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

कायप का मांक – ३७ 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.११.२०१४                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे नो हबर २०१४ ची मा सक मा.महापा लका सभा 
गु वार द.२०.११.२०१४ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 
उपि थत होत.े  

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब   -    महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव      -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दल प  

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९. मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०. मा.जाधव साधना रामदास 

११. मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर  

१४. मा.काळजे नतीन ताप 

१५. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव 

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.उ हास शे ी 

२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२१. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
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२२. मा.तानाजी व ल खाडे 

२३. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर  

२५. मा.भारती फरांदे 

२६. मा.आर.एस.कुमार 

२७. मा.जावेद रमजान शेख 

२८. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३०. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३१. मा.राजू मसाळ 

३२. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३. मा.नेटके सुमन राज  

३४. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५. मा.भ डवे सं गता राज  

३६. मा.मोरे वर महादू भ डवे 

३७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३८. मा.सुयवंशी आशा ाने वर 

३९. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४०. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४१. मा. †ò›ü.सं दप गुलाब चंचवड े

४२. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल 

४३. मा.अपणा नलेश डोके 

४४. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४५. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे 

४६. मा.जय ी वसंत गावड े

४७. मा. साद शे ी 

४८. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४९. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५०. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश  
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५१. मा.शेख अ लम शैकत 

५२. मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५३. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५४. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५५. मा.म डगेर  वषा वलास  

५६. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५७. मा.सुपे आशा र वं  

५८. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५९. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६०. मा.अिजत दामोदर ग हाणे 

६१. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६२. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे 

६३. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६४. मा. ा बाजीराव लांड े

६५. मा. †ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६६. मा.ल ढे शुभांगी संतोष  

६७. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६८. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६९. मा.सावळे समा र वं  

७०. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७१. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७२. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७३. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७४. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७५. मा.कदम सदगु  महादेव 

७६. मा. गता सुशील मंचरकर 

७७. मा.कैलास महादेव कदम 

७८. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७९. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 
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८०. मा.आसवाणी स वता धनराज 

८१. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८२. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

८३. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८४. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८५. मा.काळे वमल रमेश 

८६. मा.पाडाळे नता वलास 

८७. मा. वनोद जयवंत नढे 

८८. मा.तापक र अ नता मि छं  

८९. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९०. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

९१. मा.आ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९२. मा.बारणे नलेश हरामण 

९३. मा.आ पा उफ ीरंग चंदु बारणे 

९४. मा.बारणे माया संतोष 

९५. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९६. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९७. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९८. मा.कलाटे वाती मयुर 

९९. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१००. मा.च धे आरती सु रेश 

१०१. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०२. मा. शतल व ल उफ नाना काटे 

१०३. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०४. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०५. मा.जगताप राज  गणपत 

१०६. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०७. मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०८. मा.सौ.तनपरेु सुषमा राज  



5 
 

१०९. मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब शतोळे 

११०. मा.जम सोनाल  पोपट 

१११. मा. शांत शतोळे 

११२. मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 

११३. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम  

११४. मा.गायकवाड सं या सुरदास  

११५. मा.काटे राज  भकनशेठ 

११६. मा.शडगे आशा सुखदेव 

११७. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११८. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११९. मा.संजय केशवराव काटे 

१२०. धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२१. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२२. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२३. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
         या शवाय मा.तानाजी शंदे - अ त.आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, 
मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै यक य अ धकार , मा.भदाणे -
उपसंचालक (नगररचना), मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.च हाण - सह शहर अ भयंता, 
मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.डॉ.डोईफोडे, मा.दंडवत,े मा.गावडे, मा.मान,े मा.कुलकण , 
मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.दुरगुड े - सहा.आयु त, मा.पवार - .कायदा स लागार, मा.साळुंके 
- मु य उ यान अ ध क, मा.दुधेकर, मा.इंगळे, मा.काची, मा.तांबे, मा.साळवी, मा.पठाण, 
मा.लडकत, मा. परजादे, मा.बरशे ी, मा.गलबले, मा.घोड े - काय.अ भयंता, हे अ धकार  सभेस 
उपि थत होत.े 

----------- 

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

----------- 

 (१) मनपा ह ीतील खाजगी मा यता ा त मा य मक व यालयांमधील इ. १०वी व १२वी या 
गुणवंत व या याना ब ीस र कम देणेबाबतचा मा.आयु त यांचा ताव सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु त यांची मागणी मतास टाकणेत आल  असता - 

अनुकूल - ८१      तकूल – ० 
  अशी मते पडल  व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
----------- 
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मा.महापा लका सभा मांक - २६  दनांक २०/२/२०१४, द.१८/३/२०१४, द.२५/४/२०१४, 
द.९/६/२०१४, द.५/७/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.  

----------- 

मा.सुजाता पालांड े – मा.महापौर साहेब, रवी चो ा- च पट नमाते आ ण द दशक, अतुल 
अ यंकर–नाटक आ ण मा लका े ातील अ भनेता, सुयकांत रामचं  पवार-सामािजक कायकत 
व म पवार यांचे वडील, ताप अडसुळ, ऋ षकेश पुजार -वय वष ५, ी. नकम-कायकार  
अ भयंता मकरंद नकम यांचे वडील, सदा शव अमरापुरकर- सनेअ भनेता, मंगला मोटे, 
सदा शव चंचवड,े सु शला मानकामे, ीमती दगड-ेनगरसे वका मा.झामाबाई बारणे यां या 
मातो ी यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी अशी सूचना मी 
मांडत.े 
 
मा.तानाजी खाड े– मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
 
मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 
 

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

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, आज कषाने एका गो ट कडे ल  
वेधायचे आहे. पाणीपुरवठा वभागामाफत र ववारपासून दोन वेळा पाणीपुरवठा केला आहे. 
आ तापयत यात एव या ुट  व एव या त ार  आ या असतील, नसगाने नाह तर आप या 
पाणीपुरवठा वभागाला एक वेळी पाणी दे याची वेळ आल  आहे. दोन वेळ पाणी पुरवठा 
करायची या वभागाची मताच नाह  असा माझा प ट आरोप आहे. काह  सद यांना यां या 
भागात दोन वेळ पाणी हवे आहे. मी मा या भागातील नागर कां या वतीने बोलतोय. गेले 

चार दवसांपासून . .६३ कासारवाडी इथे मी मागणी करतोय. मा या भागात गेले दोन/तीन 
म ह यांपासून या प तीने पाणीपुरवठा चालू होता, याच प तीने पाणीपुरवठा कर यात यावा. 
या वभागातील काह  गो ट  नदशनास आणून याय या आहेत. कासारवाडीत नवीन पा याची 
टाक  बांधलेल  आहे. गेले पाच वषापासून ह  टाक  बांधल  आहे. वषातील दोन/तीन म हनेच ह  
टाक  भरल  जात.े मुळात टा या बांधतात, यात नयोजनशू य काम झाले आहे. टाक  बांधल  
असल तर  ती भरायची सोय आजपयत झालेल  नाह . आजपयत वा ह या टाक या नाह त. मग 
कशासाठ  या टा या बांधायला घेत या गे या. या भागातून व लभनगर इथल  टाक  पूण 
मतेने भरल  जात नाह . तथलेच पाणी कासारवाडीत येणार आहे. या टा या आहेत या 

पूण भ  शकत नाह त तर नवीन टा या कशासाठ  बांधताय हे मला कळत नाह . कासारवाडी 
क भागात येते आ ण पंपळे गुरव ड भागात येत.े कासारवाडी महापा लके या ह ीत आहे, 
भारतात आहे, पा क तानात तर नाह . कोणा या आदेशाव न मला पाणी दले जात नाह . 
याचा खुलासा मला पा हजे आहे. आप या काह  वभागांमाफत चुक च े काम होत.े काडा 
स ट म, मटर प त हे अ रशः ठेकेदाराला पोस यासाठ  केले आहेत. आप याकडे त ार 
आल  नसेलतर पा याचे मटर दु त केले जात नाह त. नागर कांनी आणायचे व नावाला 
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बसवायच.े आप या े य कायालयातील मीटर नर कांकडून मीटर दले जातात. यावेळी हे 
मीटर रपेअर करायची वेळ येत,े यावेळी ते हात वर करतात. आ ह  मीटर दले नाह त. या 
कोणी दलेत यां याकडे जाऊन भांडा असे सांगतात. पुणे महापा लका एवढ  मोठ  महापा लका 
आहे. यांना जेएनएनयूआरएमचे पैसे मळाले नाह त. रेड झोन, रेड लाईन, मीटर प त, काडा 
स ट म आप या या सग या गो ट  आपण वतःहू न लावून घेत या आहेत. हे सगळे पुणे 
महापा लकेला का नाह . अन धकृत नळ कने शन कशासाठ  तोडायच.े ते आपलेच पाणी चो न 
वापरतात. पा क तानात पाणी नेतात का. जे आपले नागर क असतील यांना पाणी या. 
आपण बाक  गो ट वर इतका खच करतो. पाणी मटर प त, काडा स ट म यापे ा मुलभूत 
गो ट ंसाठ  पाणीपुरव यावर खच करावा लागणार आहे. पाणी उपसा यं णा, पाणी वाहू न 
ने याची यं णा यावर भर व खच करा. बाक  गो ट  कशासाठ  पाह जेत. पाणी देऊ शकत 
नसाल तर काम कशासाठ  करतात. मला मा या भागात उ यापासून एक वेळ पाणीपुरवठा 
पा हजे आहे. 
 
मा.धनंजय आ हाट–मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, या वेळेपासून दोन वेळ पाणीपुरवठा 
सु  झाला, चखल , मोशी या ा मण भागात पा या या त ार  सु  झा या आहेत. पाणी एक 
वेळ चालू केले होते यावेळी पा या या त ार  थांब या हो या. आता न याने पा या या त ार  
चालू झा या आहेत. याचा अथ असाच आहे, शहराला पाणीपुरवठा करणार  जी यव था आहे, 
येणारे पाणी, जाणारे पाणी यात फार मोठ  तफावत आहे. आपल  शहराला एक वेळ पाणी 
दे याची मता आहे. आयु त व संबं धत अ धका-यांनी चुक चा नणय घेतला असेल तर 
तपासून पहा. पाऊस कमी झाला आहे. भषण संकटाला सामोरे जावे लागेल. मतदारांना खूष 
कर यासाठ  चुक या घोषणा करायची व लोकांची खोट  सहानुभूती मळवायची या या 
भषणतेचा वचार करा. आप याला भ व यात या संगाला सामोरे जावे लागणार आहे. ा मण 
समा व ट भागात हेच करा. लोक भरतीत अशा प तीने करात फरक नसेल, सुधार त नसेल 
सु वधा देऊन कसा फरक देतो. इथे दोन वेळेला पाणी देता. समा व ट गावांत एक वेळ देखील 
पाणी येत नाह . असा फार मोठा भेदभाव का करताय. आयु त साहेब,       समा व ट 
गावांतील लोकांना नागर  सु वधा नाह त. या लोकांनी कती दवस अ याय सहन करायचा. या 
लोकांना याय या. शहरातील लोकांना एक वेळ पाणी करा. जेणेक न लोकांना यवि थत 
पाणी मळेल अशी सूचना करतोय. सूचना घेतल  नाह तर महापा लकेवर समा व ट गावातील 
नागर कांना एक  क न चंड मोचा काढू याची दखल यावी.  
 
मा.अि वनी चंचवड े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, पंपर  चंचवड शहराम ये गेले 
दोन तीन दवसांपासून दोन वेळेला पाणीपुरवठा कर यात आला आहे. परंतू पाणी पु रेसे, 
नय मत व वेळेवर येत नाह .  तसेच ेशर कमी अस यामुळे चचंवड, केशवनगर भागात 
गढूळ पाणी येते आहे. बहु सं या म हलांना मन ताप होतो आहे. या नोकरदार म हला आहेत, 
या तर अ रशः रडकंु डीला आ या आहेत. जबाबदार अ धकार  यांना संपक केला असता यांनी 
उ तर दले होत,े दोन/तीन दवसांत नयोजन करतो. ज मनीखाल  टा या यो य संपा या 
नाह त. लोकसं या वाढल  आहे. जुने नळ जोड नागर कांनी बदलून यावेत. अशी 
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बेजबाबदारपणे उ तरे अ धकार  देत आहेत. वशेष हणजे पाणीटंचाई असताना दोन वेळ 
ेशरने पाणी येत होत.े नय मत व वेळेवर येत होत.े आ ता धरणे पूण भरल  आहेत. तर सु ा 

नागरसेवकांनी दोन वेळ पा याची मागणी के यानंतरह  नगरसेवकांना बदनाम कर यासाठ  
पा याचे ेशर कमी कर याचा य न केला गेला नाह  ना याची चौकशी हावी. धरणात पुरेसा 
पाणीपुरवठा आहे. नयोजनशू य व गलथानपणामुळे यात जे अ धकार  व कमचार  आहेत 
यां यावर कारवाई करावी. अ यथा पुढे आ हाला आंदोलनाची भू मका यावी लागेल. 
शहरातील सव नागर कांचा ह कच आहे. यांना समान, पु रेसे, शु  व नय मत पाणी याव.े 
शहरातील नागर क तुम या तजोर त पै पै ने कर भरतात. हणून महापा लकेचे कामकाज 
चालत.े ब भागातील पाणीपुरवठा अ धकार /कमचार  हे नागर कां या सेवेसाठ  आहेत. 
महापा लकेचे मालक नाह त. इथून पु ढे असे अरेरावीचे उ तर दलेतर आम या म हला भ गनी 
दूगचा अवतार धारण करतील व सळो क  पळो क न सोडतील. अ धका-यांनी बंद पाडलेल  
पवना बंद पाईपलाईन योजना वषात पूण होऊ शकल  नाह . झोपडप ी पुनवसन क प यामुळे 
महापा लकेचे आ थक नुकसान व बदनामी झाल  आहे. ते तपासले तर यांची काय मता कती 
ते कळेल. पाणीपुरवठा ह  लोकांची दैनं दन गरज आहे. लोकां या दैनं दन जीवनाशी नगडीत 
बाब आहे. या ठकाणी जबाबदार, वन , संवेदनशील, संयमी अ धकार  नेमून तथे ल  यावे 
अस ेमी या ठकाणी नमूद करत.े  
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,जेएनएनयूआरएम योजनेमाफत मा या 
प रसरात पा याची टाक  बांधलेल  आहे. से टर २२ म ये पुनवसन क प राब वला आहे. 
मा या भागात पाच मजल  इमारत आहे. इमारती या पाच या मज यापयत पाणी पोहोचेल 
अशी गॅरंट  महापा लकेने दल  होती. पाच या मज यापयत पाणी जाईल असा संप पा हज,े तो 
संप तथे बलकूल नाह . पा या या टाक व न पाणी सोडले जात,े ते चौ या पाच या 
मज यावर पोचत नाह . यामुळे नागर कां या रोज या त ार  इत या वाढ या आहेत. पहाटे 
सहा पासून फोन चालू होतो. रोज लोकांची बोलणी ऐकून ऐकून कंटाळा आला आहे. एकवेळ 
वाटत,े नगरसेवक पदाचा राजीनामा देऊन टाकावा. संबं धत अ धकार  चांग या प तीने काम 
करतात, ल  घालतात, फोन करतात. पण पाणी का पोहोचत नाह . न पोच याचे कारण कळत 
नाह . आप याकडे कोणीह  अ धकार  असला तर  याची मा हती घेऊन यांना आधी पाठवा. 
ठेकेदाराचा माणूस हॉ ह सोड यासाठ  असतो. आमचा अ धकार , जे.ई. फ त हॉ ह 
सोड यापयत बघतो. आम याकडे त ार  सु  होतात. मी गे या आठव यात रा ी ३.०० वा. 
पयत वॉचमनला घेऊन पाणी चेक करत होतो. आपण शासनामाफत करोडो पये खच केले 
आहेत. एवढ  मोठ  ि कम बांधल  आहे, या लोकांना पाणी पोचलेच पाह जे. यांना दले या 
मटरम ये तुम या पा यातून वाळूचे कण जाऊन मटर चोकअप होतात. यामुळे पा याचा 
ॉ लेम येकाला येतो. मटर साफ करायचे हटलेतर मीटर चोकअपम ये पाच या 

मज यावर ल मीटर धोकादायक प तीने काढावा लागतो. पाच या मज यापयत कोणी जात 
नाह . झोपडप ीतील नागर क तेवढा खच क  शकत नाह त. या सग या गो ट , हा वषय 
नागर कां या अ तशय िज हा याचा यां या िजवनाशी नगडीत आहे. पाच या मज यावर 
राहणा-या हाता-या माणसांना देखील दुस-या, तस-या मज यावर येऊन पाणी भरावे लागत.े 
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तु ह  ि कम चांगल  केल  आहे. नागर कांना सु वधा देणे तुमचे आमचे कत य आहे. नयोजन 
नस यामुळे पाणी पाच या मज यापयत पोचत नाह . माझी वनंती आहे, पाणी का पोचत नाह  
याची मा हती मळाल  तर  बरे होईल.  
 
मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,आ ताच सभागृ हातील सव सहका-यांनी 
पाणी पुरव यासंदभात वषय मांडला आहे. माझे मत आहे, आप या महापा लकेचे ६४ भाग 
आहेत. या ६४ भागांम ये पाणीपुरवठा केला जातो. या ६४ पैक  ४० भागांम ये दोन वेळ 
पाणीपुरवठा केला जातो आ ण २४ भागांम ये एक वेळ पाणीपुरवठा होतो. दापोडी हा माझा 
भाग सु ा याम ये आहे. पा याची इतक  अडचण आहे. काय होते काय होत नाह . चार 

म ह यांपासून पाणी टंचाई नमाण झा यानंतर एक वेळ पाणी के यामुळे आम या भागातील 
पा याची न मटला आहे. आ ता चार दवसांपूव  मी दोन वेळ पाणी पुरवठा सु  के यानंतर 
पु हा ओरड सु  झाल  आहे. या ४० भागांना झुकते माप देता. आपल  अशी दुट पी वागणूक 
यो य नाह . आजह  एक वेळ पाणी आहे. ते जोपयत पूण ेशरने मळत नाह, तोपयत इतर 
भागांना दोन वेळेला पाणीपुरवठा क  नये अशी माझी आप याला वनंती आहे.  

 
मा.आशा शडग े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, खरेतर पाणीपुरव याचा वषय हणजे 
सग यां या आवडीचा, अ तशय िज हा याचा वषय असे हण यापे ा आमची सग यांची 
नाळ यां याशी जोडल  आहे, या मतदारांना जे हवे आहे ते नि चतपणे या सभागृ हाम ये 
छातीठोकपणे आ ह  मांडणार. यासाठ च मतदारांनी आ हाला इथे पाठवले आहे. हे करताना 
आ ह  कुठेह  कमी पडणार नाह  हे मी सग यां या वतीने तु हाला सांगत.े वा त वक पाहता, 
सहा म ह यांपूव  आपण ६०% भागांना दोन वेळ पाणीपुरवठा करत होतो. ४०% शहराला एक 
वेळ पाणीपुरवठा करत होतो. यावेळी कोणाचीह  त ार न हती. अ धका-यांना हणून झाले. 
गटने यांनी पा याची प रि थती पाहू न श द दला. यांनी काह  वावगे केले असे नाह . एक 
वेळ पाणीपुरवठा करा. दवसाआड करा. याला होकार दला. नगरसेवक यांनी तत याच 
ामा णकपणे यु तर दले. येकाने शासनाला मदत केल . पूव माणे पाणीपुरवठा सु  

झाला. पु हा एकदा दोन वेळ पाणीपुरव याची मागणी केल . मला वाटले नाह , आ ह  चुक ची 
मागणी केल . नोकर ला जाणा-या म हला पाणी भ  शकत न ह या. यांनी काय करायचे? 
अ धका-यांचे सेट ंग यवि थत होत.े यांना दोन वेळ पाणी करायचे न हत.े गटनेते हणतात, 
थायी स मतीत दोन वेळ पाणी करावे हणून मागणी केल  होती. आयु तांकडे मट ंग झाल , 
याम ये २६ तारखेला दोन वेळ पाणी क  असे सां गतले होत.े न क  कोणती २६ तार ख 
सां गतल  होती. शेवट  थायी स मती अ य  फार वाईट भाषेत बोलले यावेळी पा याची 
यव था झाल . अ धकार  हणून आ ह  कसे बरोबर आहोत हे दाखव याचा खोटा य न चालू 
आहे. सहा म ह यांपूव  भागांम ये यवि थत पाणी येत होत.े मग या सहा म ह यांतच 
लोकसं या दु पट झाल  का. लोकसं या अचानक वाढल  का. कुठेतर  अ धकार  स  करतात, 
नगरसेवकांची मागणी कशी चुक ची आहे व आ ह  करतो ते बरोबर आहे हे करत असतात. 
काडा स ट म शहराला दल तर हे लयम डड शन हणजे ज मनीखाल ल पा याची गळती 

शोध यासाठ  हे लयम स ट मची मा यता घेतल . तु ह  साडे चार कोट ंचा वषय मंजूर केला. 
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शहरात काडा स ट म के यानंतर २४ तास पाणी देऊ असे सां गतले होते. कती खोटे 
बोलतात. हे श य नाह  हे कबूल करा. केवळ नगरसेवकाचा अ ाहास आहे हणून दोन वेळेला 
पाणी येणे असे नाह तर ह  गरजच आहे. दोन वेळेला पाणी देणे हा शासना या कत याचा 
भाग आहे. नगरसेवक या या वेळेला सहका-याची भावना दाखवतो. लोकांना तयार करा, 
मागदशन करा. पा याचा यो य वापर, कमीत कमी वापर करा. नागर क तेवढेच सहकाय 
करतील. ज मनीखाल ल पा याच े लकेजेस शोध याचा य न करतात. हॉ ह असतात, 
यातून मो या माणात पा याचे लकेज होत,े ते तु हाला चालत.े या यावर खच काय 
काढणार ते डो याने दसत.े परंतू ज मनीखाल ल लकेजेस शोधले पाह जेत. परंतू या ठकाणी 
आम या नागर कांना दोन वेळेला पाणीपुरवठा झालाच पाह ज.े नागर कांना वेठ स ध  नका. 
तु ह  बरोबर का आ ह  बरोबर हा वादाचा मु ा नाह . धरणात जेवढे पाणी आहे               
तेव या माणात तो पाणीपुरवठा झाला पाह ज.े ी.एम.ट . कांबळे हणतात, यु र फकेशन 
संथ आहे, तेवढे करतो. आपण ४५० एमएलट  पाणी उचलतो. या प तीने क न सन २०२१ 
पयत पाणीपुरवठा सुरळीत होईल यासाठ  सटर उभे केले आहे. अजून ७ वष जायची आहेत. 
यानंतर काय अव था होईल. थब थब पाणी आ ण जा पुढ या घर  अशी अव था आहे. मी 
आम या सग यां या वतीने आप याला वनंती करते क , नागर कांना वेठ स ध  नये. पूव  
जसे होते याप तीने पाणीपुरवठा सुरळीत असला पाह ज.े  
 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, पंपळे गुरव प रसरातील लोकसं या 
पा हल तर नवीसांगवी, पंपळेगुरव जवळकरनगर, सुदशननगर येथील लाखो लोकसं येला 
या माणात पाणी दले जाते याचा आपण सव केलातर सग या बाबी समोर येतील. स या 
पंपळे गुरव प रसरातील लोकसं येला लागणारा पाणीपुरवठा कर यासाठ  या टा या बांध या 
आहेत, या टा याच भर या जात नाह त. हा पाणीपुरवठा वभागच मूळात व कळीत               
वभाग आहे. कॉ ॅ ट प तीने जे कामगार ठेवलेले आहेत, यां याकडे शासनाचे कती ल  
आहे याचा आढावा यावा. आ ण हणून चार/पाच टा या बांधले या असताना देखील मा या 
वॉडात रावेतव न बायपासचे पाणी येत.े मी माझे सहकार  म  मा.संजय काटे यां या दापोडी 
प रसरात जातो. या पाणी गळतीकड े शासनाचे ल  आहे का नाह  हा प हला न नमाण 
होतो. एवढ  लांब प याची लाईन मा या वॉडात लकेज झाल  तर या ठकाणी हजारो लटर 
पाणी वाया जात.े माझा भाग आहे हा पूणपणे उतारावरचा भाग आहे. तथे पाणी 
संप यानंतर येत.े पा याची लाईन भर यासाठ  एक तासाचा कालावधी लागतो. परंतू या ठकाणी 
पाणी संप यानंतर लोकांना पाणी मळणे श य झाले. तो माणूस एक तासात हॉ ह बंद 
करतात व लोकां या त ार  सु  होतात. यावेळी मा या भागाम ये एक वेळ उ हा यात 
पाणी चालू केले होत,े यावेळी नागर कांना आवाहन केले होत.े शासनाचे अ धकार  असतील 
यांना आवाहन केले होत.े तीन तास पाणी ठेव यानंतर दोन तासात पाणी भरपूर मळते होत.े 
आता दोन वेळ पाणी सु  झा यानंतर दोन दवसांत ५० लोकां या त ार  आ या हो या. आज 
सकाळी ऑफ सम ये २५/३० म हला आ या हो या. पाईपचे पाणी दोन वेळेला ठेवल.े मा या 
भागात कधीह  पाणी मळणार नाह , कधीह  त ार संपणार नाह . हणून अ धका-यांबरोबर 

बसून नोट स केलेल  आहे. या सूचना द या आहेत, या प तीने या प रसराला पै पै ने 
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आहे तथे एक वेळेला पाणी यावे. जेणेक न ेशरने पाणी मळेल व यांचा न सुटेल. दोन 
वेळेला पाणी येते पण ेशर मळत नाह . यापे ा मला बायपासच ेपाणी संपूण भागाला दोन 
वेळ पुरत.े नवीन टा यांचे उदघाटन अिजतदादांनी केले. उदघाटन क न दोन वष झाल त. ह  
टाक  भरल  का जात नाह . या टाक वर एक वॉड भागू शकतो. जी टाक  बांधल  याचे पाणी 
मा या भागाला का मळत नाह  हा न पडला आहे. आ हाला सां गतले जात,े याचे पाणी 
. .५६ला दले जात.े मग चार टा यांचे पाणी कुठे जात.े आ हाला दलेल  टाक  ह  मा या 
भागासाठ  दलेल  आहे. याचे संपूण पाणी मा या भागाला मळावे अशी मी मागणी करतो. 

 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,माझी आप याला वनंती आहे 
क , दोन वेळेला पाणी देत असताना या वॉडाम ये पाणी नीट मळत नाह , याची यव था 
आधी करा. मा.नाना काटे यांनी सां गतले ते बरोबर आहे. जे हा शहराला एक वेळ पाणी 
मळत होत,े ते हा ते यवि थत मळत होत.े या वेळेपासून दोन वेळेला पाणी यायला 
सु वात केल  आहे, ते हापासून दापोडी भागातील पा याचा समतोल बघडला आहे. ब-याच 
ठकाणी पाणी पोचत नाह . यात या यात पाणी गढूळ येत.े माझी टप पूण गढूळ पा याने 
भरले होत.े दापोडी पुणे महापा लकेम ये असताना तो शहराचा शेवटचा भाग होता. सगळीकडचे 
पाणी संप यानंतर गाळासकट पाणी येत होत.े आजह  हच प रि थती आहे. दापोडी पंपर  
चंचवड शहराचा शेवटचा भाग आहे. गढूळ पाणी यायला पु हा सु वात झाल  आहे. वनंती 
राह ल, इतर भागांम ये दोन वेळ पाणी देत असताना पाणी ेशरने येते का नाह  याची खा ी 
अस या शवाय देऊ नये. पंपर  चंचवडमधील सगळेच लोक इथले नागर क आहेत. सगळेच 
लोक टॅ स भरतात. यामुळे कुठेतर  वॉडात एक वेळ पाणी येते तेह  यायचे नाह . याच 
वॉडात दोन वेळ पा यासाठ  भू मका घेऊ नका. असा नणय झट यात घेऊ नका. कोणालातर  
बरे वाटेल हणून असे नणय घेऊ नका. धरणातील पाणी संप यानंतर आपण पावसाची वाट 
बघतो. मग बाक च े योग सु  करतो. यापे ा पावसा यात पाऊस दोन म हने पडला नाह तर 
कतपत पाणी पुरणार आहे. याचे संपूण नयोजन झा या शवाय हा नणय घेऊ नका. आम या 
वॉडला पुरेसे व व छ पाणी यावे.  
 
मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आज खरेतर पाणीपुरव या या 
वषयाला वशेष बैठक घेऊन अनेक वेळेला मंजूर  दलेल  आहे. खरेतर माझे मत आहे 
यावेळी आपण मागणी करतो, ते हा याला पाणीपुरव याबाबतीत संबं धत अ धका-यांचे सु ा 

काम आहे. यांनी आप याला सां गतले पाह जे. दोन वेळ पाणी करणे यो य आहे का, एक वेळ 
पाणी करणे यो य आहे का. आज 24 तास वेळ पा याची मागणी पूण होते आहे का. मग 
काह तर  तां क अडचणी आहेत. पण गेले काह  दवसांपूव  कोरडा दु काळ होता. ते हा एक 
वेळ पाणीपुरवठा केला. यानंतर पु हा चांगला पाऊस झाला, धरण भरले गेले. यानंतर दोन 
वेळ पाणीपुरवठा केला. पण काह  लोकांची मागणी आहे, पाणी पुरवठा एक वेळ करा. ह  
मागणी सु ा तु ह  पूण केल त. याचा अथ शासनाचे ठाम मत या यं णेवर नाह . वा त वक 
यांनी सु ा सां गतले पाह ज.े यावेळी चांगल  प रि थती होती. दोन वेळ पाणी केलेतर 
व कळीतपणा होईल कंवा उलट प रि थती होईल. परंतू कोण याह  प रि थतीत शासनाचे 
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ठाम मत समोर नाह . कोण हणते दोन वेळ पाणी या. मागणी माणे पाणीपुरवठा करायचा 
य न करता. आज परत आ ह  ओरड करतोय. शासनाचे काह च मत नाह  का. कोण 

आमचा वॉड सोडून सांगतो, तसे शहर पातळीवर समजनू सां गतले पाह जे. मा.महापौर साहेब, 
तु ह  आ ह  एका प रसरात आहोत. शहराचा शेवटचा भाग आहे. दापोडीसारखा भाग असेल, 
कवळे, मोशी असेल. पढु ल नवीन गावे समा व ट कर याचा य न होतो आहे. यांना 
यवि थत पाणी देऊ शकत नाह  मग पुढ ल गावांना पाणी कसे देणार यात आहे ती यं णा 
यवि थत राबवू शकत नसूतर शंभर ट के शासनाचा दोष आहे. मी ४/५ वषापासून सांगतोय, 
पाणीपुरव याबाबतीत पूणपणे शहरात नयोजन कर यासाठ  चांगले इंिज नअर, चांगले 
क स टंट यांची शंभर ट के आव यकता आहे. च टे नॉलॉजी घेताय. यांनी केलेल  यं णा 
वक सत करतोय. कोणी काय सांगतेय हणून को यावधींचे मटर लावले. १० ते १५ कोट ंची 
काडा स ट म लावल . याचा लोकांना काय फायदा झाला. फ त पाणी मोजतोय. या यावर 

कं ोल झाला पाह ज.े तं ान कुठे-कुठे वापरावे याची मा हती झाल  पाह ज.े कॉ ॅ टरला 
फायदा झाला. नागर कांपयत पोचले आहे. मनपाचे अ धकार  उघडपणे सांगतात, ३० ट के 
लकेज आहे. लकेज शोध यासाठ  कोणता य न केला नाह . काडा ऐवजी लकेज शोधले 
असते तर. लकेज सोडले आ ण पाणी मोजत बसले. गळती कुठल  आहे तेच कळत नाह . 
शंभर लोक सांगतात, गळती थांबवा. गळती थांबवता येत नसेल तर काय उपयोग आहे. 
शहरात ६० टा या आहेत. टा यांचे शहर झाले आहे. महारा ात कोण याच शहरात एव या 
टा या नाह त. च-होल  इथे उंच टेकडी आहे, याचा वापर करा. अ या शहराला पाणीपुरवठा 
होईल. नैस गक गो ट ंचा वापर करत नाह त. वनाकारण खचा या मागे पडतो. हॉ ह 
ऑपरेशन, मटेन स देखभाल दु ती आल . आपण हणतो, करदा यांना पाणी मळाले पा हज.े 
दरवेळची कट कट आहे. पाणी ह  मुलभूत सु वधा देऊ शकत नसाल तर ह  शासनाची 
लािजरवाणी गो ट आहे. तु ह  तेच आहात. आ ह  बदलत असतो. अ धका-यांना वाटत नाह , 
आपले नयोजन चांगले असाव.े शासनामुळे हे बोलायची वेळ येते आहे. तुमचा कं ोल नाह . 
कशासाठ  पाणीपुरव यासार या वषयावर बोलायच.े बे ट सट  अवॉड मळूनह  दोन वेळ पाणी 
देऊ शकत नसालतर कशासाठ  बोलतोय. क मशनर यां या दालनात दरवष  दोन तीन बैठका 
झा या पाह जते. अडचणी काय आहेत ते पाह ले पाह ज.े येक वेळी एक तास, अधा तास 
पाणी असत.े हे शंभर ट के चुक चे आहे. सांगवीसारखा भाग क येक वष पा या या अडचणीत 
होता. आज सु ा पा याची अडचण आहे. ज.े .कडे क येक वेळा त ार केल , पाणी एक वेळच 
ठेवा. माझी मागणी आहे, एकवेळच पाणी रा हले पा हजे. यात झो नंग करता आले पाह जे. 
कुठे सकाळी, कुठे सं याकाळी कुठे दुपार असे झो नंग करता आले पाह ज.े शंभर ट के 
नागर कांची कोणतीह  त ार राहणार नाह . येक वेळी आ ह  जी.बी.त ओरडायच.े शासनाचा 
शंभर ट के कमीपणा आहे. याचे नयोजन करा. मा.महापौर तु ह  आदेश यावा. आयु तांनी 
याबाबतीत शहर पातळीवर बैठक यावी. तां क मु े समजून या. राजकारणानुसार पा याची 
मागणी करणे चुक चे आहे. यांना काय वाटत,े काय सोयीचे वाटते ते सांगावे. या माणे 
ऍडज टमट क न हायवे प लकडील भाग, हायवे अ लकडील भाग असे दोन भाग या शहराचे 
होतात. आयु तांनी बैठक यावी. हा वषय पूण माग  लावावा. यासाठ  मा.महापौर साहेब 
यांनी आदेश यावा.  
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मा. वमल काळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, दोन वेळ पाणी के यापासून मा या 
भागात दोन/चार दवसांपासून पाणी येत नाह . हंडा भरतो आ ण पाणी लगेच जात.े माझा 

पूण वॉड ऊंचावर आहे. पा याचे नयोजन खूप बघडले आहे. मला म हलांचा मोचा घेऊन यावे 
लागेल. एक वेळ पाणी केले होत.े दोन वेळचे पाणी एक वेळ क न या.  
 
मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मागील मा.महापा लका सभेम ये 
तु ह  आदेश दला होता. या ठकाणी या वॉडात पूव  दोन वेळ पाणी होते तथे एक वेळ 
कराव व िजथे एक वेळ होते तथे एक वेळ करा. शासन म ुर व आयु त स ी लोलूप 
असून, सभागृ हाने आदेश यायचा, सभागृ हाने मा यता यायची व नंतर आयु त बैठक घेऊन 
जाह र करतात, शासन उ यापासून दोन वेळ पाणी देणार. याचा मी नषेध करत.े या 
नगरसद याने मा यता दल  असेल, या वषयाचे े डीट यायचे काम आयु त व यां या 
सहका-यांनी क  नये. आ ता काह  सद य हणाले, आम याकडे एक वेळ पाणी होते यावेळी 
मो या माणात पाणी येत होत.े नि चतपणे काह  भागांत तशी प रि थती असेलह . दोन 
वेळेला पाणी करा, मागणी केल  तर  तथे मुळात दोन वेळेला आधी पाणी होत ेका, एक 
वेळेला पाणी आहे का, अशी दु काळस य प रि थती नमाण झाल  आहे. पाणी एक वेळ का 
क  नये हणून गटने यांना स नअर नगरसेवकांना आयु तांनी बोलवून घेतले. आयु तांनी 
दोन वेळ पाणी क  या हणून वनंती केल . हणून दवसाआड पाणी दे याचा नयम केला. 
याला नगरसद यांनी मा यता दल . सभागृ हाने वषय पास के यानंतर यांची िजरवायची 
तु ह  शहाणे आहात का, तु हाला काह  कळत नाह . अशी भू मका शासन घेते आहे. पवू  
दोन वेळ पाणी केले असताना दसले नाह . चार म ह यांपूव  पाणी यवि थत येत होत.े असे 
आ ता काय घडले ेशर कमी/जा त होते आहे. यां यावर ेशर वाढले. ते काम चांगले झालेच 
का ते अ धका-यांना पण वचारले पाह जे. २००७ म ये मटर प त आण यानंतर याच 
सभागृ हात मटर प त लागू क  नये हणून आ ह  वरोध केला होता. आम या वरोधाच े
मतह  न दवले गेले, यावेळी आपण त का लन महापौर यांनी सां गतले होत,े आ ह  २४ तास 
पाणीपुरवठा करणार आहोत हणून मटर प त लागू केल. तु ह  एक वेळ सु ा पाणीपुरवठा 
क  शकत नाह . शंभर ट के मीटर प त काढून टाकले पाह ज.े यांनी मीटर लावले यांचे 
काय? शंभर ते स वाशे कोट  खच केला तर  हात वर क न मोकळे हायच.े मग हे नागर कांचे 
पैसे आहेत. तुम या आम या घरातले नाह . आपण यांचा हशोब देणे लागतो. आपण 
व व त हणून काम पाहतो. आपल  सु ा युट  आहे. आपले कत य आपण बजावले पाह जे. 
दोन वेळ काय चोवीस तास पाणी करणार असे सां गतले होत.े चोवीस तास पाणी करणार पण 
दोन वेळ पाणी यायची ओरड आहे. काह  चांगले करायचे अशी खेळी चालल  आहे. काह ह  
क न नगरसेवकांना गुड यावर आणायचे असा चंग शासनाने बांधला आहे. मागील वष  
ड यूचे 145 ण आढळले होत.े या वष  ड यूचे ३५० ण आहेत. मागील जी.बी.त डॉ.रॉय 
यांनी सव मा हती दल  होती. ड यूचे डास व छ पा यावर होत असले तर  पाणी एक वेळ 
केले होते. हणून लोक पाणी साठवत होते. हणून ड यूचे माण वाढले अशी शंका यायला 
शंभर ट के जागा आहे. हणून दोन वेळ पाणी क न बघा. एखादे घर उ व त हो यापासून 
वाचेल. या पा ठमागे हा हेतू होता, या हेतूलाच हरताळ फास याचे काम शासन करते आहे. 
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काडा स ट मसाठ  चारशे कोट  पये खच केला. काडावा यांनी सांगावे, याचे पेटंट 

आप याकडे आहे का. याची व वासाहता काय आहे. जे तं ान आपण वापरतो. खरेतर हे 
यो य आहे का अयो य आहे. यो य असेल तर तुमचा काडा काय सांगतो. चार म ह यांपूव  
सु  होती. चार म ह यांनंतर यं णा फेल झाल  का ते सांगा. पाणी गळतीचे माण कती आहे. 
३० ट के पाणी गळती आहे ते शोध याचे काम कोणाचे आहे. नवीन तं ान आणले पाह जे 
याचे वागत केले पाह ज.े परंतू याचा उपयोग होत नसेलतर कॉ पे टशन नसेल तर उपयोग 
काय. एचसीएल कंपनी यां याकडे तथे काडा स ट म शकवल  जात.े यांना वचारले याची 
व वासाहता आहे का नाह  ते वचारा. यांना एकदा बोलवा. छोटे-मोठे कोसस देणार  
आयआयट  सारखी सं था आहेत. ते शकवा. कमान याची ओळख तर  होईल. कमान 
शहरातील लॅन आहे. आप याकडे मेन पाईपलाईनचे नकाशे सु ा महापा लकेत उपल ध 
नाह त. उ या वचारायचे हटले तर एखादा अ धकार  नवृ त झा यावर या या घर  जाऊन 
वचारायचे का. महापा लकेत नकाशे तयार असले पाह जेत. यासाठ  सु ा आदेश दला पाह जे. 
यं णेतील काह  पाईप खराब झाले असेल तर एवढा तेवढा नाह तर अ या कलोमीटर पयत 
र ता खोदला जातो. आपण मुळात योजना करताना बे सक काळजी यायला हवी होती ती 
घेतल  जात नाह . अजूनह  वेळ गेलेल  नाह . आ ता ते क  शकतो. मला दोन नांची उ तरे 
हवी आहेत. काडाचे पेटंट केले आहे का, याची व वासाहता आहे का. पेटंट केले असेलतर ते 
कुठे केले आहे याचे उ तर यावे.  
 
मा.अिजत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या ठकाणी खरेतर शासनाला या 
सभागहृाची वनंती आहे क , आम या इथ या नागर कांना पु रेसे पाणी मळावे. दोन वेळ पाणी 
मळावे, २४ तास मळावे हा मु ा नाह . परंतू पुरेसे पाणी मळाव.े या कुटंूबातील म हला 
घरात नसतात, यांची खूपच अडचण होत.े सकाळी पाणी न आ यामुळे यांची पाणी भरायला 
अडचण होते हणून आ ह  सव नगरसेवक हणून मागणी करत होतो. मा. समाता नी उ लेख 
केला. ए ककडे चोवीस तास पाणीपुरवठा करणार, शासनाने ५ वषापूव  मागणी केल  होती. 
परंतू य ात एक वेळ सु ा पाणीपुरवठा क  शकत नाह . चोवीस तास पाणीपुरवठा क  
हणून मटर प त आणल . ट याट याने सग या शहरात २४ तास पाणीपुरवठा होईल अशी 

अपे ा होती. शासनाने काह  वॉड या प तीने चोवीस तास पाणीपुरवठा कर या या ट ने 
य न केला. २४ तास पाणीपुरवठा काह  ठकाणी चालू आहे. या ट कोणातून शासनाचे 

काय य न चालू आहेत, शासनाने प ट करावे. ७/८ वषापूव  एखादे नयोजन ठरत.े 
या यापुढे व तुि थती आहे ती सभागृ हाला नगरसेवकांना सांगीतल पाह जे. शासनाने हे 
सां गतले पाह जे. पंपर  चंचवड शहर झपा याने वाढते आहे. या शहराला पाणीपुरवठा देणे 
जमत नाह . ह  व तुि थती कधीतर  सभागृ हाला जाह रपणे सां गतल  पाह जे. नागर कांपयत हे 
पोचले पाह जे. २४ तास पाणीपुरवठा करता येत नसेलतर याचा खुलासा नागर कांपयत झाला 
पाह जे. पा याचा दुसरा सोस आहे, इं ायणी नद वर करायचे ठरवले होत.े यासंदभात शासन 
तरावर काह  दवसांपासून य न चालू आहेत. याची स यि थती काय आहे याचा खुलासा 

झाला पाह जे. बंद पाईपलाईन योजना चालू कर या या ट कोणातून शासनाने नेमक  काय 
भू मका घेतल  आहे. नेमके ते काम होणार का नाह  याची सभागृ हाला मा हती नाह . 
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शासनाने यासंदभात सभागृ हाला कंवा पंपर  चंचवड शहराला सां गतले पाह जे क , बंद पाईप 

योजना सु  कर या या ट कोणातून हे य न चालू आहेत. प कारांना सां गतले पाह जे. 
ट. ह वर कुठेतर  हे आले पाह जे. मग नागर कांना कळेल, २४ तास पाणीपुरवठा का होत नाह . 
आज दोन वेळ सु ा पाणी देता येत नाह . पाणीपुरव या या ब-याच अ धका-यांनी सां गतले 
आहे, दोन वेळ पाणी मागू नका. आ ह  यांना सां गतल,े आ हाला दोन टाईमपे ा सकाळी 
पाह जे आहे. तसे देता येत नसेलतर एका भागाला ३ दवस पाणी द यानंतर दुस-या भागाला 
३ दवस पाणी या. ी.एम.ट . कांबळे यां याकडे खूप मोठमो या कामांचा चाज आहे. 
पाणीपुरवठा हा कटकट चा वभाग आहे. यां याकडे एक त चाज आहे, यामुळे यांना या 
गो ट ला कधीच याय देता येत नसेलतर जी काह  अ धका-यांची यं णा आहे ती कुठेतर  कमी 
पडते. यांची सं या मुळात कमी आहे. पंपर  चंचवड शहराचे भ व यातील नयोजन 
कर यासाठ  शंभर ट के चांगला क स टंट अपॉ ट क न, ु ट  दूर कर यासाठ, लकेजेस 
काढ यासाठ  खरोखरच बाहेर या क स टंटची गरज आहे. आपल  जी पाणीपुरव याची यं णा 
आहे. लंबरांची बदल  झाल  तर नवीन माणसाला काह  कळत नाह . कुठे काह  नाह . कुठेह  
लॅ नगं नाह . क यूटर स ट म नाह . ऑफ सम ये कुठेह  शंभर ट के स ट म नाह . 
कोणीह  बदल  करा तर  सगळे मा हती आहे असा अ धकार  नाह . यामुळे याह  गो ट कडे 
ल  घालाव.े शासनाने ठोस पाऊले उचलल  पाह जेत. भ व यकाळात कोणीह  रटायड झाला, 
बदल  झाल तर  सग यांना यं णा मा हती पाह जे. या ठकाणी काह  नगरसेवकांचे हणणे आहे, 
एक वेळ पाणी या, दोन वेळ पाणी या. मला वैयि तक वाटत,े मा याकडे दोन वेळ पाणी 
मळाले पाह जे. शासनाने यातून म य माग काढावा व लोकांना चांगले व मुबलक पाणी 
यावे अशी वनंती करतो. 

 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, खरेतर आ ता आयु त हवे होत.े 
यांनी हे सगळे घडवले आहे. मी यांना आज चतुर बरबल अशी उपमा देणार आहे. आयु त 
अ यंत चतुर आहेत. यांनी आम या नगरसेवकांम ये भांडणे लावून दल . आम या अ धका-
यांना काह ह  नणय यायचा अ धकार नाह . आयु त साहेब सांगतील तसे यांना करावे 
लागत.े आयु तानंी गटने यांची बैठक घेतल  होती. आयु तांनी आधीच सगळे तयार क न 
आणल ेहोत.े यांचा एक कलमी काय म, सगळे वाचून दाखवायच.े आ ह  भरपूर बोललो असे 
करायला पाह जे, तसे करायला पाह जे. आ ह  बोलालो पण यातील एकह  यांनी ऍड क न 
घेतले नाह . एकह  ड लट केले नाह . यांनी ल हले आहे. गटने यांची प रि थती अशी आहे. 
ह  वचार करायला लावणार  घटना आहे. कोणीह  काह  हटले नाह . सग यांनी ऐकले. आ ता 
जसे च  दसते आहे. आपण बे ट सट  अवॉड वजेते आहोत. तर ह  येकाला 
पा याबाबतीत कायम बोलावे लागते हे दूदव आहे. आयु त साहेबांनी याच संधीचा फायदा 
घेतला आहे. गटने यांची बैठक वाईट कामाला लावून यायची. आम याबरोबर बैठक लावायाची 
हणून लावतात. ट डीआरसाठ  बैठक लावता, बंग यावर ब डरांची मट ंग लावता यावेळी 

आ हाला सु ा बोलवत जा. वाईट कामासाठ  आ ह . थायी स मतीतला एक सद य हणतो, 
आ हाला दोन वेळ पाणी या. यानंतर दोन वेळ करायचे ठरले. एकजण सांगतो, आ हाला 
एक वेळ पाणी या. एक वेळ पाणी या कंवा दोन वेळ पाणी या. पण एका वॉडला कमीत 
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कमी ५ एमएलट  पाणी लागत.े दोन वेळ पाणी केलेतर  अडीच अडीच असे ५ एलएलट च पाणी 
घेतो हे सांगायची गरज नाह . दोन तास फोसने पाणी द यानंतर ते वाटून वाटून सग यांना 
जात.े शहराची भौगो लक प रि थती ल ात घेतल तर मराठवा यात पाऊस पडलेला नाह . 
कोकणात ओला दु काळ पडला आहे असे हणतात. तसा महापा लकेत दु काळ पडला आहे. 
इथे एक वेळ पाणी सोड यानंतर पाणी जाते हे मा हत आहे. परंतू येक भागाची भौगो लक 
प रि थती काय आहे. जो भाग उतारावर आहे, तथे कधीह  पाणी सोडलेतर  पाणी असत.े 
यांना काह  गरजच नाह . एक वेळ असो, दोन वेळ असो. या इमारतींम ये टा या आहेत, 
तथे पुरेसे पाणी भरले आहे तेवढे नागर कांना दलेतर यांना सु ा २४ तास पाणी राहते आहे. 
जेवढा पुरवठा पाह ज,े तेवढे पाणी यायला हवे. बैठक ची घरे आहेत यांना पाणी साठवायला 
जागा नसते. येक नगरसेवकाची वैयि तक भू मका आहे. आयु त हेच हेरतात. याचे याला 
याचे याला, तो तसा हणाला. हे यांना बरोबर मा हत आहे कुठे डेडलॉक करायच.े आयु तांना 
शहराची भौगो लक प रि थती समजावून सांगीतल . यांना हे कळाले, िजथे खूप इमारती 
आहेत, तथे टा या असतील तर यांना एक वेळ पाणी केलेतर  चालेल. मा.धनंजय आ हाट 
आ ता हणाले, एक वेळ या, मा.अिजत ग हाणे हणाले, दोन वेळ पाणी या. हणज े
आम याआम यातच झाल.े या ठकाणी आव यकता आहे. मा या वॉडात २४ तास पाणी आहे.  
मा या वॉडात २४ X ७ ह  योजना केल . तां क या माझा वॉड यो य वाटला हणून, 
यावेळचे आयु त मा.आ शष शमा यांनी माझा वॉड नवडला. मा या वॉडात कमीत कमी ११० 
इमारतींना खाल  टा या बांध या नाह त. इंट ल इमारतीत टाक  बांधल  जाते अशी येथे 
बांधल  न हती. येथे कोण याह  हौ संग सोसायट चे रिज ेशन झालेले नाह . २० वषापूव या 
जु या इमारती कोणतीह  गृ हरचना सं था नस यामुळे ा धकरणाने जागा सोडल  नाह . 
कोणीह  बांधायला तयार न हत.े उंचावर ल भाग अस यामुळे लोक रोज पा यासाठ  ब ब मारत 
होत.े कायकार  अ भयंता लडकत साहेब, दुधेकर साहेब होत.े यांनी ब घतले, या भागात पाणी 
वर चढत नाह , डाय हट होत नाह . ायो गक त वावर करायचे असेलतर अशा ठकाणी 
करणार िजथे पा याची जा त गरज आहे. यांचे ि कल तथे लागले जाईल िजथे टा या 
नाह त. एका नमसरकार  सं थेने केले या कामाची चूक नागर क भोगत आहेत. मनपाला 
सां गतले तर ते हणाले एका ब डींगवर जा त नळ कने शन देऊ शकत नाह . हणून लोक 
बाद या लावून पाणी वर यायच.े एक ब डींगम ये ४० लॅट असतील तर ४० बाद या 
ठेवाय यात का. यामुळे तो नणय घेतला गेला आहे. यामुळे कोणा याह  मनात जेलसी 
असायची गरज नाह . मी वतः गटनेते असताना सु ा बैठक त हणाले एक वेळ पाणी 
करायचे कंवा पूण एक दवसाआड करायच.े यावेळी सग यात प ह यांदा मा याच वॉडात 
करा, चोवीस तास पाणी करा असे हटले नाह . अशी जाणीव ठेवल  तर भ व यात आयु त 
याचा फायदा घेणार आहेत. यात भौगो लक प रि थतीचा वचार करा. यांना एक वेळ पाणी 
पाह जे, यांना या. दोन वेळ पाणी देत असताना यांना तथे का कमी पडतेय. येक भाग 
उतारावर असणार नाह . कुठे ती  उतार असतो, कुठे चढ असतो. पाणी सोडले तर           
वाया जाईल. मा.अिजत ग हाणे यां याकडे भोसर  गावठाणाचा भाग अ धक आहे. तथे 
कामाला जाणार  माणसे आहेत. यांना सं याकाळी पाणी पाह ज.े आयु त साहेब आम यात 
भांडणे लावून काय साधणार आहेत. क स टंट पैसे घेऊन गेलातर काय साधले काह  उपयोग 
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नाह . इथे बोलून काह  उपयोग नाह . अ धका-यांना याचे उ तर मा हत असत.े खरे उ तर 
दे याचे कोणा यात धाडस नाह . नवीन नगरसेवक यां या वॉडात या अडचणी सांगत 
असतात. महापौर साहेब, नगरसेवकांम ये वाद घडू नये. असे नणय घेऊ नयेत. ी.एम.ट . 
कांबळे सट  इंिज नअर असले तर  यां याकडे कामाचा काह  इतका लोड नाह . यांना इथे 
ल  यायला सांगा. िजथे िजथे आव यकता आहे, तथे येक नगरसेवकाला वाटले तर प  
पाठवून लेखी मागवा. आ ताच का हा खेळ खेळला जातोय. याचा सु ा वचार करा. नगरसेवक 
पा या या पा ठमागे लागून राहतील हणजे आ हाला बाक या गो ट  कडेकडेने करता येतील. 
िजथे आव यकता आहे या माणेच नयोजन झाले पाह ज.े काह  ठकाणी एक वेळ पाणी 
यवि थत येत असेलतर ते दोन वेळेला नको हणतात. दोन वेळेला पु रेसे आलेतर कशाला 
नको हणतील. आप याकडे आज धरण भरलेले आहे. धरण तचे आहे. लोकह  तचे आहेत. 
आज मु ंबई इथे गगनचुंबी इमारती असताना कुठेह  पा याची त ार नाह . आपण 
जेएनएनयूआरएमचा फंड भरपूर आणला आहे. हणून बे ट सट  ठरलो आहोत. कु ी, डुकरे, 
उ करडा, पाणीपुरवठा, म छर तेच आहेत. ड यूवर आयु त साहेब आपण ओरड चाललेल  
ऐकल . परवा साहेबांनी अिजतदादांना ड यूवर तासभर ले चर दले. ड यू या आ यांचा जो 
कार आहे तो आप याकडे घडला आहे. यात नवीन नाह . आयु तांनी याचा पा याशी संदभ 

लावला आहे. पवार साहेबां या भाषेत हणायचे तर कती जावईशोध लावायचा याचा नीट 
वचार करा. तातडीने आज या आज नणय घेताना एक नगरसेवक खूष होणार, दुसरा नाराज 
होणार. येकाला वॉडात उ तर यायचे आहे. तसतशी प रि थती वेगवेगळी आहे. कती 
एमएलट  पाणी सोडतात. दोन वेळ पाणी पाह जे तर पूण ेशरने पाणी या. गढूळ पाणी देऊ 
नका. मा.चं कांता सोनकांबळे यांची उपसूचना आहे. आता नगरसेवक नगरसेवकपद नको 
हणायला लागले आहेत. पूव माणे ऍडज टमट क न २४ बाय ७ चे उ तर सापडणार नाह . 
हाडा या इमारती असतील तर  शासक य इमारतींना टा या लाव या नाह त. समा व ट 

गावांचा वषय आहे. या गावांम ये अंतर खूप आहे. भौगो लक प रि थतीचा वचार करा. कुठे 
कुठे १० एमएलट  पाणी लागत.े कारण लकेजेसचा वचार करत नाह त. नुसते याच गो ट कडे 
आयु तांनी गां भयाने ल  दे याची गरज नाह तर नणय यायची गरज आहे. गटने यां या 
बैठक त बोलत असताना कोण याह  गो ट चे ो सडींग ठेवले जात असेल तर आम या सूचना 
यात अंतभूत क न घेणार असाल तरच आ हाला इथून पुढे बोलवत जा. आम या नावावर 
कोणतीह  गो ट चे चालणार नाह . कोणताह  नणय घाईघाईने जाह र न करता मेर टने सु वात 
करा. वॉडपासून नयोजन करायला सु वात करा.      
 
मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, ख-या अथाने मट ंग लावल . परंतू 
याचा इफे ट आम यापयत कुठेह  दसलाच नाह . सगळीकडे भरपूर चचा झाल . १६ 
तारखेपासून दोन वेळेला पाणी होईल असे सां गतले होत.े पण याची अंमलबजावणी कुठेह  
वॉडात दसल  नाह . काह  ठरा वक नेते मंडळी डो यासमोर ठेवून जे काह  नणय घेता, 
शासन नणय घेते, अ तशय चुक या प तीने नणय घेत.े एका वॉडात ायो गक त वावर 

करता. कशासाठ . बाक  लोक टॅ स भरत नाह त का. कुठेतर  २४ बाय ७ यायचे. काय 
आव यक बदल करायची आमची कपॅ सट  नाह  का. एकाच वॉडासाठ  हा नणय का. 
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बाक यांनी काय केले. असे ठरवू नका. वॉड डो यासमोर घेऊन याचे परेशन होत.े यांचे 
भू व आहे, याच वॉडात अ तशय चांग या सुखसोयी पुरवायचे काम, चांग या कारे दसेल. 

पाणी दलेतर मग बाक यांनी काय केले आहे. बाक  नागर कांचे काय न आहेत. अ धका-
यांना इतका वेळ काय करतो. यांना ॅ ट कल भौगो लक प रि थती मा हत आहे. सगळी कामे 
झाल  आहेत का. मोठमोठे इंिज नअर अपॉ ट करतो. नागर कांना ानाचा उपयोग हो यापे ा 
सांगका या हणून नाव झाले आहे का. यांचा वचक बसत नाह . राजा बोले दल हले असा 
कार अ धका-यांबाबतीत झाला आहे. पाणी आले नाह  हटले तर आयु तांपासून खाल या 

जे.ई.पयत सग यांना फोन लावायचा. यानंतर काह तर  हालणार. कोण याह  कारचा ठोस 
नणय काह  क न दाखवलेले नाह . महापा लका इतक  वष अि त वात येऊन इत या वषात 
कोणतेह  कौश य नाह , शासनाकडे कौश य नाह . महापा लकेला ए ेड दजा मळाला. 
कशाला बाब करतोय. कोण याह  कारचे काह  कारण नाह . जे चुकून माकून दाखवायचे ते 
दाखवले. या या जोरावर हे मळाले असे कषाने दसून येत.े दापोडी हा शहराचे शेवटचे टोक 
आहे. तथे बायपासने दोन वेळेला पाणी देता. आपले अ धकार  मोठमोठे ब डर, सोसाय यांना 
रहाटणी, पंपळे गुरव इथे टॅब व न पाणी देतात. शहरा या शेवट या टोकापयत पाणी कसे 
पोचेल याचा अ धका-यांनी कधी अ यास केला आहे का. वीटभ यांना पाणीपुरवठा करा. 
अन धकृत कने शन या. आप याला लकेज कधी मळतच नाह त. अ धका-यांना सग या 
गो ट ंची क पना आहे. फ त जाणूनबुजून, कोण यातर  ह यासापोट  दूल  करायच.े मा या 
भागात ५ लाख लटरची पा याची टाक  बांधून रेडी आहे. पा याचा एकह  थब यात नाह . 

कोण याह  कारचे नयोजन यात नाह . मागील वष  न क  कार काय हणून मी लडकत 
साहेबांशी चचा केल  होती. यांनी अ तशय चांग या कारे शासना या ुट  समोर आण या 
हो या. आपण याह  सोडवू शकत नाह . को यावधी पयांचा मह वाचा नणय होतो. पाणी ह  
माणसाची मह वाची नकड आहे. अ नपा यावाचून जीवन नाह  या याकडे दूल  करतो. 
कोणतेह  लॅ नंग नाह . नि चती नाह . इथे आ खे सभागृ ह कतीह  ब बलले तर  काह ह  
फरक होत नाह . शासन नगरग  झाले आहे. याचा नषेध करतो. तांबे साहेब तु हाला 
आवजून वनंती करतो, सट  इंिज नअर आहेत. यां याकडे पाणीपुरव याचा चाज आहे. टाक  
कतीवेळा पाठपुरावा क न बांधल  आहे. याला कधी टॅब बसेल, कधी पाणी पडेल. 
पाणीपुरव यात व कळीतपणा आला क  दापोडी इथे पाणीपुरवठा नय मत हायला ३ दवस 
लागतात. ह  टाक  भरल  तर  बाक यां माणे ताबडतोब एक टॉयलेट कने शन जोडायच,े मोटर 
बसवायची याला सु ा आप याला आजपयत मुहू त लागतो का. मी ठणकावून सांगतो क , 
दापोडीम ये एक वेळ सु ा पाणीपुरवठा होत नाह . येक घरात ब ब होत.े पाणी आले नाह  
हणून मग अ धका-यांना फोन करायचा. जे.ई. ला कॉ टॅ ट केलातर तो कधीह  आयु यात 

नागर कांचा फोन घेत नाह . हणून आयु त साहेबांना फोन करावा लागतो. ज.ेई. नंतर तांबे 
साहेबांना नंतर तु हाला. मी तु हाला कतीवेळा एसएमएस केले आहेत. हे अ धकार  फोन घेत 
नसतील तर आपण यांना कशासाठ  पोसतोय. यांना नागर कांचे न सोडवता येत 
नसतीलतर यांना स पे ड करा. यांना कशासाठ  ठेवायचे अशी प रि थती आहे. मा.चं कांता 
सोनकांबळे यांनी सां गतले होत,े जे काह  नणय घेतले ते वर या लेवलवर घेतले आहेत. एक 
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वेळह  पाणी नय मत मळत नाह . नि चतपणे याची दखल यावी. दापोडीतील पाणीपुरवठा 
सुरळीत करावा.  
मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, द ड तासापासून पा यावर चचा चालू 
आहे. हा सग यां या िज हा याचा न आहे. दु काळ होता ते हापासून पा याचा ॉ लेम 
होता. धरणे भरल  आहेत. पाऊस चांगला झाला आहे. तर सु ा चार दवसांपासून एकच वेळ 
पाणी आहे ते असू यावे. परंतू जा त ेशरने पाणी झाले पाह ज.े सकाळी उठ यावर अधा 
तासच पाणी येत.े गे या चार दवसांपासून पा याचा खूप मोठा न उ प न झाला आहे. रोज 
उठून लोकांना काय उ तर यायच.े काह  भागांम ये पाणीपुरवठा एक वेळ आहे. यव था 
होते असे कोण आहे, याचा शोध यावा. आप याला नागर कांना पाणी दे याची गरज आहे. 
आपला अ धकार आहे तो दलाच पाह ज.े आम या भागात एक वेळ परंतू ेशरने पाणी 
यावे.  

 
मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, खरेतर मला वाटत,े आपण बोल यात 
काह  अथ नाह . पण आपण बोललो नाह तर यांना काह  सम या नाह  असे यांना वाटेल. 
माझा ए रया लम ए रया अस यामुळे कु ी व पाणी एवढेच वषय असतात. मा या वॉडात 
मोठ मोठे क प काढू शकत नाह . आ ता सगळे नगरसेवक हणतात, दोन वेळ पाणी या, 
एक वेळ पाणी या. माझा हे बोलायला का वरोध असावा. कारण आ हाला हे सांगायची गरज 
नाह  क , एक वेळ पाणी या. जेवढे पाणी पाह जे तेवढे दलेच पाह ज.े आ ता हवाळा आहे. 
भरपूर पाऊस झाला आहे. दु काळ नाह . वषय नाह  हणून हे वषय येतात का. मागील वेळी 
ड यूवर तीन तास चचा चालू होती. आ ता पा यावर तीन तास चचा, अ धकार  काय करतात. 
यांची सु ा पगार कपात करा. जशा सोयी देतात, याच माणे पगार या हणजे बरोबर 
जागेवर येतील. आ ता एक नगरसेवक हणत होत,े ये ठ नगरसेवक यांचा वट आहे 
यांचीच कामे होतात असे काह  होत असेल तर मला मा हत नाह . आ हाला वट हणजे काय 
असतो ते मा हत असते तर सवापुढे आ हाला वट ठेवता येईल. हणजे आमची कामे होतील. 
मा या वॉडात मोठा क प राबवावा असे काह  होणार नाह . सा या सु वधेसाठ  ओरडतोय. 

येक वेळी अ भागात जा. जसे काय आ ह  खेळ खेळायला येतो. हे या, ते या. कोण 
अ धकार  करतात काय. तर आपण याची न द यावी. कृपया बोलायचे हणून बोलायचे नसत.े 
कृपया दोन वेळ जसे पाणी होते तसे या. लोक वैतागून हणतात, एक वेळ या. अशी 
यव था या. दोन वेळ पाणी दे याची खर  गरज आहे. दोन वेळ पाणी यावे. अ धका-यांनी 
सांगावे यानुसार आ हाला नागर कांना सांगता येईल. धरणात पाणीच नाह  हणून हा ास 
भोगावा लागत होता. तु ह  दोन वेळ पाणी यायचा श द या. हणजे मला भांडायची, 
ओरडायची काह  गरज नाह . तर सु ा मी महापौरांना वनंती करते क , याकडे गां भयाने पहावे.  
 
मा.अ नता तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आज जो पा याचा वषय चालला 
आहे. र ववारपासून दोन वेळेला पाणी चालू केले आहे. यावेळी दोन वेळेला पाणी चालू केले, 
या दवसापासून दोन वेळेला पा याचे नयोजन यवि थत दसले नाह . र ववार  यावेळी 
सकाळी पाणी आले कधी पहाटे ४ ला, कधी ७ ला पाणी येत.े ते हापासून लोकांना यवि थत 
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पाणी मळालेले नाह . यावेळी एक दवसाआड पाणी येत होत,े यावेळी यवि थत मळत 
होत.े पा याचे नयोजन दोन वेळेला के यानंतर पाणी यवि थत का मळत नाह . मा.कैलास 
थोपटे हणाले, रहाटणी भागात गेले ७ वषापासून मागणी करतोय. एक वेळ सु ा पा याचा 
पुरवठा होत नाह . टाक  बांधून दल  पाह ज.े  सारखे ओरडून ओरडून सु ा नयोजन होत नाह  
असे का. याचा अ धका-यांनी खुलासा करावा.  
 
मा. नता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आ तापयत सग यांनी सां गतले, एक 
वेळ पाणी करा, दोन वेळ पाणी करा. मा या भागात दोन वेळ पाणी केले आहे. खूप चांगल  
गो ट आहे. यामुळे पा याला वॉडम ये अिजबात ेशर नाह . कुठे अधा तास पाणी येत,े कुठे 
एक तास पाणी येते. १५/२० वषापूव  पा या या लाईन टाक या आहेत. यावेळ या 
लोकसं येनुसारच टाक या हो या. या लाई समधून पाणीपुरवठा होतो. आ ता लोकसं या 
वाढल  आहे. यांना पु रेसा पाणीपुरवठा होत नाह. लाईन जु या अस यामुळे गंजले या आहेत, 
होल पडले आहे. पा यात घाण जात.े पा याला घाण वास येतो. यामुळे कोकणेनगर, नढे नगर 
भागात अधातास नळ रकामाच ठेवावा लागतो. यामुळे पाणी वाया जाते. ेनेज म स पाणी 
येत.े आपण येक वॉडसाठ  जे बजेट देतो. मा या वॉडात या एक/दोन लाई स बदलाय या 
आहेत. बजेट वाढवून दले पाह जे. पाईपची काह तर  गॅरंट  दल  पाह जे. कमान १५/२० 
कॉल यां या पाईपलाईन बदल  झा या पाह जेत. लकेजमुळे पाणी वाया जात.े यामुळे कधीच 
२४ बाय ७ क  शकत नाह . प हले लकेज शोधा, नंतर पा याचे बघा एवढेच मला सांगायचे 
आहे. तु ह  मला बोलू द याब ल ध यवाद.  

 
मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, ख-या अथाने शहराम ये दोन 
वेळेला पाणी दे या या नाटकामुळे पा याची प रि थती पूणपणे व क ळत झाल  आहे. माझी 
आयु त साहेब आप याला व संपूण पाणीपुरवठा वभागा या अ धका-यांना वनंती आहे क , 
शहरात एक वेळ व ेशरने पाणी यावे. नागर कां या ि टकोणातून अ तशय मह वाचा वषय 
आहे. या वषयावर म हला भ गनी जा त बोलत हो या. कारण म हलांनाच पा याचा न 
सोडवावा लागतो. महापौर साहेब देखील म हला सद यांना जा त ाधा य देत हो या. 
पाणीपुरव या या संबं धत अ धका-यांना वनंती आहे, कृपया आपण आ ता ड यू या 
मा यमातून जसा दंड करता, तसा दंड आकारा. पाणी गळती थांबवावी. झोपडप ी भागात 
एव या माणात पाणी वाया जाते याला हशोब नाह . पाणीगळती थांबवल तर शहरात 
पाणीपुरवठा यवि थत होईल. तु ह  काह तर  चांग या गो ट  अ धका-यांपयत पोहोचवा. अनेक 
ठकाणी लकेजेस आहेत. यो य गो ट ंचा अवलंब क न लोकांना माण सांगून कशा कारे 
गळती थांबवता येईल यासाठ  य न करा. गावे समा व ट होऊन १७ वष झाल त. ओपन 
गटस आहेत. गटस तु ंबले जातात. बंद गटर योजना केल  पाह ज.े गटस बंद केले पाह जेत. 
ा मण भागात र ते नाह त. ा मण भागात ामु याने खूप बेकार अव था आहे. बजेट 

करताना संबं धत अ धका-यांना थाप य वभाग असेल, व युत वभाग असेल, उ यान वभाग 
असेल, पाणीपुरवठा वभाग असेल, ेनेज वभाग असेल, नगरसेवकांनी ल  दले नाह तर ती  
आपल  जबाबदार  आहे. शहरात यो य यव था करायचे काम आपले आहे. नगरसेवकांनी 
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सां गतले पाह जे नंतर आपण केले पा हज.े ह  गो ट सु ा करायची. ोजे ट राबवायची 
बजेटम ये तरतूदच नसत.े ोजे टसाठ  तरतूद नसेलतर ते राब वता येत नाह त. अ धकार  
हणून आप याला कळत असेल तर आपण सु ा मागदशन करा. शहर अ भयंतां या 
ि टकोणातून वचार करा. आ हाला चांगले बोलता येत,े तसे वाईट सु ा बोलता येत.े या 
हशोबाने पगार घेता या हशोबात कामे करा. शेळी, कु ी, डुकर  जनावरे, आपले काह  लोक 
भागात आहेत. सात याने नेहमी सांगतो, नगडी पूलावर कायम जनावरे नेल  जातात. जनावरे 

हु सकावत असतात. अनेक लोकांचे अपघात होतात. सात याने आम यासारखे नगरसेवक ब ब 
मारतात. तर सु ा यावर पयाय नघत नाह . याची काळजी या. आपण जशी डुकरे मारतो, 
क ब या मारतो, तशी कु ी मारायला काय अडचण आहे. यांनाह  मा न टाका. कसल  मनेका 
गांधी, कसला कायदा, म या मारतो ते चालत.े प कारां यासमोर सांगतो. नि चतपणे प कार 
रा ी-अपरा ी जाताना कु ी यांना सु ा सोडत नाह त. त े ह  बातमी देणार नाह त. ते 
आप याला मदत करणार. भारत देशाने आप याला पुर कार दला आहे. याची नि चतपणे 
काळजी या. प कार आप या पा ठशी आहेत. जा त न बोलता आपण मला बोलायची संधी 
दल त याब ल मनापासून ध यवाद! 
 
मा.राहू ल जाधव – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, आम या भागातील, ा मण भागातील 
वषय आहे. ा मण भागात पा याची तर ओरड आहेच. परंतू याचबरोबर मुलभूत सु वधा 
पंपर  चंचवड महापा लकेने पुर व या पाह जेत. या सु वधा आम या भागात पुर व या नाह त. 
आज सांगायला खूप मोठे दूदव वाटत,ेआप या पंपर  चंचवड मनपाचे व र ठ अ धकार  
स मा.गावडे साहेब वतः मा या भागात आग लागल  हणून आले होत.े यांनी डायसवर 
खुलासा करावा, यांना काय अनुभवायला मळाले ते यांनी सां गतले तर बरे होईल. आपण 
संमती यावी. यांना वचारा. . .५ म ये आग लाग यानंतर यांना कुदळवाडीत काय 
अनुभव आला. गेले अडीच वष हेच बोलतो आहोत. आ हाला जा त नधी दलातर आम या 
भागात समा व ट गावांचा वकास होईल. परंतू या प तीने आ हाला सभागृ हात बोलावे 

लागत.े बोलणे तसेच आरोपह  कागदावर राहतात. आम या भागात कोण याह  प तीने 
कसाह  नधी खच होत नाह . मी गे यावेळी सभागृ हात बोलताना एवढेच बोललो होतो, तेवढे 
कर पाने नधी मा या भागातून जमा करत असालतर या यापैक  ५० ट के जर  खच 
केलेतर सु ा मा या वॉडात मॉल होईल. हे मी आवजून इथे बोललो होतो. गावडे साहेबांनी 
मागदशन केले. ते हणाले, तुम या भागात खूप वकास हायचा राह ला आहे. आपण देखील 
ा मण भागातील आहात. मा या भागात आपले पाहु णे आहेत. यामुळे पा याची सम या 

बापू ंनी हट या माणे एक वेळ पाणी येऊ या. पण ेशरने पाणी येऊ या. िजथे पा याची 
गळती आहे, याचा सु ा वचार केला पाह ज.े नद कडेला या भंगार व त ूआहेत, के मकल 
कंप या आहेत, यांनी यां या कामासाठ  ई लगल कने श स ्  घेतले आहेत, ते सु ा बंद केले 
पाह जेत. इं ायणी नद म ये थेट पाणी जात.े परंतू ई लगल कने श स आहेत ते चालू आहेत. 
ते देखील आपण पाणीपुरवठा वभागात पहायला पा हजेत. ा मण भागाचा वचार करतो. मला 
बजेटवर बोलायला २ वेळा संधी मळाल  पण याप तीने बजेट दले ते एवढे भरपूर न हते. 
तुम या हाताने आम या भागाचा वकास हावा. ीगु ं ना, द तगु ं ना ाथना क न वनंती 
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करतो, आम या भागाला जा तीत जा त नधी देऊन शहराचा वकास करावा अशी वनंती 
करतो.  
 
मा. गता मंचरकर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,मा या वॉड .४१म ये महापा लकेची 
शाळा आहे, तथे महापा लकेचे पाणी येते ते अिजबात व छ येत नाह . या पा याचे मी 
फोटो काढले आहेत. मला या पा यात कडे व आ या दस या. महापा लकेत मुळात 
आरो याचा न आहे, तथे ल  यावे अशी वनंती करत.े  
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मला समजत नाह . एक वेळ पाणी 
करा, दोन वेळ पाणी करा यावर चचा चालू आहे. ६ वषापूव  यावेळचे आयु त बंड साहेबांनी 
मटर बसव याचा वषय करताना सां गतले होत,े मटर लावून या, आ ह  २४ तास पाणी 
देणार आहोत. मटर लावून घेतले पण आ हाला यात चूका दस या. चोवीस तास पाणी देऊ 
शकतो असे यावेळी मा य केले होत.े मग पाणी कुठे गेले. आपण ेस कॉ फर स घेतल  
होती. फोटो स हत चार कॉलमची बातमी आल  होती. वोट मागायला मतदारांकडे गेलो क  ते 
हणतात, २४ तास पाणी देणार होता. जाह रात कट ंग क न ठेवतात व आ हाला दाखवतात. 

एका आयएएस अ धका-याने आ हाला च क फसवले असे सांगायला पाह ज.े मा या वॉडात ३ 
वषापूव  २०११-१२ म ये २४ बाय ७ योजना राब वणार असे सां गतले होत.े कोणी हायजॅक केले 
मा हत नाह . भागात दोन वॉड झाल.े २४ तास पाणी मळणार असे अ धका-यांनी सां गतले 
होत.े दोन वष झाल त पाणी नाह . लक कने शनसाठ  द ड कोट  घालवल.े तुम या श दाला 
हॅ यू आहे का नाह  ते सांगा. आज लोकांना उ तर काय देणार? भामाआ केड याचे पाणी कुठे 
गेले? पवना धरणातून १०० एमएलट  पाणी मळाले. टॅ स वाढला, घरे वाढल , लोकसं या 
वाढल . अ त र त पाणी मळ यासाठ  अ धका-यांनी काय य न केले. १९९८ म ये या 
सभागृ हात ठराव होतो. आं ा-मावळ मधून ५०० एमएलट  यायला तयार होत.े यावेळी १००/- 
कोट  डपॉ झट घेणार होत.े यावेळी हा ठराव फेटाळला होता. यावेळी हे १०० कोट  दले 
असततेर आज पवना धरणातून जेवढे पाह जे तेवढे पाणी मळाले असत.े याकाळातील 
अ धका-यांना वाटले याचे े डट रा य शासनाला मळणार. हणून ठराव फेटाळला. आज 
पा यासाठ  कती ओरड होत.े तर सु ा १०० कोट  डपॉ झट दे याचा ठराव फेटाळला. आज ते 
आप याला १०० एमएलट  सु ा यायला तयार नाह त. सरकारची ह  युट  आहे. कुठेतर  
पाणी जा त आणले गेले पाह जे होत.े ए ककडे बांधकामांना ब डींग पर मशन देतो. हजारो, 
लाखो घरे बांधतो. पाणी मा  तेवढेच कसे पुरणार? एकतर ब डींग पर मशन देता ते काह  
काळ बंद करा. आं ा-मावळ,भामा आ केड मधून पाणी येणार असे दोन वषापूव च सां गतले 
होत.े आज हे पाणी कुठे आहे. जा त पाणी आणायला पाह जे होत.े क मशनर मं ालयात 
बैठक त असतात. महापौर साहेब व आयु त साहेब यांनी लवकरात लवकर य न क न आं -
भामा आ केड मधून पाणी आणलेतर न सुटेल. येथे ोजे ट केला गेलातर मा हती पडते 
क , वॉडात कती पाणी पोचत,े कती वाया जात.े यांना काडा मा हत आहे यांनी चेक करा. 
५ वषात ठरवले होत.े आपल  लोकसं या वाढल  आहे, तेवढे सु ा पाणी मळत नाह . २५/२६ 
एमएलट  पाणी देतो. ३० एमएलट  पाणी देत नाह . फ ेशन ए ककड,े डि युशन ए ककडे. 
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मा या भागात पा या या डि युशनम ये ी.तळवलकर चांगले काम करतात. ते हणतात, 
डि युशनम ये यांना सांगा. ते हणतात, फ ेशन व डि युशन दोन माणसांकडे न देता 
एकाच य तीकडे या नाह तर ॉ लेम होणार. व युत व पाणीपुरवठा या दो ह  वभागांचे 
काम एकाच य तीकडे पाह जे. यां याकडेच डि युशन पाह ज.े आप याला काह  मा हत 
पडणार नाह . आ ता दोन वेळ पाणी, एक वेळ पाणी असे हणतो. आ ह  पण पाणी घेतले 
मग परत एका वेळेला पाणी कसे यायच.े ५ वषात जेवढे नॉमस ्  फ स केले तेवढे तर  मळाले 
पाह जेत.  
 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, येक था नक नागर काला 
पाणी, वीज, आरो य व ाथ मक श ण या मुलभूत सु वधा देणे महापा लकेचे कत य आहे. 
पाणी ह  जीवनाव यक बाब आहे आ ण याची गरज शहरातील येक नागर काला लागत.े 
पाणी देणे महापा लकेचे काम आहे यात दुमत अस याचे कारण नाह . सभागृ हाम ये 
जवळजवळ दोन तास यावरच चचा चालू आहे. याचा अथ संपूण शहराम ये पा याचा ॉ लेम 
आहे. मोशीतून मा.अिजत ग हाणे, सांगवीतून मा.अतुल शतोळे, यमुननगरमधून मा.सुलभा 
ऊबाळे बोल या. हणजे शहरातील येक भागातील नगरसेवकाने पा यासंदभात त ार इथे 
मांडल  आहे. म यंतर  पावसाने ताण द यावर धरणातील पा याचा साठा कमी झाला हणून 
दोन वेळ पा याऐवजी एक वेळ पाणी यायला सु वात केल  होती. याचबरोबर शहरातील 
खाजगी टँकर वारे पाणीपुरवठा करणारे लोक होते यांनाह  पाणी यायला बंद केले होत.े 
आम याकडे शाहू नगर, संभाजीनगरम ये १० लॅट या सोसायट पासून ७० ते ८० लॅट या 
गृ हरचना सं था आहेत. मो या सोसाय यांना पाणीपुरवठा होत नसेल तर महापा लकेचा टँकर 
कधी मळतो, कधी मळत नाह . परंतू सोसायट धारक खाजगी टँकरवा यांना पैसे देऊन 
पा याचा पुरवठा करत होत.े ते देखील आपण बंद केले होत.े १० लॅट या सोसायट ला एक 
इंची कने शन, २० लॅट असतील तर २ इंची कने शन अशी सं या शाहूनगर, 
संभाजीनगरमधील नागर कांनी सां गतले. ते मला देखील पटल.े येक कुटंूबाला एक हजार 
लटर पाणी यायला सां गतले आहे. जे हा पाणी येत नाह , पुरवठा यवि थत होत नाह , 
फोन केलातर तुमचे जे.ई. जाधव हे खूप हु शार आहेत. ते यावेळी हटल,े अमुक अमुक 
सोसायट ची त ार आहे. पा याची कमतरता असेल तर पाणी मळत नसेलतरच नागर क त ार 
करतात. आम याकडे सगळी कामगार व ती आहे. ९० ट के कामगार इथे राहतात. मी वारंवार 
हेच सां गतले, यावेळी पा याची अडचण असेल यावेळीच नागर क त ार करतो. बरेच वेळा 
परजादे यांना मी बोलत असतो, पाणीपुरवठा सरुळीत आहे. यावेळी त ार केल , पा याचा 
ॉ लेम होतो आहे. तो जाधव आ हाला उलट शकवतो, नाह  साहेब, पाणी नीट येते आहे. 

नागर कांना आ हाला फोन करायला वेड लागले आहे का. तो रा ी येणार, मटर लावणार. दहा 
हजार लटर पाणी पडत.े १५ लॅटची सोसायची असेल तर १५,००० लटर पाणी तथे पडेल, 
यासाठ  देखील आपण काह तर  योजना करायला हवी आहे. यावेळी दोन वेळ पाणी होते 
यावेळी नि चतपणे ॉ लेम होता. एक वेळ पाणी सु  केले यावेळी शाहू नगरम ये पा याची 
त ार न हती. जे हापासून दोन वेळ पाणी केले, त ार  यायला सु वात झाल  आहे. 
आजूबाजु या प रसरातून त ार  यायला सु वात झाल  आहे. माझी आप याला वनंती आहे 
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क , मघाशी सुलभाता नी सां गतले. एका सोसायट ला १०,००० लटर पाणी देणार असालतर 
सकाळी ५,००० लटर व सं याकाळी ५,००० लटर पाणी दले तर उपयोग होत नाह . एका 
वेळेला भरपूर दलेतर ेशरने या. खाल ल संप भरले जातात तोवर लॉक करतो मग सग या 
नागर कांना पाणी मळत.े या शहरात काह  खाजगी टँकर आहेत. खाजगी टँकरला फुकट पाणी 
देत नाह . यां यावर कोण या कारचे उपकार करत नाह . यांना कम शयल रेटने पाणी देतो. 
याची र वायरमट द ड लाख लटर असेल तर यांना एक लाख लटर देतो. आज शहरात 
मोठ मोठे मॉ स ्  आहेत. डबल सारखी फाई ह टार हॉटे स आहेत. हे शहर आता महानगर 
होऊ लागले आहे. चांग या प तीचे मॉलस,् मोठमोठे शॉ पंग सटस असले या सोसाय यांना 
पाणीपुरवठा क  शकत नाह . अशा वेळेला खाजगी टँकरधारकांची मदत यायला पाह ज.े जे 
लोक यां याकडून नदान पैसे घेऊन पाणी घेतात, यांना पाणी न दे याचे कारण काय ते 
सांगा. यावेळी मुबलक पाणी होते मोठमो या सोसाय या, हॉटेलवाले यांना खाजगी टँकर 
वा यांनी यांना पाणी दलेतर काय बघडले. मॉलम ये, हॉटेलम ये कोण नागर क जातात ह  
मंडळी शहरावालेच आहेत. मला आप याला वनंती करायची आहे, आपण या ठकाणी यांना 
पाणी या. शहराबाहेर टँकर गेले नाह  पाह जेत. नि चतपणे त ार  कमी होतील.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मला वाटते सग यांनी लडकत 
साहेबांना इथून उठून जाताना पा हले आहे. यांनाह  कळाले आहे आप याला खुलासा करावा 
लागणार आहे. डॉ. ीकर परदेशी आयु त असताना ऑटो ल टरला यांनी मट ंग घेतल  होती. 
सगळे नगरसेवक बोलले मा य आहे. हणून यावर मी काह ह  बोलणार नाह . परत परत तेच 
तेच बोलून अ धका-यांचा व नगरसेवकांचा कोणाचाच वेळ मला वाया घालवायचा नाह . येक 
जण तेच बोलतोय. शेवटची ओळ काय पाणी पु रेसे मळाले पाह ज.े २४ बाय ७ अशी पा याची 
क मटमट होती. यासाठ  मट ंगला मी व सगळेच बरोबर होतो. ेझटेशनसाठ  यावेळी तु ह  
क मटमट केल  होती. ऑटो ल टर इथे डॉ. ीकर परदेशी असताना मट ंग घेतल  होती, ते हा 
सां गतले होत,े ट याट याने २४ बाय ७ पाणी दे यासाठ  आ ह  बां धल आहोत. तु हाला 
अ धका-यांना काय नाह  दल.े जसे जसे सां गतले, तसे दले आहे. काडासाठ  अमुक पा हज.े 
लाईट यायला पं पंग साठ  वेगळे टनेल पाह जे, पा यावर ल  ठेव यासाठ  सीसीट ह  
पाह जेत. आ ह  कधी वरोध केला आहे का. सद यांनी कधी वरोध केला आहे का. परंतू 
आ हाला सांगा, आज अशी प रि थती आहे. आ खे सभागृ ह बोलते आहे. नि चत प रि थती 
२४ तास तर सोडाच. पण तु ह  सां गतले होत.े क मटमट दल  होती. काडा णाल  
आ यानंतर ट याट याने कोणाला कती पाणी देणार, कसे काय करणार, कोणाला काह ह  
देणेघेणे नाह . तु ह  कती पाणी उचलता, कती गळती आहे याचे कोणाला काह  देणे घेणे 
नाह . तु ह  ज ेजे मा गतले त ेते दले आहे. मग अजून काह  अपे ा आहे ते अजून कळू 
या. हणजे पाणीपुरवठा पूणपणे देऊ याचा खुलासा तु ह  केला पाह जे. माझे बोलणे 

झा यानंतर २४ तास पाणी कधी देणार, देणार नसाल तर आमची दशाभूल का केल  याचा 
खुलासा पाह जे आहे. कारण तु ह  आमची दशाभूल केल  आहे. कारण तु ह  आ हाला प ट 
सां गतले होत.े या अडीच वषातल  अडीच वष संपल  आहेत. पूणपणे शंभर ट के पंपर  
चंचवड शहराला पाणीपुरवठा झाला असेल तर २४ तास अ या शहराला क  असे यावेळी 
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हटले होत.े या- या भागात देता येईल अशा ठकाणी पोचणार. कोणीह  मोठा नागर क असे 

काह  नसत.े असे काह  कुठे चालत नाह . थोपटे दादांनी आधी वचारले होत,े मला पाणी 
नावर बोलायचे आहे. मा य आहे सगळीकडे शहरात अडचणी आहेत. परंतू अ धका-यांना 

कती दवस संधी दल  होती. एक वेळ पाणी चालू होते तेच ेशरने यावे. दोन/चार सद यांनी 
हटले दोन वेळ पाणी या हणून दोन वेळ पाणी करायची क पना सूचल . शहर अ भयंता 

कांबळे साहेब हणतात, ट याट याने करतो. मला आ ता सांगायला सांगू नका. तु हाला असे 
या दवशी सां गतले होत.े क मशनरां या मट ंग या वेळी सां गतले होत,े पा याची िजथे तथे 
ओरड नाह . सग या अ धका-यांना मट ंग घेऊन सांगा. या नावर परत चचा करायची वेळ 
आल  नाह  पाह ज.े कोणाची त ार आहे, कोण या भागातल  त ार आहे, ती त ार मटल  
गेल  पाह जे. मी प ह यांदा सां गतले, मला सं याकाळी ५ वा. पाणी आ यावर सकाळी ९ वा. 
पयत पाणी यायचेय. आ ता एक वेळ पाणी येत.े कुठेतर  हे मटले गेले पाह ज.े तुम यासारखे 
हु शार अ धकार  असताना तीन/तीन तास तथे मट ंग, तथे गोधळ, इथे मट ंग इथे ग धळ, हे 
कुठेतर  मटले गेले पाह ज.े आ ह  तु हाला क पना दल  होती, या- या नगरसेवकांची ओरड 
आहे, प हले तथले न सोडवा नंतर ट याट याने दोन वेळ पाणी करा. िजथे मागणी असेल 
तथे दोन/चार लोकांची मागणी असेल तथेच ायल बे ससवर करायचे आहे. सगळेच 
नगरसेवक आता यावर बोलायला लागले. मा. करण मोटे यांनी वषय सु  क न दला. चालू 
दे. गेले नघून. ह  मजा आहे का. दोन/दोन तास याच वषयावर सभागृ ह चालू या. 
नगरसेवकांनी स रयसल  बोलले पाह ज.े ठामपणे, नीट उ तरे मा गतल  गेल  पाह जेत. यांना 
कळत,े अ या सभागृ हात का नाह. या दवशी क मटमट झाल  होती, दोन वेळ पाणीपुरवठा 
या. नंतर कमीत कमी पाच/दहा दवस जाणार आहेत. यां यावर कसा धाक राह ल व कं ोल 

राह ल. नुसतेच बोलायच.े लडकत साहेब तु ह  प ह यांदा खुलासा करा. अडीच वष पूण होतात. 
आ हाला सग यांना सांगा. आ ह  नगरसेवक आहोत. आ हाला सां गतले होत,े २४ बाय सात 
ये या अडीच वषात देता येईल. तु हाला एक वेळ सु ा पाणी देता येत नाह  मग कशी काय 
क मटमट केल त. सग या नगरसेवकांना त डघशी पाडले असे हणायच े तु ह  मन लावून 
काम करताय. तु हाला बोलताना चांगले वाटते असे नाह . तु ह  रा  दवस बघत नाह .         
सु ीचा दवस बघत नाह . रावेतला असता, पंप हाऊसवर असता. कामा या य त र त 
शहरासाठ  काम करताय. पण आऊटपूट मळाले पाह ज.े एकदा  सभागृ हाला नीट सांगा. कोणी 
डुकरांचा वषय घेतो, कोणी ेनेजलाईनचा वषय घेतो, कोणी कु यांचा वषय घेतो, सभा 
भरकटत जात.े एक वषय यायचा व यावर सभा भरकटवायची. असे क न चालणार नाह . 
सग यांना बोलायला यायचे हणून येकाने हात वर करायचे. यापे ा आधी कांबळे 
साहेबांनी,लडकत साहेबांनी खुलासा केला असता तर एवढे बोलावे लागले नसत.े यांनी 
बोलायला या हणून सां गतले ते नघून गेले. मग राह ले काय. हणून या मट ंगआधी पाट  
मट ंग होत.े महापौर साहेब, आपण सु ा द ता घेतल  पाह ज.े सभागृ ह चालवत असताना 
कोणी दशाभूल तर करत नाह  ना हे सु ा ल ात घेतले पाह ज.े माझी पाणीपुरव या या 
सगळया अ धका-यांना न  वनंती आहे, सभागृ हाम ये आ ह  परत परत बोलणार नाह . 
आ हाला यवि थत र या पाणी मळाले पाह ज.े हे आमचे काम नाह . तु हाला जे पाह जे ते 
देणे, पुरवणे हे आमचे काम आहे. पाणी चांग या कारे मळणार का नाह . चांगले पगार घतेा, 
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खुच वर बसता मग अ धका-यांनी यवि थत र या काम केले गेले पाह ज.े पाणी वाटप नीट 
मळाले पाह जे. यापुढे पु हा या सभागृ हाम ये पाणी नावर चचा झालतर या अ धका-यांना 
स पे ड के या शवाय आ ह  ग प बसणार नाह . मग तो घरदार सोडून पाणीपुरव या या 
टाक वर बसला तर  चालेल.  या वषयावर नीट माग मळाला नाह तर, याला स पे ड 
करायची जबाबदार  आयु त तुमची असेल. आ हाला काह  काम नाह  का. आरो याचा न 
घेतलातर अजून तीन तास सभा चालेल. मा.अिजतदादा हॅ ड लो हज ् घालून कचरा उचलतात. 
पंत धान मोद  यांनी व छता अ भयान राब वले आहे. दुस-या दवशी शहरात काय प रि थती 
दसत.े हे बघायची जबाबदार  आमची आहे का. आरो यचे कती कमचार  आहेत. यांची ह  
जबाबदार  नाह  का. तु ह  वतः तथे परत जाऊन बघा. आ ता सु ा तथे तेवढाच कचरा 
असेल. पगार कोण घेतो. याला दंड करा. हातगाडीवाला पैसा कमवणार. तर सु ा श तीने, 
यवि थत काम केले पाह ज.े तो पैसे कमवतोय, आ ह  हाताने कचरा उचलतोय ह  कोणती 
प त आहे. दुस-या दवशी तथून जवळून गे यानंतर गावडे साहेबांना मी लगेच फोन केला, 
काल कचरा काढला, आज या भ ती श तीची कंडीशन बघा. मला वषयांतर करायचे नाह . 
पाणीपुरव याबाबतीत झाले आहे तसे सव वभागां या बाबतीत आहे. अ धका-यांने काम 
यवि थत र या, जबाबदार ने पार पाडलेतर सभागृ ह कशाला भरकटत जाईल. मी बोलले नाह  
हणजे मला या वषयाचे गां भय नाह  का, हणून बोलायचे असे कुठे असत.े आजपयत 

सभागृ हाचे कामकाज असे कधी चालले नाह. आ हालाह  वाटते याची जाण आहे. अ धका-यांची 
जा तीत जा त जबाबदार  आहे. या सद यांना पाणीपुरव याबाबतीत अडचणी आहेत यांचा 
वरोध होतो. यां या अडचणी प ह यांदा सोडवा यात. कोण या भागात अडचणी आहेत. 
एखा या दुस-या पॉ टला अडचण असत,े ती प ह यांदा सोडवावी. मनपाचे टँकर असून खाजगी 
टँकरने पाणी देतो. कोण टँकर मा फया होता आ हालापण मा हत आहे. या ठकाणी 
पाणीपुरवठा हो यात अडचण येत असेल, उंचसखल भाग असेल तथे आप या टँकरनहे  पाणी 
या. लोकांना पाणी मळालेच पाह ज.े एका सद यांनी मु ा मांडला होता. पाह जे यांना पाणी 
या. शहरात आलेला माणूस पाणी न पताच जाणार आहे. नवा राजा, नवी खुच , नवीन भडू 

अशी प रि थती आहे. नवीन क मशनर आले क  दुसरा नणय. एकदा ठर यानुसार सभागृ हाने 
घेतलेले नणय असतात, ते पुढे फॉलो केले पाह जेत. या ट कोणातून कामकाज झाले 
पाह ज ेअसे वाटत.े कती दवसांत पा याचा न मटेल ते सांगावे. नगरसेवकांचे काय हणणे 
आहे, पाणी पुरेसे मळाले पाह ज.े सभागृ हात कोणी सांगणार नाह , एक वेळ पाणी या, दोन 
वेळ पाणी या. महापौरांना कंवा सद यांना यात अडकवू नका. होणार नसेलतर कशाला 
सांगायच,े दोन वेळ पाणी या. प कारांना सांगायच,े मग परत हणायचे कती दवस 
चालायच.े सग या गो ट  यात संप या पाह जेत. याचा खुलासा करावा अशी वनंती करते.  
 
मा.लडकत (कायकार  अ भयंता, पाणीपुरवठा) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा. सद य, 
मी सव थम या सभागृ हाचे आभार य त करतो. या सभागृ हाने पाणीपुरवठा वभागाला या-
या वेळी अडचण आल , या या वेळी मदत केल  आहे. काडा णाल  या सभागृ हाने मंजूर 

केल , यानंतर आपण काम सु  केले. आ ता सां गतले, २४ बाय ७ पाणीपुरवठा, यावेळी 
आपण याब ल वचार करत होतो, यावेळी मा.मंगलाताई कदम असतील, मा.योगेश बहल 
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असतील, बाक  ये ठ नगरसेवक यावेळी होत.े है ाबादम ये अ धका-यांचे े नंग झाले होत.े 
आपल  स याची स ट म, आपला रोजचा पाणीपुरवठा व शहराची मागणी यानुसार २४ बाय ७ 
पाणीपुरवठा करायला श य होईल का नाह  याचा अ यास केला होता. यात सव थम ट कल 
भाग यमुनानगर घेतला. इथे तां क अडचणी खूप हो या हणून हा भाग नवडला होता. या 
भागाम ये २४ तास पाणीपुरवठा देता आलातर शहरातील इतर भागांम येह  देता येईल. हणून 
हा भाग नवडला होता. फ त २४ तास पाणीपुरवठा हणजे फ त पाईपलाईन बदलून होणार 
नाह . शहराचे नेटवक, शहराची गरज याचा अ यास करणे गरजेचे होते हणून झोन क न 
आव यक बदल केले. इतर शहरांत औरंगाबाद, हैसूर, हु बळी, धारवाड इथे जर  य न झाला 
असला तर .केलेतर  इथे य न झाला होता. २००८ साल  औरंगाबादचा फंड सँ शन होऊन 
सु वात झाल  होती. हु बळी, धारवाड यांची गाडी पु ढे गेल  नाह . हे एखा या अ धकार , 
पदा धका-या या हातात नसत.े सग यांची येकाची यासाठ  गरज आहे. यमुनानगर या 
बाबतीत ल ात आले क , ठरा वक पाईपलाईन बदलून २४ तास पाणीपुरवठा करता येईल. या 
अ यासाचा उपयोग स ट म कर यात झालातर ४० ट के भागाचा वचार केलातर यावेळी 
पायलेट झोनचा सट त उपयोग झाला. म न टर  ऑफ होम यांना रपोट दला होता. यावेळी 
जे आयटम घेतले ते मंजूर क न दले आहेत. या अडचणी येतात, या शहरातील न 
सोडव यासाठ  खूप मह वा या असतात. काडा णाल ब ल टँडींगम ये, जी.बी.म ये वारंवार 
चचा होत असत.े माझी सग यांना न  वनंती आहे क , काडा णाल चे जे फायदे आहेत, ते  
फ त लडकत साहेब सोडवून देत नाह त. मी वनंती करतो क , सभागृ हातील ये ठ 
नगरसेवक, जे अ यासू नगरसेवक आहेत, प कार, नागर क देखील आहेत. एकवेळ लॅ टवर 
बसून काडा णाल  समजून घेऊ. बाहेर ल त ांना सु ा घेऊन या. ु टंवर समोरासमोर चचा 
क . येक वेळी सभागृ हात काडा णाल  चुक ची आहे असे होत नसत.े तथे मन लावून 
काम केले आहे. इंिज नअर यां या मदतीने काम केल.े भारतात आपल  ह  णाल  चांगल  
हणतात. मग आप याला असे का वाटतेय. यातील ुट  समजून या. नंतर दूर करा. 

लडकत साहेबांकडील जबाबदार  शंभर ट के काढून टाका. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आ ता न वचारला होता. मी 
जे हटले ते दले आहे. सगळे नगरसेवक, मा.अिजतदादा तथे आले होत.े आ ह  तु हाला 
सांगतोय, आ हाला फ त पाणी कसे देणार ते सांगा. जे मा गतले ते  
आ ह  त े देतोय. आ ह  तु हाला नावे ठेवल . १० बोटात या एका बोटाने नाव ठेवले तर 
याला उ तर या. आ ह  काह  क  शकत नाह  कंवा देऊ शकत नाह  याचा खुलासा करा. 
बाक चे काह  सांगू नका. 
 
मा.लडकत (कायकार  अ भयंता, पाणीपुरवठा) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, 
यावेळी काडा णाल  पूण झाल , ८५ पैक  ६० टा या पूण के या. जेएनएनयूआरएमची 

मा हती आप याला न हती. वषय दोन वेळा पडींग होता. कती वेळा फॉलोअप घेतला. यावर 
कती वेळा चचा झाल . वषय कॅ सल क न पु हा टडर काढल.े यात दोन वषाचा कालावधी 
गेला. हे काम 2 वषापूव  झाले असतेतर सगळे काम पूण झाले असते.   
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मा. शांत शतोळे–मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,आ हाला आऊट डेट या. टँडींगने केले 
ते चांगले का यो य वाटले यावर नंतर चचा करा. वषय थांबवू नका. तु ह  २ वष काय करत 
होता. 2 वषात शहराचे २४ बाय ७ चे नयोजन केले आहे याचे सांगा. ४ वष झाल  ओरडतोय. 
शहरासाठ  क स टंट या. तु ह  तुमचे कौतुक १० वेळा क  नका. आ हालाह  वाटते शहराचे 
चांगले हावे.   
 
मा.लडकत (कायकार  अ भयंता, पाणीपुरवठा) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा. सद य, 
मी मा या कौतुकासाठ  मा हती देत नाह . २४ बाय ७ कर यासाठ  काय य न केले ते 
सांगतोय. 
 
मा.कैलास थोपटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सभागृ हाने काडा णाल  मंजूर 
केल . हा वषय तु ह  सभागृ हात ठेवला आहे. सभागृ हाला बदनाम क  नका. या तुम या चूका 
आहेत.  
 
मा.लडकत (कायकार  अ भयंता, पाणीपुरवठा) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा. सद य, 
मी व तुि थती सांगतोय. सभागृ हाला बदनाम करत नाह य.  
 
मा.नारायण ब हरवाडे – अथसंक पात ४० ट के पाणी देणार बोलला होता हे सु ा सांगा. 
 
मा.महापौर – लडकत साहेब तु ह  फ त खुलासा करा. पाणी कसे देणार आणी काय याचे 
उ तर या.  
 
मा.लडकत (कायकार  अ भयंता, पाणीपुरवठा) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा. सद य, 
क  शासनाकडून एि टमेट मंजूर क न आणले आहे. ा धकरण व ेमलोक पाक या दोन 
वभागांचा अ यास केला आहे. जसा यमुनानगरचा अ यास झाला तसा याचा अ यास पूण 
झाला होता. पा याची प रि थती बकट झा यामुळे हे झोन घेता आले नाह त. टडर काढले 
आहे. यामुळे ४० ट के भागात २४ तास पाणीपुरवठा करता यईेल. संपूण शहरा या 
पाणीपुरव यात सुधारणा करता आल तर या आठव यात हा न पु हा माग  लावता येऊ 
शकतो.  
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, तुम याकडे पा याचे ड युशन 
आहे का. मग कसे ऍ यूर स देताय. दुसरा जबाबदार अ धकार  आहे. तु ह  कशाला या 

नांची उ तरे देताय. पाणीपुरव याचे काम जे करतात यांनी उ तर यायला पाह जे. 
क मशनर यांनी सांगायला पाह ज.े ते लॅन बघतात. डि युशन तुम याकडे आहे का.  
 
मा.महापौर – कांबळे साहेबांनी खुलासा करावा. 
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मा.द ता य साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या वषयावर गेले दोन तास सभागृ ह 
चालू आहे. तु हाला जेवढे न वचारले तो वषय सोडून भाषण करायला तु ह  नेत ेनाह त. 
मी न वचारला तेव या नांची उ तरे पाह जेत. पाणी एक वेळ देणार का दोन वेळ देणार 
याची उ तरे अपे त आहेत. आ हाला रामायण, महाभारत सांगू नका. आज पंपर चंचवड 
महापा लकेत नागर कांचा न आहे. दोन वेळ पाणी अस यामुळे मंजूर  झाल  आहे. २४ बाय 
७ मुळे ॉ लेम झाला आहे. तु ह  काय करणार आहात. आमची अपे ा आहे. आ हाला बाक  
सांगू नका. काडा व मीटर प तीवर आपला कती खच झाला याचे उ तर या. नगरसेवकांनी 
जे वचारले याचे उ तर या. उ यापासून कशा प तीने पाणी देणार याचे उ तर या. 
तु हाला सभागृ हाने मदत करायचा य न केला आहे. पण तु ह  सभागृ हावर ताशेरे उठवताय. 
तु ह  वेळोवेळी जे जे मा गतले या या प तीने ठराव क न दला आहे. तु ह  आ ता सांगता 
सभागृ हाने चुक चे काम केले आहे. ते तु हाला संबं धत नाह. २४ तास पाणी देणार मग याचे 
नयोजन कसे करणार ते सांगा.  
 
मा.कांबळे (शहर अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आ तापयत एकूण २५ स मा. 
सद यांनी आप या ती  भावना य त के या आहेत. या सव मी लहून घेत या आहेत. 
सभागृ हाला व तुि थती मा हत क न देणे गरेजेचे आहे हणून सांगतो. पाटबंधारे वभागाने 
३७० एमएलट  एवढे पाणी उचलायची पर मशन दल  आहे. आपण आज ४४० एमएलट  पाणी 
नद तून उचलतो. यासंदभात सभागृ हाचे ल  वेधू इि छतो. २०११-१२ साल  आपण ४३२ 
एमएलट  पाणी घेत होतो. आज ४४० एमएलट  पाणी उचलतो. या ४ वषाम ये लोकसं या 
वाढल  आहे. नळ कने श स वाढले आ ण पा याची मागणी सु ा या पट ने पा याची मागणी 
वाढल . तर सु ा २०११-१२ पासून जेवढे पाणी उचलतो, तेव या पा यात सव शहराला 
पाणीपुरवठा यो य प तीन ेकरतो. यात मागील काळात धरणाची पातळी कमी झाल  यावेळी 
आपण द. १२ जुलैपासून एक वेळ पाणीपुरवठा सु  केला. द.११ जुलैला दवसाआड 
पाणीपुरवठा सु  केला. अशा प तीने पाणी सु  झा यामुळे द.२४ जुलैपासून पु हा एक वेळ 
पाणी पुरवठा सु  केला आहे. मागील तीन/साडेतीन म हने माझा अनुभव आहे, एक वेळ 
पाणीपुरवठा के यामुळे त ार ंचे माण अ यंत कमी कंवा जवळजवळ न हते. फ त 
नागर कां या वेळेची अडचण होती. दोन वेळ पाणी अस यामुळे यांना पाणी घेण,े वापरणे, 
साठवणे यासाठ  मदत होत होती. लोकांना सोयीचे होत होत.े यामुळे आ हाला काह  
दवसांपासून दोन वेळचा पाणीपुरवठा मागणी के यानंतर मी सु ा अनेक सद यांना वनंती 
करतो होतो, आ ता या भागात दोन वेळ पाणीपुरवठा होतो. तथे झो नंग क न पाणी 
यवि थत ठेवले आहे. पाणी यवि थत मळते आहे. या भागात एक वेळ पाणीपुरवठा होतो, 
तथे पा याचा वापर वाढला आहे. याचे कारण असे आहे, से टर २३ म ये जे संप आहेत. 
या यावर संपूण शहराचे नयोजन करता येत.े याची लेवल चांगल  राहते होती. आ ता १६ 
तारखेपासून आपण परत मा.सभागृ हाने दलेल  सूचना, मा. थायी स मतीत झालेल  चचा, 
या माणे १६ तारखेपासून आपण पु हा द.१२ जुलैपूव ची प रि थती जशी आहे तशी सु  
केलेल  आहे. यामुळे या ३/४ दवसांत त ार ंचे माण वाढले आहे. वशेषतः चंचवड ॅ ह ट  
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आ ण थेरगाव या भागात मो या माणात त ार  आहेत. चंचवड व थेरगाव इथे या पूव सु ा 
दोन वेळ पाणीपुरवठा असताना सु ा त ार  हो या. या श यतो जा त माणात होऊ नयेत 
हणून य न करत होतो. पण आ ता या चार दवसांत त ार त वाढ झाल  आहे. आपण 

आ ता एकदा साडे तीन म ह यांत नागर कांना पाणी पुरवठा यवि थत होत असताना याम ये 
बदल के यामुळे ह  प रि थती नमाण झाल  आहे. या बाबतीत मी मा या सव 
अ भयं यांबरोबर बैठक घेऊन याची परेषा ठरवतो. यासाठ  मला ८/१० दवस लागतील. 
याक रता आपण सहकाय करावे अशी वनंती आहे.  
 
मा.द ता य साने–मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, पाणीपुरव या या वषयावर अ धका-
यांचा नषेध क न सभा तहकूब करावी. ते चुक चे उ तर देत आहेत. मला वाटत,े येक 
नगरसेवक अनेक वेळा सभागृ हात फ त पा या या वषयावर ब बलला आहे. तु ह  हणताय, 
चार दवसांत त ार येते आहे. आ ह  तकडून कशाला येतो. आ हाला काह  भागांत तीन/चार 
वाजता पाणी येत.े माझी प ने यांना वनंती आहे क , या वषयावर नषेध क न 
पाणीपुरवठा वषयी सभा तहकूब कर यात यावी. कांबळे साहेब,तु ह  अजूनह  वषय डाय हट 
करताय. तु ह  चार दवस, आठ दवस काय करत होता? आ तापयत काय केले?  
 
मा.नारायण ब हरवाड े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, शासनाचा नषेध क न, 
पाणीपुरव याचा नषेध क न आजची सभा तहकूब करावी या सूचनेला अनुमोदन देतो.  
 
मा.कांबळे (शहर अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वेगवेग या ठकाण या त ार ंचे 
व प वेगवेगळे आहे.  

 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आ ता अनेक नगरसेवक बोलत होत.े 
मी सु ा सवाचे हणणे ऐकले आहे. कांबळे साहेबांनी सां गतले आहे. २५ ते ३० नगरसेवक या 
वषयावर बोलले. वा त वक पाहता, आयु त साहेब, कांबळे साहेब यातील गां भय ल ात या. 
येक वॉडात येक नगरसेवकाला अडचणी आहेत. काह  नगरसेवकांना सकाळी ५ पासून 

फोन सु  होतात. सवाना अडचणी आहेत. काडा णाल ब ल व पाणी वतरणाब ल 
मा.आर.एस.कुमार यांनी सां गतल.े वा त वकपाहता काडा णाल  पाणी वतरण कती करतो 
कती पं पंग करतो याचे ऍनॅ ल सस सांगत.े यामुळे न सुटणार नाह . कुठे लकेज आहे का. 
कांबळे साहेब आपण पूण मा हती या. यानंतर लकेज डटे शनसाठ  लाखो पये खच केले 
या मशी स अशाच धूळ खात पडून आहे. यातील कती काम करतो, कोण लोक काम 
करतात, कोण यासाठ  नेमले आहेत. याची मा हती या. एकंदर त कती पये काडा 
णाल वर खच केले, याचा उपयोग होत नाह  अशातला भाग नाह . सुधारणा झाल . गे या 

वषभरात सहा म ह यांत पावसाळा संपला. पाणी कमी पडले. यानंतर शहरात पाणीपुरवठयाचा 
खेळखंडोबा झाला आहे. कोणी नीट जबाबदार  यायला तयार नाह . सगळा भाग मग लो पंग 
कुठे, राई झंग कुठे याचा अ यास करणे हे अ धका-यांचे काम आहे. यमुनानगर देखील 
ा धकरणात गेलेतर यामुळे न सुटणार नाह. लोकसं या वाढल  आहे. पा याची मागणी 
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वाढल  आहे. शहरात अनेक बंगले झाले, सोसाय या झा या. या सव गो ट  मा हत आहेत. 
ब डींग पर मशन देत असताना यावेळी पा याचा स लाय होतो का नाह  ते बघूनच देतोय. 
वॉटर ऍनॅ ल सस देतो. हणजे यावेळी आ ह  स म आहोत. आ ह  तु हाला पाणी देऊ 
शकतो. अमुक टाक  बंद आहे. ऊंच कने शन करा. असे आ ह  सांगतो. हणजे नयोजनाचा 
अभाव आहे. क स टंट करत असेलतर क स टंट नेमा. परंतू या सभागृ हाने वेळोवेळी 
पा यासाठ  जी मदत लागेल ती दे याचे काम केले आहे. प पात केला नाह . नेहमी मदत 
केल  आहे. मग असे असताना काडाम ये सुधारणा करायची आहे. अनेक टा या बांधाय या 
आहेत. लकेजम ये सुधारणा करायची आहे. िजथे पा याची सतत ब ब आहे तथले नगरसेवक 
सारखे ओरडतात, ते का ओरडतात. नुसते अजडावर फ त ७/८ वषय आहेत. लोक गेले अडीच 
तासापासून सतत घसा कोरडा क न ब बलत आहेत याचे गां भय तु ह  घेतले पाह जे. आ ह  
चे टा करत नाह . आ ह  नाव ठेवायला इथे आलो नाह त. तु ह  आमचे वैर  नाह त. ह  
शहरातल  गंभीर सम या आहे. तमुची काडा मशीन बोलणार आहे का. कागद बोलणार आहेत 
का. या लोकांना सम या आहे, याब ल लोक बोलतात हणून आ ह  बोलतो. प ने यांनी 
उ लेख केला. शहरात प रि थती व कळीत आहे. पाणी एक वेळ ठेवायचे का दोन वेळ 
ठेवायचे हा शासनाचा वषय आहे. एक वेळ पाणी करतानाह  तु हाला आ ह  मदत केल  
होती. तु हाला टाईम मॅनेजमट करता येत नाह  हे तु हाला सु ा मा य आहे. आम याकडे 
काम करणारे बांधव आहेत. पहाटे ३ वा. पाणी सोडतात. तासाभरात पाणी जात.े सं याकाळचा 
पाणी यायचा टाईम ३.३०, ४.३० ला पाणी बंद होत.े काम करणारे दांप य सकाळी ८.०० वा. 
घर सोडतात, सं याकाळी ६.०० वा. घरात येतात. भगीनी काम करतात. मग पाणी कसे 
भरायच.े ते सु ा ेशरने नाह . यात नयोजनाचा अभाव नाह  का. ते हणतात, झोपडप ीतील 
लोकांना पाणी वाटायचे, बोलायचे नाह . यांना सकाळी पाणी देणार, इथे सं याकाळी अपू रे 
पाणी देणार. अजमेरा,नेह नगर, संततुकारामनगरचे उदाहरण दले. यासाठ  नयोजन करणे 
गरजेचे आहे. पा याचे वाटप कसे करायच.े पं पंग कसे असणार. दोन तास ेशरने पाणी या. 
ह  जबाबदार  शासनाची आहे. आम या वतीने का करतात. मा.महापा लका सभा तहकूब 
करायला आ हाला आनंद आहे. हणजे मतदार आ हाला शाबासक  देणार आहेत. तु ह  
रािजनामा या. आ ह  तु हाला नवडून यायच,े आ ह  काय उ तर यायच.े काल पंप खराब 
झाला. मटेन स काढले आहे. लाईट न हती. असे खोटे खोटे बोलायची आ हाला लाज वाटत.े 
जसे अ धकार  झोपतात, तसे आ ह  फोन बंद करायचा व झोपायचे अशी प रि थती 
आम यावर आल  आहे. पूव  वॉटर स लायला जे अ धकार  चांगले होते यांना दुसर कड े     
टाकले असेलतर यांना परत या. या या भागातले अ धकार  यां याकडून अ धक दोन तास 
काम क न या. अ धका-यांना मोशन दे यासाठ  आ ह  बोलत असतो. लोकांना वाटत,े 
मा.योगेश बहल अ धका-यांचा वक ल हणून आला आहे. शहर अडचणीत आहे तर         
अ धका-यांचे सु ा कत य आहे. शहरातील नागर क हणून, शहराचा उ तरदायी हणून 
वभागाला मदत केल  पाह ज.े अशा लोकांना लडकत साहेब, कांबळे साहेब यांनी मट ंग घेऊन 
नयोजन केले पाह ज.े मला आठवत,े मा.यशवंत भोसले उपोषणाला बसले होत.े मा.आ शष 
शमा यांनी डायसवर मशीन लावले होत.े याचा टाईम ऍडज ट के यावर पाणीपुरवठा सुर ळत 
झाला होता. येकाची काम करायची प त वेगळी असत.े तु हाला मनापासून सांगतोय, दोन 
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दोन महापा लका सभांम ये तोच तोच वषय चालला आहे. आ ता कांबळे साहेबांनी सां गतले, 
वा त वक पाहता दोन वेळ पाणी के यानंतर गेले आठ दहा दवस खा ी न हती, कॉ फ ड स 
न हता. तु ह  टेि नकलम ये आहात. इतके एमएलट  पाणी येत.े नागर करण झाले आहे. या 
फ गस आ हाला नकोत. भूलथापा नकोत. We want practical conclusion. जे ड सजन 
होतात, यात लोकांना एक वेळ पाणी या. सभागृ हाने हटले आहे. ते सु ा क  शकाल. जो 
व कळीतपणा आला आहे. पा याचे वतरण यवि थत न हत.े आ ता सु ा पा याचे वतरण 
यवि थत नाह . याचा आढावा होतो. ८/१० दवसांचा वेळ मागताय. चार चार महापा लका 
सभांम ये असे बोलले जात असेलतर, यावर नणय होत नसेलतर सभा तहकूब करायला 
पाह जे. तुमचा नषेध क न न सुटणार आहे का. खरे पाहता दोघांनी वभागातील लोकांनी 
बसून कोणकोण या भागात ॉ लेम आहे ते तु ह  वकआऊट करायला पाह जे आहे. आयु त 
साहेबांनी पुढार  बन याआधी वचार करायला पाह जे होता. ते पुढा-यांसारखे आ वासन देतात. 
या खूच वर बसत असताना खरेतर दोन वेळेला पाणी देऊ शकतो का हे वभागाकडून 
वचारायला नको का. नणय घे यापूव  वचार करायला नको का. सभागृ हाने कधी नणय 
घेतला हणून करणार का. आ ह  हणून तु ह  करणार आहात का. ॅ ट कल  पॉ सबल होते 
का हे बघणे गरजेचे आहे. नगरसेवक सगळे पोट तडक ने बोलत आहेत. कांबळे साहेब हे 
स नअर मो ट अ धकार  आहेत. प रप व उ तर देताना फ त उ तर न हे तर शहरातील 
अडचणी कशा दूर होतील यावर तोडगा काढा. जो कालावधी यांना लागतो, यांना या. ८ 
दवसांत हा न सोडवलाच पाह जे. रा ं दवस काम करा. गरज पडेल तसे एक वेळ पाणी 
दले. या भागांत कमान दोन/तीन तास पाणी दले, तथे ेशरने पाणी आले पाह जे. 
कोण याह  नगरसेवकाचा पुढ ल जी.बी. म ये आवाज उठला नाह  पाह ज.े िजथे खर  गंभीर 
प रि थती असेलतर ते मा य करा. ह  टॅ ट ठेव या शवाय, हे काढ या शवाय न सोडवू 
शकत नाह . आ हाला तुम या ड युशन या याशी देणे घेणे नाह . काडाशी देणे घेणे नाह . 
मा.महापौर साहेब, आपण आदेश यावा व नषेध क न काह  होणार नाह . महापा लका सभा 
पूण करावी. कांबळे साहेबांनी सांगावे. ८ दवसांचा कालावधी यांना या. एक वेळ कंवा दोन 
वेळ पाणी या. पण पुरेपूर पाणी या अशी वनंती करतो. सभागृ हाला वनंती करतो, आपण 
सु ा आपल  कारक द करावी.  
 
मा.महापौर – पा याबाबतीत या सूचना मांड या आहेत, कांबळे साहेब, या १० दवसांत या 
आज मंजूर झा या आहेत. हे सभागृ ह खरेतर कामकाजासाठ  आहे. नगरसेवकांची भावना 
तुम यापयत पोचवावी हणून हा वेळ वाया घालवला आहे. हा वेळ वाया न जाता ये या १० 
दवसांत नागर कांना चांगले पाणी यावे असा आदेश देते. पा याचा न यापु ढे सभागृ हापु ढे 
आला नाह  पाह ज.े सव स मा.सद यांनी केले या सूचनांचे पालन १० दवसांत झाले पाह जे. 
कांबळे साहेब, आदेशाचे पालन होणार का याचा खुलासा करा.  
 
मा.कांबळे ( .शहर अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, सव 
सभागृ हा या भावना ल ात घेऊन मा.महापौर साहेब यांनी आदेश दला. या माणे मी व माझी 
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टम बसून आठ दवसांत सव कायवाह  पूण करतो. िजथे िजथे अडचणी येतील तथे 
नगरसेवकांना सांगून आपणह  यासंदभात सहकाय करावे अशी वनंती करतो.  
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, डि युशनसाठ  सहा वेगवेगळे अ धकार  आहेत. 
यां यावर एक एचओडी ठेवावा.  
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, तहकूबी मागे घेत या शवाय हे सभागृ ह चाल वता 
येणार नाह .  
मा.महापौर – मी सूचना मंजूर केलेल  नाह.  
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वा त वक पाहता सभागृ हा या भावना 
इत या ती  आहेत. सभागृ हाचे हणणे आहे, १० दवस मा.महापा लका सभा तहकूब करा. तर  
अशा प रि थतीत वाटत,े आमचे स मा.सद य द ता य साने यांनी सांगावे, तु ह  सूचना मागे 
या. यांना सं ध या. तेवढ  जबाबदार  ि वकारणार असालतर आपण सांगा, जबाबदार  

ि वकारतो. मग आ ह  तहकूबी सूचना मागे घेतो. पाणी एक वेळ देणार का दोन वेळ हे यांनी 
ठरवावे. 
मा.कांबळे ( .शहर अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा. सद य, 
मा.साने यांनी जी तहकूब मांडल  आहे, यां या ती  भावना मी ि वकृत करतो. या ८/१० 
दवसांत मी मा या सव टमसह त बसून कायवाह  पूण करायचा शंभर ट के य न करेन. 
िजथे िजथे अडचण असेल यावेळी काका कंवा भाई यांचे सहकाय घेईन.  
 
मा.द ता य साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, पाणी सोडायला कुठल ह  मदत 
लागत असेल तर तथे आ ह  येतो. अ य सभासद बोलले आहेत. फ त साने हणून मी 
बोललो नाह . सग यां या वतीने मी बोललो आहे. आयु त साहेब, कांबळे साहेब यांनी 
आ वासन दले आहे, १० दवसांत हा वषय संपला नाह  तर पुढ ल २० तारखेची महापा लका 
सभा याच वषयावर तहकूब क  व नषेध क न आजची तहकूबी सूचना मागे घेतो. 
 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  

------------ 

मा.वैशाल  काळभोर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ५९८         वषय मांक- १ 
दनांक- २०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त 

 

संदभ -  १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१५/का व/६६१/१४  
             द.२७/१०/२०१४ 

        २) मा. थायी स मती सभा ठ. .९०१४ द.५/११/२०१४  
   
पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील अ धकार/कमचार  यांना सन १९७९-८० पासून 

शासन नणया या आधारे महानगरपा लका ठराव व ि वकृत धोरणानुसार घरबांधणी, भुखंड, 
 घरदु ती, घर व तार अ म दले जात आहे. स यि थतीत महारा  शासन व त वभाग 
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यांचेकडील शासन नणय मांक घबांअ-१०.११/ . .५६/२०११/ व नयम मं ालय,  मु ंबई-
४०००३२. दनांक २७ फे ुवार  २०१२ व मा.महापा लका स मती ठराव ं .८०  द.०१/०९/२०१२ 
अ वये सुधार त वेतनबँड मधील वेतन (मुळवेतन+ ेडवेतन) वचारात घेऊन अ म रकमेत 
तसेच घरा या कंमत मयादेत खाल  नमुद केले माणे सुधारणा केल  आहे. महानगरपा लका 
आ थापनेवर ल वग १  ते ४  मधील अ धकार /कमचार  यांना घरबांधणी अ माची कमाल 
मयादा र. .२०,००,०००/-, घर व तार अ म र. .४,००,०००/-,  घरदु ती अ म 
र. .२,००,०००/- व भुखंड खरेद  र. .४,००,०००/- तसेच घरबांधणी व इतर अ मासाठ  
सुच वले या धोरणास व अटस मा यता दलेल  असलेने शा/११/का व/०१/२०१३ 
द.०१/०१/२०१३ चे प रप क नगत केले आहे. यानुसार घरबांधणी अ म मंजुर चे धोरण 
राब वले जात आहे. तसेच  प रप क ं . शा/११/का व/०१/२०१३ द.०१/०१/२०१३ म ये नमुद 
केलेल  अट .१ म ये पुढ ल माणे दु ती प रप क ं . शा/११/का व/१३८/२०१३ 
द.२९/०१/२०१३ अ वये बदल करणेत आलेला आहे.  

मुळ अट- महानगरपा लका आ थापनेवर ल या अ धकार /कमचार  यांची नय मत 
वेतन ेणीत सलग ०५ वष सेवा पूण झाल  आहे,  अशा अ धकार /कमचार  यांना घरबांधणी 
अ म अनु ेय राह ल.  

सुधार त अट-  महानगरपा लका आ थापनेवर ल या अ धकार /कमचार  यांची नय मत 
वेतन ेणीत सलग ०३ वष सेवा पूण झाल  आहे,  अशा अ धकार /कमचार  यांना घरबांधणी 
अ म अनु ेय राह ल. मा  सदर अट म ये दु ती करणेकामी  मा. थायी स मती  माफत 
मा.महापा लका सभा यांची मा यता घेणेत आलेल  नाह . सदर अट स मा. थायी स मतीमाफत 
मा.महापा लका सभेची द.२९/०१/२०१३ पासून काय तर मा यता घेणे आव यक वाटत.े  सदर 
शासन नणयाम ये घरबांधणी अ म मंजूर करताना एकूण १४ अट  नमूद के या आहेत. 
यापैक  अट .६ म ये  अजदाराची वतः या नावावर घर/ज मन भारतात कोठेह  असले तर  
घरबांधणी अ म अनु ेय अस याचे नमुद केले आहे. तथा प या संदभात महापा लका ठराव 
.४६७४, दनांक ११/०६/२००२ नुसार प रप क मांक शा/११/का व/१०९/२००३, दनांक 

१०/०३/२००३ अ वये पंपर  चंचवड महानगरपालका ह ीतच फलॅट खरेद /घरबांधणी अ म 
अनु ेय राह ल तच अट शा/११/का व/०१/२०१३ द.०१/०१/२०१३ चे प रप कात नमूद केल  
आहे. यापूव  घरबांधणी अ म मंजुर साठ  अंतर मयादा वाढ वणेकामी  महापा लका सभा ठराव 
.१४१३ द.०८/०३/१९९०, ठराव .३८७५ दनांक १९/०९/१९९८ व ठराव ं .४१४४ द.२८/१०/१९९९ 

नुसार मा यता घेणेत आलेल  आहे. मा.आयु त व महासंघ यांचे मधील द.२४/०७/२०१४ चे 
बैठक म ये वषय .१५ नुसार मा. आयु त यांनी घरबांधणी कजाकर ता मनपा ह ीपासून २० 
क.मी. अंतरापयत बदलासाठ  ताव करणेस सुच वले आहे. यास अनुस न तसेच 
घरबांधणी/भूखंड/घरदु ती व घर व तार अ म प रप क ं . शा/११/का व/०१/२०१३ 
द.०१/०१/२०१३ मधील अट .६ म ये पुढ ल माणे दु ती करणेत आव यक आहे.  

मुळ अट - पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ातील ह ीतच घर/ लॅट खरेद साठ  
घरबांधणी अ म अनु ेय राह ल. तसेच सदरचे घर/फलॅट अजदारा या वत:चे नावे असणे 
आव यक राह ल.  
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सुध रत अट-- पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीपासून २० क.मी. अंतरापयत 
घर/ लॅट खरेद साठ  घरबांधणी अ म अनु ेय राह ल.  तसेच सदरचे घर/फलॅट अजदारा या 
वत:चे नावे असणे आव यक राह ल. सबब, प रप क ं . शा/११/का व/०१/२०१३ 
द.०१/०१/२०१३ म ये नमुद के यानुसार उपरो त घरबांधणी व इतर अ मासाठ  सुच वले या 
अट मधील अट . १ व ६ म ये सुधारणा करणसे तसेच या अ धकार /कमचार  यांची 
नय मत वेतन ेणीत मा.आयु त यांची मागणी ३ वष असल तर  सलग २ वष सेवा पूण झाल  
आहे अशा कमचा-यांस घरबांधणी अ ीम अनु ेय कर यास तसेच घरबांधणी अ माची कमाल 
मयादा र. . २०,००,०००/- ऐवजी र. .२५,००,०००/- (अ र -र कम पये पंच वस लाख फ त) 
कर यास मा यता देणेत येत आहे.   
                                     
मा. ा लांड े– मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

अनुकूल- ८१      तकुल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      -----                
मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

          वषय मांक- २ 
दनांक- २०/११/२०१४             वभाग- मा.आयु त 

 

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

      द.०४/०९/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 
    ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

    ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 
                      ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 
                      ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५२ द.१९/०८/२०१४  

                      ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५७९ द.१०/११/२०१४ 
                       
        पंपर  चंचवड मनपा ह ीत चाकण,देहू,आळंद , हंजवाडी, हाळुंग ेमोई, मा ंजी व 
इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अ भ ाय सादर करणेपूव  सव 
पदा धकार  यांची बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु त यांचे क ात घे यात आल . सदर 
बैठक त मनपा ह यी या उ तरेकडील १४ गावे आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील ६ गावे 
मनपा ह ीत समावेश करणेबाबत स व तर चचा करणेत आल  आ ण सदर ह वाढ चा ताव 
मा.शहर सुधारणा स मती माफत मा.महापा लका सभेपु ढे सादर करणेबाबत चचा झाल  तथा प 
स य:ि थतीत मनपा ह ीला लागून असलेल  गावे मनपा ह ीत समा व ट करणे यो य होईल. 
यानुसार खाल ल नमुद मनपा ह ी या उ तरेकडील आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, 
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नघोजे,देहू, व लनगर आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील गहु ंजे,जांब,ेमा ंजी, हंजवाडी, 
माण, नेरे, सांगवडे ह  मनपा ह ीला लागून असलेल  एकूण १४ गावे मनपा ह ीत समा व ट 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
 
मा.आशा सुयवंशी – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 
 
मा.उ हास शे ी- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत  
              यावा.  
 
मा.तानाजी खाड–े मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
 यानंतर सचूने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक - ५९९         वषय मांक- २ 
दनांक- २०/११/२०१४             वभाग- मा.आयु त 

 

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

      द.०४/०९/२०१३ 

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

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

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

                      ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 

                      ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५२ द.१९/०८/२०१४  

                      ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५७९ द.१०/११/२०१४ 

 

वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे या वेळी करणेत यावा. 
 

अनुकूल- ८१       तकुल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.      
                                   -----                
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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          वषय मांक- ३ 
दनांक- २०/११/२०१४             वभाग- मा.आयु त 

 

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

                      द.०७/१०/२०१३ 

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

    ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
                      ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 
            ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५३ द.१९/०८/२०१४ 
                      ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५८० द.१०/११/२०१४ 
 

       पंपर  चंचवड मनपा ह ी या उ तरेकडील आ ण मनपा ह ीला लागून असलेल  ७ 
गावे आ ण मनपा ह ी या प चीमेकडील ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह ीत 
समा व ट करणेबाबत ताव मा यतेकामी पढु ल माणे आहे. मनपा ह ीत समा व ट 
करावयाचे गांवे- मनपा ह ी या उ तरे कडील ७ गाव-े आळंद , चंबळी, कु ळी, 
मोई, नघोजे, देहू, व लनगर. मनपा ह ी या प चीमे कडील ७ गांवे- हंजवडी, जांबे, माण, 
मा ंजी, नेरे, गहु ंज,े सांगवडे वर ल माणे ताव प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक 
४/९/२०१३ अ वये मा.शहर सुधारणा स मतीमाफत मा.महापा लका सभेपु ढे सादर केलेला 
आहे. तुत वषयी मा.आमदार ी. दल प मो हते यांनी द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड 
तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, कु ळी, नघोजे, चंबळी, केळगांव, सालुं ,े महाळंुगे, 
खराबवाडी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, कडाचीवाडी या गावांचा पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका ह ीत समावेश होणेबाबत वरोध केला अस याचे आ ण सदर गांवे मनपा 
ह ीत समावेश क  नये असे नमूद केले असून यासोबत ामपंचायती या ठरावाची त 
जोडल  आहे. तुत वषय मा.महापा लका सभेपुढे सादर केलेला अस याने या वषयासोबत 
मा.आमदार ी. दल प मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  मा.महापा लका सभेपु ढे 
सादर करणेत येत आहे.  

मा. ा लांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 
 
मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत  
               यावा.  
 
मा.तानाजी खाड े– मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक - ६००         वषय मांक- ३ 
दनांक- २०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त 

 

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

                   द.०७/१०/२०१३ 

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

 ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
                   ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 
         ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५३ द.१९/०८/२०१४ 
                   ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५८० द.१०/११/२०१४ 

 

वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळी करणेत यावा. 
 

अनुकूल- ८१        तकुल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.      
                                   -----                
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ६०१        वषय मांक- ४ 
दनांक- २०/११/२०१४             वभाग- मा.आयु त 

 
           संदभ :    १) मा. शासन अ धकार  यांचेकडील प  .अ /११/का व/२६१/२०१४,  

                  द.२१/०८/२०१४ 

  २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. . २३ द. ०९/०९/२०१४   
              ३) मा.महापा लका सभा ठ. .५८९ द.१०/११/२०१४ 
 

         मा.अ भाग स मती ठराव मांक २८ दनांक १०/०७/२०१४ नुसार पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका ह ीतील भाग .१९ कवळे येथील स ह नं.९२ येथे मशानभूमीकडे जाणा-
या १२ मी.र याच े आर ण ता वत केले आहे. या आर णामुळे येथील कायम व पी 
र हवाशी असले या लोकांची घरे बाधीत होणार आहेत. महापा लकेने यापूव  जा हर केले या 
ा प आराखडयाम ये हा १२ मी. र ता स ह नं.९१ म ये होता. स ह नं.९१ म ये कोणतेह  

घर नाह  व नंतर पा लकेने वकास आराखडयात हा र ता स ह नं.९१ व ९२ या समेव न 
टाकणेत आला आहे.  यामुळे स ह नं.९२ ची घरे व शेतक-यांवर अ याय होत आहे.  यामुळे 
हा र ता महानगरपा लका नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल क न 
पूव या स ह नं.९१ मधील मोकळया जागेम ये थलांतर त करणेस तसेच स ह नं.८२ कवळे 
१८ मी. र याचे आर ण आहे. यामुळे एका शेतक-यावर अ याय होत आहे. यामुळे तो 
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र ता स ह नं.८१ व ८२ म ये समांतर टाकणेबाबत पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  
 
मा. ा लांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

अनुकूल- ८१       तकुल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.      
                                   -----                
मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ६०२        वषय मांक- ५ 
दनांक- २०/११/२०१४                 वभाग- मा.आयु त 

 
       संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/क /११७/२०१४ 
                दनांक २६/०३/२०१४ 

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

               ३) मा.महापा लका सभा ठ. .५३९ द. ०५/०८/२०१४   
 
  सौ. नमला वजयराव ताप कर यांनी प.ं च.मनपा नवडणुक २०१२ म ये नवडुन 
आले या सौ. वनया द प तापक र व ी. नतीन ताप काळजे यांचे अना धकृत 
बांधकामाबाबत द.२९/१२/२०१३ रोजी अज दाखल केला होता. या अनुषंगाने यांनी सौ. वनया 
द प तापक र व ी. नतीन ताप काळजे यांचे व  मा.उ च यायालयात या चका . 

३११७/२०१२ व ६२६५/२०१२ दाखल के या हो या. यातील मा.कोटा या आदेशा माणे संबंधीत 
अना धकृत बांधकामाबाबतचा नणय यायालया या कायक ेत असलेने महारा  
महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ कलम १०/१ (ड), ११ व १२ या तरतुद या अनुषंगाने 
सौ. वनया द प तापक र यांना नोट स . था/इ /े१२/२०१४ द.१०/२/२०१४ व ी. नतीन 
ताप काळजे यांना नोट स . था/इ /े१४/२०१४ द. १०/२/२०१४ नुसार अन धकृत 

बांधकामाबाबत खुलासा माग वणेत आला होता.  

सौ. वनया द प तापक र यांनी द.२४/२/२०१४ रोजी सादर केले या खुला याम ये 
सदरची मालम ता/बांधकामे माझे सास-याचे असले तर  ते मा यावर अवलंबून नाह  व मी 
अना धकृत बांधकाम केलेले नाह , यामुळे महारा  महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ कलम 
१०(१) (ड) या तरतुद  मला लागु होत नाह, असा खुलासा सादर केला आहे.  

ी. नतीन ताप काळजे यांनी आपले द.२४/२/२०१४ रोजी आपले खुला याम ये सदरची 
मालम ता/बांधकामे ह  माझे वडीलांचे मालक ची असून या मळकतीशी माझा काह ह  संबंध 
नाह . माझे वडील माझेवर कोण याह  कारे अवलंबीत नाह , यामुळे महारा  
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महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ कलम १०(१) (ड), ११ व १२ या तरतुद नुसार माझे व  
कोणतीह  कायवाह  ता वत क  नये असा खुलासा सादर केला आहे.  

स मा.सद यांनी सादर केले या खुलाशानुसार अन धकृत बांधकामामुळे महारा  
महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ चे कलम ११ व १२ मधील तरतुद  अ वये सद यांचे 
अहतेबाबतचा न नमाण झा याने मा. याया धशांकडुन नणय ा त क न घेणे आव यक 
आहे व यासाठ  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ कलम १२ मधील तरतुद  नुसार 
असा संदभ मा. यायालयाकडे कर यासाठ  मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.सुरेखा ग हाणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

अनुकूल- ८१       तकुल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.      
                                   -----                
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

 

          वषय मांक- ६ 
दनांक- २०/११/२०१४             वभाग- मा.आयु त 

 

 संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील पञ . शासन/८/का व/७०९/२०१४  
               द. ६/०९/२०१४    
            २) मा.महापा लका सभा ठ. .५९१ द.१०/११/२०१४ 
 

ी.बळवंत तुकाराम बनकर पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवेमधून गट अ दजा या  
कायकार  अ भयंता पदाव न दनांक ३१/१०/२०१२ रोजी वे छा नवृ त झालेले आहेत. पो लस 
उप-आयु त/पोल स अधी क, अँ ट  कर शन युरो, पुणे यांनी दनांक २१/०४/२०१४ रोजी सादर 
केले या अहवाला वये ी.बनकर यांनी वत:च,े प नीचे व मुलांचे नावे एकुण र.  
२,०६,९४,६६४/- कंमतीची  मालम ता असून पैक  सन २००६-०७ या आथ क वषात -४.८९%, 
सन २००७-०८ या आथ क वषात -१.५०%,  सन २००८-०९ या आथ क वषात -०.०८%, सन 
२०१०-११ या आथ क वषात -४.८५%, सन २०११-१२ या आथ क वषात -२.७२% अपसंपदा 
संपा दत के याचे न प न झाले अस याबाबत कळ वले आहे.  

महारा  नागर  सेवा (वतणूक) नयम १९७९ मधील कलम १९ नुसार येक शासक य 
कमचा-यास वत: या नावाने कंवा कोण याह  कुटंू बया या नावाने कोणतीह  थावर 
मालम ता भाडे प ्या दारे, गहाणा दारे, खरेद दारे, व दारे भेट हणून कंवा अ य मागाने 
संपा दत करता येत नाह  कंवा तची व हेवाट करता येत नाह . यासाठ  याला व हत 
ा धकरणाला लेखी व पात अगोदर कळवावे लागते इतकेच न हे तर या पैक  कोणताह  
यवहार कायालयीन यवहार करणा-या य तीबरोबर केला असेल कंवा नेहमी या अथवा 
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स द यापा-या या माफत केलेला नसेल तर मा  व हत ा धकरणाची पूव मंजूर  दे खल 

मळ वणे बंधनकारक आहे.  
 शासक य कमचा-याशी कायालयीन यवहार करणा-या य तीबरोबर नसलेला तसेच 
नेहमी या कंवा स द यापा-यामाफत करावयाचा कोणताह  यवहार वग-एक कंवा वग-
दोनचे पद धारण करणा-या शासक य कमचा-या या बाबतीत र.  २०,०००/- हू न जा त 
कंमतीचा असेल तर व हत ा धकरणाला याने कळवायचे असत,े परंतु याहू न अ य कारचा 
कोणताह  यवहार कर यापूव  व हत ा धकरणाची पुव मंजूर  मळ वणे आव यक आहे. परंतु 
ी.बनकर यांनी संपा दत केले या मालम तेची मा हती सादर केलेल  नाह  अथवा पूव 

परवानगीह  घेतलेल  नस याने ी.बनकर यांनी महारा  नागर  सेवा (वतणूक) नयम १९७९ 
मधील कलम १९ चा भंग के याने वभागीय चौकशी कर याबाबत पो लस उप-आयु त/पोल स 
अधी क, अँ ट  कर शन युरो, पुणे यांनी कळ वलेले आहे.  

तर  महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील २७ (२) (ब) नुसार 
कमचार  सेवा नवृ त हो यापुव  वभागीय कायवाह  चालू झाल  नसेल तर शासना या 
मंजूर शवाय ती चालू केल  जाणार नाह . अशी तरतुद आहे. यामुळे महापा लका अ धका-
यां या बाबतीत सेवा नवृ तीनंतर वभागीय कायवाह  कर यासाठ  मा.महापा लका सभेची 
मा यता घेणे आव यक आहे. ी.बळवंत तुकाराम बनकर, कायकार  अ भयंता ( नवृ त) यां या 
वरोधात महारा  नागर  सवेा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील नयम २७ मधील 
तरतुद ं या योजनाथ महारा  नागर  सेवा ( श त व अ पल) नयम १९७९ मधील नयम ८ 
म ये व न द ठ त केले या कायप दतीनुसार, करणात दोषारोपप  दाखल करणे, चौकशी 
अ धकार  व सादरकता अ धकार  यांची नयु ती करणेबाबत व एकुण करणी वभागीय 
कायवाह  ता वत कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत 
कर याबाबत मा यता देणेत येत आहे.     

 

मा. ा लांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 
 

मा.द ता य साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या वषयाची मा हती यावी. हा 
वषय आम यासमोर कशासाठ  आणला आहे याची मा हती यावी.  
 

मा.डॉ.डोईफोडे (सहा.आयु त, शासन) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, 
ी.बळवंत तुकाराम बनकर हे मनपा सेवेतील गट अ दजाचे कायकार  अ भयंता हणून 

सेवा नवृ त झालेले अ भयंता आहेत. यांची पोल स अ ध क अँट  कर शन यांनी संपाद त 
मालम तेबाबत चौकशी केल  आहे. यात यांनी जी मालम ता संपाद त केल  आहे ती संपाद त 
करत असताना मनपा शासनाची पर मशन घेतल  न हती असे आढळले आहे. यांनी प ा वारे 
आयु तांना कळवले आहे. यां या संप तीबाबतीत पर मशन न घे याब ल करण आहे. याची 
चौकशी कर यात यावी. परंतू हे कायकार  अ भयंता सेवा नवृ त झाले अस यामुळे नयम २७ 
ब नुसार सेवा नवृ त कमचा-याची चौकशी कर यासाठ  मा.महापा लका सभेची परवानगी यावी 
लागत.े हणून परवानगी घे यासाठ  हा वषय इथे ठेवला आहे.  
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मा.योगेश बहल–मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,हे सहा यक आयु त यावेळी ते न हत.े 
द.३०/१०/२०१२ ला बनकर साहेब रटायड झाले. अ लकड या काळात मा हती अ धकारात 
अ धका-यांनी संप तीच े ड लरेशन कराव ेलागत.े असा कायदा यावेळी आला न हता कंवा 
करत न हत.े अ धका-यां या गा या आहेत, फॅ ट-या आहेत काय काय दसले आहेत हे 
सभागृ हाला मा हत आहे आपण ते सांगत नाह . सीआयडी यांनी फाईल लोज केल  आहे. 
ड लरेशन केले नाह  हणून तु ह  यांची डी.ई. क  शकता का. दुसर  गो ट हणजे अशा 
करणांम ये ट के असतात. ग हनमटम ये असले या अ धका-याची संप ती १० ट यांपे ा 

अ धक असेल तर ते गंभीर व पाच े मानले जात.े मग या संप तीची चौकशी होत.े     
मनपाने कोणती देय र कम ठेवल  आहे का. मनपाने यांना सगळा मोबदला दला आहे. 
वतः सीआयडी यांनी यांची फाईल बंद केल  आहे. .५८ – ने संप ती दाखवल  आहे.          

.१ ट यापे ा कमी दाखवल ेआहे. यासाठ  जी.आर. आहेत. वतः घर बांधले यातून उ प न 
मळते आहे. वा त वक पाहता शासनाने ए स लेनेशन नीट पाह ले असते तर हा वषय 
सभागृ हासमोर आला नसता. घरे कती, बायको या नावावर काय, वडीलां या नावावर काय 
याचे प ट करण यांनी दले आहे. .५८ – असे दसते आहे. असे असताना सु ा आप या 
अंगावर काय टाकून यायला नको. सभागृ हा या अंगावर ढकलून या. हणून शासनाने अशा 
अ धका-यांचा वषय ठेवले काय हणून मा.महापा लका सभेसमोर हा वषय आला आहे. 
सीआयडीची फाईल बंद झाल . याची डी.ई. क  शकतो का याचे उ तर पाह ज.े तु ह  काह  
रकमा अडवून ठेव या आहेत का.  
 
मा.डॉ.डोईफोडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सद यांनी वचारले होत.े या प तीने 
अँट  कर शन युरो यांनी चौकशी क न फाईल बंद केल  आहे हे स य आहे. यां या चौकशीत 
क . ी.बनकर यांनी कलम १९ व २० नुसार मनपाची पर मशन घेतल  नाह . मालम ता 
संपाद त कर याबाबत चौकशी करायला यांनी सूच वले आहे. यात प ट केले आहे, चौकशी 
क न हे न प न झाले आहे. यांनी मनपाची पर मशन घेतल  नाह , या मयादेत चौकशी 
करणार आहोत. यां याकडून खलुासा सु ा मागवला आहे. यांनी यां या प नी या, मुला या 
नावावर काह  संप ती संपाद त केल  असे हटले आहे. हेच तपास यासाठ  चौकशी करणे 

तावीत केले आहे. मा.महासभेची परवानगी आव यक अस यामुळे हा वषय इथे आला आहे. 
याची र कम कती ते सांगता येणार नाह . यांची खा ी क न घेतो.                   
याची चौकशी करायला अनुमती यावी.  
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, ी.बनकर हे जुनेजाणते चांगले 
अ धकार  होत.े यांनी ॉपट  घेतल  होती. आज महापा लकेत अशी चौकशी केल  तर समजेल 
तसे ड लरेशन आ ता घेतात. असे शंभर अ धकार  घर  पाठवावे लागतील. मागील वषापासून 
ह  प त सु  झाल  आहे. २००९ पयत मा हती दल  होती. २०१०,२०११, २०१२ या ३ वषातल  
मा हती दल  न हती. २०१२ म ये यांनी रटायरमट घेतल  होती. महापा लकेकडून शासनाने 
सगळे काम केले आहे. यांनी सगळे देणे दले आहे. काह  येणे नाह . मग हा वषय कर यात  
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काय पॉ ट आहे. आम याकडे मग कशाला आला आहात. हा वषय द तर  दाखल करणेत 
यावा. 
 

मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.   
 

      यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -    
 

ठराव मांक - ६०३        वषय मांक- ६ 
दनांक- २०/११/२०१४             वभाग- मा.आयु त 
 

           संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील पञ  
                         . शासन/८/का व/७०९/२०१४ द. ६/०९/२०१४    
                      २) मा.महापा लका सभा ठ. .५९१ द.१०/११/२०१४ 
 

               वषय मांक ६ द तर  दाखल करणेत येत आहे.   
 अनुकूल-८१        तकुल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.      
                                   -----                
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ६०४        वषय मांक- ७ 
दनांक- २०/११/२०१४             वभाग- मा.आयु त 

 

संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील पञ .भूिज/६/का व /३२५/२०१४  
            द.७/११/२०१४ 

 
वषयाचा आशय-  थेरगाव येथील दल प वगसरकर केट अकादमीचे वीज बल 

र. .१,५७,११०/- म.न.पा. माफत आदेश .भूिज/का व/१७९/१४ द.१/७/१४  अ वये अदा करणेत 
आले आहे.  सदरचे खचास मा.महापा लका सभेची काय तर मा यता घेणे व या पुढ ल 
कालावधीतील सदर ठकाणचे येणारे वदयुत बल म.न.पा. माफत (ब भाग वदयुत वभाग) 
अदा करणे व तुतकामी झाले या करारना याम ये यानुसार दु ती करणे. 

म.न.पा. ह ीत थेरगाव स.नं. ९ येथे म.न.पा. व दल प वगसरकर फ डेशन यांचेवतीने 
संयु त केट अकादमी क प काया वीत आहे. सदर ठकाणचे वीज वापरापोट  एकूण र. . 
१,५७,११०/- चे वीज बल ा त झाले होत.े  सदरचे वीज बल न भरलेने तेथील वदयुत 
पुरवठा महारा  टेट इले. ड . कं. ल. यांचेकडून खंडीत करणेत आला होता यामुळे सदर 
बल तातडीने भरणे आव यक असलेने सदर र. .१,५७,११०/- चे वीज बल मा. थायी स मती 
ठराव . ६३४० द.२६/२/१४ चे अनुषंगाने आदेश .भूिज/६/का व/३००/२०१४ द.३०/९/२०१४ 
अ वये म.न.पा.माफत अदा करणेत आले आहे. सदर खच र कमेस मा.महापा लका सभेची 
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मा यता न मळालेस सदर खचाची र कम दल प वगसरकर केट अकादमी यांनी 
म.न.पा.कडे भरणे या अट वर सदरचे बल अदा करणेत आले आहे.    

दल प वगसरकर केट अकादमी मधील श णानाथ  मुले म.न.पा. प रसरातील 
अस याने तसेच सं थेची आ थक प रि थती पाहता तेथील वदयुत बल (थक त व यापुढ ल 
काळातील) म.न.पा.ने भरणेस तसेच सदर सं थेबरोबर यापुव  झालेला करारनामा दु तीसाठ  
यो य या बदलासह मंजूर करणेस मा.नगरसद य पा रत मा. थायी स मती ठराव .६३४० 
द.२६/२/२०१४ अ वये मा यता मळाल  आहे.       

दल प वगसरकर केट अकादमी यांनी यांचे अकादमीस सदरचे ठकाणी उ प नाचा 
कोणताह  ञोत नाह  व यांचा तेथे नफा मळ व याचा हेतू नाह  यामुळे सदर ठकाणचे 
स या आलेले वीज बल र. . १,५७,११०/- व पुढ ल कालावधीत येणारे वीज बल कायम व पी 
म.न.पा. माफत भरणेबाबत वनंती केल  आहे. 

उपरो त बाबींचा वचार करता थेरगाव येथील दल प वगसरकर केट अकादमीचे स या 
आलेले वीज बल र. . १,५७,११०/- म.न.पा. माफत अदा करणेत आले आहे. सदरचे वीज 
बलाचे खचास काय ततर मा यता मळणे व यापुढ ल कालावधीतील सदर ठकाणचे येणारे 
वदयुत बल म.न.पा. माफत  (ब भाग वदयुत वभाग) अदा करणे व तुतकामी झाले या 
करारना याम ये यानुसार दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.                                        
 

मा.आशा सूयवंशी – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन देत.े  
 

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

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.      
                                   -----                
मा.उ हास शे ी- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक - ६०५        वषय मांक- ८ 
दनांक- २०/११/२०१४             वभाग- मा.नगरस चव 

 

मा.शहर सुधारणा स मती 
द. ३/९/२०१४, द. ९/९/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

 

मा.तानाजी खाड े– मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन देतो.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल- ८१       तकुल- ० 
 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.      
                                   -----                
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मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक - ६०६        वषय मांक- ९ 
दनांक- २०/११/२०१४             वभाग- मा.नगरस चव 

मा. डा स मती 
 
          द. २०/८/२०१४  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
मा.तानाजी खाड े– मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन देतो.  
 

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

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.      
                                   -----                
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

          वषय मांक- १० 
दनांक- २०/११/२०१४             वभाग- मा.आयु त 

 

संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील  
            जा. .मा य/ श/३/का व/२०१/२०१४ द.१४/११/२०१४   
 

        पंपर  चचंवड महानगरपा लके या पपंर  चचंवड मनपा हददतील खाजगी 
मा यता ा त वदयालयांमधील इ. 10 वी 12 वी या वदया याना ब ीस र कम देणे बाबत 
मा. थायी स मती ठराव . 7233 द. 08/7/2014 अ वये खाजगी शाळांमधील जे वदयाथ  
85 ते 90 ट के गुण संपादन करतील यानंा येक  र.  10,000/- व 90 ट के पे ा जा त 
गुण संपादन करणा-या वदया याना येक  र.  15,000/- तसेच 12 वी या या 
वदया याना 85 ट के पे ा जा त गुण मळतील यांना येक  र.  10,000/- रोख र कम 
देणेस मा यता देणेत आलेल  आहे.  

       यानुसार इ. 10 वी व 12 वी या उ तीण होणा-या वदया याना खाल ल माणे 
धोरण न चीत करणे आव यक आहे.  

          पंपर  चंचवड महानगरपा लके या हददतील खाजगी मा यता ा त 
वदयालयांमधील इ. 10 वीचे वदयाथ  85 ते 90 ट के गुण संपादन करतील यांना येक  
र.  10,000/- व 90 ट के पे ा जा त गुण संपादन करणा-या वदया याना येक  र.  
15,000/- तसेच 12 वीचे  वदया याना 85 ट के पे ा जा त गुण मळतील यांना येक  
र.  10,000/- ब ीस र कम अदा केल  जाईल.    

            याअनुषंगाने सदरची योजना राब वणे हा धारेणा मक  नणय असलेने धोरण न चीत 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.तानाजी खाडे– मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - मा य मक 
व यालयामाफत ९० % व या पे ा जा त गुण ा त झालेले वदयाथाना १,००,०००/- (एक 
लाख पये) ब स देणेत यावे, मागील वष  से टर २२ मधील मा य मक वदयालयातील 
वदयाथ  कुमार ओंकार बालाजी भंडारे हया वदया यास ९०.२० % गुण मळालेले होते याह  
वदया यास एक लाखाच ेब स देणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.द ता य साने – मा.महापौर साहेब, मा.तानाजी खाडे यांनी मांडले या उपसूचनेला अनुमोदन 
देतो.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब इं जी मा यमा या शाळांचाह  यात समावेश कर यात 
यावा. पंपर  चंचवड शहरात इं जी मा यमा या शाळा सु ा जा त आहेत. 
 
मा.अ त.आयु त – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, सग या खाजगी शाळा आहेत. सव 
मा यमां या शाळा यात घेत या आहेत.  
 
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - ६०७        वषय मांक- १० 
दनांक- २०/११/२०१४             वभाग- मा.आयु त 

 

संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील  
            जा. .मा य/ श/३/का व/२०१/२०१४ द.१४/११/२०१४ 
   

        पंपर  चंचवड महानगरपा लके या पपंर  चचंवड मनपा हददतील खाजगी 
मा यता ा त वदयालयांमधील इ. 10 वी 12 वी या वदया याना ब ीस र कम देणे बाबत 
मा. थायी स मती ठराव . 7233 द. 08/7/2014 अ वये खाजगी शाळांमधील जे वदयाथ  
85 ते 90 ट के गुण संपादन करतील यांना येक  र. .10,000/- व 90 ट के पे ा जा त 
गुण संपादन करणा-या वदया याना येक  र. .15,000/- तसेच 12 वी या या वदया याना 
85 ट के पे ा जा त गुण मळतील यांना येक  र. .10,000/- रोख र कम देणेस मा यता 
देणेत आलेल  आहे.  

       यानुसार इ. 10 वी व 12 वी या उ तीण होणा-या वदया याना खाल ल माणे 
धोरण न चीत करणे आव यक आहे.  

          पंपर  चंचवड महानगरपा लके या हददतील खाजगी मा यता ा त 
वदयालयांमधील इ.10 वीचे वदयाथ  85 ते 90 ट के गुण संपादन करतील यांना 
येक  र.  10,000/- व 90 ट के पे ा जा त गुण संपादन करणा-या वदया याना 
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येक  र.  15,000/- तसेच 12 वीचे  वदया याना 85 ट के पे ा जा त गुण मळतील 
यांना येक  र.  10,000/- ब ीस र कम अदा केल  जाईल.    

            याअनुषंगाने सदरची योजना राब वणे हा धारेणा मक  नणय असलेने धोरण 
न चीत करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा य मक व यालयामाफत ९० % व 
या पे ा जा त गुण ा त झालेले वदयाथाना १,००,०००/- (एक लाख पये) ब स 
देणेत यावे, मागील वष  से टर २२ मधील मा य मक वदयालयातील वदयाथ  कुमार 
ओंकार बालाजी भंडारे हया वदया यास ९०.२०% गुण मळालेले होते याह  वदया यास 
एक लाखाचे ब स देणेस मा यता देणेत येत आहे.          

 
अनुकूल- ८१       तकुल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.      
                                   -----                
मा.महापौर –सवाच ेआभार मानून ह  सभा संप याचे जाह र कर यात येत आहे.       
         

                                           

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
     महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/१०/का व/०३/१४ 
दनांक – ०८/०१/२०१५ 
 

                                                                                                                    
                             नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८. 

 
     
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
         कायवाह साठ  रवाना.   
 

  
 


