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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ८ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.०९.२०१७                वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर-२०१७ ची मा.महापािलका सभा बुधवार 
द.२०.०९.२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वनल कपील हेञे  
५) मा.द ा य बाबूराव साने 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.बुड सुवणा वकास 

१०) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.उंडे ल मण ध डू 

१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 
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२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२२) मा.लांडगे र व ल मण 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२६) मा.ॲड. िनतीन ाने र लांडगे 

२७) मा.सावळे िसमा र वं  

२८) मा.ल ढे न ता योगेश 

२९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३०) मा.लांडे व ांत वलास 

३१) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३२) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३३) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३४) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३५) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३६) मा.मंगला अशोक कदम 

३७) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३८) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३९) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४०) मा.संजय बबन नेवाळे 

४१) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४२) मा.भालेकर वण महादेव 

४३) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४४) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४५) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४६) मा.घोलप कमल अिनल 

४७) मा.उ म काश कदळे 
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४८) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४९) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५०) मा.जावेद रमजान शेख 

५१) मा.यादव मीनल वशाल 

५२) मा.राजू िमसाळ 

५३) मा.बाबर शिमला राज ू

५४) मा.अिमत राज  गावडे 

५५) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५६) मा.खानोलकर ा महेश 

५७) मा.भ डवे संिगता राज  

५८) मा.मोरे र महादू भ डव े

५९) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६०) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६१) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६२) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६३) मा.अपणा िनलेश डोके 

६४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६५) मा.गावडे राज  तानाजी 
६६) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६७) मा.कोमल दपक मेवानी 
६८) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६९) मा.सुल णा राजू धर 

७०) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७१) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७२) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७३) मा.कदम िनक ता अजुन 

७४) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७५) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
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७६) मा.नढे वनोद जयवंत 

७७) मा.पाडाळे िनता वलास 

७८) मा.काळे उषा दलीप 

७९) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८०) मा.पवार मिनषा मोद 

८१) मा.बारणे अचना तानाजी 
८२) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

८३) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८४) मा.ॲड. भोसले सिचन सुरेश 

८५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८६) मा.िनलेश हरामण बारणे 

८७) मा.वाघमारे अ नी व म 

८८) मा.दशले रेखा राजेश 

८९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९०) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९१) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९२) मा.कामठे तुषार गजानन 

९३) मा.च धे आरती सुरेश 

९४) मा.क पटे सं दप अ ण 

९५) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९६) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९७) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९८) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९९) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१००) मा.कुटे िनमला संजय 

१०१) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०२) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०३) मा.मंुढे उषा अंकुश 
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१०४) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०५) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०६) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०७) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०८) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०९) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११०) मा.राजापुरे माधवी राज  

१११) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११२) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११३) मा.संतोष बबन कांबळे 

११४) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११५) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११६) मा.हषल म छं  ढोरे  

११७) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११८) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११९) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२०) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  

  
यािशवाय मा. ावण हड कर- महापािलका आयु , मा.अ युत हांगे-अित र  आयु ,   

मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता,  
मा.लांडे–मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.तुपे, मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, 
मा.डोईफोडे, मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.राऊत - सहा.आयु , मा.पवार-
.कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, औदयोिगक 
िश ण क , मा.पोमण- मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.िनकम,  मा.इंगळे, 

मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.गलबले, मा.कांबळे, मा.ओंभासे - कायकार  अिभयंता, 
हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 

या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
मा वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, उ र देशम ये उ कल ए स ेसचे १४ डबे ळाव न 
घस न झाले या रे वे अपघातात िनधन पावलेले २३ वासी, पंजाब व हर याना येथे डेरा 
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समथकांनी केले या दंगलीत िनधन पावलेले ३६ नागर क, द ण का मरमधील पुलावा 
ज ात श हद झालेले ८ जवान, नारायणगावजवळ एस.ट . व टे पो यां या झाले या 
अपघातात मृत पावलेले ९ वासी, मंुबई येथे ११७ वष जुनी इमारत कोसळुन िनधन पावलेले 
२१ र हवासी,यमुना नद त बोट उलटुन झाले या अपघातात िनधन पावलेले २२ वासी तसेच 
िशर ष प-ै जे  प कार, लेखक, गौर  लंकेश - ये  प कार यांची गो या झाडून ह या, अजन िसगं - 
िनवृ  एअरमाशल, ह.भ.प.कािशनाथ महादेव नखाते -नगरसेवक चं कांत नखाते यांचे बंधु, इं ायणी 
को-ऑप बँकेचे सं थापक, कै.सौ.इंदुबाई ल मण भालेकर, कै.सौ. ीदेवी मेनन-सामाजीक कायक या, 
कै. ानोदा जीवानी, िचंचवड, बारकु साधु साने,  माऊली िचंचवडे पाट ल, आदशमाता वाराबाई ल मण 
गुजर, गोपाळ बारणे- भा.ज.पा. अ य  काळुराम बारणे यांचे वड ल, रिसकलाल शहा- ये  सामा जक 
कायकत योगेश शहा यांचे वड ल, यंकट काटकर काका, ल मी कांबळे, िनवृ ी सुतार- भाग मांक १६ 
रावेत, म हारराव मा ती मोरे- माजी उप ज हािधकार , परशूराम िभकू घुले, सखाराम पांडुरंग गावडे, 
चं भागा लांडगे- भाग मांक २३, मुरलीधर आ हाट  यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांना 

दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
 अजन िसंग यां या बाबतीत सांगायचे झालेतर १५ ए ल १९१९ रोजी पाक तान येथ े
यांचा ज म झाला. १९३८ म ये हणजे वया या १९ या वष  ते हवाई दलात दाखल झाले. 

नंतर एक वषानी हणजे १९३९ म ये टनमधील ॅ नवेल आ ण ते हाचे रॉयल एअरफोसम ये 
यांना किमशन िमळाले. दुसरे महायु द सु  झा यावर पायलट ऑ फसर अजनिसंग यां या 

शौयाला वाव िमळाला. ते हां या हदेशातील बमा आराकन वभागात पह या वा नचे 
नेतृ व यांनी केले. या यु दातील यां या असामा य कामिगर ब ल सै या या आ नेय 
आिशया या मुखांकडुन ड ं ड वश ला ग ॉस डएफसी हे ित ेचे शौयपदक िमळवणारे 
अजनिसंग हे प हले भारतीय वैमािनक ठरल.े वातं यानंतर १९५० म ये भारत जास ाक 
झा यावर हवाई दला या कायवाह  वभागाची जबाबदार  अजनिसंग यांनी ऑपरेशनल डंसबर 
१९५२ पयत आ ण नंतर पु हा डसबर १९५५ ते ए ल १९५९ पयत सांभाळली. वातं यानंतर 
टनमधील ॅकवेल या रॉयल एअरफोस टाफ कॉलेज, जा ट स हसेस टाफ कॉलेज आ ण 

लंडन या इ प रयल डफे स कॉलेज या सं थांम ये व वध अ यास मांसाठ  अजनिसंग यांना 
पाठ व यात आले होते. हे अ यास म यांनी यश वीर या पुण केले. नंतर हवाई दलात 
व वध जबाबदा-या यांनी सांभाळ या. आप या द घ कार कद त अजनिसंग यांनी व वध 
कार या साठ वमांतून उ डाण केले होते. हवाई दलाचे ितसरे मुख हणून अजनिसंग यांची 

ऑग ट १९६४ म ये िनयु  झाली, ते हा ते फ  ४४ वषाचे होते. एक ऑग  १९६४ ते १५ 
जुलै १९६९ या काळात यांनी ह  जबाबदार  सांभाळली. वया या ५० या वष  ते या पदाव न 
िनवृ  झाले. १९६५ म ये पा क तानबरोबर झाले या यु दात अजनिसंग यांचे कुशल डावपेच 
वजयासाठ  उपयु  ठरले. अखनूरम ये पा क तानी सै याची दाणादाण उडव यात हवाई दलाने 
मोलाची कामिगर  बजावली. यां या कायाची दखल घेत सरकारने यांना याच वष  
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“प वभूषण” स मान दला. यांना अनेक पदकाने स मानीत कर यात आले याम ये 
प वभूषण आहे, समरसेवा टार, सै य सेवा मेडल, ड टं ड वश लाइंग ॉस, वॉर मेडल, 
जनरल स हस मेडल, र ा मेडल, इं डयन इं डपड स मेडल, बमा टार, इं डया स हस मेडल 
अशा कारे यांना स मािनत कर यात आले आहे. वर ल मा यवरांना तसेच शहरातील ात-
अ ात दवंगत य ना दांजली वाह यात यावी.    
 आजची सभा सोमवार दनांक १६/१०/२०१७ रोजी दुपार  १.०० वा.पयत तहकूब करणेत 
यावी.                                                                       
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)   
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. कालच अमृत 
िमशनम ये महानगरपािलकेला १४७ कोट  . िमळालेले आहेत याब ल मा.आयु  साहेब, व 
या या बरोबर असणारे सव अिधका-यांचे या ठकाणी मनापासून अिभनंदन करते, ध यवाद. 

मा.महापौर-  आजची सभा सोमवार द.१६/१०/२०१७ द.ु१.०० वा.पयत तहकूब करणेत येत 
आहे.        
                               --------- 
 
 

(िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.     
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ८ 
सभावृ ांत 

( द.२०/०९/२०१७ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – १६.१०.२०१७                    वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/०९/२०१७ (माहे स टबर २०१७) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा सोमवार द.१६.१०.२०१७ रोजी दुपार  १.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१४) मा.डोळस वकास ह र ं  

१५) मा.उंडे ल मण ध डू 

१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

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

१९) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

२०) मा.बारसे यांका वण 

२१) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२२) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२३) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२४) मा.लांडगे र व ल मण 

२५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२६) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२७) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२८) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२९) मा.ॲड. िनतीन ाने र लांडगे 

३०) मा.सावळे िसमा र वं  

३१) मा.ल ढे न ता योगेश 

३२) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३३) मा.लांडे व ांत वलास 

३४) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३५) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३७) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३८) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३९) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

४०) मा.मंगला अशोक कदम 

४१) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४३) मा.संजय बबन नेवाळे 

४४) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४५) मा.भालेकर वण महादेव 
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४६) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४९) मा.घोलप कमल अिनल 

५०) मा.उ म काश कदळे 

५१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५२) मा.यादव मीनल वशाल 

५३) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५४) मा. मोद कुटे 

५५) मा.राजू िमसाळ 

५६) मा.बाबर शिमला राज ू

५७) मा.अिमत राज  गावडे 

५८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५९) मा.खानोलकर ा महेश 

६०) मा.भ डवे संिगता राज  

६१) मा.मोरे र महादू भ डव े

६२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६३) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६५) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

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

६८) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

७१) मा.जय ी वसंत गावडे 

७२) मा.कोमल दपक मेवानी 
७३) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
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७४) मा.सुल णा राजू धर 

७५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७७) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७८) मा.कदम िनक ता अजुन 

७९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

८०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८१) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८२) मा.पाडाळे िनता वलास 

८३) मा.काळे उषा दलीप 

८४) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८५) मा.पवार मिनषा मोद 

८६) मा.बारणे अचना तानाजी 
८७) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

८८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८९) मा.ॲड. भोसले सिचन सुरेश 

९०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९१) मा.बारणे माया संतोष 

९२) मा.िनलेश हरामण बारणे 

९३) मा.वाघमारे अ नी व म 

९४) मा.दशले रेखा राजेश 

९५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९६) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९७) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९८) मा.कामठे तुषार गजानन 

९९) मा.च धे आरती सुरेश 

१००) मा.क पटे सं दप अ ण 

१०१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
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१०२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०३) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०४) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०५) मा.कुटे िनमला संजय 

१०६) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०८) मा.मंुढे उषा अंकुश 

१०९) मा.कदम शिशकांत गणपत 

११०) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१११) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११२) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

११३) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११४) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११६) मा.राजापुरे माधवी राज  

११७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११९) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२०) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२२) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२३) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२४) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  
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यािशवाय मा. ावण हड कर- महापािलका आयु , मा.अ युत हांगे-अित र  आयु ,   
मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता,  
मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर- उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे –
मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.तुपे, मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, 
मा.डोईफोडे, मा.आ ीकर, मा.कडूसकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.राऊत- 
सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , 
मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.लडकत,  मा.कांबळे, मा.ग टूवार, मा.भोसले - कायकार  अिभयंता, हे 

अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 

या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
मा.महापािलका सभा -०७ द. १९/०८/२०१७ चा सभावृ ांत कायम  करणेत आ याचे 

मा.महापौर यांनी कट केले.     

मा. वलास म डगेर  -  .महापौर साहेब, मंुबई येथे एिल फ टन रे वे पादचार  पुलावर झाले या 
चगराचगर म ये २२ जणांचे िनधन, भारतीय हवाई दलाचे हेिलकॉ टर अ णाचलम ये कोसळून 
हवाई दला या ७ कमचा-यांचे िनधन, बांद पुरा ज मु का मर येथे आतंकवा ांशी झाले या 
चकमक त २ जवानांचा मृ यू तसेच अ ण साधु - ये  सा ह यक, कादंबर कार व प कार, 
ह.मो.मराठे- ये  कादंबर कार व सा ह यक, टॉम अ टर -प ी पुर कार वजेते आ ण िस  
अिभनेते, ज कशोर यादव- ीनगर म ये झाले या दहशतवाद  ह यात िनधन पावलेले, 
ल करातील सहा यक िन र क, राजीव राजळे -पाथड  तालु याचे माजी आमदार, रामभाऊ 
व णू भालेकर, महादेव शेलार यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांना आज या सभेत दांजली 
अपण करणेत यावी. 
मा.बाबासाहेब िञभुवन -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
 
   (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)    
 
मा.बाबासाहेब िञभुवन -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.   
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         वषय मांक – १ 
दनांक – १६.१०.२०१७       वभाग – मा.आयु  

     
  

            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शासन/१/का व/६१४/२०१७,   

                                        द.२३/०८/२०१७ 
                 २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द. ८/०९/२०१७ 
   
 

       आरो य वै क य अिधकार  पदावर आदेश . शा/१/का व/३७७/२०१५, 

द.२८/०४/२०१५ अ वये डॉ.के.अिनल रॉय यांची पदो नती सिमतीची मा यता व 

मा.महापािलका सभा ठराव .५०३, द.०५/०७/२०१४ अ वये दले या मा यतेनुसार 
कर यात आले या नेमणुक या अनुषंगाने शासन मा यतेकामी सादर कर यात आले या 
. शा/१/का व/४३२/१५, द.१५/०५/२०१५ माणे या मूळ तावा या अनुषंगाने 

मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी प  .पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ 
अ वये महापािलकेस खालील माणे िनदश दले आहेत. 

1)         आरो य वै क य अिधकार  हे पद उपल ध झा या या दनांकास पदो नतीसाठ  
उपल ध अिधका-यांची अहता, सेवा ये ता या सव बाबींचा वचार करता, आरो य 
वै क य अिधकार  या पदावर ल पदो नतीबाबत महापािलके या द.१५/०५/२०१५ या 

तावास मा यता देणे यो य ठरणार नाह . 

2)    तुत करणी पद उपल ध झा या या दनांकापासून डॉ.अिनल रॉय व डॉ.पवन 
साळवे यांची पा ता व सेवा ये ता तपास यासाठ  सदर करण पदो नती सिमतीसमोर 
पु हा ठेऊन यावर फेरिनणय घे यात यावा. त ंतर महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ४५ (४) मधील तरतुद ंनुसार शासन तरावर आव यक तो 
िनणय घे यात येईल.                     

                  यानुसार उपरो  बाबींवर िनणय घे याकामी द.२८/०७/२०१७ रोजी सिमती 
सभा आयो जत कर यात आलेली होती. तुत या सिमतीने शासन वभागाने सादर 
केलेला ताव व शासनाचे िनदश वचारात घेऊन खालील माणे िनणय घेतलेला आहे. 

1)    डॉ.नागकुमार कुणचगी, आरो य वै क य अिधकार  हे द.३०/०४/२०११ रोजी िनयत  
वयोमानानुसार सेवािनवृ  झालेने महापािलका आ थापनेवर ल आरो य वै क य 
अिधकार  हे पद द.०१/०५/२०११ पासून र  झाले आहे. 

2)    महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधका-यामं ये आरो य वै क य अिधकार    
पदो नतीकर ता आव यक असणार  अहता वचारात घेऊन डॉ.अ यर राजशेखर, वै क य 
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संचालक (शै णक अहता - एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) यां याकडे द.०१/०५/२०११ 
पासून अित र  पदभार सोप व यात आलेला आहे. 

3)   डॉ.अ यर राजशेखर,वै क य संचालक हे द.३१/०५/२०१२ रोजी िनयत वयोमानानुसार 
महापािलका सेवेतून सेवािनवृ  झालेले आहेत. यामुळे द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य 
संचालक या पदाबरोबर आरो य वै क य अिधकार  हे पद र  झालेले आहे. 

4)    द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य आ थापनेवर  आरो य वै क य अिधकार  या पदाकर ता 
आव यक असणार  शै णक अहता वचारात घेता, डॉ.पवन साळवे,वै क य अिधकार  
हे एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम. ह  अहता धारक अिधकार  उपल ध होते. 

5)    दर यान र  असलेले वै क य संचालक या अिभनामाचे पद पदो नतीने भर याबाबत 
द.१६/०८/२०१२ रोजी आयो जत पदो नती सिमती सभेने यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाकर ता  वै क य संचालक, वै क य अिध क आ ण वै क य उपअिध क ह  

तीनह  पदे एकाच वेतन ेणीत अस याने वै क य संचालक हे पद पदो नतीने न 
भर याबाबत िनणय घेतला.   तथा प वै क य वभागासाठ  असलेली आरो य वै क य 
अिधकार  आ ण अित र  आरो य वै क य अिधकार  ह  एकाच वेतन ेणीत, एकाच 
शै णक अहतेम ये आ ण कत ये व जबाबदा-या समान अस याने पदाकर ता 
आव यक असणार  एम.बी.बी.एस. आ ण ड .पी.एच. ह  शै णक अहता धारण करणारे 
एकमेव वै क य अिधकार  डॉ.पवन वसंत साळवे (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) 
यांना अित र  आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याकामी 
द.१६/०८/२०१२ या सिमतीने िशफारस केलेली होती. यानुसार आदेश 

. शा/१/का व/९८८/१२, द.१७/०९/२०१२ अ वये डॉ.साळवे पवन यांना अित. 
आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे यात आलेली आहे. 

6)   डॉ.के.अिनल रॉय यांनी ड .पी.एच. अहता द.३०/०५/२०१३ रोजी धारण केलेली आहे. 
द.३१/०५/२०१३ रोजी आयो जत पदो नती सिमतीने वै क य अिधका-यांची शै णक 
अहता व सेवा ये ता तपासून डॉ.के.अिनल रॉय (शै णक अहता - 
एम.बी.बी.एस.,ड .पी.एच) यांना आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती 
दे याबाबत िशफारस केलेली आहे. यानुसार पदो नती सिमतीची िशफारस, 

मा.महापािलका सभेची मा यता व शासन मागदशन यांनुसार द.२८/०४/२०१५ या 
आदेशा वये डॉ.के.अिनल रॉय यांना आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती 
दे यात आलेली आहे.   शासन िनदशानुसार आरो य वै क य अिधकार  पद उपल ध 
झा या या दनांका रोजी ( द.०१/०५/२०११)  डॉ. अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., 
ड .पी.एच) व डॉ.साळवे पवन (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य 
अिधकार  पदाकर ता पदो नतीकर ता आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त 
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होते. तसेच डॉ.अ यर सेवािनवृ  झा यानंतर द.०१/०६/२०१२ रोजी डॉ. साळवे हे 

पदो नतीकर ता आव यक अहता धारण केलेले एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध 

होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय हे ड .पी.एच ह  शै णक अहता धारण कर त 
न हते. यामुळे डॉ.साळवे यांचा आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीकर ता 
वचार करणे आव यक होते. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५३ (१) 
नुसार मा.महापािलका सभा ह  िनयु  ािधकार  अस याने सदरची बाब 
िनणयाकामी/मा यतेकामी मा. वधी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेसमोर ताव 
सादर कर यास तुतची सिमती सवानुमते िशफारस कर त आहे. सबब,  मा.उपसिचव 
(न व-२२) यांनी प  . पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ अ वये 
महापािलकेस ा  िनदश, द.२८/०७/२०१७ या सिमतीची िशफारस या बाबी वचारात 
घेऊन महापािलका आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीबाबत िनणय 
घे याकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर याबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव 
असलातर  महारा  शासन नगर वकास वभाग (न व-२२) यांचेकड ल प  .पीसीसी-
३०१५/ ३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ अ वये महापािलकेस ा  िनदश आ ण 
दनांक २८/७/२०१७ रोजी या पदो नती सिमतीचा िनणय व िशफारस वचारात घेऊन 
आरो य वै क य अिधकार  पद पदो नतीसाठ  उपल ध झालेचे दनांक रोजी 
( द.१/५/२०११) डॉ.अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) व डॉ.पवन साळवे 
(एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता 
पदो नतीकर ता आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त होते. तसेच 
डॉ.अ यर सेवािनवृ  झा यानंतर द.१/६/२०१२ रोजी डॉ.पवन वसंत साळवे हे 
पदो नतीकर ता आव यक अहता धारण केलेले एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध 
होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय हे ड .पी.एच. ह  शै णक अहता धारण कर त 
न हते. यामुळे डॉ.पवन वसंत साळवे यांचा आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल 
पदो नती कर ता वचार करणे आव यक होते. ह  व तु थती वचारात घेता िनयु  
ािधकार  हणून पुव चे या पदासंबंधीचे सव िनणय अिध िमत क न आरो य 

वै क य अिधकार  पदावर डॉ.पवन वसंत साळवे (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) 
यांची पदो नतीने नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

 

मा.नामदेव ढाके -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.सुरेश भोईर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो.   

मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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          यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

   ठराव मांक – ७८                                        वषय मांक – १ 
   दनांक – १६.१०.२०१७          वभाग – मा.आयु  

      

            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शासन/१/का व/६१४/२०१७,   

                                           द.२३/०८/२०१७ 
                 २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द. ८/०९/२०१७ 
 
 

                        वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
       अनुकूल- ८१                                  ितकूल- ० 

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

                                   ---- 
 

मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.   
 
ठराव मांक -७९                                          वषय मांक – २ 

दनांक -१६/१०/२०१७              वभाग – मा.आयु  
    

         संदभ – १) मा. वकास डोळस, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 

                २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .१९ द.२२/०८/२०१७  

     भाग मांक ४ दघी बोपखेल मधील मौजे दघी येथील मंजुर वकास योजनेत व वध 
आर णे आहेत. सदर आर णे नाग रकांना सोईसु वधा देणेकर ता मनपा या ता यात घेणे 
आव यक आहे. या ता वत आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. १) आ. .२/१३८ – 
सां कृितक क  व वाचनालय े  १००० चौ.मी., २) आ. .२/१४२ – टाऊन हॉल े  ५००० 
चौ.मी., ३) आ. .२/१४५ – अ नशमन क  े  ४००० चौ.मी., ४) आ. .२/१५१ – खेळाचे 
मैदान े  १०००० चौ.मी., ५) िसएई िभंती कडेचा दघी िशव ते व ठल मं दर दघी 
गावठाण पयतचा १२.० मी. व १५.० मी. ं द र ता व , ६) स.नं.३ व ५ मधील १५.० मी. 
ं द र ता. तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णांचा 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता मा.महापािलका सभेची 
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मा यता घेणे आव यक आहे. तर  तुत जमीनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी 
नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन 
भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता 
घेणे आव यक आहे. सदर भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व 
सदर भूसंपादनास येणा-या खचास मा यता व अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार 
दान करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

         ------ 

मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक -८०                                          वषय मांक – ३ 

दनांक -१६/१०/२०१७              वभाग – मा.आयु  
    
         संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                   जा. . वभाअक/३/का व/२५७/२०१७ द.८/९/२०१७   
 
        क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अिभयान 
(नागरी)” राबिवणते येत आहे. 
    सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाही 
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठी िनधी उपल ध क न शहर हागंणदारी मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पपरी चचवड 

महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी करीता िनधी 
उपल ध करणे आव यक आह.े  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे 
र.  २८७,०३,०००/-  व ५,०३,९१,०००/-  असे एकुण र.  ७,९०,९४,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 
  ा  अनुदान व मनपा िह सा यामधून यके लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , रा य 
शासनाचे र. .८००० /- व मनपा िह सा र. . ४०००/-या माणे वैयि क घरगुती शौचालय बांधणेसाठी 
अनुदानाची र म अदा करणेत येत आह.े 
 व छ महारा  अिभयान (नागरी) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/८/२०१७अखेर केले या 
कायवाहीची मािहतीखालील माण े
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                                                              प  “अ” 

 
  सबब, महापािलकेकडून राबिवणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागरी) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत येत आह.े  
 

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटुंबांची सं या ११२४३  

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

सं या   
९९१४ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या ६५४०  
बांधकाम सु  

झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती शौचालय ५८९६ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
वैयि क घरगुती शौचालय ७२२१ 

मनपा बांधकाम- 
४९०५ 
सी.एस.आर 
(एनजीओ) माफत  
बांधकाम  - २३१६ 

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 

 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय १७५सीटस 

मिहला – ९४ िसटस 
कामकाज पूण 
पु ष – ८१ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
पिहला ह ा ५७४८ लाभाथ  

GOI+GOM=३४४.८८ 
                  लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-

िह सा 

ULB = ११४.९६ लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण          ४५९.८४  लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा ४५०५ लाभाथ  GOI+GOM=२७०.३० 

                लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-

िह सा 

  ULB =९०.१० लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण ३६०.४० लाख  
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मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  
 
मा.राहूल जाधव -  मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. व छ भारत   

अिभयाना वषयी वषय या सभागृहाम ये आलेला आहे. आप या पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका आरो य वभागा या व नगरसद य आ ण नगरसद या यां या मा यमातून 

खूप माणात आपण व छता अिभयान आप या शहरांम ये राबवत आहोत परंतु आताची 

प र थती अशी आहे क  आप या शहरांम ये कच-याचे माण हे खूप वाढलेले आहे आ ण 

वरोधी प ाचे नगरसेवक,   पदािधकार  असतील हे देखील आंदोलन करत आहेत  परंतु आपणह  

जबाबदार ने तो वषय घेणं मह वाच आहे. कारण यात घंटागाडयांची जर प र थती आपण 

पा हलीतर तर अ यंत बकट अशी प र थती आहे येक े ीय कायालयांम ये या गा या 

आपण दे याचं गरजेचं आहे या गा या भेटत नाह त कारण या गा या कायशाळेम ये 

दु तीसाठ  गेले या असतात यामुळे भागांम ये या गा या आव यक आहेत या गा या 

भेटत नाह त. महापौर साहेब,  तु हाला एक वनंती करतो.  काह  क न आपण या ठकाणी या 

कच-याची यो य प तीने व हेवाट लावता येईल,  भागातला याचबरोबर सोसाय या  मधला, 

कॉलनी मधला आ ण आप या ामीण भागातील वाड व ती वरचा कचरा यो य प तीने 

उचलला गेला पा हजे अशा प तीची काह  तर  तजवीज आपण केली पा हजे. महापौर साहेब, 

मी तु हाला वनंती करतो क  आपण या ठकाणी आरो य वभागाशी आ ण आयु ांशी चचा 

क न  येक भागाम ये या काह  गा या आप याला ठरवून देता येईल या गा या ठरवनू 

ा यात हणजे आप याला कचरा उचलता येईल आ ण कचरा न उचल यामुळे गटार ेनेज 

सव  चोकप होत आहे आ ण या ठकाणी देखील दोन े ीय कायालय वाढ यामुळे जे 

अिधकार  /कमचा-यांची आपण नेमणूक  केलेली आहे ते अिधकार  देखील या ठकाणी नवीन 

अस यामुळे ऐर याची मा हती नस यामुळे ब-याच ठकाणची केलेली क पलट  ह पड ंग राहते. 

याकडे आपलं ल  वेधू इ छतो. आयु  साहेबाना ह एक आठवण क  इ छतो आरो य 

वभागा या संपूण अिधका-यांना घेऊन आपण आजपयत  तीन वेळा याच पंपर -िचंचवड 

महानगरपािलकेम ये मी टंग लावलेली आहे. तर  देखील आप याला  काह  आउटपुट िमळतोय 

काय. यापासून काह  फरक या आरो य वभागाची  िमट ंग  घेत यानंतर शहराचा कचरा कमी 
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हो यास मदत झाली आहे का हे देखील मी आयु  साहेबांना आठवण क न देतो. कारण क  

आजची प र थती अवघड आहे. यामुळे महापौर साहेब, मी तु हाला न पूवक कळकळ ची 

वनंती करतो.  आप याला काह  क न हा य  कच-याचा  माग  लावणं गरजेचं आहे. 

यामुळे जी काह  चचा वेड वाकड  या शहराम ये होत आहे या चचला   लगाम लागेल. हणून 

लवकरात लवकर आपण हा िनणय यावा ह  आप याला मनापासून वनंती करतो, ध यवाद.   

मा.िमनल यादव  -  मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  अ भागा मधे आ ण 

बाक या भागांच मला मा हती नाह . अ भागा म ये आता दवाळ  त डावर आली आहे 

आ ण सगळे सफाई कमचार , कच-या या गाड वरचे कामगार संपावर गेलेले आहेत. अशा 

प र थतीत आ ह  काय करायच ? पा याचा तर आधीच  आहे, आता यात सण त डावर 

आलेला आहे लोकां या दारात सात सात दवसांचा कचरा पडलेला आहे आ ण व छ भारत 

अिभयाना पे ा या बेस  ाउंड  ले हल या सोई आहेत या लोकांना आधी नीट पुरव या 

गे या पा हजेत.  कच-या या गा यां या इत या सम या आहेत, दर चार दवसांनी आ ह  फोन 

केला क    कच-या या गाड वरच ेलोक हणतात क  ड झेल नाह . आता ह  काह  कारणं झाली 

का? ह  कारण आ ह  लोकांना सांिगतलं तर हे हणतील हे  तु ह  आ हाला सांगताय का? 

यासाठ  िनवडून दल का, तु हांला ? आता सण त डावर आला चार दवस  लोकां या   दारात 

कचरा आहे. आ ह  फोन करतो िशंदे साहेब हणाले, कच-या या गाड वरचे सगळे कामगार 

संपावर गेलेले आहेत. अशा वेळेस तु ह  काह तर  सोय क न ता पुर या कुठूनह   गाडया 

अरज करा, सण त डावर आला असताना हे  आहेत, काय सांगायचं लोकांना ? या यामुळे 

व छ भारत अिभयाना पे ा आधी या ाऊंड ले हल या  आरो य वषयक सम या यां यावर 

तोडगा काढावा.  

मा.अिभषेक बारणे - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. व छता 

अिभयाना या अंतगत आज प र थती अशी झालेली आहे क  आम या भागाम ये जे आपले 

कमचार , जे कामगार आहेत हेच वापरले जातात  व छता अिभयानाम ये या यामुळे होतं 

काय, दैनं दन रोज या भागाम ये  ते कचरा साफसफाई करायला जाणारे रोड साफसफाई 

करायला जाणारे कमचार  ते या ठकाणी जात नाह त. सगळे िमळून एकाच ठकाणी जातात 
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आ ण उरले या सव ठकाणी कचरा जैसे थ.े अशी प र थती आता आहे तर  येकाला काम 

या ठकाणी वाटून दलेल आहे या ठकाणी याच कमचा-यांनी काम करणं आव यक आहे 

आ ण व छता अिभयाना अंतगत नवीन कुठली ट म अजून काम करायला येईल या यासाठ  

आयु  साहेब य  केला पा हजे. आयु  साहेब, तु हांला मी दोन दवसापूव  एक  ह डओ 

पाठवला होता गोरे साहेबांना मी एक म ह यापासून तो ह डओ पाठवतोय आम या 

प रसराम ये कचरा आहे या कच-याम ये झालेली डूकरं, या डुकरांचा एवढा ास होतोय क  

एकाने सुचवलं  क   तु ह  एखाद पकडून घेऊन तु ह  पािलकेत नेऊन सोडा. हणजे लोकांना 

इतक  घाण वाटते याची. गोरे साहेबानंा मी रोज सकाळ  यांना ह डओ  पाठवले  नंतर  

यांचा मला र लाय येतो. यांचा मॅसेज येतो,  येस सर,  शुअर सर, 100% पकडली जाईल. 

अशा लोकांवरती यांनी डुकर सोडलेले आहेत यां यावरती काह  गु हे दाखल करता येतात का 

ते पाहाव. संबंिधत अिधका-यांवरती सु दा आ हांला काह  गु हा दाखल करता येऊ शकतो का 

याचा आ ह  य  करणार आहेत. अशी प र थती खराब आहे क  अिधकार  लोक ऐकतच 

नाह त. मी भारतीय जनता प ाचा आहे हणून ते मला गुडमॉिनग, येस सर, शुअर सर आ ण 

कमळाच िच ह पाठवतात. हणजे अशी प र थती असेलतर चुक च आहेनां.  अिधका-यांनी 

काम केलं पा हजे. आज आ ह  प ाचे सव सद य वारंवार मी टंग घेतो तुम याकडे. 

ामा णकपणे काम करायचा आ ह  य  करतो आ ण ामा णकपणे काम करत असताना 

आिधकार  लोक जर आ हांला साथ देत नसतील तर मजा नाह . घंटागाडया पह यापण 

तेवढयाच हो या, लोकसं या पण तेवढ च होती पण आताची प र थती एकदमच हणजे 

भयंकर झालेली आहे. मी भाग अ य  हणून अिधका-यांना फोन करतो यावेळेस अिधकार  

मी िमट ंग म ये आहे, इकडे गेलो तीकडे  गेलो अशी उ र नसावीत आ ण प र थती बदललेली 

दसली पा हजे. अशी अपे ा क न थांबतो. 

मा.द ाञय साने - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी भारतीय जनता 

पाट या राहूल जाधव, यादव ताई  आ ण अिभषेक  यांच ं मी मनापासून अिभनंदन करतो. 

व छ भारत अिभयान  आ छे दन,  दवाळ या त डावर आलेले अ छे दन. आ ह  कच-

याचवरच बोलणार आहेत, अिभनंदन केलं तुमच.ं  आ ह  बोल या या आधी तु ह  कच-या या 
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बाबत िसर एस आहात आ ण जगभराम ये भारताम ये  व छता अिभयान आदरणीय पंत धान 

मोद  साहेब यां या मा यमातून जगभर चालू असताना या शहरांम ये हालत खराब होत 

चालली आहे. गेले पाच-पाच सहा-सहा सात-सात आठ-आठ, दहा-दहा दवस शहरांमधला कचरा 

उचलला जात नाह  मग हे व छता अिभयान फ  फोटोसेशन चाललेलं आहे क  काय. 

आप याला रोज ह डओम ये माझा फोटो येईल, मी फोटोम ये येईल ् आ ण मी मा या 

पर सरामधल व छ प रसर केला क  काय अशी फ  िस च चाललेली आहे क  काय आस 

आम या सवसामा य कायक याना वाटतय. मी  प कारांचे मनापासून अिभनंदन करेन गेले 

आठ-दहा दवस सव हड ओमधून कच-या या मा यमांमधून कचरावेचक संप करतात, कचरा 

य हर संप करतात यांना पेमट दलं जात नाह  कच-या या कॉ ॅ टरची हॅरॅशमे ट केली 

जाते. आज मला वाटतं “गुडमॉिनग” भात पेपरम ये खुप मोठा लखे आलेला आहे. आम या 

फ  भागांम ये सव ाय हर लोकांनी गेली आठ दवस संप केलेला आहे. मला खेदाने 

आप याला नमूद करावं वाटतं क  गे या  सहा म ह या पूव  भारतीय जनता पाट ची या 

ठकाणी स ा आली असता यापुव  तेच अिधकार  तेच कॉ ॅ टर तीच ट म  तेच लोकं हे सव 

असताना या या म ये बदल काह ह  झालेला नसताना मला वाटत ंआयु  साहेब आपलं यांवर 

दुल  झालं क  काय. आपण आ यापासूनच हा संग आला क  काय. शहराम ये पा याचा 

 िनमाण झालेला आहे. शहराम ये कच-याचा  िनमाण झालेला आहे. आम या 

भागाम ये ड यूच े येक घराम ये २-२ ५-५ पेशंट हे त आहेत. परवाच दोन दवसापूव  

मा या इथ याचं वय वष १८ वषाची मुलगी ड यूने मयत झालेली आहे. एवढे सगळे असताना 

शासन झोपा  काढत क  काय हा  आम या पुढे आहे. कालतर या सिचन िचखलेवर  

गु हा दाखल केला. काय चूक  झाली याची. भागांम ये कचरा उचलला गेला नसेल तर आ ह  

िनदशनं कुणाकडे करायची,  आम या  घरापुढे करायची?  आ ह  नीदशन शासना या दारातच 

करणार ना?  घरगुती कचरा उचलला गेला असेल  तर आ हाला आंदोलन करायची गरज काय? 

यापूव सु ा मी वतः आंदोलन केलेले आहे. मी वत: कचरा आणून टाकलेला आहे. सहा सहा 

म हने झाले,  ठ क आहे एक म हना समजून घेऊ, दोन म हने समजून घेऊ, यंञणा तु हाला 

सुधारायला वेळ लागेल  पण  सहा-सहा म हने तोच वषय आपण बोलायचा असेल तर या या 
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पे ा शासन सु त आहे क  काय, झोपलं आहे क  काय असं आ हाला न क च वाटायला 

लागलय साहेब. आ ह  आप याला वनंती करतोय. वनंती यासाठ  करतोय इथून पुढे 

येका या जे काह  तु ह  सांगीतल आप याबरोबर चचा केली असता या म ह यात टडर होईल 

या म ह यात आमच टडर  होईल, या लोकांना टडर दल. साहेब टडर कोणाला ायचं 

या याशी आ हाला बलकुल मतलब नाह  आम या सवसामा याला  टडरशी  काह ह  घेणंदेणं 

नाह . एखा ाने आज  दवाळ  त डावर आली असता येका या घरात जर हा  आहे. कचरा 

टाकायचा कुठे, जर हा  असेलतर गांभीयाचा  शहरात िनमाण झालेला आहे. साहेब, 

माझी आप याला वनंती आहे या येणा-या काळाम ये तु ह  आ हाला सांगा कती दवसात हे 

सगळ होईल. जर का आम या ठकाणी छो या गा या जातात, टाटा एस या अिधका-यांना 

वचारलं असता ते सांगतात  जु या गा या आहेत. मग नवीन गाडया काह  याय या का. 

तुमच काम नाह  ते, गा या कती दवसापासून कती  दवसापयत चालतात हे काय कुठ या 

नगरसेवकांचा काम नाह  ते शासनाच काम नाह  का. या गा या पाच वष चालणार का, दोन 

वष चालणार आहेत का चार वष  चालणार आहेत हे काम कोणाच आहे, ते शासनाचे काम 

असताना हे का यो य वेळेत होत नाह ? हा  आ ाच का आला? या यापूव  आला न हता 

का, यावेळेस या लोकांनी हाताळला नाह  का, यावेळेस शासनान तो  हाताळला नाह  

का मग हा आता तु हाला का  हाताळता येत नाह ?   तु ह  ेशर खाली  काम करता का? असं 

वाटतय साहेब, क  तु हाला व छते या बाबतीत अ जबात गांभीय नाह  असा आयु  साहेब 

आमचा तुम यावर आरोप आहे. एक दवस झालं दोन दवस झालं सहा सहा म हने वाट बघतो 

साहेब पंधरा-पंधरा दवस कच-या या गा या येत नसतील आ ण तो कचरा र यावर येत 

असेल आ ण या यामुळे दुगधी होत असेल तर यालाह  जबाबदार साहेब आपण आहात. 

हणून आप याला वनंती आहे साहेब, या  ये या  काह  काळाम ये आ ह  आता बघणार नाह त 

आयु ांची के बन  कुठली आहे, आयु ांचं घर कुठलं आहे आ ह  या या ठकाणी  कती गु हे 

कोणाला  करायचे ते करा. आ ह  सरळ सरळ तुम या राह या घरात सु दा कचरा टाकायला 

िभणार नाह त हे आयु  साहेब तु हांला सांगतो. कारण हा  जनतेचा आहे हा कोणा एका 

द ा सानेचा  कंवा येथे बसले या नगरसेवकांचा नाह . आमचे हे नागर क आम या कुठ याह  
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नगरसेवकांना झोप येऊ देत नाह त. सकाळ  ६ वाजता पा याचे आ ण सं याकाळपयत कचरा हे 

दोनच गो ी आ हांला करा या लागतात बाक चे काम  नाह त स या. हणून साहेब तु हाला 

वनंती करतो ये या चार दवसांम ये दवाळ या आत तु ह  कच-याची व हेवाट लावा 

अ यत: याचे प रणाम सु ा तेवढेच तु हाला भोगावे लागतील.                               

मा.मंगलाताई कदम -  मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आजचा दवाळ चा 

प हला दवस आ ण राहूलने दवाळ चा फराळ सु  केला मी तर हणत होते वषय मंजूर 

क न टाका कारण दवाळ या मा यमातून अशी चचा करणे आ ण मी तर हटलं होतं ह  

िमट ंग संप यास २० िमिनटं करायच काय. कारण दोन वाजेपयत बसायचं हट यावर 

सभागहृाम ये अवघड प र थती होते परत वर जाऊन खाली यायचं हट यावर परंतु चांग या 

वषयाला राहुलने हात घातला. घरचा आहेर कंवा घरचा फराळ जसा  हणतात तशी राहुलने 

उ म कारे सु वात केली.  राहुल  तुझे आभार. किमशनर साहेब महापौर साहेब, शहरातील 

प र थती खरंच खूप अवघड आहे हणजे कोणतेह  नगरसेवक एखादा श द इकड ितकडचा 

बोलतील काह  नवीन आहेत परंतु हे काह  जर  बोलले तर सु ा स  प र थतीत किमशनर 

साहेब अ रशः फार वाईट प र थती आहे बोलायचं कंवा नाह  हा  आहे? तु ह  मला सांगा 

साहेब २९ तारखेला आपण सग यांनी िम टंग घेतली या यानंतर आपल ठरलं क  शहरांम ये 

कच-याची प र थती फार वाईट आहे परंतु ती वाईट प र थती दु त करताना तु ह  

हणाला होतात मला थोडासा अवधी पा हजे परंतु साहेब पुव ची जी यं णा आहे ती पुव ची 

यंञणा आहेच ना. आ हाला मा हती आहे माग या आयु ांना इथे काम न कर यासाठ च 

पाठवलं होतं परंतु तुमची प र थती तशी नाह  आताची. तु हाला काम कर यासाठ  पाठवलेला 

आहे माग या वेळेला आयु ांना असं पाठवलं होतं क  शहरांम ये तु ह  काह  काम करायचं 

नाह . फ  बसायचं खुच वर, आ ण कुणी काह  सांिगतल तर स ाधा-यांनी सांिगतलं तर  

ऐकायचं नाह  परंतु आतातर तु हांला स ाधा-यांनी सांिगतलंतर  सु ा ऐकावच लागेल. कारण 

आजची प र थती शहरांमधली इतक  वाईट आहे तु ह  कुठ याह  ठकाणी कुठ याह  चौकात 

जा कोण याह  ए रयात जा झोपडप ट त जा चांग या सोसायट या  एर यात जा सगळ कडे 

काय आहे कचरा, कचरा आ ण कचरा हा दवाळ या फटा यांचा कचरा नाह . तर हा सगळा 
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रोजचा कचरा आहे ना याची व हेवाट लागतं नाह  आ ण खरच स य प र थती आहे आता 

बारणे यांनी सांिगतलं क व छता अिभयान आहे आ हाला फोन येतो सकाळ  येतो आठ 

वाजता वगैरे फोन येतो. आज अमुक अमुक ठकाणी व छता अिभयान आहे इकडचा पूण 

टाफ  उचलायचा आ ण तीकड यायचा.  हणजे इकडचा पाच-पाच, दहा-दहा  कलोमीटरचा 

 ए रया जो असतो तो तसाच ठेवायचा आ ण जथे व छता अिभयान आहे ितथे जायचे आ ण 

ऑलरेड  जथे व छता अिभयान असतं,  महापौर, आ ह  व छता अिभयानाला गेललेो आहोत 

ितथला ए रया पह यांदाच आरो य वभागाने दोन दवस व छ केलेला असतो कारण ितथे 

व छता अिभयान आहे हणून आपण सु दा फोटोसाठ  जातो. परंतु दहा कलोमीटरचे काय 

झालेलं असतं?  दहा कलोमीटरचा जो प रसर आहे तो प रसर तसाच दोन दवस वना झाडता 

तसाच पडलेला असतो यामुळे यात तो दु त करताना अिधका-यांना इतका ास होतो क  

परत हणतात ना येरे मा या माग या तशी प र थती या अिधका-यांची झालेली आहे. 

यातन पेमट  नाह . या काह  संघटना छो या-मो या काम करतात याह  नीट काम क न 

देत नाह त. यांनीह  नीट काम करायच े नाह  अशी  प र थती आम या अ भागांम ये. 

हजेच शेवट  येणार लोड कुठला ?  शहरावरच लोड येणारं ना सर ? आ ण अशा मा यमातून 

सणासुद या वेळेला अिधका-यानंा तु ह   व ासात या कमचा-यांना कॉप रेशन या व ासात 

घेतलं पा हजे. पूव च कॉप रेशन आहे, ठ क आहेना आता लोकसं या थोड शी वाढली असेल 

परंतु जी पूव ची व छता असायची ती का होत नाह  हे बघा. मग हे व छता अिभयान 

करायचं असेल तर, जसं आपण हणतो क  जशी  लास म असेल  या  लास म म ये 

अ यास करावा. तस सर तु ह  या लोकांना सांगा तु या  भागाचा अिधकार  आहेस या 

वाडात  आहेस ितथे तू व छता अिभयान रोज राबव. इकडच े ितकडे आ ण ितकडचे इकडे 

कर यात काह च अथ नाह  साहेब आ ण कुठेह  व छता अिभयान होत नाह  अिधका-यांना 

सु ा आ हाला असं वाटतं नाह  आ ह  सणासुद च काह  बोलणार नाह . तुम या घरात कचरा 

टाकून काय होणार आहे ? ऑलरेड  तुम या घरातह  कचराच असेल. तु हाला काय  टाकायचंय?  

आयु  साहेबां या येथील कमीत कमी थोडफार झाडतात. ते सकल जर  तुटलेलं असेल तर 

पूव  अशी प र थती असायची जर सकल तुटलेल असेलतर घाब न अिधकार  दुस-या 
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िमनीटाला ते सकल  रपेअर झालेल असायच.ं आता कुठे रपेअर होत तसं ? आहे तसंच पडलेलं 

असतं किमशनर साहेबां या इथे सु ा हणजे प र थती कशामुळे काय  झाली आहे साहेब ? 

आम या अिधका-यांकडे काम कर याची यं णाच नाह  आहे? यां याकडे टडर ोिसजरम ये 

ठेकेदार नाह . कंवा यांना एखादं दुसरं काम अस ं ा क   याना काम करता आलं पा हजे. 

झोपडप ट म ये तु ह  इं दरानगरम ये जा अ रशः इतक  वाईट प र थती आहे साहेब, 

परवा या दवशी मी जावुन आले. सगळ कडे इतका कचरा जागोजागी आहे क  वचारायची सोय 

नाह .  हणजे मी नाव घेऊन बोल यात अथ नाह  आ ह  पूव  असं हणायचं क  आम या इथे 

कधीह  कचरा पडला तर दाखवून ा, अशी प र थती होती. आ ाची प र थती भयंकर वाईट 

आहे साहेब तु ह  ल  घाल याचे गरजेचं आहे तु ह  तुम या टाफला तुम या अिधका-यांना 

तु ह  तुम या टाफची आ ण अिधका-यांची िमट ंग लावा. तु ह  तुम या प तीने यांना सांगा 

तुमचं घर अबािधत ठेवा. अगद  यव थत सगळं होईल मला असं वाटत नाह  पूव चच पंपर  

िचंचवड आहे वाढून वाढून वाढलय कती ? आ ण का होत नाह ये इथे फ  आ ाची प र थती 

मी तु हांला सांगते साहेब  काय झालेल आहे ते. बॉडरवर जर वॉड असेल तर मा या इथला वॉड 

 कंवा शेजारचा पलीकडचा वॉड, कंवा अलीकडचा वॉड असं कोठे असेल तर इथे या चांग या 

गा या आहेत ना तर या लोकांनी सांगायचे  तेथ या चांग या गा या आम याकडे पाठवाय या. 

आता कुठ यातर  एका सद याने सांिगतले या गा या ितथ े यां या इथे कशासाठ , पुव या 

जर  चांग या गाडया अस या आ ण या गा या तीथ ेजर  अस या तर  ती गाड  तेथ ेठेवायची 

नाह   यां या नाग रकांना होऊ दे ास इकड गाड  पाठवा आ ण हे जे यांचं चाललेला आहे 

ना अिधका-यांच यामुळे हा घोळ चाललेला आहे. आ ह  पण काय हणतो कळू देत  ना 

नाग रकांना. यांना साध कच-याच े मॅनेजमट जमत नाह  आमचे नाग रक अिधका-यांना 

बोलावून सांगतात आ हाला २५ वषात कच-यासाठ  कधीह  फोन करावा लागला नाह  आ हांला 

कधीह  पंचवीस वषात पा यासाठ  फोन करावा लागला नाह . ह  प र थती आहे  मग एखादा 

पदािधकार  जर  असेल कंवा कोणी असेल दुस-या या गा या काढून मा या वॉडात चांग या 

गा या आ या पा हजेत इथे कसंह  झालं तर  चालेल. अशी प र थती असते काय. लोक 

थोडेच थांबणार आहेत ? वेळ आलीतर काय कराव लागणार आहे साहेब, ाइवेट ॅ टर घेऊन 
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कचरा उचलायला लागेल काह  फरक पडत नाह  आ ह  ायवेट ॅ टर  लावून कचरा उचलू 

साहेब. आमचा आम या वाडातून जथ जथ अशी वाईट प र थती वाटेल ितथ आ हांला 

ाइवेट ॅ टर लावून कचरा उचलावा लागेल. परंतु तु हाला मी पु हा एकदा सांगते साहेब क  

तु ह  तुम या अिधका-यांची िम टंग  या आ ण हे ज े चाललेले आहे सगळं उलटंपालटं चाललेल 

आहे नां या यामुळे फ  ॉ लेम आहे साहेब, बाक  काह  नाह  पंपर  िचंचवड तेवढाच आहे 

लोकसं या सु दा वाढली  हणजे खूप काह  वाढलेली नाह . लाखो करोड नी वाढलेली नाह  

लोकसं या. आहे तसंच पंपर  िचंचवड आहे, आहे तशीच प र थती आहे फ  तु ह  अिधका-

यानंा बोलावून या या ठेकेदाराना अिधकार  बरोबर सांगतील आ ण या प तीने काम क न 

या एवढाच वनंती आहे. ध यवाद. 

मा.िनलेश बारणे - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी पथमत: राहूल 

जाधव यांचे अिभनंदन करेल कारण क  यांनी या वषयाला वाचा फोड याच खरंच धाडस 

केलं. आपण स ेत आहात यां या वरोधात जावुन तु ह  केलं, राहूलदादा ध यवाद. 

मा.महापौर साहेब, आपण स ेत आ यापासून महापािलकेची थापना काह  आज झालेली नाह . 

महापािलकेची थापना ह  जुनी आहे. कच-याची सम या दवस दवस सहा म हने झाले कच-

याची सम या वाढत चाललेली आहे. या यात काह  गौडबंगाल तर नाह  साहेब. यां याम ये 

कच-याची सम या अचानक वाढली काय? लोकसं या काय अचानक वाढली काय आप या 

महानगरपािलकेची? महापौर साहेब, यां या म ये काह तर  गौडबंगाल आहे. हे काम करत 

असताना महापौर साहेब, आयु  साहेब या यावर तु ह  नजर ठेवून पाह ल पा हजे. 

िम टंगम ये आप याला वचारल होत क  आप याकडे गाडया, आज थेरगांव म ये पाह लतर 

गा या ब-याच बंद आहेत व या बंद अस यामुळे दोन-चारच गा या चालतात. यानंतर नवीन 

गा या याय या आपला ताव आहे मग नवीन गा या दरवष  आपण का  घेत या नाह त. 

याच आपण िनयोजन केलं का, िनयोजन नाह  केल. जाणीवपूवक या सम या वाढत चाल या 

आहेत. महापौर साहेब,  एक आरोप करायचा आहे आज रे कंग टे नॉलॉजी आहे थोड  मा हती 

मला भेटली. आज तु ह  मोशी म ये जे कचरा व हेवाट लावायला रे कंग  टे नॉलॉजी 

वापरायची हणताय आज जी टे नॉलॉजी वापरायची हणताय ती टे नॉलॉजी वापर यासाठ  
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५० कोट ंचे आपण टडर काढलेल आहे. महापौर साहेब, राजकोटला ती कंपनी लॅकिल टेड आहे. 

लॅकिल टेड असताना या कंपनीला तु ह  कसं काय टडर देताय? याचा खुलासा करावा. 

यांनी िन वदा काढली रक ंग टे नॉजीची यांनी तो खुलासा करावा. राजकोटला ह  कंपनी 

लॅकिल टेड आहे आ ण याला तु ह  आज काम देताय. याचा खुलासा आयु  साहेब यांनी 

करावा अशी मी वनंती करतो.   

मा.राहुल  कलाटे - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. व छ भारत, व छ 

भारत हणून संपुण भारत देशात आज एक मॉडेिलंग सु  आहे. रोज सकाळ  कुठे ना कुठेतर  

फोटो दसतो. हे मॉडेिलंग करत असताना आप या शहराचा जर वचार केला तर मला वाटतं 

अिभषेक, राहूल जाधव, मीनलताई या सवानीच आपआप या वॉडात या यथा सांिगत या क  

आज यांना कशा कारे नाग रकांना सामोरं जावं लागतं. साहेब, आता माग यानी  काय केलं, 

माग यानी  काय केलं हे पुढेह  उ र येत राहतील.  पण  या गो ीला सहा म हने झाले महापौर 

साहेब. सहा म हने झाले कुठेतर  अिधकार , कुठेतर  कमचार  आ ण  कुठेतर  शासन यां यात 

अभाव हा कषाने जाणवत आहे. साहेबांनी या दवशीच सांिगतलं क  आठ-आठ, नऊ-नऊ वष  

गाडया घेत या गेले या नाह त. पण ह  अडचण या सहा म ह यातच का  आली. येथून माग 

कच-याची सम या कुठ याह  भागात कुठ याह  वाडात जाणवत न हती. कुठेतर  शंकेला वाव 

िनलेशने सांिगत या माणे कुठेतर  शंकेला वाव िन तच आज सव सद य, नाग रकां या 

मनात आहे क  कुठतर  अट फशीयल टंचाई होतेय का. तु हांला ते ठेकेदार काढायचेतर ठेकेह  

काढा. आमचे काह ह  नाह  पण या शहरात या नाग रकां या सम या तु ह  सोडवा. या 

शहरांतील नाग रकां या घरा या समोरचा कचरा तु ह  उचला. नाह तर सफाई कर  जो  घेता तो 

माग या सहा मह याचा माफ करा. कुठेतर  या शहरातील नाग रकांना  दवाळ चे िग ट तु ह  

चांग या कारे ा. आज अिभषेकने सांिगतले, डुकर झालीत, कचरा झालाय,  अिधका-यांचा 

एसएमएस गुड मॉिनगचा येतो आ ण कुठलह  काम सांिगतलं क  समो न  येस सर येत पण 

या यावर ऍ शन.  ऍ शन काय नगरसेवकांनी यायची का ?  तु ह  नागर कांना कळवून 

टाका क  येक भागात डेपो  करा आ ण इथे आणून कचरा टाका हणाव. जर तु हाला 

उचलता येत नसेल  तर परंतु तु ह  या लोकां या आरो याशी खेळू नका. आज शहरात ड यूच े
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 ण वाढलेत. ५५ या वरती वाइन लूने पेशंट गेलेले आहेत. याला जबाबदार कोण ? 

आपणच. िस ट म देखील बदलली. आपण कच-या या िनर काला सांगीतल ते डपाटमट 

वैदयक य कडे दलय. आपण या दवशीह  सांिगतलं क  या महापािलकेत तो वेगळा वग 

नाह ये. परंतु आमची तु हाला एकच वनंती आहे क  तु ह  यांचा सम वय ठेवा. जो कचरा 

गोळा करायला येईल या या ल ात येईल ना कुठ पाणी साठतय, कुठ दुगधी येते याने जर 

तु हाला रेपोट ग केलं तर तु ह  या ठकाणी औषध फवारणी करा ना तु ह  जर या याकडे 

दुल  केलं तर  िन तच आरो या या सम या दवस दवस गंभीर होत जातील. थंड  त डावर 

येऊन बसलेली आहे,  परत तु ह  हणाल थंड मुळे वाइन लू वाढला पण या या अगोदर या 

कॉश स तु ह  शहरात घेताना दसत नाह  आहात. नाह तर कुठे तर  मा य करा क  

आम यात आ ण स ाधा-यांम ये सम वय नाह . जसा मोद ंचा शासनावर वचक आहे तसा या 

शहरात या ने यांचा तुम यावर वचक  रा हलेला नाह . ते कुठे तर  तु ह  िस  करा. सिचन 

िचखले या ठकाणी आलेले आहेत. सिचन आंदोलन कर याच थांबवू नकोस कतीह  गु हे 

दाखल होऊ देत. आ ह  लोकांसाठ  भांडतो आम या काह  वतः या घरातला कचरा उचललेला 

नाह  हणून आ ह  आंदोलने केलेली नाह त पण ते देखील तु ह  दादािगर  क न दाबायचा 

य  आज करत असाल… शहरात कती आंदोलनं आतापयत झालीत आ ण कती 

आंदोलनावर गु हे दाखल झाले. यांची मा हती संपुण सभागृहाला ावी आ ण आरो याशी न 

खेळता थोड राजकारण बाजूला ठेवून हे  टडर लवकर आली पा हजे, ते टडर लवकर आलीं 

पा हजे यां यातन तु ह   टडस करा या याशी आ हांला काह  नाह . पण या शहरात या 

नाग रकां या आरो याशी आपण खेळू नका. साहेब, तु ह  सांिगतलं होतं क  दोन-तीन 

 म ह यात सगळं लीअर होईल. आज तु हाला येऊन देखील तीन म हने झाले. कदम ता नी 

सांिगतलं क  मागचे आयु  काम कर यासाठ  न हते आले, पण साहेब संपूण शहर तुम याकडे 

अपे ेने पाहतय. एक म हना झाला दोन म हने झाल ेचार म हने झाले आपण शहरात आलाय  

यावेळ  जी प र थती होती  ितच आजह   आहे. उलट दवस दवस प र थती गंभीर होत 

चालली आहे या या बाबतीत  मा. महापौर साहेब, आयु  साहेब आपण देखील ल  घालून 

व रत कच-याचा आरो याचा  व रत सोडवावा.  नाह तर काय परत आहेच गु हे दाखल 
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करायला आ ह  सगळेच मोकळे. आ हाला काह  गु हे लोकां या, नागर कां यासाठ  भांडताना 

कुठ याह  कारचा वचार करणारं नाह त. सव आ ह  र यावर उत न नाग रकां या 

आरो यासाठ , कच-या या ासाठ  आ ह  िन तच आंदोलन क . पण हे करत असताना 

आता हे रडगाणं कुठेतर  बंद करा. एवढे दवस झाले, एवढे दवस झाले. सहा-सात म हने 

झाले आ ह  पाहातोय. ९  म हने झाले.  साहेब, आपण या ाकडे गांभीयाने पहावे, ध यवाद. 

मा.योगेश बहल - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरंतर आज 

दवाळ चा प हला दवस आहे वसुबारस आहे आप या सवाना दवाळ या मनापासुन शुभे छा 

देतो. वा त वक पाहाता अ जत पवारांनी दलेला दाखला एकनाथ पवारांना पटला नाह  परंतु 

आज स ाधा-यांनीच आप याला असमथततेचा दाखला दलेला आहे क  आपण नापास झालेला 

आहात. असमथ व िनयोजन शू य शासन, हातबल स ाधार   याचं दशन आप याला आता 

होत आहे. आ ा आम या िम ाने सांिगत या माणे को यावधीची टडस ज र काढा परंतु 

ाधा य कशाला ायचं हे मा  आपण आप या के बनम ये बसत असताना सतत कुठ यातर  

ठेकेदाराला घेऊन आयु ां या के बनम ये जात असताना ह अट िशिथल करा ती अट िशिथल 

करा हे  रटडर करा ते रटडर  करा एवढया  कोट च काम करा, तेवढया कोट च काम करा. करा 

बाबानो, करा. या साठ च तु हाला लोकांनी िनवडून दलेलं आहे  आ ण व छ कारभार 

कर यासाठ  िनवडून दलेल आहे. परंतु हे करत असताना या शहराची व छता कुठ या 

दावणीला  बांधून ठेवलेली आहे हे पाह याच तुमच काम आहे या शहरांम ये व छते साठ  

आपण काय िनयोजन केलं पा हजे यासाठ  पदािधका-यांनी वेळ दला पा हजे. यासाठ  गाड  

खरेद  करा, यासाठ  अिधकचे कॉ ॅ टर नेमा. यासाठ  अिधकचा पैसा वापरा काह  हरकत 

नाह  तु ह  चांगली कामं िन त करा आ ण तु हाला दहा वेळा सांिगतलेल आहे आजह  जाह र 

सांगतो चांग या क पाला, मो या क पाला पारदशक कारभारला आमचा पा ठंबा कायम 

असणार आहे परंतु हे करत असताना मोठ-मोठे टडर काढत असताना चांगलं काम करत 

असताना या शहराच आरो य, सवसामा यांच े आरो य नाग रकांसाठ  असलेली व छता, 

पा याचा तुटवडा, पा याचा तुटवडा काल परवा आयु ांशी चचा होत असताना यांनी सांिगतलं 

क  एव या लोकांना दलं गेल अनेक लोकांनी ताबा घेतला याम ये आहे या पा याम ये 
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िनयोजन करतोत हे आ ह  समजू शकतो. ितथे आ ह   ट का केली का, नाह  केली. यात 

तुमची कसरत होते मा य आहे.  परंतु यातून सु ा माग काढ यासाठ  आता जे आप या 

दो ह  मंजुर  शासनाने कॅ सल के या, तु हाला पु हा पोजल पाठवायला सांिगतलल आहे. 

यासाठ  त परतेने काम केलं पा हज.े यासाठ  भामा-आसखेड असेल, आं ा असेल यासाठ  

लवकर िनयोजन क न तुमचं  पोजल लवकर पाठवा अिधकच पाणी कसं उचलायला परवानगी 

िमळेल  ते बघा. अडचणी आहेत ना अडचणी  कोण हणाल  नाह त. लोकसं या वाढते, अडचण 

आहे परंतु या यावर पयाय आयु  साहेब काढणार कोण?  हे सोडवणार कोण ?  आ ह  इथे 

ट का करायला आलेलो  नाह  आ ह  इथे  वाढवायला आलेलो नाह  कोणीह  असो स ाधार  

असेल कंवा नगरसेवक असेल या येकाला वाटतं क  मा या वॉडाम ये  सकाळ  उठ यावर 

कच-याची कटकट नको. मा या वॉडाम ये तु ह  बघा सगळे ेनेज जागोजागी येक 

चौकाम ये हा ेनेज चोकप तो ेनेज चोकप काय अव था आहे. या ठेकेदारांना आपण चोकप 

काढायचे काम दलेले आहे यां याकडे काह  यं साम ी आहे का, वायर  नेतात, एक झाकण 

उघडल घुस लागली याम ये माती जमलेली आहे, माती काढायचं काम आमचं नाह . करायच 

असेल तर पैसे दया. मग यां यावर आप या कोणाच कं ोल आहे.   ह  मंडळ  सरास पैस े

 मागतात. हे लोकांकडून पैसे  मागतात. दोनशे पये ा अड चशे पये ा पाचशे पये ा 

हजार पये ा तर आ ह  चोकप काढू. हे चोकप काढायचं जर टडर दलेल आहे या यावर 

कं ोल कोणाचा आहे? कोण याची मा हती घेत? आता मंगलाता नी हे उदाहरण दलं हे 

उदाहरण आम याकडे पण आहे पूव चा पाट गंगानगर, एच.ए. कॉलनी, महेशनगर तो 

नेह गरला जॉईन होता,  आता नेह नगगरचे लोक इकड येत नाह त आ ण इथला माणूस 

ितकडे जात नाह . आणा म ये असाच प टा, पा क तानचा प टा अस यासारख ितथ ंसफाई 

कामगार जात नाह त. तु ह  तुम या मनमज ने बदली  क न टाकले. या एसआयला काह  

मा हत नाह .  या वायरमनला ड पी बॉ स  कुठे आहे ते माह त नाह . साहेब, हे भाग करत 

असताना आपण नाग रकांचे कती हाल करतोय कती गैरसोय करतोय आ ण कती  कती 

लोकां या कशा कशा बद या झा यामुळे आज सवसामा य लोकांना छो या छो या गो ीं आहेत 

पण ास खुप मोठा आहे या छोटया गो ींचा. आठ-आठ दवस लाईट  लागत नाह त  
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भोसर या बाँ मधला वायरमनला इकड टाकुन दला याला आ ह   शोधायच.ं याला बोललतर 

तो सरळ सांगतो साहेब मला याचा ड पी बॉ स माह त नाह . आमचा युिनअर इं जनीअर 

दुस-या भागात गेला, डे युट  इं जनीअर अमुक भागात गेला साहेब हे काय क न ठेवलं आहे 

आपण? काह तर  िनयोजन आहे का? हणून मी िनयोजनशु य हणलो. वा त वक पाहता 

तुम यासारखा हुशार अिधकार  असताना सु ा तु हाला जे अिधकार  फ डबॅक देतातना साहेब, ते 

ॉपर देत नाह त. हे आपण पदािधका-यांचे कती ऐकावं याला सु ा काह तर  मयादा ठेवा. क  

आपण खरोखरच लोकांचे हाल करतोय का. भागाची एवढ  तु हाला काय घाई होती. चार 

मह यानंतर केलं असत ना. हे झालं GST सारख. मग काढा तु ह  शु द पञक. करा पु हा 

अमे डमे ट. एक एक टडरम ये सु दा दहा-दहा वेळा अमे डमे ट करता. कशाला नेमलेत 

 क सलटंट कशाला नेमलेत  मग?  यांना जर को यावधी पये ायचे असेल, आज सु ा 

आप या पुढ या अजे डयाम ये तु ह  नॅशनल, इ टरनॅशनल ले हलच े तु हांला क सलटंट  

नेमायचे आहेत. तो आपण वषय ठेवलेला आहे. यांच िनयोजन बघताय का तुम या मनाच 

सांगताय ? का मी आणले या ठेकेदाराच ऐकताय.  तु हाला काह तर  करावा लागणार आहे. 

तु ह  करा पण या शहरातला  सुटला पा हजे. या घाणी या कच-यापासून आपण मु  

हायला पा हजे पा याचा आपण िनयोजन करा यासाठ  तु हाला आ ह  ट का करणार नाह त, 

तु हांला जी पाह जे ती मदत आ ह   िन त क . परंतु या प र थतीम ये सुधारणा 

आण याची जबाबदार  शासनाची आहे आ ण ते आपण यव थत करा ह  वनंती करतो, 

ध यवाद.  

मा.आशाताई धायगुडे-शडगे - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  ख-या अथाने 

दवाळ चा प हला दवस दवाळ या मुहूतावर असं वाटल होत क  चचा होणार नाह . मी टंग 

लवकर संपेल परंतु हरकत नाह  सगळेच जाग क काय म नगरसेवक अस याने येकाला 

वाटतं क  माझं शहर माझा भाग हा अ यंत चांगला, देखणा, सुरेख, सुशील असला पा हजे 

या कोणातून आजचा सणाचा मुहूत असून सु दा आज सगळे नगरसेवक या सभागृहात 

पोटितडक ने आपापली मतं मांडत आहेत. साहेब, खरच सग या नगरसेवकांचा मनापासून 

कौतुक केलं पा हजे याला आम या राहुलदादानी  सु वात केली यांचह  कौतुक केलं पा हजे. 
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परंतु साहेब आज या पोटितडक ने सगळे नगरसेवक सांगत आहेत. हणजे खूप या ठकाणी 

चचा झाली, आ हाला आम या पैशानी पार ॅ टर लाव या पयतची वेळ जर येत असेलतर 

िन तपणे आपण सग यांनी गांभीयाने घेतलं पा हजे. परंतु स मा.आयु  साहेब मला मा हती 

घेत यानंतर कळाले क  आज आपण सगळेजण गा यांचा तुटवडा आहे अस हणतो, गा या 

खराब झा या असं हणतोय तर वा त वक पाहता २००९-१० ला आपण  ३०० टाटा एस  हणजे 

छोटा हा ी घेतले होते. हे २००९-१० ला घेतले. खर या कामाच िनयोजन करायला हवं होतं 

तर येक चार वषानी आपण दहा-वीस-पंचवीस-प नास असे जे काह  कमी होणारे गा यांच,े 

नादु त होणा-या गा या जशा  असतील तशी आपण याची सं या वाढवायला हवी होती परंतु 

माग या दहा वषाम ये कंवा आठ वषाम ये आप याकडून आप या महानगरपािलकेकडून 

शासनाकडून असं कोणतह  पॉ झट ह  पाऊल उचललं गेलं नाह  आ ण यामुळे सुदैव आमचं  

कंवा आप या देशाचे मा. पंत धान नर जी मोद  यां या मागदशनाखाली आप या पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेम ये सु ा भारतीय जनता पाट ची स ा आली आ ण अचानक पणे या 

१० वषातला तुटवडा आम यासमोर अगद  मोठा आ क न उभा रा हलेला आहे. वा त वक 

पाहता आ ह  अ जबात क  शकत नाह  कंवा आम या कडून होणार नाह  असं अ जबात 

सांगायचं नाह  या ठकाणी. परंतु दहा वष आपण या गा या ढकलत ढकलत आण या आता 

या गा यांना ध का मारणसु ा श य राह लेलं नाह  अशा अव थेम ये आपण कुठेतर  आलो 

आहोत आ ण मला वाटतं सभागृहाम ये आ ा येथ े जे जे मंडळ  बोलले, जे जे नगरसेवक 

बोलले या सवाना आयड या आहे,  क पना आहे क  जर एखाद  गो  करायची असेल, टडर 

काढायच असेलतर, एखा ा कामाला जर गती ायची असेल तर कोणीतर  के बनम ये 

बोलवतो, ठेकेदारांना बोलवतो, किमशनरकडे घेऊन जातो असे आरोप करत नाह , करत नाह  

हणायचं आ ण सगळे आरोप क न  यायच े  त डसुख यायचं असं कर यात मजा नाह . 

यांना चांगल मा हती आहे कोणतीह  ोसेस  करायची असेल तर याला कमान सात आठ 

नऊ दहा म ह यांचा कालावधी लागतो. आज आप याला गा या खरेद  कराय या असतील तर 

नुस या या गा या खरेद  क न चालणार नाह त. आप याला कोणा याह  हातामधे, कोलीत 

दयायचं नाह  क  आ ह  चुक या प दतीने काम केलय असं आप याला दाखवायचं नाह  
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आयु  साहेब. यामुळे स मा. महापौर साहेब, आयु  साहेब अ यंत चांग या कारे आपण या 

गा या घे याची या असेल जी आपली गरज असेल शहराची, िन तपणे शहरांम ये कचरा 

नसलाच पा हजे व छ शहर असणं ह  तुमची माझी जबाबदार च आहे आप या सग या 

नाग रकां या आरो याची सु दा आप या शाहराची  गरज आहे. आपण सग यांनी  या यावर ल 

काम केलंच पा हजे परंतु कोणाचीतर  बदली केली हणून काम व छ नाह  असं हण यात 

अथ नाह . याच  गा या, याच  यं णा, तेच ठेकेदार  पण आहेत ना साहेब. यांनी पंचवीस 

वष कोणा यातर  हाताखाली पाणी भरलेल आहे. साहेब, ते अचानकपणे आम याकडे 

आ यानंतर आप याला यां याकडून काम क न यायच.े काम कोणता ठेकेदार करतो, 

कोणता अिधकार  करतो अ जबात आप याला या गो ींनी फरक पडला नाह  पा हजे. 

िन तपणे शासन हणून, आयु  हणून सु दा तुमची िततक च जबाबदार  आहे साहेब, क  

यां यावरती तुमचा हातशा असला पाह जे, यांना तु ह  सांिगतल पा हजे क  आमचं शहर 

आ हांला आहे तसं लखलखीत आ ण व छ असल पा हजे आ ण आता हणजे आहे तसं 

हणते मी पण  ख-या अथाने परंतु वा त वक पाहता याच ठकाणी द ा सानेनी सभागृहात 

आता कबुल केलं क  मी या या पूव  सु ा आंदोलने केली आहेत कच-यावरती. यामुळे असं 

काह  न हतं क  कधी सु दा कचरा न हता असं अ जबात या शहरात घडलेल नाह . परंतु त हा 

घडल नाह , घडल का नाह  याची मला शहािनशा इथे करायची नाह . काह  अंशी आप याकडून 

काह तर  चुका होत आहेत  आज हे सगळे सद य या सभागृहाम ये चचा करतात. िन तपणे 

काह तर  कमतरता राहते आहे. या यावर वकआऊट करणं ह  आपली, तुमची शहरा या 

महापौरांची जबाबदार  आहे परंतु हे करत असताना येथून मागे कधी असं न हतंच, आसच 

होत, तसच होत आस हण यात मजा नाह , साहेब. िन तपणे शहरांम ये कचरा रा हलाच 

नाह  पा हजे कोण याह  नगरसेवकाने कचरा, पाणी हणजे "न ग र से व क" हणजे नेहमी 

मला वाटतं क  नळ, गटार आ ण र ता हणजेच नगरसेवक अशी कुठेतर  आमची ितमा 

होती आ ण ह  आजची नाह  तर ह  पुव  पूव पासूनची आलेली आहे. यामुळे या यावरती कुठे 

तर  आपण ती ितमा बदलायची कारण आज आपण चांग या कारच काम या शहरांम ये 

करतोय. व छता अिभयान या देशाम ये राबवलं जातंय फोटोसेशन होतय का, नाह  होत 
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यासाठ  वतःच आ मपर ण करायचंय. आप या शहरांम ये आपण व छ काम करतोय का, 

आपण आप या आयु ांकडून चांग या कारचं काम क न घेतोय का हा सु ा  

नगरसेवकानी आप या वत:ला वचारायचा आहे.  िन तपणे आपण चांग या कारचं काम 

या शहरांम ये क  शकतो. साहेब ेनेजचा वषय जर झालाच तर ख-या अथाने सांगते साहेब, 

हणजे मला आजह  आठवतय क   २०१४ साली टँड ंग या  िमट ंगला असताना ेनेजचा वषय 

मंजूर  झाला, तर याला काम ायचं ठरलं. आ ह  सांगीतल साहेब, याला जीपीआर िस टम 

लावाना. या े नेज या गा या कती फरतात  कती नाह  या यावरती दोन दवस या 

वषयावरती सहया के या न ह या. ह  याच  सभागृहाची वा त वकता आहे. यामुळे  ेनेज हे 

वषानुवष कधी ेनेज लन करायची प तच नाह  आ ण आता आ ह  या काँ ॅ टर या 

लोकां या डो यावर उभे रा हलो तर ताई इसके पह ले कभी करताह  नह  था, काय को आप 

दमाग खराब करते हो?  असं आ हांलाच ऐकवल जातं आ ण मग या ठकाणी या अिधका-

यानंा सु ा जेवढे चबवता येईल तेवढ, याची माणस इथे आहेत का  तो तशा प दतीने चांगलं 

काम करतो का. े नेजची  खरच अव था तशी आहे, ह  आजची नाह  ह  पुव  पासूनची आहे 

हणजे आ हाला आमचा एखादा कायकता या ेनेज या चबरपशी उभा करत नाह  तोपयत 

चबर कधी येथून मागे पाच वषात साफ झाले नाह त. आज बदल िन तपणे साहेब दसला 

पा हजे. पूव  होतं तसं येथून पुढ या काळात आ हांला चालणार नाह . हे साहेब तु ह  सु दा 

ल ात या. महापौर साहेब या प तीने आप याला जी संक पना घेऊन स ेवर आलोत, या 

अपे ेने नाग रकांनी आप याला िनवडून दलंय या सगळया नाग रकां या इ छा आकां ा, 

अपे ा या आप याकडून आहेत यासु ा पूण क न दे याची जबाबदार  महापौर साहेब 

आपली आहे. आ ण याच प तीचे आदेश तु ह  आयु  साहेबांना दले पा हजेत. इथून पुढ या 

काळाम ये आप याकडून  हा जो काह  पाणी  असेल,   े नेजचा  असेल  कंवा आता 

आपण या यावरती ख-या अथाने कचरा करतोय या कच-याचा   असेल या यावरती काम 

झालं पा हजे. या काह  ुट  असतील या  काह   कमतरता असतील या यावर वर त 

किमशनर साहेब आपण ऍ शन घेतली गेली पा हजे आ ण आपण मागे खुप चचा करतोय 

गा यांचा  आपण काह  अंशी पुणा वाला आलो सु दा तर  ितथेसु ा आपण रझ ट  
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ओ रयंटेड  काम  या  पुढ या काळात दल पाह जे अशी अपे ा तुम या सग यांकडूनच करते 

आ ण थांबते, जय हंद जय महारा .  

मा.सुजाता पालांडे - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  मी थमतः राहुल 

दादा तुमचं मनापासून वागत करते क  स ाधार  प ाम ये असून सु ा ह मत लागते 

कुठ या प तीने बोलावं आ ण कुठ या वषयाला वाचा फोडावी.  द ाकाका तुमच ह मी वागत 

करते कारण द ाकाका तु ह  जर   वरोधी प ांम ये असलात, ज हा स ाधर   प ाम ये 

असताना जे केलं  तेच  तु ह  केलंत  यामुळे तु ह  वागताह. कारण स ेम ये असतानासु ा 

दादा आम या काकांनी आंदोलने केलीत  आ ण आताह  आंदोलना मक तोच प व ा घेतात. 

यामुळे सिचन तू घाब  नकोस  आ ह  सवजण तु या मागे आहोत. आज बराचसा भाग हा 

आपला कच-यावर आरो यावर येतोय खरोखर आपली जी  आरो याची प र थती आहे ती 

थोड शी गंभीर आहे पण प ह यांदा कधीह  ह  प र थती गंभीर न हती असं काह  नाह  कारण 

गे या पंचवा षकला  सु ा नगरसेवक असताना, कारण नगरसेवक हणजे वॉटर, मीटर आ ण 

गटर या तीन गो ी नगरसेवकांनी  यव थत ायला पा हजेत. खरं पा हलं तर आ ह  जे हा 

येक नगरसेवक यावेळ  आ ह  आमचे काम करतो यावेळेला वॉटर, मीटर आ ण गटर या 

ित ह  गो ी चांग या अस या तर आमचा भाग चांगला असतो. भाग चांगला तर बाक चे 

भाग चांगले आ ण बाक चे भाग चांगलेतर पूण शहर चांगलं. आता बरेचसे नगरसेवक गे या 

वेळेला  आप या बोल याम ये असं हणतात  क  लोकसं या थोड शी वाढली. मला तर वाटतं 

लोकसं या वाढली काय आ ण न  वाढली काय याने काह  फरक पडत नाह . पण आपलं 

शासन कुठ या प तीने काम करतं. याबरोबर नाग रकह  तसे वागतात आ ण याबरोबर 

नगरसेवकह  या भागात कसा काम  करतो या ित ह  गो ींची जर सांगड झाली तर मला 

वाटतं या भागात आरो य चांगलं राहतं. आजह  जे हा माझा प हला ३९ भाग मांक होता 

ते हा फ  १८ हजाराची लोकव ती होती आता मा या संपूण भागात ५३४०० लोकसं या 

असलेल माझा भाग आहे. जेवढे लोक वाढणार तेवढे ॉ लेम वाढणार. आज मा या 

भागांम ये ५ झोपडप या आहेत. या पाच झोपडप यांम ये प र थती वेगळ  आ ण संत 

तुकाराम मिधल जू या ३९ मधील प र थती वेगळ . आ ाच मघाशी एका नगरसेवक 
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सहकायाने सांिगतलं क  ेनेजची आम याकड ल यव था अितशय घाणेरड  झाली आहे पण 

मला आज मा या शासनातील अिधका-यांना वचारायचंय क  गे या वेळेला या  वेळेला 

अनिधकृत बांधकामे वाढत होती यावेळेला आ ह  सगळेजण काय करत होतो. अनिधकृत 

बांधकाम करताना माझा वाडात मा या ब-याचशा नागर कांनी बांधकाम करताना ेनेज या 

झाकाणांवर केली आहेत कारण याला आ ह  शह दला होता. पण कुठेतर  नगरसेवक हणून 

मी सु ा उ रदािय व वीकारलं पा हजे. आ ह  सु ा चुका के यात. कारण या वेळेला या 

प तीने  झाकणांवर बांधकाम झाली आ ण आता ेनेजचे ज हा आ हांला काम करावे लागते 

ते हा हे सोडून या प दतीने आ हाला ए रया म ये काम करावं लागतं. आज शासनाला फ  

धारेवर ध न चालणार नाह . आ ण स ा ढ प  कुठलाह  असो गे या वेळेला एका स ा ढ 

प ाम ये मी नगरसेवक हणून काम करत होती आ ाचेच ॉ लेम या पंचवा षकला  सु ा 

होते. मांड याची प त वेगळ  बोल याची प त वेगळ . मला वाटतं  आ ाचा स ाधार  प  

िशकतो आ ण टड रंग ब ल एकाने  हटलं क  अट , शत  िशिथल  कर याम ये तुमचा वेळ 

जातोय आ ण अशा अट , शत  या काह  असतील या गे या स ाधार  प ानेच या याम ये 

टाक या हो या, कारण या याम ये ओपन टडररम ये कोणीह  खेळता कामा नये. आमची 

वतःची जी माणस आहेत तेवढ च बसली पाह जेत. आयु  असतील पदािधकार  असतील 

यांना आ ह  हॅटस ्  ऑफ  करते कारण यांनी चांग या प तीने काम करायला सु वात केली 

आहे. आज नुसते शासनाला दोष दे यापे ा आज प ह यांदा ज हा कचरा कंुड चा आकार ७ 

घनमीटरचा होता आता कोणी वचार केला आहे का या कचरा कंुड चा आकार कती आहे? 

आज साडेचार घनमीटरचा आकार आहे. एका वेळेला जे हा ७  घनमीटरचा कचरा उचलला जात 

होता आता साडेचार घनमीटरचा कच-याची कंुड  भरायला वेळ लागत नाह  आ ण यामुळे 

घणींचे ॉ ले स आहेत. या प तीने आशाताई हणा या क  २००९-१० म ये झालेली टडस 

आहेत यानंतर टडस झाली का? गा या घेत या का?  कॉ ॅ ट बेिसस वर घेतलेली लोक 

कती आहेत ? आ ण आपली कॉप रेशनची काम करणारे लोक कती आहेत. कारण 

कॉप रेशनची काम करणा-या लोकांना आ हाला दमदाट  करता येते पण कॉ ॅ ट  वरची काम 

करणार  लोक जी आहेत, अगोदरपासूनची जी आहेत यांना आ हाला दमदाट  करता येत नाह  
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कंवा बोलता येत नाह  कारण ती कॉ ॅ ट बेिसस वरची  लोक  असतात. आज बी हजी असेल, 

बाक या दुस-या सं था असतील या प तीने काम करताय या प तीने यांना आ हाला 

बोलता येत नाह  कारण येक वेळेला यांनी आ हांला असं सांिगतलं कं आमचे टडस 

संपलय, आमच टडर येणार आहे. कुठ याह  स ा ढ प ाला असं वाटत नाह  क  ज हा आ ह  

पदावर येतो कंवा आ ह  स ेवर येतो ते हा काम चांगलं झालं नाह  पा हजे. मला वाटतं 

आयु  खरोखर तु हांला थोडस ल  गांभीयाने ावं लागेल. क  कुठ या प तीने तु हाला 

शासनाची  घड   बसवायची आहे. आरो याची घड  बसवायची या प तीने बद या होतच 

राहणार अगोदरह  झा या, आताह  होणार आहेत. यामुळे बदली झाली हणून काह  

आरो याचा  भेडसावला अशी गो  नाह . पण आयु  साहेब तु हाला तुम या सव आरो य 

अिधका-यांना घेऊन बसावं लागेल आ ण या प तीने तु हाला काम करावं लागेल. आज मी 

सरकारला, मा या भारतीय जनता पाट या सरकारला थमतः मी यांचे आभार मानणार आहे 

पण अनिधकृत बांधकाम अिधकृत कर याचा जो यांनी अ यादेश काढला याब ल यांच मी 

मु ाम येथ े  अिभनंदन करते. कारण जी अनिधकृत बांधकाम आहेत, ेनेजचे वषय आहेत, 

आरो याचे वषय आहेत ते का उ वले याचा यांना सु ा वचार करावा लागेल. आयु  साहेब 

आपण थोडस जा त ल  या याकडे ावं. े नेजचे वषय करताना सु दा आपण या वेळेला 

झोपडप यांमधून काम करतो यावेळेला मला वाटत माणशी एका सीट मागे ४० माणसं असं 

असते पण आज मा या लांडेवाड म ये एका सीटस या मागे १३२ लोकांना थांबाव लागत. 

लोकांना थांबावं लागल असतं. आज एका संडास या मागे ३०० लोक तर दुसर कडे एका 

टॉयलेट या मागे १०० लोक, वैशाली नगर म ये एका सीटस या मागे ३०० लोक मला थांबवावी 

लागतात पण हे काय आ ाचं नाह  आहे. हे ग णत कसं बदलेल आयु  साहेब तु हाला खूप 

काम करायचंय अगोदर या आयु ांनी पण  सग यांनी कामे केली आहेत. मला वाटतं तु ह  

ीकर परदेशी सारख काम करणारे आयु  आहेत. तु ह  आ ापयत घेतलेले िनणय खरोखर 

खुप चांगले आहेत असेच तु ह  िनणय यावेत आ ण आरो याचा जो वषय गंभीर आहे याकडे 

वतः ल  ावं एवढंच बोलते इथेच थांबते,  जय हंद  जय महारा .      
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मा.िसमा सावळे-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव सभागृह, सव प कार  बंधू 

नाग रकांना दवाळ या खूप खूप शुभे छा. आज व छते या संदभात जी चचा चालू आहे या 

चचम य े यांनी यांनी सांिगतलं क  फोटो सेशन केले, फोटो टाकले, फोटो पा हले, वतःचा चार 

केला.  मला अस ंवाटतं यांनी खरच एकदा आ मप र ण कर याची गरज आहे. गरज यासाठ  आहे 

मा.महापौर साहेब, या शहरात या १७ स टबर ते २ ऑ टोबर पयत जो पंधरवाडा व छता अिभयान 

हणून राबवला गेला याम ये अनेक  सेवाभावी सं था या र यावर उतर या. अनेक नाग रक 

व छता ती र यावर उतरले आ ण हा यांचा अपमान आहे. अनेक वृ पञांनी याम ये आघाड  

घेतली होती यांचा  सु ा अपमान आहे आ ण खरच आपण नगरसेवक हणून यांचा अपमान 

कर याचा आप याला अिधकार आहे का?  यां या चांग या हेतूला हरताळ फास याचा आप याला 

अिधकार  आहे  का?  केवळ  आपण बोललो आ ण या यामुळे  पेपरम ये दोन ओळ  छापून 

येतील हणून आपण कोणावर तर  ट का करायची हे काह  यो य नाह , मा.महापौर साहेब. अ जबात 

यो य नाह . व छता अिभयान यासंदभात मी सांगेल  या या  अिधका-यांनी या ठकाणी मेहनत 

घेतली होती या सग यांच ेअिभनंदन. यात सगळे एसआय असतील, सीएसआय असतील मा. 

किमशनर असतील सव अिधका-यांचे या ठकाणी अिभनंदन  करेन कारण यांनी खरोखर ामा णक 

य  केला होता मा.महापौर साहेब. आयु ांनी सु ा या ठकाणी नद त उत न या ठकाणी गाळ 

साफ केलेला आहे. या ठकाणी  नुकतंच नवरा  होऊन गेलेलीं होती ंआ ण अनेक कारच ं िनमा य 

या नद पा ाम ये होतं आपण हातानी भरलेलं आहे. मा. महापौर साहेब, आपण सु ा या 

मो हमेम ये सहभागी होतात. यामुळे नाटक केलं अस ंजे कोणी हणतात मला असं वाटतं क  यांना 

याचा वतःम ये  खर वतः वरती अ यास केला पा हज ेक  आपण काय बोलतो आ ण कोणाचा 

अपमान करतोय.  या शहराचे अनेक करदाते नाग रक सं था या ठकाणी उतर या हो या 

आ ण हणून या ठकाणी अशा कार या व याचा मी िनषेध करते, मा. महापौर साहेब.  दुसरं 

अस ंक  काकांनी आता इथ ेसांिगतलं क  यांनी स ाधार  असताना सु ा या ठकाणी आंदोलने केली 

होती काका तुम या आंदोलनाला पा ठंबा. परंतु आंदोलन करत असताना आजपयत किमशनरां या 

घरावरती कुणीह  आंदोलन केलेलं नाह .  कुठ याह  राजक य ने या या घरापयततर आपण कुणीच 

गेलोलं नाह त. अगद  वरोधात आ ह  असतानासु ा आ ण तु ह  असताना सु ा. यामुळे 
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किमशनर या घरा या संदभाब ल  बोलले याचा मी या ठकाणी  कडक श दात िनषेध करते. परवा 

सिचन िचखलनी आंदोलन केलं. आंदोलन कशासाठ  केलं होतं सिचननी व छता होत नाह  हणून. 

कचरा आणला तो टाकला आ ण तो उचलून नेला असतातर सिचन तुझे  अिभनंदन केलं असतं.  

परंतु जी  व छता होत नाह  हणून तु ह  आंदोलन केले तो कचरा या ठकाणी ३ तास महानगर 

पािलकेचे कमचार  उचलत होते, व छ करत होते,  साफ  करत होते.  पाणी मा न या  ठकाणी 

यांनी तो कचरा साफ केलेला आहे. हणून सिचन  पुढ या वेळेस आंदोलन करताना िन तपणे 

एवढ  आपण खबरदार  या क  जो कचरा आपण आणून टाकणार तो आपण उचलून पण यायचा. 

यात  गांधीिगर ह  होते आ ण  चांगला संदेश सु दा जातो. आपण काय करतो तर, आपण चांगल 

आंदोलन कर या या नादाम ये आपणच या ठकाणी कचरा क न गेलो  यानेच आंदोलनाला 

गालबोट लागलं तुम या. यामुळे आंदोलन कुणी करावं, कस ंकरावं याब ल आ ह   भा य करणार 

नाह त. परंतु करत असताना मोठ  बह ण हणून एक स ला देते पुढ या वेळेस आंदोलन केल ंतर 

कचरा पण उचलून घेऊन जा सोबत. काका आजपयत आपण कोणा या घरापयत गेलेलो नाह . येथून 

पुढे ह  कुणा या घर  जायचं नाह . महापािलका असतील, े ीय कायालय असतील, कुठेह  करा पण  

वैय क कुणाला  टागट करायचं नाह  वैय क टागट केलं तर िन तपण ेआंदोलनाची धार कमी 

होते. मा. महापौर साहेब, या ठकाणी मघाशी आशाता नी, सुजाता ता नी खूप चांगलं व य केलं क  

कमचा-यांची बदली झाली हणून कुठे कचरा  अडलेला नाह  कमचार  तेच आहेत,  कॉ ॅ टह   तेच 

आहेत, नवीन कॉ ॅ टर अजून नेमायचे आहेत. जे काह  मागच आहे तेच धुणं धुता धुता चार 

पाच मह ने गेले.  नवीन काह  करायला गेलोतर काह ना काह तर  आडवी मांजर जातीच आहे.  

सारखं आपलं काम तेच चालू आहे मा. महापौर साहेब.  मघाशी कोणीतर  सांगीतल  क  ५० कोट च 

काह तर  टडर काढलं. आता एकतर टडर काह  नवीन कुठल झालेलं नाह .  टडरची आ ाशी कुठे 

या चालू आहे  मा.महापौर साहेब.  यामुळे नवीन कुठे काय झालं असेल, यां या जर  काह  

सुचना असतील तर यांनाह  आपण  पा टिसपेट  क  देत तो िन तपणे   किमशनरांचा अिधकार 

आहे याम ये. मा. महापौर साहेब, वारंवार, वारंवार सग यांच ंमला माह त नाह  क  हणजे ठ क 

आहे टड रंग ब ल बोलल पा हजे  पण अस जर काह  असेल ना मा. महापौर साहेब, क  टडर केल 

नाह  पा हजे तर तसा ठराव या सभागृहात क न टाका. नवीन  टड रंग  करता, नवीन टड रंग 
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करता  नवीन अट  , शत   टाकता,  आता काह  अट -शत  जर पा ह या तर  ए स, वाय, झेड दोन-

तीनच लोक याम ये पाञ होत होते. आ ण यां यावरती या महापािलकेचा गाडा आ हाला 

हाकलावा लागत होता. साफसफाई या संदभात तर मा.हायकोटाचे िनदश आलेत  हणून आपण या 

ठकाणी नवीन टडर ोसेस  करायला आपण मा. यायालया या िनदशांस  आणून दलेल आहे. 

सग यांचा एकंदर रोख पा हला तर व छता झाली पा हज ेयाम ये कोणाचहं  दुमत अस याच ंकाह  

कारण नाह . कचरा उचल याच े जे काह  नवीन आता आपण काम काढणार आहोत याम ये या 

सं थांना काह  हणतात  सं था ठेवा काह  हणतात नका ठेऊ कुणाला काढायचं हे तुम या आ ण 

मा या हाताम ये नाह . पण गोरग रबांचा  कोणी अिधकार जर या  ठकाणी मारत असेल तर 

िन तपण े यात सु ा पोटावरती पाय दे याचा अिधकार आप याकडे आहे हे सु ा आपण आप या 

या कारवाईतुन दाखवून दलेल आहे. या काह  आता आ ह  या सगळया टडर या संदभाम ये 

सफाई या व छते या संदभाम ये आ ह  गेलो तर ६७ सं थांपैक  एकह  सं था आ हाला अशी 

िमळाली नाह  क यांनी  कमचा-यांचा  ईएसआय/पीएफ  भरलेला असेल. ग ठयानी आपण  

यावेळेस कारवाई कर याचे आदेश दले टँ डंग किमट ने यावेळ  या सं था हो या यांनी एका 

वषा वषाच ेएकदम ईएसआय आ ण पीएफ भरलेले आहेत मा.महापौर साहेब. हायकोटाने याम ये 

सु ा मा हती  मागवली. यांनी ग ठयांनी भरले असेल यांना लॅकिल ट  करा, यांनी काह च 

भरले नसेल यांना लॅकिल ट  करा.  यांनी एकच चलन दहा दहा वेळा दलेल आहे यां यावर ह  

कारवाई करा. आता कुणाकुणावरती कारवाई करायची.  या सग यांवरती कारवाई करायला गेलोतर 

मला वाटतं महापािलकेला एकच काम उरणार आहे. येथनू माग या वेळेस सु ा दखल घेणं फार 

गरजेचं होतं आ ण ती घेतलीं गेलेलीं नाह . मा. महापौर साहेब, िन तपणे आपण स ेत आलोतर 

आप या कडून लोकांनी अपे ा ह  करायलाच पा हजे याम ये दुमत अस याच ंकाह  कारण नाह . 

परंतु तूप खा या खा या प येत नाह  हे सु ा िततकेच स य आहे.  व छते या कामांम ये आपण 

या काह  टका  सहन करतो.  तर आयु  साहेब असं कुठेह  झालेले नाह  क  सगळ कडचे 

कमचार  एकाच भागत  नेले. चार भाग िमळून एक भाग  झालेला आहे. चार भागातले जे कुठे 

कमचार  या या भागाम ये असतील तेवढेच लोक सकाळ या तासा-दोन तासांत वापरलेले आहेत.  

यामुळे इतर ठकाणी कुठे काह  झालं असेल असं मला अ जबात वाटत नाह  आ ण या याशी मी 
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सहमत सु दा नाह . फोटो काढ यापुरत जर कोणी हणत असेलतर या दवशी  मी वतः 

जवळपास सहा कलोमीटरचा र ता झाडला या दवशी सकाळ वतमानपञाने व छतेची मोह म 

या ठकाणी िचंचवडला  घाटावरती  राबवली या ठकाणचे यांनी काह   हड ओ  काढले असतील 

तर ते सु ा संबंिधतांनी बघावे. यामध े नाटक केलं क  काम केलं. यामुळे काम करतो ते 

पोटितडक ने काम करतो पोटितडक ने काम करणा-यावरच  व ास ठेवतो. तुम या ट का “सर 

आख पर” तु हांला नाव अजीबात ठेवणार नाह त.  तु ह   या ट का कराल यातच आ ह  

आमची दु ती करणार आहोत परंतु ते करत असताना सु दा मला आ हाला अजून काह   कालावधी 

लागणार आहे आ ण तो कालावधी िन तपण ेपुढचा बदल हा तुम या डो यांम ये झणझणीत अंजन 

घालणारा असणार आहे एवढच या ठकाणी  मी सांगत ेआ ण इथेच थांबते, जय हंद जय महारा . 

मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर राहुल जाधवच 

आ ण अिभषेकच मी अिभनंदन करतो कारण अिभनंदन एव या साठ च करतो क दवाळ या 

शुभे छा देत असताना दवाळ चे फटाके वाजव याची संधी आपण काह  जणांना दली. मला मा हती 

आहे क  दवाळ  असली क  फटाके तर वाजणारच. याची जाणीव िन तच सभागृहाला आहे 

आप यालाह  सवाना आहे आ ण योगेश भा नी खूप चांगल सांिगतलं क  अ जतदादां या 

स ट फकेटची गरज नाह .  मी आजह  हणतो क  या सभागृहाम ये काम कर यासाठ  

अ जतदादां या स ट फकेटची खरच गरज नाह . आ ण हे खरं आहे  आजची या शहरांमधली कच-

यां या सम या या संदभा मधे स ाधार  पाट च ेनगरसेवक असतील कंवा वरोधी प ाच ेनगरसेवक 

असतील कच-याची १००% सम या या शहरांम ये आहेच. हाच कचरा काढ याच े काम  आ ह  

करतोय हे ल ात ठेवा.  कारण मला मा हत आहे िच   जर बिघतलंतर, हणजे  ताई यावेळेस 

सांगत हो या क  थायी सिमती या मा यमातून  आ ह  खरे तर कुठ या ठेकेदाराला कमी जा त 

माणाम ये सवलत िमळावी हणून  आ ह   जात नाह  कारण ठेकेदार अजूनह  आ हाला माह त 

नाह त. गे या पंचवीस तीस वषाम ये ठेकेदाराची कंुडली यावेळेस तुम याकडे आहे मला असं वाटतं 

क  ठेकेदरासाठ  भारतीय जनता पाट  कधीच काम करणार नाह  ल ात ठेवा. आ ण आजची जी ह  

प र थती आहे आज शहरांम ये कच-याची सम या  या  प तीने िनमाण झाली ह  सम या काह  

आम यामुळे नाह  िनमाण झाली. मला मा हती आहे क  ह  प र थती िनमाण हो यासाठ  
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आरो या या संदभाम ये मा. आयु  साहेब असतील आ ह  सगळे पदािधकार  असतील चार चार 

वेळेला या संदभाम ये बैठका घेत या आ ण यांना सांिगतलं क  कच-याची सम या कचरा उचलला 

गेला पा हजे, कचरा झाडला गेला पा हजे. हे आ हालाह  वाटतं ना हणजे दवाळ  आली दोन- चार 

चांग या गो ी लोकां या ऐकायला पा हजेत. या चांग या शुभे छा आ हालाह  िमळा या पा हजेत 

असंच वाटतं ना आ हाला. हे आ ह  काय उघ या डो याने बघत नाह त पण व तु थती कधीकधी 

नाकारता येत नाह  हे ल ात ठेवा. हणजे या प तीन ेकच-या या झाड या या संदभाम ये होतं 

खरतर आशाताई यावेळेस बोलत हो या  ते खरं आहे.  गेली दहा वषापूव ची प र थती आपण 

बिघतली “एस” नावा या आपण या काह  कच-या या संदभाम ये कचरा उचल या या गा या 

घेत या गे या आ ण या या नंतर या काळाम ये  एकह    टडर  महापािलके या वतीने गाडयां या 

संदभाम ये काढलं गेलं  नाह .  का नाह  काढलं, आज बघतोय क  गा या क ती बंद पडतात हणजे 

आपण बिघतलं क  नेह नगर या आगारांम ये आपण बिघतलं अ या गा यांची प र थती बंद 

पडलेली आहे काह  गा या  पािसंग या ितथे आरटओ या ऑ फसम ये अडक या जातात. खरं तर 

आप याला ह  शहराची व छता करत असताना आपण राजकारण कर याची गरजच नाह . आपण 

वदाऊट राजकारण करता, खरं तर आरो या या अिधका-यांच ेमी अिभनंदन करेन क  यांनी याह  

प र थतीम ये काह  ठेकेदार मला माह त आहेत माग या म ह यापूव ची जी प र थती होती अ 

आ ण फ भागात या ाय हर लोकांनी संप केला.  मी सात वाजता या ठकाणी होतो या 

ाई हरची वनंती करत होते क  बाबारे तु ह  संप  िमटवा. पगार दले जात नाह त यांच,े कोणाच े

ठेकेदार आहेत.  काढा सगळे ६७- ६८ ठेकेदार आहेत, पगार दला जात नाह  अशा प तीची प र थती 

जर हे ठेकेदार करत असतीलतर मला अस ंवाटतं क  ठेकेदार पोसणा-या ने यांनी कृपा क न अशा 

प तीच ेआरोप क  नयेत आ ण मी एवढेच सांगेन मा. महापौर तु हाला  पुढ या काळाम ये मा. 

आयु  तु हाला ह  वनंती करतो या संदभाम ये जी जी कारवाई करायची हणजे जे टडस असतील 

ते टडर लवकरात लवकर आपण  क न घेऊन, खरतर मला कधीकधी आ य एका गो ीच ंवाटतं क  

महापािलके या गा या आ ण ाय हर दुस-याच े हणजे आपली गाड  कोणीह  चालवा हणजे अशा 

प तीचा कारभार या अगोदर या काळाम ये झाला आ ण याला गाड  नाह .  हणजे ायवर नाह  

आला क  गाड  बंद आ ण गाड  बंद तर  ाय हर मोकळा. सगळाच भ गळ  कारभार या महापािलकेचा 
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खरतर मला या वषयावर बोलायचंह  न हतं पण वषयाला सु वात केली सवानी फटाके 

वाजव याची सु वात केली.  मला एवढेच सांगायच े मा.किमशनर साहेब, आप यालाह  वनंती 

करायची क  या संदभाम ये कचरा उचल या या संदभा मधली टडर शेवट या मा यमातून आहेत 

आ ण आपण चांग या प तीने करतोय. शहराचे दोन भाग क न आपण कचरा उचल याची देखील  

या  करतोय  आ ण  कच-या या संदभाम ये आपण पुढ या काळाम ये हे जे ४०० ाय हर  

आहेत, सूयवंशी नावाचा ठेकेदार कोण आहे मला मा हत नाह  हणजे तो सूयवंशी नावाचा ठेकेदार 

आहे तो ाय हर स लाय या महापािलकेला करतो कचरा उचल यासाठ  कोणाचा ठेकेदार आहे. 

आजह  उपोषणाला बसलेत, हंमत असेल तर  कधीकधी एखाद  गो  केली तर मनापासून असं 

सांिगतल पा हज े क  हा ठेकेदार आम या जवळचा आहे. दवाळ  आली  तर तो उपोषणाला बसतोय. 

मी सग या नगरसेवकांना वनंती करतो मी आज मा या आरो य अिधकार शी बोललो यांना 

सांिगतलं ाय हर मुळे जर काम बंद पडत असेलतर ४०० ाय हर  आपण इिम जएट देऊ शकतो. 

अशी काह  प र थती नाह  ल ात ठेवा.  माझी अशी वनंती आहे क जे अिधकार  चुक या प तीने 

काम करतील आ ण या शहराच ं या सभागृहाच ल  दुल  आपण दुसर कडे ने याचा जर य  

करतोय मला असं वाटतं क  या सभागहृाच दुल  आपण चांग या प तीने ने यासाठ  हे शहर व छ 

कर यासाठ  आ ह  क टब  आहोत. कोणा या स ट फकेटची आजह  गरज नाह  मला मा हत आहे 

क  हा  कचरा  गे या अनेक  वषापासून तु ह  या शहरांम ये साठवलांय. फ  कचराच नाह  ल ात 

ठेवा अनेक गो ी आहेत शहरामध या  ते साफ कर याचे काम पुढ या काळाम ये करावच लागेल 

आ ण पारदशक कामाला तर आ ह  बांधील आहोत.  खरंच नाना धमािधकार ं या सं थचे मी 

अिभनंदन एवढयासाठ  करतो अनेक सं था आहेत ल ात ठेवा या वतःहून र ता साफ कर यासाठ  

या शहरातील कचरा साफ कर यासाठ  पुढे येतायेत.  मला असं वाटतं क  फोटोसाठ  आपण हा कच-

याचा इ यूज क  नये. सग यांनी  कुठे गेले होते व छते या दवशी, आपण जे हा व छतेचे 

अिभयान करत होतो. मला अस ं वाटतं क  शहर व छतेसाठ  माझा भाग, मा या घरा या 

आसपासचा  भाग जर दहा िमनीटे व छ कर यासाठ  जर मी मैदानात उतरलो असतो तर मी 

तुमच मनापासून  अिभनंदन केलं असतं. मा.पंत धानांनी व छ भारताच  काम दलं हणून 

भारतीय जनता पाट या नगरसेवकांनी व छतेसाठ  काम कराव इतर प ां या  ने यानी काम क  
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नय ेअसं तर कुठे िल हलं न हतं.  मा. महापौरांना वनंती करतो खरतर या संदभात आप याला 

अिधक ल  दे याची गरज आहे आ ण तुम या चुका मुळे  आज या महानगरपािलकेला या कच-

या या सम येला आप याला सामोरं जावं लागलं मला वाटतं क  हे दुभा य आहे. द ा काका मी 

तु हाला एवढेच सांगतो तु ह  कुठ याह  प ांम ये असलात  तर मला वाटतं क  तुम या प ांम ये ह  

तुमची वेळोवेळ  अवहेलना आहे आ ण मला असं वाटतं क  तु ह  बोल या या नंतर तु ह  काह ह  

करा हणजे कच-याची सम या तर मला मा हती आहे क  माग या काळाम ये तर मी या 

सभागृहाम ये होतो या ठकाणी कचरा कोणी आणला आ ण सिचन दादा तुझा काह  अपमान 

कर याची प र थती न हती. कारण आंदोलन शहरांम ये  करणा-या, सग यात जा त 

अंदोलनाम ये  गु हे असलेला मी कायकता आहे. आंदोलन करत असताना कुणाच आंदोलन िचरडावं 

 या या भावना दखुवा यात अशा प तीची आमची कधीच भूिमका नाह  हे ल ात ठेवा. परंतु जे मला 

अस ंवाटतंय क मंुबईची प र थती जर बिघतली याचाह  कुठेतर  वचार कर  िम ा. आरे आप या 

प ाच े नगरसेवक पळवून नेत असताना आपली पाठ थोपटली.  अिभषेक आ ण राहुल दादा मी 

तु हाला एवढेच सांगेन वरोधी प ा या ने यांवर व ास ठेवू नका सभागृहांम ये तुमचं नाव घेतलं 

क  तु ह  फार चांगलं बोललं मला असं वाटतं क  या  टॅ ट यां या आहेत मला अस ंवाटतं क  या 

िनिम ाने मी एवढेच सांगेन क   पुढची जनरल बॉड  आप याला या ठकाणी लगेचच यायची आहे हा 

वषय  मंजूर करावा. 

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

           -----  

मा.कोमल मेवाणी  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
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ठराव मांक - ८१       वषय मांक – ४ 

दनांक – १६.१०.२०१७            वभाग – मा.नगरसिचव 

   मा.म हला व बालक याण सिमती   
          

             अ) द.०१/०८/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   
             ब) द.१६/०८/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
मा.जय ी गावडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

           -----  

मा.कोमल मेवाणी -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

 

ठराव मांक - ८२       वषय मांक – ५ 

दनांक – १६.१०.२०१७            वभाग – मा.नगरसिचव 

           मा.शहर सुधारणा सिमती   
 
 

               द.०८/०८/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.जय ी गावडे  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

           -----  

मा.कोमल मेवाणी -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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ठराव मांक - ८३       वषय मांक – ६ 

दनांक – १६.१०.२०१७            वभाग – मा.नगरसिचव 

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

अ) द.१४/०७/२०१७ व द.२८/०७/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   

ब) द. ११/०८/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.        
क) द.२८/०८/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

मा.जय ी गावडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

           -----          

मा.महापौर –सवाचे आभार मानून आजची सभा संपली असे मी जाह र करतो.  

      -----  
 
 
                                            (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                                 महापौर 
                                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                    पंपर  -४११ ०१८.    
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/९/का व/४५७/२०१७ 
दनांक - २/१२/२०१७                                                 

                                                         
                                       नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

      कायवाह साठ  रवाना.       
               


