, आई होईल, आजी होईल पण असा मृ यू येतो यावेळ  खुप दु:ख 
होतं. यंका, िनभया, अं कता जळत नाह . इथे बसलेली येक मह ला जळते. 
ट ह  पेपरम ये बात या वचताना काळ ज फाटते, आ ूचा बाण फुटतो. खरंतर 
महारा  शासनाला व पोलीस आयु ाला माझ कळकळ च सांगण आहे क  खरचच 
तु ह  मुली, मह ला यां यावरती जे अ याचार घडतात या यावरती लवकरात 
लवकर िनणय यावा आ ण यांना कडक शासन हाव, याला िश ा िमळावी अशी 
वनंती करते व मा या प रवारा या तफ तीला दांजली वाहते, ध यवाद.  

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खरतर 
या वषयावर मी बोलणार न हतो. परंतु माझे परम नेह  पु ष नगरसेवकांनाह , 
ने यांनाह  या ठकाणी बोलाव लागतं. मंगलाताईनी बोलता बोलता सांगीतल क  
अशा एखादया वषयाम ये शंभर ट के राजकारण नाह  झाल पाह जे. पण एक गो  
िन त स य आहे. अ कंताची कंवा िस लोडची घटना असेल, नािशकची घटना 
असेल, पनवेलची घटना असेल, आप या शहरामध या काह  घटना असतील. गे या 
तीन मह याम ये या  रा याम ये जी प र थती खरतर मह लां या संदभामधली 
असेल, शेतक-यां या संदभामधली असेल अ यंत वाईट प र थती कायदा आ ण 
सु यव थेची या सरकारम ये या रा याम ये झालेली आहे. आ ण कधी कधी 
भाऊसाहेब तु ह  खरच हणालात क  अशा प दती या वृ ी ठेचून काढ या 
पाह जेत. हे नाह  झाल पाह जे या यासाठ  अपण काय केल पाह जे. खरतर सरकार 
हे या याचसाठ  असतं. द ाकाका तु ह  सांगीतल क  आमचे गृहमंञी, या 
रा या या स मा.गृहमं यांना अं ाम ये जायला वेळ िमळाला आ ण नागपुरपासून 
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हंगणघाट मला असं वाटत क  जवळपास पंचवीस ते तीस िमनीटाच अंतर आहे 
तीथ जायला वेळ िमळाला नाह . ह  दुदवी घटना आहे रा या या ीने ल ात 
ठेवा. यावेळेस छञपती िशवाजी महाराजां या िशवनेर वर या रा याचे मु यमंञी 
येवून या रा याला कायदा, सु यव था आ ह  कती चांग या प दतीची करतोय 
अशा प दतीची भावना य  करतात. मला खेदान वाटतय क  छञपती िशवाजी 
महाराजांच रा य आहे यांच नाव घेवून केलेल असेल, स मा.बाळासाहेब ठाकरे 
आजजर असते आ ण अशा प दतीची घटना घडली असतीतर यांनी सांगीतल 
असतं क  अशा वृ ीला जागेवर ठेचून काढल पाह जे. दुदवान या ठकाणी या 
प दतीन सरकार या रा याम ये रा य करतय आ ण मला असं वाटतय क  एखाद  
घटना हणजे पोलीसां या संदभातील असेल, शेतक-यां या संदभातली असेल 
हणजे या प दतीने सरकार या रा याम ये काम करतय, आ ह  राजकारण करत 

नाह त तु ह  राजकारणावर बोलले. कुणीतर  सांगीतल क  अजीतदादा नेते आहेत, 
पालकमंञी आहेत सरकार या वरोधाम ये वरोधीप ा या लोकांना बोल याचा 
नैतीक अिधकार असतो. तु ह  यावेळेस बोलत होते यावेळेस बरोबर होत आ ण 
आ ह  यावेळेस या सभागृहाम ये सरकार या नाकतपणाब ल आवाज उठ वतो 
खरतर वाईट वाटायच काह च कारण नाह . मला असं वाटतय क  या रा यामधली 
प र थती अ यंत दयनीय झालेली आहे. तु ह  सगळयांनी सांगीतल 
मा.महापौरां या नेतृ वाम ये या ठकाणी या शहराची प र थती बघीतली, गेली तीन 
मह ने आपण बघतोय या तीन मह याम ये मह लांवर अ याचार या शहराम ये 
होतात.  

(ग धळ)     

मा.महापौर-  काका साहेब, प नेते बोलतात यांना जे मांडायच आहे ते माडूं 
दयात.  

(ग धळ)     

मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा या बोल याचा राग खरतर तु हांला 
यायला नको होता. मी आता प नेता आहे परंतु एक ल ात ठेवा मी मा या 
पाट चा अ यंत ामा णक कायकता आहे. ते हा माझी तु हांला वनंती आहे क  हे 
सरकार या रा यामधल आताच सरकार हे .......   

(ग धळ)     

मा.महापौर-   प नेते बोलतात आपण सवानी शांत रहावे.  
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(ग धळ) 

मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, िशवनेर वर जावून या प दतीने भाषण 
करताय आ ण छञपती िशवाजी महाराजांना अिभ ेत असलेल सरकार नाह  हे 
ल ात ठेवा. हे औरंगजेबला अिभ ेत असलेल सरकार आहे. या िनमी ान 
मा.महापौर आप याला वनंती आहे क  या प दतीन या रा यामध या सरकारनं 
कायदा आ ण सु यव थेचा खेळखंडोबा मांडलेला आहे. हे सरकार अधोगतीला येतंय. 
हे सव सरकार मा या सगळया भगीनींची अ ू वाचव यास यश वी होत नाह . 
खरतर मान खाली घालावी अशा कार या घटना अं कता असेल, िस लोडची घटना 
असेल, पनवेलची घटना असेल हे ऐकूण आप याला काय वाटतय. मी या सरकारचा 
जाह र श दाम ये िनषेध करतो आ ण या सरकारच डोक आतातर  पुढ या 
काळाम ये ठका यावर येईल क  नाह  अशा प दतीची भावना य  करतो आ ण 
थांबतो, ध यवाद. 

मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गेली दोन 
तास आपण हंगणघाटसार या िनंदनीय घटनेवर या सभागृहात चचा करतो. 
हंगणघाटची घटना, औरंगाबादची घटना या सव घटना िनंदनीय आहेत. थमत: 
मी या घटनेचा िनषेध करतो. गे या दोन तासापासून मी सभागृहात ऐकतो मला 
असं जाणवल नाह  क , येकजण मह लेसाठ  बोलतो. कुठेतर  बोलत असताना 

येकजण प  हा डो यात ठेवून बोलत होता हेह  काह  ल ात नाह  आल. मला 
सभागृहाला वनंती आहे, मला वाटत मंगलाताईनी सांगीतल, भाऊसाहेबांनी 
सांगीतल, अशा घटनेच राजकारण आपण करायच आ ण अशा घटनेसाठ  हणायच 
तू बोलू नको आ ण तू बोलू नको. हे काय चालल आहे, तुमचा हप आला नाह  
इथ आज. तुमची सभा तहकूबच आहे यासाठ  या गो ीच तु ह  राजकारण करणार 
आ ण इत या वेळ तु ह  चचा करणार. ने यांच ऐका, आपण या शहरातील 
नागर क आहोत, सगळया प ा या अगोदर हे तर  ल ात ठेवा.  

(ग धळ) 

मा.महापौर - तु ह  मु याच बोला. दांजलीचा वषय चालला आहे दांजलीवरच 
बोला.      

मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. एवढ  
वाईट घटना घडली आ ण आपण इथ बसून राजकारण करतो. कुठ याह  प ाच 
सरकार असू दया िनषेध कराना. तीथ वरती आमदार बसलेत ते पण यांच मत 
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मांडतीलनां.  आपण आज आप या शहरात, आप या सभागृहात आपण बोलतोना. 
आज तु ह  जे प ांच काढल तर मी आता रा ीय गु हे न दणी कायालयाची 
आकडेवार  आहे ती सांगतो. हणजे कालचाह  पेपर तु ह  वाचला असेल, ज ज 
लोकांनीह  दखल घेतली आहे. हणजे सगळे २४२१२ गु हे न दवले. ज ज 
लोकांनीह  दखल घेतली आहे. काह  एफआयआरच क हशन खटला चालू असताना 
पीआयम ये केलं आ ण सगळे एकञीत केले. हणजे सगळे से सीट ह आहेतना या 
वषयावर. फ  तु ह  आ ह  से सीट ह नाह ततर या देशात राहणारा येक 
नागर क, येक मह ला से सीट ह आहे. हा वषयच से सीट ह आहे. हणजे 
सव च यायालयच या करणात दखल घेत आहे. तु ह  पाह ल असेल मा.उ दव 
साहेबांनी वत: सांगीतल क  मी हे फा ॅकम ये करतो व उ वल िनकम यांची 
या ठकाणी िनयु  केली आ ण यानंतर गृहमं यांना देखील आदेश दले आहेत 

क  आपण तेलंगणा या कायदयाचा अ यास करावा. हणजे येकजण 
आपआप या प दतीने यात से सीट ह आहेत. तीन मह यातच कायदा व 
सु यव था बीघडली हणता हे कसंकाय हे राजकारण नाह  करत तर काय करता. 
तु हांला तीन मह यात कळल कायदा आ ण सु यव था बीघडली. द लीत कोणाच 
शासन आहे, द लीत कुणाकड गृह आहे......  

(ग धळ) 

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. एकनाथराव 
तु हांला सवयच लागली तु ह  जाह र सभेत कुठतर  भारतीय जनतापाट च भाषण 
करता कधीतर  नगरसेवकांच भाषण करा. आज उ र देशचे आमदार आपण 
पाह ले कुलद पिसंह सगर काय प र थती आहे. माई तु ह  काय करा तुमच एक 
िश मंडळ या आ हांलाह  बोलवा मा.मु यमंञी यांची भेट घेवू िसमाताई सु दा 
आहेत. या घटना घडतात आपण कुठेतर  िश णमंडळाच सु दा डोक ठका यावर 
आणा. रोज आपण खर दया करतोना, रोज टॅ ड ंगला ठराव येतो. कुठेतर  
मुलीं या िश णाचा एखादा वषय आणा. चांगला वषय आणानां. मुलीम ये, 
मुलांम ये ऍवेरनेस करा अस े काह तर  चांगले वषय आणाना. आपण आप या 
शहरातील लहान मुल-मुली असतील यांना कशा कारे चांगल िश ण देता येईल 
हे बघाव. आज आप या शहरातील मुलांवर जर चांगले सं कार आप याला करता 
आलेतर चांगली गो  आहे. ऍवरनेस टू टच याचेह  लासेस आहेत, वसंर णाचे 
खुप लासेस आहेत. आपण शहरात चांग या साठ  काय क  शकतो या यावर 
एक चचा ठेवा. माई तु ह  तुम या अ य तेखाली हे बोलून या. मुलीना कस 
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िश ण देता येईल, मुलांना कस िश ण देता येईल. जेणेक न भ व यात ह  

गु हेगार  वृ ी आप या शहरात बळावणार नाह . या घटनेचा मी पु हा एकदा िनषेध 
करतो आ ण मी सगळयांना वनंती करतो क  फ  उ र दयायच हणून आ ह  
तु हांला या ठकाणी उ र दल आहे पण याच कुठेह   राजकारण न करता आप या 
शहरातील लहान मुलांना आप याला कसं संर ण देता येइल हे शासन हणून 
आपण बारकाईन पहाव. भ व यात चांग या वचारांची मुल कशी घडतील याकडे 
आपण ल  दयाव, ध यवाद. 

मा.अजीत ग हाण े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. रा यात 
जी घटना घडली याचा सवानीच िनषेध केलेला आहे, अ यंत वाईट घटना आप या 
रा याम ये घडलेली आहे. देशाम ये आशा अनेक घटना वारंवार घडतात आ ण या 

कोनातून आप या सगळयां या भावना अ यंत ती  आहेत. सभागृहाम ये मत 
मांडत असताना येकाचीच अपे ा ह  असायला पाह ज क  या वषयाच आपण 
राजकारण न करता आपण आप या शहराम ये पुढ या काळाम ये अशा घटना 
घडणार नाह त आ ण या कोनातून आपण कुठली पावल उचलायची याचा 
वचार हायला पाह जे होता. परंतु आपण नेहमी माणे जस टेजवर भाषण करतो 
या कारे याह  ठकाणी भाषण केल.ं राहूलदादा चुक च बोलले नाह त क  तु ह  

या ठकाणी ठरवून आले होते क  आप याला जीबी चालवायची नाह  हणून तु ह  
अशा प दतीने हा वषय आणला आ ण िनरिनराळया प दतीने वषयांतर कर याचा 
आपण य  केला. माई तु ह  अनेक वष या सभागृहात नगरसेवक आहात. 
भाऊसाहेब आहेत, मंगलाताई आहेत. अनके वष आपण या सभागृहात काम करतो. 
अशा प दतीने सभागृह कधीह  चालवल गेलं नाह , माग या काळाम य.े येक 
जण खाजगीत चचा करताना िन तपणे मा य करतो क  या सभागृहाचा दजा 
घसरत चाललेला आहे. प ीय राजाकरण कधी सभागृहात होत न हतं. मी गलेी 
वीस वष या सभागृहात नगरसेवक हणून काम करतो. वरोधी प ाचा नगरसेवक 
हणून पण मी या सभागृहात काम केलं. नंतर स ाधार  प ाचा नगरसेवक हणून 

आता पु हा वरोधी प ाचा हणून आहे. परंतु कधीह  असं घडत न हतं क  वरोधी 
प ाचा नगरसेवक हणून याच काम होत न हतं, असं कधीह  घडत न हतं. परंतु 
एका वेगळया दशेला ने याच काम गे या काह  वषापासून आपण चालवलेल आहे. 
कुठ या प ाचा नगरसेवक आहे याचा कधीह  वचार होत न हता. सभागृहा बाहेर 
प  सभागृहाम ये आ यावर सगळे एक, खेळ मेळ या वातावरणाम ये. भाऊसाहेब 
आ ण मंगलाताई सगळयात िसनीअर आहेत. आ ह  या ठकाणी गॅलर त बसून 
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पाह लेलं आहे. ह  लोक एकञीत येवून शहरा या वकासा या संदभात िनणय 
यायची आ ण शहरात चांगली काम करत रहायची. आज काह  लोक माग या 

काळात या प ात होती आता या प ात आहेत. फ  लेबल बदलेल आहे पण 
लेबल बदल यानंतर माणसाची भूमीका कशी बदलते, इत या टोकाला जावून तु ह  
बोलता. मला सु दा पह यांदा नगरसेवक पदाची संधी भारतीय जनता प ामुळे 
िमळाली आहे. भारतीय जनता प ामुळे पह ला नगरसेवक मी झालेलो आहे. अशी 
अनेक मंडळ  रा वाद  प ा या मा यमातून नगरसेवक झालेली आहेत पण इथ 
आ यानंतर वेगळया प दतीने ने यां वषयी बोलायच, आ ह  तुम या ने यांची नाव 
कधी घेत नाह त.  

मा.महापौर-  दांजलीवर बोलावे. 

(ग धळ) 

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  
साहेब आपले अिधकार  काम करतात अिधका-यांना ख-या अथाने तुमच संर ण 
आहे का. अिधका-यां वषयी वेगवेगळया कार या घटना घडतात. कमीशनर 
हणून तुमच संर ण आहे का यांना.   

मा.महापौर-  वषयांतर होतं, दांजलीवर बोलावे. 

(ग धळ) 

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. जी 
व तु थती आहे ती तुम या पुढ आ ण समाजापुढ आली पाह जे. प नास वेळा 
आम या ने यांच नाव यायच काय कारण आहे. आ ण यांना रा वाद न मोठ 
केल ते सु दा. राहूलदादानी चांग या सूचना के या आहेत. आ ह  भारतीय जनता 
पाट या वरोधात कधी बोलतो का, नाह , कारण तो मला अिधकार नाह . कशा 
ब ल ने यांच नाव यायच.   

(ग धळ) 

मा.महापौर-  वषयांतर क  नका, दांजलीवर बोलावे. 

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, चुक या प दती पाडू नका. मला एक 
माह ती आहे क  पदामुळे माणसाची उंची वाढते आ ण या पदाची पण उंची 
वाढव याच काम आपण सगळयानीच केल पाह जे. पण या पदाची उंची कमी नाह  
झाली पाह जे याचा आपण सगळयांनी भान ठेवलं पाह जे. पद कायम नसतात, 
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नगरसेवक हणून आपण या सभागृहात आलेलो आहोत. लोकां या आप याकडन 
खुप अपे ा आहेत आ ण या कोनातून आपण सभागृहात काम केल पाह जे 
परंतु तसं होत नाह . अनेक नगरसेवक इथे नवीन आहेत, पह यांदा नगरसेवक 
झालेले आहेत, यांना काय वाटत असेल क  सभागृह असंच चालतं. परंतु असं 
कधी सभागृह चालत न हतं. भाजप आ ण इतर प  हणजे भारत पाक तानचा 
बांध आहे आ ण आमची दु मनी सारख काम चालत इथे असं या नगरसेवकांना 
वाटत असेल.  

(ग धळ) 

मा.महापौर-  दांजलीचा वषय आहे. तु ह  बोलता तो वषय वेगळा आहे.   

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, या ठकाणी सगळयांनी काय बोलल पाह जे 
क  आप या शहराम ये ह  अशी घटना होवू नये या कोनातून आपण काय य  
केले पाह जेत. मुळात ह  जी वकृती आहे, या वकृत लोकांना जात नसते, धम 
नसतो, नसतं. यामुळ ह  वकृती ख-या अथाने थांब व या या ने आप या 
येथील काह  शाळांम ये, कॉलेजेस म ये ठक ठकाणी आप याला जावून तीथ 
चांगले ले चररस ठेवले पाह जेत. तीथ यांना या यान दलं पाह जे यां यावरती 
चागंले सं कार दले पाह जे या कोनातून आपण य  केले पाह जेत. या गो ींचा 
वचार आपण करावा. भ व यकाळाम ये आप याला याच िन तपणे समाधान 
राह ल क  माई ढोरे महापौर हो या आ ण माईनी खुप चांगला िनणय घेतला आ ण 
पंपर  िचंचवड शहराम ये अशा प दतीने खुप मोठया माणात सां कार कर या या 
ीने शाळा, कॉलेजेसम ये चांग या िश णाचे िशबीर घेतली गेली व मह लांना 

वेगवेगळया कारच ेिनंग दले गेले अशा कारच काम आपण कराव. येथून 
पुढ या काळाम ये माझी आप याला सवाना वनंती आहे क  आपण सभागृहाम ये 
प ीय राजकारण न करता वषयाला ध न मी पण बोलणार आ ण सगळयानी 
वषयाला ध न बोललं पाह जे. या यामुळे मी झाले या घटनेचा ती  िनषेध करतो 
आ ण दांजली वाहून थांबतो.  

मा. व ठल उफ नाना काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
रा यात जी दुदवी घटना झाली या घटनेस मी मा या प ा या वतीने भावपुण 

दांजली वाहतो. मा.महापौर साहेब, सुरवातीलाच हा दांजलीचा वषय घेतला. 
आ हांला वाटल दहा ते पंधरा िमनीटात हा वषय संपेल पण आ हांला कळल क  
सभा तहकूब होणार आहे. परंतु हा दांजलीचा वषय भावनीक आसून देखील 



43 
 
याला एक वेगळ व प दल ंआ ण हा आपण आताचे स ाधार  जे आहेत यां यावर 
ताषेरे ओढ यासाठ  हा वषय लांबवीत चाललेला आहात. मा.महापौर साहेब, आपण 
दुजाभाव करतात, यावेळेस राहूल, अजीत बोलत होते ते बोलत असताना दुसरे 
सद य बोलतात यावेळेस तु ह  यांना खाली बसायला सांगता, दांजली वहा, 
वषयांतर क  नका हणता. यावेळेस एकनाथ पवार बोलले यावेळेस तु ह  
यांना पण तसच बोलायला पाह जे होतं. हा दुजाभाव महापौरांकडून अपे ीत नाह . 

आपण शहराचे महापौर आहात, कुठ या प ाचे नाह त. यामुळ या प दतीन 
भाऊसाहेबांनी सांगीतल ह  घटना होत असताना कोण कोण या प ाचा आहे, 
कोणाच सरकार आहे, तो माणूस याची वकृती आहे. या वकृतीला कोण 
जबाबदार आहे या यावरती आपण सभागृह हणून एक चांगला िनणय घेणं 
गरजेच आहे. हा िनणय घेत असताना फ  या वषयावरच बोलल पाह जे. 
अजीतने सांगीत या माणे तु ह  सगळयांना समान बोलू दयां. बोलत असताना 
तु ह  या प दतीने आम या सद यांना माईक जवळ घेवून आम या सद यांना 
खाली बसवलं तसं आप या सद यांना सु दा शांत बसायची वॉिनग देत जा. कारण 
स ाधार  असले हणून सगळयांनी बोलायच आ ण बोलणारानी ग प बसायचा हा 
वषय नाह . हे मी बोलत नाह  सभागृह पाहतय, पञकार पाहतात सगळे पाहतात. 
आपण महापौर आहातना तर महापौरां माण े आपण देखील आप या सद यांना 
वॉिनग देत जा. महापौरांनी यांना बोलायला सांगीतल यांनी बोलायच बाक यांनी 
बोलायच काय कारण आहे.  

(ग धळ) 

मा. व ठल उफ नाना काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
तु हांला िशकवायला आलेलो नाह  मी, तु ह  म ये बोलतात मी िशकवायला आलो 
नाह  तु हांला. मी आडाणी िश क झालो..... मा.महापौर साहेब, वषयांतर न करता 

दांजली वाहताना दांजलीवरच बोलाव आ ण आपण देखील बाक  सद यांना 
वॉिनग दयावी. एखादा बोलत असेलतर म ये बोलूं दयायच नाह . आपण 
रा यशासनावरती टका करतोय, आपण जो िनणय याल सभागृहा या वतीने, 
रा वाद  काँ ेस पाट या वतीने आ ह  देखील स मंत क . तर  मी दांजली 
वाहून थांबतो. 

(ग धळ) 
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मा. नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खर 
हणजे गे या दोन तासापासून चचा चालू आहे. व या ज हयाम ये हंगणघाट येथे 

अं कता ह ला  पे ोल टाकून जाळ यात आलं आ ण १० फेबूवार ला ऑरजिसट  या 
हॉ पटलम ये उपचार चालू असताना तीचा अंत झाला. आज सभागृहात बघीतलतर 

येक भगीनीनी आ ण येक बंधुनी आपआप या भावना य  के या. थमत: 
या अं कताताईला या सभागृहा या वतीने मी या ठकाणी दांजली अपण करतो. 
या ठकाणी येक नगरसेवक सहकायानी अं कता याब ल भावना य  के या 
आ ण अनेक आम या भिगनीनी रा यशासना या िन यतेब ल यांचा िनषेध 
केला. खर हणजे अं कताताईची ३ फे ूवार ला ह  घटना झाली आ ण १० 
फे ूवार ला तीचा अंत झाला. ती यावरती ऍसीड टाकल या यावरती गु हे दाखल 
झाले तीचा अंत झा या यानंतर ३०२ चा गु हा या यावरती दाखल कर यात 
आला. परंतु आज महारा ाम ये आपण बघीतलतर, या ठकाणी उ लेख झाला खर 
हणजे दुदव वाटत क  आम या येक भगीनीनी पोटतीडक ने अं कता ब लची 

भूमीका या ठकाणी मांडली. येका या मनामधून ती भावना होती क  या 
भगीनीवर अ याचार झाला तीला याय िमळाला पाह जे. या याय भूमीकेतून 
आम या येक भगीनी या ठकाणी भूमीका मांडत असताना, तीला आ ह  

दांजली य  करत असताना जे रा य या मह लांच स मीकरण कर याची भाषा 
करतात तीच र ण कर याच काम या रा यसरकारच आहे. या रा यसरकार ब ल 
बोललतर आ हांला थोडस वेगळ वाटायला लागलय. मगाशी आम या ताईनी 
सांगीतल क  महारा ाम ये आज येक ज हयाम ये जवळपास एक घटना 
हणजे िस लोडची घटना असेल, पालघरची घटना असेल, फे ूवार ला वाकडम ये 

दहा वषा या मुलीवर एकाने अ याचार केला. अशा अनेक घटनाची मालीका या 
महारा  रा याम ये होते. या ठकाणी मला अिभमानाने सांगावस वाटत क  ख-या 
अथान क  सरकार या ब ल बोलल जात परंतु या रा यसरकारच वधी खात सु दा 
तातड चा कायदा या ठकाणी क  शकतं. मगाशी उ लेख झाला, खर हणजे आ ह  
राजकारण करणारे कायकत नसून संवेदनशील कायकत आहोत. या ठकाणी बोलल 
गेल, वरोधी प ने यांनी सांगीतल क  जीबी चालवायची नाह  हणून हा वषय 
घेतला परंतु आ ह  संवेदनशील कायकत आहोत. एखादया मह लेवरती अशा 
कारचा अ याचार होतो यावेळेला ती या माग खंबीरपणे उभा राहणं आ ण तीला 

पाठ ंबा देणं, ती या प रवाराला पाठ ंबा देणं आ ण अशा कार या घटना पु हा होवू 
नयेत हणून सात याने आ ह  या यासाठ  बोलणार आहोत. हे खर असताना 
यावेळेला संवेदनशील गो  या सभागृहाम ये बोलली जाते याला राजकारण 
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हणता. छञपती शासना याम ये तु ह  शाहू, फुले, आंबेडकरांचा महारा  हणताय 

आ ण मग छञपतीच शासन यावेळेला चाल ू होतं यावेळेला छञपती या 
शासनाम ये जर तु ह  आम या मह लेकड वाकडया नजरेनी बघीतलतर याला 
भरचौकाम ये ह या केली जात होती याला चौकाम ये फाशी दली जात होती. 
आ ण आता या सरकारम ये दुदव वाटत िशवछञपतींचा अिशवाद घेवून हणतात 
परंतु छञपतींची कालच जयंती झाली आ ण या छञपतीं या शासनाम ये यांच 
नाव तु ह  सात याने घेतलं या छञपतीं या कामाव न तु ह  काम करतात का. 
यां या माणे या रा याम ये काम तु ह  करतात का. आम या आया-बह णीची 

र ा तु ह  क  शकतात का. आम या मह लांची र ा तु ह  क  शकतात का, 
आम या त णीची र ा क  शकतात का. आज आम या पुरोगामी महारा ाम ये 
आम या भगीनी ख-या अथाने भयभीत झाले या आहेत आ ण हणून आ ह  या 
सभागृहाम ये या अं कतला यावेळेला दांजली वाहतो यावेळेला आ ह  सांगतोय 
क  ह  मालीका चालू झालेली आहे. पुण मह नाभराम ये जवळपास वीस घटना या 
संपुण महारा  रा याम ये झाले या आहेत. आम याकडे स ा पण आहे परंतु जो 
आलेख चाललेला आहे तो कुठेतर  थांबला पाह जे. अशा ू र वृ ीला ऍसीड टाकल 
जात पे ोल टाकून जाळल जातं अशा घटना वारंवार होतात हणून आ ह  या 
सभागृहाम ये संवेदनशील अस यामुळे या ठकाणी भावना मांडले या आहेत. 
आ हांला राजाकरण करायच नाह . राजकारण कर याच हे यासपीठ पण नाह  
सभागृह पण नाह . आ हांला हे सु दा माह ती आहे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा यमामधुन, या आयु ालया या मा यमामधुन आम या 
शाळे या वदया यासाठ , वदयाथ नीसाठ  असेल, आयट  से टर या कंपनीम ये 
जाणा-या मह ला असतील यांना सुर ीततेच वातावरण कर याच काम आम या या 
सभागृहा या मा यमातून आ ह  करणार आहेत. आम या भगीनीनी सुचना 
मांडले या आहेत क  या मह लां या सुर ततेसाठ  आयु ां बरोबर एक तातड ची 
िमट ंग या. या प दतीने आ ह  मह लां या स मीकरणासाठ  
महानगरपािलके या मा यमामधुन कुठ याह  कारची कुठ याह  टडरला, कुठ याह  
िनधीला या ठकाणी कमतरता भासू देणार नाह त. एक चांगल टडर, चांगला िनधी 
मह लां या स मीकरणासाठ  केलेला आहे. मी पु हा अंक ताताईला दांजली अपण 
करतो आ ण मा.महापौर साहेब, हा जो काह  संवेदनशील वषय अस यामुळे याला 
कुठलह  राजकारण नाह . यावेळेस प नास ट के मह ला या सभागृहात बस या 
आहेत आ ण प नास ट के मह लां यासाठ  या रा याम ये काम चालल जातय. 
प नास ट के मह ला नेतृ व करतात आ ण या नेतृ व करणा-या मह ला, आम या 
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भगीनी जर यां या यथा या ठकाणी मांडत असतीलतर आ ण याला जर कुणी 
राजकारण करत असेलतर ह  दुदवी गो  आहे मी याचा सु दा या ठकाणी िनषेध 
करतो आ ण ह  सभा दांजली अपण क न द.२६/२/२०२० दुपार  २.०० पयत 
तहकूब करावी अशी मी वनंती करतो.  

मा.अॅड.मोरे र शडगे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   

मा.महापौर – आयु  साहेबांना मह लां या ीकोनातून वनंती करते क  शहरातील 
मह ला, महारा ातील मह लाचंी सुर ा कशी राखता येईल याबाबत पोलीस 
आयु ांना लवकरात लवकर एक पञ दयाव. मह लांची सुर ा कशी राखता येईल 
याकडे ल  दयावे हणून. याच बरोबर मह ला सुर ीत कशा राहतील यासाठ  
महानगरातील येक शाळेला आदेश दयावा क  मह लानंा सुर ीततेसाठ  कराटे 
िश ण हे दल गेल पाह जे अशी स  करावी याच बरोबर र ा मह ला 

चालवतात यानंा देखील आपण आप या माफत कराटे िश ण दयाव अशी 
सभागृहा या वतीने आयु ांना वनंती करते आ ण ह  सभा बुधवार द.२६/२/२०२० 
रोजी दुपार  २.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे.                                            

               -------                                             

 
                                     

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४१ 

सभावृ ांत 
( द.२०/०२/२०२० ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २६.०२.२०२०                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे वूार - २०२० ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा बुधवार दनांक २६.०२.२०२० रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
       
         

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव सान े

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१२) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१५) मा.डोळस वकास ह र ं  
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१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१८) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे र व ल मण 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२९) मा.सावळे िसमा र वं  

३०) मा.ल ढे न ता योगेश 

३१) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३२) मा.लांडे व ांत वलास 

३३) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३७) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३८) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३९) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४१) मा.संजय बबन नेवाळे 

४२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४३) मा.भालेकर वण महादेव 
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४४) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४७) मा.घोलप कमल अिनल 

४८) मा.उ म काश कदळे 

४९) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

५०) मा.िचखले सिचन तुकाराम   

५१) मा.यादव मीनल वशाल 

५२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५३) मा. मोद कुटे 

५४) मा.राजू िमसाळ 

५५) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५६) मा.बाबर शिमला राजू 

५७) मा.अिमत राज  गावडे 

५८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५९) मा.खानोलकर ा महेश 

६०) मा.भ डवे संिगता राज  

६१) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६२) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६३) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६४) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

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

६७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

७१) मा.सुल णा राजू धर 

७२) मा.शाम गणपतराव लांडे 



50 
 

७३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७४) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७५) मा.कदम िनक ता अजुन 

७६) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७७) मा.नढे वनोद जयवंत 

७८) मा.पाडाळे िनता वलास 

७९) मा.काळे उषा दलीप 

८०) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८१) मा.पवार मिनषा मोद 

८२) मा.बारणे अचना तानाजी 
८३) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८५) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

८६) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८७) मा.िनलेश हरामण बारण े

८८) मा.वाघमारे अ नी व म 

८९) मा.दशले रेखा राजेश 

९०) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९१) मा.कामठे तुषार गजानन 

९२) मा.च धे आरती सुरेश 

९३) मा.क पटे सं दप अ ण 

९४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९६) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९७) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९८) मा.कुटे िनमला संजय 

९९) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१००) मा. व ठल उफ नाना काटे 
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१०१) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०२) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०३) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०४) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०५) मा.आशा धायगुडे-शडग े

१०६) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०८) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११०) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१११) मा.संतोष बबन कांबळे 

११२) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११३) मा.हषल म छं  ढोरे  

११४) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

११५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

११७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

   

  यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.पाट ल-अित र  आयु  (१), 
मा.पवार-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- .शहर 
अिभयंता, मा.कंुभोजकर- मु य लेखाप र क, मा.कोळंब-ेमु य लेखा अिधकार ,   

मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.पवार-उपसंचालक नगररचना, मा.तुपे, 
मा.िनकम, भालकर - सह शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर अिभयंता,  
मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, 
मा.बोदडे - सहा.आयु , मा.गाडेकर, मा.दांगट- .सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य 
उदयान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), 
मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.डॉ.साळव-े अित.आरो य 
वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच, मा.तांबे, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.ग टूवार, मा.भोसले, मा.पाट ल - कायकार  अिभयंता,  
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मो.गोफण-ेआरो य अिधकार , मा.डॉ.दगडे-पशुवैदयक य अिधकार , मा.डॉ.गोफण-े
आरो य अिधकार   हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.    
                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आज 
आप या या सभागृहाम ये स ा ढ प नेता हणुन आमचे जुने सहकार  िम  
व मान नगरसेवक नामदेवराव ढाके यांची मा. वभागीय आयु ांकडुन मंजुर  
िमळालेली आहे. मा.महापौरांनीह  मा.आयु ां या सूचनांना मा यता दलेली आहे. 
याचंा या ठकाणी स मा.सभागृहा या वतीनं अिभनंदनाचा ठराव या ठकाणी मांडत 

आहे. अिभनंदना या ठरावानंतर मा.नामदेवराव ढाके यांचा या ठकाणी स मान 
करावा अशी सूचना मी या ठकाणी मांडतो.  

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ठरावास 
अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर - आयु  साहेब, आ ण सव नगरसेवक, नगरसे वका आज या ठकाणी 
सभागृह नेता हणुन नामदेव ढाके यांची िनवड झालेली आहे यांचे मी सवा या 
वतीने अिभनंदन करते.  

 

(मा.नामदेव ढाके –सभागृह नेता पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचा 
मा.महापौर,मा.आयु  तसेच सव प ीय सद यांनी स कार केला.) 
 

                               िनयु या 
 
वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २० (५) म ये 
तरतूद के या माणे थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या कलम 
३१अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे 
करणे.                                                         
मा.नगरसिचव – वषय मांक १- महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 
२० (५) म ये तरतूद के या माणे मा. थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या 
िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर 
ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे करणे कर ता सदर कलमा अ वये 



53 
 
महानगरपािलका अिधिनयमा वये गठ त कर यात येणा-या सिम यांम ये 
महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व गटांना खाञीपुवक पुरेसे 
ितिनधी व िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व दे याची तरतूद 

कर यात आली. तसेच र  होणा-या जागांवर िनवृ  झालेला मा.सद य या 
मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा गटाचा आघाड चा कंवा ं टचा आहे याच 
मा यता ा  प ा या/न दणीकृत प ा या/गटा या/आघाड या कंवा ं ट या 
मा.सद यास नामिनदिशत करावयाचे असून व मान मा. थायी सिमतीचे दनांक १ 
माच २०२० रोजी दुपार  िनवृ  होणारे सद यांची नांवे पुढ ल माण-े १) मा.म डगेर  
वलास हनुमंतराव २) मा.गावडे राज  तानाजी  ३) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
४) मा.ममता वनायक गायकवाड ५) मा. क णा शखेर िचंचवडे  ६) ल ढे न ता 
योगेश ७) मा.िगता सुिशल मंचरकर  ८) मा.खानोलकर ा महेश या माणे पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ६, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट  – २, या प यबला माणे िनयु या करणे 
कर ता. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  गटनेते तथा 
सभागृहनेता मा.ढाके नामदेव जनादन यांनी यां या प ाचे ६ सद यांची नांवे बंद 
लखोटयाम ये वा र नीशी मा.महापौरांकडे ावीत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ से पाट  गटनेते तथा वरोधी 
प नेता मा. व ठल उफ नाना काटे यांनी यां या प ा या २ सद यांचे नाव बंद 
लखोटयाम ये वा र नीशी महापौरांकडे ावीत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
यानंतर – 

      मा.महापौर यांनी बंद लखोटे सवासम  उघडले आ ण याम ये असणार  
नांवे ी.आ णा बोदडे, ेञीय अिधकार , क ेञीय कायालय यांनी सभागृहात 
वाचून दाख वली ती पुढ ल माण-े 
१) मा.कदम शिशकांत गणपत - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता 
पाट  २) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय 
जनता पाट  ३) मा.संतोष बबन कांबळे  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय 
जनता पाट  ४) मा.अिभषेक गो वंद बारणे - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट  ५) मा.बुड सुवणा वकास - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट  ६) मा.फुग ेिभमाबाई पोपट - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट  ७) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे - पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट   ८) मा.सुल णा राजू धर  - पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट . 
  

ठराव मांक -५०८                                वषय मांक- १ 
दनांक -२६/२/२०२०                              वभाग- मा.नगरसिचव  

 थायी सिमती सद य 
 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २० (५) म ये तरतूद 
के या माणे थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा 
महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 
३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व देवून नामिनदशना ारे 
करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ 
वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय 
क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळां या माणात १) मा.कदम 
शिशकांत गणपत २) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत ३) मा.संतोष बबन कांबळे    
४) मा.अिभषेक गो वंद बारणे ५) मा.बुड सुवणा वकास ६) मा.फुग े िभमाबाई 
पोपट ७) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े८) मा.सुल णा राजू धर या पािलका 
सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीचे सद य हणून 
नामिनदशना ारे िनयु या कर यात येत आहेत.  
    
                                              महापौर 
                                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका   
  
        -------- 

(मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.स ा ढ प नेते, मा. वरोधी प नेते, सव प ांचे 
मा.गटनेते यांचे ह ते िनयु  सिमती सद यांचा पु पगु छ देवुन स मान करणेत 
आला)  
     ------ 
( पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.सहा यक आयु  पदावर ितिनयु ने 
नेमणुक झालेले मा. शांत जोशी व मा.बाळासाहेब खांडेकर यांनी यांचा प रचय 
सभागृहास क न आ ण यानंतर मा.महापौर यांचे ह ते मा. शांत जोशी व 
मा.बाळासाहेब खांडेकर सहा यक आयु  यांचे  पु पगु छ देवुन स मान करणेत 
आला)  
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मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह मा. थायी 
सिमती सद य पदावर िनवडुन आले या सद यांचे मी अिभनंदन करतो. याच 
बरोबर आमचे सहकार  नामदेव ढाके यांची सभागृहाचे प नेते हणुन िनवड 
झालेली आहे. यांना एक फार मोठ  जबाबदार  िमळालेली आहे. भारतीय जनता 
पाट चे माझे एक िम  आहेत यांना मी वचारलं क , एवढ  मोठ  जबाबदार  
नामदेव ढाके यांना दे यामागचं कारण काय? ते हणले माणुस खुप चांगला आहे. 
मी हणले ते मी ओळखतो कारण ते आम या वरोधात असुन सु दा कधीह  वार 
नाह . एक आदश असे कोणते गुण यां याम ये चांगले आहेत असे वचार यानंतर 
ते हणले थम यांना आ ह  हणले महापौर होता का? तर ते हणे नको, 
यावर यानंी याग केला. दुस-या वेळेसह  यांना महापौर होता का हण यानंतर 
यावरह  यांनी याग केला. यानंतर थायी सिमती चेअरमन होता का 
हण यानंतर ते हणले मला नको म डगेर  साहेबांना ा हणजे एवढा मोठा 
याग के यानंतर एवढं मोठं पद यांना िमळालं आहे हणनु मी यां या प ाचं 

देखील अिभनंदन करतो. पद हे छोटं/मोठं नसत या पदाची उंची वाढव याचं काम 
आप या  कतृ वाम ये असतं आ ण हणुन नामदेव ढाके हे मा या भागातील 
अस या कारणानं वशेषता यांना जी उपमा दलेली होती क  तु ह  संताजी-धनाजी 
आहात. आ ण ते चागं या अथानीच बोललो होतो. कारण संताजी आ ण धनाजी हे 
सुयाजी पसोळकर यां या वंशजामधील नाह त तर छ पती िशवाजी महाराजांचे खरे 
मावळे आहेत यामुळे या सगळया प र थतीचा भान ठेवुन प ने यांनी तु हांला 
तुम याकडे जी काह  पदं न हती आ ण जे पद तुम या मनात होतं तेच पद 
तु हांला िमळालं आहे. अशा प दती या मी तु हांला शुभे छा देतो व सभागृहा या 
वतीने तुमचं अिभनंदन करतो.  
मा.सिचन िचखल-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह. आदरणीय 
नामदेवजी ढाके साहेब यांची स ा ढ प नेतेपद  िनवड झालेली आहे. यांचे मी 
मा या वतीने आ ण सभागृहा या व  प ा या वतीने अिभनंदन करतो.  
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह. आमचे िम  
व मान नगरसेवक नामदेवराव ढाके यांची सभागृह नेता हणुन िनवड झाली आहे. 
कामगार े ाम ये एक कामगार नेता हणुन आ ण भारतीय जनता प ाचा एक 
िन ावंत कायकता हणुन या ठकाणी काम केलं आहे गे या तीन वषापासून जसं 
भाऊसाहेबांनी सांिगत या माणे प  यांना काह  तर  जबाबदार  देईल ह  १०० 
ट के खा ी आम या सार या कायक याला होती. माग या काळात काह  पदासाठ  
ते इ छुक होते परंतु भारतीय जनता पाट  असा प  आहे क , येक कायक याची 



56 
 
कामाची प दत दखल घेणारा प  आहे यामुळे येक कायक याला याय दे याचं 
काम भारतीय जनता प ा या वतीनं सव तराम ये राजकारण असेल, 
समाजकारण असेल यांना पदे देत असतात या ठकाणी कामगार े ातील कामगार 
ने याची िनवड स ा ढ प नेता हणुन िनवड केली आहे. एक चांगलं य म व 
आहे ते सवानाच बरोबर घेऊन तो कोण याह  प ाचा नगरसेवक असो याला 
सोबत घेऊन या ठकाणी चांग या कारचं कामकाज करतील अशी मला खा ी आहे. 
मा.भाऊसाहेब भोईर आ ण सिचन िचखले यांनी यांना दो ह  प ा या वतीने 
शुभे छा द या आहेत. सव सभागृहा या वतीने मी यांना शुभे छा देतो. यांची 
पुढ ल वाटचाल चांगली जावो अशी मी सभागृहा या वतीने शुभे छा देतो. 
मा.महापौरांना वनंती आहे क ,आपले मा. मु य उदयान अिध क सुरेश साळंुके हे 
२९ फे ुवार  २०२० रोजी सेवािनवृ  होत आहेत परंतु या दवशी कायालयास सु ट  
अस याने २८ फे ुवार  रोजीच सेवािनवृ  होत आहेत. यांचा या ठकाणी स मान 
करावा. आ ण थायी सिमती सद य पदावर िनवड झाले या स मा.सद य यांना 
शुभे छा देतो.आ ण थांबतो.  
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह. गे या २५ 
वषापासून सोबत काम करणारे त णपणांकडुन हातारपणाकडे जात असताना 
आम या सोबत बसणारे आमचे बंधु नामदेव ढाके यांची आज सभागृह नेता हणुन 
िनवड झाली आहे. ख-या अथानं काम करत असताना कामगार नेता हणुन यांची 
ओळख आहे आ ण ती ओळख यांनी कायम तशीच ठेवली आहे. भाऊसाहेबांनी 
मगाशी सांिगतलं आहे यावेळेस यांच महापौर पद हुकलं यावेळेस आ हांला 
वाटलं पाट  यांना कुठलं ना कुठलं पद देणार आ ण दलं. भारतीय जनता पाट चे 
या सभागृहात असणारे सवच नगरसेवक हे ामा णक कायकत आहेत,िन ावंत 
आहेत या िन ावंत कायक याना यांना, यांना या थायी सिमतीम ये संधी 
िमळाली आहे. या सवाच मी मनापासून अिभनंदन करते. आ ण नामदेवरावांना 
सांगायचं आहे क , आ ह  सगळे तुम या बरोबर आहोत काह  झालं तर  सभागृह 
कशा कारे चांगल चालेल याकडे आमचं ल  असणार आहे. आ ण ज हा आ ह  
व नह  पाहू शकत न हतो ते व न आज स यात उतरलं आहे. नगरसेवक 

झा यानंतरच आ ण आज सभागृह नेता झा यानंतरच व नाचा आपण आनंद घेत 
आहात या यां या पुढ या संपुण राजक य कारक द ला मनापासून शुभे छा 
देते.रा वाद  काँ ेस या मा या भिगनीची थायी सिमती सद य पदावर   िनवड 
झाली आहे यांचेह  मी या ठकाणी वागत करते. आ ण शुभे छा देते.जय हंद जय 
महारा .  
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मा.सिचन  िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह आज या या 
िनवड  संदभात आमचे सहकार  भाऊसाहेब भोईर नामदेवराव ढाके यां या बाबतीत 
मा हती सांिगतलेली आहे. या याम ये एक गो  राहून गेलेली आहे. ती मी 
आप या सवाना सांगू इ छतो. नामदेव ढाके यां या सोबत नगरसेवक हणुन गेली 
तीन वष काम कर त आहोत आ ह  दोघेह  एकाच भागातून िनवडुन आलेलो आहे. 
या माणसां या बाबतीत जबाबदार या बाबतीत बोलायचं झालं तर हा माणुस 
प ाशी एकिन  आहे. हे पूण शहराला प रिचत आहे. याच बरोबर यांचा एक 
मह वाचा गुण आहे तो गुण हणजे व ास आ ण व ासाला कधी कुठेह  तडा 
जाऊ न देणं हा मह वाचा गुण आहे. नामदेव ढाके हे आमचे सहकार  आहेत आ ह  
यां या बरोबर कायम सोबत आहोत यां या पुढ ल कारक द साठ  भाग मांक १७ 
या वतीने यांना शुभे छा देतो आ ण थांबतो.  

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह.  नामदेवराव 
ढाके यांची स ा ढ प नेतेपद  िनवड झा याब ल यांचे मी मनापासून अिभनंदन 
करतो.  नामदेवराव आ ण मी ब-याच वषापासून एक  काम केलेलं आहे आ ण 
यांच मी काम पा हलेलं आहे. कामगार े ापासून यांची सु वात झालेली आहे. 

गेली अनेक वष प ाशी एकिन पणे काम कर त असताना प  जी जबाबदार  देइल 
ती पार पाड याची जबाबदार  घेतलेली आहे. आ ण भाऊसाहेब नामदेव ढाके 
यां याबाबतीत  सांगत होते यावेळेस मला आ च वाटलं क , यांना नेमकं काय 
हणायचं आहे. महापौर पदाचा याग केला, चेअरमनपदाचा याग केला ते खरोखर 

मनाने मोठे आहेत मला नेहमी वाटायचं क , यां यावर कुठं तर  अ याय झालेला 
आहे. ख-या अथानं महापौर पदाची संधी यांना िमळायला पा हजे होती. परंतु ती 
िमळाली नाह  पण प ाने यांना ह  जबाबदार  देवुन यां यावरचा अ याय दूर 
केला आहे. आ ण एकनाथ पवार यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून यांनी प नेते 
पदाचा राजीनामा दला आ ण नामदेवरावांना संधी दली याब ल यांचे मी आभार 
मानतो. आ ण नामदेवराव तुम याकडे ह  मह वाची जबाबदार  आहे. आ ण आ ह  
सवजण तुम या सोबत आहोत. काम कर त असताना आमची तुम याकडे अपे ा 
आहे क , आपण सभागृहाम ये आ यानंतर पंपर  िचंचवड शहराचा वकास कसा 
होईल आप या प रसरातील नागर कां या या अपे ा आहेत या अपे ा कशा पूण 
होतील यासाठ  आपण सवानी य  करावयाचा आहे. येथून पुढ ल  दोन वष 
मह वाचे आहेत या दोन वषा या काळाम ये आप याला पंपर  िचंचवड शहराचा 
वकास अिधक चांग या प दतीने करावयाचा आहे. आ ण या ीकोनातून तुमचा 
मह वाचा रोल असणार आहे. आ ण आमची वरोधी प नेते हणुन अपे ा आहे 
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क , एक तपणे काम कर त असताना सभागृहाम ये येक वषयावर चचा झाली 
पा हजे. आ ण सव नगरसेवकांना येक वषयाची मा हती िमळाली पा हजे. 
जेणेक न बाहेर लोक आप याला वचारतात क ,तो वषय रतसर आहे क  नाह  
याची मा हती आप याला पण पा हजे. आ ण या भूिमकेम येच आपण काम करावं 
अशा कारची मी अपे ा करतो. आ ण तुम या पुढ ल कारक द ला शुभे छा देतो 
आ ण थांबतो.  
मा.बापु उफ शञु न काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह या 
सभागृहातील माझे सहकार  आदरणीय नामदेवराव ढाके यांची सभागृह नेतेपद  
िनवड झालेली आहे यांना तसेच थायी सिमती सद य पदावर िनवड झाले या 
सद यांना शुभे छा देतो. खरं तर नामदेवरावांचा आ ण माझा संबंध फार दूरचाह  
नाह  आ ण जवळचाह  नाह  तीन वषापासून मी नामदेवरावांना या सभागृहात 
पाहतो आहे.  अितशय चांगली य  आप या या सभागृहाला लाभलेले  आहेत. 
या या आगोदरचे सहकार  आता या सभागृहात उप थत नाह त आदरणीय एकनाथ 
पवार यांनीह  हे सभागृह चांग या कारे चालवलं आहे. वरोधी प ने यांना बरोबर 
घेऊन यांनी आपली बाजु महापौरांपयत मांडलेली आहे. भ व यात नामदेवरावांकडनं 
सु दा ह च अपे ा आहे क , जसं स ाधार  आ ण वरोधी  प ा या नगरसेवकांना 
बरोबर घेऊन  सभागृह चालवतील सभा चाल वत असताना जे काह  िनणय  
आप या पाट  िमट ंगम ये ठरतील या माणे सभागृहाम ये िनणय हावेत अशी 
अपे ा य   करतो. कारण येथून माग या तीन वषा या काळात पाट  िमट ंग 
म ये या गो ी ठराय या या सभागृहात येताना थोडया चज होऊन याय या. तर 
यापुढे असे काह  होऊ नये. मा.महापौरांना मी शुभे छा देतो क , आपण चांग या 
कारे सभागृहाचं कामकाज चालवाल अशी आशा करतो. जसं नामदेव ढाकेवर 

झालेला अ याय दूर केला तसंच इतर सगळयावर झालेला अ याय दूर हावा अशी 
अपे ा य  करतो. ध यवाद. 
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह आज या ठकाणी 
आमचे िम  आ ण कामगार िम  नामदेवराव ढाके यांची स ा ढ प नेतेपद  िनवड 
झाली याब ल यां या भावी कारक द साठ  मनपुवक हाद क शुभे छा याचबरोबर 
थायी सिमतीम ये िनयु  झाले या सद यांना मनापासून शुभे छा देतो. खरोखरच 

कामगार े ाम ये एक चांगल ेमळ आ ण  एक अजात श ु असं य म व या  
पंपर  िचंचवड शहराम ये टाटा मोटस या नामवंत कंप याम ये काम कर त 
असताना कामगारां या मनाम ये यांनी ितमा िनमाण केली आ ण या शहराचं 
भूषण हणजे टाटा मोटस या ठकाणी यांनी मनोभावे काय केलं. आ ण हणुन 
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मला असं वाटतय कामगारांचे,क क-यांचे आशीवाद मनापासून भरभ न िमळाले 
आहेत. आ ण या आशीवादामुळेच नामदेव ढाके हे स ा ढ प नेते झालेले आहेत. 
नामदेवरावांनी भारतीय जनता पाट साठ  अनेक िनदशनं, आंदोलने केलेली 
आहेत.आ ण हणुन भारतीय जनता पाट या प ाम ये वाढलेलं हे य म व 
आहे.आ ण यामुळे पद हे दु यम असत कायक यासाठ  खरं तर अ याय हे आपण 
हण यासाठ  हणतो परंतु यासाठ  यो य वेळ लागते आ ण ती नामदेवराव 

यां यासाठ  आलेली आहे. यांनी आजपयत क क-यांसाठ ,कामगारांसाठ  जे चांगलं 
काय केलेलं आहे आ ण हणुन यांना हे चांगल पद िमळालेलं आहे. आ ण मला 
खा ी आहे क , पुढ ल काळाम ये ते चांग या कारे सभागृह सांभाळतील जे 
एकनाथ दादांनी मागील तीन वषाम ये जे चांगल काय केलं पुढ या काळात 
यांचेह  सहकाय आ ण मागदशन  या ठकाणी मदत होणार आहे.हे सभागृह अिधक 

चांग या कारे चालवतील असं मला वाटतं. मी यांना पुन  एकदा मनपुवक 
शुभे छा देतो आ ण थांबतो. 
मा. िनतीन काळजे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह  आज स ा ढ 
प नेतेपद  आमचे िम  नामदेवराव ढाके यांची िनवड झाली ह  िनवड अितशय 
यो य प दतीने झालेली आहे. आ ण ते सवाना बरोबर घेऊन या सभागृहाचं 
कामकाज करतील अशी मला खा ी आहे. एक कामगार नेता या   पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या स ा ढ प नेता हणुन िनवड झालेली आहे. आ ण याचा 
आ हांला अिभमान आहे. आ ण तसंह  पा हलं तर यांच जा त क न मीच आभार 
मानायला पा हजे. कारण आता सगळयांनी सांिगतलं आहे क , नामदेवरावावर 
अ याय झालेला आहे. पण ामा णकपणे काम करताना या य ला कधीह  याय 
िमळतो हे या ठकाणी दाखवून दलेलं आहे. यां यावर जो अ याय झालेला आहे हे 
यांनी समजून घेतलं प ह यांदा आप या भारतीय जनता पाट ची स ा थापन 

झाली आ ण मला महापौर पदाची संधी िमळाली. परंतु यांना मा हती होतं क , 
माग या पंचवाष क म ये मा यावर अ याय झाला हणुन यांनी मा यावरचा 
अ याय दूर कर यासाठ  यांनी मला महापौर पदाची संधी दली. अशा कारे 
नामदेवराव ढाके हे चांगलं काम करतील अशी अशा करतो आ ण थांबतो 
जय हंद,जयमहारा . 
मा.राहुल जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह सभागृहाम ये आज 
एक नवीन प नेते हणुन आदरणीय नामदेवराव ढाके यांची भारतीय जनता प ाने 
िनवड केली आहे. याच बरोबर थायी सिमती सद य पदावर सद यांची िनवड 
केलेली आहे. या सवाच मी मनापासून वागत करतो. यां या पुढ ल वाटचालीस 
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मी मनापासून शुभे छा देतो. ब-याच सद यांनी आपआप या भावना य  क न 
या ठकाणी शुभे छा दले या आहेत. याच बरोबर उदयान वभागाम ये अनेक 
वषापासून काम करणारे सुरेश साळंुके साहेब हे २९ फे ु.२० रोजी सेवािनवृ  होत 
आहेत यांनाह  शुभे छा देतो. साळंुके साहेबानंी पंपर  िचंचवड शहरासाठ  जे 
योगदान दलेलं आहे तसेच यांनी सेवािनवृत झा यानंतर यांनी आप या वैय क 
वषयांकडे आ ण आप या प रवारासी योगदान ावं कारण यांनी या पंपर  
िचंचवड शहरासाठ  अित य ामा णकपणाने योगदान दलेलं आहे. या ठकाणी 
नामदेव ढाके यां याबाबतीत बोलायचं झालं तर अितशय ामा णक कायकता 
हणुन यांची ओळख आहे. आ ण भाऊसाहेब भोईर यांनी देखील नामदेव ढाके 

यांचा चांगला  प रचय सांिगतला आहे. नामदेवराव ढाके आता स ा ढ प नेते 
झालेले आहेत. कदािचत यांना भाऊसाहेबांनी लवकर जर  का यांना  जवळ केलं 
असत तर कदािचत हेच पद यांना क येक वषापूव  आगोदरच भेटलं असतं परंतु 
एक मै ीचं नातं हणुन भाऊसाहेबांनी यांची शंसा चांगली केलेली आहे. मी 
नामदेवरावांना शुभे छा देतो. या प दतीनं एकनाथदादांनी सभागृह चालवलं तशाच 
प दतीने वरोधकांना बरोबर घऊेन यानंतर स ाधा-यांना बरोबर घेवुन हे सभागृह 
पंपर  िचंचवड शहरातील सव नाग रकांसाठ  आ ण वकासासाठ  हणुन चांग या 
प दतीनं आपण चालवावं अशी आ हांला अपे ा आहेत भ व याम ये  तुम याकडून 
स ाधार  असो अथवा वरोधी प ाचे सद य असो खूप अपे ा आहेत आ ण या 
पुण कर यासाठ  आपण कायम य िशल रा हलेले आहात. आ ण आ हांला देखील 
सहकाय कराल  अशी आशा बाळगतो. आ ण पुढ ल कायासाठ  बापु काटना देखील 
शुभे छा देतो. बापु काळजी क  नका, वरोधकांचं हेच काम असतं पण एक ल ात 
ठेवा रावसाहेब दानवे हे देशा य  होते यांनी देखील पंपर  िचंचवड शहराम ये 
येऊन सांिगतलं होतं क , रा ी दड वाजता फोन क न  साबळे साहेबांना 
रा यसभेसाठ  उमेदवार  दली आहे. त हा तु हांलाह  आम यापे ा एखादं मोठं पद 
भेटू शकतं. याची खा ी देतो. यामुळे बापु अ जबात िचंता क  नका. भारतीय 
जनता पाट म ये सवाना याय िमळतो. आ ण यासाठ  मी तु हांला शुभे छा देतो.  
मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु , स मा.सभागृह  आप या सवाचे 
िम  नामदेवराव ढाके यांची स ाधार  प नेता हणुन िनवड झाली यांचे मी 
आम या प ातफ शुभे छा देतो. शुभे छा देताना नामदेवरावाकडुन एक अपे ा य  
करतो क , या माणे एकनाथरावांनी सु वाती या काळात नाह  पण नंतर या 
काळात या माणे खेळ मेळ या वातावरणात हे सभागृह चालव याचा जो य  
केला असा य  आप याकडुन देखील केला जावा अशी अपे ा करतो. आ ण 
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या माणे सद यांनी सांिगतलं आहे क , कामगार नेता, स चा कायकता असा 

उ लेख केला आहे. उिशरा का होईना कुठ या ना कुठ या मा यमातुन तु हांला हे 
पद दलेलं आहे यामुळे तुम या प ाचं देखील या ठकाणी आभार मानतो. 
िसमाताई जर  हणत अस या क , आपण हातारपणाकडे झुकतोय तर  तु हांला हे 
पद आ यानंतर तु हांला एक िन त उ साह िनमाण होईल. आ ण नामदेवराव 
ये  आहेत हणुन यांना हे पद िमळालं आहे असे सांिगतले आहे पण बापु तु 

अ जबात काळजी क  नकोस तु डायरे ट खासदार होणार आहे. यामुळे या 
सगळया गो ी राजकारणात चालत असतात. थायी सिमती सद य पदावर 
आले या सद यांच देखील मी अिभनंदन करतो. आ ण नामदेवरावाकडनं पु हा 
एकदा अपे ा य  करतो क , या यामुळे पण भाषण करताना देखील भान ठेवावं 
क , आप या समोर माईक आहे.  आ ण हे सभागृह चांग या कारे चालवाल अशी 
अपे ा य  करतो आ ण पाट  िमट ंगम ये जे िनणय घेणार तेच या सभागृहाम ये 
या. फ  सवाना व ासात घेऊन करावे. शहरा या हताचे वषय ठेवा. कारण 

आजच एक वषय यवसाियकां या हताचा वषय आहे. तु ह  शहरा या वकासाचे 
वषय मंजुर केलेत तर आ ह  तुम या बरोबर आहोत. ध यवाद जयमहारा . 
मा.द ाञय सान े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह  खरं तर आमचे 
सहकार  िम  आदरणीय नामदेवराव ढाके यांची स ा ढ प नेते या पदावर िनवड 
झालेली आहे. याब ल मी रा वाद  काँ ेस या वतीने यांचे अिभनंदन करतो. 
याच बरोबर थायी सिमती सद य पदावर िनवड झाले या सद यांचेह  मी 

अिभनंदन करतो. आ ण शुभे छा देतो. शुभे छा देत असताना सवानी सांिगतलेलं 
आहे क , नामदेव ढाके हे कामगार नेतृ व आहे. कारण गेली अनेक वष टे कोचा 
माझा जवळचा संबंध अस या कारणानं जेवढे िलडर या टे कोम ये झाले यांचा 
संबंध आला आ ण गे या वष  पासून टे कोशी संबंध आ यामुळे नामदेवरावांना मी 
जवळून पा हलेलं आहे. आ ण जा त जवळून हणले तर नामदेवरावांनी 
आंदोलना या वेळ  लाठयाकाठया खालले या कायक याना भाजपाने यांना याय 
दलेला आहे याब ल मी पुन  एकदा आपले अिभनंदन करतो.  नामदेवरावांना मी 
वनंती करतो क , सभागृह चाल वत असताना नागर कां या हताचा जो काह  वषय 
असेल तो आपआप या पर ने मांड याचा य  कर त असतो. लोक हता या या 
काह  सूचना येत असतील तर याचा न क च वचार हावा. याच बरोबर राहूल 
दादांनी सांिगतलं क ,बापू तु हांला आम या लाख,लाख शुभे छा तु हांला काह  
आमची मदत लागली तर आ ह  आम या साहेबांना सांगुन ितकडे मदत कर यास 
सांगू. पण आप यालाह  याय िमळावा अशी आमची इ छा आहे. तु ह  मनसेत 
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असताना सभागृहात आलेले आहात. माझं हणणं काय आहे ते तु हाला कळलंच 
आहे. आ ह  प ाशी एकिन  असणारे कायकत आहोत. आम या रा वाद त थोडं 
फार काह  घडलं असेल पण िनदान ितकडं गेल तर काह  तर  याय िमळेल. अशी 
अपे ा होती. पण ती िनराशा आज ब-याच जणां या चेह-यावर मी आज पहातो 
आहे. थायी सिमतीम ये रा वाद या दोन सद यांना आ ण भाजपा या ६ 
सद यांना संधी ायची होती. सगळयांना थायी सिमतीम ये ये याची इ छा असते 
पण सगळयांना संधी देवु शकत नाह . जे िनयम असतात या माणे आपण केलेल  
आहे याब ल आपले अिभनंदन करतो.  उदयान वभागाचे मु य उ ान अिध क 
सुरेश साळंुके यांना या महापािलकेत काम कर त असताना यां याकडुन काह  चुका 
झाले या असतील याब ल यांना ासह  झालेला असेल असे मला वाटते. 
जीवनाम ये काम कर त असताना या काह  चुका झाले या असतील यावेळेस 
आम या सार या एखादया नगरसेवकांने जर  बोलले असेल ते आ हाला असले या 
अिधकारामुळे बोलले असेल अशा घटना गे या २० वषा या काळाम ये घड या 
असतील पण यांना या शेवट या दवशी यांची दलगीर  य  करतो आ ण 
यांना पु पगु छ देवुन यांना शुभे छा देतो.   

मा.माधवी राजापुरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 
ठराव मांक- ५०९                                 वषय मांक- २ 
दनांक २६/२/२०२०                                वभाग- मा.आयु   
 

   संदभ- १)  मा.महापािलका आयु  यांचे प   

            .कर/मु य/९/का व/०६/२०२०, द.०४/०१/२०२० 
  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६३२ द.५/२/२०२० अ वये.   
 

       महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 20 

मधील तरतुद नुसार करयो य मू याम ये दु ती करणेची तरतूद आहे.  तसेच 
अिधिनयमातील कलम 99 नुसार महापािलकेने याबाबत कराचे दर ठर वणेकामी 
मा. थायी सिमतीचे ताव वचारात घेऊन फे ुवार  म ह याचे 20 तारखेला कंवा 
त पूव  िन त केले पा हजेत.  स याचे करयो य मू य ठर वणेकामी ती चौरस दर 
हे सन 2015-2016 मा य कर यात आलेले आहेत.  तसेच कराचे दराम ये सन 2013-

2014 पासून कोणतीह  दरवाढ करणेत आलेली नाह . अिधिनयमातील अनुसूची ड 

करण 8 िनयम 20 मधील तरतुद नुसार जु या िमळकतींचे करयो यमू याचे 

पुन:मु यांकन क न यानुसार येणा-या नवीन करयो यमू यावर िमळकत कराचे 
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बल लाग ू करता येईल.  याकामी सन 2020-2021 क रता करयो यमू य 
ठर व यासाठ  दोन प दतीनुसार सादर करण कर यात आलेल ेआहे.  तसेच सोबत 
खालील प दत 1 व प दत 2 नुसार स व तर ताव सादर करणेत आलेला आहे.   

प दत 1. करयो य मू य प दतीने (रेड  रेकनरचा आधार घेऊन 
पारंपा रक  प दतीने)  

प दत 2.  भांडवलीमू य प दतीने (शासन अिधिनयम मांक १०/२०१०  

        दनांक २७  ए ल २०१० नुसार) 

            वर लपैक  उिचत प दतीस करयो यमू य व कराचे दरास मा यता 
देणबेाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.िसमा चौगूल े– मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 

मा.नगरसिचव - महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 

िनयम 20 मधील तरतुद नुसार करयो य मू याम ये दु ती करणेची तरतूद 
आहे.  तसेच अिधिनयमातील कलम 99 नुसार महापािलकेने याबाबत कराचे दर 
ठर वणेकामी मा. थायी सिमतीचे ताव वचारात घेऊन फे ुवार  म ह याचे 20 

तारखेला कंवा त पूव  िन त केले पा हजेत. 

                               ( ग धळ )  

मा.महापौर – स मा.सद यांनी ग धळ क  नये सवानी खाली बसुन यावे. या 
वषयाची मा हती मा.आयु  साहेब देतील.  

                               ( ग धळ ) 

मा.आयु  – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह आता जो वषय सभागृहासमोर 
आणलेला होता हा वषय महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील व वध 
तरतुद ं या अनुसार सभागृहासमोर आलेला होता. शहरातील इमारती व मोकळया 
इमारतींचे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 
20 मधील तरतुद नुसार करयो य मू याम ये दु ती करणेची तरतूद आहे. 
महारा  महानगरपािलकेचा वकसीत व अ वकसीत भाग वचारात घेऊन यापुव  
२००२ व २००३ पासून अ/ब/क/ ड या चार वभागाम ये शहराची वभागणी 
करणेत आलेली होती. २०१९-२० पासून ड भाग र  क न अ/ब/क या तीन 
भागाम ये वभागणी क न आपण करयो य मु यासाठ   वभागणी केली होती. 
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सन २००२ पयत करयो य मु य िनधारणाची जी प दत होती  ती करसंकलन 
वभागामाफत महानगरपािलका ह ीतील इमारतीची करआकारणी एमएमसी ऍ ट 
मधील कलम  १२७ व १२९ तरतुद नुसार करणेत आलेली होती. करआकारणी या 
कामकाजाम ये सुसू ता व पारदश पणा ये या या ीने महापािलका 
काय े ाम ये सन १९९० पासून िमळकतीचा वापर आ ण बांधकामाचा दजा 
वचारात घेवुन ित चौरस फुटाचे करयो यमु य िन त केले होते. करयो य 
मु य िन त कर यासाठ  जी प दत होती ती वाष क करयो य मु य हे 
िमळकतीचे एकुण े फळ गु णले िमळकत वापराचे ती चौरस फुट दर हे 
आपण यावेळेला काढलेला होता. यानुसार आपण कॅल युलेट कर त 
होतो.िमळकतकरासाठ  हे करयो यमु य े फळाचा आ ण याला यावेळेला 
कराची ट केवार  याला गुण यानंतर जे  ऍ यलु येत असे ते आपलं बील 
असतं या प दतीने आपले कराचे बील िन त केलं जात होत २००२ म ये 
आपण  झोिनंग केलल होत यावेळेला अ/ब/क/ड े ासाठ   केअर फुटनुसार 
दर िन त केलेले होते. झोिनंग व िमळकती या वापरानुसार अ/ब/क े ानुसार 
आपण दो ह चे दर पा हल ेतर यात ९०-९१ म ये पा हले तर साधारणता ५ 
.४० पैसे घरासाठ  आ ण २१ .६० पैसे बगर िनवासी यासाठ  ती चौरसफुट 

या दरापासून सु वात क न २०१५-१६  म ये जी शेवटची  सुधारणा केली   
या याम ये २९.९४ .िनवासासाठ  आ ण ८९.४२ . बगरिनवासी हे दर यापुव  

करयो यमु यासाठ  जाह र केलेले आहेत. करयो य मु य िनधार त कर त 
असताना आजची प र थती ल ात घेवुन आ ण यापुव  जी या राब व यात 
आलेली होती यानुसार ताव ठेवणेत आलेला होता. करयो यमु य 
िनधारणा या येम ये वेळोवेळ  या या सुधारणा कर यात आ या २००२ 
म ये असेल,२००७ म ये असेल कंवा २०१५-१६ म ये असेल यावेळेला 
करयो यमु य िनधा रत कर त असताना या िनधार त दनांकानंतर िनमाण 
झाले या ॉपट जवर करिनधारण कर यात आलेलं न हतं जु या ॉपट जचं 
करयो य मु य बदल यात आलेलं न हतं यामुळे तफावत िनमाण झालेली होती. 
ती तफावत दूर कर याचा य  यावेळ  कर यात आलेला आहे. नवीन 
करयो यमु य िनधारण यावेळेला कर यात आलेलं नाह . केवळ जे ॉ पे ट ह 
लागू कर यात आलेलं होतं याम ये यावेळेला सुधारणा कर यात आलेली आहे. 
महानगरपािलका अिधिनयमातील करयो यमु याचं िनधारण के यानंतर दरवष  
फे ुवार या २० तारखे या पूव  सवसाधारण सभेने करांचे दर िन त करणे 
अपे ीत आहे. तसेच महानगरपािलका अिधिनयमाम ये दोन तरतुद  आहेत एक 
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तर करयो यमु य िनधारण प दतीने आकारणी करणे अथवा भांडवलीमु य  
प दतीने आकारणी करणे आप याकडे आजतागायत करयो य मु य िनधारण 
प दतीने करआकारणी कर यात येत आहे. सभागृहासमोर वषय आणताना 
दो ह  प दती नमुद केले या हो या वषयप ाम ये दो ह  प दतीचा उ लेख 
केलेला आहे. भांडवलीमु य प दतीम ये जी प दत आहे याम ये एकुण 
इमारतीचं भांडवलीमु य िन त क न ते भांडवलीमु य िन त कर त असताना 
े फळ गु णले बाजारमु य गु णले बांधकामाचा दजा आ ण वापर गुणांक  यांचा 

गुणाकार क न ते िन त कर याची तरतुद अिधिनयमाम ये आहे. मा  हा 
िनणय सभागृहानं कुठली प दत अवलबंायची तो घेणं अपे ीत होतं जर 
भांडवलीमु य ह  प दत अवलंबली गेली असती तर या यासाठ  सु दा असेसमट 
कर त असताना  टॅ स रेट ० ते ट के भांडवलीमु याचा अभाव ठरव याचा 
अिधकार देखील सभागृहाचा होता. आ ण या िनणयासाठ  सभागृहासमोर हा 
वषय आलेला होता. मा  २० फे ुवार  पुव  हा िनणय होऊ शकला नाह . टॅ स 
रेट म ये कुठलाह  बदल सभागृहासमोर ता वत क  शकणार नाह . आ ण 
या माणे आताच महापौरांनी घो षत के या माणे थायी सिमतीची जी िशफारस 

होती वषय द र  दाखल करणेत यावा यालाच मा.महापौरांनी घोषीत 
के या माणे थायी सिमतीने जी िशफारस केलेली आहे. या माणे वषय मंजुर 
करणेत यावा अशी वनंती केलेली आहे. एवढंच मी िनवेदन सादर करतो.अिधक 
काह  मा हती लाग यास ती सादर क  शकतो.  मी एक गो ीचा खुलासा करतो 
क , करयो यमु याम ये सुधारणा हावी असा ता वत केललेा आहे. तो मा  
लागु कर यात येईल  करयो यमु याम ये  आ ह  सुधार केलेला नाह . यामुळे 
अ वभागासाठ  २९ . रेट आहे ते २९ .च राहणार आहेत. ता वत 
कायप दतीम ये बदल एवढाच केलेला आहे क , यापुव  पुन  सांगतो क , २००२, 
२००७-०८ कंवा २०१५-१६ म ये या यावेळेला करयो यमु य बदललं 
यावेळेला या दनांका यानंतर  थापन झाले या इमारतींचच फ  करयो य 

मु य बदल यात आलेलं आहे. यामुळे आज शहराम ये करयो यमु याम ये खुप 
मोठया माणात तफावत िनमाण झालेली आहे. ती तफावत अशी आहे क ,जी 
९०-९१ सालची इमारत आहे यांना करयो यमु याचा दर ती चौरसफुटाचा ५ 
.४० पैसे इतका असुन जी इमारत २०१५-१६ नंतर   अ त वात आलेली आहे 

ितचा करयो यमु याचा दर ती चौरसफुट ितचा .२९.९४ पैसे हा िनवासी 
इमारतीसाठ  आहे. हणजे आजच शहराम ये   अ त वात असले या जु या 
आ ण नवीन इमारतीम ये पाच पट या पे ा जा त फरक /तफावत आज या 
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अ ततवातील इमारतीम ये आहे. आ ण यामुळे अनेक वषा या कालावधीम ये 
जु या इमारतींचा कर आ ण नवीन इमारतींचा कर या याम ये एकाच भागाम ये 
जर  सु वधा समान अस या तर  खुप मोठया माणाम ये फरक आहे. दुसर  
गो  अशी क , करयो यमु य हे साधारणता या भागाम ये मालम ाधारकाकडन 
जो रट आकारले जातो  यानुसार या रटवरती िन त कर याची तरतुद आहे. 
२००२ पासूनचा जर  आपण वचार केला गेला तर  बाजारमु याम ये सु दा 
अनेक बदल होत गेलेले आहेत. ह  बाब देखील आप याला वचारात घेतली गेली 
पा हजे. आ ण यामुळे या संपुण प दतीम ये सुसू ता आण या या हेतूने आपण 
करयो यमु या या कॅल युलेशनम ये सुधारणा ता वत केलेली आहे. यासाठ  
माण वष अनेकां या मनाम ये संदेह असतील माण वष कुठलं धरलं जाणार 

तर २०२०-२१ पासून  हे माण वष धरलं जाणार आहे. यामुळे पाठ मागुन 
कुठलेह  रक हर साठ  आपण कुणाकडेह  जाणार नाह . या यापुढे असेसमट 
कर त असताना पर केअरफुटचं मु य हे बेस .२९.९४ पैसे गृह त ध न 
करणार आहे. स या या या प दतीत  करांम ये या या वभागातील ती 
चौरसफुट दर येक वषातील िमळकतींना लागू कर यात येणार आहे. स याचे 
दर जु या िमळकतींना लागू करताना हे ल ात घे याची बाब आहे. जसे या तसे 
जु या इमारतींना हे दर लागू कर यात येणार नाह त. या याम ये स याचे दर 
जु या िमळकतींना लागू करताना महारा  शासना या रेड रेकनर या िमळकतींना 
घसारा लागु कर याची जी प दत आहे ती प दत अवलंब यात येत आहे. 
उदा. ायचे झाले तर ० ते २ वषा या इमारतीला घसारा ० ट के लागु कर यात 
येईल. इमारतीचे वय ३ ते ५ वष असेल तर ५ ट के घसारा लागु राह ल. अशा 
प दतीने कर त कर त २५ ते ३० वष इमारतीच वय असेल तर ३० ट के घसारा 
लागू कर याची प दत आहे. या प दतीनुसार जु या इमारतींना ३० ट के घसारा 
करयो यमु याम ये िमळणार आहे. याम ये आप याला उदा. ायचे झाले तर 
२०१५-१६ म ये २००२-२००३ ची इमारत उदा. हणुन यायची वेळ आली तर 
चिलत करयो यमु यानुसार आज २००२-०३ या इमारतीसाठ  

करयो यमु या या अ वभागासाठ  िमळकतीचा दर .८.६४ पैसे दर आहे. 
यानुसार जर आपण साधारणता १००० केअरफुटाची इमारत वचारात घेतली 

तर ितचं करयो यमु य ४३२० .होतं जर याच बील काढलं तर आज या 
करा या ट केवार नुसार  .१७७१/- इतकं येतं. जर आज या २०१९-२० चे 
करयो यमु य लावलं तर .२९.९४ पैसे आहे आ ण याला  ८० ट याचा 
घसारा लागु होईल. या या अनुषंगाने २०१९-२० या तुलनेत य  दर 



67 
 
या यावरती  .२३.९५ पैसे होतील. आ ण करयो यमु य .११९७५/- होईल. 

बील र कम  . ५०३०/- होईल. यामुळे करयो यमु य याची तफावत आपण 
पा हली तर साधारणता . ३२००/- ची तफावत ह  २००२-०३ या १००० 
केअरफुटा या घरावरती राह ल. आ ण आता आपण तावीत केलेली होती जर 

ती दु पट वाढ ला  केली तर .२५५६/- इतका बलामागे िन त होईल. मा  
हा िनणय आप याला २० फेबु.ला घेणं  अपे त होतं. यामुळे आजची जी 
प र थती आहे आ ह  जो ता वत केलेला करवाढ चा ताव आहे. तो आज 
लागु होईल.  

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  
आयु  साहेब माझा प हला मु ा हा आहे क , तु ह  अनुसूची ड करण ८ 
िनयम २० मधील तरतुद नुसार  करयो यमु य िन त कर याचा अिधकार आहे 
परंतु ते  डटेल म ये वाच यानंतर असं ल ात येतं क , इलिलगल केस म ये 
तसा तु हांला अिधकार आहे. एखादा इलिलगल केसम ये तुम याकडे आला तर 
याला तु ह  तशा प दतीनं चजेस क  शकता असा याचा अथ मला यामधुन 
दसतं संपुण शहरासाठ  तु हांला तसा अिधकार नाह  अस मला वाटतय. आ ण 
हा िनणय २० फे ुवार या आत होण अपे ीत आहे. खरं हणजे मागची जीबी 
तु ह  तहकुब करायला नको होती. शहरा या ीने एवढा मह वाचा वषय 
असताना या वषयावर चचा हायला पा हजे होती. परंतु ती झाली नाह . संपुण 
शहरातील जु या िमळकती या िमळकतधारकांना याचा फटका बसणार आहे. 
आ ण आयु  साहेबांनी आता जो उदा.देवुन  खुलासा केलेला आहे याम ये १०० 
ट के वाढ होणार आहे. हणजे हे कुठे तर  अ यायकारक होत आहे. आयु  
साहेबांना जो अिधकार आहे या माणे  यांनी बदल करावा. आ ह  शा तीकर 
१०० ट के माफ करणेत यावा अशी मागणी कर त होतो. परंतु तु ह  तसं न 
करता याम ये लॅब केले. आज अशी प र थती आहे क , लोक शा तीकरह  
भरत नाह त आ ण रे युलर करह  भरत नाह त. यामुळे महापािलकेचे आथ क 
नुकसान होत आहे. शासनाने महापािलकेचे आथ क उ प न वाढावे यासाठ  
वषय आणलेला आहे. पुव  २००२ ते २००६ सालापयत  आपले .८० पैसे हा 
आपला दर म ह याचा रेट होता तो साधारणपणे ९ .६० पैसे होता. या यावरती 
आपण १० ट के कमी कर त होतो. २००६ नंतर १९ .२० पैसे झाला २००८ ला 
२२ . ८० पैसे आ ण या यावर १० ट के  झाला. असे ट याट याने आपला 
आताचा  दर २९ .९४ पैसे झाला आहे. याम ये जी ुट  आहे ती मी आप या 
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िनदशनास आणु देवु इ छतो. आप याकडे  अ/ब/क असे तीन वभाग आहेत. 
अ वभागात जुनी जी गावे आहेत, ब वभागात न याने समा व  झालेली गावे 
आहेत  मी कोण या गावाचं नाव घेवु इ छत नाह  पण या गावाम ये असणा-
या घरांना भाडं जा त िमळतं. आता अ वभागाम ये भोसर  आ ण सांगवी हा 
भाग आहे या ठकाणी सारखा रेट आहे. तु ह  काय हणता भाडं कती येत 
यावर टॅ सची आकारणी करणार आहे. परंतु आपण अ/ब/क वभाग केलेले 
आहेत याम ये चुक आहे. ती ख-या अथाने दु त हायला पा हजे. दुसरं 
हणजे एखाद  ब ड ंग कमिशयल आहे याम ये तीन मजले असतील तर 
याम ये फ ट फलोअरला, २ लोअरला आ ण ३ लोअरला पण तोच रेट आहे. 

हा अ याय होत आहे. ाऊंड लोअर या माकटचा  आ ण वर या मज या या 
माकटचा जर आपण वचार केला तर याम ये खुप मोठ  तफावत आहे. ह  सु दा 
याम ये दु ती झाली पा हजे. तसेच आप याकडे इंड यल झोन आहेत 
याम ये जे पुव चे कारखाने आहेत यांना आपण कं शन कॉ ट माणे टॅ स 

आकारतो. आ ण आज न याने जे करणार आहोत याम ये चंड तफावत आहे. 
या ठकाणीह  आपण दु ती केली असती तर महापािलकेचे उ प न वाढले असते. 
आता आपले प नेते हे कामगार े ातल े आहेत या भागाम ये अनेक 
कामगारांचे घरे आहेत यांना याय दला पा हजे. आयु  साहेब आप याला 
अिधकार आहेत पण आ हांला टॅ स डपाटमटकडनं सांिगतलं जायचं क , 
पूवल ी भावाने टॅ सची आकारणी करता येत नाह . याम ये या ुट  आहेत 
या दु त झा या पा हजेत. अशी माझी वनंती आहे.  

मा.संद प वाघेरे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  वा त वक 
पहाता २० तारखे या जीबी ला हा वषय आला होता. यानंतर जीबी तहकुब 
झाली आ ण आयु ांच हणणं आहे क , हा वषय मंजुर झाला. मा.महापौर 
साहेब, २/३ म ह यापुव  ५०० केअरफुटाचे यांचे घर आहे यांचा टॅ स माफ 
केलेला आहे. आ ण यां या २००६ या आतील ॉपटया आहेत यांना अड च 
पट वाढ होणार आहे. साधारणपणे ह  नगरपािलका १९७० साली थापन झाली 
आ ण आज २०२० हणजे या ५० वषा या काळाम ये काह  जण १/२ गुंठा 
जागा घेऊन बाहे न या शहरात रहायला आले पूण भारतातून या ठकाणी लोक 
येऊन थाियक झाले. १९७१ साली या शहराची लोकसं या ७१ हजार होती. आज 
ती २७ लाख झाली आहे. हणजे तु ह  ३ म ह यापुव  जो वषय केला ५०० 
केअरफुटापयतचा टॅ स माफ केलेला आहे. आज जर ६००० .टॅ स येत असेल 
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तर याम ये अड च पट वाढ होणार आहे. आज याच पेपरला बातमी आहे २००० 
कोट चा टॅ स थक त आहे. १० लाख .थकबाक  असले यांची सं या जा त 
आहे. आपण ॉपट  ज  क न याचा िललाव करणार आहे का? मा.महापौर 
साहेब, या वषयाची मा हती सवाना समजुन सांिगतली पा हजे. लोकांना आपण 
या सु वधा ायला पा हजेत या देत नाह त. आप या महापािलकेचे बजेट 

६६०० कोट च आहे  हे बजेट क ाचे जे पैसे येणार आहेत यानुसार बनवले आहे. 
शेजार या महापािलकेचे बजेट हे ७२०० कोट चे आहे. या महापािलके या 
भागाम ये जाऊन बघा या ठकाण या सु वधा कशा आहेत ते या ठकाणी 
जाऊन बघा  पंपर  िचंचवड च-होली मधील कमचार  पुणे महापािलकेम ये 
आरो यािधकार  आहे यांनी या ठकाणी आरो याची कशी िश त लावली आहे ते 
बघा. यांनी १/२ गुंठा जागा घेऊन घरे बांधलेली आहेत यां यावर अ याय 
झाला नाह  पा हजे. २ वषानंतर आप याला याची फळं भोगावी लागतील. जसं 
रा वाद या काळात शा तीकर मंजुर केला यानंतर यांची स ा गेली.टॅ सचा 
वषय अजुन मंजुर झालेला नाह . आयु  साहेब आप याला वनंती आहे क , या 
शहराला झ झया कर लावू नका. या वषयाचा अ यास क न एखादया वेळेस 
कायदा वभागाचे मत घेवुन यामधुन आप याला कसे बाहेर पडता येईल याचा 
वचार करावा. एवढं बोलून थांबतो.  

मा.अडॅ.सिचन भोसले - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  खरं 
तर हा वषय द र  दाखल कर यासाठ चा वषय आहे. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 20 मधील तरतुद नुसार करयो य 
मू याम ये दु ती करणेची तरतूद आहे. अनुसूची ड म ये असे हणले आहे क , 
या कोण याह  जमीनीचे कंवा इमारतीचे मु य चुक चे ठर व यात आले असेल 

तर कंवा ितची आकारणी लबाड ने अवै पणे कंवा चुक या कारे झालेली 
असेल तर या जमीनीवर ल कंवा इमारतीवर ल आकारणी फेरफार क न आयु  
साहेब, सगळयात मु ा असा आहे क , या यानुसार पुव  या न द  झाले या 
हो या या चुक या झाले या हो या क  काय हा सवात प हला मोठा वषय 
आहे. याची मा हती थम दली पा हजे. ऍ ट तु ह  स व तर वाचुन पहा. 
याम ये आपलेकडुन चुक चं काय हायला नको. आपण करआकारणी करतो परंतु 
नागर कांना आपण या सु व ा ायला पा हजे या देवु शकतो का  एक कडे 
सु वधांचाअभाव आहे आ ण दुसर कडे तु ह  करवाढ करता हा िनणय चुक चा 
होईल असे मला वाटतंय आ ण हा वषय मंजुर करायचा असेल तर याला 
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आमचा प पणे वरोध राह ल. वषय मंजुर क न द र  दाखल करता येत 
नाह . यामुळे मा.महापौर या वषयाला आमचा वरोध आहे तो न दवुन घेणेत 
यावा.  

मा. द ा य  सान े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह खर तर 
पंपर  िचंचवड शहराला एक नवीन हटलर आयु  िमळाला असं हणलं तर  
वावगं ठरणार नाह  आज या सभागृहामधील भाजप या सव सु  नगरसेवकांच 
मी अिभनंदन करतो क , याम ये एक मुकसंमती हणुन आपण या वषयाला 
मंजुर  दे याच काम केलेलं आहे. खरं तर हा वषय आणायचा होता तर १५ 
फे ुवार या आत आणणे आव यक होतं. १ जानेवार ची सभा झाली यानंतरह  
सभा झाली यावेळेस वषय आणला नाह . मा.महापौर साहेब, स ा ढ प नेते 
आजी आ ण माजी यां यावर आरोप करतो क , आ ह  पोटितडक ने सांगत होतो 
क , हा वषय अ यंत मह वाचा आहे. या वषयावर चचा झाली पा हजे. 
शा तीकराचा वषय सु दा असाच ६ म हने ठेवला गेला. यानंतर तो फेटाळला 
गेला आ ण तो शासनाकडे गे यानंतर तो आप या बोकांड  बसलेला आहे. 
या ठकाणी अ/ब/क वभाग केलेले आहेत. या शहराम ये काह  ठकाणी  र ते 
नाह त,पुरेसे पाणी नाह , आव यक सु वधा नाह त, र याचे वाटोळे झालेले आहे  
ितथं तु ह  कर वाढवायचे हणता. ह च जनरल बॉड  याच दवशी दांजली 
वाहून कमान ४ तास जर  चाललीअसती तर   भाजपाचे जे धुत नगरसेवक 
आहेत यां याह  ल ात यायला पा हजे होतं क , हा वषय २० तारखेपयत मंजुर  
केला नाह  तर आयु  आप यावर यांचे िनणय लादणार आहेत. हे ह  
आयु ांनी जाह रपणे सांिगतले आहे. शहरावर कर लाद याचा आयु ांना अिधकार 
आहे आ ण एखादं टडर चुक चं आहे ते र  करा असं आपण सांिगतलं हणतात 
ते मला सांगता येत नाह . हणजे आयु ांनी या शहरातील नागर कांचा खेळ 
केलेला आहे. हा वषय २० फे ुवार लाच का आला १५ दवस आगोदर का आला 
नाह .  

                      ( ग धळ) 

मा.द ा य सान े– मा.महापौर साहेब, मी बोलत असताना म ये कोणी बोलू नये. 
मी काह  मा या घर यासाठ  बोलत नाह . जर का कोणाला चचा करायची असेल 
तर मी बोल यानंतर करावी. हा वषय संपुण शहराचा आहे. सवसामा य 
नागर कांना तु ह  कमीत कमी २४ पट वाढ करणार आहात हणजे १७०० 
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. या टॅ सला ११०००/- .टॅ स येणार आहे. आमची जुनी घरे या प दतीची 

आहेत ती याच प दतीत आहेत जर का ते घर मोडलं असेल कंवा वकलं 
असेल आ ण याची काह  कंमत होत नसेल तर याला टॅ स लादणार असाल 
तर हा अ याय आहे. आयु  साहेब तु ह  काय या शहरातून बदली होऊन 
जाणार आहात पण या शहरातील येक नागर क तु हांला िश या आ ण शापच 
देणार आहे. कोणीह  तु हालंा चांगल हणणार नाह . आ ण आयु  साहेब, 
तुमचा जो दादागीर चा  श द आहे हा कर आ ह  लादणारंच हा श द आपण 
माघार  यावा. या सभागृहाम ये नागर कांनी आ हांला यासाठ च पाठ वले 
आहे.हा कर लादणार ह  दादागीर  चालणार नाह  यासाठ च आ हांला या ठकाणी 
पाठ वलेले आहे. कराचे दर ठर वतांना सव प ा या गटने यांना बोलवायला 
पा हजे होतं,स ा ढ प ने यांना बोलवायचं होतं. यांना तु ह  सांगायचं होतं. 
हणुन माझी आप याला वनंती आहे क , स ा ढ प नेते आ ह  तुमचं एक 

कामगार नेता हणुन स कार केलेला आहे. या शहरात कामगार 
राहतात,सवसामा य  नागर क/कामगार राहतात. या कामगारांवर तु ह  टॅ स 
लादणार असाल तर तु हांला हे भोगावे लागणार आहे.  आ ण नागर कांना मी 
आ हान करतो क , आयु ांनी लादलेला टॅ स कोणीह  टॅ स भ  नका 
महापािलका काह  घर ज  क  शकत नाह . आयु ांना अशाच प दतीन ेकाम 
करायचे असेल, नागर कांना ास दे याचं काम करायचं असेल तर हे चुक चे 
आहे. आम या सव स ा ढ नगरसेवकांना वनंती करतो क , १/२ ट के वाढ 
ठक आहे. शहराला पाणी नाह , दवसाआड पाणी येते आ ण तर  
पाणीप ट म ये वाढ करता मा.महापौर साहेब,आपण कुठ याह  कराम य े वाढ 
क  नये आ ण केलीच तर रा वाद या वतीने आप याला उ र देणेत येईल. 
असे मी जाह र आ हान करतो आ ण थांबतो.  

मा.बापु उफ शञु न  काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह 
हा जो करवाढ चा वषय आहे खरं तर सभागृहातील  सद यांचा असा म आहे क , 
हा वषय स ाधार  प ाने आणलेला आहे. थायी सिमतीकडुन हा वषय द र  
दाखल कर यासाठ  आणलेला आहे. हे शहर सवाच आहे तुमचं पण आहे आ ण 
आमचं पण आहे. खरं तर हा वषय या शहरासाठ  कुठलीह  करवाढ न करता जैसे 
थे ठेवणेत यावे अशी आमची मागणी आहे. आयु  साहेब, तु ह  करवाढ चा  
िनणय घेणार असाल तर आमचा सगळयांचा या गो ीला वरोध आहे. यामुळे 
आयु  साहेब यावेळेस हा वषय द र  दाखल क न आप याकडे येईल 
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या याम ये तु हांला काह  बदल करावयाचा असेल तर कमान आपण सवाना 
व ासात या, सव प ा या गटने यांना बरोबर घेऊन वषय काय आणतो यावर 
आप याला सूचना ा या लागतील. आजपयत आपण कुठ याच गटने यांची िमट ंग 
घेतलेली नाह . खरंतर करवाढ चा मु ा यावेळेस या शहराम ये येतो यावेळेस या 
शहरातील जुनी आ ण नवीन िमळकतकरधारकांम ये करांची जी तफावत असेल ती 
दुर कर याचा आपण य  कर त आहात परंतु येक वेळेस हे स ाधार  प ाचे 
सद य होते. २००७-०८, २०१५-१६ या याम ये काह च बदल केलेला नाह .  त हा 
स ाधार  प ाचे सद य हणुन आ ह  या वषयाला वरोध कर त आहोत आपणह  
कुठलीह  करवाढ क  नये जसे महापौरांनी सांिगतले आहे क , हा वषय द र  
दाखल क न यावेळेस आप याकडे हा वषय येईल यावेळेस आप याला यावर 
िनणय यावयाचा असेल यावेळेस आपण वाढ करणार असाल तर यावेळेस 
आ ह  या वषयाला वरोध क  ध यवाद.  

मा.िमनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह सवात 
थम आज या दवशी हा वषय होत आहे खरोखरच यावर बोल याची काह  

आव यकता आहे का? आ ह  सगळेजण पोटितडक ने या ठकाणी बोलतोय पण मी 
किमशनर साहेबांना वचारते क , या वषयासाठ  १५ फे ुवार ची ह  तार ख िमळाली 
नाह  का, आता आ हांला बोलायचे हणुने बोलायचे, वरोध करायचा हणुन 
करायचा आता भाजपचे नगरसेवक हणतात क , आ ह  हा वषय आणलेला नाह . 
तु ह  वाढ व कर घेवुन शहराम ये न क  कोणकोण या सु वधा नागर कांना देणार 
आहात. या सु वधा ायला पा हजेत या तु हांला देता येत नाह त. तर  तु ह  
नवीन करवाढ कशासाठ  करता आहात. अड च पट तु ह  करवाढ केलेली आहे. 
आ ण याचा फटका सवसामा य नागर कांना बसतो आहे. तु ह  दवसाआड पाणी 
देता आ ण पाणीप ट म ये वाढ केलेली आहे.कुठ याच सु वधा तु ह  सवसामा य 
नागर कांना पुरव या जात नाह त. तु ह  एवढ  मोठ  करवाढ केलेली आहे ते ह  
कोणालाच वचारात न घेता तु हांला कोणाचा काह  ेशर आहे का फ  तु ह  
ऐकुण न ऐक यासारखं कर त आहात खरंच याची गरज नाह . आता वाष क बजेट 
झालेलं आहे याम ये मा या भागाम ये  िशवसेना आ ण रा वाद या 
नगरसेवकाम ये  झरो बजेट दलेलं आहे. काह च तरतुद केलेली नाह . नागर कांना 
तु ह  सु वधा देत नाह  तर कोण या अिधकाराने तु ह  करवाढ कर त आहात. 
माझा आ ण मा या प ाचे वतीने या करवाढ स वरोध अस याचे जाह र करते. 
आ ण आमचा सगळयांचा वरोध न द वणेत यावा.  
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मा.आशा धायगुडे-शडग-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह    
ख-या अथानी इतका मह वाचा वषय यावेळेस आपण सभागृहा समोर आणतो. 
परंतु एक जबाबदार अिधकार  हणुन आपण एखाद  वाढ करतो आ ण ती वाढ 
अशी तशी नाह  अ यंत मोठया माणात ती वाढ आहे. तर आमचं हणणं आहे 
क , जसं बापुंनी सांिगतलं आहे क , आमचा सु दा स ाधार  प  हणुन या 
वषयाला वरोध आहे. कारण नागर कांवर अ याय होणारा वषय आहे. परंतु इतका 
मह वाचा वषय असताना सु दा तु ह  सगळया गटने यांची बैठक घेऊन हा िनणय 
सांगणे आव यक होते. याम ये ह  करवाढ कती होणार आहे याच प ीकरण देणे 
आव यक होते हे आ हांला खालनं सांगाव लागत आहे. या शहराची लोकसं या २५ 
लाख आहे आ ण यातील आ ह  िनवडक १३३ नगरसेवक आहोत तर येक 
नागर कांना यांना लागणा-या सु वधा देणं लागतो यामुळे आमचा येक 
नागर कांशी संबंध येतो. मग इतक  वाढ हणजेच .४०००/- व न डायरे ट ११००० 
.पयत होणार आहे हणजे अड च पट वाढ होणार आहे. आ ण ह  अड च पट वाढ 

कर त असताना आमचे वरोधी प नेते असो, स ाधार  प नेते असो, गटनेते असो 
या सवाना व ासात घेवुन िनणय घेणे आव यक होते. या शहराम ये तु ह  
नागर कांना वेगळया  अशा सु वधा  काय देता आयु  साहेब,तु हाला उ प न 
वाढवायचे असेल तर वाढवा आमचं काह  हणणं नाह .  परंतु यो य वचार क न 
वाढवा. तु ह  उ प न वाढवायचं हणता पण यावेळेला या शहराम ये कोण याह  
सुख-सु वधा न ह या यावेळेला यांनी जागा  घेतले या आहेत हे ह  आपण 
ल ात घेतलं पा हजे. आ ण अशा कारे तु ह  कोणालाह  वचारात न घेता 
आयु ांनी वत:हून हा वषय आणलेला आहे आ ण तो या सभागृहा या पटलावर 
आणलेला आहे. परंतु साहेब याचा अथ असा नाह  क , तु ह  काह ह  करायचं आ ण 
शहरा या वकासाम ये कोणतीह  गती होत नाह , उ चांक कर त नाह  मा  
या ठकाणी अड च पट ने टॅ स वाढ व याचा वषय आणता यावेळेस आपण १३३ 
लोकांना व ासात घेणं म ा  आहे. या १३३ लोकांना हा वषय मा हत न हता. 
मा.महापौर साहेब, आपण कोण याह  कारची करवाढ करायची नाह  आ ण तसं 
करता येत नसेल तर हा वषय पुढ ल सभेचे वेळ  आणावा आ ण यावर सारासार 
वचार क न या पुढ ल सभे या कायप केवर आणावा. आ ण यावर स व तर चचा 
क न यो य तो िनणय घेतला पा हजे. ख-या अथानं आम यासाठ  आ ण  
शहरातील येक नागर कांसाठ   आजचा हा काळा दवस आहे. त हा मा.महापौर 
साहेब, आपण आयु ांना आदेश ावेत क , याम ये सवाना व ासात 
घेत यािशवाय कोण याह  कारची पावले उचलायची नाह त. आ ण आयु  
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साहेब,तु ह  जु या िमळकती कती आहेत, नवीन कती आहेत आ ण यामुळे 
कती उ प न िमळणार आहे यावर चचा झा यानंतरच वषय आणायला पा हजे 
होता. परंतु कुठलीह  चचा न करता वषय आणला याब ल मी आयु ांचा 
या ठकाणी िनषेध य  करते. आ ण हा वषय अ जबात क  नये. अशी वनंती 
करते आ ण थांबते. 

मा.सिचन िचखले -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, खरं तर 
हा शहरवािसयां या वतीने हा अितशय मह वाचा वषय आहे या वषयावर द ा 
साने असतील, वाघेरे असतील सवच नगरसेवकांनी आपआपली मते मांडलेली 
आहेत. स ाधार  प ा या नगरसेवकांच हणणं आहे क , आ ह  हा वषय 
आणलेला नाह . थायी सिमतीमाफत परत एकदा हा वषय सभागृहासमोर आलेला 
आहे. माग या जीबी ला मी काह  कारणा व  अनुप थत होतो यामुळे या 
वषयावर बोलता आलं नाह . आ ण या वषयावर चचा सु दा झालेली नाह . 
आयु  साहेबांनी कोणतीह  दरवाढ न करता फ  घसारा वाढ वला आहे हे  सांगुन 
आप याला गोलगोल क न सांिगतलं आहे. महापौर साहेब, तुमची िनवड 
झा यापासून मी तु हांला ३/४ वेळा भेटलो यानंतर आयु ांना अ यंत आदराने 
भेटलो. सव वरोधी प ाचे गटनेते असतील, स ा ढ प ाचे गटनेते असतील सवाना 
आ ह  भेटलो. आयु  साहेबांनी खरं तर स ा ढ प ने या या कानावर घालून एक 
बैठक घेवुन यावर चचा करणं अपे ीत होतं परंतु तशी कोण याह  कारची चचा 
झालेली नाह . आ ण माग या २० तारखेला हा वषय घेतला. मा.महापौर 
साहेब,आम या काकांनी सांिगतलं आहे क ,काकांनी एक श द सांिगतला आहे क , 
तु ह  हसायचं आ ण आ ह  रडायचं अशा प दतीचं वातावरण क न पु हा एकदा 
शहरवािसयांसाठ  करवाढ करायची आ ण शहरवािसयांना संकटात टाकायचं खरंतर 
स ा ढ प ा या सद यांनी तु हांला शुभे छा द या. स ा ढ प नेते आ ण 
कामगारांचे आ ण क क-यांचे  नेते  या कामगार नगर  मधील आहेत मा.महापौर 
साहेब,हा वषय चालू असताना स ा ढ प ाचे सद यांच जर आयु  ऐकत नसतील 
तर यांचा काय उपयोग आहे. तुमचं जर आयु  ऐकत नसतील तर स ाधार  
प ाचे नगरसेवक करतात तर  काय पुढे वषय येतोच कसा काय हे समजत नाह . 
आ ण जा त न बोलता आयु ांनी जी करवाढ केलेली आहे याचा महारा  
नविनमाण सेने या वतीन े मी या ठकाणी िनषेध य  करतो.  आ ण स ा ढ 
प ने याला सांगतो क   या वषयाला घेवुन सद य आपले आहेत हा वषय सवानी 
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वचारात घेवुन   हा जो लादलेला कर आहे तो मागे यावा. अ यथा मी िनषेध 
य  करतो. ध यवाद,जय हंद जयमहारा . 

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, या ठकाणी 
खेदाने नमुद करावेसे वाटते क , हा जो कर लादलेला आहे तो गोरगर बां या 
खशाला का ी लाव याचा आहे आ ण स ाधार  प  मुग िगळुन संमती दे याचं 
काम कर त आहे. थायी सिमतीम य े हा वषय होता हणजे प ने याला हे 
मा हत होतं. २० फे ुवार  पयत िनणय यावयाचा होता. तर तो २० तारखे या आत 
वषय का आणला नाह . आ ण या वषया या बाबतीत भारतीय जनता प ाची 
प कड ढली झालेली आहे. रा याम ये सु दा काय झालेल आहे हे  आपण बघत 
आहोत. इथं आयु ांच काम नागर कां या खसा कापीत आहेत. या वषया या 
िनणयाची अंमलबजावणी झाली तर याला स ा ढ प ाचे नेते जबाबदार असतील. 
आयु ांनी हा िनणय गोरगर बां या माथी लादू नये. असे स ाधार  प ा या 
सद यांना वाटत असेल तर आपण तशा कारचा िनणय,तरतुद करता आली तर 
बरे होईल. अ यथा आ ह  सु दा ग प बसणार नाह . लोकांचे आंदोलन उभे क . 
एका बाजुला लोकांना पाणी िमळत नाह . आ ण पाणीप ट त वाढ होत आहे आ ण 
दुस-या  बाजुला कोणतेह  आयु   असले तर  ते करवाढ करतील आप याला 
अिधकार आहेत पण ते चुक या प दतीने कर त आहात. तर  आपण ते वर त 
तपासून घेणेत यावा. मा.महापौर साहेब, आपण आ ण शासनाने हे तपासून यावे 
आ ण तु हांला ते यो य वाटत असेल तर आ ह  ते मा य करतो परंतु जुनी 
िमळकत आ ण नवीन िमळकत यां याम ये टॅ सची खुप मोठया माणात तफावत 
दसून येत आहे. हे आ हांला मा य आहे परंतु या प दतीने बोजा वाढणार आहे 
तो बोजा न पेलवणारा आहे. यासाठ  चचा होणं गरजेचं होतं. ३ पट पे ा जा त 
नागर कांवर बोजा बसणार आहे. आ ण तो बोजा एकदम न पेलावणारा आहे. एका 
बाजुला चालू असलेली मंद , वाढणार  महागाई, शा तीकर यापुव  शा तीकर आ ण 
मुळ टॅ स ह  दो ह  एक  के यामुळे नागर क मुळ टॅ स सु दा भरत नाह त आ ण 
शा तीकर सु दा भरत नाह त. आ ण हणुन तु हांला नागर कांचे नळकने शन 
तोडावे लागतात, नोट सा ा या लागतात या सगळया गो ींचा अवलंब करावा 
लागतो. यापे ा सुलभ प दतीने पैसे भरायला कोणालाह  अडचण येणार नाह  
गर बांनाह  पैसे भरता यावे आ ण नगरसेवकांनाह  ास होणार नाह  असा आपण 
सुवण माग काढावा अशी मा.महापौरांना वनंती आहे.ध यवाद.  
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मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, आज या 
करवाढ या वषयाचा मी या ठकाणी िनषेध करते. िनषेध यासाठ  करते क , आपण 
सगळया सद यांनी सांिगतलं क , ह  करवाढ सवसामा य नागर कांना परवडणार  
नाह . हे जर  बरोबर असलं तर  यासाठ  आपण काह  अंशी जबाबदार आहोत. 
काका तु ह  काह  वाईट वाटून घेऊ नका पण  मगाशी आपण  किमशनर साहेबांना 
जी उपमा दली ती न पटणार  होती. किमशनरसाहेबांनी यांच प    डसबर या 
थायी सिमतीम ये दलं होतं. आ ण तो वषय जनरल बॉड म ये आता आलेला 

आहे कारण कायदा, िनयम असा आहे क , २० फेबुवार या आत िनणय यायचा 
असतो. करआकारणीचा वषय नेहमी फे ुवार  म ह याम ये यायचा असतो. मी 
किमशनरची बाजु अ जबात घेत नाह . आ ण घेणार पण नाह . परंतु जनरल 
माणसासारखी उपमा देता ती पटत नाह  एखादया उ च वभुषीत असणा-या 
य ला आपण अशा कारची उपमा देवु शकत नाह . मा.महापौर साहेब, मी 
तुम या बोल याचा िनषेध करते आ ण यांनी जी उपमा दलेली आहे तो 
सभागृहा या कामकाजातून काढून टाकणेत यावा. मा.महापौर साहेब. द.४/१/२०२० 
ला आयु ांच प  होतं ते थायी सिमतीला वषय आला थायी सिमतीने हा 

ताव फेटाळला/ द र  दाखल केला यानंतर आप याकडे हा ताव आला परंतु 
दुदवाने या दवशी २० तारखे या सभेम य ेआपण अं कता करणाम ये दांजली 
होती, म हलांवर अ याचार झालेले होते आ ण मग आपण सभा तहकुब केली. 
वषय आप या सगळयांना मा हती होता आ ण आ हांला मा हत होतं क , हा वषय 
मंजुर करायचा नाह . तु ह  काय करायचे ते करणारचं पण कर वते आ ह  पण 
आहोत. तु ह  हणता आता कायदा लागु करा आ ह  हणतो सभागृहाम ये 
अजडयावर जे वषय असतील या दवशी सभा तहकुब झा यानंतर  या दवशी  
सभा असेल या सभेम ये या वषयावर िनदश दे याचा अिधकार या सभागृहाला 
आहे. असं महारा  महानगरपािलका अिधिनयम सांगत आहे. आयु  साहेब, तुम या 
अिधकारात हा कर लागु होत नाह . कारण या नागर कांनी आ हांला या 
सभागृहात पाठ वलं यां यावर करवाढ लागु हावी या मताचे आ ह  अ जबात 
नाह . २ हजार कोट  . टॅ सची थकबाक  आहे. शा तीकर धरलं तर १ लाखपासून 
ते ३ लाखापयत आ ण ३ लाखापासून ते ५ लाखापयत आ ण ५ लाखा या पुढचे  
आ ह  करसंकलनचे अिधकार  तुम या पाठ मागे बसलेले आहेत यांना मा हती 
मागीतलेली होती. याम ये ४ टाईप या. वष या, िमळकतीची सं या, सन २००० 
सालापासून लोकांनी टॅ स भरला असेल तर २००० सालापासूनचा टॅ स या मी 
करसंकलन या मॅडमला वचारलं तर या हणा या माझा तो वषय नाह च, तुमचा 
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वषय नाह , आमचा वषय आहे. हे सभागृह आ ह  चालवतो. िनणय जर  तुमचे 
असले तर  ते खरे, खोटे, चांगले/वाईट या शहरा या ीकोनातून मह वाचे 
असतील, कसे असतील  हे बघ याचं काम सु दा आमचे आहे. आप याशी संपक 
झाला आपण हणले प  ा जो वषय सभागृहा या पटलावरती असेल तु ह  
करवाढ केली. साहेब अजडयावर जे,जे वषय असतील याची मा हती सद यांनी 
मागीतली तर ती तु हांला  उपल ध  क न ावी लागेल. आ हांला तु हांला पण 
बरोबर यायचे आहे, शहराकडेह  बघायचे आहे, नागर कांकडेह  बघायचे आहे हणजे 
एका वेळेस आ हांला चार ठकाणी बघायचे आहे. याम ये मी आप यालाकडे वत: 
त ार केलेली आहे. मी करआकारणी या बाबतीत सांगते, मा या ऑ फस या २२०० 
केअरफुटाचे बल आले. मी आहे प ह या मज यावर आ ण ऑ फस आहे 

तळमज यावर या दवशी तुमची लोक चालली होती मी घाईघाईने हणले जे काह  
बल असेल ते घेऊन टाका. २०१४ ला ॉपट  घेतली आ ण २०१८ ला करआकारणीचं 
प  आलं हणुन मी त ार केली  मला असं वाटलं क , एखादया वेळेस ह  माझी 
ॉपट  आहे मा या ॉपट चा जो काह  टॅ स आहे तो आला पा हजे. मी 
ामा णकपणे तु हांला सांिगतलं. असे कती लोक तु हांला ामा णकपणे सांगतील. 

आयु  साहेब, या शहराम ये तुम या टॅ सपे ा आम या  ॉपट ला खुप  मह व 
आहे  याला खुप पैसे लागतात. यामुळे तु ह  असेसमट करताना आ या  
इमारती या न द म ये चुका होत असतात. आता वषय असा आहे क , ५०० 
केअरफुटाचे खाली घर बांधले आहे वर ३ मजले आहे आ ण मग याला पण 

शा ती कर लावणार का, आ ण मग ५०० केअरफुटापयतचा शा ती कर शासनाने 
माफ केलेला आहे. शासनाचे तसे प  आलेलं आहे. या याम ये साहेब आप याकडे 
खचड  क न ठेवलेली आहे. आ ण या खचड मुळे आ हांला काह  कळतंच नाह  
आ ण हणुन आप याला वनंती आहे क , हा जो टॅ स आहे िन तपणे 
मोठमोठया कंप याकडे,इमारतीकडे टॅ स आहे. आपण पेपरला जाह र नोट स दलेली 
आहे. या कंप याकडुन टॅ स वसुल कर यासाठ  आपण कोटात गेलो यांच काय 
हणणं आहे, आपलं काय हणणं आहे या यावर का याकुट झालं तर काह  होत 

नाह . माग या पंचवाष क या आगोदर मी वत: मागणी केली होती क , जे, जे 
टॅ स भरत नाह त यां यावरती ज ी या कारवाईचा बडगा उगारा आता काह  
लोकांकडे १७ कोट , १८ कोट  . थकबाक  आहे यांच काय करायचं तु ह  काह च 
केलं नाह  तर काय होणार आहे यांचा यवसाय छोटा आहे, याला काम नाह   
यांना तु ह  ह े क न या. या महानगरपािलके या ीकोनातून आ ह  

सगळयांनी एक चांगला वचार करणं गरजेचं आहे. महानगरपािलका  टकली तर 
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आपण टकणार आहोत आ ण नागर कांना सु वधा िमळणार आहेत. स ा कोणाची 
आहे याचा काह  फरक पडत नाह . आ ह  पण सुपातुन जा यात आलो. पण काह  
गो ीत पण सुटसुट तपणा आणला पा हजे. तो आपण आणत नाह . महापौर साहेब, 
आप याकडे अजुन वेळ गेलेली नाह . आपण जीबी तहकुब जर  असली तर  
अजडयाम ये कुठलाह  फेरफार केलेला नाह . न याने आपण काह  मंजुर क  
शकणार नाह . जे क ,साहेब तु ह  आता करणार आहात यु आर राँग या यासाठ  
मी हायकोटाचं दार वाजवणार  तु ह  समजदार आहात मी  काय बोलले ते 
तु हांला समजल आहे. ह  सभा ५/६ म हने आधी आली असती आ ण याम ये 
र ॉ पे ट ह वषय आणला असता तर आ ह  मंजुर केला नसता आ ण क ह  
दला नसता आ ह  सगळे िनयम पाळतो. माझा प  असो अथवा वरोधी प  
असो िनयम पाळायचे. मा.महापौर साहेब, इथं आप याला कोणी आणलेल नाह   
किमशनरांच जे हणणं आहे ते यां या ठकाणी  परफे ट आहेत. महापािलके या  
हता व द हे सभागहृ कंवा  आयु   िनणय घेऊ शकत नाह त पण कधी 
र ॉ पे ट ह इफे ट आपण र ॉ पे ट ह म ये जात नाह  यामुळे िनणय 
घे याचा अिधकार हा पुणपणे  आपला आहे. आप या या जीबी या अजडयावर 
असले या वषयावर वाद अस यामुळे आपण जो िनणय घेतला जो द र  दाखल 
कर याचा वषय आहे तोच मा य आहे या शहरातील नागर कांना प कार बंधु या 
मा यमातुन आवाहन क  इ छते क , कोणीह  खोटया अफवांना बळ  पडू नका 
एक .सु दा करवाढ होणार नाह . आमचा श द आहे तु हांला  भारतीय जनता 
पाट  जे बोलते तेच करते यासाठ  आ ह  कट ब द आहोत  एवढंच मी सांगते 
जय हंद जय महारा . 

मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब-ू मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह करआकारणीचा वषय हा शासनाने आणलेला आहे.आ ण मला 
वाटते क ,सभागृहातील कुठ याह  वरोधी प ाने स ाधार  प  हे न सांगता  
आपण एकमुखाने या वषयाला वरोध करणे गरजेचं आहे. शासनाने या 
प दतीने हा वषय आणलेला आहे. अ जत ग हाणनी सांिगतले आहे क , भाजपाने 
या वषयाला मुकसंमती दलेली आहे. अ जबात नाह , आ ह  सवजण या वषयाला 
वरोध करतो आहे. आ ण जसं िसमाता नी सांिगतलं क , उ ा पीआयएल दाखल 
क न कोटात जा याची वेळ आली तर  भारतीय जनता पाट  या यावर पाऊल 
टाकणार आहे याम ये कुठलीह  शंका घेवु नका. आ ण आ ह  वरोधी प ाना पण 
हेच सांगणार आहे क , भारतीय जनता पाट  नागर कांना आवाहान करणार आहे 
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क , ह  करवाढ शासनाने सभागृहाला व ासात न घेता केली तर आ ह  कुठलीह  
करवाढ न भर याचं आवाहन करणार आहे. याम ये कुठलेह  दुमत नाह . कुठलीह  
दुट पी भूिमका नाह . कमीशनरसाहेब, आपण नागपुर महापािलकेम ये एवढं चांगल 
काम के यानंतर  एवढा मह वाचा वषय असेल आ ण महापािलकेचे उ प न 
वाढ व याचा वचार आपला असेल तर   तुमचं आ कत य होतं क , सव सद यांना 
व ासात घेवुन, चचा क न हा वषय आणणं आव यक होतं. शासनाची ह  
कुठली प दत आहे मला समजलं नाह . आ ण महापौर साहेब, आपण पण 
किमशनरसाहेबांना आदेश ायला पा हजे क , हा वषय जनरल बॉड म ये 
आण या या आगोदर किमशनरसाहेबांनी ेस कॉ फर स घेवुन सांिगतलं आहे क , 
जर हा वषय सभागृहाने नाकारला कंवा द र  दाखल केला तर शासन हणुन  
आ ह  ह  करवाढ करणार आहे ह  कुठली प दत आहे. आ ण मग या प दतीनं 
जर तु ह  काम करायचं ठरवलं असेल तर किमशनर साहेब, आ ह  पण तु हालंा 
याच प दतीनं अटॅक क  आ ह  स ाधार  प  हणुन या प दतीने भारतीय 

जनता पाट चे एक जबाबदार प  हणुन  या शहरा या वकासा या ीकोनातून 
आ ह   आवाहन कर त आहे क , शासन चुक या प दतीने काम कर त आहे 
याला आ ह  साथ देणार नाह . आ ण मला आवाहन करायचेआहे क , सभागृहाने 

हा वषय द र  दाखल कर याचा िनणय  घेतलेला आहे.  तसं महापौर साहेब, 
तुम या  अ य तेखाली सव  गटने यांची एक बैठक घेवुन  आ ण आयु ांनी हा 
करवाढ चा वषय याम ये ठेवुन या ठकाणी मा यता झा यानंतरच करवाढ लागु 
करावी एवढ च वनंती मी या िनिम ाने करतो.  

मा.झामाबाई बारणे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  या 
वषयावर ब-याच नगरसेवकांनी पोटितडक ने  या शहरातील नागर कां या ीने 
करवाढ या वषयावर आप या भावना य  केले या आहेत. मी आप याला सांगू 
इ छते क , या शहराम ये अनेक भागातून नागर क नोकर या िनिम ाने आलेले 
आहेत. आ ण यांना करवाढ ह  दु पट/ित पट होणार  असेल तर ती यांना 
परवडणार  नाह . आ ण आप याला सु दा नागर कां या समोर जायला परवडणार 
नाह . काह  भागाम ये २ दवसांनी ३ दवसांनी पाणी येत आहे. लोकांना वेळेवर 
पाणी िमळत नाह . यामुळे ह  करवाढ थांबली पा हजे. ब-याच सद यांनी सांिगतले 
आहे क , रा वाद या काळाम ये शा तीकर लावला गेला आ ण यामुळे यांना 
स ा गमवावी लागली. परंतु रा वाद या काळाम येच शा ती कर माफ करणेत 
यावा असा ठराव झालेला आहे पण याची अंमलबजावणी झालेली नाह . यावेळ  
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मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप यांनी शा तीकर माफ झाला नाह  हणुन 
आमदारक चा राजीनामा दलेला होता. शा तीकर माफ होणार होता हणुन आपले 
अनेक कायकत मुंबईला गेले होते. यावेळेस शा तीकर माफ झाला नाह  हणुन 
आमदारांनी राजीनामा दलेला होता. यामुळे सव नागर कां या भावना दुखाव या 
गे या हो या. हणुन या करवाढ ला माझा वरोध न दवावी अशी वनंती करते 
आ ण थांबते. 

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह खरं तर हा 
वषय द र  दाखल करायचा असतांनाह  मा या या स मा.सद यांना या वषयावर 
चचा करावयाची होती. खरंतर मा याह  पाट चं असंच हणणं होतं क , 
शहरवािसयांना करवाढ लादली नाह  पा हजे. आ ण यासाठ च या शहरवािसयांना 
करवाढ न करता हा वषय द र  दाखल केलेला आहे. पण या वषयावर चचा 
झाली आ ण कधी कधी आमचा कती वरोध आहे आ ण भारतीय जनता पाट ला 
कंवा नगरसेवकांना असं वाटतंय क , शहरातील नागर कांना कर लादला गेला 
पा हजे असा चुक चा समज वृ प ा या मा यमातून कंवा वरोधी प ातील काह  
नगरसेवक अशा कारचा अप चार कर त आहेत. हणजे शहरवािसयाची काळजी 
रा वाद ला आहे आ ण शहरवािसयांची काळजी आ हांला नाह . मला असे वाटते क , 
या शहरावािसयांची सवात जा त  काळजी भारतीय जनता पाट  हणुन आ हांला  
आहे. आ ण कधी कधी आपण मोघम बोलतो, आ ण सांगतो क ,जनरल डायर  
आ ण िसमाता नी सांिगतलं क , काका जनरल डायरनी आप या देशाला वातं य  
िमळ यासाठ  यांनी, यांनी काम केलेले आहे यांना गोळया घाल याचं काम 
केलेले आहे. आ ण एक चांगला किमशनर आहे तशी जर प र थती असती तर 
आ ण या रा याम ये बाण कुठे गेला  असं कोणी तर सांिगतलं बाण रा वाद कडे 
गेला, क  बाण काँ ेसकडे गेला. आ ण याची प रणीती काय झाली यात या ५० 
ट के अिधका-यां या बद या झा या नां हणजे हे जर किमशनर चांगले नसते या 
ज ांचे पालकमं ी अ जतदादा आहेत  यांच एकतफ  नेतृ व आहे यामुळे यांनी 
किमशनरची बदली केली असती नां. एखादया चांग या अिधका-यां या पाठ मागे 
आपण तेवढेच जबाबदार ने उभे राह ल पा हजे. आयु ांच प  डसबर म ह यातील 
आहे आ ण थायी सिमतीने हा वषय द र   दा ल केलेला आहे. तर  आपण या 
सभागृहाचा २/२ तास वेळ वाया घालवतोय. खरं तर आयु ांनी प ीकरण 
द यानंतर माझी अपे ा होती  सव स मा.सद याचं  यांनी वचारले या ांच 
उ र िमळालं होतं, यांच समाधान झालेलं होतं परंतु या वषयावर बोलणं आ ण 
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बोल यातून खरं तर आ ह  या शहरवािसयां या मागे कती ठामपणे उभे  आहोत  
हे खरं तर आ ह ह  सांगतो. शा तीकरा या संदभात सगळेजण बोलले खरं तर या 
शा तीकराचं भूत हे तुमचं आहे काका,तुमचं आहे. आ ह  तो कायदा केला नाह   
आ ण माग या  महापािलका सभेम ये आपण १०० ट के शा तीकर र  करणेत 
यावा असे आपण हणलेले आहे. चुक या वषयाला भारतीय जनता पाट  कधीच 
समथन करणार नाह . आज आमची स ा आहे मला खा ी आहे या पुढ या दोन 
वषा या काळाम ये या शहरातील लोकां या हतासाठ  लोक हत िनणय खरं तर 
आ हांला यायचे आहे आ ण आ हांला स ेवर यायचं आहे. त हा आरोप करणं 
आ ण भारतीय जनता पाट ला बदनाम करणं कारण िनवडणुका जसजशा जवळ 
येतील आंदोलनं तशाच प दतीनं  वाढणार आहेत,आरोप तशाच प दतीनं करणार 
आहेत. पण या आरोपाचा प रणाम आम यावर कधीच होणार नाह . कारण आ ह  
कधीच चुक चं काम कर त नाह .  यामुळे या शहराला अजुनह   चांग या प दतीचं 
हणजे पा याचा वषय आहे या वषयावर ज हा चचा क न यावेळेस 

भाऊसाहेबांचा या वषयावर खूप अ यास आहे. याह  वषयावर आपण चचा क  
पण आता सभागृहाचा वेळ न घालवता खरं तर हा वषय द र  दाखल झालेला 
आहे आ ण हे सगळयां या मनासारखं होत असेल तर आ ण िसमाता नी सांिगतलं 
क , ह  सभा कुठ या कलमानुसार नाह  पण या शहरवािसयांवर कुठलीह  करवाढ 
लादली जाणार नाह . याची जबाबदार  सु दा आ ह  िन तच घेत आहोत आ ण 
अशा प दतीचं काम सु दा आपण १०० ट के क . मा.महापौरांना वनंती करतो 
क , खरंतर द ा काकांनी जनरल डायरचा जो वषय काढला तो आज या 
सभागृहा या कामकाजातून तो वगळावा एक चांगला अिधकार  आप याला िमळाला 
आहे. तर या या पाठ मागे आपण ताकद ने उभं राहावे एवढंच सांगतो आ ण 
थांबतो.  

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

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

                                                         ------ 
 
मा.िभमाबाई फुगे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
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             वषय मांक – ३ 
दनांक – २६/२/२०२०         वभाग – मा.आयु  
      
       संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पापु/९९/२०२०,  
               द.३०/०१/२०२० 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६३३ द.५/२/२०२० अ वये. 
 

           मा.महापािलका सभा ठराव .१४७, दनांक २८।०२।२०१८ तसेच 
मा.महापािलका सभा ठराव मांक १८७, दनांक २०।०४।२०१८ अ वये पाणीप ट  
दराम ये सुधारणा कर यात आलेली असून यानुसार पाणीप ट  आकार यांत येत 
आहे.  स थतीत शहरात पा याचे सम यायी प दतीन े वाटप कर यासाठ  य  

कर यात येत आहेत. तथा प येक नळ जोडावर ल पाणी वापरावर िनयं ण ठेवण ेश य 

नाह . सबब या ठकाणी वशेषत: उतारावर ल भागात जा त पाणी उपल ध होते. यामुळे 

तेथे मानका पे ा जा त पाणी वापर कर याची वृ ी दसते व उंचावर ल भागात पा याचा 
तुटवडा जाणवतो. सम यायी पाणीपुरवठा कर यासाठ  १०० LPCD पे ा जा त पाणीवापर 

करणा-या ाहकांवर वचक ठेव या या ीन े १०० LPCD पे ा जा त पाणी वापरासाठ  

जा त दर लावण ेआव यक आहे.  उपरो  बाबी वचारात घेऊन पाणीप ट चे  सुधा रत दर 

ता वत कर यांत येत आहेत, तसेच यानंतर दरवष  तूत आदेशातील सव कार या 
दरांम य ेवा षक ५ ट के वाढ ता वत करणेत येत आहे. 

                       पाणीप ट  ता वत दर  

१) िनवासी वापरासाठ  ित कुटंुब / सदिनका ित म हना     

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

           
अ. . LPCD 

ित माह ित 
सदिनका पा याचा 
वापर ( िलटस 

म ये) 

पाणीदर ( ित 
१००० िलटस 
साठ  ) सन 
२०१९-२० 

पाणीदर ( ित 
१००० िलटस 
साठ  ) सन 
२०२०-२१ 

१ ४० १ ते ६००० र. .०.०० र. .०.०० 

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

३ १०१-१३५ १५००१ ते २०००० र. .४.२० र. .४०.०० 
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४ 
१३५ या 

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

                         
 
  ित माह ित सदिनका २०००१ िलटस पे ा ( १३५ LPCD ) जा त पाणी वापर 

करणा-या ाहकांना उपरो  त यात नमूद केलेली प ह या ६००० िलटस ित 
माह ित सदिनका इत या पाणी वापरासाठ ची शू य दराची सूट लाग ू राहणार 
नाह . अशा ाहकांना १ ते ६००० िलटस पाणी वापरासाठ  उपरो  त यातील 
६००१ ते १५००० या लँबमधील दर लागू राह ल, हणजे अशा ाहकांना ित माह 
ित सदिनका १ ते १५००० िलटस या लँबसाठ  उपरो  त यातील र. .८.०० हा 

दर लागू राह ल.  

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

रे टॉरंटस, दुकान,े इ. 
 
 

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०१९-२० र. .५२.५० 

सन २०२०-२१ र. .५५.०० 

 
३) खाजगी शै णक सं था, वसितगृहे, शासक य-िनमशासक य 

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

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०१९-२० र. .१५.७५ 

सन २०२०-२१ र. .१७.०० 

 
४) धािमक थळे, अनाथा म, वृ दा म,  धमादाय आयु  यांची 

मा यता असलेली ना नफा ना तोटा या त वावर चाल व यात 
येणार  मंडळे. 

 

आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  
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सरसकट 

सन २०१९-२० र. .१०.५० 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 

 
५) टेड यम. 

 

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०१९-२० र. .२१.०० 

सन २०२०-२१ र. .२२.०० 

 
 

६) मनपा इमारती / िमळकतीं – Book Adjustment क रता 
 

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०१९-२० र. . १०.५० 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 

 
 

७) ह बाहेर ल िनवासी इमारती – देहूरोड कँ टो मट बोड  
 

        पंपर  िचंचवड मनपा ह बाहेर ल देहूरोड कँ टो मट बोडा या 
ह तील िनवासी इमारतींसाठ  देहूरोड कँ टो मट बोडास 
खालील माण ेसरसकट दराने पाणी दे यात येईल. 
 

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 

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

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

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

 

 

अ. . LPCD 

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

पाणीदर ( ित 
१००० िलटस 
साठ  ) सन 
२०१९-२० 

पाणीदर ( ित 
१००० िलटस 
साठ  ) सन 
२०२०-२१ 

१ ४० १ ते ६००० र. .०.०० र. .०.०० 

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

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

४ 
१३५ या 

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

 
 

ित माह ित सदिनका २०००१ िलटसपे ा (१३५ LPCD) जा त पाणी 
वापर करणा-या ाहकांना उपरो  त यात नमूद केलेली प ह या ६००० 
िलटस ित माह ित सदिनका इत या पाणी वापरासाठ ची शू य दराची 
सूट लाग ू राहणार नाह . अशा ाहकांना १ ते ६००० िलटस पाणी 
वापरासाठ  उपरो  त यातील ६००१ ते १५००० या लँबमधील दर लागू 
राह ल, हणजे अशा ाहकांना ित माह ित सदिनका १ ते १५००० िलटस 
या लँबसाठ  उपरो  त यातील र. .४.०० हा दर लागू राह ल. 

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

i)  झोपडप ट  पुनवसन क प (वापर १३५ LPCD माणे) 
झोपडप ट  पुनवसन क पातील इमारतींना ित सदिनका माणे 
मािसक बल दे यांत यांवे. 
 

आिथक वष 
दर ित म हना ित 
सदिनका 

सन २०१९-२० र. .३६.७५ 

सन २०२०-२१ र. .३८.६० 
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ii) झोपडप ट  वैय क नळजोड (वापर ९० LPCD माणे) 

झोपडप यांमधील वैय क नळजोडाची पाणी बले वा षक प दतीने 
दे यात यावीत. 
 

आिथक वष 
दर ित वष ित वैय क 
नळजोड 

सन २०१९-२० र. .१९८.०० 

सन २०२०-२१ र. .२१०.०० 

 
iii) झोपडप ट तील गट नळजोड (Group Connection) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

अनिधकृत नळजोड िनयिमत करणे व यांना आकारावया या पाणीदराबाबत 
यापूव चेच धोरण कायम ठेव यात येत आहे. सदर धोरणा या अथिन प ीबाबत 
(Interpretation)  अथवा अ य कोणताह  ासंिगक वाद उ व यास यासंबंधी 
िनणय घे याचा अिधकार मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना 
राह ल. तर  उपरो माणे पाणी दर बदला बाबत या धोरणास मा यता देणेकामी 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
मा.माधवी राजापूरे -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.अिभषेक बारणे  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

           आिथक 
वष 

दर ित वष ित वैय क 
नळजोड 

सन २०१९-२० र. .५६७.०० 

सन २०२०-२१ र. .६००.०० 
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ठराव मांक- ५१०           वषय मांक – ३ 
दनांक – २६/२/२०२०          वभाग – मा.आयु  
    

       संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पापु/९९/२०२०,  
              द.३०/०१/२०२० 
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६३३ द.५/२/२०२० अ वये. 
 
     वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
 
 अनुकूल-८१         ितकूल- ० 

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

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 
  
ठराव मांक- ५११           वषय मांक – ४ 
दनांक – २६/२/२०२०          वभाग – मा.आयु  

 

    संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/शअ/ता/४/५३/२०२० 
       द.०४/०२/२०२०  

      २) मा. थायी सिमती कड ल ठ. .६६३९ द.५/२/२०२० अ वये.         

       महानगरपािलका ह मधील र यास व वध सं था यांचेकड ल भुिमगत 
सेवा वा ह या टाकणेसाठ  महापािलकेकडे र ता खोदाईस परवानगीची मागणी 
करतात.महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम २३९ नुसार सदर 
सं थांना महानगरपािलके माफत र ता खोद यास परवानगी दे यात येते.  सदर 
र यांवर सेवा वा ह या साठ  खोदकाम के यानंतर सुरळ त वाहतुक साठ  र ते 

दु त/पुववत करणे आव यक असते. स थतीत बांधकाम सा ह य, यं सामु ी व 
मनु यबळ यात बाजारभावातील होत असलेली भरमसाठ वाढ व यामुळे 
इ ा चर या भांडवली खचात मो या माणात वाढ झा याने मनपास  र यावर 
मो या माणावर भांडवली खच करावा लागतो. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
मधील कलम २४१ नुसार सदर भांडवली खच हा काह  माणात वसुल हावा या 
कर ता अशा सं था/कंपनी यांना र ता खोदाईस परवानगी देताना मा.आयु  
यांचा  द.६/१/२०१७ या मा य तावानुसार र ते दु त/पुववत करणेसाठ  
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सा.बां. वभाग पुणे यांचेकड ल सन २०१६-१७ या दरसुची नुसार येणारे शु क 
स थतीत वापरले जात आहे.  यानुसार  र ता पुववत कर यासाठ  आकारावया या 
शु काबाबतचे प रप क अ वये शहर अिभयंता कायालयाकडून द.३/३/२०१७ रोजी 
िनगत कर यात आलेले आहे. सदर र ता पुववत कर यासाठ  आकारावयाचे 
स थतील शु क ठर वताना चराची ं द  ह  रोड रोलरची १.८ मी. इतक  ं द  
गृह त ध न ठर वणेत आले आहे. 

स थतीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत  र ता खोदाई केलेनंतर 
र ते पुववत करणेसाठ  खाली माणे दर आकार यात येत आहे.  

प  अ) : र ता पुववत कर यासाठ  आकारावयाचे शु क 

अ. . र याचा कार 
सुधार त दर 
र. .   

  

(चराची ं द  
कमीतकमी 
१.८० मी) 

१) 
जिमनीमधुन 
खोदकाम 

१९९०/- ित 
मीटर 

२) 
खड मु म 
बीबीएम/एमपीएमसह

३६५९/- ित 
मीटर       

३) डांबर  र ता 
९३३३/- ित 
मीटर ४) 

डांबर  र ता (पुण 
जाड ) 

५) फुटपाथ 
८१३९/- ित 
मीटर 

६) पे ह ंग लॉक 
६२६७/- ित 
मीटर 

 प   ब) : मनपा अिधभार 

अ. . 
र ता ं द  
(मीटर) 

मनपा अिधभार 
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र याला 
समांतर 
खोदाई 
अस यास 

र यावर 
काटकोन 
खोदाई 
अस यास 

१ 
 १८ मी. पे ा 
कमी 

. १५००/ 
ती मीटर 

. ७०००/ 
ती मीटर 

२ 
१८ मी.ते ३० 
मी. खालील 

. २०००/ 
ती मीटर 

. १०,०००/ 
ती मीटर 

३ 
३० मी. ते ४५ 
मी. खालील 

. 
२५००/ 
ती मीटर 

. १२,०००/ 
ती मीटर 

४ 
४५  मी. व 
यापुढे 

. ३०००/ 
ती मीटर 

. १५,०००/ 
ती मीटर 

क  शासन, महारा  शासन, एम.एन.जी.एल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था 
यांना पुणे महानगरपािलका ह त भूिमगत केबल टाकणेसाठ  पुणे मनपाचे मा य 

र ते खोदाई शु काम ये चालू दरा या ५०% सवलत देणेबाबतचा ठराव पा रत 
केलेला आहे. पुणे महानगरपािलकेकडून  महारा  नॅचरल गॅस िल. यांना र ता खोदाई 
करणेसाठ  र. .२७७४ ती रिनंग मी. इतका दर आकारला जातो. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात भूिमगत गॅसवा हनी टाक यासाठ  र ते 

खोदाईस परवानगी या चाल ूदराम ये सवलत िमळणेबाबत मे.महारा  नचॅरल गॅस 
िल. यांनी वनंती केलेली आहे. 

महारा  नॅचरल गॅस िल.यांचेकड ल मागणीः- 

महारा  नॅचरल गॅस िल. यांनी महानगरपािलकेकड ल दर जा त अस याने र ते 
दु तीचे दर कमी क न पुणे महानगरपािलका व सावजिनक बांधकाम वभाग 
तसेच महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी मया. यांना दे यात येणा-या दरातील 
सवलतीनुसार  भूिमगत गॅस पाईप लाईन टाकणेसाठ  र ते खोदाईस परवानगी 
िमळणेबाबत वनंती केलेली आहे. 



90 
 
घरगुती वयंपाक व इतर वापरासाठ  तसेच, शहरातील वाढत असले या मो या 
माणातील दुषण रोख यासाठ  चार चाक  वाहनांसाठ   नैसिगक वायूचा वापर 

कर याचा क  शासनाने मह वकां ी उप म हाती घेतलेला आहे. याच माण,े शहर  

भागात सी.एन.जी. चा वापर वाढवून घरगुती वापरातील एल.पी.जी. िसलडर ािमण 

भागासाठ  जा तीत जा त माणात उपल ध क न दे याचे उ  क  शासनाने 
िन त केलेले आहे. नैसिगक वायू ( सी.एन.जी.) हा एल.पी.जी. पे ा सुर ीत व 
व त अस याने व २४ तास अखंड त पुरव याची शा वती अस याने शहरातील 

नाग रकांसाठ  याचा उपयोग होणार आहे. शहरात अशा कार या नैसिगक वायूचे ( 
सी.एन.जी.) भुिमगत पाईपलाईन टाकणेचे व पुरवठा कर याचे कामकाज महारा  
नॅचरल गॅस िल.यांचे माफत चालू आहे.  

भुिमगत गॅसवा हनी शहरातील नाग रकांसाठ  उपयु  अस याने यासाठ  
महानगरपािलकेचे देखील योगदान असणे आव यक वाटते. यासाठ  महारा  नॅचरल 
गॅस िल. यांना भुिमगत गॅसवा हनी टाक यासाठ  आव यक असणा-या र ता खोदाई 
परवानगीसाठ  महापािलकेमाफत आकार यात येणारे शु कात सवलत  देऊनर ता 
खोदाई केलेनंतर र ता पुववत करणेसाठ  Lumpsum  र. .३०००/- ती र.मी.  इतके 
शु क आका न मनपा अिधभार माफ  करण ेआव यक आहे. तर , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह म ये म.ेमहारा  नॅचरल गॅस िल. यांना र ते खोदाई या चालू 
दराम ये सवलत देऊन र ता खोदाई कलेनंतर  सव कार या  र यां या कारासाठ  
(जिमनीतून खोदकाम, खड मु म बीबीएम/एमपीएम सह, डांबर  र ता पुण जाड , 

फुटपाथ व पे ह ंग लॉक) र ता पुववत करणेकर ता Lumpsum  र. .३०००/- ती 
र.मी.  इतके शु क आका न मनपा अिधभार माफ करणेसाठ या धोरणा मक 
िनणयासाठ या तावास मा यता देणेबाबत मा.महापािलका आयु  यांची मगाणी 
असली तर , MNGL कंपनीकडून मनपाचे सव कारचे वकास कामे करतांना MNGL 

कंपनी या गॅस लाईन व न काम करणेसाठ  व वध कारचे चाजस MNGL कंपनीस 
अदा करावे लागतात याम ये मनपास सवलत िमळणे आव यक आहे. तर  MNGL 

कंपनीस मनपाकडून र ते खादाई सवलत देताना मनपा या कामांसाठ  MNGL 

कंपनीकडून व वध कारचे चाजस माफ करणसे मा यता देणते येत आहे. 
मा.उषा मुंढे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

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

      -----  

(ग धळ) 

मा.आशा धायगुडे-शडग े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 

ठराव मांक- ५१२           वषय मांक – ५ 
दनांक – २६/२/२०२०          वभाग – मा.आयु  
   
  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/१४२/२०२०  
           द.०४/०२/२०२० 

२) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६४१ द.५/२/२०२० अ वये. 
 

        पंपर  िचंचवड शहर हे महारा ातील वेगाने वाढणारे शहर आहे. 
याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड शहरातील सावजिनक वाहनतळ धोरणास (पाक ग 

पॉिलसीस) मा. थायी सिमती ठराव . २६३९, द.०९/०५/२०१८ व मा.महापािलका 
सभा ठराव .२०५, द.२२/०६/२०१८ अ वये मा यता िमळाली आहे. याअ वये 
पंपर  िचंचवड शहरातील पा कग पॉिलसी नुसार शु क आकारणेबाबत िन वदा 
.४८/२०१९-२०२० िस द करणेत आली होती. सदर िन वदा वकृतीचा कालावधी 

तीन वेळेस वाढ वणेत आला तथा प वाढ वले या िन वदा वकृत कालावधी म ये 
एकह  िन वदा ा  झाली नाह . यामुळे उपरो  मा.महापािलका सभा ठराव मांक 
अ वये मंजुर करणेत आलेले दर खालील माणे सुधार त करणे आव यक आहे. 

याचा तपशील खालील माण-े   

वाहनाचा कार Zone A, Zone B, Zone C साठ चे दर 
र. . ित तास 

दुचाक  ५/- 
र ा ५/- 

चारचाक  १०/- 
टे पो/चारचाक  िमनी 

क 
१५/- 

िमनी बस २५/- 
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खाजगी बस १००/- 
क/ ेलर १००/- 

    सदर पा कग पॉिलसी या कामासाठ  अ याधुिनक तं ानाचा वापर 
कऱ यात येणार असून Parking App तयार क न पा कगचे िनयं ण ठेव यात 
येणार आहे. तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २४३(अ)(१) नुसार सुधा रत 
दरास मा यता देणेत येत आहे.  

मा.उषा मुंढे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

      -----  

(ग धळ) 

मा.आशा धायगुडे-शडग-े मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 

ठराव मांक- ५१३            वषय मांक – ६ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  
 

     संदभ- १) मा.राज  गावडे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव-    
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६४९ द.५/२/२०२० अ वय.े 
  

        पंपर  िचंचवड मनपा ह म य े िनगड -दापोड  र यावर पंपर  ते 
वारगेट या मे ो मािगकेचे काम महामे ो माफत करणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड 

मनपा ते वारगेट या मािगकेची लांबी १६.५९ क.मी. असुन यापैक  पंपर  ते 
दापोड  असा ७ क.मी. मािगका व ६ टेश स पंपर  िचंचवड मनपा ह म य ेयेत 
आहे. या क पासाठ  क शासन, रा यशासन  व पंपर  िचंचवड व पुण ेमनपा 
यांचेकडुन अथ सहा य करणेत येत आहे. भ व यात मे ोचे काम िनगड  पयत 
सुमारे ५.५० क.मी. लांबीचे करणेत येणार आहे. पं.िचं.मनपा ह मधील मे ो 
क पा या खचा या १०% ह सा प.ंिचं.मनपास देय आहे. पंपर  ते वारगेट या 
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मािगकेचे काम पुण े मे ो या नावाने करणेत येत आहे. याम य े पंपर  िचंचवड 
मनपाचा / शहराचा कुठेह  समावेश करणेत आलेला नाह . पंपर  िचंचवड मनपा 
देशाम य े वकासािभमुख मनपा हणुन ओळखली जाते. तर  शहरातील 
नाग रकां या भावनांचा वचार करता तसेच शहराचे अ मतेचा वचार करता ‘पुण े
मे ो’ ऐवजी ‘पुण े पंपर  िचंचवड मे ो’ अस े नामकरण करणेत याव.े तसेच 
मा.महापौर, उप महापौर, थायी सिमती-अ य  सव गटनेते व सव नगरसद य 
यांनीह  अशा कारचे नामकरण करणेबाबत मागणी केली आहे. तसेच पंपर  येथील 
पु य ोक अ ह यादेवी होळकर चौक, पंपर  येथे मे ो टेशनचे काम चाल ुआहे. या 
चौकामधील ेडसेपरेटरला पु य ोक अ ह यादेवी होळकर समतल वलगक तसेच 
चौकामधील बीआरट  बस टेशनला आ ह यादेवी होळकर चौक, मोरवाड  असे 
नामकरण करणेत आलेल े आहे. याच धत वर या चौकामधील मे ो टेशनला 
पु य ोक अ ह यादेवी होळकर चौक, पंपर  अस ेनाव देणेबाबत मागणी आहे. तर  
पुण े व पंपर  िचंचवड शहरातील स या चाल ुअसले या मे ोस ‘पुण ेमे ो’ऐवजी 
‘ पंपर  िचंचवड पुणेमे ो’ व मोरवाड  चौकातील मे ो टेशनला ‘ पंपर ’ ऐवजी 
‘पु य ोक अ ह यादेवी होळकर, पीसीएमसी पंपर  मे ो टेशन’अस े दु ती 
नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.उषा मुंढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१        ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 

मा.आशा धायगुडे-शडग-े मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 
              वषय मांक – ७ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  
 
          संदभ- १) मा.झामाबाई बारणे, मा.आरती च धे यांचा ताव –   
               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६५४ द.५/२/२०२० अ वय.े 

       

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत यशवंतराव 
च हाण मृती णालय व इतर ०७ णालये व २८ दवाखाने कायरत आहेत. 
सदर दवाखाना व णालयांम ये व वाय.सी.एम. णालयाम ये मनु यबळाअभावी 
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णसेवा देणेकामी अडचण होत आहे. तसेच याबाबत वारंवार त ार  ा  होत 
आहेत. यामुळे वै कय अिधकार / त  वै कय अिधकार  व इतर पॅरामे डकल 
पदे आव यकतेनुसार तातड ने भ न णसेवा सुरळ त करणे आव यक आहे.  
यानुसार आज द.०५-०२-२०२० रोजी या मा. थायी सिमती सभेम ये झाले या 

चचनुसार णालयातील आव यक पदे भरणेसाठ  शासनाने वाय.सी.एम. णालय 
व वै कय वभागांतगत आव यक पदे कं ाट  प दतीने भरणेकामी स व तर 
पदां या आव यकतेनुसार सोबतचे प  अ व प  ब नुसार शासनामाफत 
मनु यबळ उपल ध क न घेणेस मा यता देणते यावी.  
मा.उषा मुंढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
(ग धळ) 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ द र  दाखल करणेत यावा 
अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.अिभषेक बारण े– मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
ठराव मांक- ५१४            वषय मांक – ७ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  

 

      संदभ- १) मा.झामाबाई बारणे, मा.आरती च धे यांचा ताव –   
         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६५४ द.५/२/२०२० अ वय.े        

       वषय मांक ७ द र  दाखल करणेत येत आहे.  

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 

मा.अचना बारण-े मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
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ठराव मांक- ५१५            वषय मांक – ८ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  

 

        संदभ- १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे  यांचा ताव –   
          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६५५ द.५/२/२०२० अ वय.े    

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील थेरगाव स.नं.९ मधील 
मनपा उपयोगासाठ  आर त जागेवर BOT त वावर यापार  क  बांधणेस मनपा 
सभा ठराव .४५९४, द.२९/१०/२००१ अ वये मा यता िमळाली होती. याबाबत 
त कालीन नगरसद यांचे नुसार मनपामाफत कामाची िन वदा िस द केली. सदर 
क पाबाबत BOT किमट  म ये र. .६.१० कोट या तावास मा यता िमळालेनंतर 
द.१३/०७/२०१० रोजी पा  िन वदा धारक मे.ओम ॉपट ज यांचे समवेत दु यम 
िनबंधक यांचेकडे न दणीकृत करारनामा करणेत आला. करारनामा केलेनंतर भुमी 
जंदगी वभागामाफत द.१४/०९/२०१० रोजी मे. ओम ॉपट ज यांना जागेचा ताबा 
देणेत आला. तथा प, मा.नगर सद यां या मागणीनुसार भुमी जंदगी वभागामाफत 
द.०२/१०/२०१० रोजी ताबा दले या जागेचा ताबा थिगत करणेत आला. सदरचे 
जागेचा ताबा न िमळा याने मे.ओम ॉपट ज यानंी द.०२/११/२०११ रोजी मा. उ च 
यायालय मुबंई येथे दावा दाखल केला. सदर दा याचे मा.उ च यायालयाचे 

आदेशा वये मनपा माफत मा.अित.आयु  यांनी सदर करणी मे.ओम ॉपट ज 
यांचे समवेत सुनावणी घेऊन द.०६/०३/२०१२ रोजी मनपाने मा. उ च 
यायालयाम ये ित ाप  सादर के यानुसार क प र  केला असलनेे जागेचा 

ताबा देता येणे श य नाह  असा आदेश दला. सदरचे अित.आयु  यांनी दलेला 
आदेश र  करणेबाबत मे.ओम ॉपट ज यांनी पुन:  मनपा व द मा.उ च 
यायालयाम ये द.१३/०४/२०१२ रोजी दावा दाखल केला. सदरचे दा याबाबत 

मनपामाफत यानुसार मे.ओम ॉपट ज यांना द.२५/०३/२०१३ रोजी सदरचा 
क प का र  करणेत येवू नये याबाबत कारणे दाखवा नोट स बजावणेत आली. 
यानुसार द.०९/१०/२०१४ रोजी पुढ ल माणे आदेश िनगत केल.े याम ये मे.ओम 
ॉपट ज यांनी करारनामा कलम १२.१ नुसार सदरचे करण आ ब ेशन लवादाकडे 

देणते यावे. असे नमुद केले.सदरचे मा. अित. आयु  यांनी द.०९/१०/२०१४ रोजी 
दलेला आदेश र  क न जागेचा ताबा िमळणेकामी मे.ओम ॉपट ज यांनी मा. 
उ च यायालयाम य े द.०७/०४/२०१५ रोजी दावा दाखल केला. सदर दा याबाबत 
मा. उ च यायालयाम ये द.०८/०१/२०२० रोजी सुनावणी झाली व 
द.११/०१/२०२० रोजी मा.उ च यायालयाने पुढ ल माणे आदेश दले. सदर 
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करण मा. उ च यायालयाने ९० वष भाडे करारापोट  देय असलेली एकुण 

र. .१२.०० कोट  इतक  िन त क न सदरची र कम मे.ओम ॉपट ज यांनी 
मनपास ावयाची आहे. तथा प, स थतीम ये मनपाकडे अितर  जागा उपल ध 
नस याने सदर ठकाणी मनपाचे कचरा संकलन क  असुन उवर त जागा ह  खेळाचे 
मैदान हणुन वापर यात येत आहे. सदरची जागा पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणाकडून मनपास िमळालेली आहे. यामुळे शासन मा यता नसताना सदरची 

जागा देता येणार नाह . सदर आर ीत जागा पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरण यां याकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे ह तांतर त झाली आहे. 
या कामासाठ  जागा दली आहे. याच कामासाठ  सदर जागेचा वापर होणे गरजेचे 

आहे. सदर यायालयीन येत पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणास 
सहभागी क न घेणेत यावे. तसेच सदर करणी पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणाचा अिभ ाय घेणेत यावा. मनपास जागेची आव यकता ल ात घेता 

उपरो  नमुद केले माणे मा.उ च यायालया या आदेशानुसार मे.ओम ॉप टज 
यांना जागेचा ताबा न देता या िनणया या व द मा.सव च यायालयात मनपा 
माफत अ पल दाखल करणेस मा यता देणते येत आहे. 

मा.उषा मुंढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 

मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक- ५१६            वषय मांक – ९ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  
 

  संदभ- १) मा.मिनषा पवार व मा.अनुराधा गोरख ेयांचा ताव. 
        २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२७ द.१७/१/२०२० अ वये.    
  

             व ुत वभागा या उप अिभयंता व ुत या पदाचे अंितमसेवा जे ता याद  
द.१८/१२/२०१२ रोजी िस  करणेत आलेली आहे. सदर सेवा जे ता याद  तयार 
करताना शासन वभागामाफत उप अिभयंता घोडे व मोरे हे एकाच दवशी उप 
अिभयंता पदावर पदो नती ारे जु झा यान े ी.घोडे हे वयान े ी.मोरे यां या पे ा 
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मोठे अस यान े महारा  नागर  सेवा जे तेचे विनयमन १९८२ मधील जे तेची 
सवसाधारण त व े ४(३) मधील तरतुद  नुसार ी.घोडे यांना सेवाजे ता याद त 
ी.मोरे यांचे आधी सेवाजे ता मांक मंजूर करणेत आला आहे. सदर बाबीस 
ी.मोरे उप अिभयंता ( व) यांनी हरकत घेतली असता शासनान ेवर ल िनयमा या 

आधारे ी.मोरे यांची हरकत फेटाळून लावलेली आहे. तसेच याच सेवा जे ता 
याद त द.२८/०८/२००८ रोजी पदो नती होवून जु होणारे उप अिभयंता 
ी.च हाण एम.एम, ी.धुमाळ दलीप, ी.सोनवण ेमाधव व ीमती लता बाबर हे 

एकाच दवशी जू झालेल े असून सु ा वर ल महारा  नागर  सेवा जे तेचे 
विनयमन १९८२ मधील जे तेची सवसाधारण त व े ४(३) मधील तरतूद नुसार 
वयान े अनु म े ी.सोनवण े माधव, ीमती लता बाबर, ी. दलीप धुमाळ व 
ी.च हाण माणीक या मान ेसेवा जे ता म देण ेआव यक होते परंतु शासन 
वभागान े चुक न े ी.च हाण मा णक, ी. दलीप धुमाळ, ी.माधव सोनवण े व 
ीमती लता बाबर असा सेवा जे ता म चुक वलेला आहे. यामुळे सेवा जे  

असणारे ी.सोनवण ेमाधव व ीमती लता बाबर यांचेवर पुढ ल पदो नती साठ  
अ याय होत आहे. यामुळे सदरची उप अिभयंता व ुत या पदाची सेवाजे ता याद  
दु त क न ी.सोनवण ेमाधव व ीमती लता बाबर यांचेवर होणारा अ याय दूर 
करण ेअ याव यक आहे. याकर ता महारा  नागर  सेवा जे तेचे विनयमन १९८२ 
मधील जे तेची सवसाधारण त व े४(३) मधील तरतुद  नुसार ी.घोडे व ी.मोरे 
यांना दले या सेवा जे तेचे िनयमानुसार ी.माधव सोनवण ेव ीमती लता बाबर, 

ी. दलीप धुमाळ व ी. मा णक च हाण या मान े सेवा जे ता याद  दु त 
कर यास मा यता दे यास तसेच स ा व ुत वभागाचे अ थापनेवर ल कायकार  व 
उपअिभयंता ( व) पदाचे दु त सेवाजे ता याद  नुसार सेवाजे ता ठरणारे उप 
अिभयंता ी.माधव सोनवण ेयांना पदो नती देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.िनमला कुटे -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
(ग धळ) 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 
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मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक- ५१७            वषय मांक – १० 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  

 

   संदभ- १) मा.कमल घोलप व मा.अनुराधा गोरख ेयांचा ताव. 
        २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३० द.०७/०२/२०२० अ वय.े    
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम य े३५ लाख पे ा जा त झाडे 
आहेत. यांचे जतन व संर ण करण ेकर ता महारा (नागर  े ) झाडाचे संर ण 
व जतन अिधिनयम १९७५ अंमलात आहे. महारा  (नागर  े ) झाडाचे संर ण व 
जतन तरतुद नुसार करण ३ कलम ५(१)(२)नुसार वृ अिधकार  नेमणुक करण े
आव यक आहे. सदर तरतुद या अनुषंगान े पंपर  िचंचवड महापािलका थायी 
अ थापनेवर ‘वृ  अिधकार ’(गट-अ) या अिभमानाचे एक पद र. .१५६००-३९१०० 
ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीत एक नवीन पद ( प  अ) मनपा अ थापनेवर 

िनमाण कर यास तसेच सदर पद िनमाण क न ी. काश मोगल गायकवाड 
“उ ान अिध क”(वृ ) या पदासाठ  आव यक शै णक व अनुभव अहता धारण 
कर त पा  अस यान े यांची ‘वृ अिधकार ’(गट-अ) या पदावर पदो नतीन ेनेमणुक 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.        

                           प  अ 

   वृ संवधन वभागासाठ  न यान ेवग- १ पद िनमाण करावयाचे मा हतीप क  

अ.
.  

पदाचे नांव वतेन ेणी मंजुर 
पद 

न यान ेिनिमती करावयाची 
पदे अहता 

१ वृ अिधकार   
(वग - १) 

१५६०० – 
३९१००- 

६६००( ेडवेतन) 

०१ १००% पदो नतीन े उ ान 
अिध क (वृ ) वग २ 
या पदाचा कमान ३ 
वषाचा अनुभव असण े
आव यक 

 
मा.िनमला कुटे -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
(ग धळ) 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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      अनुकूल-८१          ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 

मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक- ५१८            वषय मांक – ११ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  

 

       संदभ- १) मा.कैलास बारण ेव मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव. 
             २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .१६ द.८/१/२०२० 
                अ वये.   
 

 पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या महारा  शासन, नवनगर 
वकास वभाग अिधसुचना .पीएस-१८९३/१४१२/युड -१३, दनांक २८ नो हबर 
१९९५ अ वये मंजूर वकास आराखडयात तथा प महारा  शासन, नगर वकास 
वभाग अिधसुचना .पीसीएन-१६९७ /९३४/ . .८९/न व-२२, मं ालय, मुंबई, 
दनांक १५ नो हबर १९९७ अ वये मंजूर वकास आराखडयात मौजे भोसर  येथील 
स.नं.१५ पै. व स.नं.१४ पै. मधील २४.०० मी. ं द र ता व १२.०० मी. र ता 

ता वत आहे. मौजे भोसर  येथील नाग रकांची दळणवळणाची गैरसोय होत 
अस याने व वाहतुक या ीने स.नं.१५ पै. व १४ पै. िमळकतीमधील मंजूर 
वकास योजनेतील २४.०० मी. (स.नं.१५ पै.) व १२.०० मी. (स.नं.१४ पै.) ं द 
र ता वकिसत करणे आव यक आहे. र याने बािधत े  हे खाजगी 
िमळकतधारकाचे अस याने भूसंपादन करणे आव यक आहे. तर   पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास ािधकरण मंजूर वकास योजनेतील मौजे भोसर  येथील द णो र 
१२.०० मी. ं द र यापासून ते एम.आय.ड .सी. ह पयत स.नं.१५ पै. व १४ पै. 
मधील २४ व १२ मी. ं द (पुव-प म) र याचे े  भूसंपादन अिधिनयमा वये 
संपादन करणेकामी भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे 
पाठ वणेकर ता व सदर भूसंपादनास येणा-या खचास मा यता देणेस व खच र कम 
अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेची मागणी 
असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 

मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक- ५१९            वषय मांक – १२ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  

 

           संदभ - १) मा.महापिलका आयु  यांचे  
                     जा. . था/EWS /७०/२०२० द.१८/१/२०२०  
        २) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ . 
                     था/EWS /७१/२०२० द.१८/१/२०२०    
                  ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५०६  
                     द.२०/०१/२०२० अ वये. 

 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत क य गृहिनमाण व शहर  गर बी 
िनमुलन मं ालयान े िनगिमत केले या धानमं ी आवास योजने या मागदशन 
सुचनांचा अवलंब क न ठक ठकाणी आर त जागांवर सवासाठ  घरे संक पनेवर 
आधार त धानमं ी आवास योजना राब वणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास योजनेअंतगत राब व यात येणा-या 
योजनेक रता मा.महापािलका सभा ठराव .३९, द.२०/०६/२०१७ मंजूर आहे. सदर 
ठरावानुसार स थती च-होली, रावेत व बो-हाडेवाड  येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  घरे बांधण े क प चाल ूआहेत. 

   सदर योजनेअंतगत वकास आराख यातील EWS, HDH आर त जागा 
ता यात घेऊन या ठकाणी २.५ चटई िनदशांक वाप न क पास शासन मा यता 
घेऊन बांधकाम परवानगी िनयमानुसार (DCR) पयावरण वभागा या परवानगी 
ा ीनंतर क प राब वणेत येत आहे. यानुसार स थतीत खालील क पांचे 

सुरवात करणेत आली आहे. सदर क पाम य े१४ ते १५ मजली इमारतीम य े३० 
चौ.मी. चटई े ा या सदिनका बांधणेचे िनयोजन आहे.  

   सदर योजना ह  खाजगी भागीदार ारे परवडणा-या घरांची िनिमती करण े
(Affordable Housing in Partnership) या घटकाचा अवलंब क न राब वणेत येत 
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आहे. या घटकांतगत क  शासनाकडून १.५ ल  ित सदिनका इतके अनुदान 
उपल ध क न दे यात येणार आहे. या घटकाखाली ३० चौ.मी. चटई े ापयतची 
घरकुल ेअनु ेय आहेत. या घटकाखाली रा य शासनामाफत ित घरकुल र. .१ 
ल  इतके अनुदान अनु ेय राह ल. यानुसार खालील क पांना रा य तर य 
मा यता व संिनयं ण सिमती, क य मा यता व सिनयं ण सिमती यांचे मा यतेन े
राब वणेस मा यता घे यात आली आहे. 

 पंत धान आवास योजनेचे पंपर  िचंचवड शहरातील इ छुक लाभाथ ना लाभ 
क न देणेकामी मा.महापौर यांचे समवेत सव प नेते यां या झाले या बैठक त 
पुढ ल माण े या पार पाडणेबाबत िनणय घेणेत आल ेआहेत. 

१) दले या कालावधीम य े इ छुक लाभाथ न े मनपान े दले या िलंक ारे 
आव यक फॉम ऑनलाईन भ न, सदर फॉमची ंट काढून तो नागर  सु वधा 
क ाकडे तृत करावयाचा आहे.  

२) न यान े फॉम भरणारे - या लाभा यानी यापुव या सव णात भाग 
घेतलेला न हता यांनी वतःचा फॉम व कागदप  े (आधार काड, रेशन काड, पॅन 
काड, वोटर काड, जात माणप , उ प न दाखला, बँक पास बुक, वीज बल, ित 
क पासाठ  .५,०००/- (ड .ड .) डमांड ा ट, २ पासपोट आकाराचे फोटो) 

तपासणीसाठ  पा ता पडताळणी नागर  सु वधा क ाकडून क न घेण े आव यक 
राह ल व याच ठकाणी सदर फॉम व कागदप  ेव र. .५०००/-  चा D.D. जमा 
केलेनंतर पोहोच पावती देणेत येईल. 

३) यापुव  फॉम भरलेल े- या लाभाथ नी यापुव या सव णाम य ेभाग घेऊन 
अज सादर केला होता यांनी फ  ऑनलाईन फॉम भ न याची ती सह 
र. .५०००/- चा D.D. जमा केलेनंतर पोहोच पावती देणेत येईल. तसेच मधील 
कालावधीत िनयमानुसार उ प नापे ा वाढ अथवा वतःचे मालक चे घर 
घेत यामुळे पुव  फॉम भरले यांपैक  सदर इ छुक लाभाथ  सोडतीत भाग घेणेस 
अपा  ठरतील. 

४) .२ नुसार सादर होणारे अज नागर  सु वधा क ामाफत पडताळणी 
करावयाची झालेस सदर क ांना आव यक िश ण, मा हती व तं ान वभाग व 
CLTC माफत देणेत येईल व य  फॉमचे तपासणी व पडताळणी फ  हणून 
नागर  सु वधा क ास र. .२५/- ित फॉम पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 
अदा करणेत येईल. 
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५) सदर येचा कालावधी ३० दवस राह ल.  

६) सव पा  लाभा याची याद  ऑनलाईन वेबसाईटवर िस द क न लॉटर  
प दतीन ेसोडत काढून येक क पाकर ताचे लाभाथ  िन त करणेत येतील. 

७) इ छुक लाभाथ नी भरावया या फॉमम य ेतीन क पांचा वक प भरणेस 
मुभा असेल. 

८) र. .५०००/- ह  सदिनके या कंमतीतून वजावट करणेत येईल व सदिनका 
न िमळाले या लाभाथ ना सदर र कम परत करणेत येईल. 

९) ित ा याद  ठेवण ेअथवा र  करणेचा कायदेशीर अिधकार मनपान ेराखून 
ठेवलेल ेआहेत. 

पंत धान आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील खालील 
क पांची स थतीत वाटप कर याचे ता वत करणेत येत आहे. सदर 
क पांना पयावरण दाखला व महारेरा अंतगत न दणी देखील कर यात आलेली 

आहे. या येक क पांचे िन वदेनुसार होणा-या खचावर आधार त ित सदिनका 
खच िन त केलेला आहे. येक क पासाठ  लाभाथ  ह सा खालील माण े प  
अ नुसार येत आहे. 

प  अ 
 

अ ..  क पाचे 
नाव 

एकुण 
सदिनका 

ित 
सदिनकेची 
बांधकाम 

कमत 

)र..लाखात(  

ित सदिनका 
क  शासन 
अनुदान 

)र..लाखात(  

ित सदिनका 
रा य शासन 

अनुदान 

)र..लाखात(  

ित 
सदिनका 
लाभाथ  
िह सा 

)र. 
लाखात(  

१ च होली १४४२ ९.१९ १.५० १.०० ६.६९ 

२ रावेत ९३४ ९.४५ १.५० १.०० ६.९५ 

३ बो हाडेवाडी १२८८ ८.७१ १.५० १.०० ६.२१ 

एकुण ३६६४     
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उपरो  त या माण े ित सदिनकेसाठ  क शासन र. .१.५० लाख, रा य 
शासन र. .१ लाख अनुदान देणार आहे. तसेच उव रत र कम हा लाभाथ  ह सा 
राहणार असून तो ३ ट यांम य े(४०%+४०%+२०%) लाभा याकडून घे यात येणार 
आहे. सदर क पाचे आिथक या अितकाय म व अित यवहाय (Most 

Economical Feasiblity) वसुली या पयायापैक  लाभाथ कडून घरकुल या 
कंमतीपोट  वसूल करावयाचे ह याची र कम वर ल माण ेअसून सदर र कम 
बांधकामा या ठरा वक ट यानंतर घेणेत येणार आहे. ह याचे ट प े रेरा 
िनयमानुसार ठेव यात आलेल े आहे. तसेच सदर क पामधील मुलभूत सु वधा 
वषयक (Infra Work) काम,े भाववाढ फरक अदायगी ह  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके माफत कर यात येणार आहे. हणजेच महानगरपािलकेचा आिथक 
सहभाग हणून सदर क प मनपाचे जागांवर करण े व क पातील सु वधा 
पुर वणेचा खच, वकास शु क माफ  व भाववाढ खच, अ थापना खच या व पात 
असणार आहे.   

 सदर क पांचे एकुण ३६६४ सदिनकांसाठ  लाभाथ  व लाभाथ  ह सा व 
सोडत या िन त करण ेआव यक आहे. तर  च-होली, रावेत व बो-हाडेवाड  
येथील क पांसाठ  लाभाथ  व लाभाथ  ह सा व सोडत या िन त करणेचा 
वर ल माण े तावास मा यता देणते येत आहे. 

 मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 

मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक- ५२०            वषय मांक – १३ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  
        संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                जा. .वायसीएमएच/१७/का व/३६/२०२० द.१८/१/२०२०   

महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयात उपचार घेत 
असताना मृ यु झा याने तसेच सदर णांची अिथक प र थती हाला खची 
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अस याने यां यावर कर यात आले या औषधोपचाराचे एकुण बील र कम पय े

४७,९४६/- (अ र  र.   स ेचाळ स हजार नऊशे शेहचाळ स) वसुल करणे श य 
नस याने ते  मा पत करणे आव यक आहे. 

मा.महापािलका सभा ठराव . ४३१ द. ७/९/२०१९ अ वये णांची बेताची 
आिथक प र थती व मानवते या ीकोनातुन महापािलके या यशवंतराव च हाण 
मृती णालयासह मनपा या सव णालयात उपचाराकर ता दाखल झाले या 
णाचा उपचार चालु असताना कंवा णालयात दाखल असताना मृ यु झा यास 

सदर णाचे मृ युसमयी असणारे थक त बील माफ करणेस मा यता दलेली आहे. 

ी.वामन ीपती वाघमारे नामक णांस दनांक ११/०२/२०१८ रोजी 
वाय.सी.एम. णालयात उपचाराकर ता  दाखल केलेले होते. सदर णांवर 
वाय.सी.एम. णालयात द.११/०२/२०१८ ते द. २७/०३/२०१८ या कालावधीत 
औषध उपचार केलेले आहेत. सदर ण दनांक २७/०३/२०१८ रोजी मयत झालेले 
आहेत. सदर णांवर दनांक २७/०३/२०१८ अखेर केले या औषध उपचाराचे एकुण 
बील र. . ४७,९४६/-  (अ र  र.   स ेचाळ स हजार नऊशे शेहचाळ स) झालेले 
आहेत. परंतु णांची आिथक प र थती हालाखीची अस याने सदर बलापैक   र. . 
२०,०००/-(अ र र. . वीसहजार) मा.योगेश बहल, नगरसेवक यांचे सांगणेव न माफ 
केलेले आहे. सदर बलापैक  उवर त र. . २७,९४६/-(अ र  र. . स ावीस हजार 
नऊशे शेहचाळ स) भरणेबाबत मयत य  वामन ीपती वाघमारे यांचे नातेवाईक 
ी. मा ती बाब ुमांजरे, ओटा कम, पीनगर, िनगड , यांना या कायालयाकड ल प  

.वायसीएमएच/८ब/का व/४३२/ २०१९ द. ०२/०३/२०१९  अ वये कळ वले होते. 
तथा प, “तपास लागत नाह , सबब परत”असा पो टाचा शेरा नमुद क न सदरचे प  
परत आलेले आहे. 

            मयत य  वामन ीपती वाघमारे यांचे उपचाराची थक त र कम वसुल 
होणे श य नाह . मानवते या ीकोनातुन मा.योगेश बहल, नगरसेवक यां या 
सांगणेव न एकुण र. .४७,९४६/- (अ र  र.   स ेचाळ स हजार नऊशे शेहचाळ स) 
पैक   र. .२०,०००/-(अ र  र. . वीस हजार) माफ केलेले असले तर  सदर एकुण 

र कम .४७,९४६/-(अ र  र.   स ेचाळ स हजार नऊशे शेहचाळ स) मा पत 
करणे आव यक आहे. अ यथा सदरची र कम लेखा पर णाम य े आ ेपाधीन 
िनघ याची श यता आहे. यामुळे सदर र कम मा पत करणे बाबत मा. थायी 
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सिमतीने  द. २७/१२/२०१९ रोजी वषय मांक ७३, ठराव  मांक ६२३८ नुसार 
मा यता दलेली आहे.  

मा. मु य लेखाप र क यांचे द. ५/११/२०१९ चे शेराकंनानुसार सदर 
र कम मा पत करणेस मा यता देणेत येत आहे.     

मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 
 
मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
 
ठराव मांक- ५२१            वषय मांक – १४ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  
 
          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                  जा. .नर व/का व/१२/२३/२०२० द.२२/१/२०२०   

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे अिधसूचना 
.पीसीसी/३०९६/१८०१/सीसर-२६१/न व-२२, द ११/०९/१९९७ अ वये करणेत 

आली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह ची वकास योजना 
महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस-१८०५/१०५०/सीआर-
७९५/०७/न व-१३, द.३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द. १८/०८/२००९ 
रोजी या िनणया वये पुनः िस  केलेला भाग वगळता उव रत वकास योजना मंजूर 
असून, शासन िनणय .ट पीएस १८९२/१६०/ .  ५८/१२/पुनबाधणी 
.२७/१२/ईपी मंजुर  /न व-१३ द.०२/०३/२०१५ अ वय ेउव रत भाग या वकास 

योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मंजूर 
वकास आराखडयातील मौजे दघी येथील स.नं ८७ पै व ६४ पै  म ये आर ण . 
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२/१३३ टेिलकॉम सटर (Telecom Center) या योजनाक रता  ४० आर े  आर ीत 
आहे. 

          सदर आर ण बाबत अजदार ी मोद वसंत बेलसरे यांनी म. ा.व 
नर.अिधिनयम १९६६ कलम ४९ अ वय े शासनास नोट स दली होती. 
द.०४/०१/२०१८ रोजी या प ा वये मा. धान सिचव, नगर वकास वभाग यांना 
इकड ल वभागामाफत सं व तर अहवाल पाठ व यात आला व सदर अहवानुसार 
वषयां कत आर ण पुणे–आळंद  र यालगत असून बीआरट  र यालगत वाहनतळ 
व त सम सु वधा उपल ध कर यासाठ  सदर जागा मनपास उपयु  ठरेल 
व  यामुळे उ  आर ण कलम ५० अ वये र  हो याऐवजी मनपा म. ा.व 
नर.अिधिनयम १९६६ कलम ३७ अ वये उ  आर णाचे योजन बदलून फेरबदलाचा 

ताव शासनास मा. महापािलका सभे या मा येतेने व हत कायवाह  पूण क न 
सादर करेल असे कळ वणेत आले होते. 

   यानुसार द.०५/०१/२०१८ रोजी शासनाकडे सुनावणी झाली. तसेच द. 
०५/०२/२०१८ चे प ा वये सहा यक महा यव थापक, बी.एस.एन.एल यांनी मा.उप 
सिचव ,नगर वकास वभाग यांना सदर उ  आर ण बाबत यांना आव यकता 
नसून सदर आर ण र  करणे बाबत वनंती केली होती व सदर पञाची त 
इकड ल वभागास पाठ व यात आलेली होती.   

  वर ल सुनावणी या शासनाकड ल द.२३/०२/२०१८ रोजी या प ा वये उ  
आर ण बाबत कलम ५० अ वये र  हो याऐवजी कलम ३७ अ वये उ  
आर णाचे योजन बदलून फेररबदलाचा ताव शासनास महापािलका सभे या 
मा यतेने व हत कायवाह  पूण क न सादर करणेबाबत कळ वणेत आले आहे. 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मंजूर वकास आराख यातील मौजे दघी 
येथील स.नं ८७ प,ै६४ पै  मधील आर ण . २/१३३ टेिलकॉम सटर (Telecom 

Center) या योजनाक रता  ४० आर े  पुणे – आळंद  र यालगत असून बीआरट  
र यालगत वाहनतळ व त सम सु वधा उपल ध कर यासाठ  सदर जागा मनपास 
उपयु  ठरेल असे मत आहे. महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ अ वये सदर आर णाची जागा टेिलकॉम सटर ऐवजी वाहनतळ व त सम 
सु वधा या  वापरासाठ  असा बदल करणेस मा यता िमळणे कामी मा. महापािलका 
सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.   
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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह चे मंजूर वकास 
योजनेतील  मौजे दघी येथील स.नं ८७ व ६४ पै ४००० चौ.मी े ाचे आ. .२/१३३ 
“टेिलकॉम सटर” या योजनाऐवजी “ वाहनतळ व त सम सु वधा “ अस े योजन 
कर याकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदल कर यास मा यता व फेरबदलाची पुढ ल वधैािनक कायवाह  पूण क न 
फेरबदलाचा ताव शासन मा यतेसाठ  सादर कर यास  महापािलका आयु  यांना 
ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे.          

मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 
 
मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
 
ठराव मांक- ५२२            वषय मांक – १५ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  
 
        संदभ- १) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प   
                 . वभाअक/३/का व/२१/२०२० दनांक ५/०२/२०२० 
 

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

           सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  

शौचालय नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर 
हागणदार  मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. 
रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण 

११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध 

करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन 
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यांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,१४,९६१/- व ९,१०,५४,९७४/- असे एकुण     र.  

१४,०३,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

            ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून यके लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/-, रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे 
वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत 
आहे.  व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०१/२०२० 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका शेरा 

ज हा पुण े
 

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज केले या कुटंुबांची सं या 

१८०५३ 
 

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

 अजाची सं या 

१८०५३ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १५४८९ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 

वैय क 
घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१५४६९ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
१०६७९ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४७९० 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज पूण 
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                   सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते आला.  

 मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 
 

मा.अॅड.मोरे र शेडग े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक- ५२३          वषय मांक – १६ 
दनांक – २६/२/२०२०         वभाग – मा.नगरसिचव  

 

सिम यांचे अहवाल 

मा. वधी सिमती 

     अ) दनांक ०३/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

     ब) दनांक १७/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा 

११०३८ 
लाभाथ  

GOI+GOM=६६२.२८लाख 
     GOI = २०००/-व  

   GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   २२०.७६ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण    ८८३.०४  लाख 

 
िनगत करणेत 

आलेला 

दुसरा ह ा 

१०३९५ 
लाभाथ  

  GOI+GOM=४१५.८०लाख 
     GOI = २०००/-व  

    GOM=४०००/- ह सा 

  
    ULB  =२०७.९० लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण      ६२३.७ लाख 
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मा.सुरेश भोईर  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

मा.अॅड.मोरे र शेडग े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 

ठराव मांक- ५२४          वषय मांक – १७ 
दनांक – २६/२/२०२०         वभाग – मा.नगरसिचव 
  

मा.म हला व बालक याण सिमती 

      अ) दनांक २६/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

      ब) दनांक ०९/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

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

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

मा.अॅड.मोरे र शेडग े - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.  
 

ठराव मांक- ५२५          वषय मांक – १८ 
दनांक – २६/२/२०२०         वभाग – मा.नगरसिचव 

 

मा.शहर सुधारणा सिमती 

      अ) दनांक २६/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

      ब) दनांक ०८/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

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

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

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

        -----  

मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक- ५२६          वषय मांक – १९ 
दनांक – २६/२/२०२०         वभाग – मा.नगरसिचव 

 

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

   अ) दनांक १३/१२/२०१९, १६/१२/२०१९ व २७/१२/२०१९ चा सभावृ ांत  
       कायम करणते येत आहे.  
 

   ब) दनांक २७/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

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

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  
 
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 

ठराव मांक- ५२७          वषय मांक – २० 
दनांक – २६/२/२०२०         वभाग – मा.नगरसिचव 

मा.िश ण सिमती सभा 
 

अ) दनांक ०२/०१/२०२० व ०४/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते  
येत आहे.  

   ब) दनांक १६/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----   
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मा.महापौर-  सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे मी जाह र करते. 
     -----  
 
                                  

  (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
 महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/का व/४०२/२०२० 
दनांक - ७/७/२०२० 
 

                                                  
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर -४११ ०१८. 
 

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

 

 

 

 

. 
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(मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . ६६५४ द.५/२/२०२० चे लगत) 

पञ ‘अ’ 
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पञ ‘ब’ 

  
 
 



1 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४१ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.०२.२०२०               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ूवार - २०२० ची मािसक मा. 
महापािलका सभा गु वार दनांक २०.०२.२०२० रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.        

 

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव सान े

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१२) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१५) मा.उंडे ल मण ध डू 

१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
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१८) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे र व ल मण 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२७) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३१) मा.लांडे व ांत वलास 

३२) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३३) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३५) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३६) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३७) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३८) मा.मंगला अशोक कदम 

३९) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४१) मा.संजय बबन नेवाळे 

४२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४३) मा.भालेकर वण महादेव 

४४) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
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४६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४७) मा.घोलप कमल अिनल 

४८) मा.उ म काश कदळे 

४९) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

५०) मा.यादव मीनल वशाल 

५१) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५२) मा. मोद कुटे 

५३) मा.राजू िमसाळ 

५४) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५५) मा.बाबर शिमला राजू 

५६) मा.अिमत राज  गावडे 

५७) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५८) मा.खानोलकर ा महेश 

५९) मा.भ डवे संिगता राज  

६०) मा.मोरे र महादू भ डव े

६१) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६२) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६३) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६४) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

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

६७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

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

७३) मा.सुल णा राजू धर 
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७४) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७५) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७६) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७७) मा.कदम िनक ता अजुन 

७८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

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

८२) मा.पाडाळे िनता वलास 

८३) मा.काळे उषा दलीप 

८४) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८५) मा.बारणे अचना तानाजी 
८६) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८७) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८८) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

८९) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९०) मा.बारणे माया संतोष 

९१) मा.िनलेश हरामण बारण े

९२) मा.वाघमारे अ नी व म 

९३) मा.दशले रेखा राजेश 

९४) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९५) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९६) मा.कामठे तुषार गजानन 

९७) मा.च धे आरती सुरेश 

९८) मा.क पटे सं दप अ ण 

९९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१००) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
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१०२) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०३) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०४) मा.कुटे िनमला संजय 

१०५) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०६) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०८) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०९) मा.कदम शिशकांत गणपत 

११०) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१११) मा.आशा धायगुडे-शडग े

११२) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११३) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११४) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११५) मा.राजापुरे माधवी राज  

११६) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११७) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११८) मा.संतोष बबन कांबळे 

११९) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२०) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२१) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२२) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

१२३) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२४) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१२५) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 
 
  यािशवाय मा. ावण हड कर - आयु  , मा.पाट ल-अित र  आयु  (१),    
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.कंुभोजकर-मु य 
लेखाप र क, मा.कोळंब-े मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.पवार-उपसचालक नगररचना, मा.तुपे, मा.िनकम, भालकर - सह 
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शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर अिभयंता, मा.दरुगडेु, मा.झगडे, मा.खोत,  
मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.गाडेकर- .सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान 
अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, औ. .क  मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक 
िश ण वभाग), मा.डॉ.साळव-े अित.आरो य वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- 
अिध ाता वायसीएमएच, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.भोसले, मा.देशमुख, मा.वाघुंडे-
कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-पशुवैदयक य अिधकार , मो.गोफण-ेआरो य 
अिधकार , मा.बहुरे- शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार  हे अिधकार  
सभेस  उप थत  होते.    
                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
मा.शारदा सोनवण े- मा.महापौर साहेब, हंगणघाट जळ तकांडातील पड त ा या पकेचा 
मृ यू, वदया बाळ- म हलां या अिधकारासाठ  आयु य वेचणा-या ये  सामा जक 
कायक या, संपा दका आ ण ले खका यांचे िनधन, रमेश रंजन- ज मु का मरमधील 
ीनगरम ये दहशतवादया समवेत झाले या चकमक त सीआरपीएफचा जवान शह द, 

िगर राज कशोर- प ी वजेते लेखक आ ण िश णत  यांचे िनधन, काकासाहेब िचतळे -
िचतळे उदयोग समुहाचे मुख यांचे िनधन, वलास नखाते- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील कमचार  व कमचार  महासंघाचे संचालक यांचे िनधन, सुरेश खांबे- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मु य िलपीक कमचार  यांचे िनधन, भाकर जनादन 
िमरजकर- िचंचवड गावातील सामा जक कायकत यांचे िनधन, सुिशला वसंत िमरजकर -
िचंचवड गावातील यांचे िनधन, अशोक द ाञय सायकर- िचंचवड गावातील यांचे िनधन, 
संगीता सुभाष बारण-े थेरगाव, राणूबाई नागूभाउ बारण,े ीम.िचखले यांचे दु:खद िनधन 
झा याने यांना दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडते. हंगणघाट 
येथील जळ त हा याकांडात पड त असले या पंचवीस वष य ा या पका अं कता 
हचा मृ यू झालेला आहे तर  ती या वषयी आ हां सव नगरसेवीकांना दांजली 
वाहायची आहे तर  यासाठ  आ हांला संमती दयावी.        
मा.माधवी राजापुरे -  मा.महापौर साहेब, सूचनसे अनुमोदन देते. 
मा.महापौर -  दांजली अपण कर यासाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
मा. यंका बारस े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच 
शारदाताईनी आप या सवासमोर हंगणघाट जळ त करणाब ल यांनी या ठकाणी 
मु ा मांडला. खरतर कालच िशवजयंती झाली आ ण या िशवरायां या महारा ाम ये 
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आज आ हांला मह लांना या सभागृहाम ये जळ त हा याकांड वषय घेवून 
या ठकाणी भावना य  कर याची तु ह  संधी दली, खरतर ह  दुदवाची गो  आहे. 
आपला भारततर जळतोय, जळतोय का याला कुणीतर  जाळतंय हा एक 
मह लां या सुर ततेचा गंभीर मु ा आहे. आपण आज २१ या शतकाम ये 
वाटचाल करतो आ ण आजह  आपला कायदा, सुर ा आ ण मह लां या ती 
असलेला आदरभाव आप याला दसेनासा होत चालला आहे. “कणखर देशा, महारा  
देशा, दगडां या रेषा असं जे महारा ाच वणन आप या जनमना या दयावरती 
कोरलेल आहे आ ण अशा णी हा कणखर महारा  आज रडतो. आप या लेक , 
सुणा या ठकाणी जळत आहेत. महारा ाम ये आज पालघर या, नवी मुंबई कंवा 
हंगणघाट, परवा दवशी झालेली लासलगावची घटना, अगद च लांबची नाह तर 
आप या पु यातली सु दा घटना. अशा अनेक घटना आहेत क  या घटना आप या 
दयाला चटका लावून जातात. परंतु जोपयत आप या र ाच नातं कुणीतर  

या ठकाणी जळतं नाह  तोपयत या घटनेची गंभीरता आपण यायला पाह जे ती 
गंभीरता या ठकाणी िनमाण होत नाह . आपल गृह खातं, आपल रा यसरकार 
यािशवाय जागृत होत नाह  ह  अ यंत दुदवाची गो  आहे. एवढे चांगले चांगले 

आप याकड कायदे असताना या कायदयाचा वापर आपण का करत नाह त. हा 
मोठा गंभीर  आम या सार या सुिश ीत मह लां या मनाम ये िन तच आहे. 
ह  जी घटना झाली, पे ोल बाटलीम ये िमळते हणजे केवढ  ह  गंभीर गो  आहे. 
याच माणे ऍसीड सार या गो ी, केमीकल मेड कलम ये ईझीली िमळतात 

या यावरती गंभीर कायदे का बरं होत नसतील. मी आज महारा  सरकारला 
आवाहन करते क  जे सुट पे ोल कंवा ऍसीड सारख केमीकल या गो ी सु टया 
व पाम ये नागर कांना िमळणार नाह त यासाठ  जा तीत जा त खर आ ण 

कठोर असे िनणय घेतले पाह जेत. है ाबादम ये आपण बघीतल क  एका 
मह या या आत या ठकाणी िनकाल लगेच, पण आपला महारा  का बरं असे 
िनणय घेत नाह . या एक मह या या काळातच एवढया घटना का वाढले या 
आहेत. एवढ  असुर तता मह लां या मनाम ये का बरं िनमाण झाली. का एवढ  
मह लांना अंदोलन करावी लागत आहेत. आपण फा ॅगवरती एखाद  केस घेतो पण 
याचा िनणय लागत नाह . आज िनभया सारखी द लीतली घटना आहे. जेलम ये 

वषानुवष हे खातात, यांना आपण पोसतोय परंतु आपण यांना िश ा करत 
नाह त. यांना फाशीची िश ा झाली पाह जे. यांना ती वेदना सलग करायला 
लागली पाह जे. आज िनभयाची आई जेल या बाहेर अंदोलनाला बसते क  मा या 
मुलीला याय िमळावा हणून. अशा कतीतर  िनभया या आई आहेत क  या 
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आप या याया या ती ेम ये या ठकाणी महारा ाम ये वाट बघतोय पण महारा  
सरकार माञ कशाची वाट बघतय. हा खुप मोठा गहण  सवा या समोर िनमाण 
झाला आहे. अशा नामद, िन ूर असे समाजाम ये जे काह  समाजकंटक आहेत जे 
क  समाजामधली मह लांम य ेअसुर तता िनमाण करत आहेत. खरच यां यासाठ  
कठोरात कठोर िनणय यांनी घेतले पाह जेत आ ण जर कठोरात कठोर िनणय 
घेतले नाह ततर आ हां मह लांना असेच अंदोलनाला उभ रहाव लागेल. यासाठ  
अिधकािधक महारा  सरकारन े बोधन करणारे काह तर  या ठकाणी िनमाण केल 
पाह जे. लोक ितिनधीना काह ना काह तर  काम सूचवून दली पाह जेत क  
समाजाम ये या वचाराना आळा बसेल अशा कारचे काह तर  वग पण चालू केले 
पाह जेत. सं कार वगामधून सु दा समाज घडत असतो. या सभागृहातफ परत 
महारा  सरकारला आवाहन करेन क  पे ोल आ ण ऍसीड सार या व तू आहेत या 
व तू सु या प र थतीम ये नागर कांना िमळायला नाह  पाह जेत आ ण तु ह  जर  
एखादा कोटाम ये िनणय घेतलातर तो िनणय एक मह या या आत कसा लागला 
जाईल याच ने अिधकाअिधक कडक पावल उचलली पाह जेत कंवा 
कायदयाम ये सु दा आप याला आता बदल करता येतात, कायदयाम ये बदल 
कर याचे अिधकार  जर तुम याकडे आहेत तर या अिधकाराचा वापरह  तु ह  केला 
पाह जे आ ण यासाठ  महारा  सरकारला मी आवाहन करते याम ये बदल नाह  
झालातर आमचे आंदोलन आ ह  करतच राहणार आहोत आ ण आ ह  आमची 
मागणी पाठवतच राहणार आहोत. पण या सगळयाम य ेआप या मह ला माञ 
दुदवाने या याम ये जळत राहणार आहेत आ ण हे जळणं जर थांबवायच असेलतर 
महारा  सरकारन कठोर पावल ह  उचललीच पाह जेत. सभागृहाम ये आज हा 
वषय मांडला आ ण आ हां सवाना दोन श द का होईना आम या भावना य  
कर याची, महारा  सरकार पयत पोहचव याची संधी दलेली आहे याब ल मी 
आपली आभार  आहे पण खरच हे हणण आहे ते आपण सरकारतफ अिधक 
कठोरतेनी अिधक ती तेनी यां या पयत ने याची आज गरज आहे हे मी 
सभागृहात या सव लोक ितिनधीना सांगू इ छते, ध यवाद. 
मा.माया बारण-े  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरंतर ह  
हंगणघाटची घटना घडली आ ण आप या सगळयां या अंगावर शहारे उमटले. 
अतीशय लाजीरवाणी गो  राजमाता जजाऊ, ांतीसुय सा वञीबाई फुले यां या 
प पषाने पावन झाले या या महारा ाम ये मह लांवर होणा-या अ याचारा या या 
घटनामुळ संपुण महारा ाची मान लाजेनी खाली गेली. ३ फे ूवार ला हंगणघाटची 
घटना घडली संपुण देशान या या वरोधात आंदोलन केली. परंतु या मह लां या 
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बाबतीत जी घटना घडली तीचा दोष काय होता. या नराधमाने हे कृ य केलं 
याची प ी, मुलगी असूनह  यानी अशा कारच कृ य केलं, खरतर ह  

मनो वकृतीच हणाव लागेल. याच दवशी दुसर  एक घटना घडली ती औरंगाबाद 
ज हयातली िस लोड तालु यातील अंधार  या ठकाणी बअरबार या मालकानी 
घरात जावून म हलेवर पे ोल ओतून तीला जाळले. ह  घटना ताजी असतानाच ५ 
फे ूवार ला तीचाह  मृ यू झाला. हंगणघाट या या मह लेचाह  आठ दवसानी मृ यू 
झाला. या घटना ता या असतानाच पु हा ६ फे ूवार ला दुसर  घटना घडली 
पनवेलम ये ज धार  गावातील ५५ वषाची बाई. खरतर केवळ मंगळसुञा या 
चोर चा संशय, पुरावाह  न हता क  ह  तीनेच कृ य केल आहे हणून. केवळ संशया 
खाली तीन पु ष आ ण दोन मह ला, अतीशय लाजीरवाणी गो  आहे क  मह ला 
असुनह  ती या कृ याम ये सामील झाली. खरतर अशा मह लाना च पलने मार या 
िशवाय पयाय नाह . हे घड यानंतर पु हा १३ फे ूवार ला अशाच कारची घटना 
नागपूर ज हयातील सावनेर येथील ा या पका जी डॉ टर आहे ती या बाबतीत 
घडली ती या वरती ऍसीड हा ला कर यात आला परंतु ती याम ये बचावली तीने 
वत:ला याम ये वाचव याचा य  केला परंतु ती या बरोबर जी मह ला होती 

ती या चेह-यावरती आ ण ती या बरोबर जी वदयाथ नी होती ती या हातावरती 
ऍसीड पडलं. हणजे यांचा काह ह  दोष नसताना केवळ मनो वकृती, या एका 
गो ीमुळ यांना या गो ी फेस करा या लाग या. कुठेतर  या घटनांचा आपण केवळ 
मेनब या पेटवून कंवा िनदशन क न या घटना सपंणार नाह त. यासाठ  
शासनावरती कुठतर  आप याला दबाव आणावा लागणार आहे. या गो ींचा आपण 
वचार केलातर आप यालाह   पडतो क  खरच रा यात कायदा आ ण सु यव था 
यो य कारे आहे का. हे िच ह ते हाच दुर होईल जे हा आप या कायदयात 
बदल होतील. ३०२ सारख कलम आपण या ठकाणी लागू केलं परंतु याचीह  भीती 
अशा कार या नराधमाला राह लेली नाह . जत या कायदयाम ये आपण बदल 
करतो, जत या वाटा काढतो तीत याच पळवाटाह  िनघतात आ ण यालाह  
सव वी जबाबदार आपणच आहोत. कारण यावेळेस हायकोटात, सु म कोटात या 
केसेस चालतात यावेळेस यांना म ये पर एड भरपूर िमळतो ते यातन पळवाटा 
काढ याचा य  करतात. माझी मनापासूनची इ छा आहे क  अशा कारची जी 
काह  करण आहेत ती फा टॅग कोटाम ये चालव यात यावी. खुप गंभीर कारची 
या ठकाणी यांना िश ा दे यात यावी. या घटना मी आता पंधरा दवसा याच 
सांगीत या या या आ द तेलंगणाम ये जी घटना घडली याच जगाने कौतूक केलं. 
का कौतूक केल, तर ते जे आरोपी होते यांना ए कांऊटरम ये मार यात आलं, 
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दाखवल यांनी पण यांना ताबडतोब िश ा झाली. अशा कारची कौतूकाची बाब 
सगळया देशानी उचलून धरली. महारा ाम ये काय होत क  वषानुवष यांना िनकाल 
दयायला वेळ लागतो. तर  हा कुठेतर  आपलाह  नाकतपणा आहे अशा कार या 
घटना आताच घडतात अशातला भाग नाह , काल आपण िशवजयंती साजर  केली 
यांचे आपण वत:ला अनुयायी समजतो, कधी आपण यां या वचारांचा आदर 

केला का कधी आ मसात कर याचा वचार तर  केला का. नाह  केला, कारण 
आपण फ  यांचे वारस बनवतो आप याला, परंतु आप या कृतीम ये ते य ात 
दसत नाह . छञपती िशवाजी महाराजांनी पर ञी मातेसमान मानली. हणूनच 
पररा यात या ञया देखील यां या पुढे नतम तक झा या, एवढ मोठ वशाल 
दय महाराजांचच होतं. आज व तु थती राह लेली नाह . यां या काळातह  

म हलांवर अ याचार होत होत परंतु महाराज यावेळेस कठोर िश ा करत होते. 
हातपाय तोडून यांना भी ा मागायला चौकाम ये ठेवायचे आ ण येणा-या जाणा-या 
लोकांना यांना दगड मारा हणनू सांगायचे. मृ यू नाह  झालातर बाक या लोकांना 
चपराक होती क  अशा कारच जर आपण कृ य केलतर आपलीह  थती याच 
प दतीने होणार आहे. मग हे जर महाराज क  शकतात तर आपण का नाह  क  
शकत. आप याकड सं वधान आहे, आप याकडे कायदे आहेत. जर आपण 
परदेशाम ये पाह लतर तीथह  अशा कार या दूषकृ याना अतीशय कठोर कायदे 
आहेत. मा य आहे आप याकडे लोकशाह  आहे परंतु लोकशाह म येह  आपण जर 
या कायदयाम ये बदल केलेतर न क च आप याला याम येह  प रणाम 

जाणवायला लागेल. खरतर अतीशय िनंदनीय गो ी या घडतात आ ण रा यशासन 
याची दखल घेत नाह  यासारख दुसर कुठलह  कृ य या ठकाणी नाह . आपण 
लोक ितिनधी आहोत, आपलह  काम आहे क  मह लां वषयी समाजाम ये एक 
आदर िनमाण कर यात यावा. केवळ उपभोगाची व तू हणून या म हलांकड पाह ल 
नाह  पाह जे. आज आपण लाख हणतो क  मह ला पु ष समान आहेत पण 
व तु थती आहे का हो, नाह . आजह  मह लांना दु यम थान दलं जातं. 
कुठ याह  कार या िनणय येम ये ती या वचाराचा आदर केला जातो का, 
नाह . आजह  आप याकड पु ष धान सां कृती मानली जाते, जपली जाते. तर 
कुठेतर  या गो ी बदल या पाह जेत. आपली मानसीकता आपली बौ द कता बदलली 
पाह जे आ ण लोक ितिनधी हणून ती आपली ह  नैतीक जबाबदार  आहे. आप या 
या महानगरपािलके या शाळा आहेत या शाळां या माफत मह लांना वसंर णाचे 

धडे दे यात यावेत, पाठयपु तकाम ये जसे आपले वषय असतात तशाच कारचा 
हाह  एक वषय यांना देवून वसंर णाचे धडे या ठकाणी दे यात यावे असं मला 
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वत:ला मनापासून वाटत. या रा यशासनाचा या ठकाणी मी िनषेध करते, या या 

घटना घडले या आहेत या नराधमाचाह  या सभागृहात िनषेध करते आ ण 
या ठकाणी थांबते, ध यवाद. 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज 
पु हा एकदा एका मुलीवर पे ोल टाकून ती यावर ाणघातक हा ला याम ये तीचा 
मृ यू. मला वाटत रोजच पेपर वाचायला सुरवात केली क  पह यांद  अंगावर 
काटाच येतो क  आज पु हा कुठ या मह लेवर ऍसीड फेकलं, कुठ या मुलीवर पे ोल 
टाकल कंवा कुठ या मह लेवर अ याचार झाला, कुणावर बला कार झाला. या 
नराधमानी इतक  पातळ  ओलांडली क  अगद  नऊ मह या या िचमुरड  मुलीला 
सु दा या लोकांनी सोडलेलं नाह  क  अगद  ऐंशी वषा या हातार  पयत. आज 
पु हा एकदा हंगणघाट येथील भर र यावर ा या पका अं कता ह या अंगावर 
पे ोल टाकून तीला जाळ यात आलं. एवढ झालतर  रा य सरकार झोपलेलं आहे 
का. पे ोल आ ण रॉकेल एवढ  व त, मला रा यसरकारला  वचारायचा आहे 
क  तु ह  आतापयत कुठली ठोस अशी पावल उचलली आहेत आ ण या या पुढे 
तु ह  उचलणार आहात. रोज आ ह  मह लांवर झालेले आ याचारच ऐकत बसणार 
आहोत आ ण या यावर आ ह  आंदोलन करत राहणार आहोत का. हणजे 
आम या मह लां या हाताम ये प नास ट के आर ण देताना या सरकारन 
आ हांला ह  गो  दली का क  रोज तुम यावर आ याचार होणार आ ण रोज तु ह  
आंदोलनासाठ  र यावर उभे राहणार. रा यसरकारचा मी िनषेध करते. आतापयत 
या यावर ठोस पावल रा यसरकारने उचलायला पाह जे होती. कारण मुलींच फ  
नाव बदलल जात पण जात माञ एकच, ञ. मह ला वगाला संताप आलाय क  
आ ह  नेहमी कुठ या प दतीने कुठ या सरकारवर, या सरकारला आ ह  मायबाप 
समजतो या मायबापाला आ हांला रोज सांगाव लागतं का, क  आम या 
सुर ततेचा  तु ह  कुठ या प दतीन सोडवणार आहात हणून. आताच मा या 
सहकार  मायाताईनी सांगीतल क  महाराजां या काळाम ये, हो महाराजां या 
काळाम ये आप या मह लेला खरोखर आदरभाव होता पण आता तो आदरभाव या 
सरकारम ये राह लाय का हा मुळात खुप मोठा  आहे. मला वाटत यासाठ  
मा या मह ला वगाला एक माझ सांगण आहे “लाट उसळली संतापाची वचार 
आता काय, लाट उसळली संतापाची वचार आता काय, कापून टाका नराधमांचे 
हात आणखी पाय, वखवखलेले वकृत आता दसतील जेथे जेथे, ठेचून टाकू 
ह च शपथ मग क  या खर च तेथे, षंढ कायदा गडा शासन हणुनी गु हा 
पु हा हा, भीती घालतो रोजच ह ली र ता सुना सुना हा, रोजच िनघती ह ली 



12 
 
मोच घेऊन हाती दवे, दात वचकती मोचालाह  नराधमांचे थवे, कती यांका 
कती िनभया या देशी मेले या, कती अनािमक क या बचा-या िशकार मग 
केले या, स माना या रोज घोषणा वाचून म हला हसते, ग ली, द ली, शाळा, 
र ता सव च ती फसते, तूच हो आता झाशीवाली कर यासाठ  वार, नराधमांना 
दाव तळप या समशेर ची धार” मला वाटत आता या शासना या वरोधात मग 
कुठ याह  प ाची ती मह ला असो या सव प ा या मह लांनी एकञ येवून एक 
वेगळया प दतीने आंदोलन क न या शासनाला जाग कराव लागेल क  
या यामुळे कुठ याह  मह लेवर झालेला अ याय आ ह  खपवून घेणार नाह त 
आ ण यासाठ  महापौर ताई तु हांला आमची वनंती असेल क  पंपर  
िचंचवडम ये कायदा व सु यव था जी आता उजाड होते या यासाठ  तु ह  
सु दा सगळया आम या नगरसेवीकांना िमट ंगला बोलवा, आप या येक 
वॉडामधले जे  आहेत ते मांड याची तु ह  संधी दया. कारण यावेळेला 
थम नागर क हणून आ ह  आम या वॉडात काम करत असतो ते हा 

आ हांलाह  काम करणं सोप जाईल. मला वाटत सव मह लांनी यासाठ  स म 
हायला पाह जे. रा यशासनान यासाठ  जागृत हो याची खरोखरच चंड गरज 
आहे एवढच बोलते आ ण इथेच थांबते. 

मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
या ठकाणी आताच मा या सहकार  मैिञणीनी अतीशय चांगला मु ा मांडला. ख-या 
अथाने हे आज वचारायची गरज आली क  मह लांना नुसत तु ह  ल मी हणता, 
देव ठकाणी पुजता पण या ठकाणी खरच तीचा आदर करता का हा वचार 
कर याची गरज आहे. आज मग हंगणघाटची घटना असेल, नािशकची घटना 
असेल आ ण मी इथेह  दाखवून देते क  िनभया या आरोपीना अजून फाशी झाली 
नाह , याची देखील क ाने दखल घेतली नाह . याचा देखील या ठकाणी िनषेध 
करते. क ाने याची दखल घेवून या ठकाणी फाशी दलीच पाह जे होती. जर तीथ 
इतक  वष झाल उिशर होतो तर आ ह  मह लांनी काय हणून अपे ा पकडायची 
हाच या ठकाणी मला  पडला आहे. पु हा एकदा या ठकाणी मी क सरकारचा 
िनषेध क न आज जे काह  मह लांसाठ  होतय ते झाल नाह  पाह जे. मा.महापौर 
या ठकाणी आताच सुजाताताईनी अतीशय चांगला मु ा मांडला आहे क  आपण एक 
िमट ंग बोलवली पाह जे कारण क  अशा घटनाची वाढ ह  पंपर  िचंचवडम ये पण 
वाढलेली आहे. याची पण नैतीक जबाबदार  ह  आप यावरच आहे. या ठकाणी 
अतीशय चांगला मु ा यांनी दलेला आहे तर  आपण िमट ंग लावावी आ ण पंपर  



13 
 
िचंचवडम ये वाढती गु हेगार  आहे याला देखील आळा बसवावा आ ण पु हा 
एकदा मी या घटनेचा  िनषेध करते आ ण या ठकाणी थांबते. 

मा.बाळासाहेब ओ हाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
हंगणघाटसारखी घटना यानंतर लगेचच नािशकची घटना. मा.महापौर साहेब, 
गे या आठ पंधरा दवस झाल क ट यू एकएक बातमी दवसाआड चालू आहे. 
कुठेतर  अ याचार होतो, कुठेतर  अ याय होतो, कुठेतर  बल कार होतो. याच कारण 
काय, मी तु हांला आज या सभागृहाला आठवण क न देवू इ छतो क  २०१६ 
साली कोपड  या ठकाणी बला कार झाला आ ण या बीचार चा या बह णीचा घात 
केला गेला तीला ठार केल गेलं. परंतु यावेळेला काह  रा यक यानी, तु हांला 
आठवण क न दयायची मु ाम क  तोच मु ा जातीवाचक राजकारण केल गेलं. 
यावेळेस पुण महारा ाम ये कायदा आ ण सु यव था बीघडवायच काम केल,ं 
यावेळेस या वरोधकानी हे काम केल आ ण आज जे कोणी वरोधक असतील 
यांना का आज जाणीव होवू नय.े हा माझा खुप मोठा  आहे मी सभागृहा या 

मा यमातून सरकारला हा  वचा  शकतो. जे गे या पंचवाष कम ये सं वधाना 
वषयी वचारत होते, सं वधान कुठतर  तोडल जातय, बुडवल जातय हणजे 
सं वधान आज यां या हातात नाह  का. आज रा यसरकार या हातात सं वधान 
नाह  का, यां याकडे तो मु ा नाह  का. का ते वापर क  शकत नाह त, का यांचा 
शासनावरती वचक राह लेला नाह . नेमक काय राह लय. आज या पेपरला सु दा 

िस लोड या ठकाणी गर ब मह लेवरती आ ण ती या मुलावरती आ याचार क न 
तीला वह र म ये फेकून दल जातय. परवाची नािशकची घटना आहे, बस टॉपवरती 
मह लवरती पे ोल टाकून जाळल जातंय. हणजे आज हा गे या सहा मह यापासून 
चढता आलेख आहे. जस नवीन रा यसरकार स ेत आ यापासून एखादा तोहफा 
दला जातो तसा आप या नागर कांना खुप मोठा तोहफा दला जातो. याब ल 
यांच अिभनंदन करायच का िनषेध करायचा हे नागर कांनी ठरवायचं. मला पु हा 

एकदा आठवण क न दयायची आहे क  येकवेळेस यांनी राजकारण केलय. 
यावेळेस या छोटया गो ी हण या गेल पंरतु या माणे बॉ ब हा याम ये 
यावेळेसचे उपमु यमंञी आर.आर.पाट लांनी राजीनामा दला होता याच माणे 

आजचीह  जबाबदार  वका न आजचे उपमु यमंञी यांनी का राजीनामा देवू नये 
असा मला  वचारायचा आहे. आज जर महारा ाम ये कायदा आ ण सु यव था 
जर ढासळत असेलतर हे रा यसरकार खरोखर षंढ आहे का, आता सुजाता ताईनी 
सांगीतल यां या कवीतेमधुन. कायदा तर जागेवरती आहे परंतु कायदयाच पालन 
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करणारे, कायदयाच अवलंबन करणारे जर यो य नसतीलतर कायदा कतीह  चांगला 
बनवला, कतीह  परखड बनवलातर तो कायदा यो य ठरणार नाह  कारण शासनाच 
काम आहे, रा यक याच काम आहे यांनी तो कायदा आ ण सु यव था पाळली 
गेली पाह ज, यांनी शासनावरती वचक ठेवला पाह जे. परंतु हा वचक दसून येत 
नाह  हणून मी आज या रा यसरकारचा िनषेध करतो आ ण  याच बरोबर आज 
खुद उपमु यमंञी यांनी ती जबाबदार  वका न कुठेतर  आप या मनाम ये दाद 
देवून यांनी राजीनामा दला पाह जे. याच बरोबर मी या मा या बह णीना 
भावपुण दांजली अपण करतो आ ण माझे दोन श द संपवतो. 

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मला असं 
वाटत क  आज आपण मह लां वषयी जर बोलत असूतर, राजकारणाचे आपण 
अंदोलन करतो, यांनी का केल नाह  माग यावेळेस आ ह  केल आता तु ह  करायच 
असं आमच हणण नाह  पण कमीत कमी ह  मा हती या क  कुठल खात 
कुणाकडे आहे आ ण मग राजीनामा कुठ या मं यानी कसा दला पाह जे. उगीच 
आप याला काह तर  बोलायच हणून बोलून वषयांतर करणं यो य नाह , कारण 
सभागृहाम ये सवप ीय लोक आहेत. उगीचच तु ह  बोलले हणून आ ह  बोलायच 
मह लांचा वषय परत कुठेतर  फाटयावर नेऊन सोडणार. शंभर ट के मागणी करा 
परंतु या खा याची जबाबदार  कुणाची आहे. आज जे मह लां या बाबतीत एवढ 
घडतयनां तर  सगळया आप या बांधवानी हंगणघाट या कुठ या जेलम ये याला 
ठेवलाय तीथ आपण जाऊ मी पण तुम या बरोबर असेल अशी डो यात भावना 
ठेवा. आज तेलंगणाम ये यावेळेस झाल आ ण यांना तेथे मारल, यांचे 
ए काऊंटर कर यात आले. प लकनी या पोलीसांच अिभनंदन केलं. परंतु 
यावेळेला अशी सु दा बाजू मांड यात आली क  यांनी जाणुनबूजुन मारलं. 

यां यावर गु हे दाखल करा. दो ह  बाजूनी आप याला अ यास करावा लागतो. 
कायदया या बाबीनुसार सु दा अ यास करावा लागतो हणून आम यासार या 
िसनीअर मह लांनी असंजर काह तर  वेगळ बोलायच ठरवलतर आ ह  काह  इतरांची 
बाजू घेतो का अंस होईल हणून बोलताना, न क च सरकार या वरोधात बोला मी 
सु दा हणते क  सरकारला जाग आली पाह जे. कायदे कडक केले गेले पाह जे. 
फा टॅग कोट चालल पाह जे. यासाठ  कशाला आठ दवस, दहा दवस लागतात. 
पुरावे िमळालेत न क  याना फाशीची िश ा दया. जा तीत जा त दवस न 
लावता यांना चौकात फाशीची िश ा दया असं मी हणते. परंतु वेगळ वळण देवू 
नका. काह  भगीनी बोल या सगळयां या मनाम ये तेच आहे. परंतु या यापे ा 
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सु दा मन सळसळतं. आम याकडेह  सुना आहेत, मुली आहेत, नातवंड आहेत. 
आज समाजात जी घटना घडते ती छोटयात या छोटयात अगद  वृ द मह लांपयत 
अ याचार चाललेले आहेत आ ण हे अ याचार आपण नेहमी डोळयानी बघत असतो, 

येक ञला आ ण पु षाला सु दा अंतकरण आहे या येकला असं वाटत 
असतं क  अशी घटना घड यानंतर आपण तीथे जाव आ ण आपण या नराधमाना 
काह तर  वचक हणून काह तर  केल गेलं पाह जे असं येकाला वाटत असंत. 
कारण आपण जीवंत माणस आहोत. येकाला असं वाटत असतं माझी घरात 
बायको आहे, माझी मुलगी आहे, माझी बह ण आहे असं येकाला वाटत असतं. 
या ीकोनातून येका या मनाम ये ह  भावना आहे. सभागृहा या वतीने 

मा.महापौर हे रा यसरकारला पाठवा, क सरकारला पाठवा. मग रा यसरकारनी 
केल नाह तर मग क  सरकारन िनभयाबाबतीत का केल नाह . कुठल सरकार आहे 
याच काह  घेणंदेण नाह . मह लांची सुर ा पह ली मह वाची असं मला या संगी 

वाटतं. मा.महापौर आप या महापािलके या शाळा असतील तु ह  िश णमंञी यांना 
पण पाठवा येक शाळेम ये मुलीला परसे टेज चांगले नाह  िमळालेतर  चालतील  
परंतु ती वावलंबी झाली पाह जे. तीला चांगल कराटयाच िश ण दलं गेल 
पाह जे. तीला वसंर णा या सगळया गो ी द या पाह जेत. येक वदया याला 
पाच वष मे टेन केलं पाह जे. येक य न पाच वष िमलीटर म ये काम क न 
यायला पाह जे हणजे याला समाजाच आ ण सगळया गो ीच भान राह ल. आ ण 
या कायदयानुसार आ ण या त वावनुसार चाल यासाठ  माणस तयार राहतील, 

मह ला तयार राहतील, मुल तयार होतील. जी अं कता हणून मुलगी होती ती 
इतक  देखणी होती क  काय तीची चुक होती. या मुलीकड बघीत यानंतर 
सभागृहाम ये बोलायला श द सु दा नाह त. या माणसाच ल न झालेल होत 
याला वत:ला मुलगी आहे, आप या मुली या बाबतीत एक सकद सु दा या या 

मनाम ये वचार आला नाह  क  मा या मुली या बाबतीत जर अंस काह  घडल 
असतंतर का होईल. अं कता तर गेलीच गेली परंतु या बाईला आ ण ती या 
मुलीला आज यावेळेला जगायच आहे यावेळेला तुझा बाप असां होता, हे या 
मुली या मनाम य ेआयु यभर गाठ होवून राहणार आहे क  तुझे वड ल असे होते. 
तु या वड लांनी हे कृ य केल आहे. आ ण हणून क सरकार असो कंवा 
रा यसरकार असो तु ह  सगळया बरोबर या मी पण तुम याबरोबर अंदोलनाला 
आहे. क सरकारकड पण अंदोलनाला आहे आ ण रा यसरकारड पण अंदोलनला 
आहे. आंदोलन करायलाच पाह जे, सरकारने दो ह  गो ीला जबाबदार ध न या 
लोकांना लवकरात लवकर िश ा झाली पाह जे. आपण जेवढया भागात आहोत 
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तेवढया भागातला पह यांदा वचार करावा. आपण आप या लोकांना आप या 
ऐर याम ये जसं मगाशी मी सांगीतल क  माई तु ह  सगळया नगरसेवीकानचंी 
बैठक बोलवा. कमीत कमी आपण चांगल केल गेलं पाह जे. या ीकोनातून 
आपण य  केले गेले पाह जेत. आप या इथे सु दा कतीतर  घटना घड या 
जातात. आज ट ह वर दाखवत होते क  वषाला २२ हजार, २५ हजार मुली, मह ला 
बेप ा होतात. बेप ा झाले या मह ला सापडत नाह त. हणजे ह तर या यापे ा 
वाईट घटना आहे. परवा या दवशी एक आकरा वषाची मुलगी बेप ा झाली. रोज 
ट ह वर दाखवल जातं. मग या मुली जातात कुठं. बेप ा हो याची सं या पण 
भयंकर आहे. आज समाज वकृतीन भरलेला आहे. या यासाठ  आपण काय केलं 
गेलं पाह जे. हे सु दा आपण बघीतल पाह जे. आपण समाजाम ये काम करतो, 
राजकारणापे ा आपण समाजकारण करतो असं आपण हणतो तर मग आपण 
काय केल गेल पाह जे. समाजकारण जर आप याला करायच असलेतर आपण मग 
काय केल गेल पाह जे याचा सु दा आपण वचार केला गेला पाह जे. कॉलेजमधली 
मुल असतील, सातवीचे, आठवीचे, नववीचे, दहावीचे मुल असतील या सगळयाना 
सगळया गो ीच प ीकरण हे सगळ शाळेतून दल गेल पाह जे. आ ण हणून 
आपण हाळू हाळू समाज बदली केला पाह जे. आपण रा यसरकारला अगद  
ठणकावून वचा  क  तु ह  या नराधमाला कती दवसानी फाशी देणार आहात हे 
सांगा. उ जवल िनकम यां याकड केस गेलेली आहे. आपण उ वल िनकम यांना 
सु दा सगळेजण पञ पाठवू शकतो. वचा  शकातो क  आज कतवा दवस आहे 
आ ण कती दवसात तु ह  केस उभी करणार आहात. तर  आज याला वेगळ 
वळण न देता ओ हाळ यां या बोल याचा उ ेश वाईट आहे असं मला हणायच 
नाह  माणुस ओघाने बोलून जातो. उपमु यमंञी यांच नाव घेतल हणून मला ञास 
होणार नाह  हे ल ात ठेवा. चुक  असेलतर शंभर ट के आजीतदादा राजीनामा 
देतील हेह  तु हांला आतापासून सांगते. पण यां याकडे ते खातं असलं पाह जे. 
आज आ हांला सु दा ते असं सांगतात क  मी आताशी उपमु यमंञी आहे. तुम या 
सगळया कामासाठ  नाह  झालो. मला बाक चे पण काम आहेत. हणून 
जबाबदार पुवक  बोलावं इतकच आमच हणण आहे. इतर गो ी बाजूला राहतात 
आ ण तु ह  आ ण आ ह च भांडत बसतो. बाक  ठकाणी वर क  रा य सगळ 
अलबेल चाललेल आहे. तु ह  आ ह  इथ का वाद घालायचा आ ण चांग या 
प दतीने सभागृहाम ये वषय झाले पाह जेत. आपण ठराव करा, सगळया 
नगरसेवकां या सहया या आ ण क सरकारला, रा यसरकारला हे पाठवा क  
आमची ह  भावना आहे क  यांना लवकरात लवकर फाशी झाली पाह जे. पोलीस 
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यंञणा वाढली पाह जे. मा.महापौर साहेब आपण हे केल गेल पाह जे क  पोलीस 
आयु ालय इथे आहे. आप याकडे पे ोलींग या सु दा गाडया नाह त. १०० नंबरला 
फोन केला तर गाड  येवू शकत नाह . कारण पोलीस टेशनवाले सांगतात क  
पे ोलींगवा याकड गाडयाच नाह त. मग आता महापािलकेनी यांना गाडया 
पुरवाय या का. आपण काय केल पाह जे, आपण मोच काढले पाह जे, आपण 
आंदोलन केले पाह जे, आपण पोलीस आयु ाना जावून बोलल पाह जे. आम या इथ 
आम याकडे सुर ावाले चांग या प दतीने वाढले पाह जे. आपण या यावर 
उपाययोजना सु दा चांग या प दतीने शोध या पाह जेत. मला तर बोलायची इ छा  

न हती कारण बोलायला श द नाह त. इतक  सुंदर देखणी मुलगी या घरातली 
गेलेली आहे या आई वड लाच काळ ज कस फाटत असल आ ण आज आपण या 
वषयावर जर चचा करतो तर ते आईवड ल हणतील तु ह  आम या वषयी काह  
चचा क  नका.  िनभया या आईला बघीतलना तर ती ओरडून ओरडून सांगते, या 
लोकांची फाशी दरवेळेला पुढे पुढे जाते. आपणह  एक आई आहोत यावेळेला असं 
वाटत क  अस कोण बोलू शकतं. बोलायची सु दा ह मत नाह  आ ण बोलायची 
सु दा ताकद मा यासारखीत नाह  क  अशा वषयावर सभागृहात बोलाव.  
लवकरात लवकर फा टॅग कोटात जावुन या नराधमाना लकवरात लवकर फाशीची 
िश ा देता येईल. आपल आयु ालय, आपली पंपर  िचंचवडची यंञणा आपल पुण 
पंपर  िचंचवड शहर, आजूबाजूचा प रसर या याम य े पोलीस यंञणा असेल वेळ 
आलीतर आपण न क  देवू आपण इतके करोडो पये खच करतो. एखादा पुल क  
नका कंवा आणखीन काह  एक दोन गो ी क  नका पण कॅमेरा बसवा हे पण मी 
मागे सांगीतले होते. शहराम ये सगळ कडे कॅमेरे बसवले गेले पाह जेत. सगळ कडे 
सगळया यंञणा सुरळ त चाल या पाह जेत. माट िसट या तु ह  केबल टाकताय 
या यातन काय काय गेल काय तु हाला मा हती आहे. नाह तर कॅमेरेसाठ  परत 

खोदून ठेवा. हणून सगळया शहराम ये कॅमेरे हे चांग या प दतीने बसले गेले 
पाह जेत. सगळा ऐर या क हर झाला पाह जेत. यंञणा इतक  फा ट असली पाह जे 
क  कुठ याह  ठकाणी कुठली गो  घडली तर  पोलीस चौक ला कंवा पोलीस 
टेशनम ये जथे जथे आपण कॅमेरे बसवलेत एक यां याकडे कॉपी असली पाह जे 

आ ण एक मा याकडे कॉपी असली पाह जे. याचीह  यंञणा पाह जे तरच या 
िचमुरड ना या मह लांना दांजली वाह यासारखी वा टेल नाह तर उगाचच 
ओरडायच, उठायच, बसायच, तु ह  बोलतात हणून आ ह  बोलायच आ ह  
बोलतोत हणून तु ह  बोलायच हे कर यात काह  अथ आहे अस मला वाटत नाह . 
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मनापासून मा याकडून मा या कुटंूबीयाकडून, प ाकडून सगळयाकडून मी भावपूण 

दांजली वाहते आ ण थांबते.     

मा.मीनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवात 
थम जे असे कृ ये करतात ते नराधम कुठ या जातीचे, कुठ या पातीचे कंवा 

कुठ या प ाचे कंवा कुठ या क शासना या काळातले कंवा रा यशासना या 
काळातले हे नसतात. यांची ह  वृ ी ठेचली गेली पाह जे. आज या या घड ला 
कोणीह  या बाबतीत राजकारण न करता, याला याला दोष दे यापे ा येकानी 
क शासनाने आ ण रा यशासनाने यांची यांची कत य लवकरात लवकर पुण 
क न अशा नराधमाना िश ा होणं मह वाच आहे. कारण अशा गो ी या कुटंूबावर 
होतात याचेसारख दु:ख आपण फ  बोलून होत नाह , या कुटंूबाला भोगाव 
लागतं यानांच हे कळतं या यामुळे हे फ  चचा करणं आ ण याला याला दोष 
देणं या यात वेळ न वाया घालवता मा.महापौरांना मी वनंती करते क  तु ह  
रा यशासनाकड, क शासनाकडे पंपर  िचंचवड या वतीने लवकरात लवकर कारवाई 
हावी, य  िश ा हावी अशी वनंती करते याच बरोबर आपण पंपर  
िचंचवड या थम नागर क या ना याने काय क  शकतो. इथेह  भरपूर मह ला 
आहेत यां या सुर तते या बाबतीत आपण काय क  शकतो. आपण मह ला 
महापौर हणून लाभलेला आहात या यामुळे नवीन नवीन योजना आखा यात. 
मह लांना वसंर णाचे धडे या गो ी आपण करणारच आहोत. याच बरोबर 
महापौरांचा कंवा आयु ाचंा ऑनलाईन नंबर मह लांसाठ  जो चोवीस तास उपल ध 
राहू शकतो क  पंपर  िचंचवडम ये काह जर घडलतर इथे एक सुर ा क  वेगळ 
तयार करा क  फ  मह लां यासाठ . कुठली जर मह ला या बाबतीत अघट त घटना 
घडत असेल, राञी, चोवीस तास दवस राञ कधीह तर आप या वतीने, पोलीसां या 
वतीने तर ते संर ण करतीलच कमीशनर साहेब आ ण तु ह  तुम या वतीने काय 
करता येवू शकतं कंवा नवीन काह  योजना मह लांसाठ  करता येवू शकतात याचा 
आपण वचार करावा. आ ण िनभया या बाबतीत जो कार मागील काळात घडला 
याचा अजून िनकाल लागला नाह  या यामुळे या घटना वर या वर घडत 

चालले या आहेत. मी वनंती करते क  प ाच राजकारण, क ाच, रा याच असं न 
करता अशा वृ ीला ठेचल गेल पाह जे अशी वनंती करते, ध यवाद. 

मा.आशा धायगुडे- शडगे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
खरतर १० फे ूवार ला जी घटना घडली, या त णीचा शेवट या दवशी झाला १० 
फे ूवार ला सकाळ  ६.५५ िमनीटांनी. सवाच दय पळवटून टाकणार , मनाला दु:ख 
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देणार  अ यंत वाईट, दुदवी घटना ३ फे ूवार ला जो काह  अ याय, अ याचार झाला 
या अ याचारातून ती वाचेल ह  आशा ती अपे ा येका या मनाम ये होती 

आ ण ती वाचली पाह जे. ती या समोर या नराधमास िश ा दे याची संधी या 
रा याला देता आली असती. परंतु दुदवाने मृ यूशी झुंज देत देत ती सात आठ 
दवस मृ यूशी खेळत होती. १० फे ूवार ला तीचा माञ शेवट झाला. मला आठवल 
क  अगद  आजपासून वीस वषापुव  रंकू पाट ल नावाच एक करण १९९० साली, 
मी यावेळेला नववी कंवा दहावीला असेल, ती पह ली घटना आप या सगळयांना 
ात असणार , पेपरला आलेली खुप ती गाजली, गाजली या कारणांन क  अ यंत 

वाईट असं वाटत क  यावेळेला तो जो कोण नराधम होता या नराधमाला चौकात 
फाशी झाली असती, याला चौकात मारल असतंतर पु हा या मा या देशाम ये, या 
जजाऊ या रा याम ये, या िशवाजी महाराजां या भूमीम य े पु हा कोण याह  
नराधमाने ह  चुक कर याची पुनरावृ ी केली नसती.  कुठतर  कायदा आहे, याय 
आहे, सु यव था आहे या या आशा अपे ावरती आपण सगळेजण राहतो. परंतु  
परवाची घटना झाली आ ण रंकू पाट ल मा या डोळयासमोर उभी राह ली. कारण 
आपल ते आठवी नववीत त ण अस याच वय आ ण या वयात अशी घटना, 
कालपयत एखादया माणसाने एखादया मुलीला छेडलं काह तर  बोलले इथपयत 
हायचं परंतु यावेळेला रंकु पाट लची घटना घडली होती मला वाटत सगळयांना 
ती आठवत असेल. आज सभागृहाम ये प ीय राजकारण करायच नाह  असे आपण 
कतीह  हणलोतर   याचवेळेला जर आपण या नराधमाला सगळयां या दबावाने, 
आज इथे असले या सगळया मा या भगीनी, बंधु असतील जे येक भागातून 
ितनीधी व करतात. जर मा या घरात मा या मुलीला, मा या सुनेला असेल, 

मा या प ीला असेल असा जर कुणावरती अ याय झालातर आपण ग प बसूत 
का. या भावना या सभागृहाम ये येका या बोल यात न क च येतात. येकाचा 
हेतू एकच आहे. मला तर असं वाटतय क  १९९० साली याला आपण झापल 
असंततर या शहराम ये, या रा याम ये पुनरावृ ी झालीच नसती. या नराधमाला 
अशी िश ा दयायला पाह जे होती क  पु हा अशी घटना घडायला नाह  पाह जे. 
यावेळेला आपण चुकलोत. अशा चुका करत करत आज तीस वष जवळपास 

उलट यानंतर सु दा या घटना कमी हो या या ऐवजी दवसां दवस वाढतात. 
कधीतर  दोन-चार- सहा मह यातून एखाद  घटना घडायची, दुदवाने आज माञ 
रोजच वृ पञ उघड यानंतर फ  नाव बदलतात माञ जी काह  मानहानी होते ती 
रोजचीच झाली, िन याची झाली. मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती करते क  
या रा याचे गृहमंञी असतील यां यावर जबाबदार  येते, आता ताईनी बोल या या 
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ओघात आमचा शेखर हणाला क  उपमु यमंञी हे काह  प ाचे नाह त, 
जबाबदार चा वषय होता आ ण यांची जबाबदार  स मा.महापौर साहेब वनंती 
करते क  यांना आपण सगळयांनी, आप या सगळया नगरसेवकांची १३३  
नगरसेवक वकृत सह त या सगळयांनी एका पञावर िलह ल पाह जे क  आम या 
शहरात सु दा तीच, वेगळ  अव था नाह  आ हांला आम या शहरात नवीन रंकु 
पाट ल नको, आम या शहराम ये एकह  ह याकांड या पुढ या काळात आ ह  सहन 
करणार नाह त. कोण यां नां कोण या मुलीवर अ याय होतो, अ याचार होतो आ ण 
ती बळ  जाते, ती या बरोबर तीच कुटंूब आयु यभराच उ दव त होतं. आज िनभया 
ह याकांडाचा कार सगळयांना माह ती आहे. िनभया काह  एकच चेहरा नाह  
फोटोत बघीतला, फोटोत बघतो, दुदवाने आपण समोर पाह लतर आपण िन तपणे 
आप या भावनाना आपण आवर पण घालू शकणार नाह त. या लोकांना िश ा 
झालीच पाह जे. का इत या वष तीला मागणी करावी लागते. ती या नंतर अशा 
अनेक िनभया या देशाम ये या रा याम ये घडत असतात. परंतु मला वाटते क  या 
रा यातील एक घटक हणून असणा-या गृहमं यांनी यांचा राजीनामा दयायचा का 
तर िन तपणे दला पाह जे. आ ण या पुढ या काळाम ये जे काह  अशा दुदवी 
घटना घडणार नाह त या कोनातून आप या सगळयांचे १३३ लोकांची पाऊल 
उचलली गेली पाह जेत. जसं आपण रा याब ल बोलतो या ीकोनातून आपण 
हया शहराब ल सु दा बोलल पाह जे. आज हाके या अंतरावरती पोलीस आयु ालय 
आहे. या आयु ालयात सु दा आप या सगळयांची एकदा भेट झाली पाह जे. १३३ 
नगरसेवक कोण याना कोण या भागाचे ितनीधी व करतात यां या भागात 
एक ना अनेक चुक या गो ी घडत असतीलतर या वेळ च रोख या पाह जेत. इथ 
यायच या सभागृहात उभ रहायच आ ण कुणालातर  दांजली अपण करायची या 
कामासाठ , या गो ीसाठ  या वाईट घटनेसाठ  ह  दुदवी वेळ पु हा या सभागृहावरती 
येवू नये या कोनातून िन त आपण य  केले पाह जेत. इथ यायच 
सभागृहात उभा रहायच, कुणावरती टका करायची नाह  परंतु याच बरोबर ती 
माझी जबाबदार  आहे, माझ कत य आहे अ  कत य आहे या भावनेतून सु दा 
आपण सगळयांनी बघीतल पाह जे. हणजे जर का याचवेळेला रंकु पाट ल या 
घटनेला आपण थांबवू शकलो असतोतर िनभयाच करण झाल नसतं, है ाबादच 
करण झाल नसतं न हेतर आज या अं कताच करण झाल नसतं. आज 

शासनाकडून जो वचक जी कायदा सु यव था असते ती आज यां यात राह लेली 
नाह . आज आपण वृ पञ उघडलतर अनेक घटना आप याला दसतात. 
फसवणूक या असतील, लुबाडणूक या असतील याच बरोबर मह लांवरती अ याय, 
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अ याचार घडणा-या घटना असतील मा.महापौर साहेब, अशा घटना घडतातच का. 
आज एक कडे ५० ट के आर ण आहे, सभागृहाम ये आ ह  सगळया मह ला 
भगीनी पु षा या खांदयाला खांदा लावून काम करतो. आज सभागृहातच न हेतर 
आज आपण हणतोय एकवीसा या शतकाकडे वाटचाल करतो. आज मह लांना 
उ च थान आहे. पुजा असेल क  मह लांनी पुढे यायच हाळद -कंुकू वहायच आ ण 
हाळद -कंुकू वाहून नम कार करायचा इत या पुरतीच आमची मह ला मयाद त 
नाह हो. आम या मह लेम ये सु दा ताकद आहे परंतु ती ताकद आपण सगळयांनी 
एकवटली तर िन तपणे आपण येथून पुढ या काळाम ये होणा-या चुक या घटना 
या असतात या थांबव यासाठ  आपण सगळेजण तीतकेच जबाबदार असलो 

पाह जे. स मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती करते क  आप या सभागृहा या 
वतीने आप या पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने खरतर या मुलीचा इतका देखणा 
फोटो पेपरला पह यांदा पाह ला तो डोळयासमो न फोटो जात नाह . इतक  देखणी 
मुलगी होण सु दा मा यासार या आईला पाप असेल, असं वाटत क  येथून पुढ 
इतक  सुंदर मुलगीच नको मा या पोट , इतक दु:ख या मुली या आईला झालेल 
असणार आहे. परंतु मा.महापौर साहेब आपण सगळया १३३ जणांनी सांगीतल 
पाह जे क  अंक ताला याय दलाच पाह जे आ ण याय दे याची परंपरा जी आहे 
क  यांना फाशी दयायची ह  सगळ  परंपरा आता बंद करा. भर चौकात या 
लोकांना मारल पाह जे, याची भीती, दहशत बसली पाह जे. चुक या लोकां या 
आप याला दहशती होतात, आपण गुंडाना घाबरतो आपण याला घाबरतो. का 
शासनावरती सु दा, का शासनावरती सु दा या नराधमाने घाबरल नाह  पाह जे. 

मला वाटत है ाबाद या हा याकांडाम ये जो आरोपी मुलगा होता या या आईची 
वृ पञाम ये मुलाखत होती तीच हणण वाचल होतं. ती हणाली क  मा या 
मुलाने या मुलीला मारलं, या मुलीला जर जाळल असेलतर याच कारच मरण 
मा या मुलाला सु दा याव अशी या मुलाला ज म देणार  माता सु दा हणते. ती 
हणते क  मी जर  एका मुलाला ज म दलेला असेलतर दुदव माझ क  मी अशा 

मुलाला ज म दला. मी सु दा आई आहे, मी सु दा मह ला आहे आ ण जर मा या 
पोट  असा रा स ज माला आला असेलतर या रा साला याच कारचा मृ यू 
दयावा असं जर ती माता हणतेतर िन तपणे सभागृह हणून आपण सगळया 
मह ला भगीनी असतील आपण सगळे माझे बांधव असतील क  जे येक भागाच 
ितनीधी व करतात या सगळयांना वनंती आहे क  आप याकडन सु दा 

मा.महापौर साहेब, एक पञ गेल पाह जे रा यशासनाला आ ण सांगीतल पाह जे क  
आता येथून पुढे फा टॅगम ये या मुलीला याय दला जाईल का, फा टॅगम ये 
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कती दवस, कती वष या यावर सु दा कालमयादा घातली पाह जे. फा टॅगचा अथ 
काय, कती दवसात, कती तासात. खरतर तासाम येच बोलल पाह जे. या 
माणसाने ते कृ य केलेल आहे हे आप या सगळयांना माह ती आहे. कसला शोध 
आ ण कसला पयाय याच हणण ऐकूण घेतो आपण. या ठकाणी आप या 
सगळयांना दु:ख होतय या माणे आपण सगळयांनी सांगीतल पाह जे क  ये या 
आठ दवसाम ये या मुलाचा यांनी हे वाईट कृ य केलेलं आहे या मुलाला 
ताबडतोब िश ा झाली पाह जे आ ण ती कोण याह  पारंपार क प दतीने नाह  
याला वरती फासावर लटकून वगैरे नको तर ती िश ा भर चौकाम ये झाली 

पाह जे. पु हा एखादया या डो यात जर आल क  आपण अस काह  क  यात का 
तर याला तो य , ती घटना समोर दसली पाह जे आ ण यान यापासून लांब 
गेल पाह जे. आप या शहराम ये, आप या रा याम ये अशा गो ीची पुनरावृ ी होवू 
नये याच अपे ेनी या अंक ताला मी मा या कुटंूबीया या वतीने आप या 
सभागृहा या वतीने मनापासून भावपुण दांजली अपण करते आ ण मा.महापौर 
साहेब, याबाबतीत आपण आप या सभागृहा या वतीने कठोर पावल उचलावीत अशी 
आप याकडे अपे ा य  करते, जय हंद, जय महारा . 

मा. वनल हेञे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता 
मह ला बाहेर पडतात ह  काळाची गरज आहे. समाजाची गरज आहे, िश ण घेतल 
पाह जे कुटंूबाला हातभार हणून मह लांना नोकर  करावी लागते. परंतु हे सव करत 
असताना, कुटंूबाला साथ देत असताना खरच ह  मह ला सुर ीत आहे का. 
यावेळेस ती ऑ फसमधुन, कॉलेजमधुन घर  परत येईल यावेळेस ती घर  परत 

येताना कशी येईल ह  मा या सार या आईला आ ण िनभया या सार या आईला 
ती खंत असणार आहे. या माणे आपला महारा  घडला आ ण जजाऊनी िशवाजी 
महाराजांना जी िशकवणूक दली क  राजे तुमचा ज म हा बायका नाचव यासाठ  
नाह तर बायका वाचव यासाठ  झालेला आहे. अशा या महारा ा या सां कृती वसा, 
वारसा जपणा-या आपण भूमीत यावेळेस ज म घेतो या भूमीत म हलांवर 
अ याचार होणार  सं या जा त आहे, या नराधमाना िश ा होती यांची िश ा 
कमी, असं का. मला रा यशासनाला वचारायच कंवा येक अिधका-याना 
वचारायच क  मह लांची अ याचाराची सं या जा त पाह जे का िश ा झाले यांची 
सं या जा त पाह जे. कुठे हा याय यायचा. यावेळेस िनभया जळते, यंका 
जळते यावेळेस आ ह  इथे बसलेली येक मह ला जळत असतो. कारण ती 
देखील एक माय मावली आहे. आ ह  देखील कुणा यातर  आई आहोत. जी घटना 
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घडायला अगद  दहा िमनीटाचा काळ लागतो, जी घटना घडायला अगद  दहा 
िमनीटाचा काळ लागतो या घटनेचा याय दयायला दहा वष लागतात. हे कुठले 
यायपीठ, हे कुठले यासपीठ कंवा हे कुठले सभागृह, हे कुठले शहर आ ण हा 

कुठला महारा . या महारा ात एवढे सतं, स जन या सां कृतीचा वारसा आपण 
जपतो या महारा ात असं कृ य होणं पार दुदवी घटना या महारा ात घडतात. 
मा य आहे महारा ात या घटना घडतात. आं ातह  आपण पाह लेल आहे क  
ए काऊंटर केलं, अिभनंदन झालं. पण मला असं वाटत क  आप याला ताटात काय 
वाढल ते आपण पह यांदा पाह ल पाह जे. आप या शहरात काय होतय, आप या 
महारा ात काय होतय ते पह यांदा आपण पाहू या आ ण या यावर आपण 
कारवाई क  यात. जर मह लांसाठ  वतंञ पोलीसचौक  झाली या ठकाणी सव 
मह ला पोलीस असतील तर न क च ती जी मह ला पोलीस असेल तीला अंतकरण 
असेल, या मह लाचे पाठपुरावे, पुरावे पाहते. हणून मला असं वाटत क  वतंञ 
मह ला पोलीस चौक  आप या शहरात हावी आ ण याचा जो काह  पाठपुरावा 
करायला लागेल तो पाठपुरावा करणसेाठ  इथे बसलेली आजची येक नगरसेवीका 
मह ला ह  माई तुम या पाठ शी आहे. एवढच बोलते आ ण थांबते.  

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गे या 
तासभर आपण या ठकाणी हंगणघाटमधील जळ त हा याकांडा या संदभात मा या 
मह ला भगीनी िनषेध नोदवताना असं दसतात याम ये आमचे बंधु सु दा कमी 
नाह त. यांनी सु दा या ठकाणी दाखवून दल क  उदया जर काह  एखादा 
अ याचार एखादया मह ला भगीनीवर होत असेलतर आ ह  तुम या र णासाठ  
असणार आहोत. यांनी यांनी या ठकाणी भावना य  के या या सगळया 
भावांच मी मनापासून आभार मानते. कारण तु ह  सगळेजण आम या बरोबर न 
थांबणार या याब ल आम या मनाम ये अजीबात शंका नाह . बोलत असताना 
मा या मैिञनीनं सांगीतल क  रा यसरकारच काम आहे, रा यसरकारच कत य 
आहे, रा यसरकारचा िनषेध झाला पाह जे. झाला पाह जे का तर शंभर ट के िनषेध 
झाला पाह जे. सरकार कुणाच आहे या याशी काह  काड च घेणंदेणं नाह . एखादा 
कोवळा जीव जातो, एखाद  त ण मुलगी भर र यावर पे ोल टाकून पेटवली जाते 
आ ण मग एखाद सरकारवर असेल, एखादा जबाबदार अिधकार  असेल, मंञी 
असेल, पोलीस अिधकार  असेल, कमीशनर असेल जो कोण असेल यांनी जबाबदार  
उचललीच पाह जे या मताची मी सु दा आहे. आ ण  यासंबंधी कुठ याच म हलाच 
दुमत अस याच कारण नाह . या सभागृहात या कुठ याह  सभासदाच दुमत 



24 
 
अस याच कारण नाह . आ ण हणून ती  श दात या ठकाणी मी रा यसरकारचा 
कडाडुन िनषेध करते. कारण या ठकाणी वारंवार मी बघीतल गृहरा य मंञी 
असतील, होम िमनी टर हणून अिनलजी देशमुख आहेत. मला फार यां या ब ल 
आदर वाटला होता. पु याम ये ते आले आ ण यांनी पु या या िशवाजीनगर या 
कायालयाच उ ाटन करताना यांनी फोनव न एका माणसाला पासपोट या संदभात 
फोन केला क  हॅलो मी अिनल देशमुख बोलतो, तुमची इ वॉयर  झाली का, तु ह  
आलात का, तु ह  येणार असालतर तुमची कागदपञ तयार आहेत. जत या 
त परतेन एखादया गो ीचा तु ह  फोन केला तीत या त परतेन तु ह  हंगणघाटला 
गेलात का. यां या घरापासून कती दुर होतं. रा य सरकारमधले कती मंञी 
या ठकाणी गेलेत? गुगल आहे सगळयां याकडे, मोबाईल आहे,  सच करा वाचा 

बघा तु ह  आ ण मग सांगा आ ह ं िनषेध करायचा का नाह  करायचा. मा.महापौर 
साहेब, या ठकाणी रा य कोणाचह  असो िनषेध झाला पाह जे कारण क  मी 
जळालेली आहे. माझी मैञीण आहे, माझी बह ण आहे, माझी मैञीण जळाली, 
पुढ या पढ तली एक क या जळालेली आहे. का िनषेध करायचा नाह  यांचा. 
मगाशी आमचे ओ हाळदादा चुकल,े यांना असं वाटल क  पु यात या घटना 
घडतात याची जबाबदार  हणून पालकमं यांनी रा जनामा दयावा. बोलताना 
चुकला असेल माणुस, भावने या भरात होणार इकडे तीकडे. आ ह  रा यसरकारवर 
टका केली हणजे आ ह  वरोधक आहोत का. जर तु ह  याय देणार नसालतर 
शंभर ट के तुम या वरोधात दंड थोपटून र यावर उतरणार आहोत आ ह . कती 
वष आ ह  याय मागायचा. कधी घरातन, काधी र यातन, कधी ऑ फसम ये 
सगळ कडे आम या जीवाला भीती िनमाण झालेली आहे. आ ण अशाच एखादया 
करणातन नागपूरच करण घडत. यावेळेस िनराशा येतेना याचवेळेस हे कृ य 

आम या हातून घडतात आ ण तशा एखादया कृ याची रा यशासन या ठकाणी वाट 
बघतय का. आम या याय माग यासाठ  आ हांला जर का श ञ हातात यावे 
लागत असतीलतर आ हांला गरज नाह  कुठ याह  रा यशासनाची आ ण कुठ याह  
शासनाची. िनभया हा याकांडाम ये शंभर ट के ितथे वलंब होतो, सु म कोटाम ये 
केस चालू आहे, आ हांला रोज वाटतय क  आज फाशी झालीतर  चालेल, उदया 
फाशी झालीतर  चालेल, आता या णात झालीतर  चालेल, चौकात फाशी दया, 
तुकडे करा काय करायच ते करा पण एकदा संपवा ते. मा.महापौर साहेब, संताप 
होतो. राजकारण हणून बोलत नाह  आ ण िसमा सावळे एवढया खाल या दजाची 
िन तच नाह . अनेक घटना आ ह  या शहराम ये बघतो. ाईमचे रपोटर आहेत 
संद प िभसे, लेख िलह तात. मी यांच एकटयांचच नाव याम ये घेते कारण क   



25 
 
यांची एक बातमी यांनी टॅक केली होती. १८० गु हे पंपर  िचंचवड शहरात या 

दोन वषात झालेले आहेत. यात अनेक मुलीवर या अ याचारा या घटना आहेत. 
संघटन गु हेगार  आहे. रोडरोिमओ आहेत. शाळां या पुढे पोलीसकाका होते ते बंद 
केलेले आहेत. शाळे या बाहेर पोलीसकाकाची डयूट  होती तीह  बंद आहे. अरे, 
भावानो, ब हणीनो आमची सगळयांची जबाबदार  आहे. आम या वॉडाम ये शाळा 
आहेत. आपण या ठकाणी आयु ालय केल कशासाठ  केलं. या शाळे या बाहेर 
पोलीसच नाह त तर आयु ालय काय करायच आ हांला. का पोलीसकाका बंद केले 
तेथे. एखादया वृ पञाम ये आ यानंतर धावपळ क न क न अधवट बातमी 
टाकायची कंवा बातमीसाठ  हणून पोलीसांनी ते य  करायचे. चालणार नाह  
मा.महापौर साहेब. आज तु ह  कुठ याह  कॉलेज या बाहेर जा, अगद  तु ह  जा, 
कमीशनरनी जाऊ देत, तु ह  सकाळ च यांना कुणाला वाटेल यांनी जा. शाळा 
सुट या यावेळेस आ ण भर या यावेळेस तु ह  जाऊन बघा. कती रोडरोमीओ  पोर 
असतात, अरे, ती सातवीची मुलगी, पाचवीची मुलगी तीला कळत सु दा नाह . 
तीला र ता ओलंडता येत नाह  तीची सु दा छेड काढ या जाते. दुदव आहे क  
अशा कार या कामाला एकह  युवक पुढ येत नाह . दुदव आहे या शहराच. आज या 
शहराची ज हयाकड वाटचाल आहे. इथ कुठ आम या भिगनी सुर ीत आहेत. 
हंजवड  या ठकाणी जा या-ये यासाठ  साहेब, आपण चांगला योग केला होता. 
म हलांना िश ण दलं काय झाल पुढ याचं. ओला, उबरशी आपल बोलण झाल 
होतं. गाड त बसायची भीती वाटते, एखादया टॅ सीम ये बसायची भीती वाटते. 
र ात बसलतर  िभती वाटते. काल एका र ावा यांनी खुप चांगल काम केलं. 
बगलोर व न आले या दोन शाळकर  मुलीनां या र ात बस या, मुंबईला 
उतर यानंतर र ावा यांनी यांना वचारल कुठ जायच आहे. यांनी एका 
ठकाणचा प ा सांगीतला तीथ नेऊन सोडलं. र ावा या या ल ात आल क  या 
पोर  घ न पळून आले या आहेत. दरडाऊन वचारल क  सांगीतल क  हो आ हांला 
प चरम ये हरोईन हायच हणून आ ह  पळून आलोत. यानी वत: या 
खशातले पैसे काढले, यांच तीक ट काढल पोलीसां या हवाली सुपूद केलं आ ण 
परत गावाला पाठवलं. असेह  र ावाले आहेत असेह  टॅ सीवाले आहेत क  जे खुप 
मदत करतात. एखाद  दुसर  कुठेतर  घटना घडते हणून या सगळयांना बदनाम 
करण यो य नाह . पण चांगली माणुसक  सु दा या शहराम ये या देशाम ये आहे 
आ ण चांगली लोक जी आहेत ती यांचा चांगलेपणा दाखवायला कुठ कमी पडत 
नाह त. आपण अशा कारचा जो एक उप म हाती घेतला होता या उप माच पुढे 
काय झालं मा.आयु  साहेब. या दवशी बजेट असेल या दवशी तु ह  उ र 
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दयायच आहे आ हांला. या टॅ सी आम या भागातील मह लां या सुर ीततेसाठ , 
तीने चांग या कारे कामावर जाव आ ण मह ला कमचार  जर ती टॅ सी चालवत 
असेलतर तीच वागत होईल कंवा तीला भीती वाटणार नाह . सहज ती जाण येण 
करेल. आता यां या भीतीन घराबाहेर पडायच नाह . घरात राह लतर नातेवाईकांची 
भीती. काह  ठकाणी वत: या ज मदा या बापाकडन अ याचार होतात, काह  
ठकाणी काका मामांकडून अ याचार आहे. सुर ीत रहायच का नाह  रहायच असा 
वचार येतो. आता असं वाटायला लागलेल आहे क  पोरगी आली क  या सगळया 
गो ीला मला सामोर जाव लागेल. आ ह तर ठक आहे हो आ ह  खम या आहोत. 
मगाशी आम या ताई बोल या क  मह लांना दु यम दजाची वागणूक िमळते. शंभर 
ट के िमळते, नाह  कोण हणतय. पण अिधकार आ ह  मागणा-यातले अजीबात 
नाह  तर या सभागृहात बसुन आ हांला हसकावून कसं यायच तेह  आ हांला 
मा हती आहे. कोण आप याला काय हणेल याच या यापशी. या या 
बोल यानी आपल घर काह  चालत नाह . आपला संसार चालत नाह  यामुळ 
समोरचा काय हणतो या याकड न ल  देता आपण या कतबगार मह ला आहेत, 
या समाजापुढे आयडॉल होवून तु ह  या ठकाणी या संपुण शहराम ये, पंचवीस 

लाख लोकसं ये या शहराम ये या शहरात या या सभागृहात बसले या या या 
मह ला भगीनी आहे या आयडॉल आहेत. आपण असे जर बोललातर बाक याना 
काय हो यांनातर तेवढचय, क  काय लईच बोलतेय. या खुप चांग या टाई सन 
बोलतात, या काह च बोलत नाह त तु हांला काय चांगल वाटतं. कारण बोलणारे 
सारखे टोकतात आ ण हणून आपल ख चीकरण होत असतं आपण फार काह  
या याकडे ल  दयायच नाह . मा.महापौर साहेब, हंगणघाट असु देत, िस लोड 

असु देत, पनवेल असु देत पंपर  िचंचवड शहरात या २०८ गु हे पा को अंतगत 
झालेल आहेत. हणजे लहान मुलांवरती झालेले अ याचार. आयु  साहेब आपली 
महानगरपािलका आहे आपण िश णमंडळावर चंड खच करतो. आता तु ह  कॅमेरे 
लावलेत, फेस रड ंग आहे. कुठला ऍप लावला तु ह  सांगीतल खुष असलेतर कसा 
दसेल, दु:खी असेलतर कसा दसेल. ती या बरोबर जर अ याचार होत असेलतर 
याच काय. कालच कासारवाड म ये एक घटना घडलेली आहे ती तुम या 

कानावरती आहे. खर का खोट मला मा हती नाह . पण आपण हजीटला गेलात 
का. आ ण गेलेला नसालतर तीथ तुम या पाठ मागे बसलेले अजीत पवार आहेत, 
संतोष पाट ल आहेत तुम याकडच आहेना िश णमंडळ. संतोष पाट ल सु ट वर गेले 
क  तु ह  बील एकदम फा ट करता, तुमची लगेच सह  होते. यामुळे जवाबदार  
यायला पण िशका. खर कती आहे खोट कती आहे हे तपासायला कती लोक 
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गेलेत. आपली महानगरपिलका आहे, कोटयावधी पये खच करत असुतर 
महापािलकेम ये येणार  कुठलीह  य  असु देत ती या सुर ततेची जबाबदार  ह  
आप या िश कांची आ ण आपली आहे. मा.महापौर साहेब, आपण सु दा 
कमीशनराना कडक भाषेत समस दली पाह जे. शहराम ये आपण कॅमेरे बसवणार, 
वेगवेगळया चौकात बसवतो आनंद आहे आ हांला. आमच संपुण शहर जर 
कॅमेरा या अंतगत येणार असेलतर आ ण तीथ होणा-या हालचाली जर का टपून 
एखादया गु हयांच माण जर का कमी होणार असेलतर आ हांला खुप आनंद आहे. 
पण ते चाल व याच ऑ फस तु ह  या ठकाणी िनगड ला मह लांसाठ च अ त व 
मॉल होता या ठकाणी तु ह  नेलं. या यावर कं ोल कुणाचा असणार आहे. तु ह  
तीथ गेला होता का. आ ह  तीथ जावुन सांगायच का. तो जो डेटा आहे तो ईझीली 
शेअर होणार. ते कायालय आप या महानगरपािलके या ब ड ंगम ये कराव हणून 
वारंवार हणजे मी या दवशी टॅ ड ंग किमट ची चेअरमन असताना माट 
िसट न वचारलं यावेळेस तु ह  आ हांला सांगीतल होत ते कायालय दुसर कडे कुठे 
हलवू नका. ते ऑ फस आप याच ब ड ंगम ये पाह जे. आपल यावरती िनयंञण 
पाह जे. ते आपण या ठकाणी नेलेल आहे. कॅमरेे बसवताना तुम या या कॅमे-याची 

वे सी काय आहे. कती मगेा फ सलचा आहे. कती दुरव न कॅच होणार आहे. 
आ ह  आडाणी आहोत, फार काह  िश ण नाह  सगळयांच. आ हांला दाखवा कती 
मेगा फ सलचा आहे. दोन आ ण चार मेगा फ सलचा कॅमेरा शाळेत बसवणार 
असूतर आ ण यातन जर तुमची फेस रड ंग होत असेलतर आ य वाटत मला. 
तु ह  आ हांला एकदा दाखवातर . तु ह  बसवताततर चांग या वालीट च का नाह  
करत. आप या महानगरपािलके या ब ड ंगचे कॅमेरे बघा तु ह  काय प र थतीचे 
आहेत. संपुण शहरभराम ये चांग या वालीट चे बसवा. जेणेक न दुरव न माणुस 
गेलातर  तो दसला पाह जे. गुगलमॅपवरती तुमची सगळे कॅमेरे दसले पाह जे. 
वदेशाम ये पाचशे मीटरवर हजार मीटरवर आहे असा सांगीतल तसे इथे इत या 
इत या कलो मीटरवरती कॅमेरा लागलेला आहे अस दसल पाह जे. हे सगळ करत 
असताना सुर ीततेची जी साधन आहेत या साधनावरती जा तीत जा त ल  
दया. महानगरपािलके या शाळेम ये वदयाथ  नस यामुळे आपण आता वग 
एकञीकरण केलेलं होतं आ ण या वगाम ये आता सातवी, आठवी, नववी, दहावीचे 
वदयाथ  जे आहेत या शाळांची प र थती खरंच जावुन बघा तु ह . तीथ कती 
टवाळखोर असतात काय काय शेरेबाजी होते. गोरगर बांची लेकर िशकायला येतात 
यां याकडे कुणाचच ल  नसतं. याच बरोबर या शहरात या सगळया शाळां या 

बाहेर जावुन बघा, कॉलेज या बाहेर जावुन बघा तीच प र थती आहे. मुलींना घर  
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सांगायची सोय नाह , सांगीतलतर िश ण बंद होईल का. सहन कर यासारखी 
प र थती नाह . माग यावेळेस वृ पञाम ये वाचल क  शाळे या बस म येच 
मुलीसोबत वेगळे कार घडतात. पेपर वाचायला लागल क  अंगाची आग होते. असं 
वाटत क  आता हे हाताबाहेर जायला लागलं. काय कराव, कुणाला जावुन सांगाव, 
जे मायबाप हणून सरकार बसलेल आहे यां याकडे लडायची सोय नाह . कारण 
लडायला लागलोतर हे हणतात लडू नका, यांना दोष देवू नका. आता यांनी 
मायबाप हणून वकारल यां याकडच जावून रडाव लागेल. आ ण लडलतर काह  
हरकत नाह  हे यांनी सु दा मोठया मनाने मा य केल पाह जे. इथ पोलीस 
कमीशनर ऑ फस आणलेल आहे. इथ भट या, सोडून गेले यां या या गाडया 
आहेत यां याकर ता सु दा मिशन पुरवायचा वषय केला, आनंद आहे आ हांला. 
यां या कडे गाडया नाह ततर वकत या, दया, पुरवा. काय पाह जे ते दया पण 

आ हांला सुर ततर करा. जबाबदार  घेणार कोण. या पुणे ज हयाचे पालकमंञी 
हणून आमची मागणी िन तपणे मा.अ जतदादा पवारांकडे असणार आहे. 

आम या बह णीची, तुम या मुलीची, तुम या नातीची सुर ततेची जबाबदार  दादा 
तु ह च घेतली पाह जे कारण तुम या नावात पण दादा आहे. यामुळे आ ह  
यांना तशी मागणी घालू शकतो, तशी आ ह  यां यावर टका पण क  शकतो 

आ ण तो अिधकार िन तपणे या दवशी आ ह  यांना दादा हणतो या दवशी 
आ हांला ऍटोमॅट क आलेला आहे यासाठ  कुणी वाईट वाटून यायच काह  कारण 
नाह . मा.महापौर साहेब, आपण सगळया घटनांवरती कती जर  बोललात कती 
जर  आगपाखड केलीतर एक समाजाची मानसीकता बदलव याच जे काम आहे 
या याम ये आप याला या शाळा असतील कंवा इतर शाळा असतील या 

सगळया शाळांना आपल िश णमंडळ परवान या देते, अनेक शाळांम ये आपण 
हजीट करतो, आरट ईची योजना राबवतो या या शाळाम ये कौ सलर नेमा.  
वदया याला वचारा काय ञास आहे, आत-बाहेर काय आहे, घर  काह  ञास आहे 
का. हे जोपयत तु ह  करणार नाह  तोपयत अशा कार या घटना उघडक स येणार 
नाह त. अनेक मा या मुली, छोटे बालक असतील अनेकवेळा अ याचाराला बळ  
पडतात. कळतच नाह , समजत नाह , आई-वड लानंा सांगायची लाज वाटते आ ण 
मग असे कार घड यानतंर, हणजे हंगणघाटचीतर  मोठ  होती अनेक बालीका 
सु दा आहेत. माग यावेळेस िनगड ला अगद  छोटया बालीकेवर झालेला अ याचार 
पण आ ह  वाचलेला आहे. यावेळेस आ ह  िशवसेनेत होतो हे सभागृह आ ह  
डो यावर घेतलं. मह लां या बाबतीत कुठल सरकार, कुठल काय आ ह  बघत 
नाह त. यावेळेस आ ह  सभागृह डो यावर घेतलं होतं तसं आजह  तु हांला हात 



29 
 
जोडून वनंती आहे मा.कमीशनर साहेब, मा.महापौर साहेब, क  आपण 
रा यशासनाला तातड ने पञ यवहार करावा, शासनाला सांगाव क  नवीन अशा 
अनेक करणाम ये जे काह  गु हे घडतात या गु हेगाराना जलदगतीच यायलय 
उपल ध क न दयाव कंवा यांना हणजे आता पा को या अंतगत असेल कंवा 
एखादयाचा वनयभंग झाला कंवा एखादयावरती अ याचार झाला आ ण तो जर 
िन प न झाला तर या यात जािमनच होत नाह . तर  असे जे कायदे आहेत ते 
वधी मंडळात होतात आ ण वधी मंडळाला कायदे कर याचे अिधकार आहेत. 
एखादा कायदा जर का स म नसेलतर नवीन कायदा ते क  शकतात आ ण ती 
जबाबदार  आ ह  सरकारम ये असतो तर ढकलली नसती. हणून आ ह  मागणी 
करतो क  तो कायदा स म करा. तुम या घर या सह त इतर या मह ला ंआहेत 
यांचीह  सुर ीततेची जबाबदार  सरकार मायबाप हणून तुमचीच आहे. आ ण 
हणून सरकारने जर या याकडे ल  नाह  दलंतर ये या काह  दवसात 

िन तपणे आंदोलनाला सरकारला सामोर जाव लागेल. कारण कुठ या आई-
बह णीची ई जत र यावर पडलेली नाह . आज पा कोचे गु हे दाखल होतात, 
लहान मुलांवरचे अ याचाराचे गु हे दाखल होतात. या गु हयांच काय होत याचा 
आपण कधी वचार केला. पोलीस कमीशनरांची बैठक लावली पाह जे, यांना 
वचारल पाह जे क  या गु हयाम ये कती अटक केले. आताची कंड शन काय आहे. 
या घरात मुलींवरती बापाकडुन अ याचार झाला असेल, या घरात काका-

मामंकडून अ याचार झाला असेल यांची अव था काय आहे. कुणाकड बघायच. 
रोज उठून त डावर त ड पडणार आहे. प नास ट के आर ण आ हांला िमळाल 
राजकारणात, हणून कमान इथ येवून बोलू तर  शकतो. हणजे ख-या अथान 
आमच जे वातं य आहे, आमच जे ञ व आहे ते जोपास यासाठ  जोपयत 
आ हांला वातं य िमळत नाह  तोपयत या वातं याला या प नास ट याला पण 
काह  अथ उरत नाह . इथ यायच, भाषण करायची, वृ पञ आहेत हणून लीह तील 
पण कती मह ला भगीनी जागेवर जातात याचा पण वचार झाला पाह जे. या 
शहरात घडणा-या घटनांसाठ  कती जणी एकञ येतात याचा पण वचार झाला 
पाह जे. मा.महापौर साहेब, आप याला या सगळया घटनां या अनुषंगाने एक वनंती 
करत आहे. आपण पोलीस कमीशनरांना भेटून जतके पा कोचे गु हे झाले 
असतील, जेवढे मुलींवरती शार र क अ याचार झालेले असतील आ ण या 
संदभात या आप या वायसीएम हॉ पटलला, साहेब आप याकडे पुव  आपण करत 
न हतो आता आपण करतो शार र क तपासणी. तर  या संदभातली आप याकडे 
अ यंत गोपनीय अशी प दत असली पाह जे. ए स एकच आहे आत म ये 
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गे यानंतर य  कोण आहे लगेच कळून येतं. दबावतंञ वापर या जातं. तो एक  
जो वभाग आहे तो पुणपणे पेशल वभाग असला पाह जे. या यासाठ  
आप याकड कौ सलर असलं पाह जे. काल झाला तो कार खरा, खोटा मा हती 
नाह  पण कोण कौ सलर गेले तेथे. आपले िश क गेले, आपले पु ष कमचार  
गेले. आता तु ह  सांगा एखादया पु षानी एखादया मुलीला वचारल असं झाल का 
तर ती काय सांगणार आहे. वचार या या प दती असतात. पेशल अशी लोक 
तु ह  नेमा. जेणेक न असे अ याय, अ याचार कमी होतील. मा.महापौर साहेब, 
पुढ ल आठ ते दहा दवसा या आतम ये आपण पोलीस कमीशनराची भेट घेवून या 
संदभात तातड ने कठोर पावल उचल याची अ यंत गरज आहे. हे थांबणार क  नाह  
हे मला मा हत नाह . मग कोपड ची घटना असेल, जेवढया कुठ या घटना झाले या 
असतील मग या कुठ या जाती या, समाजा या कोण ीमंत, गर ब हा वषय ह  
कडलेली, सडलेली माणसीकता आहे. तीथ कोण कोणाची जात बघुन काह  
अ याचार होत नाह . यामुळे या अ याचार त मुलीं या बाजूने उभे रहा याची, 
याना ताकद दे याची ह  वेळ आलेली आहे आ ण ती वेळ यो य वेळ  आपण आता 

हातात घेतली पाह जे, यावेळेचा स पयोग केला पाह जे हणून आपण पोलीस 
कमीशनरांना भेटून यांना आप याकडन काय हाव आहे, आपण काय केल पाह जे. 
याच बरोबर या ज हयाचे पालकमंञी आहेत मा.अजीतदादा यांची सु दा आपण भेट 
घेतली पाह जे. जे होम िमनी टर आहेत यांना सु दा भेटल पाह जे. ते जत या 
तातड न फोन करतात पा पोटवा यांसाठ  तीत या तातड न आम या आ याचार त 
झाले या बह णीसाठ  फोन केला का आ ण नसेल केला तर का नाह  केला, वचारल 
पाह जे. आ ण या वचार यासाठ  वेळ संगी र यावर उतरायला लागलतर  चालेल 
पण िन तपणे आपण सगळयाजणी एकञ येवू यात. परत एकदा सांगते प ीय 
राजकारण जर  नाह  हणलतर  यांना वधी मंडळात कायदे कर याचा अिधकार 
आहे, स म कायदे कर याचा अिधकार आहे यां याकडे िन तच कोणी बोट 
दाखव याचा अिधकार सवसामा य जनता हणून मला आहे. या ठकाणी या 
सगळया मा या मुलीना मी मनापासून दांजली वाहते, देव यां या आ यास 
शांती देओ. या दवशी हंगणघाट या मुलीच डॉ टरांच पह ल बुलेट न आल आ ण 
यांनी सांगीतल तीच डोक, जभ, दात पुण जळालेल आहे. मी देवाला ाथना केली 

क  देवा या यातनेतून तीला सोडव. कारण वाचलीतर  काह च होणार नाह . यांना 
जवंत जाळ या जातं या या यातना यालाच माह ती. या शर रालाच माह ती 
या मनालाच माह ती आहेत. या बीचार ची सुटका झालेली आहे पण तो नराधम 

सुटता कामा नये हणून आपण िन तपणे चांगली पावल उचलली पाह जेत 
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यासाठ  आपण पोलीस कमीशनराचंी वेळ यावी. या ठकाणी सव या मा या 

मुलींना मी मनापासून दांजली वाहते, थांबते.  

मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खरंतर 
िनभया करण असेल, हंगणघाटच असेल याबाबत आज आप या सभागृहाम ये 
सवचजणानी आपआप या भावना य  करत आहेत, िनषेध य  करत आहेत. 
आ ह ह  या वषयाचा ती  श दात िनषेध करतो. ब-याच भगीनींनी सांगीतल एक 
अशी त ण सुंदर मुलगी ती यावर असे अ याचार होणं हे खरेतर एक मनोवृ ीचाच 
भाग हणलतर वावग ठरणार नाह . ब-याच जणांनी आपआप या प ावर ताषेरे 
ओढ याच काम केलं. ब-याच जणांनी प ाची ख ली उडव याच काम केल.ं शेवट  
स ा या या हातात असते यामुळे या यावर आरोप- यारोप होत असतात 
याचा साहजीकच आ हांला अनुभव आहे. पण खरतर शेवट  काह  घटना 

घड यानंतर जस मंगलाताईनी सांगीतलं क  एखादा गु हा घड यानंतर या 
गु हयाला यावर िश ा दयायची असते, यावर याला आप या मनात या भावना 
ती  श दात य  कराय या असतात क  असं आप यालाह  ते बघुण वाटणार 
आहे. या ठकाणी कुणीह  उभा राह ला असता आ ण ते यांनी पाह ल असतंतर 
या याह  डो यात आलं असतं आ ण तो हणाला असता याला आप या हातात जे 

असेल यांन पह यांदा ठोकाव कंवा याला खलास कराव. अशी िनदई भावना 
आप याह  कुणा याह  मनात न क च आली असती. कारण क  ती घटनाह  या 
प दतीने तशी झालेली होती. काह  लोक हणतात, आम यासारखाह  एखादा 
कायकता हणतो क  आं ाम ये जे करण घडल या करणाम ये अतीशय 
आनंदो व साजरा केला या भागाम ये. या ठकाणी ह  घटना घडली तेथे या 
नराधमाना या पॉटवर जावुन पहाटे चार वाजता याना या ठकाणी गोळया 
घाल याचा य  केला कंवा यांना गोळया घालून सांपव याचा य  केला.  
जशास तशी िश ा दे याचा या ठकाणी य  केला गेला आहे. साहजीकच आहे 
आ ख सरकार या या पाठ माग होतं, आ खा नागर क या या पाठ माग होता, 
आ खा कायदा या या पाठ मागे होता पोलीस यंञणा या अिधका-या या 
पाठ मागे होती. आप या इकडे तशी घटना घड यासाठ  तसा कायदा कर यासाठ  
आप यालाह  पाऊल उचलणं गरजेच आहे. खरतर काय सगळाच रा याचा भाग 
नाह , याम ये क ाचीह  गरज आहे. क ाम ये आदरणीय नर जी मोद ंच सरकार 
आहे, रा याम य ेआघाड च सरकार जर  असलतर  आ ण रा यानी जर  तो कायदा 
पार त केलातर  याला क ाची मंजूर  ह  लागतच असते. तेवढ ान आप याला 
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असाव असं मला वाटतं. कोण काय हणत, कोण काय हणत आता मी तर 
हणेल क  मागे एका आमदारांनी भाजपचे एक आमदार हणाले क  एखाद  मुलगी 

पटली क  तीला आणा आ ण मी ती या बरोबर ल न लावून देतो. आता ह  पण 
मनोवृ ी आहेनां आप याम ये. या मनोवृ ीचे सु दा आमदार आहेत. आमदार सु दा 
आप या प ात या मनोवृ ीचे आहेतनां. ठक आहे यांची ती भावना असेल, यांचा 
भेजा फरला असेल एखादया मुली या भावनेबाबतीत यां याब ल काह तर  िनणय 
वेगळा घडला असेल. ठक आहे ह  घटना वाईट आहे, या घटनेच कोणीह  समथन 
करणार नाह . ह  घटना चांगली केली असं कोणीह  हणणार नाह . कुठ या प ाच 
आहे, कोण आहे काय आहे याच आ हांला काह  घेणंदेण नाह . पण याबाबतीत 
बोलत असताना, िनषेध करत असताना हे सभागृह एक आहे, या सभागृहाम ये एक 
श दता, एकवा यता िनषेधा या िनमी ाने तर  हावी असं मला वाटतं. मला मा हत 
नाह  ती मुलगी कुठ या प ाची आहे कंवा तो कुठ या प ाचा आहे का याला 
कुठ या प ानी सुपार  दली न हती क  जा बाबा, अस अस या आम या  
तम याच कर हणून असं पण कोणी काह  केलेलं न हतं. ठक आहे याची ती 
मनोवृ ी असणार आहे, तो या वृ ीचा असणार आहे. या या आई-बापानी काय 
िशकवल हे माह त नसणार. आई-बापानी चांगली िशकवण दलेली असेल पण 
या यावर काय प रणाम झाला हे माह त नाह . पण यानी ते कृ य केल आहे या 

केले या कृ याला अजीबात कुणी माफ  देणार नाह  कंवा माफ होणार नाह . 
मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आप याला वनंती आहे क  या शहराचा 
आपला वचार क . उदया घटना तीकड झाली, रा या या कुठ या कानाकोप-यात 
झाली, उदया ह च घटना आप या शहरात घडलेली आहे, िचमुक या मुलीवर 
झालेला अ याय आहे. एका मुलीला आपण सगळयांनी डोळयानी बघीतलेल आहे. 
छोटया मुलीवर अ याय झालेला आहे. हे सगळ असताना आपण काय करणार 
आहात. यावेळेस तर तुमचे पालकमंञी िगर षभाऊ बापट होते. यावेळेस सु दा 
तु ह  असे पोटतीडक ने बोलला असतालतर आ ह  तुमचा आदर केला असता, 
स मान केला असता. ठक आहे आज दादांची जबाबदार  आहे, शंभर ट के 
जबाबदार  आहे. आपण सगळेजण यां याकडे जावु क  हा िनणय घेणं गरजेच 
आहे. चांगले कायदे करणं गरजेचे आहे. कायदा व सुर ीतता राख याची गरज ह  
शहराची आहे. हणनू मा.महापौर साहेब आप याला वनंती आहे क  मह ला व 
बालक याण या मा यमातून एक िनणय यावा, उदयाच बजेट आपल आहे 
महापािलके या शाळा आ ण खाजगी या शाळा आहेत या ठकाणी मुलीना 
सुर ततेसाठ  आपण आप या महानगरपािलके या वतीने एक तास का होईना तीथ 
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िश ण देण ंगरजेच आहे आज ती काळाची गरज आहे. ते या बजेट म ये करा. 
या या वेळेस बजेट आले या या वेळेस हे वषय काढलेले आहेत. बजेट 

झा यानंतर आ ह  बोललेल सगळ वस न जाता. उदया कोणीह  या मुली या 
अंगावर आलातर तीला वत:ला सेफ राह यासाठ  काह तर  कायदा करणं गरजेच 
आहे असं मला वाटत. ती यासाठ  एखाद िश ण महापािलके या वतीने देणं 
गरजेच आहे. आतापयत आपण खुप काह  केलं आहे. मुलानंा िश ण देतो, ू ट 
देतो सगळ देतो मग यासाठ  जर थोडाफार खच झालातर मला वाटत नाह  
सभागृहाम ये याब ल कुणाच दुमत असेल. हणून माझी आप याला वनंती आहे 
क  याम ये आपण ल  घालावं. आता अिनलजी देशमुख साहेबांच गृहमं यांच कुणी 
काह  बोललं. यांनी एक हजीट कर याचा य  केलेला आहे. आं  देशम ये 
जी घटना घडली आहे ती “ दशा” कायदयाची माह ती घे यासाठ  रा याचे गृहमंञी, 
आं  देशचे गृहमंञी, मु यमंञी, पोलीस महासंचालकांची भेट घेणार आहेत. 
म हलांवर अ याचार करणा-या नराधमांना चाप बस व यासाठ  रा यात कठोर 
कायदा आण यात येणार आहे. रा यशासन यासाठ  सात याने य िशल असून 
याबाबत आं  देश सरकारने केले या “ दशा” कायदयाची मा हती घे यासाठ  
गृहमंञी अिनल देशमुख यां या नेतृ वाखाली एक िश मंडळ आं  देशात दाखल 
झालेले आहे. वजयवाडा येथे गृहमंञी आ ण िश  मंडळाचे वागत आं  देशचे 
अ पर पोलीस महासंचालक ए.र वशंकर यांनी केले. हंगणघाट येथील जळ तकांडावर 
अवघा महारा  पेटउन उठला. म हलावर ल अ याचारात जी गंभीर दखल घेत 
रा यसरकारने हे पाऊल उचललेले आहे. हे िश मंडळ आं  देशचे मु यमंञी 
जगनमोहन रे ड , मोकाथोट , गृहमंञी व आं चे पोलीस महासंचालक यां यासोबत 
“ दशा” कायदयाची चचा करणार आहेत. िश मंडळात गृहमं यांचे अ पर मु य 
सिचव संजय कुमार, पोलीस महासंचालक सुबोध जय वाल, वशेष पोलीस 
महािनर क ताप दघावकर, अ ती दोरजे हे व र  अिधकार  या ठकाणी 
पोहचलेले आहेत. आता आपली चचा चालली या मा यमातून आदरनीय आपले 
गृहमंञी या ठकाणी पोहचलेले आहेत. या ठकाणी तो कायदा कशा प दतीने केला 
गेला. आं ाची जी घटना घडली याला यांनी कस या कायदया या चौकट त 
बसवून या पोलीसानंा कंवा यांनी केले या घटनेला वाचवणेचा कंवा या 
अिधका-यांना सेफ कर याचा जो काह  माणस यांनी केला या घटनेची मा हती 
घे यासाठ  गेलेले आहेत. जे कोण आता राजीनामा कोणाचा मागतात, कोण काय 
करतय यांना मी हे वाचून दाखव याचा य  केला आहे. यांना हे सांग यासाठ  
केल आहे क  यंञणा ह  कुठलह  सरकार अशा घटने या बाबतीत, तीथ उदया 
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भाजप जर  असलतर  सु दा यांनी हेच केल असतं. जे आज आमच रा वाद  कंवा 
महा वकास आघाड  सरकार करतय याम ये कुणीह  तीथ प ाच कुणी काह  काम 
करायच कारण नाह . तर  माझी आप याला वनंती आहे क  या घटना घडत 
असताना, मह लावर अ याचार घडत असताना महापािलकेम ये आप या म हला व 
बालक याण या मा यमातून, िश णमंडळा या मा यमातून जर आप याला काह  
करता आलतर या मा यमातून कराव ंअसं या िनमी ान सांगतो. या मुलीवर जो 
अ याचार घडलेला आहे याचा मी जाह र श दात िनषेध करतो आ ण माझी 
भावपुण दांजली अपण करतो, ध यवाद. 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
साहजीकच आहे क  देशाम य ेअशा कार या िनदंनीय घटना घड यानंतर याचे 
पडसाद येक ठकाणी ती  व पात िनघत असतात. या घटना थवी 
मानविनम त झाली ते हापासून या घटना अशा प दतीने वकृत झा या. राम जर  
होता तर  रावण होताच. या सगळया घटना घडत असताना वकृती आ ण अितरेक  
हे दोन कार असे आहेत ते ग हमट बघुन हा ला करत नाह त. स ा कोणाची  
आहे ह  वृ ी आजपासून नाह तर पुरातन काळापासून देव लोकांम ये सु दा अशा 
वृ ी हो या. मग यावर उपाय काय आपण चचा कशासाठ  करायची. तर हे होवू 

नये यासाठ  कोण याह  ठरावा या पान कंवा आप या सव भिगनीनी जे काह  
व य केल ं याच एक शहािनशा क न, आज ग हमट कोणतह  असु दयात, 
कोण या ग हमटला वाटतय क  मा या कालखंडात मा या रा याम ये मी गृहमंञी 
असताना, मी पालकमंञी असताना अशी घटना घडावी. पण सभागृहा या 
मा यमातून आपली ती  भावना कोणती आहे ह  भावना पोहचवणं हणजेच 
सभागहृात मत य  करणं. कोणताह  वषय दशाह न न होवू देता या यातल 
गांभीय कमी न होवू देता आपण जे ती तेने आपल शहर कस सुर ीत ठेवायच, 
अशा घटना परत घडता कामा नय े या यासाठ  आपण कोण या उपाययोजना 
शासनाला सुचवाय या यावर वचारांच अवलोकन होणं अ यंत गरजेच आहे आ ण 
हणून मा.महापौरांना मी वनंती करतो क  मी िशंदे मॅडमला पह ला  दला 

होता क  आप या शाळे या या मुली आहेत या मुलींची तु ह  येकांची जावुन 
भेट या. कशा कारच वदारक िचञ कदािचत येवू शकतं कारण क  अशा घटना 
फार घडत चालले या आहेत. यावर आप यापासून आपण जर सुरवात केलीतर, 
उपाययोजना जर के यातर कंवा आताच सांगीतल सीसी कॅमेरे या संदभात कंवा 
या संदभात यांनी सांगीतल हे सव मु े हायलाईट क न यावर माग काढायचा 
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यावरह  वचार होणं, चचा होणं तर या आप या भगीनीनां दांजली अपण 

आहे. नाह तर बाक ची ेञ आहेतच आपली एकमेकांवर कशा प दतीनी आरोप-
यारोप क न तो राजकारणाचा भागच असतो परंतु मला असं वाटत क  खुप 

चचा झालेली आहे. मा.महापौर साहेब, आप यात या सवानी मु े मांडलेले आहेत 
याची शहािनशा क न आप याला काय अपे ीत आहे आ ण आपल शहर कती 

सुर ीत राह ल कारण का पोलीस जर  आलेतर  पोलीसांच पह ल असतं क  शहराची 
लोकसं या २७ लाख आ ण आमची लोकसं या कती आहे. या सगळया 
प र थतीच भान ठेवून कंवा अवलोकन क न आ ण िचंतन क न मा.महापौर 
साहेब योगायोगाने तु ह  ञ महापौर आ ण एक माई आहेत तुम याम ये आई 
पण आहे हणून एक सवप ीय िश मंडळ, सरकार कोणतह  असू दयात यांना 
जाब वचार यासाठ  परंतु ते सरकार आहे हणून या घटना घडतात कंवा मागच 
सरकार होतं हणून घटना घड याच नाह त कंवा क ात सरकार आहे असं काह च 
नसतं. िनभयाच एवढ खतरनाक करण घडलेल असतांना याला फाशी होणार आहे 
हे समजत असताना देखील लाखो घटना या देशात यानंतर घडले या आहेत. 
खरतर पवार साहेबांचे मानावे तेवढे आभार थोडे आहेत क  प नास ट के मह लांना 
आर ण दलं अस यान तुमची भूमीका मांडता ये याच हे वातंञ देखील यामुळ 
िमळालं. एक एक मह ला मुलीं या एका एका शाळेत जावुन आठवडयातून एक तास 
जर  दलातर तुम या समोर हे िचञ येइल ह च सुर ीतता आहे. या चचतन हे 
उ र आहे क  पुढ काय होवू नये यासाठ  आपण आप या उपाययोजना करणं 
अ यंत गरजेच आहे. सवानी आप या भावना य  करत असताना, हे न 
हो यासाठ  जे जे काय आप याला करता येईल हणून आपला एक संपुण 
सभागृहाचा ठराव रा यशासनाकडे जावु दया, क शासनाकडे पण जाऊ दया. अशा 
प दतीन ेमी भावना य  करतो.  

मा.सुवणा बुड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
हंगणघाटम ये घडलेली घटना, औरंगाबादम ये घडलेली घटना, महारा ात मह ला 
व मुली या सुर ीत नाह त, असुर ीत आहेत. या दो ह  खुपच अिनंदनीय घटना 
घडले या आहेत. या मुलीला दवसा जीवंतपणे जाळ यात आले. ह  घटना अ यंत 
दुदवी आहे याचा मी िनषेध करते. महारा  शासनाला व पोलीस शासनाला 
वनंती करते, कारण क  वनंती कर या इतपतच आम या हातात आता राह लेले 
आहे. आतापयत या घटना घड या याम ये फ  मेणब या जाळून िनषेध करणं 
एवढच आम या हातात आहे. आता शासनाला मी वनंती करते क  लवकरात 
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लवकर या घटनेचा िनकाल लावावा व जे आरोपी आहेत या आरोपीना लवकरात 
लवकर यांना िश ा दे यात यावी. आता आपले वरोधी प नेते जे बोलले 
या यावरती मी थोडस बोलेल क  बाजू मांडतांना, वरोधी प ने यांनी जी बाजू 

मांडली यांनी मह लां या अ याचारावरती िनमुलनासाठ  काय योजना कराय या हे 
बोलायला पाह जे होते, काय करायला पाह जे न करायला पाह जे या यावरती यांनी 
बोलायला न हतं पाह जे. गर ब गाय आप या बछडयावरती संकट आलं क  तर ती 
िशंगावर घेते तसं आ ह  मह लानी कोणावरह  संकट आलतर िशंगावर घे यास कमी 
राहणार नाह त. मी मह ला आहे मह ले या बाबतीत घडलतर मी य  क न 
बोलणारच. आज कोणी इथ मा या बाबतीत बोलत असेल क  ह ला बोलता येत 
नाह तर  बोलायचा य  करते तर असं समजू नका. वेळ आलीतर ह  मह ला कमी 
पडणार नाह  हे ल ात ठेवा. मृ यू हणजे काय, मृ यू हणजे काय त ण हाईल, 
मी त ण होईल, आई होईल, आजी होईल पण असा मृ यू येतो यावेळ  खुप दु:ख 
होतं. यंका, िनभया, अं कता जळत नाह . इथे बसलेली येक मह ला जळते. 
ट ह  पेपरम ये बात या वचताना काळ ज फाटते, आ ूचा बाण फुटतो. खरंतर 
महारा  शासनाला व पोलीस आयु ाला माझ कळकळ च सांगण आहे क  खरचच 
तु ह  मुली, मह ला यां यावरती जे अ याचार घडतात या यावरती लवकरात 
लवकर िनणय यावा आ ण यांना कडक शासन हाव, याला िश ा िमळावी अशी 
वनंती करते व मा या प रवारा या तफ तीला दांजली वाहते, ध यवाद.  

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खरतर 
या वषयावर मी बोलणार न हतो. परंतु माझे परम नेह  पु ष नगरसेवकांनाह , 
ने यांनाह  या ठकाणी बोलाव लागतं. मंगलाताईनी बोलता बोलता सांगीतल क  
अशा एखादया वषयाम ये शंभर ट के राजकारण नाह  झाल पाह जे. पण एक गो  
िन त स य आहे. अ कंताची कंवा िस लोडची घटना असेल, नािशकची घटना 
असेल, पनवेलची घटना असेल, आप या शहरामध या काह  घटना असतील. गे या 
तीन मह याम ये या  रा याम ये जी प र थती खरतर मह लां या संदभामधली 
असेल, शेतक-यां या संदभामधली असेल अ यंत वाईट प र थती कायदा आ ण 
सु यव थेची या सरकारम ये या रा याम ये झालेली आहे. आ ण कधी कधी 
भाऊसाहेब तु ह  खरच हणालात क  अशा प दती या वृ ी ठेचून काढ या 
पाह जेत. हे नाह  झाल पाह जे या यासाठ  अपण काय केल पाह जे. खरतर सरकार 
हे या याचसाठ  असतं. द ाकाका तु ह  सांगीतल क  आमचे गृहमंञी, या 
रा या या स मा.गृहमं यांना अं ाम ये जायला वेळ िमळाला आ ण नागपुरपासून 
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हंगणघाट मला असं वाटत क  जवळपास पंचवीस ते तीस िमनीटाच अंतर आहे 
तीथ जायला वेळ िमळाला नाह . ह  दुदवी घटना आहे रा या या ीने ल ात 
ठेवा. यावेळेस छञपती िशवाजी महाराजां या िशवनेर वर या रा याचे मु यमंञी 
येवून या रा याला कायदा, सु यव था आ ह  कती चांग या प दतीची करतोय 
अशा प दतीची भावना य  करतात. मला खेदान वाटतय क  छञपती िशवाजी 
महाराजांच रा य आहे यांच नाव घेवून केलेल असेल, स मा.बाळासाहेब ठाकरे 
आजजर असते आ ण अशा प दतीची घटना घडली असतीतर यांनी सांगीतल 
असतं क  अशा वृ ीला जागेवर ठेचून काढल पाह जे. दुदवान या ठकाणी या 
प दतीन सरकार या रा याम ये रा य करतय आ ण मला असं वाटतय क  एखाद  
घटना हणजे पोलीसां या संदभातील असेल, शेतक-यां या संदभातली असेल 
हणजे या प दतीने सरकार या रा याम ये काम करतय, आ ह  राजकारण करत 

नाह त तु ह  राजकारणावर बोलले. कुणीतर  सांगीतल क  अजीतदादा नेते आहेत, 
पालकमंञी आहेत सरकार या वरोधाम ये वरोधीप ा या लोकांना बोल याचा 
नैतीक अिधकार असतो. तु ह  यावेळेस बोलत होते यावेळेस बरोबर होत आ ण 
आ ह  यावेळेस या सभागृहाम ये सरकार या नाकतपणाब ल आवाज उठ वतो 
खरतर वाईट वाटायच काह च कारण नाह . मला असं वाटतय क  या रा यामधली 
प र थती अ यंत दयनीय झालेली आहे. तु ह  सगळयांनी सांगीतल 
मा.महापौरां या नेतृ वाम ये या ठकाणी या शहराची प र थती बघीतली, गेली तीन 
मह ने आपण बघतोय या तीन मह याम ये मह लांवर अ याचार या शहराम ये 
होतात.  

(ग धळ)     

मा.महापौर-  काका साहेब, प नेते बोलतात यांना जे मांडायच आहे ते माडूं 
दयात.  

(ग धळ)     

मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा या बोल याचा राग खरतर तु हांला 
यायला नको होता. मी आता प नेता आहे परंतु एक ल ात ठेवा मी मा या 
पाट चा अ यंत ामा णक कायकता आहे. ते हा माझी तु हांला वनंती आहे क  हे 
सरकार या रा यामधल आताच सरकार हे .......   

(ग धळ)     

मा.महापौर-   प नेते बोलतात आपण सवानी शांत रहावे.  
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(ग धळ) 

मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, िशवनेर वर जावून या प दतीने भाषण 
करताय आ ण छञपती िशवाजी महाराजांना अिभ ेत असलेल सरकार नाह  हे 
ल ात ठेवा. हे औरंगजेबला अिभ ेत असलेल सरकार आहे. या िनमी ान 
मा.महापौर आप याला वनंती आहे क  या प दतीन या रा यामध या सरकारनं 
कायदा आ ण सु यव थेचा खेळखंडोबा मांडलेला आहे. हे सरकार अधोगतीला येतंय. 
हे सव सरकार मा या सगळया भगीनींची अ ू वाचव यास यश वी होत नाह . 
खरतर मान खाली घालावी अशा कार या घटना अं कता असेल, िस लोडची घटना 
असेल, पनवेलची घटना असेल हे ऐकूण आप याला काय वाटतय. मी या सरकारचा 
जाह र श दाम ये िनषेध करतो आ ण या सरकारच डोक आतातर  पुढ या 
काळाम ये ठका यावर येईल क  नाह  अशा प दतीची भावना य  करतो आ ण 
थांबतो, ध यवाद. 

मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गेली दोन 
तास आपण हंगणघाटसार या िनंदनीय घटनेवर या सभागृहात चचा करतो. 
हंगणघाटची घटना, औरंगाबादची घटना या सव घटना िनंदनीय आहेत. थमत: 
मी या घटनेचा िनषेध करतो. गे या दोन तासापासून मी सभागृहात ऐकतो मला 
असं जाणवल नाह  क , येकजण मह लेसाठ  बोलतो. कुठेतर  बोलत असताना 

येकजण प  हा डो यात ठेवून बोलत होता हेह  काह  ल ात नाह  आल. मला 
सभागृहाला वनंती आहे, मला वाटत मंगलाताईनी सांगीतल, भाऊसाहेबांनी 
सांगीतल, अशा घटनेच राजकारण आपण करायच आ ण अशा घटनेसाठ  हणायच 
तू बोलू नको आ ण तू बोलू नको. हे काय चालल आहे, तुमचा हप आला नाह  
इथ आज. तुमची सभा तहकूबच आहे यासाठ  या गो ीच तु ह  राजकारण करणार 
आ ण इत या वेळ तु ह  चचा करणार. ने यांच ऐका, आपण या शहरातील 
नागर क आहोत, सगळया प ा या अगोदर हे तर  ल ात ठेवा.  

(ग धळ) 

मा.महापौर - तु ह  मु याच बोला. दांजलीचा वषय चालला आहे दांजलीवरच 
बोला.      

मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. एवढ  
वाईट घटना घडली आ ण आपण इथ बसून राजकारण करतो. कुठ याह  प ाच 
सरकार असू दया िनषेध कराना. तीथ वरती आमदार बसलेत ते पण यांच मत 
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मांडतीलनां.  आपण आज आप या शहरात, आप या सभागृहात आपण बोलतोना. 
आज तु ह  जे प ांच काढल तर मी आता रा ीय गु हे न दणी कायालयाची 
आकडेवार  आहे ती सांगतो. हणजे कालचाह  पेपर तु ह  वाचला असेल, ज ज 
लोकांनीह  दखल घेतली आहे. हणजे सगळे २४२१२ गु हे न दवले. ज ज 
लोकांनीह  दखल घेतली आहे. काह  एफआयआरच क हशन खटला चालू असताना 
पीआयम ये केलं आ ण सगळे एकञीत केले. हणजे सगळे से सीट ह आहेतना या 
वषयावर. फ  तु ह  आ ह  से सीट ह नाह ततर या देशात राहणारा येक 
नागर क, येक मह ला से सीट ह आहे. हा वषयच से सीट ह आहे. हणजे 
सव च यायालयच या करणात दखल घेत आहे. तु ह  पाह ल असेल मा.उ दव 
साहेबांनी वत: सांगीतल क  मी हे फा ॅकम ये करतो व उ वल िनकम यांची 
या ठकाणी िनयु  केली आ ण यानंतर गृहमं यांना देखील आदेश दले आहेत 

क  आपण तेलंगणा या कायदयाचा अ यास करावा. हणजे येकजण 
आपआप या प दतीने यात से सीट ह आहेत. तीन मह यातच कायदा व 
सु यव था बीघडली हणता हे कसंकाय हे राजकारण नाह  करत तर काय करता. 
तु हांला तीन मह यात कळल कायदा आ ण सु यव था बीघडली. द लीत कोणाच 
शासन आहे, द लीत कुणाकड गृह आहे......  

(ग धळ) 

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. एकनाथराव 
तु हांला सवयच लागली तु ह  जाह र सभेत कुठतर  भारतीय जनतापाट च भाषण 
करता कधीतर  नगरसेवकांच भाषण करा. आज उ र देशचे आमदार आपण 
पाह ले कुलद पिसंह सगर काय प र थती आहे. माई तु ह  काय करा तुमच एक 
िश मंडळ या आ हांलाह  बोलवा मा.मु यमंञी यांची भेट घेवू िसमाताई सु दा 
आहेत. या घटना घडतात आपण कुठेतर  िश णमंडळाच सु दा डोक ठका यावर 
आणा. रोज आपण खर दया करतोना, रोज टॅ ड ंगला ठराव येतो. कुठेतर  
मुलीं या िश णाचा एखादा वषय आणा. चांगला वषय आणानां. मुलीम ये, 
मुलांम ये ऍवेरनेस करा अस े काह तर  चांगले वषय आणाना. आपण आप या 
शहरातील लहान मुल-मुली असतील यांना कशा कारे चांगल िश ण देता येईल 
हे बघाव. आज आप या शहरातील मुलांवर जर चांगले सं कार आप याला करता 
आलेतर चांगली गो  आहे. ऍवरनेस टू टच याचेह  लासेस आहेत, वसंर णाचे 
खुप लासेस आहेत. आपण शहरात चांग या साठ  काय क  शकतो या यावर 
एक चचा ठेवा. माई तु ह  तुम या अ य तेखाली हे बोलून या. मुलीना कस 
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िश ण देता येईल, मुलांना कस िश ण देता येईल. जेणेक न भ व यात ह  

गु हेगार  वृ ी आप या शहरात बळावणार नाह . या घटनेचा मी पु हा एकदा िनषेध 
करतो आ ण मी सगळयांना वनंती करतो क  फ  उ र दयायच हणून आ ह  
तु हांला या ठकाणी उ र दल आहे पण याच कुठेह   राजकारण न करता आप या 
शहरातील लहान मुलांना आप याला कसं संर ण देता येइल हे शासन हणून 
आपण बारकाईन पहाव. भ व यात चांग या वचारांची मुल कशी घडतील याकडे 
आपण ल  दयाव, ध यवाद. 

मा.अजीत ग हाण े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. रा यात 
जी घटना घडली याचा सवानीच िनषेध केलेला आहे, अ यंत वाईट घटना आप या 
रा याम ये घडलेली आहे. देशाम ये आशा अनेक घटना वारंवार घडतात आ ण या 

कोनातून आप या सगळयां या भावना अ यंत ती  आहेत. सभागृहाम ये मत 
मांडत असताना येकाचीच अपे ा ह  असायला पाह ज क  या वषयाच आपण 
राजकारण न करता आपण आप या शहराम ये पुढ या काळाम ये अशा घटना 
घडणार नाह त आ ण या कोनातून आपण कुठली पावल उचलायची याचा 
वचार हायला पाह जे होता. परंतु आपण नेहमी माणे जस टेजवर भाषण करतो 
या कारे याह  ठकाणी भाषण केल.ं राहूलदादा चुक च बोलले नाह त क  तु ह  

या ठकाणी ठरवून आले होते क  आप याला जीबी चालवायची नाह  हणून तु ह  
अशा प दतीने हा वषय आणला आ ण िनरिनराळया प दतीने वषयांतर कर याचा 
आपण य  केला. माई तु ह  अनेक वष या सभागृहात नगरसेवक आहात. 
भाऊसाहेब आहेत, मंगलाताई आहेत. अनके वष आपण या सभागृहात काम करतो. 
अशा प दतीने सभागृह कधीह  चालवल गेलं नाह , माग या काळाम य.े येक 
जण खाजगीत चचा करताना िन तपणे मा य करतो क  या सभागृहाचा दजा 
घसरत चाललेला आहे. प ीय राजाकरण कधी सभागृहात होत न हतं. मी गलेी 
वीस वष या सभागृहात नगरसेवक हणून काम करतो. वरोधी प ाचा नगरसेवक 
हणून पण मी या सभागृहात काम केलं. नंतर स ाधार  प ाचा नगरसेवक हणून 

आता पु हा वरोधी प ाचा हणून आहे. परंतु कधीह  असं घडत न हतं क  वरोधी 
प ाचा नगरसेवक हणून याच काम होत न हतं, असं कधीह  घडत न हतं. परंतु 
एका वेगळया दशेला ने याच काम गे या काह  वषापासून आपण चालवलेल आहे. 
कुठ या प ाचा नगरसेवक आहे याचा कधीह  वचार होत न हता. सभागृहा बाहेर 
प  सभागृहाम ये आ यावर सगळे एक, खेळ मेळ या वातावरणाम ये. भाऊसाहेब 
आ ण मंगलाताई सगळयात िसनीअर आहेत. आ ह  या ठकाणी गॅलर त बसून 
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पाह लेलं आहे. ह  लोक एकञीत येवून शहरा या वकासा या संदभात िनणय 
यायची आ ण शहरात चांगली काम करत रहायची. आज काह  लोक माग या 

काळात या प ात होती आता या प ात आहेत. फ  लेबल बदलेल आहे पण 
लेबल बदल यानंतर माणसाची भूमीका कशी बदलते, इत या टोकाला जावून तु ह  
बोलता. मला सु दा पह यांदा नगरसेवक पदाची संधी भारतीय जनता प ामुळे 
िमळाली आहे. भारतीय जनता प ामुळे पह ला नगरसेवक मी झालेलो आहे. अशी 
अनेक मंडळ  रा वाद  प ा या मा यमातून नगरसेवक झालेली आहेत पण इथ 
आ यानंतर वेगळया प दतीने ने यां वषयी बोलायच, आ ह  तुम या ने यांची नाव 
कधी घेत नाह त.  

मा.महापौर-  दांजलीवर बोलावे. 

(ग धळ) 

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  
साहेब आपले अिधकार  काम करतात अिधका-यांना ख-या अथाने तुमच संर ण 
आहे का. अिधका-यां वषयी वेगवेगळया कार या घटना घडतात. कमीशनर 
हणून तुमच संर ण आहे का यांना.   

मा.महापौर-  वषयांतर होतं, दांजलीवर बोलावे. 

(ग धळ) 

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. जी 
व तु थती आहे ती तुम या पुढ आ ण समाजापुढ आली पाह जे. प नास वेळा 
आम या ने यांच नाव यायच काय कारण आहे. आ ण यांना रा वाद न मोठ 
केल ते सु दा. राहूलदादानी चांग या सूचना के या आहेत. आ ह  भारतीय जनता 
पाट या वरोधात कधी बोलतो का, नाह , कारण तो मला अिधकार नाह . कशा 
ब ल ने यांच नाव यायच.   

(ग धळ) 

मा.महापौर-  वषयांतर क  नका, दांजलीवर बोलावे. 

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, चुक या प दती पाडू नका. मला एक 
माह ती आहे क  पदामुळे माणसाची उंची वाढते आ ण या पदाची पण उंची 
वाढव याच काम आपण सगळयानीच केल पाह जे. पण या पदाची उंची कमी नाह  
झाली पाह जे याचा आपण सगळयांनी भान ठेवलं पाह जे. पद कायम नसतात, 
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नगरसेवक हणून आपण या सभागृहात आलेलो आहोत. लोकां या आप याकडन 
खुप अपे ा आहेत आ ण या कोनातून आपण सभागृहात काम केल पाह जे 
परंतु तसं होत नाह . अनेक नगरसेवक इथे नवीन आहेत, पह यांदा नगरसेवक 
झालेले आहेत, यांना काय वाटत असेल क  सभागृह असंच चालतं. परंतु असं 
कधी सभागृह चालत न हतं. भाजप आ ण इतर प  हणजे भारत पाक तानचा 
बांध आहे आ ण आमची दु मनी सारख काम चालत इथे असं या नगरसेवकांना 
वाटत असेल.  

(ग धळ) 

मा.महापौर-  दांजलीचा वषय आहे. तु ह  बोलता तो वषय वेगळा आहे.   

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, या ठकाणी सगळयांनी काय बोलल पाह जे 
क  आप या शहराम ये ह  अशी घटना होवू नये या कोनातून आपण काय य  
केले पाह जेत. मुळात ह  जी वकृती आहे, या वकृत लोकांना जात नसते, धम 
नसतो, नसतं. यामुळ ह  वकृती ख-या अथाने थांब व या या ने आप या 
येथील काह  शाळांम ये, कॉलेजेस म ये ठक ठकाणी आप याला जावून तीथ 
चांगले ले चररस ठेवले पाह जेत. तीथ यांना या यान दलं पाह जे यां यावरती 
चागंले सं कार दले पाह जे या कोनातून आपण य  केले पाह जेत. या गो ींचा 
वचार आपण करावा. भ व यकाळाम ये आप याला याच िन तपणे समाधान 
राह ल क  माई ढोरे महापौर हो या आ ण माईनी खुप चांगला िनणय घेतला आ ण 
पंपर  िचंचवड शहराम ये अशा प दतीने खुप मोठया माणात सां कार कर या या 
ीने शाळा, कॉलेजेसम ये चांग या िश णाचे िशबीर घेतली गेली व मह लांना 

वेगवेगळया कारच ेिनंग दले गेले अशा कारच काम आपण कराव. येथून 
पुढ या काळाम ये माझी आप याला सवाना वनंती आहे क  आपण सभागृहाम ये 
प ीय राजकारण न करता वषयाला ध न मी पण बोलणार आ ण सगळयानी 
वषयाला ध न बोललं पाह जे. या यामुळे मी झाले या घटनेचा ती  िनषेध करतो 
आ ण दांजली वाहून थांबतो.  

मा. व ठल उफ नाना काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
रा यात जी दुदवी घटना झाली या घटनेस मी मा या प ा या वतीने भावपुण 

दांजली वाहतो. मा.महापौर साहेब, सुरवातीलाच हा दांजलीचा वषय घेतला. 
आ हांला वाटल दहा ते पंधरा िमनीटात हा वषय संपेल पण आ हांला कळल क  
सभा तहकूब होणार आहे. परंतु हा दांजलीचा वषय भावनीक आसून देखील 
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याला एक वेगळ व प दल ंआ ण हा आपण आताचे स ाधार  जे आहेत यां यावर 
ताषेरे ओढ यासाठ  हा वषय लांबवीत चाललेला आहात. मा.महापौर साहेब, आपण 
दुजाभाव करतात, यावेळेस राहूल, अजीत बोलत होते ते बोलत असताना दुसरे 
सद य बोलतात यावेळेस तु ह  यांना खाली बसायला सांगता, दांजली वहा, 
वषयांतर क  नका हणता. यावेळेस एकनाथ पवार बोलले यावेळेस तु ह  
यांना पण तसच बोलायला पाह जे होतं. हा दुजाभाव महापौरांकडून अपे ीत नाह . 

आपण शहराचे महापौर आहात, कुठ या प ाचे नाह त. यामुळ या प दतीन 
भाऊसाहेबांनी सांगीतल ह  घटना होत असताना कोण कोण या प ाचा आहे, 
कोणाच सरकार आहे, तो माणूस याची वकृती आहे. या वकृतीला कोण 
जबाबदार आहे या यावरती आपण सभागृह हणून एक चांगला िनणय घेणं 
गरजेच आहे. हा िनणय घेत असताना फ  या वषयावरच बोलल पाह जे. 
अजीतने सांगीत या माणे तु ह  सगळयांना समान बोलू दयां. बोलत असताना 
तु ह  या प दतीने आम या सद यांना माईक जवळ घेवून आम या सद यांना 
खाली बसवलं तसं आप या सद यांना सु दा शांत बसायची वॉिनग देत जा. कारण 
स ाधार  असले हणून सगळयांनी बोलायच आ ण बोलणारानी ग प बसायचा हा 
वषय नाह . हे मी बोलत नाह  सभागृह पाहतय, पञकार पाहतात सगळे पाहतात. 
आपण महापौर आहातना तर महापौरां माण े आपण देखील आप या सद यांना 
वॉिनग देत जा. महापौरांनी यांना बोलायला सांगीतल यांनी बोलायच बाक यांनी 
बोलायच काय कारण आहे.  

(ग धळ) 

मा. व ठल उफ नाना काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
तु हांला िशकवायला आलेलो नाह  मी, तु ह  म ये बोलतात मी िशकवायला आलो 
नाह  तु हांला. मी आडाणी िश क झालो..... मा.महापौर साहेब, वषयांतर न करता 

दांजली वाहताना दांजलीवरच बोलाव आ ण आपण देखील बाक  सद यांना 
वॉिनग दयावी. एखादा बोलत असेलतर म ये बोलूं दयायच नाह . आपण 
रा यशासनावरती टका करतोय, आपण जो िनणय याल सभागृहा या वतीने, 
रा वाद  काँ ेस पाट या वतीने आ ह  देखील स मंत क . तर  मी दांजली 
वाहून थांबतो. 

(ग धळ) 
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मा. नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खर 
हणजे गे या दोन तासापासून चचा चालू आहे. व या ज हयाम ये हंगणघाट येथे 

अं कता ह ला  पे ोल टाकून जाळ यात आलं आ ण १० फेबूवार ला ऑरजिसट  या 
हॉ पटलम ये उपचार चालू असताना तीचा अंत झाला. आज सभागृहात बघीतलतर 

येक भगीनीनी आ ण येक बंधुनी आपआप या भावना य  के या. थमत: 
या अं कताताईला या सभागृहा या वतीने मी या ठकाणी दांजली अपण करतो. 
या ठकाणी येक नगरसेवक सहकायानी अं कता याब ल भावना य  के या 
आ ण अनेक आम या भिगनीनी रा यशासना या िन यतेब ल यांचा िनषेध 
केला. खर हणजे अं कताताईची ३ फे ूवार ला ह  घटना झाली आ ण १० 
फे ूवार ला तीचा अंत झाला. ती यावरती ऍसीड टाकल या यावरती गु हे दाखल 
झाले तीचा अंत झा या यानंतर ३०२ चा गु हा या यावरती दाखल कर यात 
आला. परंतु आज महारा ाम ये आपण बघीतलतर, या ठकाणी उ लेख झाला खर 
हणजे दुदव वाटत क  आम या येक भगीनीनी पोटतीडक ने अं कता ब लची 

भूमीका या ठकाणी मांडली. येका या मनामधून ती भावना होती क  या 
भगीनीवर अ याचार झाला तीला याय िमळाला पाह जे. या याय भूमीकेतून 
आम या येक भगीनी या ठकाणी भूमीका मांडत असताना, तीला आ ह  

दांजली य  करत असताना जे रा य या मह लांच स मीकरण कर याची भाषा 
करतात तीच र ण कर याच काम या रा यसरकारच आहे. या रा यसरकार ब ल 
बोललतर आ हांला थोडस वेगळ वाटायला लागलय. मगाशी आम या ताईनी 
सांगीतल क  महारा ाम ये आज येक ज हयाम ये जवळपास एक घटना 
हणजे िस लोडची घटना असेल, पालघरची घटना असेल, फे ूवार ला वाकडम ये 

दहा वषा या मुलीवर एकाने अ याचार केला. अशा अनेक घटनाची मालीका या 
महारा  रा याम ये होते. या ठकाणी मला अिभमानाने सांगावस वाटत क  ख-या 
अथान क  सरकार या ब ल बोलल जात परंतु या रा यसरकारच वधी खात सु दा 
तातड चा कायदा या ठकाणी क  शकतं. मगाशी उ लेख झाला, खर हणजे आ ह  
राजकारण करणारे कायकत नसून संवेदनशील कायकत आहोत. या ठकाणी बोलल 
गेल, वरोधी प ने यांनी सांगीतल क  जीबी चालवायची नाह  हणून हा वषय 
घेतला परंतु आ ह  संवेदनशील कायकत आहोत. एखादया मह लेवरती अशा 
कारचा अ याचार होतो यावेळेला ती या माग खंबीरपणे उभा राहणं आ ण तीला 

पाठ ंबा देणं, ती या प रवाराला पाठ ंबा देणं आ ण अशा कार या घटना पु हा होवू 
नयेत हणून सात याने आ ह  या यासाठ  बोलणार आहोत. हे खर असताना 
यावेळेला संवेदनशील गो  या सभागृहाम ये बोलली जाते याला राजकारण 
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हणता. छञपती शासना याम ये तु ह  शाहू, फुले, आंबेडकरांचा महारा  हणताय 

आ ण मग छञपतीच शासन यावेळेला चाल ू होतं यावेळेला छञपती या 
शासनाम ये जर तु ह  आम या मह लेकड वाकडया नजरेनी बघीतलतर याला 
भरचौकाम ये ह या केली जात होती याला चौकाम ये फाशी दली जात होती. 
आ ण आता या सरकारम ये दुदव वाटत िशवछञपतींचा अिशवाद घेवून हणतात 
परंतु छञपतींची कालच जयंती झाली आ ण या छञपतीं या शासनाम ये यांच 
नाव तु ह  सात याने घेतलं या छञपतीं या कामाव न तु ह  काम करतात का. 
यां या माणे या रा याम ये काम तु ह  करतात का. आम या आया-बह णीची 

र ा तु ह  क  शकतात का. आम या मह लांची र ा तु ह  क  शकतात का, 
आम या त णीची र ा क  शकतात का. आज आम या पुरोगामी महारा ाम ये 
आम या भगीनी ख-या अथाने भयभीत झाले या आहेत आ ण हणून आ ह  या 
सभागृहाम ये या अं कतला यावेळेला दांजली वाहतो यावेळेला आ ह  सांगतोय 
क  ह  मालीका चालू झालेली आहे. पुण मह नाभराम ये जवळपास वीस घटना या 
संपुण महारा  रा याम ये झाले या आहेत. आम याकडे स ा पण आहे परंतु जो 
आलेख चाललेला आहे तो कुठेतर  थांबला पाह जे. अशा ू र वृ ीला ऍसीड टाकल 
जात पे ोल टाकून जाळल जातं अशा घटना वारंवार होतात हणून आ ह  या 
सभागृहाम ये संवेदनशील अस यामुळे या ठकाणी भावना मांडले या आहेत. 
आ हांला राजाकरण करायच नाह . राजकारण कर याच हे यासपीठ पण नाह  
सभागृह पण नाह . आ हांला हे सु दा माह ती आहे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा यमामधुन, या आयु ालया या मा यमामधुन आम या 
शाळे या वदया यासाठ , वदयाथ नीसाठ  असेल, आयट  से टर या कंपनीम ये 
जाणा-या मह ला असतील यांना सुर ीततेच वातावरण कर याच काम आम या या 
सभागृहा या मा यमातून आ ह  करणार आहेत. आम या भगीनीनी सुचना 
मांडले या आहेत क  या मह लां या सुर ततेसाठ  आयु ां बरोबर एक तातड ची 
िमट ंग या. या प दतीने आ ह  मह लां या स मीकरणासाठ  
महानगरपािलके या मा यमामधुन कुठ याह  कारची कुठ याह  टडरला, कुठ याह  
िनधीला या ठकाणी कमतरता भासू देणार नाह त. एक चांगल टडर, चांगला िनधी 
मह लां या स मीकरणासाठ  केलेला आहे. मी पु हा अंक ताताईला दांजली अपण 
करतो आ ण मा.महापौर साहेब, हा जो काह  संवेदनशील वषय अस यामुळे याला 
कुठलह  राजकारण नाह . यावेळेस प नास ट के मह ला या सभागृहात बस या 
आहेत आ ण प नास ट के मह लां यासाठ  या रा याम ये काम चालल जातय. 
प नास ट के मह ला नेतृ व करतात आ ण या नेतृ व करणा-या मह ला, आम या 
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भगीनी जर यां या यथा या ठकाणी मांडत असतीलतर आ ण याला जर कुणी 
राजकारण करत असेलतर ह  दुदवी गो  आहे मी याचा सु दा या ठकाणी िनषेध 
करतो आ ण ह  सभा दांजली अपण क न द.२६/२/२०२० दुपार  २.०० पयत 
तहकूब करावी अशी मी वनंती करतो.  

मा.अॅड.मोरे र शडगे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   

मा.महापौर – आयु  साहेबांना मह लां या ीकोनातून वनंती करते क  शहरातील 
मह ला, महारा ातील मह लाचंी सुर ा कशी राखता येईल याबाबत पोलीस 
आयु ांना लवकरात लवकर एक पञ दयाव. मह लांची सुर ा कशी राखता येईल 
याकडे ल  दयावे हणून. याच बरोबर मह ला सुर ीत कशा राहतील यासाठ  
महानगरातील येक शाळेला आदेश दयावा क  मह लानंा सुर ीततेसाठ  कराटे 
िश ण हे दल गेल पाह जे अशी स  करावी याच बरोबर र ा मह ला 

चालवतात यानंा देखील आपण आप या माफत कराटे िश ण दयाव अशी 
सभागृहा या वतीने आयु ांना वनंती करते आ ण ह  सभा बुधवार द.२६/२/२०२० 
रोजी दुपार  २.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे.                                            

               -------                                             

 
                                     

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४१ 

सभावृ ांत 
( द.२०/०२/२०२० ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २६.०२.२०२०                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे वूार - २०२० ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा बुधवार दनांक २६.०२.२०२० रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
       
         

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव सान े

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१२) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१५) मा.डोळस वकास ह र ं  
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१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१८) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे र व ल मण 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२९) मा.सावळे िसमा र वं  

३०) मा.ल ढे न ता योगेश 

३१) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३२) मा.लांडे व ांत वलास 

३३) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३७) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३८) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३९) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४१) मा.संजय बबन नेवाळे 

४२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४३) मा.भालेकर वण महादेव 
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४४) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४७) मा.घोलप कमल अिनल 

४८) मा.उ म काश कदळे 

४९) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

५०) मा.िचखले सिचन तुकाराम   

५१) मा.यादव मीनल वशाल 

५२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५३) मा. मोद कुटे 

५४) मा.राजू िमसाळ 

५५) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५६) मा.बाबर शिमला राजू 

५७) मा.अिमत राज  गावडे 

५८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५९) मा.खानोलकर ा महेश 

६०) मा.भ डवे संिगता राज  

६१) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६२) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६३) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६४) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

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

६७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

७१) मा.सुल णा राजू धर 

७२) मा.शाम गणपतराव लांडे 
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७३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७४) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७५) मा.कदम िनक ता अजुन 

७६) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७७) मा.नढे वनोद जयवंत 

७८) मा.पाडाळे िनता वलास 

७९) मा.काळे उषा दलीप 

८०) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८१) मा.पवार मिनषा मोद 

८२) मा.बारणे अचना तानाजी 
८३) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८५) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

८६) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८७) मा.िनलेश हरामण बारण े

८८) मा.वाघमारे अ नी व म 

८९) मा.दशले रेखा राजेश 

९०) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९१) मा.कामठे तुषार गजानन 

९२) मा.च धे आरती सुरेश 

९३) मा.क पटे सं दप अ ण 

९४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९६) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९७) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९८) मा.कुटे िनमला संजय 

९९) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१००) मा. व ठल उफ नाना काटे 
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१०१) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०२) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०३) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०४) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०५) मा.आशा धायगुडे-शडग े

१०६) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०८) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११०) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१११) मा.संतोष बबन कांबळे 

११२) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११३) मा.हषल म छं  ढोरे  

११४) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

११५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

११७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

   

  यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.पाट ल-अित र  आयु  (१), 
मा.पवार-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- .शहर 
अिभयंता, मा.कंुभोजकर- मु य लेखाप र क, मा.कोळंब-ेमु य लेखा अिधकार ,   

मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.पवार-उपसंचालक नगररचना, मा.तुपे, 
मा.िनकम, भालकर - सह शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर अिभयंता,  
मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, 
मा.बोदडे - सहा.आयु , मा.गाडेकर, मा.दांगट- .सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य 
उदयान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), 
मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.डॉ.साळव-े अित.आरो य 
वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच, मा.तांबे, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.ग टूवार, मा.भोसले, मा.पाट ल - कायकार  अिभयंता,  
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मो.गोफण-ेआरो य अिधकार , मा.डॉ.दगडे-पशुवैदयक य अिधकार , मा.डॉ.गोफण-े
आरो य अिधकार   हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.    
                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आज 
आप या या सभागृहाम ये स ा ढ प नेता हणुन आमचे जुने सहकार  िम  
व मान नगरसेवक नामदेवराव ढाके यांची मा. वभागीय आयु ांकडुन मंजुर  
िमळालेली आहे. मा.महापौरांनीह  मा.आयु ां या सूचनांना मा यता दलेली आहे. 
याचंा या ठकाणी स मा.सभागृहा या वतीनं अिभनंदनाचा ठराव या ठकाणी मांडत 

आहे. अिभनंदना या ठरावानंतर मा.नामदेवराव ढाके यांचा या ठकाणी स मान 
करावा अशी सूचना मी या ठकाणी मांडतो.  

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ठरावास 
अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर - आयु  साहेब, आ ण सव नगरसेवक, नगरसे वका आज या ठकाणी 
सभागृह नेता हणुन नामदेव ढाके यांची िनवड झालेली आहे यांचे मी सवा या 
वतीने अिभनंदन करते.  

 

(मा.नामदेव ढाके –सभागृह नेता पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचा 
मा.महापौर,मा.आयु  तसेच सव प ीय सद यांनी स कार केला.) 
 

                               िनयु या 
 
वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २० (५) म ये 
तरतूद के या माणे थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या कलम 
३१अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे 
करणे.                                                         
मा.नगरसिचव – वषय मांक १- महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 
२० (५) म ये तरतूद के या माणे मा. थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या 
िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर 
ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे करणे कर ता सदर कलमा अ वये 
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महानगरपािलका अिधिनयमा वये गठ त कर यात येणा-या सिम यांम ये 
महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व गटांना खाञीपुवक पुरेसे 
ितिनधी व िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व दे याची तरतूद 

कर यात आली. तसेच र  होणा-या जागांवर िनवृ  झालेला मा.सद य या 
मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा गटाचा आघाड चा कंवा ं टचा आहे याच 
मा यता ा  प ा या/न दणीकृत प ा या/गटा या/आघाड या कंवा ं ट या 
मा.सद यास नामिनदिशत करावयाचे असून व मान मा. थायी सिमतीचे दनांक १ 
माच २०२० रोजी दुपार  िनवृ  होणारे सद यांची नांवे पुढ ल माण-े १) मा.म डगेर  
वलास हनुमंतराव २) मा.गावडे राज  तानाजी  ३) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
४) मा.ममता वनायक गायकवाड ५) मा. क णा शखेर िचंचवडे  ६) ल ढे न ता 
योगेश ७) मा.िगता सुिशल मंचरकर  ८) मा.खानोलकर ा महेश या माणे पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ६, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट  – २, या प यबला माणे िनयु या करणे 
कर ता. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  गटनेते तथा 
सभागृहनेता मा.ढाके नामदेव जनादन यांनी यां या प ाचे ६ सद यांची नांवे बंद 
लखोटयाम ये वा र नीशी मा.महापौरांकडे ावीत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ से पाट  गटनेते तथा वरोधी 
प नेता मा. व ठल उफ नाना काटे यांनी यां या प ा या २ सद यांचे नाव बंद 
लखोटयाम ये वा र नीशी महापौरांकडे ावीत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
यानंतर – 

      मा.महापौर यांनी बंद लखोटे सवासम  उघडले आ ण याम ये असणार  
नांवे ी.आ णा बोदडे, ेञीय अिधकार , क ेञीय कायालय यांनी सभागृहात 
वाचून दाख वली ती पुढ ल माण-े 
१) मा.कदम शिशकांत गणपत - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता 
पाट  २) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय 
जनता पाट  ३) मा.संतोष बबन कांबळे  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय 
जनता पाट  ४) मा.अिभषेक गो वंद बारणे - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट  ५) मा.बुड सुवणा वकास - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट  ६) मा.फुग ेिभमाबाई पोपट - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट  ७) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे - पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट   ८) मा.सुल णा राजू धर  - पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट . 
  

ठराव मांक -५०८                                वषय मांक- १ 
दनांक -२६/२/२०२०                              वभाग- मा.नगरसिचव  

 थायी सिमती सद य 
 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २० (५) म ये तरतूद 
के या माणे थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा 
महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 
३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व देवून नामिनदशना ारे 
करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ 
वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय 
क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळां या माणात १) मा.कदम 
शिशकांत गणपत २) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत ३) मा.संतोष बबन कांबळे    
४) मा.अिभषेक गो वंद बारणे ५) मा.बुड सुवणा वकास ६) मा.फुग े िभमाबाई 
पोपट ७) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े८) मा.सुल णा राजू धर या पािलका 
सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीचे सद य हणून 
नामिनदशना ारे िनयु या कर यात येत आहेत.  
    
                                              महापौर 
                                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका   
  
        -------- 

(मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.स ा ढ प नेते, मा. वरोधी प नेते, सव प ांचे 
मा.गटनेते यांचे ह ते िनयु  सिमती सद यांचा पु पगु छ देवुन स मान करणेत 
आला)  
     ------ 
( पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.सहा यक आयु  पदावर ितिनयु ने 
नेमणुक झालेले मा. शांत जोशी व मा.बाळासाहेब खांडेकर यांनी यांचा प रचय 
सभागृहास क न आ ण यानंतर मा.महापौर यांचे ह ते मा. शांत जोशी व 
मा.बाळासाहेब खांडेकर सहा यक आयु  यांचे  पु पगु छ देवुन स मान करणेत 
आला)  
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मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह मा. थायी 
सिमती सद य पदावर िनवडुन आले या सद यांचे मी अिभनंदन करतो. याच 
बरोबर आमचे सहकार  नामदेव ढाके यांची सभागृहाचे प नेते हणुन िनवड 
झालेली आहे. यांना एक फार मोठ  जबाबदार  िमळालेली आहे. भारतीय जनता 
पाट चे माझे एक िम  आहेत यांना मी वचारलं क , एवढ  मोठ  जबाबदार  
नामदेव ढाके यांना दे यामागचं कारण काय? ते हणले माणुस खुप चांगला आहे. 
मी हणले ते मी ओळखतो कारण ते आम या वरोधात असुन सु दा कधीह  वार 
नाह . एक आदश असे कोणते गुण यां याम ये चांगले आहेत असे वचार यानंतर 
ते हणले थम यांना आ ह  हणले महापौर होता का? तर ते हणे नको, 
यावर यानंी याग केला. दुस-या वेळेसह  यांना महापौर होता का हण यानंतर 
यावरह  यांनी याग केला. यानंतर थायी सिमती चेअरमन होता का 
हण यानंतर ते हणले मला नको म डगेर  साहेबांना ा हणजे एवढा मोठा 
याग के यानंतर एवढं मोठं पद यांना िमळालं आहे हणनु मी यां या प ाचं 

देखील अिभनंदन करतो. पद हे छोटं/मोठं नसत या पदाची उंची वाढव याचं काम 
आप या  कतृ वाम ये असतं आ ण हणुन नामदेव ढाके हे मा या भागातील 
अस या कारणानं वशेषता यांना जी उपमा दलेली होती क  तु ह  संताजी-धनाजी 
आहात. आ ण ते चागं या अथानीच बोललो होतो. कारण संताजी आ ण धनाजी हे 
सुयाजी पसोळकर यां या वंशजामधील नाह त तर छ पती िशवाजी महाराजांचे खरे 
मावळे आहेत यामुळे या सगळया प र थतीचा भान ठेवुन प ने यांनी तु हांला 
तुम याकडे जी काह  पदं न हती आ ण जे पद तुम या मनात होतं तेच पद 
तु हांला िमळालं आहे. अशा प दती या मी तु हांला शुभे छा देतो व सभागृहा या 
वतीने तुमचं अिभनंदन करतो.  
मा.सिचन िचखल-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह. आदरणीय 
नामदेवजी ढाके साहेब यांची स ा ढ प नेतेपद  िनवड झालेली आहे. यांचे मी 
मा या वतीने आ ण सभागृहा या व  प ा या वतीने अिभनंदन करतो.  
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह. आमचे िम  
व मान नगरसेवक नामदेवराव ढाके यांची सभागृह नेता हणुन िनवड झाली आहे. 
कामगार े ाम ये एक कामगार नेता हणुन आ ण भारतीय जनता प ाचा एक 
िन ावंत कायकता हणुन या ठकाणी काम केलं आहे गे या तीन वषापासून जसं 
भाऊसाहेबांनी सांिगत या माणे प  यांना काह  तर  जबाबदार  देईल ह  १०० 
ट के खा ी आम या सार या कायक याला होती. माग या काळात काह  पदासाठ  
ते इ छुक होते परंतु भारतीय जनता पाट  असा प  आहे क , येक कायक याची 
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कामाची प दत दखल घेणारा प  आहे यामुळे येक कायक याला याय दे याचं 
काम भारतीय जनता प ा या वतीनं सव तराम ये राजकारण असेल, 
समाजकारण असेल यांना पदे देत असतात या ठकाणी कामगार े ातील कामगार 
ने याची िनवड स ा ढ प नेता हणुन िनवड केली आहे. एक चांगलं य म व 
आहे ते सवानाच बरोबर घेऊन तो कोण याह  प ाचा नगरसेवक असो याला 
सोबत घेऊन या ठकाणी चांग या कारचं कामकाज करतील अशी मला खा ी आहे. 
मा.भाऊसाहेब भोईर आ ण सिचन िचखले यांनी यांना दो ह  प ा या वतीने 
शुभे छा द या आहेत. सव सभागृहा या वतीने मी यांना शुभे छा देतो. यांची 
पुढ ल वाटचाल चांगली जावो अशी मी सभागृहा या वतीने शुभे छा देतो. 
मा.महापौरांना वनंती आहे क ,आपले मा. मु य उदयान अिध क सुरेश साळंुके हे 
२९ फे ुवार  २०२० रोजी सेवािनवृ  होत आहेत परंतु या दवशी कायालयास सु ट  
अस याने २८ फे ुवार  रोजीच सेवािनवृ  होत आहेत. यांचा या ठकाणी स मान 
करावा. आ ण थायी सिमती सद य पदावर िनवड झाले या स मा.सद य यांना 
शुभे छा देतो.आ ण थांबतो.  
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह. गे या २५ 
वषापासून सोबत काम करणारे त णपणांकडुन हातारपणाकडे जात असताना 
आम या सोबत बसणारे आमचे बंधु नामदेव ढाके यांची आज सभागृह नेता हणुन 
िनवड झाली आहे. ख-या अथानं काम करत असताना कामगार नेता हणुन यांची 
ओळख आहे आ ण ती ओळख यांनी कायम तशीच ठेवली आहे. भाऊसाहेबांनी 
मगाशी सांिगतलं आहे यावेळेस यांच महापौर पद हुकलं यावेळेस आ हांला 
वाटलं पाट  यांना कुठलं ना कुठलं पद देणार आ ण दलं. भारतीय जनता पाट चे 
या सभागृहात असणारे सवच नगरसेवक हे ामा णक कायकत आहेत,िन ावंत 
आहेत या िन ावंत कायक याना यांना, यांना या थायी सिमतीम ये संधी 
िमळाली आहे. या सवाच मी मनापासून अिभनंदन करते. आ ण नामदेवरावांना 
सांगायचं आहे क , आ ह  सगळे तुम या बरोबर आहोत काह  झालं तर  सभागृह 
कशा कारे चांगल चालेल याकडे आमचं ल  असणार आहे. आ ण ज हा आ ह  
व नह  पाहू शकत न हतो ते व न आज स यात उतरलं आहे. नगरसेवक 

झा यानंतरच आ ण आज सभागृह नेता झा यानंतरच व नाचा आपण आनंद घेत 
आहात या यां या पुढ या संपुण राजक य कारक द ला मनापासून शुभे छा 
देते.रा वाद  काँ ेस या मा या भिगनीची थायी सिमती सद य पदावर   िनवड 
झाली आहे यांचेह  मी या ठकाणी वागत करते. आ ण शुभे छा देते.जय हंद जय 
महारा .  
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मा.सिचन  िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह आज या या 
िनवड  संदभात आमचे सहकार  भाऊसाहेब भोईर नामदेवराव ढाके यां या बाबतीत 
मा हती सांिगतलेली आहे. या याम ये एक गो  राहून गेलेली आहे. ती मी 
आप या सवाना सांगू इ छतो. नामदेव ढाके यां या सोबत नगरसेवक हणुन गेली 
तीन वष काम कर त आहोत आ ह  दोघेह  एकाच भागातून िनवडुन आलेलो आहे. 
या माणसां या बाबतीत जबाबदार या बाबतीत बोलायचं झालं तर हा माणुस 
प ाशी एकिन  आहे. हे पूण शहराला प रिचत आहे. याच बरोबर यांचा एक 
मह वाचा गुण आहे तो गुण हणजे व ास आ ण व ासाला कधी कुठेह  तडा 
जाऊ न देणं हा मह वाचा गुण आहे. नामदेव ढाके हे आमचे सहकार  आहेत आ ह  
यां या बरोबर कायम सोबत आहोत यां या पुढ ल कारक द साठ  भाग मांक १७ 
या वतीने यांना शुभे छा देतो आ ण थांबतो.  

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह.  नामदेवराव 
ढाके यांची स ा ढ प नेतेपद  िनवड झा याब ल यांचे मी मनापासून अिभनंदन 
करतो.  नामदेवराव आ ण मी ब-याच वषापासून एक  काम केलेलं आहे आ ण 
यांच मी काम पा हलेलं आहे. कामगार े ापासून यांची सु वात झालेली आहे. 

गेली अनेक वष प ाशी एकिन पणे काम कर त असताना प  जी जबाबदार  देइल 
ती पार पाड याची जबाबदार  घेतलेली आहे. आ ण भाऊसाहेब नामदेव ढाके 
यां याबाबतीत  सांगत होते यावेळेस मला आ च वाटलं क , यांना नेमकं काय 
हणायचं आहे. महापौर पदाचा याग केला, चेअरमनपदाचा याग केला ते खरोखर 

मनाने मोठे आहेत मला नेहमी वाटायचं क , यां यावर कुठं तर  अ याय झालेला 
आहे. ख-या अथानं महापौर पदाची संधी यांना िमळायला पा हजे होती. परंतु ती 
िमळाली नाह  पण प ाने यांना ह  जबाबदार  देवुन यां यावरचा अ याय दूर 
केला आहे. आ ण एकनाथ पवार यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून यांनी प नेते 
पदाचा राजीनामा दला आ ण नामदेवरावांना संधी दली याब ल यांचे मी आभार 
मानतो. आ ण नामदेवराव तुम याकडे ह  मह वाची जबाबदार  आहे. आ ण आ ह  
सवजण तुम या सोबत आहोत. काम कर त असताना आमची तुम याकडे अपे ा 
आहे क , आपण सभागृहाम ये आ यानंतर पंपर  िचंचवड शहराचा वकास कसा 
होईल आप या प रसरातील नागर कां या या अपे ा आहेत या अपे ा कशा पूण 
होतील यासाठ  आपण सवानी य  करावयाचा आहे. येथून पुढ ल  दोन वष 
मह वाचे आहेत या दोन वषा या काळाम ये आप याला पंपर  िचंचवड शहराचा 
वकास अिधक चांग या प दतीने करावयाचा आहे. आ ण या ीकोनातून तुमचा 
मह वाचा रोल असणार आहे. आ ण आमची वरोधी प नेते हणुन अपे ा आहे 
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क , एक तपणे काम कर त असताना सभागृहाम ये येक वषयावर चचा झाली 
पा हजे. आ ण सव नगरसेवकांना येक वषयाची मा हती िमळाली पा हजे. 
जेणेक न बाहेर लोक आप याला वचारतात क ,तो वषय रतसर आहे क  नाह  
याची मा हती आप याला पण पा हजे. आ ण या भूिमकेम येच आपण काम करावं 
अशा कारची मी अपे ा करतो. आ ण तुम या पुढ ल कारक द ला शुभे छा देतो 
आ ण थांबतो.  
मा.बापु उफ शञु न काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह या 
सभागृहातील माझे सहकार  आदरणीय नामदेवराव ढाके यांची सभागृह नेतेपद  
िनवड झालेली आहे यांना तसेच थायी सिमती सद य पदावर िनवड झाले या 
सद यांना शुभे छा देतो. खरं तर नामदेवरावांचा आ ण माझा संबंध फार दूरचाह  
नाह  आ ण जवळचाह  नाह  तीन वषापासून मी नामदेवरावांना या सभागृहात 
पाहतो आहे.  अितशय चांगली य  आप या या सभागृहाला लाभलेले  आहेत. 
या या आगोदरचे सहकार  आता या सभागृहात उप थत नाह त आदरणीय एकनाथ 
पवार यांनीह  हे सभागृह चांग या कारे चालवलं आहे. वरोधी प ने यांना बरोबर 
घेऊन यांनी आपली बाजु महापौरांपयत मांडलेली आहे. भ व यात नामदेवरावांकडनं 
सु दा ह च अपे ा आहे क , जसं स ाधार  आ ण वरोधी  प ा या नगरसेवकांना 
बरोबर घेऊन  सभागृह चालवतील सभा चाल वत असताना जे काह  िनणय  
आप या पाट  िमट ंगम ये ठरतील या माणे सभागृहाम ये िनणय हावेत अशी 
अपे ा य   करतो. कारण येथून माग या तीन वषा या काळात पाट  िमट ंग 
म ये या गो ी ठराय या या सभागृहात येताना थोडया चज होऊन याय या. तर 
यापुढे असे काह  होऊ नये. मा.महापौरांना मी शुभे छा देतो क , आपण चांग या 
कारे सभागृहाचं कामकाज चालवाल अशी आशा करतो. जसं नामदेव ढाकेवर 

झालेला अ याय दूर केला तसंच इतर सगळयावर झालेला अ याय दूर हावा अशी 
अपे ा य  करतो. ध यवाद. 
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह आज या ठकाणी 
आमचे िम  आ ण कामगार िम  नामदेवराव ढाके यांची स ा ढ प नेतेपद  िनवड 
झाली याब ल यां या भावी कारक द साठ  मनपुवक हाद क शुभे छा याचबरोबर 
थायी सिमतीम ये िनयु  झाले या सद यांना मनापासून शुभे छा देतो. खरोखरच 

कामगार े ाम ये एक चांगल ेमळ आ ण  एक अजात श ु असं य म व या  
पंपर  िचंचवड शहराम ये टाटा मोटस या नामवंत कंप याम ये काम कर त 
असताना कामगारां या मनाम ये यांनी ितमा िनमाण केली आ ण या शहराचं 
भूषण हणजे टाटा मोटस या ठकाणी यांनी मनोभावे काय केलं. आ ण हणुन 
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मला असं वाटतय कामगारांचे,क क-यांचे आशीवाद मनापासून भरभ न िमळाले 
आहेत. आ ण या आशीवादामुळेच नामदेव ढाके हे स ा ढ प नेते झालेले आहेत. 
नामदेवरावांनी भारतीय जनता पाट साठ  अनेक िनदशनं, आंदोलने केलेली 
आहेत.आ ण हणुन भारतीय जनता पाट या प ाम ये वाढलेलं हे य म व 
आहे.आ ण यामुळे पद हे दु यम असत कायक यासाठ  खरं तर अ याय हे आपण 
हण यासाठ  हणतो परंतु यासाठ  यो य वेळ लागते आ ण ती नामदेवराव 

यां यासाठ  आलेली आहे. यांनी आजपयत क क-यांसाठ ,कामगारांसाठ  जे चांगलं 
काय केलेलं आहे आ ण हणुन यांना हे चांगल पद िमळालेलं आहे. आ ण मला 
खा ी आहे क , पुढ ल काळाम ये ते चांग या कारे सभागृह सांभाळतील जे 
एकनाथ दादांनी मागील तीन वषाम ये जे चांगल काय केलं पुढ या काळात 
यांचेह  सहकाय आ ण मागदशन  या ठकाणी मदत होणार आहे.हे सभागृह अिधक 

चांग या कारे चालवतील असं मला वाटतं. मी यांना पुन  एकदा मनपुवक 
शुभे छा देतो आ ण थांबतो. 
मा. िनतीन काळजे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह  आज स ा ढ 
प नेतेपद  आमचे िम  नामदेवराव ढाके यांची िनवड झाली ह  िनवड अितशय 
यो य प दतीने झालेली आहे. आ ण ते सवाना बरोबर घेऊन या सभागृहाचं 
कामकाज करतील अशी मला खा ी आहे. एक कामगार नेता या   पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या स ा ढ प नेता हणुन िनवड झालेली आहे. आ ण याचा 
आ हांला अिभमान आहे. आ ण तसंह  पा हलं तर यांच जा त क न मीच आभार 
मानायला पा हजे. कारण आता सगळयांनी सांिगतलं आहे क , नामदेवरावावर 
अ याय झालेला आहे. पण ामा णकपणे काम करताना या य ला कधीह  याय 
िमळतो हे या ठकाणी दाखवून दलेलं आहे. यां यावर जो अ याय झालेला आहे हे 
यांनी समजून घेतलं प ह यांदा आप या भारतीय जनता पाट ची स ा थापन 

झाली आ ण मला महापौर पदाची संधी िमळाली. परंतु यांना मा हती होतं क , 
माग या पंचवाष क म ये मा यावर अ याय झाला हणुन यांनी मा यावरचा 
अ याय दूर कर यासाठ  यांनी मला महापौर पदाची संधी दली. अशा कारे 
नामदेवराव ढाके हे चांगलं काम करतील अशी अशा करतो आ ण थांबतो 
जय हंद,जयमहारा . 
मा.राहुल जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह सभागृहाम ये आज 
एक नवीन प नेते हणुन आदरणीय नामदेवराव ढाके यांची भारतीय जनता प ाने 
िनवड केली आहे. याच बरोबर थायी सिमती सद य पदावर सद यांची िनवड 
केलेली आहे. या सवाच मी मनापासून वागत करतो. यां या पुढ ल वाटचालीस 
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मी मनापासून शुभे छा देतो. ब-याच सद यांनी आपआप या भावना य  क न 
या ठकाणी शुभे छा दले या आहेत. याच बरोबर उदयान वभागाम ये अनेक 
वषापासून काम करणारे सुरेश साळंुके साहेब हे २९ फे ु.२० रोजी सेवािनवृ  होत 
आहेत यांनाह  शुभे छा देतो. साळंुके साहेबानंी पंपर  िचंचवड शहरासाठ  जे 
योगदान दलेलं आहे तसेच यांनी सेवािनवृत झा यानंतर यांनी आप या वैय क 
वषयांकडे आ ण आप या प रवारासी योगदान ावं कारण यांनी या पंपर  
िचंचवड शहरासाठ  अित य ामा णकपणाने योगदान दलेलं आहे. या ठकाणी 
नामदेव ढाके यां याबाबतीत बोलायचं झालं तर अितशय ामा णक कायकता 
हणुन यांची ओळख आहे. आ ण भाऊसाहेब भोईर यांनी देखील नामदेव ढाके 

यांचा चांगला  प रचय सांिगतला आहे. नामदेवराव ढाके आता स ा ढ प नेते 
झालेले आहेत. कदािचत यांना भाऊसाहेबांनी लवकर जर  का यांना  जवळ केलं 
असत तर कदािचत हेच पद यांना क येक वषापूव  आगोदरच भेटलं असतं परंतु 
एक मै ीचं नातं हणुन भाऊसाहेबांनी यांची शंसा चांगली केलेली आहे. मी 
नामदेवरावांना शुभे छा देतो. या प दतीनं एकनाथदादांनी सभागृह चालवलं तशाच 
प दतीने वरोधकांना बरोबर घऊेन यानंतर स ाधा-यांना बरोबर घेवुन हे सभागृह 
पंपर  िचंचवड शहरातील सव नाग रकांसाठ  आ ण वकासासाठ  हणुन चांग या 
प दतीनं आपण चालवावं अशी आ हांला अपे ा आहेत भ व याम ये  तुम याकडून 
स ाधार  असो अथवा वरोधी प ाचे सद य असो खूप अपे ा आहेत आ ण या 
पुण कर यासाठ  आपण कायम य िशल रा हलेले आहात. आ ण आ हांला देखील 
सहकाय कराल  अशी आशा बाळगतो. आ ण पुढ ल कायासाठ  बापु काटना देखील 
शुभे छा देतो. बापु काळजी क  नका, वरोधकांचं हेच काम असतं पण एक ल ात 
ठेवा रावसाहेब दानवे हे देशा य  होते यांनी देखील पंपर  िचंचवड शहराम ये 
येऊन सांिगतलं होतं क , रा ी दड वाजता फोन क न  साबळे साहेबांना 
रा यसभेसाठ  उमेदवार  दली आहे. त हा तु हांलाह  आम यापे ा एखादं मोठं पद 
भेटू शकतं. याची खा ी देतो. यामुळे बापु अ जबात िचंता क  नका. भारतीय 
जनता पाट म ये सवाना याय िमळतो. आ ण यासाठ  मी तु हांला शुभे छा देतो.  
मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु , स मा.सभागृह  आप या सवाचे 
िम  नामदेवराव ढाके यांची स ाधार  प नेता हणुन िनवड झाली यांचे मी 
आम या प ातफ शुभे छा देतो. शुभे छा देताना नामदेवरावाकडुन एक अपे ा य  
करतो क , या माणे एकनाथरावांनी सु वाती या काळात नाह  पण नंतर या 
काळात या माणे खेळ मेळ या वातावरणात हे सभागृह चालव याचा जो य  
केला असा य  आप याकडुन देखील केला जावा अशी अपे ा करतो. आ ण 
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या माणे सद यांनी सांिगतलं आहे क , कामगार नेता, स चा कायकता असा 

उ लेख केला आहे. उिशरा का होईना कुठ या ना कुठ या मा यमातुन तु हांला हे 
पद दलेलं आहे यामुळे तुम या प ाचं देखील या ठकाणी आभार मानतो. 
िसमाताई जर  हणत अस या क , आपण हातारपणाकडे झुकतोय तर  तु हांला हे 
पद आ यानंतर तु हांला एक िन त उ साह िनमाण होईल. आ ण नामदेवराव 
ये  आहेत हणुन यांना हे पद िमळालं आहे असे सांिगतले आहे पण बापु तु 

अ जबात काळजी क  नकोस तु डायरे ट खासदार होणार आहे. यामुळे या 
सगळया गो ी राजकारणात चालत असतात. थायी सिमती सद य पदावर 
आले या सद यांच देखील मी अिभनंदन करतो. आ ण नामदेवरावाकडनं पु हा 
एकदा अपे ा य  करतो क , या यामुळे पण भाषण करताना देखील भान ठेवावं 
क , आप या समोर माईक आहे.  आ ण हे सभागृह चांग या कारे चालवाल अशी 
अपे ा य  करतो आ ण पाट  िमट ंगम ये जे िनणय घेणार तेच या सभागृहाम ये 
या. फ  सवाना व ासात घेऊन करावे. शहरा या हताचे वषय ठेवा. कारण 

आजच एक वषय यवसाियकां या हताचा वषय आहे. तु ह  शहरा या वकासाचे 
वषय मंजुर केलेत तर आ ह  तुम या बरोबर आहोत. ध यवाद जयमहारा . 
मा.द ाञय सान े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह  खरं तर आमचे 
सहकार  िम  आदरणीय नामदेवराव ढाके यांची स ा ढ प नेते या पदावर िनवड 
झालेली आहे. याब ल मी रा वाद  काँ ेस या वतीने यांचे अिभनंदन करतो. 
याच बरोबर थायी सिमती सद य पदावर िनवड झाले या सद यांचेह  मी 

अिभनंदन करतो. आ ण शुभे छा देतो. शुभे छा देत असताना सवानी सांिगतलेलं 
आहे क , नामदेव ढाके हे कामगार नेतृ व आहे. कारण गेली अनेक वष टे कोचा 
माझा जवळचा संबंध अस या कारणानं जेवढे िलडर या टे कोम ये झाले यांचा 
संबंध आला आ ण गे या वष  पासून टे कोशी संबंध आ यामुळे नामदेवरावांना मी 
जवळून पा हलेलं आहे. आ ण जा त जवळून हणले तर नामदेवरावांनी 
आंदोलना या वेळ  लाठयाकाठया खालले या कायक याना भाजपाने यांना याय 
दलेला आहे याब ल मी पुन  एकदा आपले अिभनंदन करतो.  नामदेवरावांना मी 
वनंती करतो क , सभागृह चाल वत असताना नागर कां या हताचा जो काह  वषय 
असेल तो आपआप या पर ने मांड याचा य  कर त असतो. लोक हता या या 
काह  सूचना येत असतील तर याचा न क च वचार हावा. याच बरोबर राहूल 
दादांनी सांिगतलं क ,बापू तु हांला आम या लाख,लाख शुभे छा तु हांला काह  
आमची मदत लागली तर आ ह  आम या साहेबांना सांगुन ितकडे मदत कर यास 
सांगू. पण आप यालाह  याय िमळावा अशी आमची इ छा आहे. तु ह  मनसेत 
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असताना सभागृहात आलेले आहात. माझं हणणं काय आहे ते तु हाला कळलंच 
आहे. आ ह  प ाशी एकिन  असणारे कायकत आहोत. आम या रा वाद त थोडं 
फार काह  घडलं असेल पण िनदान ितकडं गेल तर काह  तर  याय िमळेल. अशी 
अपे ा होती. पण ती िनराशा आज ब-याच जणां या चेह-यावर मी आज पहातो 
आहे. थायी सिमतीम ये रा वाद या दोन सद यांना आ ण भाजपा या ६ 
सद यांना संधी ायची होती. सगळयांना थायी सिमतीम ये ये याची इ छा असते 
पण सगळयांना संधी देवु शकत नाह . जे िनयम असतात या माणे आपण केलेल  
आहे याब ल आपले अिभनंदन करतो.  उदयान वभागाचे मु य उ ान अिध क 
सुरेश साळंुके यांना या महापािलकेत काम कर त असताना यां याकडुन काह  चुका 
झाले या असतील याब ल यांना ासह  झालेला असेल असे मला वाटते. 
जीवनाम ये काम कर त असताना या काह  चुका झाले या असतील यावेळेस 
आम या सार या एखादया नगरसेवकांने जर  बोलले असेल ते आ हाला असले या 
अिधकारामुळे बोलले असेल अशा घटना गे या २० वषा या काळाम ये घड या 
असतील पण यांना या शेवट या दवशी यांची दलगीर  य  करतो आ ण 
यांना पु पगु छ देवुन यांना शुभे छा देतो.   

मा.माधवी राजापुरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 
ठराव मांक- ५०९                                 वषय मांक- २ 
दनांक २६/२/२०२०                                वभाग- मा.आयु   
 

   संदभ- १)  मा.महापािलका आयु  यांचे प   

            .कर/मु य/९/का व/०६/२०२०, द.०४/०१/२०२० 
  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६३२ द.५/२/२०२० अ वये.   
 

       महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 20 

मधील तरतुद नुसार करयो य मू याम ये दु ती करणेची तरतूद आहे.  तसेच 
अिधिनयमातील कलम 99 नुसार महापािलकेने याबाबत कराचे दर ठर वणेकामी 
मा. थायी सिमतीचे ताव वचारात घेऊन फे ुवार  म ह याचे 20 तारखेला कंवा 
त पूव  िन त केले पा हजेत.  स याचे करयो य मू य ठर वणेकामी ती चौरस दर 
हे सन 2015-2016 मा य कर यात आलेले आहेत.  तसेच कराचे दराम ये सन 2013-

2014 पासून कोणतीह  दरवाढ करणेत आलेली नाह . अिधिनयमातील अनुसूची ड 

करण 8 िनयम 20 मधील तरतुद नुसार जु या िमळकतींचे करयो यमू याचे 

पुन:मु यांकन क न यानुसार येणा-या नवीन करयो यमू यावर िमळकत कराचे 
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बल लाग ू करता येईल.  याकामी सन 2020-2021 क रता करयो यमू य 
ठर व यासाठ  दोन प दतीनुसार सादर करण कर यात आलेल ेआहे.  तसेच सोबत 
खालील प दत 1 व प दत 2 नुसार स व तर ताव सादर करणेत आलेला आहे.   

प दत 1. करयो य मू य प दतीने (रेड  रेकनरचा आधार घेऊन 
पारंपा रक  प दतीने)  

प दत 2.  भांडवलीमू य प दतीने (शासन अिधिनयम मांक १०/२०१०  

        दनांक २७  ए ल २०१० नुसार) 

            वर लपैक  उिचत प दतीस करयो यमू य व कराचे दरास मा यता 
देणबेाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.िसमा चौगूल े– मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 

मा.नगरसिचव - महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 

िनयम 20 मधील तरतुद नुसार करयो य मू याम ये दु ती करणेची तरतूद 
आहे.  तसेच अिधिनयमातील कलम 99 नुसार महापािलकेने याबाबत कराचे दर 
ठर वणेकामी मा. थायी सिमतीचे ताव वचारात घेऊन फे ुवार  म ह याचे 20 

तारखेला कंवा त पूव  िन त केले पा हजेत. 

                               ( ग धळ )  

मा.महापौर – स मा.सद यांनी ग धळ क  नये सवानी खाली बसुन यावे. या 
वषयाची मा हती मा.आयु  साहेब देतील.  

                               ( ग धळ ) 

मा.आयु  – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह आता जो वषय सभागृहासमोर 
आणलेला होता हा वषय महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील व वध 
तरतुद ं या अनुसार सभागृहासमोर आलेला होता. शहरातील इमारती व मोकळया 
इमारतींचे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 
20 मधील तरतुद नुसार करयो य मू याम ये दु ती करणेची तरतूद आहे. 
महारा  महानगरपािलकेचा वकसीत व अ वकसीत भाग वचारात घेऊन यापुव  
२००२ व २००३ पासून अ/ब/क/ ड या चार वभागाम ये शहराची वभागणी 
करणेत आलेली होती. २०१९-२० पासून ड भाग र  क न अ/ब/क या तीन 
भागाम ये वभागणी क न आपण करयो य मु यासाठ   वभागणी केली होती. 
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सन २००२ पयत करयो य मु य िनधारणाची जी प दत होती  ती करसंकलन 
वभागामाफत महानगरपािलका ह ीतील इमारतीची करआकारणी एमएमसी ऍ ट 
मधील कलम  १२७ व १२९ तरतुद नुसार करणेत आलेली होती. करआकारणी या 
कामकाजाम ये सुसू ता व पारदश पणा ये या या ीने महापािलका 
काय े ाम ये सन १९९० पासून िमळकतीचा वापर आ ण बांधकामाचा दजा 
वचारात घेवुन ित चौरस फुटाचे करयो यमु य िन त केले होते. करयो य 
मु य िन त कर यासाठ  जी प दत होती ती वाष क करयो य मु य हे 
िमळकतीचे एकुण े फळ गु णले िमळकत वापराचे ती चौरस फुट दर हे 
आपण यावेळेला काढलेला होता. यानुसार आपण कॅल युलेट कर त 
होतो.िमळकतकरासाठ  हे करयो यमु य े फळाचा आ ण याला यावेळेला 
कराची ट केवार  याला गुण यानंतर जे  ऍ यलु येत असे ते आपलं बील 
असतं या प दतीने आपले कराचे बील िन त केलं जात होत २००२ म ये 
आपण  झोिनंग केलल होत यावेळेला अ/ब/क/ड े ासाठ   केअर फुटनुसार 
दर िन त केलेले होते. झोिनंग व िमळकती या वापरानुसार अ/ब/क े ानुसार 
आपण दो ह चे दर पा हल ेतर यात ९०-९१ म ये पा हले तर साधारणता ५ 
.४० पैसे घरासाठ  आ ण २१ .६० पैसे बगर िनवासी यासाठ  ती चौरसफुट 

या दरापासून सु वात क न २०१५-१६  म ये जी शेवटची  सुधारणा केली   
या याम ये २९.९४ .िनवासासाठ  आ ण ८९.४२ . बगरिनवासी हे दर यापुव  

करयो यमु यासाठ  जाह र केलेले आहेत. करयो य मु य िनधार त कर त 
असताना आजची प र थती ल ात घेवुन आ ण यापुव  जी या राब व यात 
आलेली होती यानुसार ताव ठेवणेत आलेला होता. करयो यमु य 
िनधारणा या येम ये वेळोवेळ  या या सुधारणा कर यात आ या २००२ 
म ये असेल,२००७ म ये असेल कंवा २०१५-१६ म ये असेल यावेळेला 
करयो यमु य िनधा रत कर त असताना या िनधार त दनांकानंतर िनमाण 
झाले या ॉपट जवर करिनधारण कर यात आलेलं न हतं जु या ॉपट जचं 
करयो य मु य बदल यात आलेलं न हतं यामुळे तफावत िनमाण झालेली होती. 
ती तफावत दूर कर याचा य  यावेळ  कर यात आलेला आहे. नवीन 
करयो यमु य िनधारण यावेळेला कर यात आलेलं नाह . केवळ जे ॉ पे ट ह 
लागू कर यात आलेलं होतं याम ये यावेळेला सुधारणा कर यात आलेली आहे. 
महानगरपािलका अिधिनयमातील करयो यमु याचं िनधारण के यानंतर दरवष  
फे ुवार या २० तारखे या पूव  सवसाधारण सभेने करांचे दर िन त करणे 
अपे ीत आहे. तसेच महानगरपािलका अिधिनयमाम ये दोन तरतुद  आहेत एक 



65 
 
तर करयो यमु य िनधारण प दतीने आकारणी करणे अथवा भांडवलीमु य  
प दतीने आकारणी करणे आप याकडे आजतागायत करयो य मु य िनधारण 
प दतीने करआकारणी कर यात येत आहे. सभागृहासमोर वषय आणताना 
दो ह  प दती नमुद केले या हो या वषयप ाम ये दो ह  प दतीचा उ लेख 
केलेला आहे. भांडवलीमु य प दतीम ये जी प दत आहे याम ये एकुण 
इमारतीचं भांडवलीमु य िन त क न ते भांडवलीमु य िन त कर त असताना 
े फळ गु णले बाजारमु य गु णले बांधकामाचा दजा आ ण वापर गुणांक  यांचा 

गुणाकार क न ते िन त कर याची तरतुद अिधिनयमाम ये आहे. मा  हा 
िनणय सभागृहानं कुठली प दत अवलबंायची तो घेणं अपे ीत होतं जर 
भांडवलीमु य ह  प दत अवलंबली गेली असती तर या यासाठ  सु दा असेसमट 
कर त असताना  टॅ स रेट ० ते ट के भांडवलीमु याचा अभाव ठरव याचा 
अिधकार देखील सभागृहाचा होता. आ ण या िनणयासाठ  सभागृहासमोर हा 
वषय आलेला होता. मा  २० फे ुवार  पुव  हा िनणय होऊ शकला नाह . टॅ स 
रेट म ये कुठलाह  बदल सभागृहासमोर ता वत क  शकणार नाह . आ ण 
या माणे आताच महापौरांनी घो षत के या माणे थायी सिमतीची जी िशफारस 

होती वषय द र  दाखल करणेत यावा यालाच मा.महापौरांनी घोषीत 
के या माणे थायी सिमतीने जी िशफारस केलेली आहे. या माणे वषय मंजुर 
करणेत यावा अशी वनंती केलेली आहे. एवढंच मी िनवेदन सादर करतो.अिधक 
काह  मा हती लाग यास ती सादर क  शकतो.  मी एक गो ीचा खुलासा करतो 
क , करयो यमु याम ये सुधारणा हावी असा ता वत केललेा आहे. तो मा  
लागु कर यात येईल  करयो यमु याम ये  आ ह  सुधार केलेला नाह . यामुळे 
अ वभागासाठ  २९ . रेट आहे ते २९ .च राहणार आहेत. ता वत 
कायप दतीम ये बदल एवढाच केलेला आहे क , यापुव  पुन  सांगतो क , २००२, 
२००७-०८ कंवा २०१५-१६ म ये या यावेळेला करयो यमु य बदललं 
यावेळेला या दनांका यानंतर  थापन झाले या इमारतींचच फ  करयो य 

मु य बदल यात आलेलं आहे. यामुळे आज शहराम ये करयो यमु याम ये खुप 
मोठया माणात तफावत िनमाण झालेली आहे. ती तफावत अशी आहे क ,जी 
९०-९१ सालची इमारत आहे यांना करयो यमु याचा दर ती चौरसफुटाचा ५ 
.४० पैसे इतका असुन जी इमारत २०१५-१६ नंतर   अ त वात आलेली आहे 

ितचा करयो यमु याचा दर ती चौरसफुट ितचा .२९.९४ पैसे हा िनवासी 
इमारतीसाठ  आहे. हणजे आजच शहराम ये   अ त वात असले या जु या 
आ ण नवीन इमारतीम ये पाच पट या पे ा जा त फरक /तफावत आज या 
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अ ततवातील इमारतीम ये आहे. आ ण यामुळे अनेक वषा या कालावधीम ये 
जु या इमारतींचा कर आ ण नवीन इमारतींचा कर या याम ये एकाच भागाम ये 
जर  सु वधा समान अस या तर  खुप मोठया माणाम ये फरक आहे. दुसर  
गो  अशी क , करयो यमु य हे साधारणता या भागाम ये मालम ाधारकाकडन 
जो रट आकारले जातो  यानुसार या रटवरती िन त कर याची तरतुद आहे. 
२००२ पासूनचा जर  आपण वचार केला गेला तर  बाजारमु याम ये सु दा 
अनेक बदल होत गेलेले आहेत. ह  बाब देखील आप याला वचारात घेतली गेली 
पा हजे. आ ण यामुळे या संपुण प दतीम ये सुसू ता आण या या हेतूने आपण 
करयो यमु या या कॅल युलेशनम ये सुधारणा ता वत केलेली आहे. यासाठ  
माण वष अनेकां या मनाम ये संदेह असतील माण वष कुठलं धरलं जाणार 

तर २०२०-२१ पासून  हे माण वष धरलं जाणार आहे. यामुळे पाठ मागुन 
कुठलेह  रक हर साठ  आपण कुणाकडेह  जाणार नाह . या यापुढे असेसमट 
कर त असताना पर केअरफुटचं मु य हे बेस .२९.९४ पैसे गृह त ध न 
करणार आहे. स या या या प दतीत  करांम ये या या वभागातील ती 
चौरसफुट दर येक वषातील िमळकतींना लागू कर यात येणार आहे. स याचे 
दर जु या िमळकतींना लागू करताना हे ल ात घे याची बाब आहे. जसे या तसे 
जु या इमारतींना हे दर लागू कर यात येणार नाह त. या याम ये स याचे दर 
जु या िमळकतींना लागू करताना महारा  शासना या रेड रेकनर या िमळकतींना 
घसारा लागु कर याची जी प दत आहे ती प दत अवलंब यात येत आहे. 
उदा. ायचे झाले तर ० ते २ वषा या इमारतीला घसारा ० ट के लागु कर यात 
येईल. इमारतीचे वय ३ ते ५ वष असेल तर ५ ट के घसारा लागु राह ल. अशा 
प दतीने कर त कर त २५ ते ३० वष इमारतीच वय असेल तर ३० ट के घसारा 
लागू कर याची प दत आहे. या प दतीनुसार जु या इमारतींना ३० ट के घसारा 
करयो यमु याम ये िमळणार आहे. याम ये आप याला उदा. ायचे झाले तर 
२०१५-१६ म ये २००२-२००३ ची इमारत उदा. हणुन यायची वेळ आली तर 
चिलत करयो यमु यानुसार आज २००२-०३ या इमारतीसाठ  

करयो यमु या या अ वभागासाठ  िमळकतीचा दर .८.६४ पैसे दर आहे. 
यानुसार जर आपण साधारणता १००० केअरफुटाची इमारत वचारात घेतली 

तर ितचं करयो यमु य ४३२० .होतं जर याच बील काढलं तर आज या 
करा या ट केवार नुसार  .१७७१/- इतकं येतं. जर आज या २०१९-२० चे 
करयो यमु य लावलं तर .२९.९४ पैसे आहे आ ण याला  ८० ट याचा 
घसारा लागु होईल. या या अनुषंगाने २०१९-२० या तुलनेत य  दर 
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या यावरती  .२३.९५ पैसे होतील. आ ण करयो यमु य .११९७५/- होईल. 

बील र कम  . ५०३०/- होईल. यामुळे करयो यमु य याची तफावत आपण 
पा हली तर साधारणता . ३२००/- ची तफावत ह  २००२-०३ या १००० 
केअरफुटा या घरावरती राह ल. आ ण आता आपण तावीत केलेली होती जर 

ती दु पट वाढ ला  केली तर .२५५६/- इतका बलामागे िन त होईल. मा  
हा िनणय आप याला २० फेबु.ला घेणं  अपे त होतं. यामुळे आजची जी 
प र थती आहे आ ह  जो ता वत केलेला करवाढ चा ताव आहे. तो आज 
लागु होईल.  

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  
आयु  साहेब माझा प हला मु ा हा आहे क , तु ह  अनुसूची ड करण ८ 
िनयम २० मधील तरतुद नुसार  करयो यमु य िन त कर याचा अिधकार आहे 
परंतु ते  डटेल म ये वाच यानंतर असं ल ात येतं क , इलिलगल केस म ये 
तसा तु हांला अिधकार आहे. एखादा इलिलगल केसम ये तुम याकडे आला तर 
याला तु ह  तशा प दतीनं चजेस क  शकता असा याचा अथ मला यामधुन 
दसतं संपुण शहरासाठ  तु हांला तसा अिधकार नाह  अस मला वाटतय. आ ण 
हा िनणय २० फे ुवार या आत होण अपे ीत आहे. खरं हणजे मागची जीबी 
तु ह  तहकुब करायला नको होती. शहरा या ीने एवढा मह वाचा वषय 
असताना या वषयावर चचा हायला पा हजे होती. परंतु ती झाली नाह . संपुण 
शहरातील जु या िमळकती या िमळकतधारकांना याचा फटका बसणार आहे. 
आ ण आयु  साहेबांनी आता जो उदा.देवुन  खुलासा केलेला आहे याम ये १०० 
ट के वाढ होणार आहे. हणजे हे कुठे तर  अ यायकारक होत आहे. आयु  
साहेबांना जो अिधकार आहे या माणे  यांनी बदल करावा. आ ह  शा तीकर 
१०० ट के माफ करणेत यावा अशी मागणी कर त होतो. परंतु तु ह  तसं न 
करता याम ये लॅब केले. आज अशी प र थती आहे क , लोक शा तीकरह  
भरत नाह त आ ण रे युलर करह  भरत नाह त. यामुळे महापािलकेचे आथ क 
नुकसान होत आहे. शासनाने महापािलकेचे आथ क उ प न वाढावे यासाठ  
वषय आणलेला आहे. पुव  २००२ ते २००६ सालापयत  आपले .८० पैसे हा 
आपला दर म ह याचा रेट होता तो साधारणपणे ९ .६० पैसे होता. या यावरती 
आपण १० ट के कमी कर त होतो. २००६ नंतर १९ .२० पैसे झाला २००८ ला 
२२ . ८० पैसे आ ण या यावर १० ट के  झाला. असे ट याट याने आपला 
आताचा  दर २९ .९४ पैसे झाला आहे. याम ये जी ुट  आहे ती मी आप या 
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िनदशनास आणु देवु इ छतो. आप याकडे  अ/ब/क असे तीन वभाग आहेत. 
अ वभागात जुनी जी गावे आहेत, ब वभागात न याने समा व  झालेली गावे 
आहेत  मी कोण या गावाचं नाव घेवु इ छत नाह  पण या गावाम ये असणा-
या घरांना भाडं जा त िमळतं. आता अ वभागाम ये भोसर  आ ण सांगवी हा 
भाग आहे या ठकाणी सारखा रेट आहे. तु ह  काय हणता भाडं कती येत 
यावर टॅ सची आकारणी करणार आहे. परंतु आपण अ/ब/क वभाग केलेले 
आहेत याम ये चुक आहे. ती ख-या अथाने दु त हायला पा हजे. दुसरं 
हणजे एखाद  ब ड ंग कमिशयल आहे याम ये तीन मजले असतील तर 
याम ये फ ट फलोअरला, २ लोअरला आ ण ३ लोअरला पण तोच रेट आहे. 

हा अ याय होत आहे. ाऊंड लोअर या माकटचा  आ ण वर या मज या या 
माकटचा जर आपण वचार केला तर याम ये खुप मोठ  तफावत आहे. ह  सु दा 
याम ये दु ती झाली पा हजे. तसेच आप याकडे इंड यल झोन आहेत 
याम ये जे पुव चे कारखाने आहेत यांना आपण कं शन कॉ ट माणे टॅ स 

आकारतो. आ ण आज न याने जे करणार आहोत याम ये चंड तफावत आहे. 
या ठकाणीह  आपण दु ती केली असती तर महापािलकेचे उ प न वाढले असते. 
आता आपले प नेते हे कामगार े ातल े आहेत या भागाम ये अनेक 
कामगारांचे घरे आहेत यांना याय दला पा हजे. आयु  साहेब आप याला 
अिधकार आहेत पण आ हांला टॅ स डपाटमटकडनं सांिगतलं जायचं क , 
पूवल ी भावाने टॅ सची आकारणी करता येत नाह . याम ये या ुट  आहेत 
या दु त झा या पा हजेत. अशी माझी वनंती आहे.  

मा.संद प वाघेरे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  वा त वक 
पहाता २० तारखे या जीबी ला हा वषय आला होता. यानंतर जीबी तहकुब 
झाली आ ण आयु ांच हणणं आहे क , हा वषय मंजुर झाला. मा.महापौर 
साहेब, २/३ म ह यापुव  ५०० केअरफुटाचे यांचे घर आहे यांचा टॅ स माफ 
केलेला आहे. आ ण यां या २००६ या आतील ॉपटया आहेत यांना अड च 
पट वाढ होणार आहे. साधारणपणे ह  नगरपािलका १९७० साली थापन झाली 
आ ण आज २०२० हणजे या ५० वषा या काळाम ये काह  जण १/२ गुंठा 
जागा घेऊन बाहे न या शहरात रहायला आले पूण भारतातून या ठकाणी लोक 
येऊन थाियक झाले. १९७१ साली या शहराची लोकसं या ७१ हजार होती. आज 
ती २७ लाख झाली आहे. हणजे तु ह  ३ म ह यापुव  जो वषय केला ५०० 
केअरफुटापयतचा टॅ स माफ केलेला आहे. आज जर ६००० .टॅ स येत असेल 
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तर याम ये अड च पट वाढ होणार आहे. आज याच पेपरला बातमी आहे २००० 
कोट चा टॅ स थक त आहे. १० लाख .थकबाक  असले यांची सं या जा त 
आहे. आपण ॉपट  ज  क न याचा िललाव करणार आहे का? मा.महापौर 
साहेब, या वषयाची मा हती सवाना समजुन सांिगतली पा हजे. लोकांना आपण 
या सु वधा ायला पा हजेत या देत नाह त. आप या महापािलकेचे बजेट 

६६०० कोट च आहे  हे बजेट क ाचे जे पैसे येणार आहेत यानुसार बनवले आहे. 
शेजार या महापािलकेचे बजेट हे ७२०० कोट चे आहे. या महापािलके या 
भागाम ये जाऊन बघा या ठकाण या सु वधा कशा आहेत ते या ठकाणी 
जाऊन बघा  पंपर  िचंचवड च-होली मधील कमचार  पुणे महापािलकेम ये 
आरो यािधकार  आहे यांनी या ठकाणी आरो याची कशी िश त लावली आहे ते 
बघा. यांनी १/२ गुंठा जागा घेऊन घरे बांधलेली आहेत यां यावर अ याय 
झाला नाह  पा हजे. २ वषानंतर आप याला याची फळं भोगावी लागतील. जसं 
रा वाद या काळात शा तीकर मंजुर केला यानंतर यांची स ा गेली.टॅ सचा 
वषय अजुन मंजुर झालेला नाह . आयु  साहेब आप याला वनंती आहे क , या 
शहराला झ झया कर लावू नका. या वषयाचा अ यास क न एखादया वेळेस 
कायदा वभागाचे मत घेवुन यामधुन आप याला कसे बाहेर पडता येईल याचा 
वचार करावा. एवढं बोलून थांबतो.  

मा.अडॅ.सिचन भोसले - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  खरं 
तर हा वषय द र  दाखल कर यासाठ चा वषय आहे. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 20 मधील तरतुद नुसार करयो य 
मू याम ये दु ती करणेची तरतूद आहे. अनुसूची ड म ये असे हणले आहे क , 
या कोण याह  जमीनीचे कंवा इमारतीचे मु य चुक चे ठर व यात आले असेल 

तर कंवा ितची आकारणी लबाड ने अवै पणे कंवा चुक या कारे झालेली 
असेल तर या जमीनीवर ल कंवा इमारतीवर ल आकारणी फेरफार क न आयु  
साहेब, सगळयात मु ा असा आहे क , या यानुसार पुव  या न द  झाले या 
हो या या चुक या झाले या हो या क  काय हा सवात प हला मोठा वषय 
आहे. याची मा हती थम दली पा हजे. ऍ ट तु ह  स व तर वाचुन पहा. 
याम ये आपलेकडुन चुक चं काय हायला नको. आपण करआकारणी करतो परंतु 
नागर कांना आपण या सु व ा ायला पा हजे या देवु शकतो का  एक कडे 
सु वधांचाअभाव आहे आ ण दुसर कडे तु ह  करवाढ करता हा िनणय चुक चा 
होईल असे मला वाटतंय आ ण हा वषय मंजुर करायचा असेल तर याला 
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आमचा प पणे वरोध राह ल. वषय मंजुर क न द र  दाखल करता येत 
नाह . यामुळे मा.महापौर या वषयाला आमचा वरोध आहे तो न दवुन घेणेत 
यावा.  

मा. द ा य  सान े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह खर तर 
पंपर  िचंचवड शहराला एक नवीन हटलर आयु  िमळाला असं हणलं तर  
वावगं ठरणार नाह  आज या सभागृहामधील भाजप या सव सु  नगरसेवकांच 
मी अिभनंदन करतो क , याम ये एक मुकसंमती हणुन आपण या वषयाला 
मंजुर  दे याच काम केलेलं आहे. खरं तर हा वषय आणायचा होता तर १५ 
फे ुवार या आत आणणे आव यक होतं. १ जानेवार ची सभा झाली यानंतरह  
सभा झाली यावेळेस वषय आणला नाह . मा.महापौर साहेब, स ा ढ प नेते 
आजी आ ण माजी यां यावर आरोप करतो क , आ ह  पोटितडक ने सांगत होतो 
क , हा वषय अ यंत मह वाचा आहे. या वषयावर चचा झाली पा हजे. 
शा तीकराचा वषय सु दा असाच ६ म हने ठेवला गेला. यानंतर तो फेटाळला 
गेला आ ण तो शासनाकडे गे यानंतर तो आप या बोकांड  बसलेला आहे. 
या ठकाणी अ/ब/क वभाग केलेले आहेत. या शहराम ये काह  ठकाणी  र ते 
नाह त,पुरेसे पाणी नाह , आव यक सु वधा नाह त, र याचे वाटोळे झालेले आहे  
ितथं तु ह  कर वाढवायचे हणता. ह च जनरल बॉड  याच दवशी दांजली 
वाहून कमान ४ तास जर  चाललीअसती तर   भाजपाचे जे धुत नगरसेवक 
आहेत यां याह  ल ात यायला पा हजे होतं क , हा वषय २० तारखेपयत मंजुर  
केला नाह  तर आयु  आप यावर यांचे िनणय लादणार आहेत. हे ह  
आयु ांनी जाह रपणे सांिगतले आहे. शहरावर कर लाद याचा आयु ांना अिधकार 
आहे आ ण एखादं टडर चुक चं आहे ते र  करा असं आपण सांिगतलं हणतात 
ते मला सांगता येत नाह . हणजे आयु ांनी या शहरातील नागर कांचा खेळ 
केलेला आहे. हा वषय २० फे ुवार लाच का आला १५ दवस आगोदर का आला 
नाह .  

                      ( ग धळ) 

मा.द ा य सान े– मा.महापौर साहेब, मी बोलत असताना म ये कोणी बोलू नये. 
मी काह  मा या घर यासाठ  बोलत नाह . जर का कोणाला चचा करायची असेल 
तर मी बोल यानंतर करावी. हा वषय संपुण शहराचा आहे. सवसामा य 
नागर कांना तु ह  कमीत कमी २४ पट वाढ करणार आहात हणजे १७०० 
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. या टॅ सला ११०००/- .टॅ स येणार आहे. आमची जुनी घरे या प दतीची 

आहेत ती याच प दतीत आहेत जर का ते घर मोडलं असेल कंवा वकलं 
असेल आ ण याची काह  कंमत होत नसेल तर याला टॅ स लादणार असाल 
तर हा अ याय आहे. आयु  साहेब तु ह  काय या शहरातून बदली होऊन 
जाणार आहात पण या शहरातील येक नागर क तु हांला िश या आ ण शापच 
देणार आहे. कोणीह  तु हालंा चांगल हणणार नाह . आ ण आयु  साहेब, 
तुमचा जो दादागीर चा  श द आहे हा कर आ ह  लादणारंच हा श द आपण 
माघार  यावा. या सभागृहाम ये नागर कांनी आ हांला यासाठ च पाठ वले 
आहे.हा कर लादणार ह  दादागीर  चालणार नाह  यासाठ च आ हांला या ठकाणी 
पाठ वलेले आहे. कराचे दर ठर वतांना सव प ा या गटने यांना बोलवायला 
पा हजे होतं,स ा ढ प ने यांना बोलवायचं होतं. यांना तु ह  सांगायचं होतं. 
हणुन माझी आप याला वनंती आहे क , स ा ढ प नेते आ ह  तुमचं एक 

कामगार नेता हणुन स कार केलेला आहे. या शहरात कामगार 
राहतात,सवसामा य  नागर क/कामगार राहतात. या कामगारांवर तु ह  टॅ स 
लादणार असाल तर तु हांला हे भोगावे लागणार आहे.  आ ण नागर कांना मी 
आ हान करतो क , आयु ांनी लादलेला टॅ स कोणीह  टॅ स भ  नका 
महापािलका काह  घर ज  क  शकत नाह . आयु ांना अशाच प दतीन ेकाम 
करायचे असेल, नागर कांना ास दे याचं काम करायचं असेल तर हे चुक चे 
आहे. आम या सव स ा ढ नगरसेवकांना वनंती करतो क , १/२ ट के वाढ 
ठक आहे. शहराला पाणी नाह , दवसाआड पाणी येते आ ण तर  
पाणीप ट म ये वाढ करता मा.महापौर साहेब,आपण कुठ याह  कराम य े वाढ 
क  नये आ ण केलीच तर रा वाद या वतीने आप याला उ र देणेत येईल. 
असे मी जाह र आ हान करतो आ ण थांबतो.  

मा.बापु उफ शञु न  काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह 
हा जो करवाढ चा वषय आहे खरं तर सभागृहातील  सद यांचा असा म आहे क , 
हा वषय स ाधार  प ाने आणलेला आहे. थायी सिमतीकडुन हा वषय द र  
दाखल कर यासाठ  आणलेला आहे. हे शहर सवाच आहे तुमचं पण आहे आ ण 
आमचं पण आहे. खरं तर हा वषय या शहरासाठ  कुठलीह  करवाढ न करता जैसे 
थे ठेवणेत यावे अशी आमची मागणी आहे. आयु  साहेब, तु ह  करवाढ चा  
िनणय घेणार असाल तर आमचा सगळयांचा या गो ीला वरोध आहे. यामुळे 
आयु  साहेब यावेळेस हा वषय द र  दाखल क न आप याकडे येईल 
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या याम ये तु हांला काह  बदल करावयाचा असेल तर कमान आपण सवाना 
व ासात या, सव प ा या गटने यांना बरोबर घेऊन वषय काय आणतो यावर 
आप याला सूचना ा या लागतील. आजपयत आपण कुठ याच गटने यांची िमट ंग 
घेतलेली नाह . खरंतर करवाढ चा मु ा यावेळेस या शहराम ये येतो यावेळेस या 
शहरातील जुनी आ ण नवीन िमळकतकरधारकांम ये करांची जी तफावत असेल ती 
दुर कर याचा आपण य  कर त आहात परंतु येक वेळेस हे स ाधार  प ाचे 
सद य होते. २००७-०८, २०१५-१६ या याम ये काह च बदल केलेला नाह .  त हा 
स ाधार  प ाचे सद य हणुन आ ह  या वषयाला वरोध कर त आहोत आपणह  
कुठलीह  करवाढ क  नये जसे महापौरांनी सांिगतले आहे क , हा वषय द र  
दाखल क न यावेळेस आप याकडे हा वषय येईल यावेळेस आप याला यावर 
िनणय यावयाचा असेल यावेळेस आपण वाढ करणार असाल तर यावेळेस 
आ ह  या वषयाला वरोध क  ध यवाद.  

मा.िमनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह सवात 
थम आज या दवशी हा वषय होत आहे खरोखरच यावर बोल याची काह  

आव यकता आहे का? आ ह  सगळेजण पोटितडक ने या ठकाणी बोलतोय पण मी 
किमशनर साहेबांना वचारते क , या वषयासाठ  १५ फे ुवार ची ह  तार ख िमळाली 
नाह  का, आता आ हांला बोलायचे हणुने बोलायचे, वरोध करायचा हणुन 
करायचा आता भाजपचे नगरसेवक हणतात क , आ ह  हा वषय आणलेला नाह . 
तु ह  वाढ व कर घेवुन शहराम ये न क  कोणकोण या सु वधा नागर कांना देणार 
आहात. या सु वधा ायला पा हजेत या तु हांला देता येत नाह त. तर  तु ह  
नवीन करवाढ कशासाठ  करता आहात. अड च पट तु ह  करवाढ केलेली आहे. 
आ ण याचा फटका सवसामा य नागर कांना बसतो आहे. तु ह  दवसाआड पाणी 
देता आ ण पाणीप ट म ये वाढ केलेली आहे.कुठ याच सु वधा तु ह  सवसामा य 
नागर कांना पुरव या जात नाह त. तु ह  एवढ  मोठ  करवाढ केलेली आहे ते ह  
कोणालाच वचारात न घेता तु हांला कोणाचा काह  ेशर आहे का फ  तु ह  
ऐकुण न ऐक यासारखं कर त आहात खरंच याची गरज नाह . आता वाष क बजेट 
झालेलं आहे याम ये मा या भागाम ये  िशवसेना आ ण रा वाद या 
नगरसेवकाम ये  झरो बजेट दलेलं आहे. काह च तरतुद केलेली नाह . नागर कांना 
तु ह  सु वधा देत नाह  तर कोण या अिधकाराने तु ह  करवाढ कर त आहात. 
माझा आ ण मा या प ाचे वतीने या करवाढ स वरोध अस याचे जाह र करते. 
आ ण आमचा सगळयांचा वरोध न द वणेत यावा.  
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मा.आशा धायगुडे-शडग-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह    
ख-या अथानी इतका मह वाचा वषय यावेळेस आपण सभागृहा समोर आणतो. 
परंतु एक जबाबदार अिधकार  हणुन आपण एखाद  वाढ करतो आ ण ती वाढ 
अशी तशी नाह  अ यंत मोठया माणात ती वाढ आहे. तर आमचं हणणं आहे 
क , जसं बापुंनी सांिगतलं आहे क , आमचा सु दा स ाधार  प  हणुन या 
वषयाला वरोध आहे. कारण नागर कांवर अ याय होणारा वषय आहे. परंतु इतका 
मह वाचा वषय असताना सु दा तु ह  सगळया गटने यांची बैठक घेऊन हा िनणय 
सांगणे आव यक होते. याम ये ह  करवाढ कती होणार आहे याच प ीकरण देणे 
आव यक होते हे आ हांला खालनं सांगाव लागत आहे. या शहराची लोकसं या २५ 
लाख आहे आ ण यातील आ ह  िनवडक १३३ नगरसेवक आहोत तर येक 
नागर कांना यांना लागणा-या सु वधा देणं लागतो यामुळे आमचा येक 
नागर कांशी संबंध येतो. मग इतक  वाढ हणजेच .४०००/- व न डायरे ट ११००० 
.पयत होणार आहे हणजे अड च पट वाढ होणार आहे. आ ण ह  अड च पट वाढ 

कर त असताना आमचे वरोधी प नेते असो, स ाधार  प नेते असो, गटनेते असो 
या सवाना व ासात घेवुन िनणय घेणे आव यक होते. या शहराम ये तु ह  
नागर कांना वेगळया  अशा सु वधा  काय देता आयु  साहेब,तु हाला उ प न 
वाढवायचे असेल तर वाढवा आमचं काह  हणणं नाह .  परंतु यो य वचार क न 
वाढवा. तु ह  उ प न वाढवायचं हणता पण यावेळेला या शहराम ये कोण याह  
सुख-सु वधा न ह या यावेळेला यांनी जागा  घेतले या आहेत हे ह  आपण 
ल ात घेतलं पा हजे. आ ण अशा कारे तु ह  कोणालाह  वचारात न घेता 
आयु ांनी वत:हून हा वषय आणलेला आहे आ ण तो या सभागृहा या पटलावर 
आणलेला आहे. परंतु साहेब याचा अथ असा नाह  क , तु ह  काह ह  करायचं आ ण 
शहरा या वकासाम ये कोणतीह  गती होत नाह , उ चांक कर त नाह  मा  
या ठकाणी अड च पट ने टॅ स वाढ व याचा वषय आणता यावेळेस आपण १३३ 
लोकांना व ासात घेणं म ा  आहे. या १३३ लोकांना हा वषय मा हत न हता. 
मा.महापौर साहेब, आपण कोण याह  कारची करवाढ करायची नाह  आ ण तसं 
करता येत नसेल तर हा वषय पुढ ल सभेचे वेळ  आणावा आ ण यावर सारासार 
वचार क न या पुढ ल सभे या कायप केवर आणावा. आ ण यावर स व तर चचा 
क न यो य तो िनणय घेतला पा हजे. ख-या अथानं आम यासाठ  आ ण  
शहरातील येक नागर कांसाठ   आजचा हा काळा दवस आहे. त हा मा.महापौर 
साहेब, आपण आयु ांना आदेश ावेत क , याम ये सवाना व ासात 
घेत यािशवाय कोण याह  कारची पावले उचलायची नाह त. आ ण आयु  



74 
 
साहेब,तु ह  जु या िमळकती कती आहेत, नवीन कती आहेत आ ण यामुळे 
कती उ प न िमळणार आहे यावर चचा झा यानंतरच वषय आणायला पा हजे 
होता. परंतु कुठलीह  चचा न करता वषय आणला याब ल मी आयु ांचा 
या ठकाणी िनषेध य  करते. आ ण हा वषय अ जबात क  नये. अशी वनंती 
करते आ ण थांबते. 

मा.सिचन िचखले -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, खरं तर 
हा शहरवािसयां या वतीने हा अितशय मह वाचा वषय आहे या वषयावर द ा 
साने असतील, वाघेरे असतील सवच नगरसेवकांनी आपआपली मते मांडलेली 
आहेत. स ाधार  प ा या नगरसेवकांच हणणं आहे क , आ ह  हा वषय 
आणलेला नाह . थायी सिमतीमाफत परत एकदा हा वषय सभागृहासमोर आलेला 
आहे. माग या जीबी ला मी काह  कारणा व  अनुप थत होतो यामुळे या 
वषयावर बोलता आलं नाह . आ ण या वषयावर चचा सु दा झालेली नाह . 
आयु  साहेबांनी कोणतीह  दरवाढ न करता फ  घसारा वाढ वला आहे हे  सांगुन 
आप याला गोलगोल क न सांिगतलं आहे. महापौर साहेब, तुमची िनवड 
झा यापासून मी तु हांला ३/४ वेळा भेटलो यानंतर आयु ांना अ यंत आदराने 
भेटलो. सव वरोधी प ाचे गटनेते असतील, स ा ढ प ाचे गटनेते असतील सवाना 
आ ह  भेटलो. आयु  साहेबांनी खरं तर स ा ढ प ने या या कानावर घालून एक 
बैठक घेवुन यावर चचा करणं अपे ीत होतं परंतु तशी कोण याह  कारची चचा 
झालेली नाह . आ ण माग या २० तारखेला हा वषय घेतला. मा.महापौर 
साहेब,आम या काकांनी सांिगतलं आहे क ,काकांनी एक श द सांिगतला आहे क , 
तु ह  हसायचं आ ण आ ह  रडायचं अशा प दतीचं वातावरण क न पु हा एकदा 
शहरवािसयांसाठ  करवाढ करायची आ ण शहरवािसयांना संकटात टाकायचं खरंतर 
स ा ढ प ा या सद यांनी तु हांला शुभे छा द या. स ा ढ प नेते आ ण 
कामगारांचे आ ण क क-यांचे  नेते  या कामगार नगर  मधील आहेत मा.महापौर 
साहेब,हा वषय चालू असताना स ा ढ प ाचे सद यांच जर आयु  ऐकत नसतील 
तर यांचा काय उपयोग आहे. तुमचं जर आयु  ऐकत नसतील तर स ाधार  
प ाचे नगरसेवक करतात तर  काय पुढे वषय येतोच कसा काय हे समजत नाह . 
आ ण जा त न बोलता आयु ांनी जी करवाढ केलेली आहे याचा महारा  
नविनमाण सेने या वतीन े मी या ठकाणी िनषेध य  करतो.  आ ण स ा ढ 
प ने याला सांगतो क   या वषयाला घेवुन सद य आपले आहेत हा वषय सवानी 



75 
 
वचारात घेवुन   हा जो लादलेला कर आहे तो मागे यावा. अ यथा मी िनषेध 
य  करतो. ध यवाद,जय हंद जयमहारा . 

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, या ठकाणी 
खेदाने नमुद करावेसे वाटते क , हा जो कर लादलेला आहे तो गोरगर बां या 
खशाला का ी लाव याचा आहे आ ण स ाधार  प  मुग िगळुन संमती दे याचं 
काम कर त आहे. थायी सिमतीम य े हा वषय होता हणजे प ने याला हे 
मा हत होतं. २० फे ुवार  पयत िनणय यावयाचा होता. तर तो २० तारखे या आत 
वषय का आणला नाह . आ ण या वषया या बाबतीत भारतीय जनता प ाची 
प कड ढली झालेली आहे. रा याम ये सु दा काय झालेल आहे हे  आपण बघत 
आहोत. इथं आयु ांच काम नागर कां या खसा कापीत आहेत. या वषया या 
िनणयाची अंमलबजावणी झाली तर याला स ा ढ प ाचे नेते जबाबदार असतील. 
आयु ांनी हा िनणय गोरगर बां या माथी लादू नये. असे स ाधार  प ा या 
सद यांना वाटत असेल तर आपण तशा कारचा िनणय,तरतुद करता आली तर 
बरे होईल. अ यथा आ ह  सु दा ग प बसणार नाह . लोकांचे आंदोलन उभे क . 
एका बाजुला लोकांना पाणी िमळत नाह . आ ण पाणीप ट त वाढ होत आहे आ ण 
दुस-या  बाजुला कोणतेह  आयु   असले तर  ते करवाढ करतील आप याला 
अिधकार आहेत पण ते चुक या प दतीने कर त आहात. तर  आपण ते वर त 
तपासून घेणेत यावा. मा.महापौर साहेब, आपण आ ण शासनाने हे तपासून यावे 
आ ण तु हांला ते यो य वाटत असेल तर आ ह  ते मा य करतो परंतु जुनी 
िमळकत आ ण नवीन िमळकत यां याम ये टॅ सची खुप मोठया माणात तफावत 
दसून येत आहे. हे आ हांला मा य आहे परंतु या प दतीने बोजा वाढणार आहे 
तो बोजा न पेलवणारा आहे. यासाठ  चचा होणं गरजेचं होतं. ३ पट पे ा जा त 
नागर कांवर बोजा बसणार आहे. आ ण तो बोजा एकदम न पेलावणारा आहे. एका 
बाजुला चालू असलेली मंद , वाढणार  महागाई, शा तीकर यापुव  शा तीकर आ ण 
मुळ टॅ स ह  दो ह  एक  के यामुळे नागर क मुळ टॅ स सु दा भरत नाह त आ ण 
शा तीकर सु दा भरत नाह त. आ ण हणुन तु हांला नागर कांचे नळकने शन 
तोडावे लागतात, नोट सा ा या लागतात या सगळया गो ींचा अवलंब करावा 
लागतो. यापे ा सुलभ प दतीने पैसे भरायला कोणालाह  अडचण येणार नाह  
गर बांनाह  पैसे भरता यावे आ ण नगरसेवकांनाह  ास होणार नाह  असा आपण 
सुवण माग काढावा अशी मा.महापौरांना वनंती आहे.ध यवाद.  
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मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, आज या 
करवाढ या वषयाचा मी या ठकाणी िनषेध करते. िनषेध यासाठ  करते क , आपण 
सगळया सद यांनी सांिगतलं क , ह  करवाढ सवसामा य नागर कांना परवडणार  
नाह . हे जर  बरोबर असलं तर  यासाठ  आपण काह  अंशी जबाबदार आहोत. 
काका तु ह  काह  वाईट वाटून घेऊ नका पण  मगाशी आपण  किमशनर साहेबांना 
जी उपमा दली ती न पटणार  होती. किमशनरसाहेबांनी यांच प    डसबर या 
थायी सिमतीम ये दलं होतं. आ ण तो वषय जनरल बॉड म ये आता आलेला 

आहे कारण कायदा, िनयम असा आहे क , २० फेबुवार या आत िनणय यायचा 
असतो. करआकारणीचा वषय नेहमी फे ुवार  म ह याम ये यायचा असतो. मी 
किमशनरची बाजु अ जबात घेत नाह . आ ण घेणार पण नाह . परंतु जनरल 
माणसासारखी उपमा देता ती पटत नाह  एखादया उ च वभुषीत असणा-या 
य ला आपण अशा कारची उपमा देवु शकत नाह . मा.महापौर साहेब, मी 
तुम या बोल याचा िनषेध करते आ ण यांनी जी उपमा दलेली आहे तो 
सभागृहा या कामकाजातून काढून टाकणेत यावा. मा.महापौर साहेब. द.४/१/२०२० 
ला आयु ांच प  होतं ते थायी सिमतीला वषय आला थायी सिमतीने हा 

ताव फेटाळला/ द र  दाखल केला यानंतर आप याकडे हा ताव आला परंतु 
दुदवाने या दवशी २० तारखे या सभेम य ेआपण अं कता करणाम ये दांजली 
होती, म हलांवर अ याचार झालेले होते आ ण मग आपण सभा तहकुब केली. 
वषय आप या सगळयांना मा हती होता आ ण आ हांला मा हत होतं क , हा वषय 
मंजुर करायचा नाह . तु ह  काय करायचे ते करणारचं पण कर वते आ ह  पण 
आहोत. तु ह  हणता आता कायदा लागु करा आ ह  हणतो सभागृहाम ये 
अजडयावर जे वषय असतील या दवशी सभा तहकुब झा यानंतर  या दवशी  
सभा असेल या सभेम ये या वषयावर िनदश दे याचा अिधकार या सभागृहाला 
आहे. असं महारा  महानगरपािलका अिधिनयम सांगत आहे. आयु  साहेब, तुम या 
अिधकारात हा कर लागु होत नाह . कारण या नागर कांनी आ हांला या 
सभागृहात पाठ वलं यां यावर करवाढ लागु हावी या मताचे आ ह  अ जबात 
नाह . २ हजार कोट  . टॅ सची थकबाक  आहे. शा तीकर धरलं तर १ लाखपासून 
ते ३ लाखापयत आ ण ३ लाखापासून ते ५ लाखापयत आ ण ५ लाखा या पुढचे  
आ ह  करसंकलनचे अिधकार  तुम या पाठ मागे बसलेले आहेत यांना मा हती 
मागीतलेली होती. याम ये ४ टाईप या. वष या, िमळकतीची सं या, सन २००० 
सालापासून लोकांनी टॅ स भरला असेल तर २००० सालापासूनचा टॅ स या मी 
करसंकलन या मॅडमला वचारलं तर या हणा या माझा तो वषय नाह च, तुमचा 



77 
 
वषय नाह , आमचा वषय आहे. हे सभागृह आ ह  चालवतो. िनणय जर  तुमचे 
असले तर  ते खरे, खोटे, चांगले/वाईट या शहरा या ीकोनातून मह वाचे 
असतील, कसे असतील  हे बघ याचं काम सु दा आमचे आहे. आप याशी संपक 
झाला आपण हणले प  ा जो वषय सभागृहा या पटलावरती असेल तु ह  
करवाढ केली. साहेब अजडयावर जे,जे वषय असतील याची मा हती सद यांनी 
मागीतली तर ती तु हांला  उपल ध  क न ावी लागेल. आ हांला तु हांला पण 
बरोबर यायचे आहे, शहराकडेह  बघायचे आहे, नागर कांकडेह  बघायचे आहे हणजे 
एका वेळेस आ हांला चार ठकाणी बघायचे आहे. याम ये मी आप यालाकडे वत: 
त ार केलेली आहे. मी करआकारणी या बाबतीत सांगते, मा या ऑ फस या २२०० 
केअरफुटाचे बल आले. मी आहे प ह या मज यावर आ ण ऑ फस आहे 

तळमज यावर या दवशी तुमची लोक चालली होती मी घाईघाईने हणले जे काह  
बल असेल ते घेऊन टाका. २०१४ ला ॉपट  घेतली आ ण २०१८ ला करआकारणीचं 
प  आलं हणुन मी त ार केली  मला असं वाटलं क , एखादया वेळेस ह  माझी 
ॉपट  आहे मा या ॉपट चा जो काह  टॅ स आहे तो आला पा हजे. मी 
ामा णकपणे तु हांला सांिगतलं. असे कती लोक तु हांला ामा णकपणे सांगतील. 

आयु  साहेब, या शहराम ये तुम या टॅ सपे ा आम या  ॉपट ला खुप  मह व 
आहे  याला खुप पैसे लागतात. यामुळे तु ह  असेसमट करताना आ या  
इमारती या न द म ये चुका होत असतात. आता वषय असा आहे क , ५०० 
केअरफुटाचे खाली घर बांधले आहे वर ३ मजले आहे आ ण मग याला पण 

शा ती कर लावणार का, आ ण मग ५०० केअरफुटापयतचा शा ती कर शासनाने 
माफ केलेला आहे. शासनाचे तसे प  आलेलं आहे. या याम ये साहेब आप याकडे 
खचड  क न ठेवलेली आहे. आ ण या खचड मुळे आ हांला काह  कळतंच नाह  
आ ण हणुन आप याला वनंती आहे क , हा जो टॅ स आहे िन तपणे 
मोठमोठया कंप याकडे,इमारतीकडे टॅ स आहे. आपण पेपरला जाह र नोट स दलेली 
आहे. या कंप याकडुन टॅ स वसुल कर यासाठ  आपण कोटात गेलो यांच काय 
हणणं आहे, आपलं काय हणणं आहे या यावर का याकुट झालं तर काह  होत 

नाह . माग या पंचवाष क या आगोदर मी वत: मागणी केली होती क , जे, जे 
टॅ स भरत नाह त यां यावरती ज ी या कारवाईचा बडगा उगारा आता काह  
लोकांकडे १७ कोट , १८ कोट  . थकबाक  आहे यांच काय करायचं तु ह  काह च 
केलं नाह  तर काय होणार आहे यांचा यवसाय छोटा आहे, याला काम नाह   
यांना तु ह  ह े क न या. या महानगरपािलके या ीकोनातून आ ह  

सगळयांनी एक चांगला वचार करणं गरजेचं आहे. महानगरपािलका  टकली तर 
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आपण टकणार आहोत आ ण नागर कांना सु वधा िमळणार आहेत. स ा कोणाची 
आहे याचा काह  फरक पडत नाह . आ ह  पण सुपातुन जा यात आलो. पण काह  
गो ीत पण सुटसुट तपणा आणला पा हजे. तो आपण आणत नाह . महापौर साहेब, 
आप याकडे अजुन वेळ गेलेली नाह . आपण जीबी तहकुब जर  असली तर  
अजडयाम ये कुठलाह  फेरफार केलेला नाह . न याने आपण काह  मंजुर क  
शकणार नाह . जे क ,साहेब तु ह  आता करणार आहात यु आर राँग या यासाठ  
मी हायकोटाचं दार वाजवणार  तु ह  समजदार आहात मी  काय बोलले ते 
तु हांला समजल आहे. ह  सभा ५/६ म हने आधी आली असती आ ण याम ये 
र ॉ पे ट ह वषय आणला असता तर आ ह  मंजुर केला नसता आ ण क ह  
दला नसता आ ह  सगळे िनयम पाळतो. माझा प  असो अथवा वरोधी प  
असो िनयम पाळायचे. मा.महापौर साहेब, इथं आप याला कोणी आणलेल नाह   
किमशनरांच जे हणणं आहे ते यां या ठकाणी  परफे ट आहेत. महापािलके या  
हता व द हे सभागहृ कंवा  आयु   िनणय घेऊ शकत नाह त पण कधी 
र ॉ पे ट ह इफे ट आपण र ॉ पे ट ह म ये जात नाह  यामुळे िनणय 
घे याचा अिधकार हा पुणपणे  आपला आहे. आप या या जीबी या अजडयावर 
असले या वषयावर वाद अस यामुळे आपण जो िनणय घेतला जो द र  दाखल 
कर याचा वषय आहे तोच मा य आहे या शहरातील नागर कांना प कार बंधु या 
मा यमातुन आवाहन क  इ छते क , कोणीह  खोटया अफवांना बळ  पडू नका 
एक .सु दा करवाढ होणार नाह . आमचा श द आहे तु हांला  भारतीय जनता 
पाट  जे बोलते तेच करते यासाठ  आ ह  कट ब द आहोत  एवढंच मी सांगते 
जय हंद जय महारा . 

मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब-ू मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह करआकारणीचा वषय हा शासनाने आणलेला आहे.आ ण मला 
वाटते क ,सभागृहातील कुठ याह  वरोधी प ाने स ाधार  प  हे न सांगता  
आपण एकमुखाने या वषयाला वरोध करणे गरजेचं आहे. शासनाने या 
प दतीने हा वषय आणलेला आहे. अ जत ग हाणनी सांिगतले आहे क , भाजपाने 
या वषयाला मुकसंमती दलेली आहे. अ जबात नाह , आ ह  सवजण या वषयाला 
वरोध करतो आहे. आ ण जसं िसमाता नी सांिगतलं क , उ ा पीआयएल दाखल 
क न कोटात जा याची वेळ आली तर  भारतीय जनता पाट  या यावर पाऊल 
टाकणार आहे याम ये कुठलीह  शंका घेवु नका. आ ण आ ह  वरोधी प ाना पण 
हेच सांगणार आहे क , भारतीय जनता पाट  नागर कांना आवाहान करणार आहे 
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क , ह  करवाढ शासनाने सभागृहाला व ासात न घेता केली तर आ ह  कुठलीह  
करवाढ न भर याचं आवाहन करणार आहे. याम ये कुठलेह  दुमत नाह . कुठलीह  
दुट पी भूिमका नाह . कमीशनरसाहेब, आपण नागपुर महापािलकेम ये एवढं चांगल 
काम के यानंतर  एवढा मह वाचा वषय असेल आ ण महापािलकेचे उ प न 
वाढ व याचा वचार आपला असेल तर   तुमचं आ कत य होतं क , सव सद यांना 
व ासात घेवुन, चचा क न हा वषय आणणं आव यक होतं. शासनाची ह  
कुठली प दत आहे मला समजलं नाह . आ ण महापौर साहेब, आपण पण 
किमशनरसाहेबांना आदेश ायला पा हजे क , हा वषय जनरल बॉड म ये 
आण या या आगोदर किमशनरसाहेबांनी ेस कॉ फर स घेवुन सांिगतलं आहे क , 
जर हा वषय सभागृहाने नाकारला कंवा द र  दाखल केला तर शासन हणुन  
आ ह  ह  करवाढ करणार आहे ह  कुठली प दत आहे. आ ण मग या प दतीनं 
जर तु ह  काम करायचं ठरवलं असेल तर किमशनर साहेब, आ ह  पण तु हालंा 
याच प दतीनं अटॅक क  आ ह  स ाधार  प  हणुन या प दतीने भारतीय 

जनता पाट चे एक जबाबदार प  हणुन  या शहरा या वकासा या ीकोनातून 
आ ह   आवाहन कर त आहे क , शासन चुक या प दतीने काम कर त आहे 
याला आ ह  साथ देणार नाह . आ ण मला आवाहन करायचेआहे क , सभागृहाने 

हा वषय द र  दाखल कर याचा िनणय  घेतलेला आहे.  तसं महापौर साहेब, 
तुम या  अ य तेखाली सव  गटने यांची एक बैठक घेवुन  आ ण आयु ांनी हा 
करवाढ चा वषय याम ये ठेवुन या ठकाणी मा यता झा यानंतरच करवाढ लागु 
करावी एवढ च वनंती मी या िनिम ाने करतो.  

मा.झामाबाई बारणे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  या 
वषयावर ब-याच नगरसेवकांनी पोटितडक ने  या शहरातील नागर कां या ीने 
करवाढ या वषयावर आप या भावना य  केले या आहेत. मी आप याला सांगू 
इ छते क , या शहराम ये अनेक भागातून नागर क नोकर या िनिम ाने आलेले 
आहेत. आ ण यांना करवाढ ह  दु पट/ित पट होणार  असेल तर ती यांना 
परवडणार  नाह . आ ण आप याला सु दा नागर कां या समोर जायला परवडणार 
नाह . काह  भागाम ये २ दवसांनी ३ दवसांनी पाणी येत आहे. लोकांना वेळेवर 
पाणी िमळत नाह . यामुळे ह  करवाढ थांबली पा हजे. ब-याच सद यांनी सांिगतले 
आहे क , रा वाद या काळाम ये शा तीकर लावला गेला आ ण यामुळे यांना 
स ा गमवावी लागली. परंतु रा वाद या काळाम येच शा ती कर माफ करणेत 
यावा असा ठराव झालेला आहे पण याची अंमलबजावणी झालेली नाह . यावेळ  
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मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप यांनी शा तीकर माफ झाला नाह  हणुन 
आमदारक चा राजीनामा दलेला होता. शा तीकर माफ होणार होता हणुन आपले 
अनेक कायकत मुंबईला गेले होते. यावेळेस शा तीकर माफ झाला नाह  हणुन 
आमदारांनी राजीनामा दलेला होता. यामुळे सव नागर कां या भावना दुखाव या 
गे या हो या. हणुन या करवाढ ला माझा वरोध न दवावी अशी वनंती करते 
आ ण थांबते. 

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह खरं तर हा 
वषय द र  दाखल करायचा असतांनाह  मा या या स मा.सद यांना या वषयावर 
चचा करावयाची होती. खरंतर मा याह  पाट चं असंच हणणं होतं क , 
शहरवािसयांना करवाढ लादली नाह  पा हजे. आ ण यासाठ च या शहरवािसयांना 
करवाढ न करता हा वषय द र  दाखल केलेला आहे. पण या वषयावर चचा 
झाली आ ण कधी कधी आमचा कती वरोध आहे आ ण भारतीय जनता पाट ला 
कंवा नगरसेवकांना असं वाटतंय क , शहरातील नागर कांना कर लादला गेला 
पा हजे असा चुक चा समज वृ प ा या मा यमातून कंवा वरोधी प ातील काह  
नगरसेवक अशा कारचा अप चार कर त आहेत. हणजे शहरवािसयाची काळजी 
रा वाद ला आहे आ ण शहरवािसयांची काळजी आ हांला नाह . मला असे वाटते क , 
या शहरावािसयांची सवात जा त  काळजी भारतीय जनता पाट  हणुन आ हांला  
आहे. आ ण कधी कधी आपण मोघम बोलतो, आ ण सांगतो क ,जनरल डायर  
आ ण िसमाता नी सांिगतलं क , काका जनरल डायरनी आप या देशाला वातं य  
िमळ यासाठ  यांनी, यांनी काम केलेले आहे यांना गोळया घाल याचं काम 
केलेले आहे. आ ण एक चांगला किमशनर आहे तशी जर प र थती असती तर 
आ ण या रा याम ये बाण कुठे गेला  असं कोणी तर सांिगतलं बाण रा वाद कडे 
गेला, क  बाण काँ ेसकडे गेला. आ ण याची प रणीती काय झाली यात या ५० 
ट के अिधका-यां या बद या झा या नां हणजे हे जर किमशनर चांगले नसते या 
ज ांचे पालकमं ी अ जतदादा आहेत  यांच एकतफ  नेतृ व आहे यामुळे यांनी 
किमशनरची बदली केली असती नां. एखादया चांग या अिधका-यां या पाठ मागे 
आपण तेवढेच जबाबदार ने उभे राह ल पा हजे. आयु ांच प  डसबर म ह यातील 
आहे आ ण थायी सिमतीने हा वषय द र   दा ल केलेला आहे. तर  आपण या 
सभागृहाचा २/२ तास वेळ वाया घालवतोय. खरं तर आयु ांनी प ीकरण 
द यानंतर माझी अपे ा होती  सव स मा.सद याचं  यांनी वचारले या ांच 
उ र िमळालं होतं, यांच समाधान झालेलं होतं परंतु या वषयावर बोलणं आ ण 
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बोल यातून खरं तर आ ह  या शहरवािसयां या मागे कती ठामपणे उभे  आहोत  
हे खरं तर आ ह ह  सांगतो. शा तीकरा या संदभात सगळेजण बोलले खरं तर या 
शा तीकराचं भूत हे तुमचं आहे काका,तुमचं आहे. आ ह  तो कायदा केला नाह   
आ ण माग या  महापािलका सभेम ये आपण १०० ट के शा तीकर र  करणेत 
यावा असे आपण हणलेले आहे. चुक या वषयाला भारतीय जनता पाट  कधीच 
समथन करणार नाह . आज आमची स ा आहे मला खा ी आहे या पुढ या दोन 
वषा या काळाम ये या शहरातील लोकां या हतासाठ  लोक हत िनणय खरं तर 
आ हांला यायचे आहे आ ण आ हांला स ेवर यायचं आहे. त हा आरोप करणं 
आ ण भारतीय जनता पाट ला बदनाम करणं कारण िनवडणुका जसजशा जवळ 
येतील आंदोलनं तशाच प दतीनं  वाढणार आहेत,आरोप तशाच प दतीनं करणार 
आहेत. पण या आरोपाचा प रणाम आम यावर कधीच होणार नाह . कारण आ ह  
कधीच चुक चं काम कर त नाह .  यामुळे या शहराला अजुनह   चांग या प दतीचं 
हणजे पा याचा वषय आहे या वषयावर ज हा चचा क न यावेळेस 

भाऊसाहेबांचा या वषयावर खूप अ यास आहे. याह  वषयावर आपण चचा क  
पण आता सभागृहाचा वेळ न घालवता खरं तर हा वषय द र  दाखल झालेला 
आहे आ ण हे सगळयां या मनासारखं होत असेल तर आ ण िसमाता नी सांिगतलं 
क , ह  सभा कुठ या कलमानुसार नाह  पण या शहरवािसयांवर कुठलीह  करवाढ 
लादली जाणार नाह . याची जबाबदार  सु दा आ ह  िन तच घेत आहोत आ ण 
अशा प दतीचं काम सु दा आपण १०० ट के क . मा.महापौरांना वनंती करतो 
क , खरंतर द ा काकांनी जनरल डायरचा जो वषय काढला तो आज या 
सभागृहा या कामकाजातून तो वगळावा एक चांगला अिधकार  आप याला िमळाला 
आहे. तर या या पाठ मागे आपण ताकद ने उभं राहावे एवढंच सांगतो आ ण 
थांबतो.  

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

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

                                                         ------ 
 
मा.िभमाबाई फुगे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
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             वषय मांक – ३ 
दनांक – २६/२/२०२०         वभाग – मा.आयु  
      
       संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पापु/९९/२०२०,  
               द.३०/०१/२०२० 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६३३ द.५/२/२०२० अ वये. 
 

           मा.महापािलका सभा ठराव .१४७, दनांक २८।०२।२०१८ तसेच 
मा.महापािलका सभा ठराव मांक १८७, दनांक २०।०४।२०१८ अ वये पाणीप ट  
दराम ये सुधारणा कर यात आलेली असून यानुसार पाणीप ट  आकार यांत येत 
आहे.  स थतीत शहरात पा याचे सम यायी प दतीन े वाटप कर यासाठ  य  

कर यात येत आहेत. तथा प येक नळ जोडावर ल पाणी वापरावर िनयं ण ठेवण ेश य 

नाह . सबब या ठकाणी वशेषत: उतारावर ल भागात जा त पाणी उपल ध होते. यामुळे 

तेथे मानका पे ा जा त पाणी वापर कर याची वृ ी दसते व उंचावर ल भागात पा याचा 
तुटवडा जाणवतो. सम यायी पाणीपुरवठा कर यासाठ  १०० LPCD पे ा जा त पाणीवापर 

करणा-या ाहकांवर वचक ठेव या या ीन े १०० LPCD पे ा जा त पाणी वापरासाठ  

जा त दर लावण ेआव यक आहे.  उपरो  बाबी वचारात घेऊन पाणीप ट चे  सुधा रत दर 

ता वत कर यांत येत आहेत, तसेच यानंतर दरवष  तूत आदेशातील सव कार या 
दरांम य ेवा षक ५ ट के वाढ ता वत करणेत येत आहे. 

                       पाणीप ट  ता वत दर  

१) िनवासी वापरासाठ  ित कुटंुब / सदिनका ित म हना     

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

           
अ. . LPCD 

ित माह ित 
सदिनका पा याचा 
वापर ( िलटस 

म ये) 

पाणीदर ( ित 
१००० िलटस 
साठ  ) सन 
२०१९-२० 

पाणीदर ( ित 
१००० िलटस 
साठ  ) सन 
२०२०-२१ 

१ ४० १ ते ६००० र. .०.०० र. .०.०० 

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

३ १०१-१३५ १५००१ ते २०००० र. .४.२० र. .४०.०० 
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४ 
१३५ या 

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

                         
 
  ित माह ित सदिनका २०००१ िलटस पे ा ( १३५ LPCD ) जा त पाणी वापर 

करणा-या ाहकांना उपरो  त यात नमूद केलेली प ह या ६००० िलटस ित 
माह ित सदिनका इत या पाणी वापरासाठ ची शू य दराची सूट लाग ू राहणार 
नाह . अशा ाहकांना १ ते ६००० िलटस पाणी वापरासाठ  उपरो  त यातील 
६००१ ते १५००० या लँबमधील दर लागू राह ल, हणजे अशा ाहकांना ित माह 
ित सदिनका १ ते १५००० िलटस या लँबसाठ  उपरो  त यातील र. .८.०० हा 

दर लागू राह ल.  

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

रे टॉरंटस, दुकान,े इ. 
 
 

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०१९-२० र. .५२.५० 

सन २०२०-२१ र. .५५.०० 

 
३) खाजगी शै णक सं था, वसितगृहे, शासक य-िनमशासक य 

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

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०१९-२० र. .१५.७५ 

सन २०२०-२१ र. .१७.०० 

 
४) धािमक थळे, अनाथा म, वृ दा म,  धमादाय आयु  यांची 

मा यता असलेली ना नफा ना तोटा या त वावर चाल व यात 
येणार  मंडळे. 

 

आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  
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सरसकट 

सन २०१९-२० र. .१०.५० 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 

 
५) टेड यम. 

 

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०१९-२० र. .२१.०० 

सन २०२०-२१ र. .२२.०० 

 
 

६) मनपा इमारती / िमळकतीं – Book Adjustment क रता 
 

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०१९-२० र. . १०.५० 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 

 
 

७) ह बाहेर ल िनवासी इमारती – देहूरोड कँ टो मट बोड  
 

        पंपर  िचंचवड मनपा ह बाहेर ल देहूरोड कँ टो मट बोडा या 
ह तील िनवासी इमारतींसाठ  देहूरोड कँ टो मट बोडास 
खालील माण ेसरसकट दराने पाणी दे यात येईल. 
 

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 

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

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

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

 

 

अ. . LPCD 

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

पाणीदर ( ित 
१००० िलटस 
साठ  ) सन 
२०१९-२० 

पाणीदर ( ित 
१००० िलटस 
साठ  ) सन 
२०२०-२१ 

१ ४० १ ते ६००० र. .०.०० र. .०.०० 

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

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

४ 
१३५ या 

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

 
 

ित माह ित सदिनका २०००१ िलटसपे ा (१३५ LPCD) जा त पाणी 
वापर करणा-या ाहकांना उपरो  त यात नमूद केलेली प ह या ६००० 
िलटस ित माह ित सदिनका इत या पाणी वापरासाठ ची शू य दराची 
सूट लाग ू राहणार नाह . अशा ाहकांना १ ते ६००० िलटस पाणी 
वापरासाठ  उपरो  त यातील ६००१ ते १५००० या लँबमधील दर लागू 
राह ल, हणजे अशा ाहकांना ित माह ित सदिनका १ ते १५००० िलटस 
या लँबसाठ  उपरो  त यातील र. .४.०० हा दर लागू राह ल. 

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

i)  झोपडप ट  पुनवसन क प (वापर १३५ LPCD माणे) 
झोपडप ट  पुनवसन क पातील इमारतींना ित सदिनका माणे 
मािसक बल दे यांत यांवे. 
 

आिथक वष 
दर ित म हना ित 
सदिनका 

सन २०१९-२० र. .३६.७५ 

सन २०२०-२१ र. .३८.६० 
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ii) झोपडप ट  वैय क नळजोड (वापर ९० LPCD माणे) 

झोपडप यांमधील वैय क नळजोडाची पाणी बले वा षक प दतीने 
दे यात यावीत. 
 

आिथक वष 
दर ित वष ित वैय क 
नळजोड 

सन २०१९-२० र. .१९८.०० 

सन २०२०-२१ र. .२१०.०० 

 
iii) झोपडप ट तील गट नळजोड (Group Connection) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

अनिधकृत नळजोड िनयिमत करणे व यांना आकारावया या पाणीदराबाबत 
यापूव चेच धोरण कायम ठेव यात येत आहे. सदर धोरणा या अथिन प ीबाबत 
(Interpretation)  अथवा अ य कोणताह  ासंिगक वाद उ व यास यासंबंधी 
िनणय घे याचा अिधकार मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना 
राह ल. तर  उपरो माणे पाणी दर बदला बाबत या धोरणास मा यता देणेकामी 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
मा.माधवी राजापूरे -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.अिभषेक बारणे  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

           आिथक 
वष 

दर ित वष ित वैय क 
नळजोड 

सन २०१९-२० र. .५६७.०० 

सन २०२०-२१ र. .६००.०० 
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ठराव मांक- ५१०           वषय मांक – ३ 
दनांक – २६/२/२०२०          वभाग – मा.आयु  
    

       संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पापु/९९/२०२०,  
              द.३०/०१/२०२० 
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६३३ द.५/२/२०२० अ वये. 
 
     वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
 
 अनुकूल-८१         ितकूल- ० 

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

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 
  
ठराव मांक- ५११           वषय मांक – ४ 
दनांक – २६/२/२०२०          वभाग – मा.आयु  

 

    संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/शअ/ता/४/५३/२०२० 
       द.०४/०२/२०२०  

      २) मा. थायी सिमती कड ल ठ. .६६३९ द.५/२/२०२० अ वये.         

       महानगरपािलका ह मधील र यास व वध सं था यांचेकड ल भुिमगत 
सेवा वा ह या टाकणेसाठ  महापािलकेकडे र ता खोदाईस परवानगीची मागणी 
करतात.महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम २३९ नुसार सदर 
सं थांना महानगरपािलके माफत र ता खोद यास परवानगी दे यात येते.  सदर 
र यांवर सेवा वा ह या साठ  खोदकाम के यानंतर सुरळ त वाहतुक साठ  र ते 

दु त/पुववत करणे आव यक असते. स थतीत बांधकाम सा ह य, यं सामु ी व 
मनु यबळ यात बाजारभावातील होत असलेली भरमसाठ वाढ व यामुळे 
इ ा चर या भांडवली खचात मो या माणात वाढ झा याने मनपास  र यावर 
मो या माणावर भांडवली खच करावा लागतो. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
मधील कलम २४१ नुसार सदर भांडवली खच हा काह  माणात वसुल हावा या 
कर ता अशा सं था/कंपनी यांना र ता खोदाईस परवानगी देताना मा.आयु  
यांचा  द.६/१/२०१७ या मा य तावानुसार र ते दु त/पुववत करणेसाठ  
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सा.बां. वभाग पुणे यांचेकड ल सन २०१६-१७ या दरसुची नुसार येणारे शु क 
स थतीत वापरले जात आहे.  यानुसार  र ता पुववत कर यासाठ  आकारावया या 
शु काबाबतचे प रप क अ वये शहर अिभयंता कायालयाकडून द.३/३/२०१७ रोजी 
िनगत कर यात आलेले आहे. सदर र ता पुववत कर यासाठ  आकारावयाचे 
स थतील शु क ठर वताना चराची ं द  ह  रोड रोलरची १.८ मी. इतक  ं द  
गृह त ध न ठर वणेत आले आहे. 

स थतीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत  र ता खोदाई केलेनंतर 
र ते पुववत करणेसाठ  खाली माणे दर आकार यात येत आहे.  

प  अ) : र ता पुववत कर यासाठ  आकारावयाचे शु क 

अ. . र याचा कार 
सुधार त दर 
र. .   

  

(चराची ं द  
कमीतकमी 
१.८० मी) 

१) 
जिमनीमधुन 
खोदकाम 

१९९०/- ित 
मीटर 

२) 
खड मु म 
बीबीएम/एमपीएमसह

३६५९/- ित 
मीटर       

३) डांबर  र ता 
९३३३/- ित 
मीटर ४) 

डांबर  र ता (पुण 
जाड ) 

५) फुटपाथ 
८१३९/- ित 
मीटर 

६) पे ह ंग लॉक 
६२६७/- ित 
मीटर 

 प   ब) : मनपा अिधभार 

अ. . 
र ता ं द  
(मीटर) 

मनपा अिधभार 
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र याला 
समांतर 
खोदाई 
अस यास 

र यावर 
काटकोन 
खोदाई 
अस यास 

१ 
 १८ मी. पे ा 
कमी 

. १५००/ 
ती मीटर 

. ७०००/ 
ती मीटर 

२ 
१८ मी.ते ३० 
मी. खालील 

. २०००/ 
ती मीटर 

. १०,०००/ 
ती मीटर 

३ 
३० मी. ते ४५ 
मी. खालील 

. 
२५००/ 
ती मीटर 

. १२,०००/ 
ती मीटर 

४ 
४५  मी. व 
यापुढे 

. ३०००/ 
ती मीटर 

. १५,०००/ 
ती मीटर 

क  शासन, महारा  शासन, एम.एन.जी.एल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था 
यांना पुणे महानगरपािलका ह त भूिमगत केबल टाकणेसाठ  पुणे मनपाचे मा य 

र ते खोदाई शु काम ये चालू दरा या ५०% सवलत देणेबाबतचा ठराव पा रत 
केलेला आहे. पुणे महानगरपािलकेकडून  महारा  नॅचरल गॅस िल. यांना र ता खोदाई 
करणेसाठ  र. .२७७४ ती रिनंग मी. इतका दर आकारला जातो. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात भूिमगत गॅसवा हनी टाक यासाठ  र ते 

खोदाईस परवानगी या चाल ूदराम ये सवलत िमळणेबाबत मे.महारा  नचॅरल गॅस 
िल. यांनी वनंती केलेली आहे. 

महारा  नॅचरल गॅस िल.यांचेकड ल मागणीः- 

महारा  नॅचरल गॅस िल. यांनी महानगरपािलकेकड ल दर जा त अस याने र ते 
दु तीचे दर कमी क न पुणे महानगरपािलका व सावजिनक बांधकाम वभाग 
तसेच महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी मया. यांना दे यात येणा-या दरातील 
सवलतीनुसार  भूिमगत गॅस पाईप लाईन टाकणेसाठ  र ते खोदाईस परवानगी 
िमळणेबाबत वनंती केलेली आहे. 
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घरगुती वयंपाक व इतर वापरासाठ  तसेच, शहरातील वाढत असले या मो या 
माणातील दुषण रोख यासाठ  चार चाक  वाहनांसाठ   नैसिगक वायूचा वापर 

कर याचा क  शासनाने मह वकां ी उप म हाती घेतलेला आहे. याच माण,े शहर  

भागात सी.एन.जी. चा वापर वाढवून घरगुती वापरातील एल.पी.जी. िसलडर ािमण 

भागासाठ  जा तीत जा त माणात उपल ध क न दे याचे उ  क  शासनाने 
िन त केलेले आहे. नैसिगक वायू ( सी.एन.जी.) हा एल.पी.जी. पे ा सुर ीत व 
व त अस याने व २४ तास अखंड त पुरव याची शा वती अस याने शहरातील 

नाग रकांसाठ  याचा उपयोग होणार आहे. शहरात अशा कार या नैसिगक वायूचे ( 
सी.एन.जी.) भुिमगत पाईपलाईन टाकणेचे व पुरवठा कर याचे कामकाज महारा  
नॅचरल गॅस िल.यांचे माफत चालू आहे.  

भुिमगत गॅसवा हनी शहरातील नाग रकांसाठ  उपयु  अस याने यासाठ  
महानगरपािलकेचे देखील योगदान असणे आव यक वाटते. यासाठ  महारा  नॅचरल 
गॅस िल. यांना भुिमगत गॅसवा हनी टाक यासाठ  आव यक असणा-या र ता खोदाई 
परवानगीसाठ  महापािलकेमाफत आकार यात येणारे शु कात सवलत  देऊनर ता 
खोदाई केलेनंतर र ता पुववत करणेसाठ  Lumpsum  र. .३०००/- ती र.मी.  इतके 
शु क आका न मनपा अिधभार माफ  करण ेआव यक आहे. तर , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह म ये म.ेमहारा  नॅचरल गॅस िल. यांना र ते खोदाई या चालू 
दराम ये सवलत देऊन र ता खोदाई कलेनंतर  सव कार या  र यां या कारासाठ  
(जिमनीतून खोदकाम, खड मु म बीबीएम/एमपीएम सह, डांबर  र ता पुण जाड , 

फुटपाथ व पे ह ंग लॉक) र ता पुववत करणेकर ता Lumpsum  र. .३०००/- ती 
र.मी.  इतके शु क आका न मनपा अिधभार माफ करणेसाठ या धोरणा मक 
िनणयासाठ या तावास मा यता देणेबाबत मा.महापािलका आयु  यांची मगाणी 
असली तर , MNGL कंपनीकडून मनपाचे सव कारचे वकास कामे करतांना MNGL 

कंपनी या गॅस लाईन व न काम करणेसाठ  व वध कारचे चाजस MNGL कंपनीस 
अदा करावे लागतात याम ये मनपास सवलत िमळणे आव यक आहे. तर  MNGL 

कंपनीस मनपाकडून र ते खादाई सवलत देताना मनपा या कामांसाठ  MNGL 

कंपनीकडून व वध कारचे चाजस माफ करणसे मा यता देणते येत आहे. 
मा.उषा मुंढे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

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

      -----  

(ग धळ) 

मा.आशा धायगुडे-शडग े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 

ठराव मांक- ५१२           वषय मांक – ५ 
दनांक – २६/२/२०२०          वभाग – मा.आयु  
   
  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/१४२/२०२०  
           द.०४/०२/२०२० 

२) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६४१ द.५/२/२०२० अ वये. 
 

        पंपर  िचंचवड शहर हे महारा ातील वेगाने वाढणारे शहर आहे. 
याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड शहरातील सावजिनक वाहनतळ धोरणास (पाक ग 

पॉिलसीस) मा. थायी सिमती ठराव . २६३९, द.०९/०५/२०१८ व मा.महापािलका 
सभा ठराव .२०५, द.२२/०६/२०१८ अ वये मा यता िमळाली आहे. याअ वये 
पंपर  िचंचवड शहरातील पा कग पॉिलसी नुसार शु क आकारणेबाबत िन वदा 
.४८/२०१९-२०२० िस द करणेत आली होती. सदर िन वदा वकृतीचा कालावधी 

तीन वेळेस वाढ वणेत आला तथा प वाढ वले या िन वदा वकृत कालावधी म ये 
एकह  िन वदा ा  झाली नाह . यामुळे उपरो  मा.महापािलका सभा ठराव मांक 
अ वये मंजुर करणेत आलेले दर खालील माणे सुधार त करणे आव यक आहे. 

याचा तपशील खालील माण-े   

वाहनाचा कार Zone A, Zone B, Zone C साठ चे दर 
र. . ित तास 

दुचाक  ५/- 
र ा ५/- 

चारचाक  १०/- 
टे पो/चारचाक  िमनी 

क 
१५/- 

िमनी बस २५/- 
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खाजगी बस १००/- 
क/ ेलर १००/- 

    सदर पा कग पॉिलसी या कामासाठ  अ याधुिनक तं ानाचा वापर 
कऱ यात येणार असून Parking App तयार क न पा कगचे िनयं ण ठेव यात 
येणार आहे. तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २४३(अ)(१) नुसार सुधा रत 
दरास मा यता देणेत येत आहे.  

मा.उषा मुंढे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

      -----  

(ग धळ) 

मा.आशा धायगुडे-शडग-े मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 

ठराव मांक- ५१३            वषय मांक – ६ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  
 

     संदभ- १) मा.राज  गावडे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव-    
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६४९ द.५/२/२०२० अ वय.े 
  

        पंपर  िचंचवड मनपा ह म य े िनगड -दापोड  र यावर पंपर  ते 
वारगेट या मे ो मािगकेचे काम महामे ो माफत करणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड 

मनपा ते वारगेट या मािगकेची लांबी १६.५९ क.मी. असुन यापैक  पंपर  ते 
दापोड  असा ७ क.मी. मािगका व ६ टेश स पंपर  िचंचवड मनपा ह म य ेयेत 
आहे. या क पासाठ  क शासन, रा यशासन  व पंपर  िचंचवड व पुण ेमनपा 
यांचेकडुन अथ सहा य करणेत येत आहे. भ व यात मे ोचे काम िनगड  पयत 
सुमारे ५.५० क.मी. लांबीचे करणेत येणार आहे. पं.िचं.मनपा ह मधील मे ो 
क पा या खचा या १०% ह सा प.ंिचं.मनपास देय आहे. पंपर  ते वारगेट या 



93 
 
मािगकेचे काम पुण े मे ो या नावाने करणेत येत आहे. याम य े पंपर  िचंचवड 
मनपाचा / शहराचा कुठेह  समावेश करणेत आलेला नाह . पंपर  िचंचवड मनपा 
देशाम य े वकासािभमुख मनपा हणुन ओळखली जाते. तर  शहरातील 
नाग रकां या भावनांचा वचार करता तसेच शहराचे अ मतेचा वचार करता ‘पुण े
मे ो’ ऐवजी ‘पुण े पंपर  िचंचवड मे ो’ अस े नामकरण करणेत याव.े तसेच 
मा.महापौर, उप महापौर, थायी सिमती-अ य  सव गटनेते व सव नगरसद य 
यांनीह  अशा कारचे नामकरण करणेबाबत मागणी केली आहे. तसेच पंपर  येथील 
पु य ोक अ ह यादेवी होळकर चौक, पंपर  येथे मे ो टेशनचे काम चाल ुआहे. या 
चौकामधील ेडसेपरेटरला पु य ोक अ ह यादेवी होळकर समतल वलगक तसेच 
चौकामधील बीआरट  बस टेशनला आ ह यादेवी होळकर चौक, मोरवाड  असे 
नामकरण करणेत आलेल े आहे. याच धत वर या चौकामधील मे ो टेशनला 
पु य ोक अ ह यादेवी होळकर चौक, पंपर  अस ेनाव देणेबाबत मागणी आहे. तर  
पुण े व पंपर  िचंचवड शहरातील स या चाल ुअसले या मे ोस ‘पुण ेमे ो’ऐवजी 
‘ पंपर  िचंचवड पुणेमे ो’ व मोरवाड  चौकातील मे ो टेशनला ‘ पंपर ’ ऐवजी 
‘पु य ोक अ ह यादेवी होळकर, पीसीएमसी पंपर  मे ो टेशन’अस े दु ती 
नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.उषा मुंढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१        ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 

मा.आशा धायगुडे-शडग-े मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 
              वषय मांक – ७ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  
 
          संदभ- १) मा.झामाबाई बारणे, मा.आरती च धे यांचा ताव –   
               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६५४ द.५/२/२०२० अ वय.े 

       

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत यशवंतराव 
च हाण मृती णालय व इतर ०७ णालये व २८ दवाखाने कायरत आहेत. 
सदर दवाखाना व णालयांम ये व वाय.सी.एम. णालयाम ये मनु यबळाअभावी 
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णसेवा देणेकामी अडचण होत आहे. तसेच याबाबत वारंवार त ार  ा  होत 
आहेत. यामुळे वै कय अिधकार / त  वै कय अिधकार  व इतर पॅरामे डकल 
पदे आव यकतेनुसार तातड ने भ न णसेवा सुरळ त करणे आव यक आहे.  
यानुसार आज द.०५-०२-२०२० रोजी या मा. थायी सिमती सभेम ये झाले या 

चचनुसार णालयातील आव यक पदे भरणेसाठ  शासनाने वाय.सी.एम. णालय 
व वै कय वभागांतगत आव यक पदे कं ाट  प दतीने भरणेकामी स व तर 
पदां या आव यकतेनुसार सोबतचे प  अ व प  ब नुसार शासनामाफत 
मनु यबळ उपल ध क न घेणेस मा यता देणते यावी.  
मा.उषा मुंढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
(ग धळ) 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ द र  दाखल करणेत यावा 
अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.अिभषेक बारण े– मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
ठराव मांक- ५१४            वषय मांक – ७ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  

 

      संदभ- १) मा.झामाबाई बारणे, मा.आरती च धे यांचा ताव –   
         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६५४ द.५/२/२०२० अ वय.े        

       वषय मांक ७ द र  दाखल करणेत येत आहे.  

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 

मा.अचना बारण-े मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
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ठराव मांक- ५१५            वषय मांक – ८ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  

 

        संदभ- १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे  यांचा ताव –   
          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६५५ द.५/२/२०२० अ वय.े    

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील थेरगाव स.नं.९ मधील 
मनपा उपयोगासाठ  आर त जागेवर BOT त वावर यापार  क  बांधणेस मनपा 
सभा ठराव .४५९४, द.२९/१०/२००१ अ वये मा यता िमळाली होती. याबाबत 
त कालीन नगरसद यांचे नुसार मनपामाफत कामाची िन वदा िस द केली. सदर 
क पाबाबत BOT किमट  म ये र. .६.१० कोट या तावास मा यता िमळालेनंतर 
द.१३/०७/२०१० रोजी पा  िन वदा धारक मे.ओम ॉपट ज यांचे समवेत दु यम 
िनबंधक यांचेकडे न दणीकृत करारनामा करणेत आला. करारनामा केलेनंतर भुमी 
जंदगी वभागामाफत द.१४/०९/२०१० रोजी मे. ओम ॉपट ज यांना जागेचा ताबा 
देणेत आला. तथा प, मा.नगर सद यां या मागणीनुसार भुमी जंदगी वभागामाफत 
द.०२/१०/२०१० रोजी ताबा दले या जागेचा ताबा थिगत करणेत आला. सदरचे 
जागेचा ताबा न िमळा याने मे.ओम ॉपट ज यानंी द.०२/११/२०११ रोजी मा. उ च 
यायालय मुबंई येथे दावा दाखल केला. सदर दा याचे मा.उ च यायालयाचे 

आदेशा वये मनपा माफत मा.अित.आयु  यांनी सदर करणी मे.ओम ॉपट ज 
यांचे समवेत सुनावणी घेऊन द.०६/०३/२०१२ रोजी मनपाने मा. उ च 
यायालयाम ये ित ाप  सादर के यानुसार क प र  केला असलनेे जागेचा 

ताबा देता येणे श य नाह  असा आदेश दला. सदरचे अित.आयु  यांनी दलेला 
आदेश र  करणेबाबत मे.ओम ॉपट ज यांनी पुन:  मनपा व द मा.उ च 
यायालयाम ये द.१३/०४/२०१२ रोजी दावा दाखल केला. सदरचे दा याबाबत 

मनपामाफत यानुसार मे.ओम ॉपट ज यांना द.२५/०३/२०१३ रोजी सदरचा 
क प का र  करणेत येवू नये याबाबत कारणे दाखवा नोट स बजावणेत आली. 
यानुसार द.०९/१०/२०१४ रोजी पुढ ल माणे आदेश िनगत केल.े याम ये मे.ओम 
ॉपट ज यांनी करारनामा कलम १२.१ नुसार सदरचे करण आ ब ेशन लवादाकडे 

देणते यावे. असे नमुद केले.सदरचे मा. अित. आयु  यांनी द.०९/१०/२०१४ रोजी 
दलेला आदेश र  क न जागेचा ताबा िमळणेकामी मे.ओम ॉपट ज यांनी मा. 
उ च यायालयाम य े द.०७/०४/२०१५ रोजी दावा दाखल केला. सदर दा याबाबत 
मा. उ च यायालयाम ये द.०८/०१/२०२० रोजी सुनावणी झाली व 
द.११/०१/२०२० रोजी मा.उ च यायालयाने पुढ ल माणे आदेश दले. सदर 
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करण मा. उ च यायालयाने ९० वष भाडे करारापोट  देय असलेली एकुण 

र. .१२.०० कोट  इतक  िन त क न सदरची र कम मे.ओम ॉपट ज यांनी 
मनपास ावयाची आहे. तथा प, स थतीम ये मनपाकडे अितर  जागा उपल ध 
नस याने सदर ठकाणी मनपाचे कचरा संकलन क  असुन उवर त जागा ह  खेळाचे 
मैदान हणुन वापर यात येत आहे. सदरची जागा पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणाकडून मनपास िमळालेली आहे. यामुळे शासन मा यता नसताना सदरची 

जागा देता येणार नाह . सदर आर ीत जागा पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरण यां याकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे ह तांतर त झाली आहे. 
या कामासाठ  जागा दली आहे. याच कामासाठ  सदर जागेचा वापर होणे गरजेचे 

आहे. सदर यायालयीन येत पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणास 
सहभागी क न घेणेत यावे. तसेच सदर करणी पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणाचा अिभ ाय घेणेत यावा. मनपास जागेची आव यकता ल ात घेता 

उपरो  नमुद केले माणे मा.उ च यायालया या आदेशानुसार मे.ओम ॉप टज 
यांना जागेचा ताबा न देता या िनणया या व द मा.सव च यायालयात मनपा 
माफत अ पल दाखल करणेस मा यता देणते येत आहे. 

मा.उषा मुंढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 

मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक- ५१६            वषय मांक – ९ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  
 

  संदभ- १) मा.मिनषा पवार व मा.अनुराधा गोरख ेयांचा ताव. 
        २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२७ द.१७/१/२०२० अ वये.    
  

             व ुत वभागा या उप अिभयंता व ुत या पदाचे अंितमसेवा जे ता याद  
द.१८/१२/२०१२ रोजी िस  करणेत आलेली आहे. सदर सेवा जे ता याद  तयार 
करताना शासन वभागामाफत उप अिभयंता घोडे व मोरे हे एकाच दवशी उप 
अिभयंता पदावर पदो नती ारे जु झा यान े ी.घोडे हे वयान े ी.मोरे यां या पे ा 
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मोठे अस यान े महारा  नागर  सेवा जे तेचे विनयमन १९८२ मधील जे तेची 
सवसाधारण त व े ४(३) मधील तरतुद  नुसार ी.घोडे यांना सेवाजे ता याद त 
ी.मोरे यांचे आधी सेवाजे ता मांक मंजूर करणेत आला आहे. सदर बाबीस 
ी.मोरे उप अिभयंता ( व) यांनी हरकत घेतली असता शासनान ेवर ल िनयमा या 

आधारे ी.मोरे यांची हरकत फेटाळून लावलेली आहे. तसेच याच सेवा जे ता 
याद त द.२८/०८/२००८ रोजी पदो नती होवून जु होणारे उप अिभयंता 
ी.च हाण एम.एम, ी.धुमाळ दलीप, ी.सोनवण ेमाधव व ीमती लता बाबर हे 

एकाच दवशी जू झालेल े असून सु ा वर ल महारा  नागर  सेवा जे तेचे 
विनयमन १९८२ मधील जे तेची सवसाधारण त व े ४(३) मधील तरतूद नुसार 
वयान े अनु म े ी.सोनवण े माधव, ीमती लता बाबर, ी. दलीप धुमाळ व 
ी.च हाण माणीक या मान ेसेवा जे ता म देण ेआव यक होते परंतु शासन 
वभागान े चुक न े ी.च हाण मा णक, ी. दलीप धुमाळ, ी.माधव सोनवण े व 
ीमती लता बाबर असा सेवा जे ता म चुक वलेला आहे. यामुळे सेवा जे  

असणारे ी.सोनवण ेमाधव व ीमती लता बाबर यांचेवर पुढ ल पदो नती साठ  
अ याय होत आहे. यामुळे सदरची उप अिभयंता व ुत या पदाची सेवाजे ता याद  
दु त क न ी.सोनवण ेमाधव व ीमती लता बाबर यांचेवर होणारा अ याय दूर 
करण ेअ याव यक आहे. याकर ता महारा  नागर  सेवा जे तेचे विनयमन १९८२ 
मधील जे तेची सवसाधारण त व े४(३) मधील तरतुद  नुसार ी.घोडे व ी.मोरे 
यांना दले या सेवा जे तेचे िनयमानुसार ी.माधव सोनवण ेव ीमती लता बाबर, 

ी. दलीप धुमाळ व ी. मा णक च हाण या मान े सेवा जे ता याद  दु त 
कर यास मा यता दे यास तसेच स ा व ुत वभागाचे अ थापनेवर ल कायकार  व 
उपअिभयंता ( व) पदाचे दु त सेवाजे ता याद  नुसार सेवाजे ता ठरणारे उप 
अिभयंता ी.माधव सोनवण ेयांना पदो नती देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.िनमला कुटे -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
(ग धळ) 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 
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मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक- ५१७            वषय मांक – १० 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  

 

   संदभ- १) मा.कमल घोलप व मा.अनुराधा गोरख ेयांचा ताव. 
        २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३० द.०७/०२/२०२० अ वय.े    
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम य े३५ लाख पे ा जा त झाडे 
आहेत. यांचे जतन व संर ण करण ेकर ता महारा (नागर  े ) झाडाचे संर ण 
व जतन अिधिनयम १९७५ अंमलात आहे. महारा  (नागर  े ) झाडाचे संर ण व 
जतन तरतुद नुसार करण ३ कलम ५(१)(२)नुसार वृ अिधकार  नेमणुक करण े
आव यक आहे. सदर तरतुद या अनुषंगान े पंपर  िचंचवड महापािलका थायी 
अ थापनेवर ‘वृ  अिधकार ’(गट-अ) या अिभमानाचे एक पद र. .१५६००-३९१०० 
ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीत एक नवीन पद ( प  अ) मनपा अ थापनेवर 

िनमाण कर यास तसेच सदर पद िनमाण क न ी. काश मोगल गायकवाड 
“उ ान अिध क”(वृ ) या पदासाठ  आव यक शै णक व अनुभव अहता धारण 
कर त पा  अस यान े यांची ‘वृ अिधकार ’(गट-अ) या पदावर पदो नतीन ेनेमणुक 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.        

                           प  अ 

   वृ संवधन वभागासाठ  न यान ेवग- १ पद िनमाण करावयाचे मा हतीप क  

अ.
.  

पदाचे नांव वतेन ेणी मंजुर 
पद 

न यान ेिनिमती करावयाची 
पदे अहता 

१ वृ अिधकार   
(वग - १) 

१५६०० – 
३९१००- 

६६००( ेडवेतन) 

०१ १००% पदो नतीन े उ ान 
अिध क (वृ ) वग २ 
या पदाचा कमान ३ 
वषाचा अनुभव असण े
आव यक 

 
मा.िनमला कुटे -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
(ग धळ) 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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      अनुकूल-८१          ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 

मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक- ५१८            वषय मांक – ११ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  

 

       संदभ- १) मा.कैलास बारण ेव मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव. 
             २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .१६ द.८/१/२०२० 
                अ वये.   
 

 पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या महारा  शासन, नवनगर 
वकास वभाग अिधसुचना .पीएस-१८९३/१४१२/युड -१३, दनांक २८ नो हबर 
१९९५ अ वये मंजूर वकास आराखडयात तथा प महारा  शासन, नगर वकास 
वभाग अिधसुचना .पीसीएन-१६९७ /९३४/ . .८९/न व-२२, मं ालय, मुंबई, 
दनांक १५ नो हबर १९९७ अ वये मंजूर वकास आराखडयात मौजे भोसर  येथील 
स.नं.१५ पै. व स.नं.१४ पै. मधील २४.०० मी. ं द र ता व १२.०० मी. र ता 

ता वत आहे. मौजे भोसर  येथील नाग रकांची दळणवळणाची गैरसोय होत 
अस याने व वाहतुक या ीने स.नं.१५ पै. व १४ पै. िमळकतीमधील मंजूर 
वकास योजनेतील २४.०० मी. (स.नं.१५ पै.) व १२.०० मी. (स.नं.१४ पै.) ं द 
र ता वकिसत करणे आव यक आहे. र याने बािधत े  हे खाजगी 
िमळकतधारकाचे अस याने भूसंपादन करणे आव यक आहे. तर   पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास ािधकरण मंजूर वकास योजनेतील मौजे भोसर  येथील द णो र 
१२.०० मी. ं द र यापासून ते एम.आय.ड .सी. ह पयत स.नं.१५ पै. व १४ पै. 
मधील २४ व १२ मी. ं द (पुव-प म) र याचे े  भूसंपादन अिधिनयमा वये 
संपादन करणेकामी भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे 
पाठ वणेकर ता व सदर भूसंपादनास येणा-या खचास मा यता देणेस व खच र कम 
अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेची मागणी 
असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 



100 
 
             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 

मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक- ५१९            वषय मांक – १२ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  

 

           संदभ - १) मा.महापिलका आयु  यांचे  
                     जा. . था/EWS /७०/२०२० द.१८/१/२०२०  
        २) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ . 
                     था/EWS /७१/२०२० द.१८/१/२०२०    
                  ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५०६  
                     द.२०/०१/२०२० अ वये. 

 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत क य गृहिनमाण व शहर  गर बी 
िनमुलन मं ालयान े िनगिमत केले या धानमं ी आवास योजने या मागदशन 
सुचनांचा अवलंब क न ठक ठकाणी आर त जागांवर सवासाठ  घरे संक पनेवर 
आधार त धानमं ी आवास योजना राब वणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास योजनेअंतगत राब व यात येणा-या 
योजनेक रता मा.महापािलका सभा ठराव .३९, द.२०/०६/२०१७ मंजूर आहे. सदर 
ठरावानुसार स थती च-होली, रावेत व बो-हाडेवाड  येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  घरे बांधण े क प चाल ूआहेत. 

   सदर योजनेअंतगत वकास आराख यातील EWS, HDH आर त जागा 
ता यात घेऊन या ठकाणी २.५ चटई िनदशांक वाप न क पास शासन मा यता 
घेऊन बांधकाम परवानगी िनयमानुसार (DCR) पयावरण वभागा या परवानगी 
ा ीनंतर क प राब वणेत येत आहे. यानुसार स थतीत खालील क पांचे 

सुरवात करणेत आली आहे. सदर क पाम य े१४ ते १५ मजली इमारतीम य े३० 
चौ.मी. चटई े ा या सदिनका बांधणेचे िनयोजन आहे.  

   सदर योजना ह  खाजगी भागीदार ारे परवडणा-या घरांची िनिमती करण े
(Affordable Housing in Partnership) या घटकाचा अवलंब क न राब वणेत येत 
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आहे. या घटकांतगत क  शासनाकडून १.५ ल  ित सदिनका इतके अनुदान 
उपल ध क न दे यात येणार आहे. या घटकाखाली ३० चौ.मी. चटई े ापयतची 
घरकुल ेअनु ेय आहेत. या घटकाखाली रा य शासनामाफत ित घरकुल र. .१ 
ल  इतके अनुदान अनु ेय राह ल. यानुसार खालील क पांना रा य तर य 
मा यता व संिनयं ण सिमती, क य मा यता व सिनयं ण सिमती यांचे मा यतेन े
राब वणेस मा यता घे यात आली आहे. 

 पंत धान आवास योजनेचे पंपर  िचंचवड शहरातील इ छुक लाभाथ ना लाभ 
क न देणेकामी मा.महापौर यांचे समवेत सव प नेते यां या झाले या बैठक त 
पुढ ल माण े या पार पाडणेबाबत िनणय घेणेत आल ेआहेत. 

१) दले या कालावधीम य े इ छुक लाभाथ न े मनपान े दले या िलंक ारे 
आव यक फॉम ऑनलाईन भ न, सदर फॉमची ंट काढून तो नागर  सु वधा 
क ाकडे तृत करावयाचा आहे.  

२) न यान े फॉम भरणारे - या लाभा यानी यापुव या सव णात भाग 
घेतलेला न हता यांनी वतःचा फॉम व कागदप  े (आधार काड, रेशन काड, पॅन 
काड, वोटर काड, जात माणप , उ प न दाखला, बँक पास बुक, वीज बल, ित 
क पासाठ  .५,०००/- (ड .ड .) डमांड ा ट, २ पासपोट आकाराचे फोटो) 

तपासणीसाठ  पा ता पडताळणी नागर  सु वधा क ाकडून क न घेण े आव यक 
राह ल व याच ठकाणी सदर फॉम व कागदप  ेव र. .५०००/-  चा D.D. जमा 
केलेनंतर पोहोच पावती देणेत येईल. 

३) यापुव  फॉम भरलेल े- या लाभाथ नी यापुव या सव णाम य ेभाग घेऊन 
अज सादर केला होता यांनी फ  ऑनलाईन फॉम भ न याची ती सह 
र. .५०००/- चा D.D. जमा केलेनंतर पोहोच पावती देणेत येईल. तसेच मधील 
कालावधीत िनयमानुसार उ प नापे ा वाढ अथवा वतःचे मालक चे घर 
घेत यामुळे पुव  फॉम भरले यांपैक  सदर इ छुक लाभाथ  सोडतीत भाग घेणेस 
अपा  ठरतील. 

४) .२ नुसार सादर होणारे अज नागर  सु वधा क ामाफत पडताळणी 
करावयाची झालेस सदर क ांना आव यक िश ण, मा हती व तं ान वभाग व 
CLTC माफत देणेत येईल व य  फॉमचे तपासणी व पडताळणी फ  हणून 
नागर  सु वधा क ास र. .२५/- ित फॉम पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 
अदा करणेत येईल. 
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५) सदर येचा कालावधी ३० दवस राह ल.  

६) सव पा  लाभा याची याद  ऑनलाईन वेबसाईटवर िस द क न लॉटर  
प दतीन ेसोडत काढून येक क पाकर ताचे लाभाथ  िन त करणेत येतील. 

७) इ छुक लाभाथ नी भरावया या फॉमम य ेतीन क पांचा वक प भरणेस 
मुभा असेल. 

८) र. .५०००/- ह  सदिनके या कंमतीतून वजावट करणेत येईल व सदिनका 
न िमळाले या लाभाथ ना सदर र कम परत करणेत येईल. 

९) ित ा याद  ठेवण ेअथवा र  करणेचा कायदेशीर अिधकार मनपान ेराखून 
ठेवलेल ेआहेत. 

पंत धान आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील खालील 
क पांची स थतीत वाटप कर याचे ता वत करणेत येत आहे. सदर 
क पांना पयावरण दाखला व महारेरा अंतगत न दणी देखील कर यात आलेली 

आहे. या येक क पांचे िन वदेनुसार होणा-या खचावर आधार त ित सदिनका 
खच िन त केलेला आहे. येक क पासाठ  लाभाथ  ह सा खालील माण े प  
अ नुसार येत आहे. 

प  अ 
 

अ ..  क पाचे 
नाव 

एकुण 
सदिनका 

ित 
सदिनकेची 
बांधकाम 

कमत 

)र..लाखात(  

ित सदिनका 
क  शासन 
अनुदान 

)र..लाखात(  

ित सदिनका 
रा य शासन 

अनुदान 

)र..लाखात(  

ित 
सदिनका 
लाभाथ  
िह सा 

)र. 
लाखात(  

१ च होली १४४२ ९.१९ १.५० १.०० ६.६९ 

२ रावेत ९३४ ९.४५ १.५० १.०० ६.९५ 

३ बो हाडेवाडी १२८८ ८.७१ १.५० १.०० ६.२१ 

एकुण ३६६४     
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उपरो  त या माण े ित सदिनकेसाठ  क शासन र. .१.५० लाख, रा य 
शासन र. .१ लाख अनुदान देणार आहे. तसेच उव रत र कम हा लाभाथ  ह सा 
राहणार असून तो ३ ट यांम य े(४०%+४०%+२०%) लाभा याकडून घे यात येणार 
आहे. सदर क पाचे आिथक या अितकाय म व अित यवहाय (Most 

Economical Feasiblity) वसुली या पयायापैक  लाभाथ कडून घरकुल या 
कंमतीपोट  वसूल करावयाचे ह याची र कम वर ल माण ेअसून सदर र कम 
बांधकामा या ठरा वक ट यानंतर घेणेत येणार आहे. ह याचे ट प े रेरा 
िनयमानुसार ठेव यात आलेल े आहे. तसेच सदर क पामधील मुलभूत सु वधा 
वषयक (Infra Work) काम,े भाववाढ फरक अदायगी ह  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके माफत कर यात येणार आहे. हणजेच महानगरपािलकेचा आिथक 
सहभाग हणून सदर क प मनपाचे जागांवर करण े व क पातील सु वधा 
पुर वणेचा खच, वकास शु क माफ  व भाववाढ खच, अ थापना खच या व पात 
असणार आहे.   

 सदर क पांचे एकुण ३६६४ सदिनकांसाठ  लाभाथ  व लाभाथ  ह सा व 
सोडत या िन त करण ेआव यक आहे. तर  च-होली, रावेत व बो-हाडेवाड  
येथील क पांसाठ  लाभाथ  व लाभाथ  ह सा व सोडत या िन त करणेचा 
वर ल माण े तावास मा यता देणते येत आहे. 

 मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 

मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक- ५२०            वषय मांक – १३ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  
        संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                जा. .वायसीएमएच/१७/का व/३६/२०२० द.१८/१/२०२०   

महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयात उपचार घेत 
असताना मृ यु झा याने तसेच सदर णांची अिथक प र थती हाला खची 
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अस याने यां यावर कर यात आले या औषधोपचाराचे एकुण बील र कम पय े

४७,९४६/- (अ र  र.   स ेचाळ स हजार नऊशे शेहचाळ स) वसुल करणे श य 
नस याने ते  मा पत करणे आव यक आहे. 

मा.महापािलका सभा ठराव . ४३१ द. ७/९/२०१९ अ वये णांची बेताची 
आिथक प र थती व मानवते या ीकोनातुन महापािलके या यशवंतराव च हाण 
मृती णालयासह मनपा या सव णालयात उपचाराकर ता दाखल झाले या 
णाचा उपचार चालु असताना कंवा णालयात दाखल असताना मृ यु झा यास 

सदर णाचे मृ युसमयी असणारे थक त बील माफ करणेस मा यता दलेली आहे. 

ी.वामन ीपती वाघमारे नामक णांस दनांक ११/०२/२०१८ रोजी 
वाय.सी.एम. णालयात उपचाराकर ता  दाखल केलेले होते. सदर णांवर 
वाय.सी.एम. णालयात द.११/०२/२०१८ ते द. २७/०३/२०१८ या कालावधीत 
औषध उपचार केलेले आहेत. सदर ण दनांक २७/०३/२०१८ रोजी मयत झालेले 
आहेत. सदर णांवर दनांक २७/०३/२०१८ अखेर केले या औषध उपचाराचे एकुण 
बील र. . ४७,९४६/-  (अ र  र.   स ेचाळ स हजार नऊशे शेहचाळ स) झालेले 
आहेत. परंतु णांची आिथक प र थती हालाखीची अस याने सदर बलापैक   र. . 
२०,०००/-(अ र र. . वीसहजार) मा.योगेश बहल, नगरसेवक यांचे सांगणेव न माफ 
केलेले आहे. सदर बलापैक  उवर त र. . २७,९४६/-(अ र  र. . स ावीस हजार 
नऊशे शेहचाळ स) भरणेबाबत मयत य  वामन ीपती वाघमारे यांचे नातेवाईक 
ी. मा ती बाब ुमांजरे, ओटा कम, पीनगर, िनगड , यांना या कायालयाकड ल प  

.वायसीएमएच/८ब/का व/४३२/ २०१९ द. ०२/०३/२०१९  अ वये कळ वले होते. 
तथा प, “तपास लागत नाह , सबब परत”असा पो टाचा शेरा नमुद क न सदरचे प  
परत आलेले आहे. 

            मयत य  वामन ीपती वाघमारे यांचे उपचाराची थक त र कम वसुल 
होणे श य नाह . मानवते या ीकोनातुन मा.योगेश बहल, नगरसेवक यां या 
सांगणेव न एकुण र. .४७,९४६/- (अ र  र.   स ेचाळ स हजार नऊशे शेहचाळ स) 
पैक   र. .२०,०००/-(अ र  र. . वीस हजार) माफ केलेले असले तर  सदर एकुण 

र कम .४७,९४६/-(अ र  र.   स ेचाळ स हजार नऊशे शेहचाळ स) मा पत 
करणे आव यक आहे. अ यथा सदरची र कम लेखा पर णाम य े आ ेपाधीन 
िनघ याची श यता आहे. यामुळे सदर र कम मा पत करणे बाबत मा. थायी 
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सिमतीने  द. २७/१२/२०१९ रोजी वषय मांक ७३, ठराव  मांक ६२३८ नुसार 
मा यता दलेली आहे.  

मा. मु य लेखाप र क यांचे द. ५/११/२०१९ चे शेराकंनानुसार सदर 
र कम मा पत करणेस मा यता देणेत येत आहे.     

मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 
 
मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
 
ठराव मांक- ५२१            वषय मांक – १४ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  
 
          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                  जा. .नर व/का व/१२/२३/२०२० द.२२/१/२०२०   

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे अिधसूचना 
.पीसीसी/३०९६/१८०१/सीसर-२६१/न व-२२, द ११/०९/१९९७ अ वये करणेत 

आली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह ची वकास योजना 
महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस-१८०५/१०५०/सीआर-
७९५/०७/न व-१३, द.३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द. १८/०८/२००९ 
रोजी या िनणया वये पुनः िस  केलेला भाग वगळता उव रत वकास योजना मंजूर 
असून, शासन िनणय .ट पीएस १८९२/१६०/ .  ५८/१२/पुनबाधणी 
.२७/१२/ईपी मंजुर  /न व-१३ द.०२/०३/२०१५ अ वय ेउव रत भाग या वकास 

योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मंजूर 
वकास आराखडयातील मौजे दघी येथील स.नं ८७ पै व ६४ पै  म ये आर ण . 
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२/१३३ टेिलकॉम सटर (Telecom Center) या योजनाक रता  ४० आर े  आर ीत 
आहे. 

          सदर आर ण बाबत अजदार ी मोद वसंत बेलसरे यांनी म. ा.व 
नर.अिधिनयम १९६६ कलम ४९ अ वय े शासनास नोट स दली होती. 
द.०४/०१/२०१८ रोजी या प ा वये मा. धान सिचव, नगर वकास वभाग यांना 
इकड ल वभागामाफत सं व तर अहवाल पाठ व यात आला व सदर अहवानुसार 
वषयां कत आर ण पुणे–आळंद  र यालगत असून बीआरट  र यालगत वाहनतळ 
व त सम सु वधा उपल ध कर यासाठ  सदर जागा मनपास उपयु  ठरेल 
व  यामुळे उ  आर ण कलम ५० अ वये र  हो याऐवजी मनपा म. ा.व 
नर.अिधिनयम १९६६ कलम ३७ अ वये उ  आर णाचे योजन बदलून फेरबदलाचा 

ताव शासनास मा. महापािलका सभे या मा येतेने व हत कायवाह  पूण क न 
सादर करेल असे कळ वणेत आले होते. 

   यानुसार द.०५/०१/२०१८ रोजी शासनाकडे सुनावणी झाली. तसेच द. 
०५/०२/२०१८ चे प ा वये सहा यक महा यव थापक, बी.एस.एन.एल यांनी मा.उप 
सिचव ,नगर वकास वभाग यांना सदर उ  आर ण बाबत यांना आव यकता 
नसून सदर आर ण र  करणे बाबत वनंती केली होती व सदर पञाची त 
इकड ल वभागास पाठ व यात आलेली होती.   

  वर ल सुनावणी या शासनाकड ल द.२३/०२/२०१८ रोजी या प ा वये उ  
आर ण बाबत कलम ५० अ वये र  हो याऐवजी कलम ३७ अ वये उ  
आर णाचे योजन बदलून फेररबदलाचा ताव शासनास महापािलका सभे या 
मा यतेने व हत कायवाह  पूण क न सादर करणेबाबत कळ वणेत आले आहे. 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मंजूर वकास आराख यातील मौजे दघी 
येथील स.नं ८७ प,ै६४ पै  मधील आर ण . २/१३३ टेिलकॉम सटर (Telecom 

Center) या योजनाक रता  ४० आर े  पुणे – आळंद  र यालगत असून बीआरट  
र यालगत वाहनतळ व त सम सु वधा उपल ध कर यासाठ  सदर जागा मनपास 
उपयु  ठरेल असे मत आहे. महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ अ वये सदर आर णाची जागा टेिलकॉम सटर ऐवजी वाहनतळ व त सम 
सु वधा या  वापरासाठ  असा बदल करणेस मा यता िमळणे कामी मा. महापािलका 
सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.   
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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह चे मंजूर वकास 
योजनेतील  मौजे दघी येथील स.नं ८७ व ६४ पै ४००० चौ.मी े ाचे आ. .२/१३३ 
“टेिलकॉम सटर” या योजनाऐवजी “ वाहनतळ व त सम सु वधा “ अस े योजन 
कर याकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदल कर यास मा यता व फेरबदलाची पुढ ल वधैािनक कायवाह  पूण क न 
फेरबदलाचा ताव शासन मा यतेसाठ  सादर कर यास  महापािलका आयु  यांना 
ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे.          

मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 
 
मा.उषा मुंढे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
 
ठराव मांक- ५२२            वषय मांक – १५ 
दनांक – २६/२/२०२०           वभाग – मा.आयु  
 
        संदभ- १) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प   
                 . वभाअक/३/का व/२१/२०२० दनांक ५/०२/२०२० 
 

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

           सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  

शौचालय नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर 
हागणदार  मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. 
रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण 

११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध 

करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन 
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यांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,१४,९६१/- व ९,१०,५४,९७४/- असे एकुण     र.  

१४,०३,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

            ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून यके लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/-, रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे 
वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत 
आहे.  व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०१/२०२० 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका शेरा 

ज हा पुण े
 

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज केले या कुटंुबांची सं या 

१८०५३ 
 

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

 अजाची सं या 

१८०५३ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १५४८९ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 

वैय क 
घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१५४६९ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
१०६७९ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४७९० 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज पूण 
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                   सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते आला.  

 मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

(ग धळ) 
 

मा.अॅड.मोरे र शेडग े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक- ५२३          वषय मांक – १६ 
दनांक – २६/२/२०२०         वभाग – मा.नगरसिचव  

 

सिम यांचे अहवाल 

मा. वधी सिमती 

     अ) दनांक ०३/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

     ब) दनांक १७/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा 

११०३८ 
लाभाथ  

GOI+GOM=६६२.२८लाख 
     GOI = २०००/-व  

   GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   २२०.७६ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण    ८८३.०४  लाख 

 
िनगत करणेत 

आलेला 

दुसरा ह ा 

१०३९५ 
लाभाथ  

  GOI+GOM=४१५.८०लाख 
     GOI = २०००/-व  

    GOM=४०००/- ह सा 

  
    ULB  =२०७.९० लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण      ६२३.७ लाख 

 



110 
 
मा.सुरेश भोईर  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

मा.अॅड.मोरे र शेडग े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 

ठराव मांक- ५२४          वषय मांक – १७ 
दनांक – २६/२/२०२०         वभाग – मा.नगरसिचव 
  

मा.म हला व बालक याण सिमती 

      अ) दनांक २६/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

      ब) दनांक ०९/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

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

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  

मा.अॅड.मोरे र शेडग े - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.  
 

ठराव मांक- ५२५          वषय मांक – १८ 
दनांक – २६/२/२०२०         वभाग – मा.नगरसिचव 

 

मा.शहर सुधारणा सिमती 

      अ) दनांक २६/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

      ब) दनांक ०८/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

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

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

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

        -----  

मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक- ५२६          वषय मांक – १९ 
दनांक – २६/२/२०२०         वभाग – मा.नगरसिचव 

 

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

   अ) दनांक १३/१२/२०१९, १६/१२/२०१९ व २७/१२/२०१९ चा सभावृ ांत  
       कायम करणते येत आहे.  
 

   ब) दनांक २७/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

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

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----  
 
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 

ठराव मांक- ५२७          वषय मांक – २० 
दनांक – २६/२/२०२०         वभाग – मा.नगरसिचव 

मा.िश ण सिमती सभा 
 

अ) दनांक ०२/०१/२०२० व ०४/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते  
येत आहे.  

   ब) दनांक १६/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

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

        -----   
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मा.महापौर-  सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे मी जाह र करते. 
     -----  
 
                                  

  (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
 महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/का व/४०२/२०२० 
दनांक - ७/७/२०२० 
 

                                                  
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर -४११ ०१८. 
 

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

 

 

 

 

. 
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(मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . ६६५४ द.५/२/२०२० चे लगत) 

पञ ‘अ’ 
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पञ ‘ब’ 

  
 
 


