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

कायप का मांक – २३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २०.१०.२०१८                         वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ टोबर - २०१८ ची मा. महापािलका 
सभा शिनवार दनांक २०/१०/२०१८ 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.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव        उपमहापौर  

३) मा.साधना अंकुश मळेकर 

४) मा.द ा य बाबूराव साने 

५) मा.अ नी संतोष जाधव 

६) मा.सार का िशवाजी स ते 

७) मा.वसंत भाकर बोराटे 

८) मा. िनतीन ( आ पा ) ताप काळजे   

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 
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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 हाण े

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.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२७) मा. अॅड. िनतीन ाने र लांडगे 

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३१) मा.लांडे व ांत वलास 

३२) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३४) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३५) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
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३६) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३७) मा.मंगला अशोक कदम 

३८) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३९) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४१) मा.संजय बबन नेवाळे 

४२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४३) मा.भालेकर वण महादेव 

४४) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४७) मा.घोलप कमल अिनल 

४८) मा.उ म काश कदळे 

४९) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

५०) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५१) मा.यादव मीनल वशाल 

५२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५३) मा. मोद कुटे 

५४) मा.राजू िमसाळ 

५५) मा. शैलजा अ वनाश मोरे  

५६) मा.बाबर शिमला राज ू

५७) मा.अिमत राज  गावडे 
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५८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५९) मा.खानोलकर ा महेश 

६०) मा.भ डवे संिगता राज  

६१) मा.मोरे र महादू भ डवे 

६२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६३) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६५) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

६६) मा.अपणा िनलेश डोके 

६७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६८) मा.गावडे राज  तानाजी 

६९) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

७०) मा.जय ी वसंत गावडे 

७१) मा.कोमल दपक मेवानी 

७२) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७३) मा.सुल णा राजू धर 

७४) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७५) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७६) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७७) मा.कदम िनक ता अजुन 

७८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७९) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
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८०) मा.नढे वनोद जयवंत 

८१) मा.पाडाळे िनता वलास 

८२) मा.काळे उषा दलीप 

८३) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८४) मा.पवार मिनषा मोद 

८५) मा.बारणे अचना तानाजी 

८६) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८७) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८८) मा. अॅड. भोसले सिचन सुरेश 

८९) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९०) मा.बारणे माया संतोष 

९१) मा.िनलेश हरामण बारण े

९२) मा.वाघमारे अ नी व म 

९३) मा.दशले रेखा राजेश 

९४) मा.कलाटे राहुल तानाजी 

९५) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९६) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९७) मा.कामठे तुषार गजानन 

९८) मा.च धे आरती सुरेश 

९९) मा.क पटे सं दप अ ण 

१००) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१०१) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
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१०२) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०३) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०४) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०५) मा.कुटे िनमला संजय 

१०६) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०७) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०९) मा.मुंढे उषा अंकुश 

११०) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१११) मा.लोखंडे चंदा राज ू

११२) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११३) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

११४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११५) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११६) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११७) मा.राजापुरे माधवी राज  

११८) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११९) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१२०) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२१) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२२) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२३) मा.हषल म छं  ढोरे  
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१२४) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२५) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२६) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२७) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२८) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  

यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा. वण आ ीकर - .अित र  
आयु  (१), मा. दलीप गावडे- .अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.कंुभोजकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य 
वैदयक य अिधकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे-मु यलेखा अिधकार , 
मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर-सहा.आयु , मा.लोणकर, मा.बोदडे, 
मा.राऊत, मा.खोत – .सहा.आयु , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण 
वभाग), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.तांबे, 
मा.च हाण, मा.लडकत, मा कुलकण , मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, 
मा.ग टूवार, मा.भोसले, मा.पाट ल, मा.पवार, मा.सुपेकर-कायकार  अिभयंता, मा.जरांडे-
सुर ा अिधकार , मा.ऐवले- समाज वकास अिधकार  व मा.माने-लेखािधकार  
पीएमपीएमएल  हे अिधकार   सभेस  उप थत  होते.                                   

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

मा. वलास म डगेर  – मा. महापौर साहेब, अमृतसर [पंजाब] येथे झाले या रे वे 
अपघातात ५८ जणांचे िनधन तसेच क वता महाजन -मराठ  सा ह य व ातील 
िस द ले खका, संतोष मयेकर-िसनेनाटय अिभनेता, जीवन गायकवाड -कायकार  

अिभयंता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, ीमंत आबासाहेब घोरपडे -इचलकरंजीचे 
सं थािनक, एन.ड . ितवार  - जे  नेते व उ र देश तसेच उ तराखंडाचे माजी 
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उपमु यमं ी, अशोक महाद ुकािशद - भाग मांक २९ यांचे िनधन झाले अस याने 
यांना आज या सभेत दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.                             

मा. सिचन िचखले -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
आप या पािलकेमधील एकदम संयमी, शांत आ ण हुशार असे आमचे अिधकार  जीवन 
गायकवाड यांचे काह  दवसांपूवी ड य ूया आजाराने द:ुखद िनधन झाले आहे. खरतर 
आताच पाच ते सहा म ह यापासून यांचे आ ण आमचे एक सलो याचे आ ण चांगले 
संबंध होते आ ण वेळोवेळ  चांगले मागदशन यांनी आ हाला केलेले आहे. मी मा या 
प ा या वतीने आ ण सव नगरसेवक, नगरसे वकां या वतीने, पदािधकार  बांधवां या 
वतीने आदरणीय जीवन गायकवाड साहेब यांना भावपूण दांजली अपण करतो आ ण 
थांबतो. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, दांजली सुचनेला अनुमोदन आहे. 

मा. महापौर – दांजली वाह यासाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहाव.े 

[सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली] 

अ) मा. महापािलका सभा - १८ द.२०/६/२०१८ (दु .२.००), द.२२/६/२०१८ 
(दु .३.०० व सायं ८.५०) व द.२७/६/२०१८ (दु .३.००) चा सभावृ ांत कायम करणते 
आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
ब) मा. महापािलका सभा - १९ द.२०/७/२०१८ ( द.ु२.०० व २.३० वा.) चा  
सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
मा. द ाञय साने - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह सभा 
मांक १९ ला उपसूचना दली होती.  ५७० कोट ची तो वषय आता आहे का 

या याम ये. 
मा. महापौर – तो वषय आता नाह . पा या या वषयावर कोणालाच काय बोलायचे 
नाह  का.                        

मा. अ नी िचंचवडे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. स या 
पा याचा  खूपच जट ल झालेला आहे. आयु  साहेब तु ह  ऐन गौर या सणाम ये 
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आ हाला आ ासन दले होते मी ते हाह  बोलले होते. शासनाचा मी िनषेध केलेला 
होता. पण आता नवरा  झाली तर ह  पा याचा  आम या भागातला तर  पूण 
झालेला नाह . आ ण या संदभातच जरा मला बोलायचे आहे. पाऊस पुरेसा पडला 
आहे. पंपर  िचंचवडला या धरणातून पाणी येते या धरणाम ये साठा भरपूर आहे. 
तर  आता पाणी  का उपल ध झालेला आहे. आयु  साहेब खुलासा करावा. तसेच 
जे अिधकार  आहेत ते सतत तां क बगाड कंवा लाईट गेलेली आहे अशी काह तर  
उ रे देतात. मग आपण स लागार कशासाठ  नेमतोय कंवा क सलटंट का नेमलेला 
असतो. काडा प दती आहे मग हे सगळे  का उदभवतात पा याचे. आयु  साहेब 
याब ल मला खुलासा पा हजे. पा याचे ऑड ट झाले पा हजे. जर ते ऑड ट झाले 

तरच पा याचा कती अप यय होतोय हे ल ात येईल. यामुळे कती नुकसान होतेय 
तेह  ल ात येईल. येणा-या आ ण जाणा-या पा याचा हशोब याम ये घेतला जाईल. 
यासाठ  लेखापर ण हावे. आयु  साहेब जर आपण नागर कांना मूलभूत गो ीच 
यव थत देऊ शकत नाह तर आपण माटिसट  हणतोय क  बे टिसट कडे वाटचाल 
करायची आहे. मग हा पा याचा  सुटला पा हजे. हया मूलभूत गरजा आहेत. या 
तर  आप याला यव थत पार पाड या पा हजेत. आपण नागर कांकडून एवढ  
पाणीप ट  घेतोय आ ण जर यांना पाणी पुरेशा माणात देत नसेल तर पाणीप ट  
घे याचा ह क पण आप याला नाह  आयु  साहेब. महापौर साहेब तु ह  ह  पा याची 
बॉटल आयु  साहेबांना भेट दया यां या ल ात तर  राह ल क  पा याचा  कती 
आहे. पा याची बॉटल महापौर साहेब तु ह  दया. आयु  साहेब िचंचवडगावात नद  
डो याला आहे आ ण कोरड घशाला पडलेली आहे. कारण नागर क एवढे त झालेले 
आहेत पा यासंदभात. आयु  साहेब पा यासंदभात लवकरात लवकर िनणय दला 
पा हजे. येथून मागे कधीच असा पा याचा तर   उदभवला न हता. मग आताच 
काय झालेले आहे असे. याचा खुलासा हावा, ध यवाद.                     
मा.सुजाता पालांडे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. 
आयु साहेब जवळजवळ तीन वष झाले. आज माझा भाग मांक २० संत 
तुकारामनगर येथे संत तुकारामनगर, व लभनगर, गंगानगर या लोकांना पाणी 
अ जबात येत नाह . मी जवळजवळ आतापयत तीन ते चार िमट ंगला आ ह  बसलोत. 
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येक िमट ंगम ये तु ह  आ ासने दलीत. आठ दवसांनी पाणीपुरवठा यव थत 
होईल. आठ दवसांनी पाणीपुरवठा यव थत होईल. पण आज हया शासनाचा 
आ हाला िनषेध करावा लागत आहे. अजुनह  पाणीपुरवठा सुरळ त केलेला नाह . 
अगोदर पाणी ४६५ एमएलड  येत होते. आता आ हाला कळले क   ४८० एमएलड  
पाणी आपण घेत आहोत. जर महापौर १० लाख लोकसं या होती यावेळेला आपण 
४६५ एमएलड  पाणी देत असूतर आता २० लाख लोकसं या या वर जर आपण गेलो 
असेलतर आपण जा तीचे पाणी का घेतले जात नाह , हा प हला . आता मगाशी 
आ हाला आयु ांनी सांिगतल क  ४६५ एमएलड  पाणी हे २० लाख लोकसं ये या 
गणनेनुसार बरोबर आहे. ते पाणी बरोबर पुरते. मग पाणी कुठे जाते. एकतर तु ह  
कुठ या तर  ोजे टला पाणी अवैधर या देत असाल. जे बांधकाम अवैधर या होतात 
यांना पाणी देत असाल कंवा कुठ या तर  ऐर याला तु ह  पाणी ए सेस देत असाल. 

आज मा या भाग मांक २० म ये जे पाणी येते ते येताना नेह नगर या टाक म ये 
पाणी येते. आज मा या बाजू या वॉड या अ या भागाला पाणी नेह नगर या 
टाक व न जात. दड तासाचा बायपास या वॉडला दला जातो. मग तुमचे काय जावई 
आहे का ितथे का कोण आहे ितथे, का तुमच ेमाहेर आहे ितथे. मा या वॉडला पाणी 
नाह  आ ण बाजू या वॉडला ए सेस पाणी दले जाते. हे समसमान पा याच वाटप का 
केल जात नाह . पा याची ए वॅिलट  का नाह . येक वॉडाम ये टॅ सपेअर आहेत. 
पा याची जर बले भरली जातात. पा याचे बील तु ह  एक म हना भ  नका. दुस-या 
म ह याम ये तु ह  पाणी कट करता. जर पाणी कट करायला येता तर तु हांला 
पह यांदा लोकांना पाणी दयायच आहे. ह  पा याची जी मूलभूत सु वधा आहे ती 
तुम याकडून का पूण केली जात नाह . आज या बाजू या वॉडला जे.ई. भोसले अ यंत 
धमक दायक गो  आम या जे.ई.ला बोलतो. लोकांना बोलतो. जे हा आ ह  तु हाला 
पाच वषापासून वचारतोय. मी ब-याचदा हा  केला क  दड तासाचा  बायपास हा 
यांना का दला जातो. जर यां याह  पा या या टा या आहेत तर तु ह  ितकडून 

वॉल का केला नाह त आ ण ते अजुनह  तु ह  इकडून बायपास का चाल ू ठेवलाय. 
आ ण मा या वॉडाम ये वायसीएमएच सारखा एवढा मोठा ोजे ट चाल ू असताना 
हजारो लीटर पाणी ितथे लागत असते. लाखो िलटर पाणी ितकडे लागते तर मा या 
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वॉडला पाणी का पुरवल जात नाह .  मला महापौर साहेब याचा किमशनर यांचेकडून 
मा या वॉडब लचा खुलासा पा हजे. येक वेळेला खुलासा आ ह  मागतो आ ण 
खुलासा दला जात नाह . आज एवढे मोठमोठे ोजे ट जर मा या वॉडम ये 
असतीलतर मा या वॉडमधील लोकांना पाणी न पुरवता या लोकांना जे वायसीएमला 
पाणी पुर वले जाते. तर मा या लोकां या त डचे पाणी पळाले आहे. आज मा याकडे 
बराचसा भाग असा आहे क  ितथे पा या या टा या बांध या जाऊ शकत नाह त. तर  
आ ह  तुम या जे.ई. बरोबर असतो कंवा तुम या पवार साहेबा ं बरोबर बसतो. 
यावेळेला आ ह  यांना सांगतो क  जेवढया आम याकडे सोसायट ज आहेत यांना 

रा ीचे पाणी दया. गे या एक वषापयत एका सोसायट ला कतीतर  वष यांनी बीलच 
भरल न हत तर  यांना अनऑथराईज एक पा याची लाईन जात होती आ ण ती 
आ ह  िनदशनास आणून द यानंतर तीथल बील चाल ू झाल.ं मग हे अिधकार  
कुठ या प दतीने काम करतात. अवैध र या जर पाणी दयायच असेल तर असे पाणी 
देत असताना बाक चे जे टॅ सपेअस आहेत. यांना पाणी का पुर वले जात नाह  हा 
माझा मूलभूत  आहे. पाणी प हले ह  दले जात होते आ ण आताह  दले जात 
आहे. आ ण ते हाह  पुरत होते तर मग आता का पुरत नाह . ते पाणी पुरल ंपा हजे. 
आ ण अशा प दतीने मा या भागाचा जो खुलासा मािगतला तो खुलासा तु ह  मला 
दयायचा. कारण मा या टाक व न नेह नगर या टाक व न उदयोगनगर, कामगारनगर, 
मह रॉयल, खराळवाड , नेह नगर, संततुकारामनगर, व लभनगर, गंगानगर, एलआयजी 
कॉलनी  हया सगळया भागांचा पाणीपुरवठा होतो. याम ये वायसीएमएच आहे. तो 
पा याचा पुरवठा तु ह  या वॉडाला ए सेस पाणी देता ते तु ह  कुठ या बेसीसवर देता 
आ ण का देता. याचे उ र आयु  तु हाला आज दयाव लागणार आहे. यािशवाय मी 
येथून हलणार नाह . आ ण महापौर साहेब यांनी मा या वॉडचा खुलासा करावा नंतर 
तु ह  दुस-यांना बोलायला दया.                                                               
मा.राज ूबनसोडे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. आ या 
शहराम ये पा याचा  गंभीर झाला आहे. आज बरेच दवस झाले आ ह  त ार 
क न दखल घेतली जात नाह . आमचे तर एकदम लांबचे टोक आहे आयु  साहेब. 
या भागात कतीतर  दवस झाले पाणी येत नाह , अधातास पाणीपुरवठा होतो, 
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यातून लोकांना पाणी िमळत नाह , पाणी यव थत वेळेत सोडत नाह त. दुसर गो  
महापौर साहेब आप या स ाधा-यांचा यां यावर अ जबात वचक रा हलेला नाह  आ ण 
आयु  साहेब तुमचाह  अिधका-यांवर वचक रा हलेला नाह . यामुळे हे अिधकार  लोक 
आहेत ना यांच ं प हली गो  काय चाललंय काय नाह  याकडे ल  नाह  यांच. 
वारंवार वभागवार िमट ंग घेऊन याम ये सांगूनह  कांबळे साहेबांना मी दहा वेळा 
बोललो यांनी हा वषय मनावर घेतलेला नाह .  आयु साहेब पा याचा  आता जर 
सुटला नाह . महापौरसाहेब तु ह  हस ू नका हा वषय मह वाचा आहे. या शहराची 
काळजी आयु साहेबांना नाह , महापौरसाहेबांना नाह . इथ ंसभागृहाम ये आ यानंतर 
मला अ या तासाने पाणी िमळाले आहे. ओरडून ओरडून घसा बसला होता. परंत ुअ या 
तासाने पाणी िमळाले या सभागृहात. माहपौर साहेब रा वाद या काळाम ये आज या 
एवढ च धरणाची पातळ  होती. तेवढेच पाणी पडत होते धरणाम ये. गेली तीस वष 
रा वाद या काळाम ये पाणी यव थत येत होत.ं आतांच दड वषाम ये काय अशी 
प र थती झाली. पाणी यव थत येत नाह . सांगा आ हाला पाणी कुठे मुरते. का 
खाऊ बुजाओ, ब ी बुजाओ चाललंय सगळं. सगळ खाऊ बुजाओ, ब ी बुजाओ चाललंय 
आयु साहेब. पा याचा  जर यव थत सुटला नाह  ना आयु  साहेब, माग  
लागला नाह  ना आयु  साहेब. तुम या केबीनजवळ बसून मी आंदोलन कर न. एवढं 
बोलून मी थांबतो.  
मा. सिचन भोसले - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. आप या 
शहराम ये पा याचा  अितशय गंभीर झाला आहे. पवना धरणाम ये १०० ट के 
धरण भरले असताना पा याचा  का िनमाण होतो, याचा गांिभयाने वचार करणे 
गरजेचे आहे. सव थम आपण जर पा हल ंतर या शहराम ये २४X७, २४X७, २४ तास 
पाणीपुरवठा होणार अशी अनेक आ ासने या ठकाणी दे यात आली. २४X७ ची योजना 
ह  फ  कागदावरच रा हलेली आहे. य ात अंमलबजावणी २४X७ ची या कामाची  
देखील आजतागायात चाल ूझालेली नाह . मी सगळयात प हले थमत: या शहरात या 
नागर कांना जाह र आवाहन करेन क  जोपयत शहरात या नागर कांना मुबलक पाणी, 
व छ, वेळेत पाणी पुरवठा होत नाह  तोपयत या शहरात या नागर कांकडून 

पाणीप ट  कंवा कुठ याह  कारचा टँ स वसुल क  नये आ ण नागर कांनी देखील तो 
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टँ स भ  नये. असं मी या ठकाणी जाह र आवाहन करतो या शहरात या नागर कांना. 
कारण क  महानगरपािलकेची जबाबदार  आहे क  या शहराम ये राहणा-या येक 
नागर काला सव सु वधा पुर व याची जबाबदार  ह  महापािलका आ ण शासनाची आहे 
आ ण जर याम ये आपण कमी पडत असू, आप याला जर नागर कांना सु वधा देता 
येत नसतील तर मी या ठकाणी जाह रपण ेसांगतो आप याला यां याकडून पाणीप ट  
वसुल कर याचा देखील अिधकार राहात नाह . आप या २४X७ ची जी योजना आहे. 
या ठेकेदाराला हे काम दलेले आहे. शहराम ये आपण संपुण जर आढावा घेतलातर 

मोठमोठे पाईप र या या कडेला पडलेले दसतील. जो कोणी ठेकेदार या ठकाणी 
२४X७ चे हे काम करतोय, प हल ंतर याला लॅकली ट करा. याला काम कर याची 
प दत मा हती नसेल तर आ ण याची जर काम कर याची प दत चुक ची असेल तर 
या शहरातील नागर कांना यां या काम कर याने जर ास होत असेल तर अशा 
ठेकेदाराला प हल ंतर लॅकली ट करा. जो काम कर त नाह  याला बाजूला काढा. 
भरपूर ठेकेदार आहेत. चांगली लोक आहेत काम करणार  ए सपट लोक आहेत. संपूण 
आता तु ह  जे टडर कॉल करताय. ऑलओ हर इं डयाम ये टडर काढतात. खूप 
ए सपट कंप या आहेत. यांना बोलवा आ ण यांना हया कामाचे टडर दया. 
स माननीय महापौर काह  वेळापूव  आप याकडून या ठकाणी प ीकरण दे यात येत 
होते क  वाकडचे काह  नागर क या ठकाणी आले होते. आपण यांना प ीकरण देत 
होता क  पा याचे एका ठकाणाहून ड यूशन होतेय. मग एक साईडला वळ व यास 
ते जमत नाह . मग आपण दुसर कडे पाठ वले तर ितकडे आप याला पाठ वता येत 
नाह . तर माझ ंअसे हणणे आहे क  तु ह  ऍडिमिन ेटर ऑ फसर आहात. तु ह  
कं ोल करायला पा हजे. इ वल ड यूशन ऑफ वॉटर. हे काय आ ह  तु हाला 
सांगायची गरज नाह . कंवा कुठ या नगरसेवकांने तु हाला सांगायची गरज नाह य. 
पवना धरणातून आप याला कती पाणी िमळतेय. आपण रावेत या बंधा-याव न कती 
पाणी उचलतोय आ ण उचल यानंतर ते पाणी शहरात या कुठ या कोप-यापयत कती 
पाणी जातेय, कती लोकव ती आहे. कुठ या लोकव तीला कती पा याची आव यकता 
आहे, याचा स ह करणे ह  आपली जबाबदार  आहे. यामुळे आयु  साहेब तु ह  
या याम ये जातीने ल  घालून प हले हे िन त करा क  आप याला जे पाणी 
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िमळतय ते पाणी आपण इ वली ड यूट करतोय का सगळयांना. शहराम ये एका 
भागाम ये २४ तास काह  काह  ठकाणी तीनतीन वेळा पाणी जातेय. आम या 
थेरगांवला करंगळ सारखे पाणी येते, करंगळ सारखे. अिधका-यांम ये जे.ई.ची चूक 
नाह य. १० नागर क जर त ार कर त असतील तर ते १०० ट के पाणी  बंधा-यावरती  
दसतंय. पण थेरगावांत पाणी येत नाह . या जे.ई.ला बोलून काय फायदा आहे. तु ह  
सांगताय क  एक दवस ॉ लेम झाला, लाईट गेली, पा याचा पुरेसा साठा िमळाला 
नाह  या टे नकली गो ी आहेत आ ण आतापयत स मा. महापौर साहेब, 
आयु साहेबांनी आतापयत जो खुलासा केला, मगाशी ऐकलं पाच िमिनटे ते सांगत होते 
क  टे नकल ॉ लेम होता. लाईट जाते. आप याला पाणी िमळत नाह . उपसा बंद 
पडतो. तर माझे प  हणण ेआहे क  साहेब या यावरती प हला खुलासा करा. कती 
दवसांम ये कतीवेळा लाईट गेली. कती वेळा आप याला धरणातून जेवढया ले हलचे 
पाणी पा हजे तेवढया ले हलचे पाणी आलं पण आप याला पुढे का नाह  पाठ वता 
आले. कंवा एकदा रा ी कुठलातर  पाईप फुटला होता. अचानक रा ीचा पाईप फुटला 
आ ण या ठकाणी सगळ  टम  कामाला लागली. हया या काह  गो ी घड या 
आहेत. या शहरात या नागर कांना तु हाला ते सांगता पण आले पा हजे. आ ह  
हणत नाह  पण आप याला सवाना शहरात या नागर कांना पाणी दयायचे आहे. काह  
शासना या अडचणी असतील तर या आ हाला पण कळा या पा हजेत. आ ह  

नागर कांना सांगू परंत ुसगळं उपल ध असताना तु ह  जर पळवाट काढत असताल तर 
याला १०० ट के तु ह  जबाबदार आहात. आ ह  िन तपण ेतुम या सोबत राहू. परंत ु
सगळया अड अडचणी आ हाला लीअरकट कळा या पा हजेत. दुसर गो  आता 
या ठकाणी हे जे सांिगतल ं२४X७ चे. या २४X७ चे ामु याने याम ये ल  घाला 
आ ण ते काम ताबडतोब थांबवा. एक तर याला करायच ंनसेल तर याला बाजूला 
क न टाका. ितसर  गो  मा या थेरगांवम ये पा याची टाक  बांधणेचे काम वक ऑडर 
झालेली आहे. एक ते दड वष झाले साहेब. आतापयत तो ठेकेदार ितकडे फरकलाच 
नाह . याला जर फोन केला तर तो ठेकेदार अरेरावीची भाषा बोलतो फोनवर. नंतर तो 
काय हणतो नगरसेवक अरेरावीची भाषा करतात. याला जर वचरायला गेल ंकाय 
बोलायला गेलं तर तो उलटं बोलतो. मग याला कशी उ रे दयायची ती आ हाला पण 
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कळतात. तो जसा वागेल तस वागायच ंआ हाला पण कळतं.  याला डांगे चौकात या 
थेरगाव या पा या या टाक चे याला काम दलंय. याला लॅक ली ट करा कारण का 
मी अनुभव घेतलाय.ं याला मी एक श द अरेरावीचा बोललो नाह . तो बोललाय. 
कारण काय आहे क  परत तो उदया इ य ूहोतो. नगरसेवक बोलतात नंतर काह तर  
वेगळा इ यूव होणार. यामुळे मा. आयु साहेब आपणांस वनंती आहे क  आपण 
याला बोलवून या. आ ण याला डायरे ट लॅक ली ट करा. माझी मा यता आहे 
याला काम दयायचच नाह . याला ितथ ं काम करायचच नाह य. स मा. 

महापौरसाहेब, आयु साहेब आप याला सांिगतल ंक  स ह कर याची गरज आहे. क  
आप याकडं पाणी गळती आहे. आप याकडे पाणी का जात नाह . तु ह  तर हणताय 
क  पाणी भरपूर आहे. मग पाणी का जात नाह . तर तु ह  मागे हटले होते क  आता 
सगळ कडे स ह चाल ूआहे. तो स ह झा यानंतर या ठकाणी आपण पाईप लाईन 
करणार आहोत. तर आजपयत ती ऑडर झाली तुमची. आपण यावेळेस या यावरती 
ए सपट/ स लागार नेमलेत. यांनी आतापयत या यावर काय काम केलेय. कती 
दवस झाले यांना ते काम दलंय. आजपयत यांनी ए यूएल काय काम केलेय.ं 
शहरात या कती वभागाचे, कती भागाचे यांनी स ह केलेत कारण का क  काय 
झालंय. १६  नंबरचा भाग आहे मा या भागातला. कंवा क हैया पाक असेल, 
गुजरनगर असेल या ठकाणी पा या या पाईप लाईन टाक याचे काम मी गेली 
दोनतीन म ह यांपासून पाठपुरावा करतोय. पण या ठकाणी असं सांग यात येते क  
आता स ह चाल ूकेला याचा नकाशा िमळाला नाह . मग याला आपण काम दलयं 
तो काय झोपा काढतोय का. याला साध ं ॉ ग करायचे आहे. हे ॉ ग करायला 
याला सहा म हने, एक वष लागत असेल तर याने अ यास क  दया ना. एक वष 

झाल ंअजून तो ॉ ग देत नाह . आ ण तो ॉ ग देत नाह  हणून पुढची वकास कामे 
सगळ  ठ प आहेत. कारण का नळाची लाईनच नाह  टाकली तर पुढे े नेजची लाईन 
आली, र ता आला. काह च कामे करता येत नाह त. यामुळे जे.ई. लोकं याचा 
पाठपुरावा करतात. परंत ु ते तर  काय करणार कती उडया मारणार. कारण का 
आजपयत आमच ं ॉ गच तयार नाह . या ठकाणी आयु साहेब मला हयाचा खुलासा 
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करा. मला परत महापौर एक दोन िमिनटे बोल याची संधी दयावी. हयाचा खुलासा 
करा मला परत लीज बोल याची संधी दयावी.   
मा.िनता पाडाळे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. आयु  
साहेब मला फ  हाच खुलासा दया क  आपण सव शहरात पाणीपुरवठा सुरळ त 
हो यासाठ  काय केलेले आहे. मला वाटत येक जनरल बॉड म ये भाऊसाहेब भोईर 
बोलतात क  या आप या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठयासाठ  एक 
वतं  धरणाची तरतूद करा. मी तर हणते क  आपण जर  वतं  धरण न क  

बांधले आप या महानगरपािलकेसाठ . तर आपला हा सगळया पा याचा ॉ लेम सॉल ह 
होईल. दुसर गो  हणजे सगळयाच वॉडम ये स या पा याचा ॉ लेम सु  आहे. 
आयु साहेब मला एक सांगा मा या वॉडाम ये वजयनगर भागासाठ  एक वतं  
टाक चे भूमीपूजन २०१६ साली केले होते. तर ते भूमीपूजन झा यानंतर आजपयत या 
टाक चे काम चाल ूझालेले नाह . आपले ए झी यूट ह तांबे साहेबांना मी वचारले तर 
ते हणतात ठेकेदाराला लॅक ली ट केले आहे आपण. आपण दुसरे टडर काढणार आहे 
परंत ुते टडर काढणार कधी वक ऑडर देणार कधी. ती टाक  पूण होणार कधी. याचा 
खुलासा तांबेसाहेब यांनी करावा. कारण पूव पण ए झी यूट ह तेच होते या 
भागाम ये आतापण तेच आहेत. जवळपास दोन-अड च वष हायला आले. तर  का ते 
काम कर त नाह त याचा खुलासा तांबे साहेबांनी करावा. द ुसर एक गो  अशी 
आयु साहेब. आपली जी अनिधकृत नळ कने श स आहेत. अनिधकृत नळ कने शन 
लोक ाय हेट लंबरकडून क न घेतात. परंत ु ते नळ कने श स यव थत होत 
नाह त. या यामुळे पा या या गळतीचे माण हे जा त माणात वाढले आहे. 
सगळयात मह वाची गो  हणजे आपण अनिधकृत नळ कने श स शोधून ती बंद 
केली तर मला वाटते न क च आप या शहरात या पाणीपुरवठयाम ये थोडाफार फरक 
पडेल. याच माण ेआयु  साहेब सवच भागाम ये एकदम लो ेशर आहे आज सु दा 
मा या वॉडाम ये जे.ई. पाट लसाहेब रोज बचारे सकाळ  येतात. आ ह  हणत नाह  
क  जे.ई. काम कर त नाह त. रोज सकाळ  येतात सगळ  पाहणी करतात. परंत ुपाणीच 
का येत नाह  तेच काह  कळत नाह . तर आयु साहेब आपण लवकरात लवकर ल  
घालावे. पाणीपुरवठयाची सम या आज फ  अस नाह  क  मा या काळेवाड  भागातच 
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आहे. इथ ंबसले या सगळयाच नगरसेवकां या वॉडाम ये पा याचा  गंभीर आहे. तर 
आपण लवकरात लवकर या वषयात ल  घालून यो य या प दतीने सवाना 
यव थत पाणीपुरवठा होईल अशा प दतीने पाणी दयावे. आयु  साहेब आता 
सणासुद चे दवस होते. नवरा  झाली आता दवाळ  आली. तर सु दा आम या 
भागाम ये एकदम लो ेशरने पाणी येत आहे. आयु साहेब पूव  एक वषापूव  आम या 
वॉडाम ये सुरळ त पाणी चालले होते. परंत ुआता नाह . मला वाटत प ने यानी सु दा 
तांबेसाहेबांना बोलवून सांिगतले होते ना काळेवाड  भागाचा पाणीपुरवठा सुरळ त करा. 
प नेते सु दा सांगतात क  सुरळ त करा. परंत ुतांबेसाहेब साधे हजीटला सु दा येत 
नाह त आयु साहेब. फ  गोड बोलतात ते. मला वाटते क  यांचे आडनाव तांबे 
बदलून गोडबोले ठेवावे. कारण काह  नाह  बघतो, करतो हे करतो. ताई हे करतो 
एवढंच फ  आ हाला उ रे असतात बाक  काह  नाह . ए झी यूट हला जर माह तच 
नसेल तर कोण याह  ाचे उ र वचारा बघू मा हती घेऊन सांगतो. गेली दोन वष 
मा हती घे यातच चालली आहेत. अजुन यांना काह  मा हती देता आलेली नाह . 
आयु साहेब तांबेसाहेबांची तु ह  प हली चौकशी करा. येक वॉडाम ये पा याचा 
ॉ लेम अस यानंतर ते वत: जातात का. कधीच जात नाह त आयु  साहेब यांना 

तु ह  एवढे चाज देतात. आज ब भागात आमची जी िमट ंग असते या िमट ंगला 
वषात एकदाच फ  तांबे साहेब आले असतील. हयाला काय अथ  आहे. 
ए झी यूट हची काह  जबाबदार  असते क  नाह  आ ह  बोलायचे कुठे भागा या 
िमट ंगलाच बोल ूशकतो आ ह . दुसरे तर कुठे जनरल बॉड म ये सगळयांना बोलण े
श य होत नाह  आयु साहेब. तर  तु ह  लवकरात लवकर या गो ीचे गांभीय ल ात 
घेऊन महापौरसाहेब आयु  साहेबांना आदेश दया क  सगळ कडचा पाणीपुरवठा सुरळ त 
झाला पा हजे. आदेश दया पाणीपुरवठा सुरळ त करावा, ह वनंती.  
मा. मयूर कलाटे -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. खरतर  
सभागृहात गंभीर  उभा रा हला आहे. महापौरसाहेब मागे एकदा मी एका काय मात 
सांिगतले होते.  आता मी काळजी घेईन. आता आमची अशी प र थती आहे. 
आयु साहेब मी तु हाला चार दवसापूव  घरचा हड ओ दाखवलेला होता. आता माझी 
बायको सु दा आंदोलनाची भूिमका घेते आहे, अशी प र थती आहे आता आमची. 
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आ ह  जे  वचारले होते. हणजे घरची सु दा आता आंदोलना या भूिमकेम ये 
आहेत महापौर साहेब. आ ह  जे  वचारले होते याची उ रे आपण लेखी व पात 
दलेली आहेत. साहेब ह  उ रे समाधानकारक बलकूल नाह त. आता पाच नंबरचा  
सांगतो साहेब पवना जलवा हनीबाबत मु यमं यासोबत बैठक व िनणय कधी घेणार 
आहेत. याला उ र असे दले आहे क  पवना जलवा हनीबाबत मा. मु यमं ी यांचे 
समवेत बैठक बाबत पाठपुरावा करणेत येत आहे, असं उ र मह वाच नाह तर िनणय 
कधी होणार आहे याची उ रे आ हाला िमळाली पा हजेत ना महापौरसाहेब. हा  
काह  रा वाद या कायक याचा कंवा भाजपा या नगरसेवकांचा नाह य. आज अशी 
प र थती आहे क  आ हांला र याव न फरणे सु दा  मु क ल आहे. मी तर हणतो 
क  कधी असा संग यायला नको क  कधी आमचे नगरसेवक कंवा नगरसे वकेला 
कुठेतर  र याम ये अडवायचे आ ण काह  वेगळा अनथ हायचा. महापौर साहेब तु ह  
या शहराचे मुख आहात. तु ह  या खुच वर बसलेले आहात. तु ह  महापौर हणून 
कुठ या प ाचे नाह त. यावेळेस तु ह  वत: हणता क  मी आंदोलन करेन. तर ह  
मोठ  दुदवाची गो  आहे. जर तु ह  आंदोलन कर त असाल तर आम यासारखे 
नगरसेवक कोणाकडे पाहणार आहेत. आमची तुम याकडून खूप मोठ  अपे ा आहे 
महापौरसाहेब. खरच मी सांगतो क  तु ह  कुठेतर  िसर यसली मनावर या आयु  
साहेब. आ ण आता पाणीपुरवठयावर चचा  होते. पाणीपुरवठयाचे जेवढे अिधकार  
आहेत ए टू झेड सगळयांना इथ ं समोर बोलवा आ ण उ र दयायला सांगा. काय 
अडचण आहे. इथ ं कृ म पाणीपुरवठा आहे काय. काय अडचण आहे. आज धरणात 
पाणी असून सु दा पाणी िमळत नाह . न क  या याम ये काय आहे. हणजे 
पाणीपुरवठा कृ म क न काय आथ क हतसंबंध कोणाचे जोपासलेत का. एनओ या 
लोकां या बंद कराय यात का. न क  काय. न क  काय करायच पाणीपुरवठयाच. 
याचा खुलासा करा, याची उ रे दया. याची उ रे समाधानकारक नाह त महापौरसाहेब. 
यामुळे हयाची उ रे आ हाला अिधका-यांना बोलावून समोरासमोर दया, याचा खुलासा 

करावा.  
मा. सुल णा धर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. खरतर 
महापौरसाहेब मी आप याला  वचारला होता क  यावष  पवना धरण े ात कती 
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पाऊस पडला आहे. पेपरला आकडा येतो दरवेळेस आ ण आज आ हाला िमळाला आहे 
आता इथ ं टेबलवर आहे क  तो ९२ ट के.  ९२ ट के इतका जर साठा झालेला आहे. 
आ ह  काह  अिधका-यांना चौकशी केली असता अस ंकळलं क  यांचे हणण ेअसे क  
१५ दवस आधीच पाऊस बंद झा यामुळे आपण १०० ट यांपयत टारगेट हणजे 
जेवढे आपले नेहमी माण े१०० ट के जे धरण भ न वाहते तेवढे झालेले नाह . परंत ु
माझा  वचार यामागच ंकारण असं आहे क  आप याला धरणातून पाणी िमळते 
यां याकडून अस ंसांग यात येते क  आप याला स फिसयंट वॉटर आप याकडे स लाय 

केला जातो. आ ण जर तेवढा वॉटर आप याकडे स लाय होतो मग आप याला यांचा 
वॉटर स लाय तेथून ते पाणी सोडतात ते बरोबर आहे परंत ुआप या इथंपयत पाणी 
येताना हा जो वास आहे. आ ण या वासात होणार  जी गळती आहे. ती गळती 
थांब व यासाठ  आपण काय करतो. खरतर आप याकडे या भागात मोठया मोठया 
ामपंचायती तीनचार आहेत. या याबरोबर आप याकडे मोठे गोठे आहेत. बागायतदार 

शेतीला पण ितथून पाणी उचलतात. छोटया मोठया इंड ज पण या पवनेपासून 
हणजे या धरणापासून इथंपयत येईपयत छोटया मोठया इंड ज पण डे हलप 

झाले या आहेत. आ ण ते पण या धरणातून पाणी उचलत असतील  आ ण यांच 
परत वे ट याच पा यात िमसळत असेल आ ण ते पाणी आप यापयत पोहोचेपयत 
बर च कपात होत असेलतर आप याकडे जेवढे र वॉयड पाणी आहे तेवढे आप याला 
िमळत का. हा ह  मोठा  आहे यांच उ र आप याला िमळालेले नाह . महारा ाचे 
माजी उपमु यमं ी अ जतदादा पवार यांनी या शहराचा वकास कर त असताना या 
शहराची वाढती लोकसं या डोळयासमोर ठेवून यांनी बं द त वा हनीचा जो वचार 
डो यात घेतला होता या माण े यांनी ते कामकाज सु  केले होते. परंत ु याला काह  
थािनक नगरसेवक हणा कंवा थािनक ने यांनी जो वरोध केला आ ण ते काम 

आज बंद पडल आहे. खरतर तो वचार यांनी अितशय चांग या प दतीने केला होता, 
कारण दहा वषापूव  यां या डो यात हा वचार येतो क  या शहराला जेवढा 
पाणीपुरवठा आपण करतोय तो सफ िशयंट नाह य. आ ण तो इथंपयत येईपयत जी 
गळती होते ती गळती बंद त पाईपलाईन ारे आपण थांबव ूशकतो. कारण धरणातन 
आप याला बंधा-यापयत डायरे ट पाणी जिमनीतून या प दतीने स लाय होते. ते 
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ओपन अस यामुळे याचे बा पीभवन होते. ते पाणी मध याम ये अनेक कारे ते 
डाय हट केले जाते. तर ते बंद पाईपलाईनम ये अस यामुळे आप याला ते डायरे ट ते 
सपोज िलकेज असेल तर ते डायरे ट आप याला फा ड आऊट करता येते. तर या 
प दतीने आपण जर बं द त पाईपलाईनचे काम आपण ते थांब वले आहे. खरतर 
द लीपासून ते पािलकेपयत आपलीच स ा आहे परंत ुतो िनणय जर आपण घेतला 
तर आपली जी ब बाब ब आहे क  आ हाला पाणीपुरवठा होत नाह . खरतर 
यां याकडून आप याला स फिशयंट वॉटर स लाय येतो. आ ण या यामागे जो आपण 

खच करतो. जे ओपन पाणी येत ंआ ण या याम ये वे टिम सेस होते. या यानंतर 
ते पाणी आपण ट करतो. ते पंप करतो नंतर ते िल ट करतो. आ ण या यासाठ  
जो लागणार खच आहे तो खूप अवाढ य आहे. यामुळे ॅ ह ट ने जे पाणी आपण 
डायरे ट या बंद पाईप लाईनमधून घेणार होतो. या याम ये आ ण या खचाम ये 
बर चशी आपण काटकसर क  शकतो. आयु साहेब आपली इर गेशन डपाटमट या 
सीओशी इं जिनअरशी जर आपली भेट झाली होती आ ण या याम ये यांनी 
आप याला काह  माणात आदेश दे यात आले होते ािधकरणाने क  आपण या 
धरणाबाबत पण आपण वचार करायचा आहे. तर याची हाईट वाढवा कंवा 
या यातला गाळ उपसा. ते १०० वष जुने आहे. आ ण मग या याम ये याच ऑड ट 

होण ेगरजेचे आहे. कचरल ऑड ट होण ेगरजेचे आहे. या सगळया गो ी आप या 
फ  चचत झाले या आहेत. पण या गो ीला आठनऊ म हने झालेले आहेत. आ ण 
या यानंतर आपण कुठ याह  कारच े रझ ट ओ र टल काम आप याकडून झालेले 

नाह . आपण या प दतीने किमट  नेमणार होतो. या किमट तून काह  आपण 
अहवाल घेऊन मग आपण तो नवीन बंधारा बांधायचा क  आहे याचेच र यूएशन 
करायचे. या प दतीचे िनणय घे याचा अिधकार आप याला दे यात आला होता. आ ण 
आयु  साहेब आपलह  या यावर पॉझीट हली टेटमट होते क  आ ह  लवकरात 
लवकर या यावर िनणय घेऊ. आ ण मग या यासाठ  आपण पयायी यव था क . 
परंत ु या यावर अजुनह  आप याकडे कुठलीह  किमट  आली नाह  आ ण पाचसहा 
लाखापयत खच करणार होतो. परंत ु२००९ ला तशा कारचा स ह झालेला आहे क  
धरणापासून आप याला पंपर  िचंचवडला िमळणा-या पाणीपुरवठयाम ये या कारे 
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आप याला जेवढ  र वॉयरमट आहे. या यासाठ  आप याला वेगळे काह  करायची 
गरज नाह . अस ं या आहवालातपण आप याकडे मशन केलेले आहे. आप याला फ  
डिसजन याय होतं क  आपण  नवीन बंधारा बांधणार आहोत क  आहे तोच ठेवणार 
आहोत. मग या यासाठ  आपण एवढा वलंब का करतोय. याचाह  खुलासा होणे 
गरजेचे आहे. आ ण बं द त पाईपलाईनचा खरतर आपण सभागृहाला मी वनंती करेन, 
प ने यांना ह  वनंती करेन क  खरच खूप चांग या कारे आपण बं द त 
पाईपलाईनचा जो वचार आहे तो आपण बंद केलेला आहे तो आपण कन हे स क  
शकता. आपले आमदार आहेत, खासदार आहेत यां याशी चचा क न हा वषय जर 
आपण केला तर खूप चांगल े ड ट तु हाला घेता येईल. आ ण प कारांना मी वनंती 
करते क  भले ह  योजना जर  दादांकडून झाली असलीतर  पण या स ाधा-यांनी केले 
हणून यांना े ड ट दे यास आमची काह  हरकत नाह . तर हा पंपर  िचंचवड 

शहराचा  आहे. पंपर  िचंचवडला परत मुबलक पाणीपुरवठा िमळाला पा हजे. तो 
आप याला स फिशयंट येतोय का. आप या हण या माणे १३५ िलटर पाणी येक 
दवशी एका माणसाला िमळावे. ते आप यापयत येते परंत ु ते आ हाला ॉपरली 
ड यूट का होत नाह  याचाह  खुलासा होणे गरजेचे आहे. काह  ठकाणी १३५ 
पे ाह  जा त ड यूट होते. तर काह  ठकाणी १००, ९०, ८० िल. असेह  होते. मग 
अशा कारच ड यूशन का केले जाते. याचाह  आ हाला खुलासा होणे गरजेचे आहे. 
याचबरोबर आप या िनगड  ािधकरण ए रयाम ये ३०० िलटरपयत दले जाते. मग 

अशा कारचे ड यूशन आपण करणार असाल तर ह  ब बाब ब नेहमीच राहणार 
आहे. तर  माझी आप याला वनंती आहे क  आपण याबाबत यो य तो लवकरात 
लवकर िनणय यावा. आयु  साहेब आपण पण या धरणा या बाबतीत आ ण या 
बंधा-यातून डायरे ट पाणी बं द त पाईपलाईन ारे आणले तर भ व यात आपला जो 

 आहे कारण आप याला पाणी तेवढेच िमळणार आहे, या यापे ा जा त पाणी 
आप याला िमळणारच नाह . मग भ व यात आपण असाच आरडाओरडा करणार का. 
पाऊस आताशी संपलेला आहे. एक म हनाह  झालेला नाह . आ ण शहरात एवढा 
पा याचा  िनमाण झालेला आहे. आ ण पुण पावसाळा आप याला काढायचा आहे. 
उ हाळयाम ये परत आप याला पा याच े िनयोजन एक दवसाआड पाणी अशा काह  
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योजना आप याला राबवा या लागणार आहेत. तर यासाठ  आपण कुठ या कारचे 
िनयोजन करणार आहोत. नागर कांना त ड देता देता आम या नाक नऊ यायला लागल ं
आहे. येक वेळेस सकाळ  अगद  पाच वाजलेपासून फोन येतात. आ ण अिधका-
यांकडून अगद  अन ोफेशनल उ रे देतात. हो का मॅडम आलच नाह  का पाणी. मग 
टाक च भरली नसेल, बघतो कंवा लाईट गेली असेल अशा कारची ांची उ रे 
आप या काह  ए झी यूट हकडून कंवा जे कोणी अिधकार  आहेत यां याकडून अशा 
कारची उ रे अपे त नाह त. नागर कांचा ास वाढलेला आहे. येक वेळ  लोक 

र यावर येतात. यासाठ  आपण लवकरात लवकर यो य तो िनणय यावा. अजुन 
आठनऊ म हने बाक  आहेत. पुढ या पावसाळयाची वाट बघ यासाठ . तर या 
धरणात या गाळासंदभात पण आपण यो य तो िनणय यावा. येक वेळेस 
पावसाळया या आधी तो गाळ काढला गेला पा हजे हे आप याकडून अपे त आहे. 
पण सहासात वष झाले. आपण या गाळाला कुठ याह  कारे हात लावलेला नाह . 
आ ण गळतीबाबत तर आप याकडे कुठ याच कारचा हशोब नाह . मग गळती होतेय 
आ ण आपण येक वेळेस फ  सांगतो क  गळती होतेय. परंत ु कुठ या कारची 
होतेय. तर याची अकौट ंग होणंपण खूप गरजेचे आहे. याचे ऑड ट होण ेदेखील खूप 
गरजेचे आहे. ऑड ट झाले नाह  असे उ र दलेले आहे. तर हया कारची उ रे 
आप याकडून अपे त नाह त. आ ण या यामुळे आ हाला आप याला अशी वनंती 
करावीसी वाटते क  किमशनरसाहेब या बं द त पाईपलाईनचा आपण लवकरात लवकर 
िनणय यावा. आ ण धरणा या र यूएशनचा आपण लवकरात लवकर िनणय घेऊन 
पंपर  िचंचवड शहराचा पा याचा ॉ लेम हा आपण दूर करावा ध यवाद, आपण 
बोलायला संधी द याब ल.  
मा. आरती च धे -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. पा याचा 

 हा अ यंत गंभीर आहे. तस ं जर पा हल ं तर मा या भाग मांक २६ 
वशालनगर, वाकड, पंपळेिनलख मधील नागर कांना पा यासाठ  र यावर उतरावे 
लागले आहे आंदोलन करावे लागले. आ ह  अनेक वेळा अिधका-यांशी चचा कर त 
असतो, पा यासाठ  बोलत असतो. अिधकार  येतात परंत ु यांचे हणण े एवढेच क  
टाक  भरलेली नाह . ह  टाक  का भरत नाह  तर याची अनेक कारण े सांिगतली 
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जातात आज लाईट नाह . हे सगळं दररोज वेगवेगळ  कारणे सांिगतली जातात. 
नागर कांचे असं हणण ंआहे क  पुरेसा पाऊस झालेला आहे. धरण ंभरलेली आहेत. 
मग पाणी का िमळत नाह . शासनाने आ ण आयु साहेब आपण या यावरती वचार 
करावा. आता मगाशी असं सांिगतल क  आठ दवस झाले असा ॉ लेम आहे. तर हा 
ॉ लेम ब-याच दवसापासूनचा आहे. आठ दवस असतील तर नागर क शांत बसतील. 

पण लोकांना यायला सु दा पाणी िमळत नाह . लोकांचे अस ं हणण ं आहे क  
आ हाला दोन तास ेशरने पाणी दयावे. तर आयु साहेब महापौर साहेब आपण 
हया यावरती वचार करा आ ण सगळ कडे लोकांना, नागर कांना पुरेसे पाणी िमळेल 
या यावरती आपण उपाययोजना करावी.  
मा. झामाबाई बारण े - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. 
शहराम ये पाणीपुरवठयाचा हा वषय आपण सु दा परवा इथ िमट ंग घेतली आमदार 
साहेबांची आ ण तुमची. शहरामधील दररोजचा हा अ यंत ज हाळयाचा वषय आहे. 
आ ण सव नगरसेवकां या भागाम ये पा याची ब बाब ब ह  चालूच आहे. येक 
वॉडाम ये पाणी आहे का नाह  हे मला माह त नाह . काह  वॉडाम ये २४ तास पाणी 
आहे. परंत ुआम या भागाम ये ऐन सणा या वेळेस दसरा आला. आता नवरा ानंतर 
दवाळ  आली. म हलांचा वषय असतो क  पाणी. आयु साहेब, महापौरसाहेब पा याचा 

 हणजे म हलांना जा त फोन येतात. आताच िचंचवडे ताईनी सांिगतले क  पाणी 
उशाला आ ण तहान घशाला. अशा कारची प र थती आप या पंपर  िचंचवडम ये 
झालेली आहे. आम या वॉडाम ये आताच सचीनने सांिगतले क  गुजरनगर उंचावरचा 
भाग आहे तीथ पाणीपुरवठा पुण होत नाह. आ ण या आनंतपाक असेल, ीकृ ण 
कॉलनी असेल, द नगर असेल, आमचा मधला प टा पूण करंगळ सारखे पाणी येते. 
आ ण बायपासने पाणी अस यामुळे ते ट या-ट याने पाणी देतात. पण  ट या-
ट याने  जर   पाणी दले तर  पाणीपुरवठा यव थत हायला पा हजे. एक तास जर  
पाणी ेशरने सोडले तर  लोकांना पाणी िमळेल मी तर सांगेन दोन तास कंवा २४ 
तास परंत ु ेशर पा हजे पा याला. अगद  थोड थोड  धार असते. वरती तर पाणी चढतच 
नाह . आ ण सुरवातीला पाणी आ याबरोबर ते पाणी घाण येते. मी अनेक वेळेला 
बोललेले आहे क  सु वातीला पाणी घाण येते. मग ते पाणी वाया जाते. लोक 
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बाथ मला ते पाणी वापरतात. मग कोणी र यावर पाणी ओतते, तर कोणी झाडांना 
पाणी टाकतात. तर कोणी टाक म य ेपाणी सोडतात आ ण यायचे पाणी  भराय या 
टाईमला पाणी जाते. मग असं जर लोकांना यायच पाणी जर िमळत नसेल तर मग 
काय करायच.ं आ ण मी सभागृहाम ये ह  बोललेले आहे. आयु साहेब आप याला पण 
बोललेले आहे, महापौर साहेब आप याला पण बोललेले आहे, आ ण आता नागर कां या 
पा या या ासाठ  तु ह  वत: आंदोलन कर या या भूिमकेम ये आहात. खरोखर हा 
ज हाळयाचा  आहे महापौर साहेब. सव नागर कां या ज हाळयाचा  आहे आ ण 
ऐन आता हया दवाळ या सणा या वेळेस लोक पाणी वापरणार आहेत. कारण 
म हलांना पाणी अस यािशवाय कामे होत नाह त. हा वषय आपण अितशय गांिभयाने 
हाताळला पा हजे. आ ण लोकांना कसा पाणीपुरवठा करता येईल यासाठ  य  करावेत. 
सवाना समान पाणीपुरवठा करा ना. २४ तास पाणी हणजे या वॉडाम ये २४ तास 
पाणी हे नुसते यायचे पाणी असते का. २४ तास पाणीपुरवठा कर याची गरज पण 
नाह . या या वॉडात आता २४ तास पाणीपुरवठा चाल ूआहे. या वॉडातला कमी करा 
हणजे सवाना समान पाणी दया. सवा या वॉडात या पा याचा हा वषय झाला 

पा हजे. हा तु ह  िनणय या. आयु साहेब आ ण महापौर साहेब आता आम या 
ितकडे पण पा या या टाक चे काम होणार आहे. तर ती टाक  जर पाडली तर 
नागर कांना कसा पाणीपुरवठा होईल. यांच आधीच िनयोजन झाल ंपा हजे. नाह  तर 
पा याची टाक  पाडली आ ण आता काय करता येत नाह  अस ंअिधकार  यां याकडून 
उ र आ हाला िमळालं नाह  पा हजे. परवा दोन दवस पाणी न हते. पाईपलाईन फुटली 
हणून पाणी िमळत नाह . असं आ हाला उ र देताना काय होते लोकां या समोर 

आ हाला बोलायला लागत.ं आ हाला सांगायला लागत क  बाबा असं अस ंआहे. अस ं
आहे या अिधका-यांना फोन केला तर तु हाला नंतर फोन करतो, काह तर  अडचण 
आहे, असं उ र यायला नाह  पा हजे. आ हाला पुढे नागर कांना सांगताना यव थत 
सांगता आलं पा हजे. कुठे पाईप लाईन फुटली, कुठ कुठ काय झाल ंहे सु दा आ हाला 
पण सांगता आलं पा हजे. हयाची सु दा अिधका-यांनी काळजी घेतली पा हजे आ ण 
शहरात सवाना समान पाणीपुरवठा झाला पा हजे. मी अशी आप याला वनंती करते.  
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मा. योगेश बहल - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. मा. 
महापौर साहेब सव शहराम ये पा याची इतक  ब बाब ब आहे. एका वॉडापुरती नसून 
संबंध शहराम ये हा  भेडसावतोय. मा.आयु  साहेब, याम ये असे दसून येते क  
आप याला िनयोजन ठ क करता येत नाह य आ ण िनयोजना अभावी हे  
आप यासमोर आहेत अस ं सगळयां या बोल याव न दसून येते. वा त वक पाहता 
पाऊस सव  चांगला झाला आहे. डॅम ९० ट यांपे ा अिधक भरलेला असतानासु दा 
अशा प दतीने वेगवेगळ  कारणे सांगून काह  वेळेला पंप नादु त आहे, टाक ची 
ले हल मटन झाली नाह . धरणामधून पाणी कमी उचलले गेले कंवा मग बायपासचा 
ॉ लेम आला, वॉल ह बंद पडला. अशा वेगवेगळया अनेक कारणांना येक 

नगरसेवकांला सामोरे जावे लागते. मा. आयु साहेब जी काह  ट म तुम या हाताखाली 
कंवा या वभागाम ये काम करते. वा त वक पाहता या ट म म येच यां या म येच 
काह तर  िनयोजन चुकत आहे. आ ण कोणीतर  हे मु ाम करतेय का हे सु दा तु हाला 
पाह याची गरज आहे. मग पाणी एवढ मुबलक असताना शहराम ये एवढा ञास का 
होतोय आ ण याची कारण ेकाय आहेत. दुस-या बाजूला ती कारण ेशोधत असताना 
कंवा पाहत असताना थायी सिमतीम ये काह  वेगळे ठराव केले जातात. कोण पुढार  
वेगळेच आप या प दतीने हणतात क  आता या भागाम ये ब डरांना एनओसी 
िमळणार नाह . आद या दवशी ठरावीक पाचपंचवीस लोकांना एनओ या देऊन 
टाकतात आ ण बाक या एनओ या बंद. थायी सिमतीला हा अिधकार  दला कोणी. 
कोण या अिधकारा वये हे अिधकार  अशा प दतीचे वागतात. मग या पा याम ये 
नागर कां या त डचे पाणी पळ व याचे काम हया भारतीय जनता पाट या रा याम ये 
होतेय असं हटल तर चुक चे होणार आहे का. मग भारतीय जनता पाट चे रा य 
क ाम ये आहे, रा याम ये आहे, महापािलकेम ये आहे. मग इथं या पालकमं यांनी, 
आमदारांनी हा  रा य शासनाकडे बसून, मांडून या पवनामधून पाणी जा तीचे 
कसं घेता येईल. आं ामधून, भामामधून पाणी जा तीचे कस ंघेता येईल याच काय 
िनयोजन केलेले आहे हे शहराला सांगाव. आज ंआ हालाच न हेतर याला प पात न 
करता जर आपण भारतीय जनता पाट  असेल, िशवसेना असेल आ ह  पा हल ंक  
बाहेर िशवसेना सु दा आम या बरोबर ितथ ंआंदोलन कर त होती. आज हया ठकाणी 
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भारतीय जनता पाट चेच नगरसेवक इथ ं पोटितडक ने वषय मांडतात. महापौरांनी 
जाह र केले आहे क  मी सु दा आंदोलन करणार आहे. आता हया यापे ा वाईट अजून 
काय पा हजे. मग तुमचा आज हया शासनावर कं ोल रा हलेला नाह य. तुमचे 
आमदार तुमचे  मांडत नाह त. तुमच े पालकमं ी हया शहराब ल एकदम 
िन काळजी आहेत. यांना नागर कांची काळजी शू य आहे. मग सव  पाणी असताना 
हया शहराम य ेहा  का उदभवतोय, हे कोण सोड वणार. टडर गची िमट ंग घेतलीय, 
र ंगची िमट ंग यायची. मोठया कामांची िमट ंग यायची. मग पा याचा  कोण 
सोड वणार. हे शहर घाणीचे सा ा य झालेले आहे. यावष  शहराम ये ड यचूी लागण 
झालेली आहे. हणजे ते आकडे बघीतलेतर तु हाला च कर येईल. जर या घरात 
ड य,ू ड य,ू ड य.ू अ व छतेचे सा ा य झालेले आहे आयु साहेब. तु ह  काह  य  
केले या य ाम ये अडथळे आले. ते अडथळे दूर करताना टडर फायनल झाले. एक 
साईड यांना मा यता देताय. दुस-या साईडने नंतर दोन म ह यांनी, तीन म ह यांनी 
तो वषय आणला जातोय. लोकांपुढे सांगायचे क  आ ह  याम ये एवढेएवढे पैसे कमी 
केले. अहो पैसे कमी केले नाह  माणूस कमी करणार मगच याम ये होणार. साहेब, 
तु ह  कॅल यूलेट क न दले या फगर बरोबरच हो या. याला आ ह  पण मा यता 
दलेली होती. परंत ु हया प ाचे राजकारण, हया प ामधले गटागटाचे राजकारण 
यावेळेस िच  वेगळे रंग वले गेले. क  महाग पडतय, महाग पडतय. काय झाल 
वत: याच लोकांनी वरोध केला. वत: या लोकांनीच पुढाकार केला. आ ण याच 

भारतीय जनता पाट या लोकांनी तो वषय मंजुर केला. अहो कती मूख बन वणार 
तु ह  लोकांना.  कोणकोण या  प दतीने ाचार करायचा राह ला ते तु ह  सांगा 
लोकांना. अशाच प दतीने थायी सिमतीम ये या पंत धान योजनेची घरे बांधत 
असताना याला सु दा वरोध केलेला आहे. 
मा. महापौर – वषयांतर क  नका. पा याचा वषय चाल ूआहे. यावर बोला.                                                          
मा. योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, पा यावरच बोलतोय. पा यासाठ  लोकां या 
त डाला कोरड पडलेली आहे. पा या या बाबतीत खोटं बोल याच ंकाम चाल ूआहे. कती 
खोट बोलणार. स य बोलायला एवढं कटू का वाटत.ं इथून मागे आ ह  ऐकलेले आहे. 
एकएक दोनदोन तास ऐकलेले आहे. वषय नसताना ऐकलेले आहे. दादािगर  क न 
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ऐकलेले आहे. खाल या भाषेम ये आ ह  ऐकलेले आहे. आज आ ह  हणतोय तर 
तु ह  ऐका ना. एवढ वाईट का वाटतय तु हांला. तु ह  पण एका वेगळा प ाम ये 
होते तु ह  ऐकल नाह  का. आता महापौर झालात बरोबर आहे. खुच चा स मान ठेवला 
पा हजे. तुमचा मान स मान आ ह  ठेवून आ ह  बोलतोय. परंत ु व तु थती पण 
बोलली पा हजे. मग आमचे हणण े हेच आहे क  दुस-या कामाचे आपण एवढे 
िनयोजन करताय. या महापािलकेचे जे पदािधकार  आहेत, या शहरातले जे पदािधकार  
आहेत, या शहरातले जे आमदार आहेत, या शहरातले जे पालकमं ी आहेत. या 
लोकांनी या वषयाच गांभ य ल ात घेता या यावर काह  तर  चांग या प दतीने 
िनयोजनब द एक काय म आखावा. एकसू ी काह  तर  काय म आखावा. क  
जेणेक न या शहरा या नागर कांना पा याचा  भेडसावणार नाह . आज लोक 
आम याकडे हसतात. आज आपण एका ठकाणी माटिसट चे बोलतोय आ ण लोकांना 
पाणी देऊ शकत नाह . कोटयावधी पये खच करतो. लोकांना पाणी देऊ शकत नाह . 
या शहराम ये महापौरसाहेब सांगा बर मला कच-याचे सा ा य कती आहे. तु ह  
वायसीएमला जाऊन बघा ड यूची काय प र थती आहे. तु ह  वायसीएमला जाऊन 
बघा या डली हर  वॉडची काय प र थती आहे. ितकडचा आयसीयू आपण चाल ू
करतोय का महापौरसाहेब तु ह  आज येक शाळेम ये गेलात, शाळेत तु ह  हजीट 
करताय. आ ह  ऐकल आ हाला आनंद झाला. महापौर येक शाळेम ये जातात 
शाळेची हजीट करतात. यां या अड अडचणी समजून घेतात. तसेच महापौरसाहेब 
तु ह  वायसीएमम ये हजीट दया. याम ये दोनचार दवस तुमचे घालवा. काय 
वाईट प र थती आहे ितथे ती तु ह  बघा. ितथे राजकारण चाललय राजकारण. 
मरतात लोक मरतात. ितथे ल  कोण देतय क  नाह . महापौर अशाच प दतीने तु ह  
सकाळंच लवकर िनघून तु ह  एकनाथरावांना बरोबर या कंवा अजून कोणाला तर  
बरोबर या. पदािधका-यांना या कंवा आ हाला बोलवा. आ ण वॉडाम ये फरा कच-
याची काय प र थती आहे ती बघा. कसे कच-याचे ढगा-याचे ढगारे पडलेले आहेत. 
आ ण कती ठकाणी रोज फवारणी होते का, व छता होते का. नाले सफाई होतात 
का हे बघा ना महापौर साहेब तु ह . मी थोड जर वषयांतर केले तर तु हाला वाईट 
वाटतय.ं पण वा त य पण बघा ना. स य काय ते पण बघा ना. आ ण मग जर 
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तुमचा शासनावर कं ोल नसणार आहे. तर मग अशा प दतीने   मांडायला 
लागणार आहेत. उदया तुमचीच लोक आंदोलन करणार आहेत. तर  माझी वनंती आहे 
आप याला पाणी आप याकडे भरपूर आहे. मा. आयु  साहेब आपण काडा िस ट म 
केली आहे. काय िलकेज होते. कती ले हल झालीय. कती टाक  भरलीय. मोबाईल 
आहे. अड हा स टेकनॉलॉजी आहे, सव आहे. मग अशा प दतीने आ ह  
ए झी यूट हला  केला तर ते हणते क  मी डे यूट ला वचारतो. डे यूट ला जर 
वचारले तर तो हणतो क  मी रावेत या ितथे वचारतो. याला वचारल तर तो 
हणतो क  मी पंपावर वचारतो. आयु साहेब अशा कारची उडवाउडवीची उ रे 

आम यासार या िसिनयर माणसाला सु दा दली जातात. मी मा या वॉडासाठ  फ  
बोलत नाह . ह  शहराची प र थती आहे. शहराम ये अशा कारचा ास होतो. मगाशी 
पालांडेताई बोल या. या ताई बोल या, सगळे जण बोलले. माझी वनंती आहे महापौर 
साहेब या पा या या अनुषंगाने या ठकाणी सुल णा ताईनी  वचारले आहेत. परंत ु
पा यासाठ  तु ह  खास सव तुमचे पुढार  जे असतील एकनाथराव असतील, माजी 
महापौरांची ट म असेल सगळे असतील तु ह  एक िमट ंग लावा आयु ांबरोबर या 
शहराचा  कसा सोड वता येईल. काय करता येईल. भले एक टाईम दया. पण 
यव थत पाणी तर दया, ध यवाद.    
मा. वनया तापक र - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर 
आयु ांनी  आप या समोर पंपर  िचंचवड वकास धोरण मांडलेले आहे. या शहर 
वकास धोरणाचे मुळ उ  काय आहे. लोकांना मूलभूत सु वधा पुर वण ेगरजेचे आहे. 
मूलभूत सु वधाच पुर व यास आपण अपयशी ठरत असेल तर शहर वकास धोरण 
आणून काय फायदा होणार आहे. जर आपण मूलभूत सु वधाच नागर कांना पुर वत 
नसाल तर तु ह  शहर वकास धोरणा या टम या इथ ंकशाला मारायला पा हजेत.  
मा. महापौर – ताई, तो वषय आ यावर या वषयावर बोला. आता पा या या 
वषयावर बोला ना.  
मा. वनया तापक र – मा.महापौर साहेब, ामीण भागावर अ याय होतोय आ ण इथ ं
सु दा सभागृहाम ये ामीण भागावर अ याय होतोय. खरतर मी आप याला वनंती 
करते क  तु ह  शाळेचे दौरे करताय, शाळेची पाहणी दौरे करताय. आनंदाची गो  आहे, 
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शाळा सुधारणेकर ता य  करताय. तसंच पाणीपुरवठा हा देखील मह वाचा वषय 
आहे. तसंच पाणी सुधार यासाठ  महापौर साहेब तु ह  आयु ांना घेऊन फरा. कारण 
आम या इथ ं नागर क इतके त झालेत क  रडतात बचारे यांना अस ं वाटायला 
लागलय क  पंपर  िचंचवड म ये राहून आपण गु हा करतोय क  काय. कारण 
आम याकडे फ  हवाच येती नळाला. माग या दवाळ ला पाणी आले होते 
या यानंतर आतापयत पाणी यव थत आलेल नाह य. या दवशीच आपली भेट 

झालीय आयु  साहेब. आता तर इथ ंपा याचा अ यंत गंभीर  आहे, तर  ितथे ल  
दले गेले पा हजे. पण अिधका-यांला यायला वेळ नसतो. यांना काम असतात, 
िमट ंगा असतात. लोकांनी ितकडे म  देत पा यावाचून. परंत ुआपली िमट ंग तीथं  
चालूच राहू देत. शहराची इतक  गंभीर प र थती पा याची असताना पंपर  िचंचवड 
शहर हे १०० ट के भरलेले आहे. तर  सु दा मला वाटते क  ामीण भागावर अ याय 
होतोय क  काय कारण एक तास पाणी देताय ते सु दा कमी दाबाने असते, अधा तास 
पाणी. आम या इथ या नागर कांनी करायचे तर  काय. पंपर  िचंचवड शहर िचंतेत 
आहे. आता ठ क आहे वाढती लोकसं या पाहून आपण वचारात घेतल पा हजे. भामा 
आसखेड मधून पाणी उचलले पा हजे. आं ामधून पाणी उचलले पा हजे. नाह  तर 
भ व यात लोक आम याकडे दगड घेऊन मागं लागतील. लोक ितिनधींना आ ण 
तु हाला सु दा रडायची वेळ येणार आहे एवढं ल ात ठेवा. आता एवढा गंभीर  
असताना कोणालाह  याचे सोयरसुतक नाह य. माझी अशी वनंती आहे क  जोपयत 
पाणी  सुधारत नाह य. तोपयत ह  सभा तहकूब ठेवावी आ ण  अिधकार  आ हाला 
सांगतात क  टे नीकल ॉ लेम आहे. टे नीकल ॉ लेम आ ह  सोडवायचे का. हे काय 
फुकटचा पगार घेतात का. टे नीकल ॉ लेम आहे, टे नीकल ॉ लेम आहे आ ह च 
जातो आता आ ण तो ॉ लेम सोड वतो. पाणीपुरवठयावरती स लागार नेमा हणजे 
ता पुरता तर   सुटेल. अशी मी इथे इ छा य  करते आ ण सभा तोपयत तहकूब 
करावी. अशी सुचना मांडते.  
मा.अ नी िचंचवडे-  जी सुचना मांडली याला माझे अनुमोदन आहे. 
मा.महापौर -  िमनलताई तु ह  बोला.  
मा. िमनल यादव – मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. सवात 
थम भाजप प ा या नगरसेवकांनी पा यासाठ  आंदोलन केले.  या याम ये मला एक  
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पॉझीट ह ट  वाटते क  आ ह  आंदोलन के यानंतर फरक पडत नाह  तुम या प ा या 
नगरसेवकांनी आंदोलन के यावर थोडेसे ते मनाला बोचले असेल आ ण या यावर 
काह तर  कारवाई होईल अशा कारची अपे ा य  करते याचबरोबर आयु साहेबांना 
मी वनंती करते क  पा याचा  हा खरच खूप मह वाचा आहे या यामुळे तु ह  
एका कानाने ऐकून दुस-या कानाने सोडून दयायचा इतका सोपा हा  रा हलेला नाह . 
आ हाला या पदावर आम या भागातील लोकांनी िनवडून दलेले आहे. तर  आ हाला 
याचे वाईट वाटते क  आ ह  का उभे रा हलो. का नगरसेवक झालो असं आ हाला 

वाटायला लागले आहे. कारण बाहेर पडले क  लोक आ हाला फ  वचारतात पाणी. 
तु ह  पाणी देऊ शकत नाह . बाक या गो ी तर लांबच रा ह या. याचबरोबर जो 
अिधकार वग आहे यांना साधी नीट कारणेह  देता येत नाह त. आयु साहेब मी 
तु हाला न  वनंती करते क  आठवडयातून कमीत कमी एक दवस सगळया अिधका-
यांची एक जॉ ट िमट ंग घेऊन यांचे मा डवॉश तर  कर त जा. या अिधका-यांना 
साधे फोन उचल याचे मॅनस रा हलेले नाह त. आ ह  काय, तुमचे बरं आहे,  तुमची 
त येत बर  आहे का असं टाईमपास करायला फोन कर त नाह त. जे  आहेत 
पा याचे. पा याची जी कारणे आहेत ती ह  यांना देता येत नाह त. सकाळ  सहाला 
पाणी सोडतात ते साडेपाचला मेसेज करतात. काह  कारण असेल तर ते मेसेज क न 
सांगतात क  आज पाणी येणार नाह . या यापुढे आ हाला जे फोन येतात तर आ ह  
काय उ रे दयायची. लोक अ रश: िश या देतात. हया यावर अिधकार  फोन वीच 
ऑफ क न बंद क न बसतात. यांना बाक चे कशाचेच घेणेदेणे नसते. या लोकांना 
सामोरे आ हाला जायला लागते. या यामुळे सगळया अिधका-यांना इथ ंसमोर बोलवा. 
यांना काय कारणे देतात. आ ण मी एक सांग ूका क  जी इलीगल कने श स आहेत 

याला जबाबदार तुमचे अिधकार  वगच आहेत, आ ण लंबर आहेत. कारण लंबर हे 
टॅब मा न देतात पाणी सुरळ त क न देतात आ ण मग तु ह  हणता क  हे पाणी 
वे ट जाते कुठे. पाणी िलकेज होते कुठे. आधी तु ह  अिधका-यांना समज दया. 
बाक ची लोक ह  टाईमपास करायला उभी रा हलेली नाह त. कंवा जे पाणी येते ते 
लीगली येतेय का हेह  यांना माह त नसत. यांना वचारल एका भागात. ते ितथे 
वीस-तीस वष काम कर त असतील. आ ह  इथ ंनवीन आहोत आ ह  जर एखादया 
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वषयाची मा हती वचारली तर तीह  यांना सांगता येत नाह . या यामुळे सगळयात 
याला जर कोण जबाबदार असेल तर अिधकार वग आहे. अिधकार वग फोन ह  उचलत 
नाह . इलीगली कने श स आहेत या यावर सवात थम कारवाई झाली पा हजे. 
याचबरोबर आप या शहराम ये जे इलीगल बांधकामे होतात, मोठमोठे हॉटे स 

असतात. कारण का मला नाह  वाटत यांना कधी पाणी टंचाई झाली आहे. यांना 
कशीकाय पाणी टंचाई होत नाह . बांधकामे होतात ते रा ीचे वेळ . मी कती वेळा 
आयु  साहेबांना मा हती दली क  मा या भागाम ये रा ीचीह  कामे होत आहेत. 
अनिधकृत बांधकामे होतात. मग यांना पाणीपुरवठा कुठून होतो. यांना कस ंकाय 
यव थत पाणीपुरवठा होतो. जे कमिशयल आहेत लोक यांना कसा पाणीपुरवठा 
होतो. ितथे कधी पा याची अडचण येत नाह . आ ण मग जे सवसामा य, बेरोजगार 
लम मधील लोक आहेत. यांनाच का अशी पा याची अडचण येते. मा या 
भागाम ये दोन ते तीन लम आहेत. आम या भागाम ये पा याचे टायमींग सकाळ  

सहा आहे. कधी कधी आठ साडेआठ पयत पाणी येत नाह . मग अशा वेळेस जे गवंड  
काम करणारा म हला वग मोठया माणावर आहे. तर यांना कामावर जायला उशीर 
होतो. पूण दवसाचा रोज यांना िमळत नाह . हणजे पा याअभावी यांना खायची 
मु क ली झालेली आहे. इतक  वाईट प र थती मा या भागाम ये आहे. कती वेळा 
आयु ांना लेटर दले पेपरला फ  बात या येतात. लोक आता पा या वषयी बात या 
वाच यासह  कंटाळलेले आहेत. या यावर जर आता तु ह  वर त अ शन घेतली नाह  
तर पुढ ल काळाम ये पा याव न दगडफेक होईल, ध यवाद. 
मा.संिगता ता हाण े - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आज 
या ठकाणी पा याचा  पूण पंपर  िचंचवड शहराम ये गंभीर व पाचा िनमाण 
झालेला आहे. आम या भागाम ये कृ णानगर टाक , वेणीनगर टाक  व न पाणी 
येते. पा याची वेळ सकाळ  सहाची आहे. पाणी येते सकाळ  सात, आठ, नऊ वाजता 
आ ण एका टाक चे पाणी ४ वाजलेपासून सहा वाजेपयत असते. पूण भागाम ये 
पा याची प र थती एवढ  गंभीर झालेली आहे क  पाणी इतके छोटे येते करंगळ एवढे 
पाणी येते. पाच िमिनटांम ये एक बकेट सु दा भरत नाह . आज नवरा  उ सव होता. 
लेड ज या लेड जलाच फोन करतात हे पण ल ात ठेवा. पहाटे चार वाजलेपासून 
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आ हाला फोन येतात. लेड ज या जा त क न लेड जलाच फोन करतात. जा त क न 
नगरसेवकांकडे न जाता लेड ज नगरसेवकांनाच ास देतात. पाणी कधी सातला येते, 
कधी आठला येते तर कधी नऊला पण येते. आ ण ते पाणी फ  एकच तास राहते. 
आ ण ते पाणी इतके घाण असते क  पाच िमिनटाम ये एक बकेट भरत नाह . मग 
या पा याला कती ेशर असणार. इत या कमी दाबाने पाणी मला दो ह  टा याव न 

िमळते. आ ण यामुळे आम या भागाम ये पा याचा  इतका गंभीर झालेला आहे. 
नवरा ीम ये तर लोक अ रश: काय बोललेत मा हती आहे का क  नानी आ ह  सगळ  
कपडे वगैरे घेऊन येतो तुम याकडे धुवायला. हणलं मलाच पाणी नाह  तर तु हाला 
कुठून देणार. मग हणले नगरसेवकांनाच पाणी भेटत नाह  तर आ हाला कुठून 
भेटणार. हणजे आज लेड जचा  लेड जकडेच मांडला जातो. यावेळेस मी अिधका-
यांना बोलते यावेळेस अिधकार  काय हणतात. आ हाला ितकडूनच पाणी कमी 
आलेले आहे. आ ण पंपावर जर चौकशी केली तर हणतात क  ितकडून पाणी कमी 
आ यामुळे टाक  कमी भरलेली आहे. यामुळे तु हाला कमी दाबाने पाणी येतेय. आ ण 
यावेळेस अिधका-यांना वचारले जाते. यावेळेस अिधकार  हणतात क  आ हाला 

फ  तीन फूटावरच पाणी दले जातेय. आ ण जर घराचे फौडशन तीन फूटावर असेल 
यांनी पाणी कुठून भरायच. आज जर यां या बेसीनम ये देखील पाणी येत नाह . हा 

तर मोठा गंभीर  झालेला आहे. यांनी घरे बांधलेली आहे. आज जर यांनी अ या 
गुंठयाम ये घरे बांधलेली आहेत. आ ण तीन फूटावर जर यांचे फौडशन असेल आ ण 
तीन फूटावर जर बेसीन असेल तर यांनी पाणी कुठून भरायचे. यामुळे हा  एवढा 
गंभीर झालेला आहे. आमच ंएवढच हणण आहे क  जर तु ह  चोवीस तास पाणी देत 
असाल तर चोवीस तास न देता दोनच तास जर पाणी भरपूर दले तर पंपर  िचंचवड 
शहराचा  माग  लागणार आहे. माझी एवढ च वनंती आहे क  तु ह  हे पाणी 
चांग या दाबाने, चांग या ेशरने दयावे एवढ च वनंती आहे.  
मा.सं दप क पटे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
महापौरसाहेब गे या अनेक म ह यापासून आम या वाकड, पंपळेिनलख भागाम ये 
पाणी अितशय व कळ त आहे. आ ह  वारंवार याची कं लेट कर त असतो तांबे 
साहेबांकडे, धुमाळ साहेब आहेत, आमचे कुतवळ साहेब आहेत. परंत ु धुमाळसाहेब 
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येतात, कुतवळसाहेब येतात. ता पुरते तेवढयापुरते एखादा टँकर पाठ वतात. तांबे 
साहेबांना मला या ठकाणी एक वचारायचे आहे. गे या दड वषापासून आ ह  
वाकड या पा या या टाक साठ  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाकडे 
पाठपुरावा कर त होतो. गे या आठ-नऊ म ह यापूव  पा या या टाक साठ  
पीसीएनट ड ने दड कोट  आयु साहेब मंजुर केले आहेत. आ ण यानंतर खरतर या 
टाक साठ  िन वदा या होणे वाभा वक होते. परंत ुदरवेळेस तांबे साहेबांना वचारले 
क  साहेब कधी काम चाल ूहोतेय टाक चे. ने ट वीकम ये टडर िनघणार आहे असंच 
उ र आहे. जवळजवळ आज आठ म हने झाले यांचा ने ट वीक कधी येणार आहे हे 
तांबेसाहेबांनी या ठकाणी सांगावे. या ठकाणी आम या वाकड आ ण पंपळे िनलख 
सोसायट मधील लोक आलेले आहेत. सवात जा त कुठे पंपर  िचंचवडम ये सोसायट ज 
असतील तर या अड चशे यावर लहान मोठया सोसायटया आम या वाकड आ ण 
पंपळेिनलखम ये आहेत. तेवढा टॅ स ह  या ठकाणी ह  लोक भरतात. अितशय 
ामा णकपणे हे सगळे लोक इथ ंआलेले आहेत. ामा णकपणे टॅ स भरतात. आ ण 
यांना जर आपण मूलभूत सु वधा देत नसूतर आप याला यां याकडून टॅ स घे याचा 

अिधकारच नाह य. यामुळे आयु साहेब, महापौरसाहेब मी आप याला कळकळ ची 
वनंती करतो क  लवकरात लवकर वाकड या पा या या टाक चे काम आपण चाल ू
करावे आ ण तांबेसाहेबांनी या ठकाणी पा या या टाक चे टडर कधी िनघणार आहे याचा 
खुलासा करावा.  
मा.तुषार कामठे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आज 
आपण जो पा याचा वषय इथ ंघेतला याब ल मी मनापासून आपले आभार मानतो. 
आयु  साहेब आपल ेसु दा मनापासून आभार. याप दतीने आपले उ र असतात क  
आ ह  दोन वष तेच ऐकत आलेलो आहोत. या याम ये काह ह  एक बदल होत नाह . 
आज आम या वाकड वभागाचे अनिधकृत कने शन एवढे झालेले आहेत क  याची 
आपण पॉिलसी काय केलेली आहे. आज एवढे मह वाचे व ेषण चाल ूआहे. परंत ु
तांबेसाहेब इथ दसत नाह त. कुठे पवनेला गेलेत का. पाऊणतास झाला. अहो वषय 
यांचा आहे कुठे गेले ते. यांना तहान लागली हण.े इथ ंलोकांना यायला पाणी 

नाह . एवढा मह वाचा वषय चाल ूआहे. एवढा वलंत  आहे. तुमचे अिधकार  पण 
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इथ ं थांबत नाह त. हया याव न आयु साहेब तुमचे ऐकत नाह त तर आमचे काय 
लोक ऐकतील. एक दोन दवस आधी आयु  साहेबांचा जीव आहे यां यावरती. आ ह  
यांची बदली सांिगतली आपण यांना बढती दली. यांना मोशन दले. महापािलका 

चाल वतय कोण हेच ल ात ये नाह य. आज आम यासारखे नवीन नगरसद य या 
महापािलकेत िनवडून आले आहेत. परंत ु आ हाला खंत आहे. आ ह  आ यापासून 
एवढाच वषय ऐकतोय. आज आ हाला द:ुख वाटतय या महापािलकेम ये िनवडून 
आलोत हणून. इथ ंलोकां या सम या सोड वता येत नसतील तर एवढ  खंत आम या 
मनाम ये आहे. आज या मूलभूत गो ी आहेत या आपण देऊ शकत नाह त. मग 
बाक चे वषय कशाला आप याला पा हजेत. प हले तर तु ह  पाणी दया. मग बाक या 
जेवढया योजना आणाय या तेवढया योजना तु ह  आणा. आज गेली दोन वष आ ह  
ऐकतोय. अमृत योजना येतेय, नवीन पाईपलाईन येतेय. पण या पाईपलाईनम ये 
पाणी येणार कुठून. पा याचे िनयोजन काय आप यापाशी. आताच संद प आ णांनी 
सांिगतले क  पा याची टाक  सँ शन झालीय. मग या पा या या टाक चे पुढे काय 
झाले. का यासाठ  स लागार आप याला अजून भेटलेला नाह . याचाह  खुलासा 
आपण इथ ं केला पा हजे. आज पा याची प र थती एवढ  बकट आहे. महापौरसाहेब 
एक-दोन दवसा आधी आमचे इथ ं एक वाद ववाद  झाला. चौक म ये यांनी केस 
न द वली. केस न द वताना यांनी सांिगतले क  पाणी मागीतल हणून वाद केला. 
आज तु ह  मा या वॉडम ये कोणालाह  वचारा. मा या ऑ फसम ये जो कोणी येईल 
याला पाणी, चहा िन य नेमाने दला जातो. आता या ठकाणी वरोधकानी पा याचा 
वषय एवढा गाजवला आहे. आ ण आवाज देतात पाणी दया पाणी दया. एका बाजूने 
ह  िचडचीड होती मुलांचे वाद होतात. आमचे मा यमह  याचा खुलासा न देता काह ह  
छापून देतात, मला काह  फरक पडत नाह . मला मा या लोकांची कामे होणे मह वाचे 
असते. आज माझी आप याला वनंती आहे. मा यमांनाह  वनंती आहे. तुमची िस द  
वाढ व यासाठ  तु ह  बात या छापता परंत ुआम यासार या नवीन साम जक कायकत 
असतील यांना आ यह येचा वषय मनात येतो. एवढे लोकांचे ॉ लेम असतात 
याचीह  आपण मा हती यावी व यव थत खुलासा यावा. व काय असेल ते छापून 
यावे. आज आप याब ल रोष नाह य. एकाची चूक बाक ं यांना भोगावी लागते. तेवढे 
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मी आप याला सांगू इ छतो. आज महापौरसाहेब आम या इथ ंआपण फ  २० ट के 
पाणी  देता. वाकडला फ  २० ट के पाणी आहे. महसूल जा त वाकडवाले देतात 
आ ण कमी पाणी वाकडला देतात. हा दुजाभाव का. आज तांबेसाहेबांनी दोन म हने 
आधी स मा. आमदार  आमचे यां यासोबत असताना मला सांिगतले क  एक 
म ह याम ये पाणी यव थत होईल. यांनी आमदार साहेबांनाह  श द दला होता. 
२०० ट के पाणी आ ह  देतो. २०० ट के पाणी एका वभागाला देता आ ण २० ट के 
पाणी आ हाला देता. या या मागचे लॉजीक काय आहे. तांबेसाहेबांचे ितथे काय 
नातेगोते आहेत. तांबेसाहेबांनी याचा खुलासा केला पा हजे. आज आयु साहेबांना 
आ ह  गे या सहा म ह याआधी तेथील किन  अिभयंता बदली दया. असं मािगतल ं
होत ं याची काह  एक चूक नसताना उदया लोकांनी या यावर हात उचलायला नको 
यांची काह ह  चुक नसताना आजह  तो िश या खातो. नवीन किन  अिभयंता, डे यूट  

यांचा काह च दोष नाह . तुमची वरची बदलली पा हजे. आज आ हाला इथ ं
महापािलकेत येताना सु दा यायची इ छा होत नाह . या लोकांनी आ हाला एवढं 
व ासाने मतदान केले िनवडून दले आ ण आज आ ह  यां या सम या सोडव ूशकत 
नाह  हयाची खंत आ हाला इथ ंआहे. आज फ  भाजपाची स ा आली हणून नाह तर 
मी मा या फ  िनलखच सांगतोय  हणजे आता पाणी नाह  अशी प र थती नाह . 
मी गे या २०१० पासून मा या इथ ंपाणी नाह . पा या या टा या ते हा मी वत: 
द या हो या. आ ण आज आ ह  कती दवस समाजसेवा चाल ू ठेवायची. आज 
आ हालाह  बाक चे आहे ना. आज प ह यांदा मा या आयु याम ये मी प ह यांदा फोन 
बंद केलेत. आठ दवस झाले. सकाळ  पाच वाजलेपासून फोन येतात. यांना काय उ रे 
दयायची. तु ह  लोक फ  ऐकता आ ासने देता. आठ दवसात होईल, दहा दवसांत 
होईल. वषय संपून जातो. पण ितथे दहा दवसांनी लोक तुम यापशी येत नाह त तर 
आम यापशी येतात. यांची काय चूक  नाह  ना या याम ये. आज तु ह  यां यावर 
एवढा अ याय करताय तु ह  पाणी देत नाह . घंटागाडया येत नाह त. ितथे फॉगींग 
मशीन जात नाह . मग मशीन तु ह  घेता कशाला. तु हाला फ  लमम ये दयायचेय. 
यांना पण दया. ते आप या शहरातीलच आहेत. आ ह  नाह  हणत नाह . पण 

सोसायट वाले पण आप याच शहरातच राहतात ना. यां यावर का अ याय. तु ह  
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नवीन नवीन पॉलीसी काढताय या यामागची लॉजीक याना.ं उदया हया लोकांनी 
टॅ स बंद केले तर कशाव न महापािलका चालेल तुमची. आज कुठ या एनओ या दया 
नका देवू या याशी आ हाला काय घेणदेण नाह य. आ ह  महापािलकेम ये फ  
लोकां या सम या मांडायला येतो. आमची तेवढ  उंची पण नाह य कुठ या योजना 
आणाय या काय आणाय या. मला एवढच ंसमजत क  या मुलभूत गो ी आहेत या 
प ह यांदा तु ह  यांना दया. बाक या योजना तु ह  नंतर आणा. योजनांना मह व 
नाह य. आता पाणी यायला नाह  आ ण तुमच ंह  योजना, ती योजना काय उपयोग 
आहे काय या याम ये. आ ह  कती ह  इथ ंब बललो तर  काह ह  उपयोग होत नाह . 
ती एक हण आहे. भाऊसाहेबांना हणी जा त येतात,  कुणापुढ वाचली िगता तशी 
प दत आहे इथ.ं काह च उपयोग नाह  आमच इथ ंबोलून. इथ ंअ यास ूलोक आहेत. 
इथ ं वषय मांडायचे असतात. परंत ु इ लीमट काह च होत नाह . तर बोलून काय 
उपयोग आहे. फ  मानिसक समाधान क  वॉडमधील इथ ं वषय मांडले याला काह ह  
मह व नाह य. अशा प दतीने या महापािलकेम ये काम चालतय.ं एकदम चुक चे काम 
चाल ू आहे. माझी भूिमका ह  शासना या व द आहे ल ात या. मी कुठ या 
प ाचा आहे काय आहे या याशी मला काह ह  नाह . इथ ंजे बसलेत यांनाह  माझी 
वनंती आहे. आपण प  हणून इथे बस ू नका. लोकां या सम या सोडवावया या 
आहेत हणून इथ ंबसा. प  आप या इले शनम ये आहेत. राजकारण पुढे चालेल. 
लोकां या सम या सोडवावयाला तु ह  इथ ं या. पूव  काय केले मागची उणीधुनी 
काढ यातच दवस चाललेत. आता काय आहे आता काह च नाह ये ना. बंद पाईपलाईन 
नाह . भामा-आसखेड नाह .  काय केलेय तु ह  काह च नाह  ना. आयु साहेब हे काम 
तुमच ंआहे. तु हाला सांगायला मला खंत नाह  वाटत. तुमची इमेज जी आहे ती खूप 
चांगली आहे. ती कुठे डॅमेज होतीय हे ल ात या. तु ह  तुम यातला आ मा जागा 
करा. तुमचे अिधकार अंमलात आणा ल ात या. आज मी आप याला सांग ूइ छतो 
क  मा या इथली पा याची सम या आपण जसे  सांिगतले तसे आठ दवसांत नाह  
संपली तर मी तुम या इथ ं केबीनम ये उपोषणाला बसणार आहे. हे मी आप याला 
सांग ूइ छतो. एवढ बोलतो, ध यवाद.          
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मा.संद प वाघेरे – मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. मला अस 
सांगायच आहे क  पा याचा शहराचा वलंत  आहे. मी अजून वचारणार होतो क  
एखादया अिधका-यांचे डो यात हंडा घालून डोक का नाह  फुटल. आयु साहेब, जुल ै
मह याम ये २०१७ ला भाऊसाहेबांनी पा यावर भाषण केले होते. यां यानंतर 
द ाकाका साननी अिधका-यांना क डून घेतल होते, ते यांचे वैय क  मांडत न हते 
तर या संपूण पंपर  िचंचवड शहरासाठ  होते. मला  असा वचारायचा आहे 
आयु साहेब क  आज आपले पवना धरण साडे आठ ट एमसी आहे. साधारणपणे 
आप याला सहा ट एमसी पाणी वषाला शहराला लागते. अड च ट एमसी पाणी िश लक 
राहते. ठ क आहे बाक या गो ी आहेत ६८ एर गेशनचे डपाटमटसचे पंपीग आहेत, 
बाक या गो ी आहेत या यानंतर तळेगावला, देहूरोडला, एमआयड सीला पण 
पाणीपुरवठा करावा लागतो. एमआयड सी १०० एमएलड  पाणी उचलते. आपण ४८५ 
एमएलड  पाणी उचलतो. आपण जे पाणी उचलतो या या यित र  आपण ३० 
एमएलड  पाणी एमआयड सीकडून घेतो. आयु साहेब ९०-९२ पयत एमआयड सी  
पंपर  िचंचवड शहराला पाणीपुरवठा कर त होती. २४X७ असे क ट यू चाल ूहोते हे 
ब-याचशा लोकांना माह ती असेल. जे हापासून महापािलकेने पाणीपुरवठा वभाग 
पुरवावयाचे आप या ता यात घेतल े ते हापासून सगळे व कळ त झाले. आता येणारा 
ड य ूहा कती आहे. ते सांग ूशकत नाह . आज मला सांगा आयु साहेब क  आपण 
जे अिधकार  नेमलेत आता उदा. तांबेसाहेब बचारे एक दवसाचे मु यमंञी नाईक 
प चरमध या सारख ं यांना तु ह  चाज दला नंतर काढून घेतला. आयु  साहेब, 
आमचा काह  कुठ या अिधका-यांवरती रोष नाह  कंवा काह  नाह . फ  काय  
तु हाला वारंवार हणल ं क  तु ह  कमान ठेवा तुमची. तु ह  या शहराचे आयु  
आहात. हणजे पालक आहात. या शहराला वळण लावायचे. कामे क न यायची. हा 
तुमचा जॉब आहे तुमच ेकत य आहे, तुमच काम आहे. हणजे तु ह  आमचे राजा 
आ ण आ ह  तुमचे सरदार आहोत. पण आता असं झाल ंआहे क  राजा झाला गुल 
जा झाली िभकार . आयु साहेब पा याचा  सोडवावयाचा हटल ं तर एक 

वषभरा या आतम ये सुटेल. आपण आपले जे पाणी ट करतो एसट पीम ये. समजा 
आता आपण सांगतो क  तीन चार एसट पीम ये अड चशे एमएलड  ट करतो. याला 
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ट क न जर ते पाणी रयूजम ये आले तर एमआयड सीकडून आपण १०० एमएलड  
पाणी उचलतो. यांना ते पाणी आपण दले. या हजारो लीटरला खच कर यापे ा 
आपण यांना नऊदहा लीटरने जर  पाणी दले. मी तु हाला मागे पण बोललो होतो. 
यांचे पाणी आप याला १०० एमएलड  वापरायला िमळेल. देहूम ये १०० एमएलड  

आप याला मंजरू आहे. ड यूट पीसाठ  आपण ितथे अजून जागा घेऊ शकलो नाह . 
सात कलो मीटर पाईपलाईन टाकलेली आहे. ते पाणी शु द करण क न तळवडे असेल, 
िचखली असेल, मोशी असेल तो भाग आप याला चोवीस तास करता येईल. पण   
शासनाने आपली वत:ची मानिसकता ठेवली पा हजे. स वाशे कोट  पये खच केले 

तर ते काम होईल. भामा-आसखेडम ये आज आप याला २०० एमएलड  पाणी मंजुर 
होऊन कती दवस झाले. आजपयत आपण ितथे ड यूट पीसाठ  जागा घेऊ शकलो 
नाह . ितथे शेतक-यांचे  आहेत. ते आज आप याला सगळं जर करायचच हटलं 
तर शासनाला आप याला तीनशे कोट  पये दयायचे आहेत. तर  आठशे कोट  पये 
म ये आपले ोजे ट होऊ शकेल. आयु साहेब तु हाला मी लीअरकट सांगतो. 
दोनचार ीज तु ह  या वषाम ये कमी बांधले तर  चालतील. हे पैसे ितथे जर 
खच केले आ ण ते पाणी जर आणल. हे ट क न जर  पाणी एसट पीच ंसमजा रावेत 
डॅमम ये जर  सोडले. ते ट कर यासाठ  से टर २३ म ये जर  आणले २०० 
एमएलड . हणजे साधारणपण े ११ कलोमीटर ह  जर  पाईपलाईन केली तर  आ ण 
याला जर पंप लावले आ ण या पंप लावून जर ते केले ना. आयु साहेब २०० 

एमएलड चा वषय जर  लीअर झाला ना तर शहराचा पाणीपुरवठयाचा वषय मागाला 
लाग ूशकतो हणजे तुम याकड सोस आहेत परंत ुतुमची ती मानिसकता नाह . आ ण 
हया या यित र  एक सांगतो. मुळशी धरण, पवना धरण स वासाहा कलोमीटर 
दो ह  धरणाम ये डसट स आहे. आ ण मुळशी धरणाची कॅपॅिसट  २३ ट एमसी  
इतक  आहे. आज ितथे जर पावसाळयाला साधारणपण े ३०-३२ ट एमसी पाणी येते. 
आज आपण यातील १० ट एमसी पाणी खाली आपण सा व ी नद माग कोकणात 
जाते. ते असेच सोडून दयायला लागत ं कंवा इकडे खाली येते. आज ७ ते ८ ट एमसी 
पा यात टनेलजर केलातर, ब-याच ठकाणी स लागार नेमलेल े आहेत. एक इथ ं
स लागार नेमून बघा. क  इथ ंटनेल करायला कती खच येईल. आज भामा-आसखेडचे 
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करण ते अजुन मागाला लागले नाह . हजार-आठशे कोट  पये आप याला खच 
असेल जर ते ोजे ट लांबले तर दड हजार कोट  पयत पुढे जाईल. आज बंद पाईप 
लाईन पवना ोजे ट तो ह  क प झालेला नाह  शेतक-यांमुळे. मी हणतो 
आयु साहेब ते एक टनेल क न जर पाणी आठ मी.ची ले हल डफर स आहे फ . 
चोवीस फूट पंचवीस फूट जर टनेल खाली घेतलातर ए ा पाणी जे मुळशीच ेआहे ते 
पाणी जर पवनाम ये आणले तर ितथे पवनाचे जे शेतकर  आहेत ते हणतात क  
आमचे पाणी कमी होतंय. आज सात आठ ट एमसी. आज साडेआठ ट एमसी जर 
पवनाची कॅपॅिसट  आहे. अजून सात आठ ट एमसीचा मुत साठा आपण आप याकडे 
वळवून घेतला तर  आपला  माग  लागेल. देहुम ये १०० एमएलड साठ  मंजुर आहे. 
तु ह  टडर काढा तो ह   माग  लागेल. शासना या मागाने ते वषय मागाला 
लागतील. तीन आमदार, दोन खासदार शहरासाठ  ितथे भांडतील. आयु साहेब तु हाला 
एक सांगतो आता रावेत या इथ ंइर गेशन डपाटमटचा माणूस दररोज चेक करायला 
येतो क  पा याची ले हल काय आहे. आपण काय करतो आपला माणूसच ितथे नाह य. 
सात इंच खाली गेले का एक फूट खाली गेले. मग तो ितकडे कळ वणार मग पवना 
डॅममधून पाणी येणार १२ तास लागतात येथे पाणी यायला. पवना धरण ते रावेत डॅम 
साधारणपण े३२ ते ३३ कलोमीटर अंतर आहे पाणी यायला. जर १२ तासांनी पाणी 
आप याला आले क  मग शहराला इतक  ओरड चाल ू होते. आ ण अनिधकृत 
कने श स, एनआरड य ू हे बघा जरा. आज ितथे समजा लाईट गेलेली आहे. 
सगळयांना वाटते क  लाईट गेली हणून ॉ लेम झालेला आहे. इले कचा ॉ लेम 
झालेला आहे. अहो ितथे जनसेट बॅकअप दया. असा कती खच येणार आहे. 
महापािलका करोडे पये इकडेितकडे खच करतेय. १८५ केबीचा जनसेट या कंवा २४० 
चा या. तु हाला जे यो य वाटेल ते या ितथे थोडा खच केला दहा लाख मंजुर केले 
म ह याला. स वाकोट  पये खच होईल ना. आयु साहेब तु ह  तुमची मानिसकता 
आ ण शासनावरची तुमची कमांड िनमाण केली तर  तुमचे हे  िमटणार आहेत. 
आ ह  इथे आम या घरचे  घेऊन आलेलो नाह ततर आ ह  पूण पंपर  िचंचवड 
शहरासाठ  इथ ं आलेलो आहोत. नुसती ब याची भूिमका यायची असेल तर 
आयु साहेब आ हाला पण दड वष झालेत तु हाला पण दड वष झालेत इथ ंयेऊन. 
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आ ह  हणतोय क  कस ंकाम चाललय तुमच,ं काय आहे. बर चशी लोक हणतात क  
कालचा ग धळ बरा होता. आजची प र थती वाईट आहे. आता महापौरांना पण या 
पाणी ावरती आंदोलन कराव ेलागलय. तर हया या पे ा मोठ  शोकांितका कुठलीच 
नाह य आ ण आयु साहेब आ ह  इथ ं बोलतो ते या शहराब ल बबी या देठापासून 
बोलतोय. आ हाला या शहराब ल ेम आहे कारण हे शहर आमच ंआहे. आ ण ते 
आ हाला सुधारलेले पा हजे. इथ या शहरातील लोकां या अड अडचणी दूर झा या 
पा हजेत. तु ह  आज नागरपूरव न इथे आलात. अजुन तुमची इथून बदली पुढ या 
वषा-दोन वषाने दुसर कडे होईल. कंवा तु ह  आताच बदली मागवून याल. आ ह  
काय करायच. कारण आ हाला इथंच मरायच ं आहे. इथंच जगायच ं आहे. आमची 
लाकडं पण इथ याच नद वर जाणार आहेत. आ ण आयु साहेब मी जे  वचारलेत 
याचा मला खुलासा ताबडतोब दया. ती ले हल चेक करायला ितथे आपला माणूस 

आहे का. आज आप याकडे गळती कती आहे. आज एनआरआयड य ू  कती आहे. 
आज समजा जे पाणी चोर करण होते याची यंञणा घेतली ती काया वत केली का. 
समजा आपली लोक कारवाईला गेले कुठले नगरसेवक फोन क न ती कारवाई 
थांब वतात का. मी जर याम ये असेलतर दोषी आहे तर मा यावर कारवाई करा. ते 
पथक नेमणार आहे तु ह  याचा कं ोल तुम या अंडरम ये ठेवा. आयट  कंपनीम ये 
माणूस जर कामाला गेला तर याचे मोबाईल काढून घेतात. इथ ंआठ तास काम कर 
नंतर तुझा मोबाईल घे आ ण नंतर घर  जा. अशा हशोबाने तु ह  तुमचे पथक िनमाण 
करा. आ ण येक गो ीत या अिधका-याला या कामाची ड ी घेतलेली आहे याला 
ते काम दया. आज इथ ंकाय झाले आहे कु याचा पाय मांजराला आ ण मांजराचा पाय 
कु याला. शासन पूण झालंय ढ प. याची जी कॅपॅिसट  आहे याला ते काम नाह च. 
कपॅिसट माणे जर काम दलं तर माणूस १०० ट के यव थत करतो. आज मी 
लडकत साहेबां या इथे तीनचार वेळेला जाऊन आलो से टर २३ ला. यांची अ आ ण 
फ ला बदली केली आहे. आयु साहेब तु हाला सांगतो अ ला आ ण फ ला पा याचा 
एवढे बीकट  आहेत.  कारण क  तुम या इथ ंपा याचा ॉ लेम आहे दहा त ेपंधरा 
ट के असेल आम या इथ ं८० ट के ॉ लेम आहे. ऐका हणजे  तुमचा आमचा 
नाह य. आपण सगळे एकच आहोत. पण अशी प र थती आहे क  तो य  रा ी दोन 
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वाजता, तीन वाजता पण या से टर २३ ला असते मी बघीतल डोळयानी. या दवशी 
राञी पावणेबारा पयत यांची आ ण माझी िमट ंग चालली. प हले साहेब आप याला 
कायदे करा या शहरासाठ . तो माणूस जर इतके काम कर त असेल आ ण याला जर 
से टर २३ मधून काढले या यानंतरच एवढे ॉ लेम तयार झाले. साहेब याची काम 
कर याची कॅपॅिसट  होती याला तु ह  ितथ काम करायचे सोडून दले आ ण या 
बचा-याने आजपयत कधी पाणीपुरवठयातून बदली मािगतली नाह . तो कायम व पी 
पाणीपुरवठया म येच आहे. आ ण तो या याम ये सुखी आहे. याला नॉलेज आहे 
याला थोड शी मा हती आहे. तर याला आपण ितथून काढल आ ण इकडे अ आ ण 

फ ला दल. आता ते कांबळे हणून जे आलेत ते रटायरमटला आहेत. यांचा म हना 
दड म हना रा हला असेल. यांना जे काम करायच ंहोते ते यांना दले असते तर ते 
यांनी यव थत पार पाडल ंअसत.ं यांची आता अशी प र थती झालेली आहे क  

“िभक नको पण कुञा आवर”. यांना काय यातल ंमा हत नाह य. ते हणतात क  
मी तर  क  काय. यामुळे हे सगळं व कळ त झालेले आहे. आयु साहेब हया 
सुधारणा करणे तु ह  पालक हणून तुमची जबाबदार  आहे. आ ण या तु ह  
ताबडतोब करा यात. आ ण मी सांगतो क  जर मुळशी डॅम आ ण पवना डॅमम ये जर 
एखादा क सलटंट नेमला तो एक आप याला सोस बघा, कारण क  आज आं ा भामाचे 
हजार आठशे कोट  पये खच क न तु ह  संपुण माग  लागेल नाह  लागेल मा हत 
नाह . आज शंभर स वाशे कोट  पये खच क न ते पोजल मागाला लागले तर १०० 
एमएलड  तर  पाणी या. आज तुम याकडे सोस आहे तु ह  हे क  शकता. फ  
मानिसकता सुधरा. एवढ बोलून थांबतो, जय हंद जय महारा .  
मा.अनुराधा गोफण-े मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, मा. सभागृह. मा. आयु  
साहेब सव थम ध यवाद महापौर साहेब बोलायला संधी दली याब ल. आज आप या 
सभागृहाम ये पाणी हा सगळयां याच ज हाळयाचा  आहे. आ ण खर हणजे 
म हलां या फार ज हाळयाचा  आहे. आयु साहेब महापौर साहेब गेली म हनाभर 
आप या शहरातील पाणीपुरवठा हा पूणपण े व कळ त झालेला आहे. सगळे सण 
आपण या म हनाभराम ये साजरे केले. नवरा  गेली, नवरा ाम ये सव म हलांना 
व छतेची कामे करायची असतात. परंत ुमा या भागाचा पा याचा ॉ लेम खूप आहे 
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मी रोज गेली नऊ दवस मा या भागाम ये पा या या संदभात िमट ंग घेतली होती. 
आयु साहेब एकाह  भागाम ये यव थत पाणीपुरवठा नाह  आ ण एकाह  भागाम ये 
वेळेत पाणीपुरवठा होत नाह . दडतास पाणीपुरवठा येतो यातले प हले पंधरा िमिनटे 
नळातून प हली हवाच येते या यानंतर पाणी यायला सु वात होते. तर प हले पाणी 
संपुण घाण पाणी येते. आ ण नंतर पंधरा िमिनटांनंतर चांगले पाणी येते. आ ण जायचे 
वेळेस १० िमिनटे पाणी अगोदर िनघून जाते. आयु साहेब हा खूप गंभीर  मा या 
भागाम ये आहे. मी मा या गु कृपा कॉलनी असेल, शा ीचौक असेल, दुगामाता 

कॉलनी, गवळ नगर, वामी ववेकानंदनगर, दघीरोड, आदशनगर, या सगळया 
भागाम ये ावणनगर, महादेवनगर, या भागाम ये आयु साहेब सकाळ  १० ते रा ी १० 
वा.पयत मा या म हला फ  पा या या नळाकडे पाहात राहतात. पा याची वेळ ह  
क फम नाह य. पा याची वेळ ह  िन त नाह य. पाणी कधीपण येते. यामुळे मा या 
म हला भिगनी घरातून बाहेर पडत नाह त. पाणी कधीह  येईल आ ण या वेळेस 
आपण ते भ न यायचे. क  जेणेक न आपले रोजचे काम होईल. हया ीने मा या 
म हला भिगनी घरातून बाहेर पडत नाह त. अशीह  पा याची अ यंत गंभीर प र थती 
आप या शहराम ये आ ण मा या भागाम ये तर साहेब खूपच गंभीर प र थती 
िनमाण झालेली आहे. साहेब या यावर आपण उपाय योजना करायला हवी आहे. 
सव थम आपण पा याची जी गळती होतीय यापूव  आ ह  सभागृहाम ये पाणी गळती 
कळवा आ ण पाचशे पये िमळवा. अशी योजना राब वली होती क  जेणेक न पाणी 
गळती कळायची आ ण ितथे ताबडतोब इं लीमट हायच.ं साहेब आप याकडे भरपूर 
अनिधकृत बांधकामे चालू आहेत. आम या भागाम ये ब डर लोकांची इतक  कामे 
चाल ूआहेत. ितथला प हल ंपाणीपुरवठा र  करा. क  जेणेक न नागर कांना प ह यांदा 
प याचे पाणी िमळेल. आज स या अशी प र थती आहे क  लोकांना प याचे पाणीच 
नाह . आता तु ह  या घड ला लोकांना प हल ं प याचे पाणी पुरवा आ ण नंतर बाक ची 
तु ह  कामं करा आज भरपूर या ठकाणी सगळयांनी सांिगतलेले आहे क  पा याब ल 
काय काय या ठकाणी उपाययोजना करायला पा हजेत. परंतु मा या भागाम ये 
२४X७ कामाची आपण वकऑडर दलेली आहे. पण गेली तीनचार म हने काह च काम 
चाल ूझालेले नाह . वक ऑडर दलेली आहे. अशा ठेकेदाराला लॅकली ट करा. आ ण 
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भोसर या बाजूला आ हाला नेहमीच कंट य ूअसे सांिगतले जाते क  लाईट जाते कंवा 
काह  तर  टे नीकल ॉ लेम आहे. हे असं दर वेळेस का होते. एखादया म ह याम ये 
एखादया वेळेस ॉ लेम होऊ शकतो. परंत ु रोजच जर लाईट जात असेल टे नीकल 
काह   ॉ लेम असेल तर आ ह  काय करायच आ ह  लोकांना काय सांगायच. तु ह  
या यावर उपाययोजना करायला पा हजे. आ ण पंपींगला जी नॉनटे नीकल लोकं 

आहेत. यांना या याब ल काह च नॉलेज नाह . अशी लोकं ितथे काम करतात. साहेब 
माझी आप याला वनंती आहे क  या लोकांना पाणीपुरवठयाम ये काम करायच ंनाह . 
अशा लोकांना ितथून काढून टाका आ ण यांना  याच ान आहे अशा लोकांना ितथे 
या. मा या भागाम ये दोन ठकाणांहून पाणीपुरवठा होतो. एक पांजरपोळव न होतो 

आ ण एक संततुकारामनगरव न होतो. साहेब परवा संततुकारामनगर मधील 
टाक याखाली यावेळेस भजनीमंडळ , म हलाभिगनी सगळे भजने हणत होते 
यावेळेस या पा या या टाक चे पोपडे खाली पडले. या टाक चे कचरल ऑड ट 

झालेले आहे. या टाक चे लाईफ संपलेले आहे. साहेब या टाक चे र यूएशन 
कर याची फार गरज आहे. साहेब मी तु हाला प  पण दलेले आहे. क  ती टाक  
र यूएशन क न न याने ितची थोड शी मता वाढवावी जेणेक न या भागातील 
लोकसं या वाढलेली अस याने या भागातील नागर कांना याची फार गरज आहे. 
आ ण जेणेक न पाणीपुरवठा जो व कळ त झालेला आहे तो सुरळ त हावा. आ ण 
आपण जे पाणी सोडतो मा या भोसर  भागातील गावठाणाम ये साहेब कंट य ू
यव थत पाणीपुरवठा आहे पण मा या शेजारचा भाग या पा यापासून वंिचत आहे 
असा तु ह  दुजाभाव का करता. मग तुमचे अिधकार  असां दुजाभाव का करतात. ते 
तु ह  काह  ठरवून करता का. अस ंका होत ंसाहेब. हणजे या वेळेस नागर क यांचे 
संबंिधत लोक  शेजार या भागात असतात ते आ हांला सांगतात क  ताई तीकड 
भरपूर पाणी आहे आ ण आप याच भागात का असं होत.ं याची काह  कारणे आहेत 
साहेब. यावेळेस टाक  ओ हर लो होती ओ हर लो झालेल पाणी परत तीथ यांना 
येत आ ण ितथे कंट य ूपाणी राहते. दवसभराम ये पाच ते सहा तास ितथे पाणी 
राहते. तर आम या गवळ नगर या भागाम ये पा याचा खूप ॉ लेम आहे. तर मा या 
भागातील पा याचा   फार गंभीर आहे साहेब. तर  या सव गो ीचा वचार क न 
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मा या भागातील पाणीपुरवठा तसेच शहरातील पाणीपुरवठा देखील िनयिमत करावा 
अशी नागर कां या वतीने मी वनंती करते.              
मा. यांका बारसे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, मा. सभागृह. मा. आयु  
साहेब सवच नगरसेवकांनी संपूण पंपर  िचंचवड मध या शहराचा व कळ त 
पाणीपुरवठा ब ल भरपूर त ार  केले या आहेत. याच त ार  मा या आहेत या 
त ार  परत रपीट कर यापे ा मी आप याला असे सुचव ू इ छते क  हे जे 
अिधकार वग खरतर ते सगळ कं ोलींग अिधका-यां या हाताम ये आहे. हे अिधकार  
आपण बदली करताय एखादया अिधका-याची त ार आली, जे.ई.ची त ार आली क  
आपण इथ याइथ ं बदली करतो. हया बदली करणाम ये थोडासा बदल केला. 
महानगरपािलका टू महानगरपािलका जर यां या घरापासून यांना जर लांब ठेवले, जरा 
आठ-दहा जर  बद या अशा झा यातर सगळया अिधका-यांवरती तुमचा वचक बसणार 
आहे. याबाबतीतह  तु ह  गंभीरतेने दखल या. मा. मु यमं याशी याबाबतीत आपण 
चचा करावी. अशी मी तु हाला वनंती करत.े कारण हया महानगरपािलकेतून डायरे ट 
नािशकला, औरंगाबादला, पु याम ये अशा लांबलांब ठकाणी हयां या जर बद या 
झा या तर िन त येकां या काय मतेम ये बदल घडणार आहे. याच माण ेतीन 
वषापे ा अिधक ठेकेदार आहे या ठेकेदारां या हाताखालची लोकं जे हॉ हमनचे काम 
करतात. टाक चे कॉक  सोडतात मग या ठेकेदारां यावरती कं ोल ठेवायचा असेल तर 
हयांना पण परत परत रपीट कर याऐवजी दुस-यांना ठेके दया. लंबर लोकं जे आहेत 
ते सु दा आप या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कमचार  आहेत. यां या सु दा 
बद या जे.ई. माणेच लांबलांब के यातर यां यावरह  कं ोल राहणार आहे. थोड शी 
आपण स  पावले उचलली तर एकदम स म पावले उचलली तर आप या पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेचा हा पा याचा पुरवठा सुरळ त होइल. आता सगळेच सांगतात 
क  धरण भरलेले आहे १०० ट के. मग या धरणापासून टाक पयत ये पयत िन तच 
कुठेतर  गळती असेल, गळती काह  १०० ट के नसेल २० ट के असेल १५ ट के 
असेल, १० ट के असेल   बाक चे ८० ट के जर  पाणी आप या टाक म ये आले 
पा हजे ना. हवा येती हणजे खरच वाईट प र थती आहे. िन तच आ ह  सगळेच 
जण या संकटाला सामोरे जात आहोत. आ ण हयाचे जे टे नीक आहे, सगळयांना 
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सांिगतले जाते क  टे नीकल ॉ लेम, टे नीकल ॉ लेम परंत ु हे टे नीकल ॉ लेम 
हणजे माणसेच आहेत. या माणसांवरती जर कं ोल करायचा असेल तर यांना 
यां या जागा बदला आ ण जागा बदलाय या असतील तर या इथ याइथ ंन बदलता 

या महानगरपािलकेतून या महानगरपािलकेत करणे हा एकमेव पयाय तुम या 
सगळयांसमोर आहे. आपण िन त या याबाबतीत गंभीरतेने दखल या. आ ण आताच 
सांिगतले क  भामा आसखेड कंवा पवना डॅमचे पाणी आप यापयत येणे. या योजना 
लवकरात लवकर आप यापयत कशा राब वता येतील. याबाबतीत मा.आयु  आ ण 
या याम ये कुठलाह  प  अशा मुलभूत गो ीसाठ  प ासाठ  मी भांडणार नाह . 
मूलभूत गरजा हया नागर कां या आहेत आ ण या नागर कांचे ितिनधी हणूनच 
आप यासमोर मांडत आहोत. आता आम या भागात या गोफणेता नी पण सांिगतले. 
क  टाक  कमकुवत झालेली आहे. म हलां या ठक ठकाणी आ हाला सभा या या 
लागतात. यांना त ड दयाव े लागत.े उ रे दयावी लागतात. पण ताथूरमाथूर उ रे 
आहेत ती एक णापूरती. एक आठवडयापूरती, पंधरा दवसांपूरती. या यापे ा जा त 
आ ह  यांना क ह स क  शकत नाह . अशा वेळ  आ हाला यां या आ ोशाला 
आ ण संतापाला सामोरे जावे लागते. तो संतापह  आ हांला सहन करण आमचे कत य 
आहे असे आ ह  मानतो. आ ण आ ह  शांतपणे यां या िश या सु दा झेलत आहोत. 
कारण आमचे कत यच आहे िश या खाण ेसु दा. कारण आ ह  जर यां या ांना 
उ रे देऊ शकत नसेल. आ ण आम या ांना जर अिधकार  उ रे देऊ शकत नसतील 
तर ती लाजेची बाब आहे आम यासाठ . यामुळे मी महापौरांना असे सांगेन क  हयांची 
बदली करणे. आ ण ते पण घरापासून लांब करणे. हा एकमेव पयाय आहे हया बाबतीत 
आपण गंभीरतेने वचार करावा, ध यवाद.  
मा. पौ णमा सोनवण े -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, मा. सभागृह.  मा. 
आयु  साहेब आज गंभीर सम या इथ ंचिचली जात आहे. पुण पंपर  िचंचवड शहराला 
कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठा आ ण अपूरा पाणीपुरवठा होणे ह  शरमेची बाब आहे. 
नागर कांना आपण मूलभूत सु वधा पुर वण ेगरजेचे आहे. नागर कांकडून आपण कर 
घेतो परंत ु यव थत पाणी न िमळण ेह  खूप शरमेची बाब आहे. अिधका-यांना नेहमी 
पा या वषयी वचारले तर ते उडवाउडवीची उ रे देतात. महापौर, आयु  यां याकडे 
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त ार केली तर हे अिधकार  परत द ुसर उ रे देतील. उ रे बदलतील. आपण पुण 
काय मतेने काम कर त आहात तर न क च ह  जी गो  आहे ती चांग या कारे होऊ 
शकते. दुसर गो  पाणी येताना पा याचे जे टायमींग आहे आम या इथ ं बहुतांश 
कामगार म हला आहेत. यां याकर ता यांचे हणणे आहे क  पा याचे शेडयूल कंवा 
पा याची वेळ बदलून िमळावी. हणजे अिधका-यांना वचारल ंहोते परंत ुते हणले क  
अशी वेळ चज नाह  करता येणार. पण तुम या तराव न काह  िनदश करता आले 
तर बघा. पाईपलाईन सु दा ब-याच वषापूव या आहेत भागात या. यात गटार चे 
पाणी  िमसळून येते तर अिधका-यांना या वषयी पण सांगा. बरेच वषापूव या या 
पाईपलाईन आहेत. या चज करणेत या यात. दुसरे हणजे ब-याच वेळा पंप बंद आहे 
असं कारण दले जाते. या याकर ता अिधका-यांनी दुसर यं णा नेहमी स ज ठेवावी. 
का तर पंप बंद आहे सारख ंहे कारण नागर कांना आ हाला नाह  देता येत. नागर क 
लोक आम यावरती राग य  करतात. दुसरं जो पंप नेहमी बंद असतो या याकर ता 
महा वतरण आ ण पाणीपुरवठा यांनी सम वय साधावा. आ ण पाणी यव थत याव ं
या याकर ता य  करावेत. या यित र  धरणाम ये १०० ट के पाणी असताना जर 
शासन आ ण अिधकार  उ रे यव थत देत नसतील. तर हे शासनाचे अपयश आहे 

अशी खंत य  करत.े आ ण महापौरांनी यां या सवाना िनदश देऊन पाणी सुरळ त 
करावे. अशी आशा य  करते आ ण थांबते, ध यवाद. 
मा. िनतीन काळजे –  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, मा. सभागृह.  आज 
आप या सव सहका-यांनी शहरातील पाणीपुरवठया वषयी चचा केली. सगळयांचा 
आ ोश पाहून असं वाटल ंक  खूपच वाईट प र थती आहे. सगळयां या भागाम ये 
तशीच प र थती आहे. साहेब यावेळेस एक वषापूव  मी महापौर असताना 
पाणीपुरवठयाबाबतीत िमट ंग घेतली होती. याचवेळेस थोड  मा हती घेतली असता 
आप या शहराला पूव ची पाणी परवानगी होती ती ४८० एमएलड  इतक  होती. 
या यानंतर हे शहर दुपट ने वाढलेले असताना सु दा आपण तेच पाणी सव शहराला 

पाणीपुरवठा कर त आहोत. थमत: मला सव स माननींयाना अस सांग याची इ छा 
आहे. याबाबतीत कोणीह  राजकारण केले नाह  पा हजे. कारण क  हा सव नागर कां या 
ज हाळयाचा  आहे. आज आपण संद प वाघेरनी सांिगत या माण ेमला तर  अस ं
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वाटत क  बंद पाईप लाईन आपली होणं कठ णच आहे. परंत ुभामा आसखेड असेल 
आं ा धरण असेल यामधून आप याला पाणी परवानगी भेटलेली आहे या मा यमातून 
जशी हणावी अशी पावले आप या शासनाकडून उचलली गेली नाह . हे नाह  हटलं 
तर  शासनाचे अपयश हणावेच लागेल. आज आम या ामीण भागाम ये जर 
पा हलं तर सगळयांत शेवट  आम या ामीण भागाचा काह  भाग येत असतो. या 
भागाम ये यावेळेस तीन ठकाणाहून पंपींग क न शेवट या ठकाणी आ हाला पाणी 
येत असते. येत असताना आठवडयाम ये कमीत कमी दोन ते तीन वेळा येक 
ठकाणी काह ना काह  अडचण येत असते. ती अडचण येत असताना सगळयात जा त 
फटका शेवट या भागांना जा त बसत असतो. मुळात आप या शहराम ये अिधकार  
काम करतात. परंत ु याम ये पाणीवाटपाम ये  थोडं मी राजकारण नाह  हणणार 
परंत ु यांचा िन काळजीपणा हटला तर  चालेल. कारण का क  अिधकार  या 
भागाम ये पाणीपुरवठा कमी होतो, ओरड येते लगेच ते या  भागाला १०-१२ एमएलड  
पाणी वाढवून देतात. दुस-या भागामधली ओरड आली क  या भागामधला कमी क न 
द ुस-या भागाम ये पाणीपुरवठा वाढवून देतात. साहेब, मुळात आज आपली अशी 
प र थती झालेली आहे. आडातच नाह  तर पोव-यात काय येणार आहे. आज मला 
असं वाटत ंक  वत: आपण साहेब जरा जा त ल  देऊन भामा-आसखेड, आं ाचा जो 
क प आहे ए ा पाणी उचल याचा. तो लवकरात लवकर पूण करावा अस ंमला 

वाटत.ं कारण का क  तो जर क प पूण झाला तर मला असं वाटते ख-या अथाने 
आम या ामीण भागामधील पाणीपुरवठा सुरळ त होईल. आज अशी प र थती 
झालेली आहे आम या भागाम ये आ ह  कोटयावधीची कामे क न पाणी फर यासारखे 
झालेले आहे. खूप वाईट प र थती आहे साहेब. आज आपण यावेळेस गे या वष  
दवसाआड पाणीपुरवठा केला होता. परंत ु यावेळेस दवसाआड पाणीपुरवठा क न 
आपली प र थती सुधारली नाह . मला अस ं वाटत ं साहेब आपण सव प ाचे 
गटने यांना एक  घेऊन येक भागाम ये दवसाआड पाणीपुरवठा करावा. आ ण या 
भागाम ये पाणी जात नाह  या भागाम ये ेशरने पाणी सोडले तर पाणी जाईल 
साहेब मुळातच व न पाणी नाह य. यामुळे खाली पाणी जाणार नाह . यामुळे 
दवसाआड पाणीपुरवठा करावा अस ंमला वाटत.ं क  जेणेक न दवसाआड पाणीपुरवठा 
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के यामुळे ेशरने पाणी काह  भागाम ये जाईल, दुस-या दवशी दुस-या भागाम ये 
ेशरने पाणी जाईल. आज अपण आ ह  यावेळेस त ार करतो. येक वेळेस 

अिधका-यांकडे त ार के यानंतर अिधकार  कंवा लंबर असेल तो काय करतो. 
आम या समाधानासाठ  इकडं पाईपलाईन उकर ितकडे पाईपलाईन उकर. व नच पाणी 
नाह  आ ण खाली उक न काय साहेब. यामुळे वरतून समान पाणीवाटप हावे. अशी 
मी तु हाला वनंती करतो आ ण आप या ामीण भागाम ये एक तर नवीन 
नागर करण खूप वाढत आहे. आ ण या माण ेपा याचे वाटप होत नाह य. मला वाटत 
जवळजवळ ५० ट के अनिधकृत नळ कने शनस असतील यासाठ  पण आपण थोड  
कारवाई क न अनिधकृत बांधकामांना पाणी पुर वले जाते. लोकांनी अनिधकृत नळ 
कने शन घेऊन ते पाणी बांधकामांना पण वापरले जाते. यावर पण आळा बसला 
पा हजे. आ ण सव अिधका-यांची एक त र या बैठक घेऊन सव गटने यांना बोलवून 
नगरसेवकांना देखील बोल वले तर चालेल. आ ण दवसाआड पाणीपुरवठा करावा अशी 
माझी वनंती आहे. थांबतो जय हंद जय महारा .  
मा. सुिनता तापक र - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
ध यवाद महापौर गेली दड तास मी वाट पहातेय. पा यासार या गंभीर वषयावर 

येकजण चचा कर त आहे. तर मला एक असं सांगायचय दू षत पा याब ल. 
सु वातीला दू षत पाणी येक नळाला येते. जवळजवळ तास ते दड तास नागर क 
तो नळ चाल ू ठेवतात. ते पाणी वे टेज जात.े जर पहाटे चारला पाणी आले तर ते 
साधारणत: सहा साडेसहानंतर व छ पाणी येते. नंतर पा याचा ेशर कमी होतो. मला 
वाटत ंआप या महारा  शासनाचे धोरण आहे पाणी अडवा, पाणी जरवा. तर पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या शासनाच अस ं आहे क  पाणी अडवा, नगरसेवकांची 
जरवा. कारण तु ह  पहायला गेले तर येक नगरसेवक सांगतात क  पहाटे चार 
वाजलेपासून आ हाला पा यासाठ च फोन येतात. पा याचा इतका अ यंत गहन  
आहे क  वचारता सोय नाह . महापौरसाहेब मी तु हाला एक वनंती करते क  आता 
आपण या ठकाणी शालेय भेट  द या याच माण े तु ह  ऑल ओ हर पंपर  
िचंचवड शहराम य े या मोठया मोठया सोसायटया आहेत. ितथे अचानक भेट  दया. 
तर तु हाला कळेल क  ितथे नळ कने शन कती अनिधकृत दलेले आहेत. नाह  या 
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अिधका-याचे धाबे दणाणलेले तर बघा. कारण का थतीच तशी आहे. सोसायटयांना 
पाणी भरपूर आहे. सामा य नागर क पण कर देतात ना. येक ठकाणी सोसायट ला 
कमीत कमी चार ते पाच नळ कने शन जा त आहेत. यांचेकडे वर या लोअरपयत 
पाणी येतेय. खालची टाक  पण पूण भरतीय. मग सामा य नागर कांनाच हा  का. 
मोटार  लावतात ते बरोबर आहे. खालची पा याची टाक  यांची पूण ेशरने भरतेय. 
तर तु ह  जी शाळना अचानक हजीट दलीय.  याच माण ेतु ह  पंपर  िचंचवड 
शहरात या मोठया मोठया क म या झा यात. ितथे अचानकपणे हजीट दया. 
तु ह  िचंचवडला देणार असाल तर िशवाजी महाराजांनी जो गिनमी कावा वापरला होता 
या माण े तु ह  दुसर कडे जा. भोसर ला जावा. वा हेकरवाड ला जा. हणजे तु ह  

सांगा एका ठकाणी आ ण जा दुसर कडेच. हणजे ितथले लोक शाबूत राहतील. पण 
द ुसर कडे तु ह  जर गेलात अचानक तर ितथली थती तु हाला कळेल. तस ंमी एक 
सांग ूइ छते क  आम या ग भागाम ये कधीच तांबे साहेब येत नाह त. भागा या 
िमट ंगला उप थत नसतात. पाडाळेता नी सांिगतले. पाडाळेताई आ ण आ ह  शेजार  
आहोत. यांचे जे द:ुख आहे तेच माझे द:ुख आहे. पा या या टाक चे २०१६ म ये 
भूमीपूजन झाले होते. आता २०१८ चाल ूआहे वक आडर झालेली आहे. अजुन सु दा 
ितथे पा याची टाक  बांध यात आलेली नाह . याची चौकशी आयु साहेब आपण ज र 
करावी. एवढ बोलून मी थांबते जय हंद जय महारा . 
मा. उषा ऊफ माई ढोरे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
महापौर साहेब पा याचा ावर चचा झालेली आहे. खरतर या महानगरपािलकेम ये 
पंचवीस वष झाली हा कारभार पहात असताना प ह यांदाच हा  आ टोबर 
म ह याम ये हा उदभवलेला आहे. याचे कारण आहे पा याची पातळ  कमी झाली. 
टे नीकली आता ॉ लेम झालेला आहे. १०० ट के पा याची पातळ  कमी झाली 
टे नीकल  ॉ लेम आला असेल येऊ शकतो. आपण पण माणस ंआहोत आप याला 
पण कधी कधी कुठला तर  आजार होऊ शकतो. आ ण आप याला कुठेतर  ास 
आप या शर राला होऊ शकतो.  याच प दतीने हा कार घडलेला असावा. जर  
करण या ठकाणी पाणी पातळ  कमी झाली हणून घडलेले असेल कंवा टे नीकली 

काह  ॉ लेम आलेला असेल. तर याला पयाय हणून मला वाटतं क  पाटबंधारे खाते 
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यावेळेस पाणी देत असते. यावेळेस आयु साहेब आपला अिधकार  या ठकाणी हजर 
असतो का. महापौरसाहेब यावेळेस आपण पाणी घेतो ४८० दशल िलटर. हे पाणी घेत 
असताना आपला ह काचा संबंिधत अिधकार  कायकार  पाणीपुरवठा जो कोणी लडकत 
असतील कोण असतील ते या ठकाणी हजर असतात का. ते काह  झोपा काढतात का  
क  जे काह  पाणी आप याला उचलायच ंअसते ते तेवढे पाणी आप याला िमळतय ंका. 
आप याला पाणी आलेले आहे का. जर आलेले नसेल तर या ठकाणी आपला अिधकार  
कुठेतर  कामचुकारपणा करतोय कंवा पाटबंधारे खाते हे आपली दशाभूल करतेय. हया 
प दतीचा कारभार या ठकाणी पाणीपुरवठयाचा झालेला आहे. खरतर कोणीतर  मु ाम 
खोड  करतयं का हा देखील वचार आप याला चौकशीम ये केला गेला पा हजे. 
आयु साहेब शहराम ये आपण ठरा वक काळाने आपण पाणीपुरवठा कर त असतो. 
मला वाटत ंक  ८० या इले शनला आ ण नंतर ९२ चे इले शन झाले. यावेळेस 
आपण येक वॉडवाईज बोअरवेल केले या हो या. यावेळेस ह भागाम ये िमट ंग 
झाली. आयु साहेब यावेळेस मी आप याला हणले होते क  तु ह  आम या 
भागाम ये आलात. पण आ ह  जे  तु हाला कामे सांगणार आहोत यावर तु ह   

ॲ शन घेणार क  नाह . यावेळेस तु ह  हणाले होते क  माई न क  आ ह  हयासाठ  
इथ ंआलो आहोत. तुम या ांवर आ ह  दखल घेऊन या यावर कायवाह  आ ह  
क . मला या ठकाणी आप याला सुिचत करायच ंआहे क  बोअरवेल यावेळेस ८० व 
९२ साल या इले शनला आ ह  केले या आहेत. या बोअरवेल आज जागेवर आहेत 
क  नाह त. या आहेत या पूण गंजले या आहेत, मोडले या आहेत. अिधका-यांना  
सांिगतले क  अिधकार  वेगळ च कारणे सांगतात आ ण दशाभूल करतात. क  ती लोकं 
तोडतात. आता ती लोक खटके वाजवून या बोअरवेल तुटले या असतील. पण आज 
जी अशी प र थती झालेली आहे यामुळे आप याला पाणीपुरवठा कमी पडतोय.  पण 
पयाय हणून हया बोअरवेल आप याला चाल ूकरायला पा हजेत. इले कवर हया 
बोअरवेल चाल ूके या पा हजेत. या या ठकाणी बोअरवेल आहेत या या ठकाणी 
महापौरसाहेब आपण कपडे धु या या सोयी सु वधा के या पा हजेत. या ठकाणी या 
म हला बटन टाकून पाणी चाल ूकरतील, कपडे धुतील. म हला या ठकाणी धुण,े भांड  
क  शकतील अशा कारचे येक शहराम ये जर आपण बोअरवेल कामे इले कवर 
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केली तर या ठकाणी डायरे ट पाणी येते आपण आपले येणारे पाणी हे प यासाठ  
वापरले तर आपला फायदा देखील होईल. भामा-आसखेडचे पाणी आपण १०० ट के 
घेणार आहे. आपण जर घर बांधायला काढले तर पाया खांदावा लागतो. हे करायला 
लागते ते करायला लागते. यािशवाय आपले घर उभे राहात नाह . कॉलम झा यानंतर 
आपण लॅब टाकतो. याच माणे हया कामाला आता िनतीन महापौर होत.े यांनी 
आता आप याला सांिगतले. आपण ते पाणी १०० ट के उचलतोय. आपण काय म 
महापौर आहात. तुम या अ ट हपणा आ ह  पाहतोय. शाळेला हजीट दली. आता 
सुिनताता नी सांिगतले क  तु ह  अशा कारे हजीट दया. पण हजीट देत असताना 
नागर कां यावर कुठलाह  अ याय होणार नाह . पाणी गळती पाणी गळती याचा अथ 
काय. तुमचा िनयम आहे २०१२ पयत. या यानंतर नवीन नळ कने शन देणार. जथ 
लोक राहतात ितथ पाणी घेतात. मला असं हणायच आहे क  पा याची गळती हणजे 
काय आपल पाणी जर कोणी चो न नेत असेल तर वापर या या पा याचा वापर जर 
जा त होत असेल तर आ ण अिधकृत आप या शहराला पाणीपुरवठा कमी पडत असेल 
ती गळती तु ह  थांब वली गेली पा हजे. अशा कारचे आप या अिधका-यांनी ते काम 
केले गेले पा हजे. आता आमचे िनतीन हणाले क  दवसाआड पाणीपुरवठा करा. पण 
ते श य नाह  कोणाला मा य आहे का. सगळया म हलांना मा य आहे का, बलकुल 
नाह . हे काय करतील आंघोळ करतील, ना ा करतील. माल कपडे घालून बाहेर 
पडतील. पण तो चुक चा िनणय आहे. याचा खुलासा झाला पा हजे. ठ क आहे. 
िनतीनचे दोनाचे चार हात हावेत याह  शुभे छा आहेत. येक वाडाम ये एक एक 
दवस हजीट दया. एक दवस पाणी नाह  दले तर  चालेल. पण दवसाआड पा याचा 
वचार महापौरसाहेब आपण क  नका. खरतर सगळयांनी सगळया अडचणी सांिगत या 
आहेत. पाणीपुरवठयाम ये अडचणी आले या आहेत. क  जेवढे पाणी घेतोय परंतु पुव चे 
शहर आ ण आताचे शहर. अिधकार  तेच सांगतात पा याची पातळ  कमी झाली कंवा 
टे नीकल ॉ लेम झाला. कुठेला टे नीकल ॉ लेम नाह  असं माझ मत आहे. कुठेह  
पा याची पातळ  कमी झाली नाह . जी गावे तु ह  महापािलकेत समा व  केलीत या 
भागाम ये आपला पाणीपुरवठा जो होतो तो जु या भागाम ये पाणीपुरवठा वाटला 
गेलेला आहे. असो, पाटबंधारे खा याला व ासात या. जो अिधकार  असेल यांनी जर 
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सांिगतलं असतं तर आ ह  मा य केले असत.े क  टे नीकली ॉ लेम आहे. पा याची 
पातळ  कमी आहे, कुठे गाळ साचला आहे. तोच नाह य आ ण तु ह  पाणीपुरवठयावर 
चचा करता. भयंकर चुक चे आहे हे. तेथील अिधकार  याम ये अितशय हुशार आहेत. 
खरतर पाटबंधारे खा याचा वचार पण करा आयु  साहेब. काय हया याम ये ॉ लेम 
आहे याचा अ यास करा आ ण आम या शहराला दररोज भरपूर पाणीपुरवठा रोज चार 
तास का होईना ेशरने दया ह च वनंती करते आ ण थांबते.  
मा. काटे वाती -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. माझा 
आता जवळजवळ अधातास झाला, एक तर माझा हात दुखतोय, हात वर करतेय तर 
अजुन हात दुखायला लागला. हणून मी सारखे हणत होते क  मला बोलायला चा स 
दया. आता पा यावरती बर च चचा झालेली आहे. महापौर साहेब मी तु हाला एकच 
सांगते क  माझा दापोड , फुगेवाड , कासारवाड  असा भाग आहे.  कासारवाड तून मला 
पाच वाजलेपासून फोन चाल ूहोतात. फुगेवाड मधून सात वाजलेपासून फोन चाल ूहोतात 
आ ण दापोड तून जवळजवळ रा ीचे एक ते दड वाजेपयत फोन चाल ू असतात. 
कशासाठ  तर पा यासाठ . ताई पाणी आले नाह . ताई पाणी आले नाह  कारण व न 
येणारे पाणी दापोड  शेवटचे टोक आहे. आ ण दापोड त पाणी व न येतानाच कमी येते. 
टा या भर या जात नाह त. कमी ेशरने येते या यामुळे दापोड , कासारवाड , 
फुगेवाड ला पाणी देणे खूप मु क ल झालेले आहे. पाणी व न का येत नाह .  पाणी 
व न का येत नाह  कधी पंपळे सौदागर व न येते. तर कधी गुरव पंपळयाव न येते. 
दर आठवडयातून तीन ते चार वेळा पाणी येतच नाह .  मग ते पाणी दापोड करांना 
दयायच ंकसं, पुरवावयाच कसं. दोन मीटर टाक  भरली क  ते पाणी ेशरने िमळत 
नाह . एक तर मा या वॉडम ये जवळजवळ ७० ट के झोपडप ट  एर या आहे आ ण 
या लोकांचे रोजच ेमोच चाल ूअसतात. मी मा या ले हलवर कसे ते मोच हँडल करते 

ते माझे मला माह त आहे. रा ी या ११,१२,१ वाजेपयत म हला मा या दारात येऊन 
बसतात. यांना मी काय उ र दायचे. का पाणी येत नाह . मोटस लावतात. तर मोटस 
का लावतात तर पाणी ेशरने येत नाह . पाणी ेशरने सोडले तर मोटस लावता येणार 
नाह . परंत ुमोटर लावूनह  या नळाला पाणी येत नाह . ब-याचशा ठकाणी आता 
लाईन बदलले या आहेत. हणजे आता लाई स टाकले या आहेत. नवीन लाईन 
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टाकली तर  याला पाणी ेशरने येत नाह . दहा नळांपैक  एका नळाला पाणी येते 
आ ण ेशरने पाणी येत नाह . वेळ पण इतक  विच  आहे. क  मा या भागात 
कु पढ त लोक आहेत, अपंग लोक आहेत. हातानी व पायांनी. रा ीचे एकएक 
वाजेपयत पा याचे टायमींग जर यव थत नाह  झाले तर रा ीचे एक वाजता, दड 
वाजता यांना पाणी भरावे लागते. सकाळ  यांना सहा वाजता कामाला जावे लागते. 
रा ी या एकएक दड दड वाजेपयत यांना जागावे लागते. कधी पाणी आले तर येते 
नाह तर येत पण नाह . एकएक वाजेपयत वाट पाहून यांना पाणी िमळत नाह . तर 
दापोड  हे शेवटचे टोक आहे. आता पंपर  िचंचवड शहराचा पाणीपुरवठा व कळ त 
झालेला आहे. पण हया दापोड तील जवळजवळ गेली दड वष झाले मी सारखा 
पाठपुरावा करते लोकांना पाणी िमळाले पा हजे. मोच, आंदोलने करते. तर  या 
पा याम ये काह ह  बदल झालेला नाह , सुधारणा झालेली नाह . मला फ  एकच 
सांगायच आहे क  जे व न पाणी येते ते सगळ कडून फ न शेवट  मा या दापोड त 
येते. दापोड करांना अजूनपयत कधीह  वेळेवर पाणी िमळालेले नाह . कधी येते ते कमी 
ेशरने येते. व न येणा-या पा या या जर टा या भर या, पण टा या भरतच नाह त. 

दोन मीटर टाक  भरली क  पाणी कोणाकोणाला देणार. ते दडतास पण देऊ नका. एक 
तास पाणी दया पण ते ेशरने दया. कारण प हले अधातास इतके घाण पाणी येते. 
आ ण िलकेजचे माण मा या वॉडात जा त आहे. चुक चे टॅब मार यामुळे े नेजचे 
पाणी या याम ये िश न घाण पाणी लोकांना यावे लागते. ब-याच वेळेला मी त ार 
केलेली आहे क  घाण पाणी येते, घाण पाणी येते. ते घाण पाणी ब-याच कुजले या 
जु या लाई स आहेत. अ रश: हात मारला तर ती लाईन तुटते इतक  विच  
प र थती आहे. तर मला एकच सांगायचं आहे क  पाणी आ हाला ेशरने दया. एकच 
तास दया पण ेशरने दया. एवढ  मी तु हाला कळकळ ची वनंती करते. आ ण मला 
बोलायला संधी दली. याब ल तु हाला ध यवाद देते.  
मा. वैशाली काळभोर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
महापौर साहेब, दोन तास झाले आपण पा या वषयी बोलतोय आ ण म हलांचा गहन 

 आहे. अगद  यां या ज हाळयाचा  आहे. खरतर दड वषापासून मी सु दा 
थायी सिमतीम ये सद या असताना पा याचा मा या भागात खूप मोठा  होता. 
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पण ता नी असे देत कंवा आ ह  तो भ श पासून आम या खंडोबा माळपयत 
अमृत योजनतंगत आपण लाईन टाकली आहे. भागात या काळभोरनगरचा कंवा 
तुळजाईव ती, द वाड , व ठलवाड चा  सुटला असला तर  मोहननगरमधील अधा 
भाग हा वेणीनगर या टाक व न आहे. आ ण तेथील  खूप गहन आहे. ितथे 
उंचावरचा भाग अस यामुळे पाणी पोहचत नाह . हणजे वेणीनगर महापौर 
तुम याकडे या टाक व न पाणी येते याच टाक व न आम याकडे पण पाणी येते. 
द ुसर गो  आपण आप या आंतररा ीय मानांकानुसार आप याकडे १३५ िलटर ती 
य  पाणी दयायचे आपण कबूल केले आहे, आपण देतो. पण आज आपण बिघतल 
तर आप या येक मानसी आपण २१७ पाणी देतो. हणजे काह  भागात ६० असेल, 
८० असेल, ३०० असेल हे २१७ आ ण १३५ यामधले ८२ िलटर पाणी जाते कुठे. हे 
बिघतले पा हजे. गळती आहे. अनिधकृत बांधकाम आहेत. हणजे सगळयांचे हे  
आहेत. हे िनयोजनपुवक केले पा हजे. दुसर गो  रावेत बंधा-याचा  आहे. आज 
आ ा जो परवा  आला क  रावेत बंधा-याची ले हल कमी झाली होती. तर आपण 
जर रावेत बंधा-याची उंची वाढ वली कंवा याचा जर  सोड वला तर दोन दवसाचे 
पाणी का होईना या बंधा-याम ये साठले जाईल. आ ण हा  येणार नाह . मला 
वाटत महापौर आ ह  माग या २०१२ पासून २०१७ पयत नगरसेवक होतो यावेळेस 
पा याचा  कधी आला नाह . सांगायचा उ ेश एकच आहे क  यावेळेस लाईटचा 
कंवा पंपींगचा कधीह  आ हाला शासनाकडून सांग यात आले नाह . आता जे काह  
सारख सांग यात येते क  लाईट फे यूयर आहे, पंपींग आहे. हे जे  आहेत पूण 
शहराम ये आ ण पा याचा जो ॉ लेम आहे. पंपींगचा अस ू देत. हे का आता  
िनमाण झालेत. ठ क आहे लोकसं या वाढली. इतक  लोकसं या वाढली क  अगद  
दोनतीन म ह यांम ये पा याचा  िनमाण झाला. मला नाह  वाटत पाचसहा लाख 
लोकसं या वाढली असेल तर आपले मे ो शहराम य े जातेय का. आज आपण 
माटिसट कडे वाटचाल कर त आहोत. पंपर  िचंचवड माटिसट  आहे आ ण 
माटनेसकडे वाटचाल कर त आहोत तर  या गो ी मह वा या आहेत. दुसर गो  

आपण मी टँड ग किमट म ये असताना आपण या टा या येक भागात येक 
ठकाणी टा या बांध याचे िनयोजन केलेले आहे. आ ण या या वक ऑडर दले या 
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आहेत. तर याचे काय आहे हे आप याकडून खुलासा हवाय. न क  ती टाक  बांधणार 
आहे का या याम ये टाक म ये पाणी कुठून देणार आहोत. पाणी कुठून देणार आहोत. 
आ ण टाक चे बांधकाम का होत नाह  याचा खुलासा हवाय. द ुसर गो  दू षत पा याब
दल आता अिनता तापक रता नी वषय मांडला. दू षत पाणी हा खूप मोठा गहन  
आहे. आ ण दू षत पाणी आप याकडे येते एसट पीव न. वॉटर टमट लँट आहे. ितथे 
न क  पाणी ट होते का हा  िनमाण होतो कारण आम या भागात कंवा शहरात 
ब-याच ठकाणी अस वाचतेय आ ण येक ठकाणी बघतेय क  दू षत पाणीपुरवठा 
होतो. दू षत पाणीपुरवठा होत असताना जे हा आपले अिधकार  टे ट करतात यावेळेस 
दोन ठकाणी टे ट करतील दुस-या दवशी  दोन ठकाणी टे ट करतील. म हना 
म हना हे पाणी दू षतच राहते. कालपरवाची गो  आहे मा या ठकाणी दू षत 
पाणीपुरवठा आज १५ दवस झाले तर  अजून लाईन टाकताय. यांनी आठ दवस 
य  केले मॅडम आ ह  बघतोय,  करतोय  ठ क आहे करताय बघताय सापडत 

नाह य. पण तु ह  लाईन टाकणार दू षत पाणीपुरवठा म हनेम हने लोकांना देणे हणजे 
खूप चुक ची गो  आहे. आ ण ह  शोकांितका आहे. या यामुळे डग,ु मले रया सार या 
गो ी आप याकडे वाढत चालले या आहेत. कच-याचा  देखील गहन आहे. मी 
पा या वषयी बोलतेय. डगु, मले रया बाबत साहेब मी तु हाला कती वेळा सांिगतल ंक  
हया यापूव  डगुचा स ह होत होता. येक घराघरात जाऊन आप या आरो य 
वभागाकडून  स ह केला जात होता. तो आता स ह केला जात नाह . यामुळे डगुचे 
माण आता वाढलेले आहे. तर  मला अस ंवाटत ंक  हया गो ीकडे जरा जा त ल  

देऊन पा याचे िनयोजन जर केले तर िन तपणे पा याचा  सुटेल. अशी मी वनंती 
करते आ ण थांबते.   

मा.बाळासाहेब ओ हाळ - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
महापौर साहेब, खरोखर गे या १५ दवसांम ये ५ ते ६ मला म हलां या मोचाला त ड 
दयावे लागले. मा या जागी दुसरा कोण असता तर खरोखर याने झाडू आ ण लाटणे 
घेऊन आले असते. आताच ता नी सांिगतले, िनतीन आ पांनी सांिगतले. क  एक 
दवसाआड पाणी करावे. हे तर पुढची गो  आहे परंतु पह ल जे पाणी िमळतेय 
या यासाठ  लाटण ेआ ण खराटे घेऊन आले होते. हया वषयाला या १५ दवसांत मी 
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यांना पाच वेळा त ड दले आहे. हयाचे कारण आता ते तु ह  ओळखून यायचं 
कोणाला मारायच ंते. तर खरोखर आज या म हला मोचाचा एकच सूर चाल ूहोता. 
आ ण हे काय जाणून बुजून केले जातेय का मला काह  कळत नाह . या याब ल 
तु ह  वत: वचार करावा. काल या मोचामध या म हला अस ं हणत हो या महापौर 
साहेब. क  खरोखर आ हाला पूव च ेसरकार बर होत.ं यावेळ  आ हाला असा ॉ लेम 
न हता. परंत ु यासाठ  तु ह  टाळया वाज व याची गरज नाह य. कारण का तर 
या याम ये काह च बदल झालेला नाह . परंत ु बदल झाला पा हजे. परंत ु बदल 
कर याकर ता मला वाटत ंक  ब-याच मा या सहका-यांनी सांगीतल अिधकार  वग, 
अिधकार  वग. पण आडातच नाह तर पोह-यात  कुठून येणार आहे. काय करणार 
अिधकार  तर . यांना मी चार वेळा बोलतोय. चार वेळा बोलणार, रागवणार. काय क  
शकतो आयु  साहेब. काय करणार तुमचा डे यूट  तर . तुमचा ए झी यूट ह आ ण 
तु ह  जबाबदार. तु ह  या यावरती अगोदर िनयोजन केले पा हजे दर वषाला आिथक 
िनयोजन होते अहवाल येतो. परंत ुपा यावर काय िनयोजन होतच नाह य. हे जबाबदार 
तु ह  आहे. खालचा डे यूट  कंवा जेई कोणी जबाबदार नाह . तु ह  लडकत साहेब 
असतील तांबे साहेब असतील अशा अिधका-यां या जागेवर मला वाटते क  या 
खाल या जे ना टाका. बदली करा बघा यांना अनुभव तर  भरपूर आहे. नुसते काम 
करणारे अिधकार  नकोत. माझे िम  संद प वाघेरे मगाशी बोलत होते. क  रा ी दड ते 
दोन वाजेपयत लडकत साहेब काम कर त होते. अहो, काम करणारे नकोय ओझे 
वाहणारे अिधकार  नकोय. डो याने काम करणारे अिधकार  पा हजेत हणजे बु द म ेने 
काम करणारे अिधकार  पा हजेत. तर यासाठ  मला तर तुम या ब ल अिभमान 
वाटतोय. परंत ुमनात कुठेतर  काह तर  पाल चुकचुकतेय. यात आता मी तु हाला 
एवढं जर  प  बोललो आयु  साहेब. लडकत साहेब आ ण तांबे साहेबांवरती तु ह  
जर काटेकोरपणाने कंवा अगद  काळजीपूवक ल  जर दले तर १०० ट के फरक पडेल 
परंत ु याह  पे ा िनयोजन खूप मह वाचे आहे. पा याचे िनयोजन झालेच पा हजे. दर 
वषा माणे येक वष  जर आिथक िनयोजन करतो तर मला वाटत ंक  आता वाघेरे 
साहेब हणले चार ीज कमी झाले तर  चालतील. अहो, साहेब जनता जर जगली 
तरच या मे ो आ ण ीजव न वास करणार आहे. याकर ता या जनतेला तु ह  
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पाणी दले पा हजे. मूलभूत गरजा द या पा हजेत. मूलभूत गरजा जर पूरव ूशकत 
नाह  तर मला वाटतय आता तुषार कामठे बोलले मी दोघांचे अिभनंदन करतोय. आ ण 
बारसे ता नी पण चांगला वषय मांडला. परंत ुतो आज वषय नाह य यामुळे मी या 
वषयाकडे वळत नाह . या दोघांनी तर खूप अितशय मह वाचे वषय मांडले. 
महापौरसाहेब अनिधकृत नळ कने शन तर मा या भागात जवळजवळ ७५ ट के 
तर  अनिधकृत नळ कने शन आहेत. या याम ये  भाडेक  या ॉपट ज आप या 
भागाम ये, आप या महानगरपािलकेम ये न द वले या सु दा नाह त. फ  या 
ॉप जमधून भाडे घेतले जाते. एक तर या थािनक मालकाचा याम ये फायदा 

होतो. आ ण आता जे सव सामा यांचे जे हाल होतात. मला वाटते तापक रता नी 
आताच सांिगतले क  सव सामा यांच ेजे हाल होतात. १०० ट के हा जो म यमवग य 
आहे तो देखील होरपळला जातोय. जु या जु या ब डर लोकांना चारचार कने शन 
दलेले आहेत. या चार कने शनमधील दोन अिधकृत आहेत दोन अनिधकृत आहेत. 
यांना १०० ट के महापौरसाहेब पाणीपुरवठा होतोय. आ ण बाक चे यांनी एक गुंठा 
दड गुंठा दोन गुंठे जागा घेऊन बांधलेले आहेत. यांना पाणी िमळत नाह . चाळ त या 
माणसाला पाणी िमळतेय परंत ु यांनी एक दड गुंठा जागा घेऊन घर बांधकाम केलेय 
यांना पाणी भेटत नाह य. मला वाटत क  लम ए रयाम ये एमबी कॅ पमधून मला 

दोन कं लेट आ या आहेत. मग तो म यमवग य अ रश: होरपळून मरतोय. क  तो 
करतोय, टॅ स देतोय. तो वग सगळयात जा त मारला जात आहे. महापौर साहेब 
तु ह  अनिधकृत नळकने शनबाबत जा त ल  दयावे. ामीण भागाम ये सु दा 
अनिधकृत टप-याला पण कने शन दलेले आहेत. मी वारंवार सांगतोय महापौर साहेब. 
पा या या टाक बाबत मी िनवडून आ या आ या अज दलेला आहे. दोन ते चार 
म ह यात टाक चे काम क न भेटेल. आजतागायत २४X७ चा वषय आलेला नाह .  
अहो ते खडडयात गेले २४X७ आहे ितथे पा याची टाक  बांधून आ हाला आम या 
भागाला पा याचा  िमटवावा. महापौर साहेब आ हाला जनतेने िनवडून दलेले 

आहे. यांचे  इथ ंमांड यासाठ  आ ण तु ह  इथ ंआ हाला  बोलायची संधी देता 
याब ल मी तुमचे आभार मानतो. आयु साहेब गे या ह याम ये तीन ठकाणी 

मेटन स करायचे होते. मला वाटते क  अ हरे साहेबांनी सांिगतले पा याची लाईन ह  



58 

 

   

  

पूण खराब झालेली आहे. ती लाईन बदली करायची. २५ ते ३० कुटंूबांना पाणीच 
िमळत नाह . या ठकाणी पा याची लाईन टाकायची ठरवल परंत ुमला अ हरे साहेबांनी 
उ र काय दले मा हती आहे का ती यांची मजबूर  आहे मला यांचेब ल ेष नाह य. 
यांची मजबूर  आहे साहेब. ह आय ह  कंपनी कामच कर त नाह  साहेब. आपण 
यांना टडर का देता. अस या कंपनीला टडर का देता यांना काढून टाका आप याकडे 

महानगरपािलका ह  कोटयाधीश महानगरपािलका आहे. या यासाठ  पयाय िनवडला 
गेला पा हजे. हणून मी मगाशी हटल ंक  दडदोन वाजेपयत जागणारा अिधकार  
नको बु द म ेने काम करणारा अिधकार  पा हजे हणून. साहेब हया यासाठ  
आप याला जर एखादा ठेकेदार आप याला वष झाले बेवकूफ बनवतोय. तर आपण का 
या या अगोदर िनणय घेतला नाह . कंवा याला पयाय का दला नाह . दुस-या सव 
ठकाणी आपण पयाय शोधतो. तर अशा ठेकेदारा या बाबतीत पयाय का शोधला जात 
नाह . महापौर साहेब तु ह  वत: जातीने ल  घातले पा हजे. याच माण े तुमची 
शाळेची हजीट झाली या याब ल तुमचे अिभनंदन करतो. याच माण ेयाबाबतीत 
देखील अपे ा आहे क  तु ह  वत: जातीने ल  घाला. आ ण हा पा याचा  
सोड वलाच पा हजे. आ ण हया ठेकेदाराला प ह यांदा लॅकली ट करा. परंत ुआपण 
काय करतो क  एका ठेकेदारावर वसंबून राहतो. महापौर एकावरती वसंबून राहायची 
आप याला गरज नाह . याला पयाय असावा हणून तु ह  याला पयाय दया. 
याचबरोबर मूलभूत गरजा मी सांिगतले. कच-याचा  पण असाच पडलेला आहे. 

आज सांगतो क  मी एक गे या सहा म ह यापूवी राजीनामा देतो हणून सांिगतले होत ं
या याम ये माझा प हला  होता क  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा कचरा. 

कारण का क  ह  आपली मुलभूत गरज आहे. या मूलभूत गरजेवरती काह ह  कोणी 
वचार केलेला नाह . आ ण या याम ये आपआपसात जे वाद होत होते. हे रटडर 
दोन वेळा अपडाऊन अपडाऊन या यावर काय िनणय झाला हे आ हाला अजुनह  
मा हत नाह . फ  होणार आहे गाडया भेटणार आहेत. गाडया भेटतील या आशेवरती 
आ ह  पाच वष घालवणार आहे. मला बोलून दया. कोणीह  मला अडवायचे नाह . 
अडवायची गरज नाह य.  

मा. महापौर – बाळासाहेब बोला तु ह , बोला. बोला. 
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मा. बाळासाहेब ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, आयु साहेब गे या एक म ह यापासून 
याच ठकाणी एकाच ठकाणी अ हरे साहेबांना बोलवा तु ह  एकाच ठकाणी ितथला 

जेई काम करतोय. दू षत पा यासाठ  मला या काळभोर हणून य  आहे. आ ण 
एक वा हेकर हणून य  आहे यांचा मला सकाळचा फोन आला. मी अ रश: 
साहेब मी कजदाराचा पण कधी फोन बंद केला नाह . परंत ुदोन दवस झाले मी यांचा 
फोन टाळला आहे. याच कज असत ंना याचा देखील फोन कधी टाळला नाह . परंत ु
महापौरसाहेब आज याचा फोन मी घेतला नाह . काल ह  घेतला नाह  मा याकडे 
मी ड कॉल आहेत. तर या मेटन ससाठ  टडर िनघणे गरजेचे आहे.आ ण मटेन स 
कर यासाठ  मला वाटत आज पाणी पुरवठयाम ये येक जण हणतो फायना स 
नाह य. आम याजवळ फायना स नाह य पुढे जा. हणजे आ हाला पा हजे अशी 
तरतूद नाह य. जे जुने रेट घेतलेत या जु या रेटने आ ह  काम क  शकत नाह . 
याम ये आ हाला परवडत नाह . यामुळे टडर भरत नाह . एकच ह आय कंपनी 

आहे. आ ण ती कंपनी तो मालक इकडे पहात सु दा नाह . अशी ती ह आय कंपनी 
आहे. मी अिधका-यां या बाबतीत बोललो अिधका-यांचा दोष नाह . कारण आडात नाह  
तर पोव-यात कुठून येणार. दरवषाला िनयोजन साहेब झालेच पा हजे या ठकाणी एवढच 
मी बोलतो आ ण तु हाला मी वनंती करतो क  या यावरती तु ह  अगद  काळजीपूवक 
महापौर साहेब ल  घालावे, ध यवाद. 

मा. बाब ू उफ ेमकुमार नायर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. 
सभागृह. महापौर साहेब सभागृहाचे जे कामकाज आहे याचे लाई ह कसा काय चालू 
आहे, कोण दलय याना परमीशन.  

मा. महापौर – लाई ह कोण करतोय. लाई ह कोण करतो.  

मा. बाब ू उफ ेमकुमार नायर – या प दतीने जर कामकाज असेल तर किमशनर 
साहेब तु ह  पण जबाबदार आहेत या याम ये. शासन पण जबाबदार आहे. ऐकून 
या. तु ह  लाई ह जर करायच ंठर वलं असेल तर तो िनणय असेल तर तो िनणय 

तु ह  सव सभासदांना सांगणे गरजेचे आहे. तस ंअसेल तर सव लाई ह चान सला 
तु ह  अिधकार दया. ह  प दत नाह य. महापौर साहेब तुमची आ ण किमशनरची ह  
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जबाबदार  आहे. सभागृहात जर अस ंचालत असेल तर तुमच ंकाय रसपॉ सीबीलीट  
आहे ते पण सांगा. आ हाला िभती नाह य आ ह  पण ा सपरंट प दतीने भाषण 
दयायला तयार आहोत. परंत ुसभागृहाम ये हे येक सभासदांना पण मा हत असायला 
पा हजे क  लाई ह चान स आहेत. तु ह  थायी सिमतीम ये ओपनअप केले. तस ंइथ ं
पण ओपन केल ं हणून सांगा ना तु ह  सद यांना. काह  ठरा वक लोकांची जर तु ह  
इथ ंइमेज ेक कर त असेल तर हे चुक चे आहे महापौर साहेब.  

मा. महापौर – लाई ह कोणी चाल ूकेला असेल तर तो लाई ह बंद करा.  

मा.बाब ूउफ ेमकुमार नायर – महापौर साहेब, कोण करतय हे कुठ याह  सभासदांना 
सांग याची गरज नाह य.  इथ ं से यु रट  काय करतोय. यां यावर कारवाई करा 
तु ह . माझ हणण े हेच आहे क  से यु रट  काय करतोय. उदया तु ह  या 
सभागृहा या कामकाजासंदभात जर िमड याला आ ण प लीकला तु ह  जागा दली 
असेल तर आ ण चुक चे लोक ितथ येऊन, बसू जर कामकाज वेगळया प दतीने याचा 
फायदा घेत असेल तर महापौर साहेब तुमची आ ण किमशनरची जबाबदार  आहे.                                                                                             

मा. महापौर –  िमड यावाले  लाई ह बंद करा.  लाई ह बंद करा. संपूण या 
सभागृहाम ये जे काह  घडतय. ते तु ह  उदया वतमानप ाम ये देणारच आहात. परंत ु
ते लाई ह बंद करा. या चानलचा लाई ह चाल ूआहे तो लाई ह बंद करा. बाप ूकाटे 
तु ह  बोला. 

मा. बाप ूऊफ श ू न काटे – मा. महापौर साहेब आपण हया सभागृहाम ये जे काम 
करतोय ते आपण संपूण िमड याला चानलला लाई ह कर याची सुचना करा अशी माझी  
वनंती आहे. अशी माझी सुचना आहे याला तु ह  अनुमोदन दया.  

मा. िसमा सावळे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. मा. 
महापौर साहेब आताच मा. बाप ूकाटे यांनी जी सुचना मांडली याला माझे अनुमोदन 
आहे. 
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मा. महापौर – येथून पुढे हे सभागृह लाई हम ये चालेल. येथूनपुढे िमड या वा यांना 
मी या ठकाणी सवाना सांग ूइ छतो सव नगरसद य, सव नगरसद या या ठकाणी 
नगरसद यांची देखील मागणी आलेली आहे क  आजपासून या ठकाणी कोणताह  चानल 
कोणतीह  िमड या हे सभागृह यावेळ  जनरल बॉड ची सवसाधारण सभा या पंपर  
िचंचवड शहरासाठ  चाललेली असेल यावेळ  हे शहर हे सभागृह िमड या या लाई हवर 
राह ल.   

मा.बाप ूऊफ श ू न काटे –  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
खरतर अड च तासांपासून फ  पाणीपुरवठयावर आपण चचा कर त आहोत. अितशय 
गंभीर  या शहरातील आहे. कारण कालपयत मी या वषयासाठ  मा. महापौरसाहेब 
तु हाला सांगत आहे. या िमट ंगम ये आपण वॉ हमन पासून लंबर, तुम या जेई, 
डे यूट , कायकार  पयत भाषण केले होते. आज आपण सकाळ च आयु साहेब काह  
ठरा वक गटनेते प नेते यांना बरोबर घेऊन से टर २३ ला आ ह  िमट ंग केली. सवच 
नगरसेवकांनी आप या सुचना आयु साहेब आप यापयत पोहोच वले या आहेत. येक 
जण आप या भागातील पा याची टाक , पा याची िस ट म पाणी कमी येतेय कंवा 
शासनला धारेवर धरतेय. खरतर साहेब माझे असं हणण ेआहे क  आपण या यातून 

काय उपाययोजना करणार आहोत. याच आपण थोड यात सगळयांच बोलण 
झा यानंतर आयु साहेब तुम या प दतीने जर मांडल ंतर साहेब सवाना कळेल. खर  
व तु थती काय आहे क  या डॅममधून रावेत बंधा-यापयत पाणी येते मगाशी वाघेरनी 
सांिगतल ंक  ते इर गेशन डपाटमटचे आहे. याची उंची तो पाहतो तीन इंच कमी 
झाले, चार इंच कमी झाले. तेवढया माणात तो  पाहतो याचा उ ेश असा आहे क  
आप याला पुढ या जुलैपयत आप या शहराला पुरवावयच ं आहे. या शहराची ोथ 
आपण २००४ त े २०१८ पयत पा हला. भ व यात लॅनींग करताना साहेब आपण जे 
काह  करतो समजा मा याइथ ंजो भाग आहे. पंपळे सौदागर असेल, पंपळे गुरव 
असेल, वाकड असेल.  पंपळे िनलख असेल. तर सवात जा त सोसायटया हया पंपळे 
िनलखम ये आहेत. ब ड ंगसाठ  यावेळेस आपण साहेब परिमशन देतो मा या पंपळे 
सौदागर भागाम ये ५० ट के लॅ ट सोसायट म ये आहेत ते रसायकल क न ट 
क न पाणी वापरत नाह त.  माझी अशी सुचना आहे क  आपण या ठकाणी कारवाई 
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करावी. जेणेक न ट केलेले पाणी सोसायट तील गाडन, वगैरे भागाम ये वापरले तर 
बोअर ंगचे पाणी परत वापरात येईल. आपण ब-याच ठकाणी ब ड ंग परमीशन देतो 
अशा ठकाणी आपण कंपलसर  करावे. रेनवॉटर हव ट ंग िस ट म ह  क पलसर  झाली 
पाह जे. या सुचना सांग याचे कारण क  साहेब तु हाला खूप काह  बदल करावा 
लागणार आहे. शहराची वाढती लोकसं या जर आपण पा हली तर २००४ ला असलेली 
लोकसं या आज २२ लाखापयत पोहोचलेली आहे. आप या शहराला एकच धरणातून 
पाणीपुरवठा होतो तो हणजे पवना धरण. दुसरा वषय जर आपण पा हला तर भामा-
आसखेडमधून आप याला १६७ एमएलड  पाणी मंजुर साठ  आपली मा हती होती. तीन 
वषानंतर ती परवानगी साहेब कॉलॅ स झाली. आता योगायोगाने सकाळ च आ ह  ितथे 
बसलो होतो. माझे िमञ राहुल कलाटे इथ ंआहेत सभागृहाम ये वरती सेना आ ण 
आम या भारतीय जनता पाट ची स ा आहे. या डपाटमटचे िमिन टर आहे 
मा. वजयभाऊ िशवतरे तर माझी राहुल कलाटना वनंती आहे क  आपण मा.िशवतरे 
साहेबांकडे पाठपुरावा क न आपण प  न पाहता आपण लवकरात लवकर या 
फाईलची परवानगी आणावी. हणजे आपण काय क  शकतो तर सकाळ  आपण 
पा हलं क  िचखलीम ये ड यूट पी लँट साठ  लँड अ वीजीशन पूण झालेले आहे. 
भामा आसखेडचे पाणी ितथे जर आणले साहेब. तर शहराम ये दरवष  आप याला 
पाणी िमळणार आहे. ितकडया या भागातला ब-यापैक  साहेब  िमटेल. आता 
बाळासाहेबानंी सांिगतले क  येका या भागाम ये इललीगल कने श स खूप आहेत 
साहेब. तु ह  यांनी एक मुदत दया भले एक म ह याची दया, दोन म ह याची दया. 
जेवढे इललीगल कने श स आहेत साहेब. ते पूणपण ेबंद करा. तशी सुचना संबंिधत 
सव अिधका-यांना दया. खरतर तुम या काह  अिधका-यांचे आ ह  कौतुक करतो 
साहेब. असं हणत नाह  क  कुठ याच अिधका-यांचे आ ह  कौतुक कर त नाह . 
सकाळ च आ हाला लडकतसाहेबांनी चांग या प दतीने समजून सांिगतले आहे. 
शहरातील पाणीपुरवठयाची जी काडा िस ट म आहे ती कशा प दतीने ऑपरेट होते. ते 
पाह यानंतर काह  अिधकार  आमचे रटायर झालेले जाधव साहेब असतील 
दुधेकरसाहेब असतील. आ ह  तांबे साहेबांनाह  काह  दोष देत नाह . ॅ ट कली काह  
गो ी अशा आहेत क  िचंचवड ॅ ह ट ला पाणी गेले क   
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कुठ या िस ट मवर कोण पाणी घेतं  यासाठ  आपण एक क सलटंट ठेवावा. आ ण 
२४X७ आपण संपूण शहरात राबवतोय. या ठकाणी आपले चार कॉ ॅ टर आहेत. 
माझी एक तु हाला सुचना आहे साहेब क  २४X७ जोपयत होत नाह  तोपयत समसम 
माणात मला नाह  वाटत क  भागाला पाणी िमळेल. हे सकाळ च तु ह  आ हाला 

सांिगतले आहे. तर यासाठ  तु ह  ितकडे फोकस करा. आप या काह  अिधका-यांची 
मानिसकता पण तु ह  सांभाळून या. पाणीपुरवठा हणजे र कच आहे, जेई, डे युट , 
ए झ यूट हसाठ . बरेचसे अिधका-यांना जर वचारलतर पाणीपुरवठयाम ये 
जा यासाठ  कोणी तयार नाह त याच कारण काय क , याची मानसीकता तीकड होत 
नाह . हणजे आप या महानगरपािलकेम ये पाणीपुरवठयाला काम करतो हणजे 
याला सगळ आहे. यांचे ॉ लेम सॉ ह कर यासाठ  जस आज सकाळ  आ ह  

काह जण बसलो होतो असं काह  िसनीअर नगरसेवकांना किमट म ये या मग 
याम ये भाऊसाहेब भोईर असतील, योगेश बहल असतील, प नेते असतील, 

मंगलाताई कदम आहेत, िसमाताई सावळे आहेत यांची एक किमट  करा. या 
डपाटमटवर िनयंञण या किमट च राह ल. या किमट या मा यमातून यां यावर 
कारवाई कर या या सुचना ते करतील, यामुळे लंबर ले हल पासून हॅलमन पयत 
अिधका-यापयत  कं ोल येईल. शहराचा पा याचा  एकदम मह वाचा  आहे. 
आज सकाळ च आम या दोन नगरसेवकांनी आंदोलन केलं. कारण या भागाम ये 
पाणीच काह  जात नाह .  िस ट म माणे तु ह  परत याची कायशाळा या. समजून 
या दोषी कोणी आढळलतर याच िनलंबन झाल पाह जे. माझी सभागृहाला वनंती 

आहे क  हा  सोडव यासाठ  य  करावेत. जस सं दप वाघेरे यांनी सांगीतल क  
मुळशी डॅम मधुन पवना डॅम म ये पाणी आणा. वरती आमदार आहेत, खासदार 
आहेत. भामा आसखेड या ठकाणी काह  तांञीक अडचणी येतात जर भामा आसखेड 
पासून एमआयड सीम ये पाणी आणलतर पण तेथून १०० मी. लाईन आणलीतर  
चालेल पण शेतकर  काह  ठकाणी होऊ देत नाह त. याला जबाबदार  जागामालकाची 
पण आहे यां याह  अड अडचणी आप याला समजून या या लागतील. या 
िस ट मवरती काम कर यासाठ  आपण पुण वेळ दयावा. आताच मला ह ड ओ 
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दाखवला आपले लंबर, आपले हॅलमन या ठकाणी हॉ व खुप आहेत याच मे टेन स 
करत नाह त. या याम ये दगड, लॅ टक या पश या असतात तर  खाल या 
लोकांनाह  सूचना दया यात. पाणीपुरवठयाची आठवडयाला जर  िमट ंग घेतलीतर  
चालेल, ध यवाद.               

मा. भाऊसाहेब भोईर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
या ठकाणी पाणीपुरवठया या संदभात आपण बोल या माण े आ ण आपण 
ठर व या माणे सव सभासदांना  या ठकाणी यथा मांड याची मला संधी दली आहे. 
परंतु या गो ीचा कधी कधी फायदा पण होत असतो आ ण तोटापण होत असतो. 
यावर उ ेक खूप झाला. खूप वेळ बोलून झाले क  राग आपोआप शांत होतो. यांना 

काय बोलायचे तो बोलू दया. नंतर आ हाला काय करायच आहे ते आ ह  करणारच 
आहे. कारण का तर सायकॉलॉजीकली एक असत ंक  यांना बोल ूदया. काय बोलायच 
ते बोल ूदया. सवा या ती  भावना या ठकाणी य  केले या आहेत. मा. आयु साहेब 
मी पसनली आता तुम या वषयी मा या भावना य  करतो. क  मला आजपयत 
कळल नाह  क  तुमच ंनेमक आयु  हणून या ठकाणी ज ूझा यानंतर माझ ंहे उ  
आहे. माझ ंहे येय आहे आ ण ते मी सा य कर यासाठ  कोणाचाह  जर  दबाव आला 
तर  मी मागे हटणार नाह . असं एकह  मला या दड वषात दसल ंनाह . मी पंचवीस 
वष या सभागृहाम ये आहे. ीकर परदेशी आले आ ण यांनी अनिधकृत 
बांधकामांसंदभात येय डोळयासमोर ठेवले. दलीप बंडसाहेब आले यांना कती 
आमदारांचे, खासदारांचे दबाव आले. अ जतदादांचा सु दा दबाव आला. परंत ुवेळ संगी 
अ जतदादा देखील यां या पाठ शी उभा रा हले. आयु  साहेब मी ामा णकपणे 
कोणताह  हेत ूनसताना या शहराम ये उ ेक नसताना या सभागृहाम ये माझा प हला 

 कोणता असेल तर तो पाणीपुरवठयाचा. तो ह  जुल ै म ह यात हणजे ऐन 
पावसाळयात हणजे धरण चांग या प दतीने भरभराट ला आ यानंतर. या 
कालखंडाम ये मी तो  उप थत केला होता. यावेळ  ती भ व यातील वादळापूव ची 
शांतता होती. ती होती या कालखंडाम ये. पण आता याचा उ ेक झाला. आयु साहेब 
मी साधे  वचारले होते मला अपे ा होती तुम याकडून. शेवट  अस आहे क  
वगाम ये कोणताह  वदयाथ   वचारतो. हयावर देखील ब-याच वेळेला याचे 
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आ मिचंतन कर याची संधी िमळत असते. अिधका-यांना कंवा िश कांना. तु ह  
आमचे मु या यापक हणून जर बसलेला असालतर आमचे दुदव काय आहे ते आ ह  
व वध प ा या मा यमातून मत य  कर त असतो. तु ह  मा  तुमच ंएकच असत ं
आयु  हणून तुम याम ये गटबाजी नसते. आम याम ये तो ॉ लेम असतो. याचा 
तर तु ह  फायदा घेत असता. आयु साहेब मी तु हाला  दले होते. या 

ासंदभात मी भावना य  के या हो या. िनतीन काळजे महापौर होते यावेळेस. 
यांनी यावेळेला िमट ंग घेतली होती  मला बोलवल होत ंिमट ंगला. या ठकाणी काय 

चाललंय क  आप यांकडे ह  सु वात आहे मी यावेळेस देखील बोललो होतो आ ण 
आता देखील बोलतोय. जगाम ये जे कोणत ंमहायु द होईल. तर ते पा यासाठ  होईल. 
काल सुरेश देशमुख या ठकाणी सोलापूरहून आम या साखर कारखा याम ये गळ त 
हंगामासाठ  आले होते. मी वषयां र कर त नाह  वषयालाच ध न बोलतो आहे. 
यांनी सांिगतले क  आम याकडे उस उ पादन हे केवळ पुण े ज हया या मा यमातून 

होते. आप या मुळा, मुठा आ ण पवना धरणा या जीवावर उजनी भरते. हणजे 
ग हाला बारा एकरला जेवढे पाणी लागते. तेवढे एक एकरला उसाला लागते. चार एकर 
जो भात लावलेला असतो. तो भात पा यावर अवलंबून असतो. चार एकरला जेवढे 
पाणी भाताला लागते तेवढे उसाला एक एकरला लागते. हणजे पाणी उसाला जा त 
लागते. सगळयात जा त उ पादन सोलापूरला िमळते ते आप या पा यामुळे. 
आप याकडे काय झाले मा हती आहे का. ीमंत बापाचे बघडलेले पोरगे असते. तशी 
म ती आलेली आहे तर कोणती म ती. या याम ये आ ह पण आलो. ८० कोट  
पयाची दरवष  तूट असते. नगरपािलका महानगरपािलकेचा अ यास कर त असते. 

काय परदेशात जायची गरज नाह . सांगली, िमरज, कूपवाडला जा. नािशकला जा 
पगाराला पैस ेनाह त. हयांचे पगार थांब ूदया. बघा कसे घरप ट , पाणीप ट  दणादण 
वसूल होतील. ८० कोट पयांची आप याकडे तूट आहे तर  आपण िनवांत आहे. 
कोणीह  काह  कर त नाह त मी वषभर पाहतोय. सगळे  मी तुम याकडे दलेत. मी 
वैय क कारणासाठ  दलेले नाह त.  असा येतो क  पाणीपुरवठया या संदभात 
तुम या समोर  उप थत केलेत. ते प ीय  न हते. या शहराचे  होते. कोणी 
गांभीयाने घेतले. पाणीपुरवठया या एका अिधका-याचा मला फोन नाह . मी मा हती 
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घेतली. एक अिधका-याचा मला फोन आला नाह . आयु साहेब तुम याकडून अपे ा 
होती मला. या संदभात पाच  होते. दोन  तु ह  क च शकत नाह . एक ा 
ब ल अंमलबजावणी चालू आहे, दोन ांब ल भ व याम ये मी वाटचाल कर न. काह  
कोणाला गांभीय नाह . ८० कोट पयाची तूट आप या बजेटम ये आहे. ८० करोड 
पये पा यात जातात. २०१५-२०१२ ला मला माह त नाह . आप याकडे अनिधकृत 

बांधकामांना नळ कने शन दे याचे आप याकडे बंद केलेले आहे. माझा  आहे 
शासनाला. क  यांनी चॅलज वीकारावे. २०१५ नंतर २०१८ पयत एकह  अनिधकृत 

घर या शहराम ये झालेले नाह . यांना अ जबात पाणी िमळाले नाह . जे चोर  करतात 
ते सुजलाम सुफलाम आहेत आ ण जे टँ स भरतात आ ण ईमानदार ने काम करतात 
ते हंडे घेऊन मोच घेऊन नगरसेवकांकडे येतात. सगळे धंदेवाईक आहेत. बोलवा एका 
कायकार  अिभयं याला यांना काय माह त असत.े या अिधका-यांना काह  कळत 
नसत.ं पाणीपुरवठा पंपर  िचंचवड शहराम ये भारताम ये सगळयात जर प हलं शहर 
कोणत ं असेल तर पंपर  िचंचवड फ  पवना डॅममुळे. पवना डॅम दु काळा या 
कालखंडाम ये सु दा शेवट या कालखंडाम ये १० ते २० ट के पाणीपुरवठा िश क 
असतो. कधी ऐकलय का क  पवना धरण आटलय हणून. मी तर पंचवीस वषात 
ऐकले नाह . हया यामधले  कोण  त  असेल तर या मा या समोर. पण आमची 
मानिसकताच नाह य. कारण का क  बाक ची टडस, वकास, चंड जोरात अस या 
कारणाने  इथ ंकाय फायदा आहे उगाच डो याला ताप क न. आ ण हे सगळ साहेब 
मानिसकता असायला हवी. आप याला खुप कठ ण प र मामधुन एखाद  संधी िमळत 
असते आयु याम ये काम कर याची. तु ह  अिधकार  आहात आ ण अिधकार  हणूनच 
आपलं वतन असू दया. मी सांिगतल साहेब क  सज कल ाईक असतो ना तसा 
हड कर ाईक करा एकदा. सगळेजण कसे सापडतात बघा दणादण. परंत ुआपली 
मानिसकताच नाह . आपण सगळे जण कशात अडकलात मला ते ह  कळलं नाह . मग 
तुम यावर आरोप करावा तर काय आरोप करावा. मा याकडे काह च नाह . मग काय 
आरोप िस द करणार. काय िस द केले ते ह  तुम याकडे सांगायला काह  नाह . मोठ  
अडचण ती आहे साहेब. तुम याब ल मा या मनाम ये संशय वगैरे काह च नाह . जे 
काह  असेल ते मी बोलत असतो मला काह  फरक पडत नाह .  असा येतो जे 
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नाह य ते नाह य. परंत ु  असा येतो क  तु ह  काय िस द केले. संशय तुम याब ल 
कशावर यायचा. परंत ु  असा येतो क  पाणीपुरवठा सुरळ त हो यासाठ  फ  
आपली मानिसकता नाह . तु ह  जर ठरवल ना अिधका-यांनी काह  वकासा मक 
भ य द य काम आहे. ितथे अितशय काळजी असते. ती पटापट केली जातात. ती कामे 
जर आपण सहा म हने बाजूला ठेवली ना मग बघा  पाणीपुरवठा कसा सुरळ त होतो 
ते. या ठकाणी टा यांचा तर सुळसुळाट झाला आहे पंपर  िचंचवड शहराम ये. तु ह  
सगळे जा त लांब नका जाऊ पाणीपुरवठा कसा करायचा. मुंबईत जा मुंबईत. एवढ 
पसरलेले मुंबई आहे. धारावी बिघतल ं तर िभती वाटते. सगळया ठकाणी जाऊन 
आलेलो आहे मी या ठकाणी पा हलेले आहे. एक तास पाणी येत फ  यांना मा हती 
असते. सगळया मुंबई्ला हे मा हती आहे क  फ  एक तास पाणी असते. आ या 
चोवीस तासाम ये हे िनयोजन केले जाते. आप याकडे कधी पाणी येते याचा भरवासाच 
नाह . जस सोनू हणालाना तु यावर भरवासाच नाह  तसा हयां यावर आता भरवसाच 
रा हलेला नाह . या सगळया प र थतीचे भान ठेवल पाह जे. कारण का क  तुमची 
मानिसकताच नाह य हे काम करायची. कतीह  िमट ंगा या महापौर साहेब. आता 
श ु न काटनी जे सुच वले आहे तीच भूिमका आहे. मुख नेते मंडळ ंचे कारण का 
आपण भाषणबाजीम ये काय होते आयु  हणतील कंवा आयु  हण यापे ा 
शासन हणेल. कारण का शासन मी पाहतोय. शासन हणजे शासनच असते. 
शासनाचे िनयम ह  तेच करतात, यांना काय बोलायचे आहे ते एकदाच बोल ूदयात. 

आपण इतके समाधानी असतो क  माझ मत मी मांडल.ं आता मी िनधा त झालो. हे 
सगळया प दतीचे िनयोजन कोणी करायच असेल तर श ु न काटनी सांिगत या माण े
एक वषापूव  मी हे बोललोय. ोसेड ंग आहे. माझ भाषण तु ह  या ठकाणी ऐका. 
आं ा क पाचे असेल. बंद योजनेचे असेल या उपाययोजना आहेत ना. काह  बोलावे 
तर लगेच या या प ीय राजकारण सु  झाले क  मुळ मु ा बाजूलाच राहतो. 
अिधकार  लगेच खूष होतात क  आता बरोबर लाईनवर आले. परंत ुमु ा असा येतो क  
परवा मी सगळे य पाहत होतो क  हे सगळेजण यव थत पाहतात. क  हयां यात 
आता वाद सु  झालेत. बस आता. आमचआमच काम चाल ूदया. पाणीपुरवठयाम ये 
गांभीयाने पहा.  आयु साहेब तु हाला मी आ हान देतो. आ हान समजा हे काय माझ 
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य गत आ हान नाह य. क  मला लढाईला जायच नाह य. पाणीपुरवठा सुरळ त करा 
साहेब. आता या वातावरणाम ये सगळे िचडलेले आहेत. मी गटने यांना, वरोधी 
ने यांना, प ने यांना वनंती करतो क  हयाच वषयावर ह  सभा तहकूब करावी. हया 
शहराची काह  घो षत ांती नाह  कंवा अंतररा ीय  नाह त, अशी काह  प र थती 
नाह . तु ह  आप या शहराच ंकाय चाललय तेवढं पहा. दो ह  ने यांनी िमळून ठरवा 
क  हे जो पयत सुरळ त होत नाह  तोपयत सभा तहकूब ठेवा आ ण प हली मा हती 
क न या क  कायकार  अिभयंता कती आहेत, डे यूट  कती आहेत. जो लाईनमन 
आहे तो काय करतो. तो रा ी या वेळ  फरत असतो तो कोण या अव थेम ये असतो 
हे कोणी पा हलय. याचा काय म झालेला असतो. याला कोणाचा फोन आला क  तो 
ितकडे फरवतो. हे मी पकडलेले आहे. मी बेताल य य करणार नाह  या 
सभागृहाम ये मला मा हती आहे. श द हे श  असतात हे िलहून ठेवलेले असतात 
कुठेतर . कुणी जर हणलतर मी दोन मीिनटात पकडून आणतो. मला याची नोकर  
घालवायची नाह य. कोण या अव थेत काम करतो. हयाची एक वगवार  या. सगळा 
पाणीपुरवठा सुरळ त होईल. हणून आयु साहेब हे जे  आहेत  उपाययोजना  ह  
मा या ोसड गम ये आहेत. तु ह  वाचा. बंद योजनेचे काय झाले. जाऊ दे ना कोणी 
अडवले  ते अड वले. याला करायच यांनी केले. अहो आता कराना आं ाचे काय 
झाले आता यावेळेस तु ह  या ने यांबरोबर आज बोलतोय ते माझे नेते आहेत. 
आदरनीय अ जतदादा पवार हे माझे आता नेते आहेत. १०० ट के आहेत. पण 
यावेळेस न हत.े आ ह  जे नेते चांगल ंकाम करतात यां याब ल बोलतो. उदया 

ल मणभाऊ जगताप यांनी चांगले काम केले तर  यां या ब ल देखील चांगलच 
बोलणार आ ह . ते आज शहरा य  आहेत. अ जतदादा हा एकमेव नेता असा आहे क  
पहाटे पाचला या शहरात फरायचा. अिधका-यांची तारांबळ उडायची. आता तु ह  परत 
हणताल क  राजकारण काढलं. मला काय फरक पडत नाह .  असा येतो क  

अंकुश कोणाचा रा हला आहे का. का सगळे नगरसेवक ओरडतात. आज तुषार 
कामठेवरती कोणती प र थती ओढावली आहे. पाणीपुरवठया या संदभात आयु साहेब 
मी उपाययोजना दले या आहेत. मी फ  बोलतो,  मांडतो माझी नैितक जबाबदार  
संपली असे नाह  मी या यावर उपाययोजना देखील दले या आहेत. याचे िनयोजन 



69 

 

   

  

करा. साहेब एक ते दड लाख कनेकश स अनिधकृत आहेत. ४० ट के पा याची चोर  
आहे. ८० करोड पये तूट आहे. अहो २२०० ते २३०० कोट चे आ या महानगरपािलकेचे 
बजेट असते. अमरावतीम ये बघा लोक रडतात पगार होत नाह त. एक िमिनटात 
आप याला पळता भूई थोड  होईल. ह  जर  र कम तु ह  वसुल केली ना कती तर  
वकासकामे या याम ये होऊन जातील. आयु साहेब माझे मत मी जुल ै म ह या 
म येच य  केलेले आहे. ते मत मला असे वाटते क  आपण वाचाव.े माझी काह  चूक 
असेल तर मला ती सांगाव. मा याम ये मी दु ती करेन. शासनाची चूक असेल तर 
याबाबत अंमलबजावणी मा  तु ह  करावी. अशी मी या ठकाणी आशा य  करतो. 

सवा या भावनांचा या ठकाणी वचार करावा. जोपयत पाणीपुरवठा सुरळ त होत नाह  
तोपयत सभा तहकूब करावी अशी मी गटने यांना वनंती करतो, ध यवाद.                      
मा. मंगला कदम - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
महापौरांना मी तीन वाजता फोन केला होता. शासनावर जर वचक ठेवायचा असेल 
तर आजची सभा तहकूब करा. जोपयत पाणी , आरो य  आ ण े नेजेचा  
माग  लागत नाह , आ ण जोपयत आ हाला, महापौरांना शासन सांगत नाह , क  हे 
आता माग  लावलय तोपयत सभा तहकूब. असं मी तीन वाजता महापौरांशी फोनवर 
बोलले. आज दोन तास झाले मा. महापौर अध सभागृह येथून िनघून गेलेल ेआहे. 
याचा अथ काय आहे महापौर, क  सगळया सद यांना असं वाटतय क  इथ ंओरडून तर 
काह ह  होणार नाह . हणून ते लोक अ रश: िनघून गेलेले आहेत. परंत ु महापौर 
तु ह   आपण या शहराचे महापौर आहात. तुमचा वभाव मला मा हती आहे. जर 
तु हाला खरच काह तर  करायच असेल तर पूव  काह  लोक हणायचे काम केले तर 
असं कराव.ं तर या प दतीने काम कर त असताना आजपयत तु ह  खरच चांगले 
काम कर त आहात. महापौर साहेब, अशी पा याची प र थती, यावेळेला पाणी न हते 
यावेळेला सु दा अशी वेळ आप यावर आली नाह . आठवतय ंते दवस. आता आपण 

उदया एक दवसाआड पाणी करणार आहेत. पण शेवटपयत पाऊस पडला तर  
आप याला काह  करायची गरज पडली नाह . याची कारण े शोधायला पा हजेत ना 
किमशनर साहेब. आता श ु न काटच ेमी मनापासून वागत कर न, क  यांनी जे 
आता भाषण केले. भाऊसाहेब तर चांगले भाषण करणारच कारण ते िसिनयर आहेत. 
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पण श ु न काटनी जे मॅ यूर ट माण ेसगळ सांिगतल.ं तर तो देखील वचार केला 
गेला पा हजे किमशनरसाहेब. तु ह  आ ह  रथाची दोन चाके आहोत. सभागृहात आ ह  
इथ ंआहोत रथाची दोन चाके आहेत.  ती जर यव थत चालली तर शहर यव थत 
चालणार आहे. आ ण यािशवाय हे शहर यव थत चालणार नाह य साहेब. प ीय 
राजकारण हे िनवडणुक पुरते आहे. वैय क राजकारण सभागृहाम य ेचालत,ं प ीय 
ले हलला राजकारण सभागृहाम ये चालत ं हे जोपयत इथ ंथांबत नाह  हे जोपयत बंद 
होत नाह  तोपयत या गो ी सुरळ त होणार नाह त मा. महापौर साहेब आ ण हणून 
आज या प दतीने आज शहराम ये काम करायला पा हजे. आज अस ंकोणी सुच वले 
का हो साहेब क  रावेतसारखे अजुन एक पंपींग टेशन आप या शहराम ये असले 
पा हजे. का नको शहराला. साहेब करा ना. पंपींग टेशनचा ताव आणा. पंपींग 
टेशन अजुन एक झाले पा हजे. आज पाणी पुरत नाह . उदया एखाद  जर काह  

दुघटना जर घडली मग आठ दवस काय शहराने पाणी नाह  यायच ंका. यासाठ  
शहराला आठ दवस पाणी पुरेल एवढा साठा असला पा हजे. यांनी काय सांगायचे 
अहो साहेब ती सु दा माणसेच आहेत. आता मी लडकत साहेबांशी बोलत असते. मी 
यांना काल सु दा बोलल े यांना मी सांिगतले. मी कती दवस ग प बस ूशकते हे 

तु हालाह  चांगल ंमा हत आहे. तर यासाठ  तु ह  साहेब पाणीपुरवठा हा शहरातील 
यव थत करा. तुम या काय अडचणी आहेत या तु ह  यांना सांगा. साहेब तु हाला 
काय मदत लागत असेल तर आ हाला सांगा. परंत ुआ ह  सु दा यां या एकदम 
अंगावर धावून, जा त गो ी बोलून उपयोग नाह . साहेब पूव  देखील तु ह  
पाणीपुरवठयात काम केलेले आहे आ ण आताची जी प र थती आहे लडकतसाहेब 
यावेळेस पंपींग टेशनला होते. आज यांना तु ह  बाहेर काम दलेले आहे. आज 
यांना काम जमो तर वेळ तर लागणार आहे ना आ ण मग ते व कळ त झालेले 

आहे. २००५ सालापासूनच ंलडकत साहेबांचे व न आहे क  पंपर  िचंचवड शहराला 
२४X७ चे पाणी दयायचे. परवा दवशी मला आठवले. आ ह  है ाबादला बरोबर होतो. 
राज ूिमसाळ बरोबर होते. आज १३ वष पूण झाली साहेब. पण तर  सु दा आपण पुढे 
जातोय का. आज आपण पाणी देऊ शकत नाह . साहेब २४X७ तर फार लांबची गो  
आहे. २४X७ साठ  तु ह  पाईप टाक यास सु वात केली. २४X७ चे मीटर बसवायला 
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सु वात केलीय नागर कांचे कशासाठ  साहेब. कशाला उगीचच आताच नागर कांना 
बोजा, काप रेशनला बोजा. २४X७ चे मीटर बसवायला सु वात केलीय. २४X७ चा 
मीटर बसवायला कोणालाह  येऊ दयायचे नाह  गेटमधून बाहेर काढायच ंआ ण आ ह  
अिधका-यांनाह  सांिगतल ंक  आम या इथ ंपाठव ूनका. काह  घटना घडली तर आ ह  
जबाबदार नाह . प हल ंतर तो मीटर काढायचा आ ण आ हाला जथ ंसोयी कर आहे 
गेट या इथ ं ितथे तो लावायचा. ह  कुठली प दत. अहो मीटर चोर ला गे यानंतर 
नागर काला भूदड दयायचा. हणजे २४X७  साठ  सु दा हया योजना आप याकडे 
चाल ूआहेत. परंत ुस या शहराम ये पा याची प र थती इतक  वाईट आहे. या यावर 
उपाययोजनाचा वचार करा ना साहेब. आ ण हा उपाययोजनाचा वचार करा क  तीन 
दवस पंपींग टेशनला जर आप याला लाईटचा ॉ लेम आला तर जनरेटर बस वले 
पा हजेत, जनरेटर बसवा. एक मागणी होती रावेत पंपींग टेशनची क  आ हाला कॅमेरे 
पा हजेत. साहेब एक िमिनटाम ये मंजुर  दलीय वचारा तु ह . वचारा लडकतांना 
आ ह  हटल ं कती खच आहे. कती यायचा तेवढा खच येऊ दया. पण पंपर  
िचंचवड शहरात या नागर कांचा  होता. जर उदया या पा याम ये कोणी काय 
टाकल ंतर आ ण जर काह  दुघटना घडली. तर काय घडेल हणून आ ह  कोण याह  
प दतीचा वचार केला नाह . आ ह  यांना एक िमिनटाम ये हटल ंहेच नाह  तु हाला 
आणखी काह  पा हजे असल ं तर  सांगा परंत ुतु ह  कॅमेरे बसवा काह  करा. परंत ु
िस यु रट  ह  पा याची झाली पा हजे. या प दतीने तु ह  हे काम केले गेले पा हजे हे 
२००६ पासूनचे आधीपासून व न आहे. ३० ट के िलकेजेस आहेत आ ण आता ३० 
ट के अनिधकृत नळ कने शन. साहेब पाणी फूकट देऊ टाका नागर कांना. आजचा 
तुमचा अजडा राबवा. माझ व न होत ंशहराम ये नागर कांना फूकट पाणी दयायच.ं 
याच कारण असं आहे साहेब तु ह  बलींगची वसुली आ ण या यावर होणारा खच हा 
जर बिघतला तर मी तु हाला खरंच सांगते नागर कांना पाणी फूकट दलेले परवडेल. 
तु ह  वचार करा. शेवट या जनरल बॉड या वेळेला माझी मागणी होती आम या 
प ाकडे क  शहरामधील नागर कांना पाणी फूकट देऊ या. मी दाख वले होते क  तुमची 
वसुली कती होते आ ण खच कती होतो आ ण हया सगळयाचा जर ताळमेळ घातला 
तर साहेब नागर कांना पाणी फूकट दया. २४ तास सोडा. तुमचे पाणी कोणीह  चोरणार 
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नाह . कोणीह  गैरवापर करणार नाह . तु ह  बघा तर  एकदा. पूव  पाणी चोवीस तास 
होते. कोणीच पाणी भ न ठेवत न हते. आजची प र थती काय झाली आहे. आजचे 
भरलेले पाणी दुस-या दवशी बाहेर सोडून देतात. टाकून देतात पाणी. दुस-या दवशी 
येईल क  नाह  पाणी या िभतीने नागर क जा त पाणी भ न ठेवतात. मग 
बाथ मम ये सोडून दे. टॉयलेटम ये सोडून दे. ह  प र थती आहे आजची इथ.ं परंत ु
जथ पाणीच नाह  साहेब या मोठया मोठया सोसायटया आहेत. अगद  वीस लॅट या 
सोसायट ला सु दा पाणी नाह य. आज वचारा मा याकडे २० लॅटची सोसायट  आहे. 
आज सकाळ  आ ह  ितथ ंटँकर माग वला आहे. मग टँकरलॉबी चालू आहे का. का पुढे 
इले शन आहे हणून पाणी ताणायचे आ ण इले शन या वेळेला चांगले पाणी दयायच ं
असा काह  ताव आहे का तुम याकडे. असं काय असेल तर ते ह  बघा. पण याने 
काह  होणार नाह . यावेळेला नागर क ञ त हेतील यावेळेला नागर क मला नाह  
वाटत क  काह  चांगला वचार करतील. हणून या याम ये कुठलेह  राजकारण न 
करता महापौरांनी कडक भूिमका घेतली पा हजे. हणजे कडक भूिमका यायची नाह  
महापौर. सामंज यानी हणजे तु ह  जनरल बॉड म ये किमशनरांना असे सांगा मी 
सभागृहाम ये आम या नगरसेवकांना या तीन गो ींचा ास झालेला सहन करणार नाह  
आ ण तु ह  हे मला कती दवसांत सोडवून देताय ते वचारा ना तु ह  आ ण 
किमशनरांनी खाली वचरावे. एम.ट . कांबळे साहेब होते बघा. आजपयत कधी कुठे  
आला का कामकाज करताना. यावेळेला आम या काळाम ये होते ते. कधीच कुठलाच 
पा याचा  आला नाह . का ते  सोडव ूशकतात बाक चे सोडव ूशकत नाह त. 
आता इथ ं वशाल कांबळे आहेत यांना वचारा. पाणीपुरवठया या अिधका-यांचे ते 
कामच आहे. परंत ु यांनी पाणीपुरवठा यव थत केला. एवढ  लोकसं या वाढली का. 
एवढं पाणी कुठे गायब झाले. हणजेच अनिधकृत कने शन. जथे अनिधकृत 
कने शन ितथेच दुसर कडे िलकेज झाले. हणजे िलकेजेसच माण प हले २० ट के 
होते. आता जा त ट के झाले. मग हे तु ह  कॅल यूलेशन करा साहेब. आ ण पूव  जे 
पाणीपुरवठयात काम केलेले आहेत यांना इन हाईट करा. जस आ ह  करतो. 
प ाम ये आजीमाजींना बोलवतात तस ंतु ह  बोलवा ना आज काळाची गरज आहे. 
समोर याने आप याला िशक वले ते काय वाईट आहे. बोलवा ना माजी अिधकार  जे 
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आहेत यांना बोलवा शहरा या पाणीपुरवठयाचे िनयोजन करा कशाला आप याला 
क सलटंट लागतील यांनाच बोलवा. आज तर अिधका-यांनी तु हाला चांगले 
मागदशन नाह  केले तर मला सांगा साहेब. पण यांचेकडून आपण घेतले पा हजे 
यांना वचारा तु ह . क  आपण कसं केले पा हजे, काय केलं पा हजे. आता 

उदाहरणाथ मा याकडंचा जो  आहे तो पा याचा. पाणीच िमळत नाह . आ ह  
वचारल ंतर यांनी सांिगतल क  हॉ व बसवावा लागेल. कती करकोळ  आहे 
बघा तु ह  साहेब. आ हाला सभागृहात पण बोलायच ंन हत साहेब. कारण मला यांनी 
कमीटमट केलेली आहे. क  मी क न देणार हणून. परंत ुसाहेब करकोळ  आहे ना 
हॉ व. हा माझाच नाह  सगळयांकडे कार तोच आहे मग हा करकोळ  जर 
असेल तर साहेब या यासाठ  आठ दवस, पंधरा दवस लागता कामा नये. आज  
या  माणसाची, अिधका-याची याची सु दा एनज  स या ते पण झोपत नाह त  ना 

साहेब. यांनाह  झोप नाह . रा  रा  फरतात. माझ ं हणण ंआहे साहेब ते रा भर 
फरतात ना. मग यांचा उदयाचा सकाळ कसा होणार. कारण ते पण माणूसच आहेत 
ना. रा भर फर यानंतर सकाळ  यांना झोप लागणारच ना साहेब. कसा उचलतील 
मग मी काय हणणार, मी काय करणार. फोन नाह  उचलला तर मी दुस-याला फोन 
करणार. अरे बाबा का साहेबांनी फोन नाह  उचलला. मग तो हणणार रा भर फरलेत 
ना साहेब. रा भर जागलेत ना साहेब. ठ क आहे तेवढ तर समजून यायलाच पा हजे 
मा या सारखीने. पण या गो ी न घड यासाठ  आपण उपाययोजना के या पा हजेत 
साहेब. अवघड काह ह  नाह  साहेब. वचक का रा हला नाह  हे मी तु हाला सांगते. 
आ खं झडू माकट बघा कालच.ं कचरा कशाने झाला आहे शहराम ये. सगळयांनी झडू 
वकायला आणला पाऊस पडला. झडूवा यांनी झडू ितथेच टाकला आ ण उठून गेले 
साहेब. आ ण सगळा कचरा आप या इथेच झाला साहेब. सगळा कचरा आप या 
लोकांना उचलावा लागला. आप याच इथ नाह तर परवा या दवशी तळेगावची सु दा 
बातमी होती. याचाच अथ अनिधकृत यवसायावर सु दा आपलं ल  नाह य साहेब. 
आ ह  मागे तु हाला सांिगतले साहेब, क  तु ह  अनिधकृत यवसाय क  देऊ नका. 
ीकर परदेशी असताना अ रश: कोणाचीह  हंमत न हती अनिधकृत टप-या 

टाक याची. आजची प र थती काय आहे. आपण काय हणणार, बापरे या 
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टपर वा याला काह  वचारायला जाणारतर तो आ मह या कर न. साहेब आपलं शहर 
बकाल होऊन जाईल. अस जर तु ह  हणाल तर शहर बकाल होईल. यां याकडे 
नोट स दया. नोट स दली तर ते कोटात जातील. हे पण सांगते तु हाला. पण साहेब 
या यावर कुठेतर वचक रा हला पा हजे. नाह  तर लोकांनी गहाण करायची तु हाला मी 
खर सांगते साहेब, अ पूघरला अ जतदादा कचरा गोळा कर त होते. साहेब इतकं वाईट 
वाटले मा या सारखीला. मी द ुस-या दवशी या अ पूघर या इथ ंगेले. साहेब तसाच 
कचरा ितथे होता. मी यांना हटल ं ितथ ं अ जत दादांनी कचरा उचलला ितथला 
तु हाला लाजा वाटतात का परत आज तुमचा कचरा इथे. परत काय होणार साहेब मी 
एक दवस जाईन दोन दवस जाईन. यांना बडबड करेन आ ण तीच प र थती आहे 
ना आज अ पूघरची. हणजे काय अ जतदादांनी कचरा काढो कंवा मग आठवले 
साहेबां याकडे लोक येऊन यांनी एवढ पूण शहर व छ केले होते. काय झाल ं यांच. 
आ या शहरामधून कतीतर  टन यांनी कचरा काढलेला आहे. लोकांनी कचरा 
करायच ं राहतात का. दंड मारा साहेब तु ह . आरो य अिधका-यांना वचारा. जर 
या या घराम ये डगू या आळया िनघा या असतील तर पाच हजाराची पावती फाडा 
हणून सांगते मी. कारण का क  एका घराम ये डग ूअसेल ना तर दहा सोसायटया 
या याम ये बाधीत होतात. आजची प र थती काय आहे साहेब. सगळ करतो आपण. 

पण डगूची सं या यामुळेच वाढली ना. पण मग कुठे तर  कायदा गंभीर झाला पा हजे 
साहेब. सगळेच तुम यावर ढकलून आ ह  काय करणार. डगु तुम यामुळे, काह  झाल ं
तुम यामुळे, आरो य तुम यामुळे होतेय. हया यासाठ  साहेब आ ण महापौर आज 
आदेश दया. तु हाला आठ दवस दयायचे असतील तर आठ दवस दया. अजडयावर 
असं हणजे मी असं हणत नाह . तातड चा वषय असेल तर न क च जनरल बॉड  
झाली पा हजे. कोणत ंमह वाच काम असेल तर जनरल बॉड  हायलाच पा हजे. परंत ु
तु ह  मला सांगांना काय आहे हे. शहरा या हता या ीकोनातून मी तीन वाजता 
सांिगतले होते आतापयत किमशनरांची आ ण अिधका-यांची दोन तासांची िमट ंग झाली 
असती. आपण तीन वाजता िमट ंग उरकली असतील तर. आ ण महापौर येथून पुढे ०३ 
गो ीसाठ  महापौरसाहेब सांगून टाका. सभागृहा या वतीने पण किमशनरसाहेब मी 
तु हाला वनंती करते. या तीन गो ी शहरातील नागर कांनी मागता कामा नयेत, 
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यांचा ह क आहे. आपण या यासाठ  यां याकडून टॅ स घेतोय. यांना सांगा 
तुम या कच-याची व हेवाट तु ह  लावा. पाणीपुरवठाच तु ह  तुमच बघुन या. आज 
कती तर  घराम ये लोकं बॉटलमधील पाणी पतात का तर अ व छ पाणीपुरवठा 
शहराम ये नळांमधून होतोय. दवाखा यांम ये  पैसे घालव यापे ा पा याची बॉटल 
आणून पाणी पलेले बरे. तु ह  स ह करा. क ती घरांम ये आ खे टे पो या टे पो 
फरत असतात आ ण या बॉटल कराणामाला या द ुकानाम ये उपल ध आहेत. पाणी 
कुठून येते ते मला मा हत नाह . पण ते काप रेशन या  नळाचे भरतात का काय 
भरतात ते मला माह त नाह . परंत ु या बॉटल घेऊन लोक पाणी पतात. ह  आजची 
स य प र थती आहे पंपर  िचंचवडची. एवढे लोक पंपर  िचंचवडवर ेम करतात. 
आज इतर ठकाणाहून पंपर  िचंचवडम ये लोक आलेल ेआहेत. यांना आपण व ास 
दला गेला पा हजे. आ ण अिधका-यां या सु दा आ ह  पाठ शी राहू. क  तु ह  काम 
चांगल करा. आज यांना आ ह  िश या द या तर ते उदया चांगल काम नाह  होणार 
ते ड टब होणार आहेत. ते हणणार आहेत आ ह  रा ं दवस फरतोय. आ ण आ ह  
फरत असताना आज जर आमची कौतुकाची भूिमका कोणी नाह  घेतली तर आ ण 
आ हाला जर बडबडच केली तर ते मानिसक र या इतके खचून जातील क  वचारताच 
सोय नाह  आ ण हणून आज अिधका-यां या बरोबर राहून आज आप याला 
शहराम ये चांगल काम करायच आहे एवढच ंआप याला साहेब मी सांगते. साहेब तु ह  
खूप हुशार आहात. आतापयत या तुम या कामाचे रेकॉड बघता पण थोडेफार 
तु हालाह  ेशर असेल. असं आ ह  नाह  हण ूशकणार. कधी न हे ती स ा थोड शी 
गे यानंतर माणसाला पण वाटतच असते क  आम या हण या माण ेवागले पा हजे. 
या माण ेतु हालाह  वागायला लागत असेल. परंत ु या बेिसक सु वधा आहेत या 

नागर कांना द याच पा हजेत. यासाठ  नागर कांचा तळतळाट कंवा या गो ी 
लागणार नाह त आप या सभागृहाला सु दा. आ ण हणून महापौर साहेब आजची सभा 
किमशनरांना वचारा अिधका-यांना वचारा कती दवस तु हाला पा हजेत तो पयत 
पुढच ंकामकाज क  नये ह वनंती आहे साहेब.  

मा.अंबरनाथ कांबळे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आयु  
साहेब दोनच िमिनटे थांबा चांगला वषय आहे मला तुम या ब लच सांगायचे आहे. 
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फ  दोन िमिनटे थांबा. आता एक तास झाला आपला पा याचा वषय चाललेला आहे. 
सव नगरसेवक नवीन असणारे, जुने असणारे सवानी सव नागर कांना जे पाणी पा हजे. 
तळमळ ने सवानी इथे वषय मांडलेला आहे. आ ण आम या पंपर  िचंचवडया 
नागर कांना पूण पाणी िमळावे. यासाठ  तळमळ ने मी पण बोलणार आहे. कारण 
पा याची प र थती खूप अवघड आहे. कारण ऑग ट म हना, स टबर म हना पाऊस 
पडला गेलेला नाह . सव अिधका-यांनी काह  बेकार नाह त काह  चांगले पण अिधकार  
आहेत. मी तांबे साहेबांना घेऊन बस यानंतर तांबेसाहेबांनी मला आयु साहेब उ र दले 
क  पूण ऑग ट म ह याम ये आप याला पाऊस पडला नाह . परत स टबर म हना 
पाऊस पडलेला नाह . खरोखरच आयु साहेब आ ह  भागात हंडत असताना आप या 
खाल या अिधका-यांची अव था अवघड आहे. कारण मी सव नगरसेवकांना सांगू 
शकतो क  आपण पण महापौर साहेब आपण पण आपलं पोरंग आहे हणून याला 
मारायच ंनाह . आ ण दुस-याच पोरग ंआहे हणून याला मारायच.ं हे उदाहरण मी का 
देतो. कारण आपण पण नागर कांना सांगायला पा हजे. क  आपण पाणी साठवणूक 
करतो, उदया पाणी येणार आहे या दवशी पाणी येते या दवशी आपण ते पाणी 
टाकून देतो. चुक ची गो  आहे ते पाणी आपण दोन दवस वापरायला पा हजे. चार 
दवस वापरायला पा हजे कारण बसलेर चे पाणी हे कती दवसाचे असत ं ते 
आप याला मा हती आहे. परत आ ह  भागात हंडत असताना आमचे काह  
वनायकनगर असेल, कवडेनगर असेल भाग मांक ३१ म ये. लाईनने अकरा बारा 
घरे असतात. एखादा दादािगर  क न या यावर मोटार लावतो. याची मोटार चौ या 
मज यावर असते. तो मनसो  पाणी भरतो. बाक चे शेजारचे लोकानंा पाणी िमळत 
नाह . आपले अिधकार  गे यानंतर एखादा दादा असेल तो दादािगर  करतो या 
इं जिनअरला. मी कसेह  पाणी भ  शकतो. आपण पण सवानी नागर कांना सांगायला 
पा हजे. आता आ या महारा ाची प र थती महापौर साहेब लातूर सार या ठकाणी 
आठ-आठ दवस पाणी पोहचत नाह . मा य आहे आप याला पाणी पा हजेलच. पण 
आप याला जे एक तास पाणी येते, ते पण आप या सगळया नागर कांनी काळजीपूवक 
वापर केला पा हजे. आ ण आयु साहेब मी तु हाला एक नवीन नगरसेवक हणून 
बोलतोय. तुमचे समोर आणून देतोय. कारण एक बार कशी गो  आहे आयु साहेब. 
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आमचे गुरव पंपळे, नवी सांगवी, जुनी सांगवी आ ण दापोड  तो सवात शेवटचा ट पा 
अस यामुळे आ हाला सवात पाणी शेवट येते. तर  सव पंपर  िचंचवड शहराला सवाना 
समान ह क असावा, सवाना समान पाणी िमळावे ह एक वनंती आहे आयु साहेब. 
आयु साहेब मी एक नवीन नगरसेवक असलो तर  या दड म ह यात माझी टाक वर 
हजीट होती. मी एका आप या इं जिनअरला वचारले क  आप याला व न कती 

एमएलड  पाणी येते. तर तो हटला क  २१ एमएलड  पाणी येते. बर हटल ं २१ 
एमएलड  पाणी येते. मे म ह यात कती पाणी येत होते. तर तो हणला क  १४ 
एमएलड  पाणी येत होते. तर रावेतम य े पंपींगला जो मेन अिधकार  आहे तो 
या याम ये दोषी आहे. तो कसा आहे ते तु हाला आयु साहेब मा याकडे हड ओ 

आहे. तो मी तु हाला वत: दाख वतो. मी वत: टाक वर जाऊन पा हलेले आहे. 
कारण १४ एमएलड  पाणी मे म ह याम ये सोडले जात होते. आता पाणी २१ एमएलड  
सोडले जाते. एक एमएलड  पाणीम ये १० लाख िलटर तर साडेसात लाख िलटर पाणी 
हे कुठे पंपींगने सोडले जात ेहे तु हाला साहेब मी मा याकडे हड ओ आहे तो तु ह  
बघा. कारण या पंपींगम ये हे अिधकार  आहेत. हणजे एक िलटर पाणी एक 
पयाला वकले तर साडे पं याह र लाख पयेचे आम यासाठ  उलट पाणी कमी केले 

जाते. ह  एक मोठ  चोर  रावेतम ये होत आहे. तर ितथे साडेसात िलटर पाणी हे 
बसलेर साठ , कंवा कोण या तर  कारखा यांना दले जाते. आयु साहेब तु ह  नीट 
अ यास करा. कारण आ ह  फरतो ते नवीन नगरसेवक हणून. तर  आ हाला अंदाज 
येतोय. तेह  साडेतेवीस एमएलड  पाणी येत नाह . आता फ  साडेचौदा एमएलड  पाणी 
येतेय. हे मी वत:हून सांगतोय कारण वर काह  तर  मोठ  गफलत चालली आहे. हे 
तुम या कोण या तर  अिधका-याचे मी याचे नाव नाह  घेणार. ते तु हाला पण 
माह त नसेल. खाली कती पाणी येतेय आ ण वर कती येतेय. ितथे जो पंपींग 
अिधकार  करतोय. तो काह  तर  ग धळ क न लाखो िलटर, लाखो करोडचे पाणी एक 
दवसाला बसलेर सार या कंपनीला देतोय. हे मी एक नगरसेवक हणून हे मनापासून 
बोलतोय कारण वत: मा याकडे हड ओ कॅसेट आहे. ती मी तु हाला पाठवून देतो. 
तसेच आम या लोकांना जे काह  एक तास दोन तास पाणी येईल ते ेशरने यावे. 
महापौर, मला जे बोलायला संधी दली याब ल मी तुमच ेआभार य  करतो.  



78 

 

   

  

मा. वकास डोळस - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. तीन 
तास झाले सभागृहाम ये पा याची चचा चाल ूआहे. आयु साहेब मराठ त एक हण 
आहे “बाप दाखवा नाह  तर ा द घाल”. आज पाणीपुरवठा वभागाला मला सांगायचे 
आहे एक तर पाणी दया, नाह तर राजीनामा दया. आ ण या सगळयांची एक त र या 
जबाबदार  आयु साहेब तु ह  या आ ण तुमच ेकाय करायचे आहे ते तु ह च ठरवा 
जे हापासून आ ह  िनवडून आलो आहे ते हा पासून आ ह  पाणी पुरवठयाचा पाठपुरावा 
करतोय क  आ हाला यव थत पाणी दया, पाणी दया. साऊथ ऑ केम ये एक शहर 
आहे केपटाऊन. माचम ये ितथे पा याची आणीबाणी झाली. येक नागर काला 
प नास िलटर पाणी दे याचे ठर वले. या यानंतर ितथे ह  प र थती एवढ  भयानक 
झाली क  एक दोन म ह यांनी येक नागर कांला वीस िलटर पाणी ते पण ल कर  
बंदोब ताम ये दे यात आले. तशी था यांनी चालू केली. आता आम या दघी येथे 
ल कर कधी पाठ वता तेवढं सांगा फ . प र थतीच तशी आहे साहेब. आज सकाळ  
पहाटे पाचपासून लोक आम या घर  येतात. दोनशे-दोनशे, अड चशे-अड चशे म हला 
आम या घर  असतात. एका याच नाह तर मा या घर  असतात, उंडे साहेबां या घर  
असतील, आम या गायकवाडताई या घर  असतील, घुलेताई या घर  असतील. 
पाठ माग या आठवडयाम ये मी बाहेर गेलो होतो शिनवार-र ववार. र ववार  सकाळ  
सकाळ  साडेपाचला मा या आईचा फोन आला सकाळ  सकाळ  आईचा फोन 
आ यानंतर मी थोडा घाबरलो आ ण हणल आई काय झाल.ं आई हणली बाळा दोन 
दवस बाहेरच रहा. आता आप या घर  दोनशे-अड चशे म हला आले या आहेत. मला 
नाह  वाटत पा याची प र थती सुधरेल. दोन-तीन दवस आराम क न ये. हस याची 
गो  नाह य. कारण क  घर यांना धा ती वाटते. या पाणीपुरवठया या ामुळे 
आम या मुलाचे आम या मुलीचे काय होईल एखाद दवशी. आप या ितकडे रावेतम ये 
संपची ले हल नाह य. नंतर पंपींग टेशनचा ॉ लेम आहे. ठ क आहे नंतर मग 
इले कचा ॉ लेम होईल. मग हे सगळे असेल तर  ॉ लेम आहे. परवा दोन 
दवसापूव  सगळ  प र थती ठ क होती. तर  आम या काह  भागाम ये पाणी न हते. 
ह  टे नीकल कारण ेदेताय मग तु हाला ठेवलय कशासाठ . इं जिनअरचा, अिभयं याचा 
अथ काय आहे. हया टे नीकल गो ी सॉल ह करणे हाच तर इं जिनअरचा अथ आहे. 
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का ते पण आ ह  करायच. पा यासाठ  धोरण ठरवायची गरज होती. आता 
आयु साहेब यांनी थायी सिमती या िमट ंगम ये एकदम यव थत र या सांिगतले  
मग आप या शहराची लोकसं या पूव  काय होती आता काय आहे. आप या फ डर 
लाईन कोणकोण या आहेत. मग पंपींग टेशनचा ॉ लेम होतो. कधीकधी ले हल कमी 
होती. सगळं मा य आहे पण लोकांना काय सांगायचं. लोकांना हे सांग ूशकत नाह  क  
ितकडे पंपींग टेशनला ॉ लेम आहे. लोकांना हे सांग ूशकत नाह  क  ितकडे ले हल 
कमी झालीय. लोकांना पाणी पा हजे. सकाळ  पाच वाजता जे हा आ ह  फरतो ना. 
एक मनाला चुटका लावणार  तु हाला घटना सांगतो जे हा पाच वाजता आ ह  फरत 
होतो आमचे नगरसेवक बरोबर होते. एक चाळ आहे चाळ, आम या भागाम ये. या 
चाळ या बाहेर एक ८०-८५ वषाची हातार  आहे. दोनचार हंडे घेऊन नळापाशी बसली 
होती. ितला अ रश: चालता पण येत न हते. ती खरडतखरडत नळाकडे चालली होती. 
ितला वचारल आजी एवढ  गरज का आहे. तर ती हणाली क  बाळा आता पाणी 
नाह  भरले तर पाणी िमळेल क  नाह  याची शंका वाटते. लाज वाट यासारखी गो  
आहे. तुषार मगाशी जे बोलला ना ह  सभागृहात लोकांचे आ ह   सोड व यासाठ  
येतो. आ ण लोकांचे जर  सुटत नसतील तर या पदाचा काह च उपयोग नाह य. 
आज या या डोळयात जे पाणी येतय ना ते पाणी आपण समजून घेतल पा हजे क  
आपण लोकांचे  सोड वले पा हजेत. दड वष जर आप याला पाणी  सोड वता 
येत नसेल तर मग आप याला वत:चे अवलोकन करण ेगरजेचे आहे. मोठया मोठया 
सोसायटया होतात. मोठया मोठया सोसायटयांना आतमधून दोन कने शन बाहे न दोन 
कने शन आहेत. आ ण आज जो म यमवग य आहे ना एक दड गुंठयावाला याचे 
अ रश: मरण झाले आहे आ ण र यावरती तोच येतो. हयांना कने शन िमळतात 
कसे हया मोठया मोठया ब ड ंगवा यांना. जर आपण पाणीपुरवठा कर यासाठ  कॅपेबल 
नाह य तर मग परवान या कशाला देता. मोठया मोठया ब ड ंगला परवान या देऊ 
नका. टॉप करा आजपासून परवान या. आ ह  काह  यावसाियक नाह य. पण एक 
सामा य नागर क हणून माझी मागणी आहे. जर तु ह  पाणीपुरवठा करायला स म 
असालतरच एनओसी दया अ यथा एनओसी देऊ नका. अिधकार  आ ण यांची 
कायप दती आता काह  अिधकार  यांच खरच अिभनंदन क  राञी दोनदोन तीनतीन 
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वाजेपयत जागतात. पण आमचाह  नाईलाज आहे ना. जर तु ह  पाणीपुरवठाच क  
शकत नाह  ना. तु ह  काम करा यव थत पाणी दया, झोपा घर  आ हाला काय 
घेणंदेण ंआहे. साहेब आता ह  दोनतीन तास चचा चालली आहे. आता ह  चचला 
सुरवात आहे. चचनंतर नागर क जे हा र यावर येईन ना. ते हा आमचे तर अवघड 
होईल. पण पािलका हणून सगळयांचेच अवघड होईल. यामुळे एकच सांगतो क  
बरेच जण हणतात पाणीपुरवठा हणजे िश ा आहे. याला असे वाटते ना सोडून 
दयाना नोकर  कोणी तु हाला बोला वले आहे इथ.ं याला वाटतय ं ना पाणीपुरवठा 
हणजे िश ा आहे. याने नोकर  सोडून दया. या नगररचना या, बांधकाम 

परवानगी या अिधका-यांना रोटेशनवरती पाणीपुरवठा वभागात ठेवा आ ण याचा 
रपोट चांगला नसेल ना याला स पड क न टाका. दर सहा म ह यांनी तु हाला जर 
पाणीपुरवठयात काम करायच ंअसं काह  तर  िनयम करा साहेब. हणजे यां यावर 
अ याय नाह  हायचा. सहा वष नाह  सहा म हने करा. यांना समज ूदया लोकांचे. 
साहेब तळमळ समजून या साहेब. एक तर राजीनामा दया सगळयांनी. नाह  तर 
आ हांला पाणी दया. जय हंद जय, महारा .                         

मा. हषल ढोरे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आज 
सभागृहात पाणी या वषयावरती गेली दोन वाजलेपासून ते आता साडेपाच वाजेपयत 
चचा चालू आहे. आप या पंपर  िचंचवड शहरातील अितशय गांभ याचा जो  आहे 
तो हणजे पाणी  हा अितशय गांभ याचा आहे. येक सद य हा पोटितडक ने 
पा या वषयी बोलत आहे. खरोखरच आज पंपर  िचंचवड शहराम ये पा याचा  खूप 
मोठया माणात आहे. आताच मगाशी या सभागृहातील ये  नेते भाऊसाहेब भोईर 
असतील, मंगलाताई कदम असतील. आमचे सहकार  िम  अंबरनाथ कांबळे असतील, 
आमचे वकास डोळस, बापू काटे असतील, यांनी या पोटितडक ने वषय मांडलेला 
आहे तो खरोखरच खूप गांभ याचा आहे. भाऊसाहेब भोईरांचे एक बोलणे मला खरोखर 
पटले. या ठकाणी कोण भाजपाचा आहे, कोण रा वाद चा आहे. हे बाजूला ठेऊन सव 
सभागृहाने एक त येऊन आपण हा पा याचा  जो पयत माग  लावत नाह  तोपयत 
जसं मंगलाताई हणा या कंवा इतर सव भाजपाचे सहकार  िमञ बोलले क  ह  सभा 
प ने यांनी तहकूब करावी. खरोखर माझी मनापासून सव सद यांना वनंती आहे. 
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आम या सांगवी भागाम ये मा नी मगाशीच सांिगतले क  खरोखरच आमचा सांगवी हा 
भाग शहरा या शेवट या ट याम ये येतो. अंबरनाथ कांबळे यांनी सांिगतले क  
आम या भागाम ये पा याचे ेशर एकदम कमी असते. या याब ल आयु साहेबांनी 
वत: जातीने ल  घालावे एवढ च वनंती करतो आ ण थांबतो ध यवाद.  

मा. पंकज भालेकर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. महापौर 
साहेब सवानी या ठकाणी पाणीपुरवठयावर चचा केली आहे. सगळयांचा एक मुख 
वषय आहे. पाणीसम या जर या ठकाणी आप याला सोडवावयाची असेल तर नवीन 
काह तर  पा याचा ोत आला पा हजे. महापौर साहेब या ठकाणी सवाची एकच मागणी 
आहे क  हा जर पाणी  सोडवावयाचा असेल तर नवीन काह तर  पा याचा ोत 
आला पा हजे. हा ोत आण यासाठ  आप याला काह  बंद पाईपलाईन योजना असेल 
याच माणे भामा-आसखेडचे पाणी असेल. सदं प वाघेरनी मगाशी सांिगतले क  

ता पुरता पयाय आप याला या ठकाणी ामीण भागाला देहूरोडचा १०० चा साठा मंजुर 
आहे. या ठकाणी कसं पाणी उचलता येईल. यामुळे आपले तळवडे असेल, िचखली 
असेल, मोशी आ ण च-होली असेल हा संपुण प रसर या भागातून पाणी जर उचलले 
तर या संपुण प रसरातील पाणी  न क च या ठकाणी सुट यास मदत होईल आ ण 
उव रत शहराचाह  पाणीपुरवठा सुरळ त हो यास मदत होईल. ध यवाद महापौर आ ह  
आपले आभार मानतो आ ह  पाणीपुरवठा संदभात जे  दले होते  आ हाला याची 
उ रे िमळालीत. परंत ुती उ रे समाधानकारक नाह त. प हला  आ ह  वचारला 
होता क  पा याची यव था आपली काडा णाली होती. याचे उ र दलेय. काडा 
णालीचा उपयोग पाणी पुरवठयाचे सुरळ त यव थापन करणेसाठ  होतो. पण महापौर 

साहेब मला सांगा आज या पा याचा जो  आहे या याम ये कुठेच काडा 
णालीमुळे कुठे िनयिमत पाणीपुरवठा होतोय. तीनचे पाणी सकाळ  चारला येतेय. 

चारच ेपाणी पाचला येतेय. आ ण याचा कसा उपयोग होतोय. आप या या णालीचा 
िन त चांगला उपयोग झाला पा हजे. याचे िनयोजन कर याचे आप या शासनाची 
खरोखरच गरज आहे. आ ण दुसरा  असा वचारला होता क  रावेत बंधा-याचे काम 
मंजुर झाले आहे का तर याचेम ये असे दलेय क  त वत: मा यता दलेली आहे. 
आ ण पाटबंधारे वभागाकडून अंदाजप क तयार होत आहे. या यानंतर िनदान 
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तोपयत रावेत बंधारा लीनींग क न घेतला पा हजे. हणजे याची कॅपॅिसट  वाढेल. 
या यातला गाळ काढला पा हजे. क  जेण े क न याची कॅपॅिसट  वाढेल कॅपॅिसट  

वाढ यामुळे आप याला पाणी जा त उचलता येईल. ितसरा  असा होता क  पवना 
जलवा हनीचे काम कर यास जलसंपदा ािधकरणाने गे या वष  परवानगी दली तर ते 
काम का थांबले. या याम ये अस ंउ र मला िमळाले आहे क  मा. मु यमं ी यांचा 
थिगतीचा आदेश उठ व यानंतर काम सु  होईल. मग आता ह  थिगती 

उठ व यासाठ  महापौरसाहेब तुम या काळाम ये या शहराला समान पाणीपुरवठा झाला 
पा हजे. आ हाला अिभमान राह ल क  महापौरां या काळाम ये शहराला जा त 
पाणीपुरवठा िमळाला हणून. िन तच आप या मा यमातून आपण सव नगरसेवकांना 
बरोबर घेऊन या ठकाणी गटनेते असतील, नगरसेवक असतील मु यमं याबरोबर बैठक 
लावून लवकरात लवकर थिगती उठवावी क  जेणेक न आप याला हया मावळ या 
लोकांचा वरोध आहे.  यां याशी संगनमत क न काय यांचा  आहे तो माग  
लावावा. यांचे बाक  काह   असतील ते माग  लाव ू िन तच महापौर हणून 
आपले काम आहे. क  आ हाला पण अिभमान राह ल क  आप या काळाम ये 
या ठकाणी जलवा हनी माग  लागली हणून. या ठकाणी चौथा  वचारला होता क  
२४X७ योजनेचे काम कती पूण झाले या ठकाणी उ र दले आहे क  २९ ट के. पण 
महापौरसाहेब हे फ  कने शन कर याचे काम चाललेल आहे. कुठ याह  या ठकाणी 
नवीन पाईप लाईन टाक या नाह त. बराचवेळा कायकार  असतील यांचे डे यूट  
असतील जेई असतील. यां याकडे मागणी करतो क  आम या भागाचा आ हांला चाट   
दाखवा क  आम या भागात तु ह  २४X७ योजनेचे काय िनयोजन केले आहे. 
आजपयत आ हाला चाट दाखव यात आलेला नाह  आ ण ते हणतात आ ह  केलेले 
आहे कुठ या तर  सं थेला काम दलेय. आ ह  याचे िनयोजन केलेले आहे परंत ु
आम या भागात नागर कां या ितथे सम या िनमाण होतात. या भागाम ये पाणी 
जात नाह . यांनी आजतागायात आम या भागत या २४X७ योजनेचे कुठलाह  लॅन 
दाख वलेला नाह . कारण आम या पण सुचना वचारात घेत या पाह जे. आपण 
एखादया सं थेला काम दले. याचे िनयोजन काय केले पाईप कुठे टाकायचे, कुठे 
नाह . नगरसेवकांकडे नागर क डायरे ट येतात काह  भागात पाणीपुरवठा होत नाह . 
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आज तागायत महापौरसाहेब आ हाला लॅन दाख वला नाह .  हे काय चालले आहे 
न क  िन तच आपण या ठकाणी ल  घातले पा हजे. आम या भागाचा आ ह  
वचार करतोय. क  आम या भागात पा याची टाक  नाह य. भाग मांक १२ ला जो 
पाणीपुरवठा होतो तो कृ णानगर या पंपापासून तीथ या टाक व न केला जातो. कारण 
का तु ह  वचार करा क  या टाक व न पाणी यायच हटल ंतर आज जवळ जवळ 
तीनचार तास लागतात खाल या भागापयत पाणी जायला लागते. नवीन सोसायटया 
असतील ितथे पाणीच पोहचत नाह . आज आप या महापािलकेची ितथे जागा आहे 
ितथे जर पा याची टाक  बांधली तर या ठकाणचा पा याचा  िमटेल. पण आज 
तागायत महापािलकेत जाऊन २० वष झाले पा या या टाक चे आम या भागाम ये 
िनयोजनच केलेले नाह . यांनी असे उ र दलेय क  तुम या भागाम ये पा या या 
टाक चे िनयोजन करणेत येत आहे. मग कधी करणार आहे अजून कती वष लागणार 
आहेत. २० वष झाले अजुन पा याची टाक  नाह . आ हाला अस ं उ र दलेय क  
पा या या टाक चे िनयोजन करणेत येत आहे. महापौरसाहेब आपण या ठकाणी 
िन तच ामीण भागातले आहात. यामुळे िन त आपण ल  घालून हे  माग  
लावले पा हजेत. या ठकाणी मी जो पाचवा  वचारला होता पवना जलवा हनीबाबत 
मु यमं यासोबत बैठक झाली आहे का याच उ र दल आहे क  बैठक चा पाठपुरावा 
चाल ूआहे तसेच आं ा व भामा-आसखेड धरणतील पाणी महापािलकेस िमळणार होते 
याबाबत काय कायवाह  चाल ूआहे. या ठकाणी अस उ र दलेय क  शासन तरावर 

मंजुर साठ  आहे. सगळ  अशी यांनी हवेतच उ रे दली आहेत. काह ह  मनापासून 
उ रे दली नाह त महापौर साहेब. आम या सव नगरसेवकांची कळकळ ची वनंती 
आहे. आप या कायकाळात तर  हा  सुटू दया. आज या ठकाणी पा याचा ोत 
आयु  साहेबा ं बरोबर माझे बोलण ेझाले होते. बरेच जाऊन भेटतात आ ण ते ह  
सांगतात क  आप या शहराची लोकसं या वाढलेली आहे. पा याचे िनयोजन येणारे 
पाणी कमी आहे. तर िन त या ठकाणी पा याचा ोत िमळाला पा हजे. तो ोत 
कधी िमळणार. येक जण हणतो क  पा याचा ञोत वाढवला पाह जे पण पा याचा 
ोत वाढत नाह  तोपयत नवीन पाणी या ठकाणी आप याला जा त माणात िमळणार 

नाह . हणून महापौर साहेब, आयु साहेब आप याला नवीन पाणी कुठून येणार. पवना 
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बंद जलवा हनी असेल कंवा आपला देहूच असेल. आज एक आपण चार पाच क.मी. 
लाईन टाकलीतर  देहू पासून पा याच िनयोजन क  शकतो. िन तच महापौर साहेब 
आ ह  जे  वचारलेत याची पूणपण ेनीट उ रे दलेली नाह त. येणा-या काळाम ये 
हा पाणीपुरवठयाचा वषय माग  लावावा. एवढ च मी आप याला वनंती करतो आ ण 
मला बोल यास संधी दली याब ल आपले आभार मानतो, ध यवाद.  

मा.नामदेव ढाके - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. जवळपास 
साडेतीन तास या ठकाणी जो पंपर  िचंचवड शहराम ये जी पा या या संदभाम ये 
अिनयिमतता या संदभाम ये येक नगरसेवकांने आपली भूिमका मांडली. आ ण मला 
असं वाटते क  ख-या अथाने महापौरांनी या ठकाणी महापौर या ना याने सव 
नगरसद यांना यांना सु दा वाटले क  हा वषय खरोखर आप या येक 
नगरसेवकांला ासदायक आहे आ ण पाणी वाटपाम ये अिनयमीतता आहे आ ण 
हणून यांनी साडेतीन तास या वषयाला चचा क न दली. मी थमत: या ठकाणी 

महापौरांचे आभार मानतो. आ ण मगाशी आपण सव सद यांनी सांिगतले. खर हणजे 
पंपर  िचंचवड शहराचे वाढते नागर करण, या शहराम य े येणा-यांची सं या गे या 
सात-आठ वषाम ये जर का आपण बिघतली. लोकसं या वाढ चे माण े गे या सात-
आठ वषामधले जर बिघतले शहरातले वाढते नागर करण अिलकड या कालखंडाम ये 
२०१४ नंतर या ठकाणी मोठया माणात झाले आहे. आ ण हणून मा यासार या 
कायक यानी २०१७ या वेळेला नगरपािलकेम ये िनवडून आ या यानंतर आ ह  
पाणीपुरवठा अिधका-यांकडे प यवहार केला आ ण यांना वचारले क  आप याला जे 
पाणी दले जाते. ते ॅ ह ट ने हणजे नैसिगक र या आ ण  उतारा या दशेने पाणी 
दले जाते असं या ठकाणी सांिगतले गेले आ ण मी मा या भागाम ये वचारले तर 
भागाम ये या काह  पाईपलाईन जातात, या पाईपलाईन गे या अनेक वषापासून 

टाकले या आहेत याचा ले आऊट मला जर का या ठकाणी िमळाला तर ख-या अथाने 
कशा अथाने कं ोल केले जाते, कुठे पाणी या ठकाणी जाते. याचा लेआऊट मी 
या ठकाणी मािगतला. हणजे मला दुदव वाटले. क  महानगरपािलके या पाणीपुरवठा 
वभागाकडे वॉडाम ये असणारा पाणीपुरवठया या मा यमातून या मोठया पाईपलाईन 
जातात मी छोटया पाईपलाईन याबाबत बोलत नाह , चार इंची वगैरे. परंत ु चार 
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इंची या पुढ या पाईप लाईन या ठकाणी जातात याचा लेआऊट सु दा आम या 
पाणीपुरवठा वभागाकडे नाह . हणजे ख-या अथाने पाईप लाईन कुठे जोडली जाते. ते 
पाणी कुठे जाते. ते पाणी कुठ या पाईपलाईन या मा यमातून जाते. याला कं ोल 
कुठे केले जाते आ ण ख-या अथाने क ोलींग या मा यमातून होते का या संदभाम ये 
वचारणा केली. या संदभाम ये कुठ याह  कारचा लेआऊट या ठकाणी भाग 
तरावरती पाणीपुरवठया या संदभाम ये नाह . आ ण मग ख-या अथाने आपण जर 

का बिघतल तर मग हा जर काह  कं ोलींग मॅप असेल हा जर का आम याकडे नसेल 
तर येणारा अिधकार  कंवा लंबर सांगेन तो हॉलमन जसा सांगेने तशा प दतीने जेई 
आ ण डे यूट  या ठकाणी उंटाहून शेळया हाक याचे काम करताना गे या दड वषाम ये 
आ ह  या ठकाणी बिघतले आहे. परंत ु याचबरोबर ने आ ह  या ठकाणी हे ह  मा य 
करतो क  या शहराचे वाढते नागर करण ल ात घेता यावेळेला २००६ म ये मगाशी 
या ठकाणी सांिगतले क  लोकसं ये या मा यमातून आप याला जर ४.७ हणजे 
जवळपास ५ ट एमसी पाणी आपण धरणामधून घेतो. आ ण याचे िनयोजन जर का 
आपण केले तर ख-या अथाने इलीगल कने शनची सं या सु दा मोठया माणाम ये 
या शहराम ये आहे. गळतीचे माण सु दा मोठया माणाम ये आप या येक 
भागाम ये येक पाईपलाईन या मा यमातून आहे. मग गळती एका बाजूला 

थांबवायची. द ुस-या बाजूला चोर चे माण कमी करायचे. मला असं वाटत ं क  
िनयोजना या संदभाम ये सु दा या पाणीपुरवठा वभागाकडून गेली सहा वषापासून 
२४X७ ची योजना असेल, कंवा भामा आसखेड या मा यमातून आप याला जर का 
पाणी या ठकाणी आणायचे असेलतर या संदभाम ये सु दा मी आवजून या ठकाणी 
सांगेन क  खरे आहे पाणीपुरवठा अिनयिमत आहे. पाणीपुरवठा आप याला ४.७० 
एमएलड ने पाणी िमळतेय. परंत ु याचे िनयोजन होत असताना वाढत नागर करण 
ल ात घेताना गे या आठ म ह यापूव  आपले जे किमशनर आहेत यांनी आमचे 
प नेते वत: होते, आमदार ल मणभाऊ या ठकाणी होते नागपूरला. आ ण 
या ठकाणी मा. ना. िगर शजी महाजन साहेब, जलसंपदा मं यां याकडे हा जो वषय 

आहे भामा आसखेड, आं  धरणामधून आप याला पाणी िमळव यासाठ  यांना 
या ठकाणी वनंती केली. जलसंपदा मं यांनी आ हाला या ठकाणी पाणी 
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उचल यासाठ  त वत:  मा यता दली. आ ण या दवसापासून ख-या अथाने हा जो 
क  आं ा आ ण भामा आसखेडमधून आपण जे काह  पाणी या ठकाणी उचलणार आहे 
या ठकाणी ख-या अथाने सु वात झाली. वाढते नागर करण ल ात न घेता याच 
पा यावरती आपण जर काम कर त रा हलो तर मला असं वाटत क  आपण कतीह  
जर  ओरडलो तर  आपण िनयोजन कर याम ये अपयशी ठरलो तर याचा काह  
उपयोग होणार नाह . गेले वषभरापासून आ ह  महानगरपािलकेम ये आ यापासून 
आ ह  या िनयोजनासंदभात मोठया माणाम ये पाठपुरावा मं ी तरावरती कंवा 
शासन तरावरती केलेला आहे. आ ण किमशनरांनी सु दा या संदभात पाठपुरावा 
केलेला आहे. हणजे जर एक ट एमसी पाणी आप याला आं ा धरणामधून िमळाले तर 
ख-या अथाने आप याला रावेत बंधा-यावरती जो काह  लोड येतो तो ख-या अथाने 
कमी होईल आ ण ह  पा या या संदभातली जी अिनयिमतला चाललेली आहे ती मला 
वाटते क  कमी होईल. खर हणजे आप याला २४X७  या योजनेम ये या ठकाणी 
हणलात क  आ ह  से टर नंबर २३ म ये माग या चारपाच दवसांपूव  आम या 

प ने यांनी आ ण महापौरांनी सव इं जिनअरची सव डे यूट , जेई, लंबर यांची 
या ठकाणी बैठक बोला वली. आजह  आ ह  सव नगरसेवक से टर २३ ला काडा या 
मा यमातून  णाली केली पाणी कसे सोडले जाते. टाक  कशी भरली जात.े या सवाची 
मा हती घेतली. आ ण या वेळेला आम या ल ात आले क  हे जे या ठकाणी 
टाक यावरती जा याचे पंपाचे माणे फे यूअर आहे ते सु दा येणा-या काळाम ये 
आम या नगरसेवकांनी सांिगतले माण े ख-या अथाने या ठकाणी लाईट या 
मा यमातून पंप फे यूअर होत असतील तर या ठकाणी जनरेटरची यव था सु दा 
आपण केली पा हजे. हा सु दा या िनयोजनामधला कमीपणा आहे अस ंमला वाटत.ं 
ख-या अथाने मी या ठकाणी उ लेख करेन क  आज येक नगरसेवक पा या या 
संदभाम ये आ ण पाणी हा सवाचा अितशय मह वाचा वषय अस यामुळे 
पाणीपुरवठया या संदभाम ये सांगतो क , खाजगी कंपनीम ये काम करताना येकाचा 
परफॉम स चेक केला जातो, या माणे या ठकाणी सु दा आप या येक अिधका-
याचा मेजर ऑफ परफॉम स जर का आयु साहेब आपण चेक करावा हणज ेहे पाटया 
टाक याचे काम  एकमेकां या वरती ढकल याचे काम कर यापे ा जबाबदार न ेजर का 
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या अिधका-यांनी या ठकाणी काम केले तर मला असं वाटत क  लंबरवर व ास न 
ठेवता जेईवर देखील व ास न ठेवता ए झी यूट हने सु दा येक थळापयत कधी 
ना कधी तर  जाणे गरजेचे आहे. तर ख-या अथाने मी जर का मगाशी उ लेख केला 
भागामध या पा याचा पाईपलाईनचा कमीत कमी या मोठया पाईपलाईन आहेत 
यांचा लेआऊट आ ण यांचा कं ोलींग चाट आप या येक भागाचा या संदभाम ये 

जर का िमळाला तर ते मला वाटत क  ख-या अथाने सोयीच ेहोईल. आ ण कुठ या 
बाजूला कती पाणी जाते आ ण कुठे चोर  होते. कुठे िलकेज होते या संदभाम ये 
सु दा या ले-आऊट या मा यमातून आप याला मदत करता येईल. कोणीह  अिधकार  
नवीन जर  आला तर  एका या हाताम ये म े दार  न ठेवता नवनवीन या ठकाणी जे 
अिधकार  येतील या अिधका-यांनी या लॅनवरती बघुन या ठकाणी आपण पा याचे 
िनयोजन क  शकता. अस ंमला या ठकाणी वाटते आ ण या संदभाम ये मी आयु  
साहेब आप याला एक वनंती करेन क  आपण सकाळ  से टर २३ म ये सांिगतले क  
गे या १५ दवसाचा आ ह  तो काडाचा चाट बिघतला तर येणारे पाणी आहे ते कशा 
प दतीने येते. चारपाच तास फे यूअर झा यानंतर काय व कळ त होते आ ण  
आप या शहरा या पाणीपुरवठयावरती याचा कसा प रणाम होतो. या संदभात सु दा 
आ ह  या ठकाणी बिघतल.ं हे जे काह  फे यूअरचे माण आहे ते कमी कर यासाठ  
मगाशी आम या सद यांनी सांिगतल ंक  धरणामधून पाणी आ यानंतर बंधा-यावरती 
आमचा इं जिनअर यां ठकाणी सात इंच खाली गेले का दहा इंच खाली गेले हे जर 
काह  बघ याची प र थती असेल तर या संदभाम ये सु दा आम या अिधका-यांनी 
या ठकाणी बिघतले पा हजे. वेळचेवेळ  ते पाणी पाटबंधारे खा याकडून आम या रावेत 

बंधा-यापयत कशा प दतीने येते ते सु दा या अिधका-यांनी ल  दले पा हजे. आ ण 
येणा-या काळाम ये हा पाणीपुरवठयाचा जो अ व कळ तपणा चाल ूझालेला आहे आ ण 
हा अ व कळ तपणा पाणीपुरवठयाम ये मगाशी डोळस यांनी सांिगतले माणे आम या 
घर ह  तीच प र थती जवळपास सगळयाच नगरसेवकांकडे आहे. आ ण कुठेतर  
एखादया कॉलनीम ये कंवा एखादया नगराम ये ह  अिनयिमतता नसून संपूण 
शहराम ये अिनयिमततेचा कार या ठकाणी झालेला आहे गे या मह नाभरापासून तो 
वर त या ठकाणी सुधारावा. आ ण इं जिनअरला वशेष क न पाणीपुरवठया या  
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इं जिनअरला जे काह  ते काम करतात ते काम यांनी चांग या प दतीने करावे. 
आपण या ठकाणी  िनयिमत कसा करता येईल या संदभात येकाने काम करावे असं 
मला या ठकाणी सांगावस वाटत आ ण महापौर साहेब मगाशी भाऊसाहेबांनी सांिगतलं 
क  या ठकाणी आपण जी काह  सभा चाल ू केलेली आहे ह  दोन तीन तासांपासून 
चाललेली आहे. येकाची मानिसकता होईल, ती मानिसकता झा या यानंतर 
कायप के या वषयाला आपण हात घाल ूमला वाटत क  कायप के या वषयापे ा 
पा याचा  हा अितशय मह वाचा आहे आप या सगळयां यासाठ  हा पा याचा  
असताना आपण कुठ याह  कारचे राजकारण न करता ख-या अथाने जनते यासाठ  
आपण आहोत आ ण हणून जनते यासाठ  ह  सभा आहे तर  आपण ठरा वक दवस 
आयु साहेबां या टमला देऊ यात. आजची सभा आपला पाणीपुरवठा िनयिमत 
होईपयत कायकाल ठेवून ह  सभा तहकूब करावी. अशी मी या ठकाणी महापौर साहेब 
वनंती करतो. तसेच आपण पा यावर सव नगरसेवकांना बोल याची संधी दली 
याब ल आपले ध यवाद. 

मा.िसमा सावळे -  मा. महापौर साहेब, तहकूबी सूचनेस अनुमोदन देते. 
मा.महापौर-  मा. मोद कुटे आपण बोला. 
मा. मोद कुटे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. गे या चार 
तासापासून व कळ त पाणीपुरवठयावर चचा चालू आहे. सव थम मी पंकज भालेकर, 
मयूर कलाटे यांचे अिभनंदन क  इ छतो यांनी आज हा प  वचारला आहे. 
महापौरांनी तो ए से ट केला याब ल यांचे देखील अिभनंदन. आज हा शहरामधला 
जट ल  आहे हे मा या आता चांगल ल ात आल आहे. कारण क  यावेळ  
शहराम ये सगळ कडे पाणीपुरवठा सुरळ त होता. माझा भाग हा असा होता क  
अ रश: आम या एका सद याने काळे फास याचा देखील योग केलेला आहे. आ ह  
आयु ांना वारंवार भेटून वनंती क न आ ह  िनदशनास आणून दले क  आम याकडे 
पा याचा खूप मोठा ा लेम आहे. मा. आयु ांनी चांग या कारे या याम ये ल  
घालून आम या भागाचा पाणीपुरवठा सुरळ त केला आहे. खरोखरच प ह यापे ा खूप 
चांग या कारे पाणीपुरवठा सुरळ त केला आहे. यांनी तेथे टे नकल चजेस केले, 
सगळे कने श स बदलले या यामुळे जे काह  िलकेजेस होते या याम ये सु दा बदल 
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झालेला आहे. मी मा. आयु साहेबांचे आभार य  करतो. तु ह  आम या प रसराम ये 
२४X७ या मा यमातून काम कर त असताना मा या भागातला पाणीपुरवठा सुरळ त 
केला. आज अ यंत वाईट वाटते. आज एवढया मोठया माणाम ये शहराम ये सव 
नगरसेवक पाणीपुरवठयासाठ  आज आरडाओरड कर त आहेत. पाणी ह  तशी आपली 
मुलभूत गरज आहे. पा याचा जथून आप याला स लाय होतो, आज थोडंस वाईट 
सु दा वाटत आहे क  आमचे खासदार साहेब ते ितथे एकटे ितथे लोकांचा सहभाग 
घेऊन पवना डॅममधून गाळ काढ याचे काम करतात. या ठकाणी महापािलकेची पण 
काह  तर  जबाबदार  आहे. आज आपण ितकडून पाच साडेपाच ट एमसी पाणी उचलतो. 
तो रावेतचा बंधारा असेल कंवा पवना डॅम असेल तो मटेन कर याची जबाबदार  
आपली आहे. तर महापािलका आयु ांना माझी वनंती आहे क  जस तु ह  मा या 
भागाम ये ल  घातले आ ण ितथला पाणीपुरवठा सुरळ त केला. तसं शहरा या 

पाणीपुरवठयाब ल तु ह  एक ड पीआर तयार करा. एक पूविनयो जत एक पुण लॅन 
तयार करा. कशा प दतीने पाणीपुरवठा सुरळ त करता येईल. याला काय करावे 
लागेल, टे नीकल काय चजेस करावे लागतील. याचे ेझटेशन या शहराचे नगरसेवक 
आहेत यांना दया. आ ह  काय येथे ओरडायच आ ण जायच उदया पेपरला आमचे 
नांव कुठेतर  येते. यातच आ ह  समाधान मानायचं असं होता कामा नये. 
आयु साहेब आपण एक जबाबदार अिधकार  आहात. मला पूण तुम या कॅपॅिसट वर 
कोणाला असो वा नसो, तुम या कॅपॅिसट वर चांगला व ास आहे. तु ह  चांगला संवाद 
साधलेला आहे पाणीपुरवठासंदभात. तु ह  नागरपूरला जी कामे केलेली असतील 
याबाबत आम याकडे शेअर केलेले आहे. तु ह  एक चांगले कत यद  अिधकार  

आहात. शहरा या पाणीपुरवठयासाठ  तु ह  एक चांगला ड पीआर तयार करा. आपण 
मे ो या कामासाठ  ड पीआर तयार करतो, शहरा या वकास कामासाठ  ड पीआर तयार 
करतो. जस आप याला शर राला र  स लाय करणा-या वे हज असतात. जर या 
वे हज खराब झा या तर शर राचे इतर भाग काह  क न सुशोिभत केले तर कंवा 
चांगले केले तर  याचा काह  एक उपयोग होणार नाह . आपली पाणीपुरवठा िस ट म 
जी आहे ती आप या र वा ह या आहेत. या र वा ह यांचा आप याकडे ड पीआर 
असणे गरजेचे आहे. याला कुठे काय होतेय याकर ता हे करणे गरजेचे आहे. आपण 
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या गो ीम ये ल  घालताल एवढ च मी आप याकडे अपे ा य  करतो. आ ण गे या 
दड वषातला अनुभव जर सांगायचा झाला तर आज अ यंत आनंद होतोय क  
प ह यांदा असं घडलय क  आज सव नगरसेवक ते कुठ याह  प ाचे नसताना 
लोक ितिनधी आहेत. लोकांनी आप याला या शासनाला जाब वचारणेसाठ  िनवडून 
देऊन पाठ वलेले आहे. या ीकोनातून काम करतात. हे पाहून मला अ यंत आनंद 
होतोय. आ ण येक वेळेस येक सद याने अशाच प दतीने शासनावरती अंकुश 
ठेव यासाठ  आप याला िनवडून दलेले आहे. असेच वागावे कुठ याह  प ाची 
िशवसेनाचा नाह , रा वाद चा नाह , भाजपाचा नाह . आपण बावीस लाख लोकांचे 
लोक ितिनधी आहोत. अशा कारचे आपण सवानी वागले पा हजे. अशा कारचा 
आदश समाजापुढे ठेवला पा हजे. मला जी बोल याची संधी दली याब ल मी यांचे 
आभार य  करतो, जय हंद जयमहारा . 
मा. खानोलकर ा - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आज 
आ ह  टँड गचे मबर आहेत. आ हाला दर आठवडयाला हा  जो आहे तो आ ह  
मांडतो. आमचे १५ जणांचे तु ह  त ड दाबू शकता. पण आज हा जो  आहे तो 
आ या सभागृहासमोर आलेला आहे. तर तु ह  आता कती जणांची त डे दाबणार हे 
अिधका-यांनी खुलासा करावा या ठकाणी. सांगायचं झालं तर माग या वष  या ठकाणी 
मी एसट पी ला ट कँ टो मट बोड देहूरोड या याब ल बोलले होते. आज यां याकडे 
एसट पी ला टच नाह य. यांचे जे घाण पाणी आहे ते आज तसं या तस रावेत 
नद म ये सोडत आहेत. ते पाणी आज आ ख  पंपर  िचंचवड शहर पत.ं तर मला 
आयु ांना असं वचरायचं आहे क  हा जो ताव मांडलेला आहे. यांनी एसट पी 
ला ट इ टॉल केला पा हजे. तो ला ट फ  कागदोप ी आहे, याचा कोणताह  
फालोअप घेतलेला नाह .  याचा फालोअप कधी घेणार याचा ह  खुलासा आज करावा. 
आज अ रश: लाजेची गो  अशी आहे क  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  ह  
देहुरोडपासून सु वात होते. आ ण जे हा माणूस मुंबईहून येतो. तो देहुरोडम ये वेश 
करतो. ते जे गहाण पाणी आहे याला सगळयात आ द दशन होतं. ह  अ यंत लाजेची 
बाब आहे. घाण पा याचा जो नाला आहे याच दशन होते. अजुन एक गो  हणजे 
आज एवढं वष पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  ह  देहुरोडपासून सु वात होतेय. 
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याचे साधं फलक ह  लावले गेलेले नाह य. तसे फलक लवकरात लवकर लावणेत यावे 
अशी मी वनंती करते. बाळासाहेब ओ हाळ आहेत यांनी यापूव  टा यांचा  
मांडलेला आहे. ते ायो रट  बेिससने लवकरात लवकर करणेत यावे. महापौर कालचा 
आपला जो दौरा झाला. तो खूप उ म होता या याब ल आपले अिभनंदन करते. 
आ ण हा जो पा याचा  आहे तो लवकरात लवकर सोड व यात यावा अशी मी 
शासनाला, आयु ांना आ ण महापौरांना  वनंती करते, ध यवाद.              

मा. राज  लांडगे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह आज 
जवळजवळ चार तासापासून हा  चालला आहे. आताच मला दोन फोन आले. क  
पाणी अजुन आलेले नाह . पाणी ये याचा टायमींगच पा हलातर मा या भागाम ये 
सकाळ  चार वाजलेपासून ट पे चालू होतात. ते रा ी साडेबारा वाजेपयत पा याचे ट पे 
असतात. या याम ये एखादया जर  ट याम ये कुठे काय ॉ लेम आला तर  लगेच 
या ट याला एकतर पाणी कमी येते. दड ते दोन तासाचेच येक ट पे आहेत. परंतु 

एखादया ट याम ये जर  टाक  भरली नाह  तर खूप मोठा ॉ लेम होतो. आ ण या 
भागाम ये पाणी पोहोचत नाह . पाणी न पोहोच यामुळे या भागातील नागर कांचे 
हणणे असे असते क  टँकर पाठवा. परंतु टँकर या ठकाणी जाऊच शकत नाह  हे 

अिधका-यांना मा हती आहे मलाह  मा हती आहे. पण या यावरती उपाययोजना 
कर यासाठ  अिधकार  ब-याच माणाम ये मा या भागाम ये काम कर त आहेत. 
पण या ठकाणी अिधका-यांना जे सहकाय लाभले पा हजे. लंबर असतील, हॉ हमन 
असतील, यांचे सहकाय लाभत नाह . या यासाठ  अिधका-यांनी पण सश  रा हले 
पा हजे. कारण आजकाल जर आपण पा हले तर अिधकार  ामा णकपणे य  कर त 
असतो क  या भागाम ये पाणी पोहोचले पा हजे. पण ितथे खाली हॉ हमेन असेल 
या यावरती ते सगळं नेटवक अवंलबून असते. जे हा या हॉ हमेन या मनाम ये 

येईल क  नाह  बाबा एवढ पाणी या भागाम ये गेले पा हजे. आज परवा दवशीच मी 
या ठकाणी पवार साहेबांना बोला वले आ ण वचारलं क  पवार साहेब आता स वातीन 

मीटर जर टाक ची ले हल आहेतर साधारणत: या याम ये कती पाणी आहे. तर 
पवारसाहेबांनी सांिगतले क  १६ लाख िलटर पाणी या टाक म ये आहे. या भागाम ये 
पाणी पोहोचत नाह  या टाक व न. ती व ती आहे साधारणत: २०० घरांची. २०० 
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घरांना जर १६ लाख िलटर पाणी पोहोचत नसेल तर या याम ये शोकांितका काय आहे. 
कारण १६ लाख िलटर पाणी हणजे साधारणत: दहा हजार िलटरचे १६० टँकर होतात. 
१६० टँकर जर या व तीम ये सोडले तर मला वाटते क  िन मी व ती वाहून जाईल. 
तर पण ते पाणी ितथे येत नाह . पाणी नेमके मुरतय कुठं. यासाठ  मी यानंा 
सांिगतल क  याची पाहणी क न या ठकाणी यव थत पाणीपुरवठा झाला पा हजे. 
मग याला जबाबदार या ठकाणचे हालमेन हेच असतात. मला हणायचय क  येक 
ठकाणी आपण जातो आ ण पाहतो क  येक नागर क हणतो क  आम याकडे पाणी 
आले नाह . आपण बोलतो सकाळ  सहाला पाणी सोडायचे, नाह  बाबा यावेळेस ले हल 
नाह य. आठला सोडणार. आठला नाह  झाले थोड  ले हल कमी आहे. हणजे माणसाने 
आ खा दवस पा याम ये घालवायचा. आज येक माणूस हा कामगार वग आहे 
आम या भागातला. याने काम करायच का पाणी भरायच हेच कळत नाह . महापौर 
साहेब, आयु साहेब हे जे शासक य अिधकार  आहेत. यांना यव थत सव सुचना 
क न भागा मधील पाणीपुरवठा सुरळ त करावा. ह  मी आपणांस वनंती करतो आ ण 
तु ह ह  याना सांगून पाठपुरावा करावा, ध यवाद. 
मा. आशा शडगे-धायगुडे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
खरतर महापौर साहेब पाणीपुरवठा हा मह वाचा  आहे. िन त आम या सगळयांची 
जी काह  अव था आहे तीच तुमची आहे यापे ा फार काह  वेगळ  नाह  याची 
आ हाला खा ी आहे. आज सभागृहाम ये चचला वषय आ यानंतर अनेक जणांनी 
वषय काढले क  आ हाला दादांचे नाव यायचे नाह . आ हाला देव  फडणवीसांच नाव 
यायच नाह , आ हांला मोद ंब ल बोलायचे नाह , आ हाला भाजपाब ल बोलायचे 

नाह , आ ण बोलता बोलता सगळयांनी माञ सगळे नेते कसे भार  होते कंवा कसे 
तु ह  वाईट आहात असं सांग याचा सु दा य  या सभागृहाम ये परेुपुर झाला आहे. 
फ  हणायच असत क  मला या याब ल बोलायचं नाह , मला या याब ल बोलायचं 
नाह . आ ह  राजक य टंट करणार नाह त आ ह  प ीय राजकारण करणार नाह त. 
आ हाला फ  नागर कां या मूलभूत गरजांवर चचा करायची आहे. असं हणायच एका 
बाजूला आ ण दुस-या बाजूला मा  सगळ बोलून यायच. त डसुख यायच आ ण पु हा 
एकदा पा याचा  कसा च हाटयावर आणायचा याचा सगळेजण य  करतात. परंतु 
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ख-या अथाने शहरासाठ  कोण काय बोललय या यापे ा आप याला िन तपणे 
महापौर साहेब तु ह  शहराचे आहात आ ह  सु दा या सभागहृाम ये िनवडून आलो 
आहोत. काम करतो हणून िनवडून येतो अस या ठकाणी वाटत ंआ ण जर का आ ह  
या मूलभूत गो ी नागर कांना देऊ शकलो नाह त. पाणी, र ता, े नेज लाईन आ ण 
दवाब ी. अशा चार सु वधा नागर कांना द या नाह त तर नागर कांना बोलत क  नये 
अशीच भावना या ठकाणी आ हाला वाटत. ख-या अथाने यावेळेला आपण इत या 
दवस पाणी, पाणी आ ण पाणी एकच चचा आप या शहराम ये रोज उठून पेपर 
उघडला क  याम ये सु दा आज थेरगावम ये पाणी नाह , उदया मोशीम ये पाणी 
नाह , तीस-या दवशी  भोसर म ये पाणी नाह  चौ या दवशी पंपर  िचंचवड शहरात 
पाणी नाह . स मा. महापौर साहेब माझा दापोड , फुगेवाड , कासारवाड  भाग आहे. 
हणजे पु हा एकदा टेलएंड आहे. पूव  पंपर  िचंचवडम ये ये यापूव  दापोड  हा भाग 

पुणे महापािलकेम ये होता. यावेळेस सु दा हा भाग टेल आहे हणून कायम आम या 
दापोड वरती अ याय. कधीच आम या नागर कांना नीट पाणी िमळत नाह . आ ण 
आता पंपर  िचंचवड शहराम ये हा भाग टेलएंड आहे. या ठकाणी पाणी चांग या 
कारे िमळत नाह . पाणी हा रोजचा वषय आहे साहेब. आज पेपरला बातमी वाचली 
हणून सगळं शहर बोलतयं कंवा आपण पाणी ावरती  जाग क आहोत. परंतु 

मा या दापोड ची अव था जवळपास बाराह  म हने तशीच असते. दापोड म ये एकच 
टाक  आहे यामुळे तु हाला व ास बसणार नाह . मा या वॉडाम ये सकाळ च पाणी 
असले पा हजे कारण ञयांची घरातील कामं, आंघोळया पांघोळया असतील, कपडे धुणे 
असतील भाडं  घासणे असतील, घर आवरण या सव नैसिगक लागणा-या बाबी आहेत 
यासाठ  पा याची सकाळची गरज असते. परंतु महापौर तु हाला व ास बसणार नाह . 
इत या वषाम ये सु दा दापोड म ये सकाळ  साडेपाच, साडेसहा, साडेसात, साडेआठ, 
साडेदहा, साडेबारा, एक, तीन वाजेपयत पा याचे स  चालू असते. हणजे तीन वाजता 
ह  काय पाणी भर याची वेळ आहे का तु ह  मला सांगा. जर या ठकाणी म हला 
भिगनी कामाला जात असेल तर ितने पाणी कसं भरायचं. साहेब, आ ह  काह च क  
शकत नाह य. कारण तुमचा शासनावरती अंकुश नाह  असं या ठकाणी खेदाने हणाव 
लागतं. तु हाला ह  मा हती आहे क  आजपयत आ ह  तु हाला कधीच पसनल फोन 
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केलेला नाह . अनेक  आहेत ते आ ह  आम या कुवतीने सोड वतो. परंतु माग या 
आठवडयाम ये आ ह  तु हाला वैतागून फोन केला मेसेज टाकला. तु हाला मा या इथं 
पाणी वेळेत दयावेच लागेल. तीन दवस झाले दापोड म ये पाणी पुरवठा झालेलाच 
नाह . नागर कांनी आम या घर  यायचं हंडा मोचा आणायचा आ ण मग आ ह  जाग 
हायचं का. आ ह  यांना फार काह  देत नाह . मूलभूत गरजाच देतो व ते देणं 
आमच कत य आहे. मा या दापोड साठ  तु ह  काय िनणय घेणार आहात. मा या 
वॉडातील म हला सकाळ  आठला कामाला जात असतील आ ण सायंकाळ  सहाला येत 
असतील तर तीनं सकाळ  पोराबाळांना सांगायचं क  बाळा दुपार  पाणी भर. तर आ ण 
तरच या घरातल पाणी भरल जातं अ यथा पाणी भ  शकत नाह . लॅट िस ट म 
असेल, ब ड ंग असेलतर टाक  भरली जाईल परंतु बैठ  घरामध या लोकांनी काय 
करायचं. हा काह  आजचा वषय नाह य महानगरपािलका झा यापासून इत या वषात 
दापोड या ावरती कधीह  कोणाकडूनह  उ र िमळालेले नाह  काम का झालेल नाह  
ह  अ यंत शोकांितका आहे. आता कोणाला प ाचे राजकारण सांगायचे सांगा. इत या 
वष आपण काय केले दापोड या बाबतीम ये आपण सांगा. का तेथील पाणीपुरवठा 
सुधारणा के या नाह त. साहेब, आपण दापोड बाबत काय िनणय घेणार आहात. मा या 
दापोड  भागाम ये एक तर सकाळ  वेळेत पाणी दया कंवा सं याकाळ  वेळेत पाणी 
दया. दवसभर पाणी भरत बसायला आम या बायका रका या नाह त. आम या 
मह ला रका या नाह त यांना सु दा यां या जबाबदा-या आहेत, यां या कुटंूबासाठ  
कामे कर याची गरज आहे. यांना पाणी भरणेसाठ  ते घर  बसू शकत नाह त. कधी 
द ुपार  बारा वाजता पाणी सुटते तर कधी दुपार  दोन वाजता वाजता पाणी सुटते. 
ितथून पुढे या म हलेला घरातील भांड  धुवायची असतील, कपडे धुवायची असतील तर 
ितने काय काम करायचं दवसभराम ये. स मा. महापौरसाहेब, आयु साहेब या ठकाणी 
तु हाला वनंती राह ल क  दापोड या बाबतीम ये आपण वेगळा िनणय घेतला पा हजे. 
टेलएंड हे उ र यापुढे आ ह  ऐकणार नाह त. याचबरोबर आज ख-या अथाने 
पाणी ावर बोलत असताना अनेकांनी आपआपली मते मांडली. मी यापुव  अनेकवेळा 
या सभेम ये सांगीतल आहे क  पाणीपुरवठयातील अिधकार  तु ह सहज चज करता 
ए झ युट ह हे काढले, ते टाकले, ते काढले हे टाकले, जे.ई. बदलले, परवा तु ह  
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आमचा जे.ई. बदलला. पुव  आम याकडे देवकर नावाचा अिधकार  होता व ास 
बसणार नाह  या या नावाची लोक पुजा करत होते. पाणीपुरवठयाची अडचणच नाह . 
देवकर चांग या कारे टाईमींगला पाणी सोडायचे हणून लोक यांचे कौतूक करतात. 
देवकर शासनाचे होते ते शासनसेवेत परत गेले. आता जे कोण अिधकार  असतील ते 
यां या पर ने ते काम कर याचा य  करतात परंतु या ठकाणी आप याला रझ ट 

िमळत नाह त. नगरसद यांनी सांगीतल क  आमचा लंबर या ठकाणी तोच गॉडफादर. 
तु ह  तांबे साहेबांना घेवून या कंवा दुस-या अिधका-यांना घेवून या यांना सु दा 
या ठकाणी लंबर लागतो का नाह  बघा. यावर हॉलमन पाणी सोडणारा लागतो का 

नाह  ते बघा कारण तो पण सांगू शकतो पाणी कुठ आहे. का आपण या यावरती 
आपले युट लीट  लॅन तयार करत नाह त. कुठ जोडायच कुठ काय करायच हे आम या 
नगरसेवकांना सांगता येणार नाह  एवढ तो हॉलमन परफे ट सांगतो. यातून ते 
कमचार  आपली डयुट  क न घर  गेले असतीलतर आम या अिधका-यांना दुदवाने 
यांना कॉल करावा लागतो. येतो का रे तेवढा वॉल बघायचा होता. अशी या शहराची 

अव था आहे. मला अस वाटत क  पाणी  हा अ यंत मह वाचा आ ण गरजेचा  
आहे. बाक  गो ीत चालत पण पाणी एक दवस दल नाह तर  नागर क ओरडतात ते 
ओरडणारच, ते आम यावर िचडतात, ते आ हांला वाईट बोलतात हरकत नाह  ते 
होणारच कारण आ ह  यां याकडन मत घेतली यांना सांगीतल क  तुम या सगळया 
मुलभूत गरजांसाठ  आ ह  स मपणे हाजर असणार आहोत आ ण या प दतीने 
आ ह  देवू शकलो नाह तर नागर कांनीह  आ हांला जाब वचारलाच पाह जे आ ण 
यांना सु दा आ ह  उ र दलच पाह जे. परंतु हे करत असताना आमचेह  काह  

िलमीटेश स आहेत या िलिमटेशनवर अिधकार  वग हणून तु ह  वकआऊट केल 
पाह जे. कती मह ने झाले आज ावण मह ना गेला, ताई उदया ावण सोमवार आहे, 
पाणी सुटेलनां अशी आमची मह ला वचारते, ताई पाणी सोडानाहो, अशी हणते. 
आ खा ावण मह ना गेला. आ ह  हणणार नवराञम ये शंभर ट के पाणी देणार, 
नवराञीम ये तु हांला अनेक मॅसेज केले आ हांला डोईजड झाल. रोज आ ह  लोकांना 
खोट बालतो क  काय अशी आ हांला आमची शंका येते. आ ह  खोट बोलत नाह  
आ ह  आम या अिधका-यांच ऐकूण ते पुढे फॉरवड करतो. आता साहेब, नवराञ सु दा 
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संपली आहे. पु हा पंधरा दवसावर दवाळ  आली आहे. माझी वनंती आहे क  काह ह  
केलतर  दवाळ या आत आपली पह ली आंघोळ जी आहे, दवाळ  सु  होते या 
काळाततर  नागर कांना आपण पाणी देणं लागतो क  नाह  याचा वचार करणं गरजेच 
आहे. दस-या या आद या दवशी तांबे साहेबांना फोन केला क  आपली टाक  भरल का 
हो, ते हणाले का हो ताई वचारता. सणासुद ला सु दा पाणी येते क  नाह  एवढ  
धा ती नागर कांनी घेतलेली आहे. तुमच एखाद टागट असत क  अप याला हे 
करायचच आहे तुमच हे टमवक आहे हे टमवक हणून तु ह  जे काह  करता 
या यावरती रझ ट िमळत नाह त. तु ह  करत नाह त, तु ह  सु तावलेला आहात, 

तु ह  िनवांत बसता अशा कारचे आरोप कोणी केले असतीलतर याचे याचे वचार 
यां याजवळच असतात याब ल माझ दुमत नाह . तु ह  काम करतात परंतु या 

कामाला ख-या अथाने गती कंवा रझ ट ओर ए टेड काम याला हणतो तुम या 
य ाना यश येत नाह , मग यश येत नाह  का आणू देत नाह  याचा सु दा वचार 

कर याची गरज आहे. कालपयत पाणी शहराला यायच तीतकच आजह  येतं. जेवढया 
टा या हो या तीत याच टा या आहेत. तुमची काडा यंञणा आहे मग आपली ह  
यंञणा नेमक काय करते. टा या कती भरतात हे तुम या अिधका-यांना ऑन टेबल 
दसते तर  सु दा पाणीपुरवठा सुरळ त का होत नाह  या यावर सु दा वचार केला 
पाह जे. तु ह  तुम या अिधका-यांना कमान पाणीपुरवठयाचे जे काह  आठ भाग 
आहेत या ठकाणी जे पाणीपुरवठयाम ये काम करायला इ छूक असतील यांना ितथच 
ठेवा. यांची हालवा हालव कर यात मजा नाह . यांना तु ह  हालवल क  आमचा 
पाणीपुरवठा ड टब होतो. मग शेवट  लंबर लोक येवून थांबतात यां या बद या नको 
यां यावर अवलंबून रहाव लागत. याच बरोबर टाक  भरायला आ ण पाणी सोडायला 

जो काह  कमचार  वग लागतो याची सु दा आपण पाहणी करा. या ठकाणी 
राञपाळ ला ठेकेदाराची माणस सात आ ण आठ हजारावरती असतात. यांच िमनीमम 
वेजेस काय आहे हे मला मा हत नाह  पण या सात आ ण आठ हजारावरती काम 
करणारे माणस राञी यावेळेस टाक वर असतात. सात ते आठ हजारासाठ  ते राञभर 
टाक वरती जागतात. टाक  भरली क  यांनी फोन करायचा यात तो ठेकदाराचा 
माणूस याला कती कमंत दयायची ते अिधका-यांना तु हांला मा हती आहे. यात 
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याला वचारायच कती मी. टाक  भरली. यांनी काम कराव पण रझ ट ओर ए टेड 
काम होणार असेलतर करावं. यामळेु तु हांला सांगीतल आहे क  आमचे जे अिधकार  
असतील ते याच ठकाणी ठेवा. राञपाळ ला स म आपला महानगरपािलकेचा 
कमचार , जबाबदार अिधकार  तेथे असणे गरजेचे आहे. यावेळेला आ ह  सगळेजण 
या वषयावर चचा करतो या मुलभूत गरजांसाठ  तुमची एक टमवक, तुमची एक 
यंञणा तुमच एक लॅिनंग असण गरजेच आहे. भाऊसाहेब भोईर बोलताना हणाले क  
तु ह  काय करता, तुमचा पण अजडा असला पाह जे. आपण आता नुसती चचा करतो 
पाणी आहे का, पाणी आहे का, पाणी शहरात आहेच, अजीबात आ ह  कोणीच हणत 
नाह त क  शहरात पाणी येत नाह . आजपयत खुप ह गना के या गे या परंतु पाणी 
असताना पाणी दल जात नाह . पाणी ॉपर सोडल जात नाह  हणजेच काय साहेब, 
क  फ  िनयोजनाचा अभाव आहे. या दवशी तुमच िनयोजन परफे ट होईल तुमचे 
ए सपट अिधकार  सगळयाना व ासात या, ामा णकपणे सगळे काम करतात 
यां याकडुन वक आऊट या िन तपणे चांगले िनयोजन क न या शहराचा 

पाणीपुरवठा सुरळ त क  शकतात. साहेब, तु ह  पाणीपुरवठयामधील अिधकार , 
कमचार , लंबर जे जे कोणी असतील यांचा तुम या अ य तेखाली पाणीपुरवठयावर 
एक मेळावा या. यात आ हांला कुणालाच बोलू नका आ ण यांना वचारा क   
काय आहे. कालपयत पाणी येत होत आज शहरातील पाणी का येत नाह . कोण 
चोरतय का, कोण नेहते का. हे पण तु ह  वचारा. लाईट गेली पंपींग टेशनवरची 
मशीन बंद पडली या ामळेु पा याचा उपसा झाला नाह  आ ण हणून पाणी आल 
नाह  असं काह  झाल असेलतर पंचवीस वष आपण काय िनयोजन केलं हे सु दा 
आपण सांगायच आहे. जर का पंचवीस वषापुव  का ट ंगची लाईन टाकली असेलतर ती 
पुढ या दहा वषात बदलण ह  शासनाची जबाबदार  नाह का. यावेळेस या स ाधा-
यांची कोणाची जबाबदार  न हती का. आज रोज उठून या ठकाणी पाणी नाह , 
या ठकाणी पाणी, या ठकाणी गळती झालेली आहे, तेथे लाईट बंद पडली यामुळ 

मशीन खराब झालेली आहे हे उ र आ ह  कती दवस ऐकायच. तुमच िनयोजन काय 
आहे. आ ह  जर स ाधार  हणून आता असोलतर आ ण आम या मागे जर का तु ह  
िश या देत असालतर आ ह  पण ऐकूण घेणारे नाह त. का पंचवीस वषात िनयोजन 
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केल गेल नाह .  आता सांगीतल या पाईपाला हात जर  लावलातर  ते पाईप तुटतात 
का इत या वषात तुमच िनयोजन झाल नाह . बोलताना सोप असतं, देशा या 
पंत धानाना आ ण मु यमं यांना बोलणं इतक  सोपी गो  नाह . शंभर ट के 
या ठकाणी लोकशाह  आहे आप या सभागृहातला हा तीसरा तंभ आहे. नागर कांसाठ  
आपण सगळेजण आहोत परंतु शहरातील पाणी  जट ल आहे का तर हो न क  आहे, 
मह वाचा आहे का शंभर ट के मह वाचा आहे, नागर कांना पाणी दे याची आमची 
जबाबदार  आहे कातर ती सु दा आहे. परंतु यासाठ  प ीय राजकारण करायच नाह  
हणायच, आ ण पु हा बोलायचं. मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती आहे क  

शहरातील पाणीपुरवठा आपण सुरळ त केलाच पाह जे. नागर कांची गरज आहे, लोकांना 
पाणी पाणी कर याची वेळ आप यावरती आलीच नाह  पाह जे. तु हांला 
सांगीत या माणे पाणीपुरवठयातील अिधकार  कमचा-यांचा खरच तु ह  मेळावा या 
यां या अडचणी वचारा आ ण शहरातील पाणीपुरवठा सुरळ तच झाला पाह जे. यापुढे 

आपण सु दा या ाची गय करायच काह  कारण नाह . कारण माझा नागर क फ  
पाणी मागतो साहेब ते याना दया. मग ब ड ंग बांधायची का, पुल करायचेत का, 
वकास करायचा का नाह  हा नंतरचा दु यम भाग आहे. परंतु शहराला पाणी देणं ह  
नैतीक जबाबदार  आप या महानगरपािलकेची, आप या शासनाची आ ण आ ह  
िनवडून आले या  नगरसेवकांची देखील आहे आ ण आपण ती पुण करावी अशी 
तुम याकडन अपे ा य  करते. तुमच िनयोजन जे आहे ते आ हालंा पुढ या दोन 
दवसाम ये सांगावे, आजतर तु ह  सांगतालच. परंतु एक परफे ट िनयोजन तु ह  
आ हांला दयाव अशी अपे ा या ठकाणी य  करते आ ण मा. महापौर साहेब, 
या यावरती तु ह  सु दा शंभर ट के पाठपुरावा करावा. आता आ हांला कंटाळा आला 
पाणी ावर बोल याचा आ ण ऐक याचा.  
मा.चं कांत नखाते - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह आज 
या ठकाणी खर पा हलं तर मी महापौरांचे अिभनंदन  करतो. गेले चार साडेचार तास 
आपण पाणीपुरवठा ावरती सव नगरसेवकांना अितशय चांग या कारची बोल याची 
संधी दली. आयु  साहेब आपण काय म आयु  आहात. पाणीपुरवठा आ ण आरो य 
हे दोन वभाग जर सोडले तर संपूण शहराम ये जी कामे चाललेली आहेत ते अितशय 
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चांग या कारचे काम तु ह  करताय. याच माणे पा या याबाबतीत सु दा मला 
मा हती आहे. संबंिधत मं ी असतील, संबंिधत अिधकार  असेल आपण मं ालयाम ये 
जाऊन पा याचा  असेल याचबरोबर आं ाचा  असेल या ासाठ  आपण 
वारंवार याचा पाठपुरावा करताय. परंतु पाणीपुरवठयाबाबतीत जर बोलायच झालं तर 
पाणीपुरवठयाम ये जे अिधकार  आहेत यात काह  अिधकार  चांगले आहेत काह  
अिधकार  कामचोर आहेत. याम ये काह  अिधकार  आप याला मा हती देत नाह त. 
आपली दशाभूल करतात आज तु ह  मला सांगा शहराम ये ए ल-मे या दर यान 
आपण ४८५ एमएलड  पाणी उचलत होतो. मा या मा हती माणे मा या वॉडाम ये 
असेल कंवा ब-याच ठकाणी या या पाठ माग या काळाम ये येक सोसायट म ये 
दवसाआड, दोन दवसाआड टँकर माग वला जायचा परंतु ए ल-मे या दर यान 
एकह  टँकर कोणाला वकत यायला लागला नाह  यामुळे चांग या प दतीच  
पाणीपुरवठा वभागाने काम केलेल ंआहे. परंतु ए ल-मे पासून आजपयत अशी कती 
लोकसं या वाढली याचाह  आपण खुलासा करावा कारण ते हा आपण ४८५ एमएलड  
पाणी उचलत होतो आ ण आजह  आपण ४८५ एमएलड  पाणी उचलत आहोत. 
या याम ये लोकसं या एवढया मोठया माणात वाढलेली नाह . परंतु तर  सु दा 
आप याला पाणी कमी का पडते याचा आपण वचार कर याची गरज आहे. परवा 
दवशी पाणीपुरवठा संदभात िमट ंग झाली. या याम ये लडकत साहेब असतील, 
कांबळेसाहेब असतील या येकानी अंग झाड याच काम केलं. रावेतमधून से टर २३ 
म ये पाणी येते. कायकार  डे यूट ला फोन करतात., डे यूट  जेईला फोन करतात, जेई 
लंबरला फोन करतात. तो करतो हॉ हमनला फोन. पण साहेब मा या मा हती माणे 
हॉ हमन असेल, लंबर असेल. जेई असेल खाली कामे ती चांगली करतात. सवात 
मह वाचे हणजे मगाशी ता नी पण सांिगतलं क  पंपींग टेशनला लाईटचा ॉ लेम 
येतो. आता आपण सभागृह चाल वतो. आता महानगरपािलकेम ये लाईट गे यानंतर 
एक िमिनटाम ये जनरेटरमधुन परत लाईट येते कारण हे इमज सी समजतो, 
या यापे ा आपले पंपींग टेशन हे मह वाचे आहे. यामुळे या ठकाणी जनरेटर 
आव यक आहे तो घेतला पाह जे, बसवला पाह जे. याच माणे आज सकाळ  आपण 
मा हती घेतली पवना धरणामधून आप याला ठरा वक टायमींगला पाणी सोडले जाते 
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यावेळेला  ऍ युअली नद तील पातळ  कमी होते. परंतु पवना धरणाशी संबंिधत 
अिधका-याला, इ रगेशनला आपण वनंती करावी क  हे पाणी येक तासाला आपण 
कती लीटर उचलतो तेवढया माणाम ये लाईट तयार क न मला वाटत क  ट याने 
पाणी सोडले जाते. पण साधारणत: आपण या माणात पाणी बसेल तेवढयाच 
माणाम ये पाणी सोडायला सांगा. या माणे आप याला पाणी यव थत सुरळ त 

होईल. तसं पा हलं तर     ब-याच ठकाणी बोलले जाते आयु साहेब आपणह  होता 
क  शेवट या टोकाला रावेतपासून शेवट या टोकाला पाणीपुरवठा कमी होतो. परंतु 
माझा तर वॉड म येच आहे. तीकड नवी सांगवी आहे, दापोड  आहे. या भागापे ा 
माझा म यंतर  भाग आहे. आता परवा दवशीच मी तु हाला सांिगतलं. मी पाठ मागे 
दहा वषापूव  नगरसेवक असताना स ह नंबर १७ म ये ािधकरणाने दलेले गाळे 
आहेत. या याम ये मला वाटते क  ९८ साली एक पंचवीस लाख लीटरची टाक  
बांधली या यानंतर २००० साली परत एक वीस लाखाची टाक  बांधली. परत २००४ 
साला पंचवीस लाख ली. ची टाक  बांधली. परंतु आयु  साहेब वॉडाम ये एवढया तीन 
टा या आहेत मला वाटतं आम या ािधकरणाचे माजी अ य  बाबासाहेब तापक र 
यांनी १९९६-९७ या काळाम ये आम या भागाम ये फ  स वा लाख लीटरची टाक  
बांधली. मा या वॉडाम ये तीन टा या बांधले या असून या टाक मधून एक ठपका 
सु दा पाणी मा या वॉडात येत नाह  ह  शोकांितका आहे. हे तांबे साहेबांना मी ब-याच 
वेळेला सांिगतले. क  तांबे साहेब या ठकाणी या तीन टा यांचे पाणी सगळया 
सोसायटयांना जातेय. मग ते वाकड असेल, पंपळेिनलख असेल, कंवा पंपळेसौदागर 
असेल या भागाम ये एक वष झाले आ ह  तांबेसाहेबांना सांगत आहोत. आयु साहेब 
आप यालाह  मी सांगीतल आहे. या भागाच पाणी सकाळच सोसायटयांना दले जातेय 
आ ण माझा भाग आहे तेथे सवसामा य वग आहे. छोट  छोट  घरे आहेत. या 
घरांना सं याकाळचे पाणी दले जातेय. आ ण साधारणत: माझा ७५ ट के वॉड असा 
आहे तेथे बायपासने पाणीपुरवठा होतोय. आ ण आजची प र थती अशी आहे गे या 
चारपाच म ह यांपासून पा याची टाक  भरत नाह , बायपासला ेशर येत नाह . पूव  
बायपासला ेशर अस यामुळे अड च पावणेतीनला टाक  भरायची. आपण तीनला पाणी 
सोडायचो. तीनला पाणी सोड यानंतर ते नऊ वाजेपयत पाणी रहायचे.  परंतु आजची 
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प र थती अशी आहे क  बायपासला ेशर कमी आहे. जी अड चला भरणार  टाक  ती 
साधारणत: तीन साडेतीनला भरते. कधी चारला भरते. तर आपण बायपास के यानंतर 
आता स या मा या काह  काह  भागाम ये सहातास पाणीपुरवठा होतो. आयु साहेब 
आप याला मी एक हड ओ कॅसेट पाठ वली आहे. काह  काह  भागाम ये खाली 
जिमनीवर परात ठेवली जाते आ ण या परातीत पाईपने पाणी सोडल जातं. ती परत 
नंतर हंडयात ओतायचे. आ ण नंतर ते घरात यायचं. एवढ  वाईट प र थती आहे. 
तु हाला मी ब-याच वेळा सांिगतल क  तु ह  याबाबतीत ल  दया. परंतु याचबरोबर 
अशीह  आपली चचा झाली आहे. आम या टा या तर भरतच नाह त. परंतु बायपासचा 
ेशर अस यामुळे खूप पाणी कमी िमळते. आ ण ब-याच ठकाणी आता चचा झाली 

क  बगर परवाना नळ कने शन आहेत. बगर परवाना नळ कने शन का घेतात. 
यांना पाणी िमळत नाह  ते बगर परवाना नळ कने शन घेतात. एक नळ कने शन 

एका कुटंूबाला घेतले जाते. या याम ये पाणीच येत नाह  या यामुळे द ुसरे 
बगरपरवाना घेतले जाते. सोसायटया असतील कंवा छोट  मोठ  घरे असतील. 
यासाठ  आपण थोडे ल  घाल याची गरज आहे. याचबरोबर मी तांबे साहेबांनाह  
वनंती केली होती. मा या भागातील जी दहा लाख िलटर ची टाक  आहे. या यावर 
बु टर बसवा परंत ु मी इथं तांबे साहेबांचे नाव घेतले आहे. कारण ते चांगले काम 
करतात हे मला माह त नाह . परंतु बरेचजण हटले क  तांबे साहेबां या ऐवजी 
गोडबोले हटले तर मला माह त नाह  क  चांग या कामामुळे यांना गोडबोले 
हणतात का वाईट कामा मुळे गोडबेले हणतात हे मला मा हत नाह  परंतु गे या 

काह  दवसांपूव  तांबे साहेबांनी मला श द दला आहे. क  मी बु टर बसव यासाठ  
य  करतो. बसवणार का नाह  हे मला माह त नाह . परंतु आयु साहेब आता वॉडात 
फरताना आ हाला एवढ  अडचण येते. जर  कोण याह  काय माला आ हाला 
बोला वले तर काय माला सु दा आ ह  जात नाह . कारण गे यानंतर प हला पा याचा 

. आ ण तु हाला मी मगाशीच सांिगतलं क  माझा वॉड हा ७० ते ७५ ट के हा 
बायपासने पाणी येते यासाठ  आपण जा तीत जा त ल  घालावे अशी या ठकाणी मी 
आप याला वनंती करतो. आ ण आयु साहेब द ुसर  मी एक आप याला सुचना करतो. 
क  आप या भागाम ये, संपुण शहराम ये या या सोसायटया असतील ितथे लोकांनी 
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बोअरवेल मारले या आहेत. बोअरवेलला प ह यांदा मोठया माणात पाणी असायच.ं 
पण आता एकएक दोनदोन बोअर मार या तर  पाणी लागत नाह . तर माझ असं मत 
आहे क  पावसाळयाम ये प हले पाणी जिमनीम ये मुरायचं आता तसं रा हलंच नाह . 
सव ठकाणी बांधकामे झालेली आहेत. परंतु जे चबर आहे या ठकाणी आपण 
बोअरवेल मार याचा य  करावा. क  जेणेक न या बोअरवेलम ये पावसाचे पाणी 
िशरेल आ ण जिमनीम ये पाणी राह ल. हणजे भ व यकाळाम ये जर  आप याला 
धरणाचे पाणी कमी पडले जिमनीम ये पाणी मु न या बोअरवेलमधून या यामधून 
सु दा आपण पाणी वाप  शकता. सगळयाकडे ऍ वा आहेत यामुळे ते पाणी सु दा 
वाप  शकताल. याचबरोबर आम या सोसायटयांना सु दा पाणी येत आहे या 
सोसायटयांना दोन दोन, तीन तीन टँकर वकत यावे लागतात. माञ सोसायट ला 
एकतीस हजाराचे बील आलेले आहे. उलटा मीटर फरतो क  काय मला मा हत नाह . 
बोल यासारख भरपूर आहे परंतु भरपूर वेळ झालेला आहे यामुळे मी आवरतो घेतो 
परंतु या ठकाणी मगाशी बापूंनी सांिगत या माणे क  आपण सव प ाचे मुख सवाना 
घेऊन एक िमट ंग यावी. आठ दवसांम ये पाणीपुरवठयाची िमट ंग घेवून ते सुरळ त 
कसे होईल याकर ता मा.महापौरांनी, मा. आयु ांनी ल  दयावे अशी मी या ठकाणी 
वनंती करतो आ ण या ठकाणी थांबतो, जय ह द, जय महारा . 
मा.सिचन िचखले - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह महापौर 
साहेब, इले शन होऊन बरोबर पावणदोन वष झाले. यमुनानगरसारखा जो प रसर आहे. 
क म नंबर सहा आ ण क म नंबर बारा. याच माणे मा या से टर २२ चा जो 

प रसर आहे. या प रसराम ये वेळोवेळ  पाणीपुरवठा यव थत होत नस यामुळे 
अनेकावेळा मी तुम याकडे वारंवार त ार  देखील केले या आहेत. आ ण तांबेसाहेब 
यां याकडे देखील त ार  केले या आहेत. महापौर साहेब अ रश: लोक त आहेत 
या भागाम ये. आज मी या वषयावर तुम याशी बोललो आ ण तु ह  मला श द 
दला आहे क  या भागाम ये आपण लवकरात लवकर एक टाक  बांधून आपण या 
लोकांना रली ह क . याब ल मी तुमचे हाद क आभार मानतो. मह वाची गो  हणजे 
अशी आहे क  यमुनानगरला जोडून एक प रसर आहे तो हणजे आपणच बांधलेला 
क प आहे तो हणजे जेएनएनयुआरएनचा. आ ण या क पामधून गे या सहा ते 
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सात म ह यापासून पाणी येत न हते. संबंिधत जे अिधकार  आहेत यांना मी या 
गो ीची क पना वेळोवेळ  दली आहे क  या प रसराम ये पाणी येत नाह . ये  
नागर क आहेत, वदयाथ  वग आहे. अ रश: सहा म ह यांनंतर जे हा लडकत 
साहेबांनी हजीट दली. आ ण कामास सु वात केली यावेळेस या पाईपमधून 
लॅ ट कची पशवी आ ण दगड आढळले आ ण यामुळे या प रसराला पाणी जात 
न हते. मी लडकत साहेबांना वनंती करतो क  उव रत जेवढया ब ड ंग आहेत याच 
लवकरात लवकर आपण काम क न याव. याच माणे बौ दनगर असेल 
िमलींदनगरचा प रसर असेल राजनगरचा जा पर सर आहे या प रसराम ये अ रश: 
महापौर साहेब आ ह  महानगरपािलकेचे काह  अिधकार  वग ितथे हजीट करत होतो. 
हजीट करत असताना एक हातार  अंगावर धावून आली. आ ण आई ब हणीवर 

आ हाला िश या द या महापौर साहेब. आपले महापािलकेचे अिधकार वग साहेब 
अ रश: दोन पावले मागे गेले. यांनी वत: या डोळयांनी पा हले क  काय यथा 
आहेत मह वाची गो  हणजे अशी. दुसर  गो  हणजे शेजार च आपण से टर २२ 
साठ  टाक  काह  दवसापुवी उभी केली होती. ती टाक  असताना सु दा से टर २२ ला 
पूणपणे पाणी जात नाह . िनगड  यमुनानगर प रसराम ये जात नाह . तर लवकरात 
लवकर आपण तो ोजे ट चालू करावा. या यावर उपाय योजना करा यात अशी मी 
तु हाला वनंती करतो. खरतर पंपर  िचंचवड शहरातील सवात प हला लॅन २४X ७ चा 
या प रसराम ये चालू करणेत आला. आ ण या वेळेस तो चालू करणेत आला 
यावेळेस माग या टममधील नगरसेवक होते. आ ण यावेळेस तो बंद करणेत आला 
यावेळेस आ हाला कोण याह  कारची सुचना कंवा क पना न देता तो पायलट लॅन 

बंद करणेत आला. आज याच प रसरातनू एवढया त ार  आहेत क  िलमीट या बाहेर 
मी सांगू शकत नाह . २४X ७ चे लवकरात लवकर या प रसराम ये काम हावे. जु या 
पाईपलाईन चज करा यात. नवीन पाईपलाईन टाकणेत या यात. लवकरात लवकर 
व छ पाणी आ ण चांग या प दतीचे पाणी नागर कांना दे यात यावे. महापौर साहेब 

खरतर आज लडकत साहेब असतील. आयु साहेब असतील सगळे गटनेते असतील. 
पाणीपुरवठा वभागास हजीट दली. या हजीटम ये लडकतसाहेबांनी आ हाला खूप 
चांग या प दतीने सांिगतले. या यातून एक गो  अशी हणजे सुचना येते क  िभती 
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सु दा वाटतेय क  पाटबंधारे खा याने आप याला तीन दवस तीन तीन तासा या गॅपने 
आप याला पाणी दलं यामुळे संपूण शहराला पाणीपुरवठा यव थत झालेला नाह  
या यामुळे तो व कळ त होता. अशी एक िभती आहे क  पु याम ये आपण पा हले 

क  काह  दवसापूव  एक कालवा फुटला आ ण हजारो लोकां या घराम ये पाणी गेले. 
याच माणे कालची एक यूज आली क  कुठेतर  तो कालवा परत खचला. महापौर 

साहेब, रावेत या प रसराला माझा जवळचा संबंध आहे माझी मावशी या प रसराम ये 
राहते. वेळोवेळ  लहानपणापासून आ ह  या बंधा-यावर गेलेलो आहे. ट शांनी 
बांधलेला तो बंधारा आहे. या बंधा-याव न एकेकाळ  बैलगाडया जात हो या. बस 
सु दा जात होती टे पो सु दा जात होते. टू ह लर सु दा जात होती. या बंधा-याची 
अ रश: तु ह  पाहाणी करा खालून अ रश: लोखंड बाहेर आलेले दसल. एवढ  बेकार 
अव था झालेली आहे. तो जर का फुटला तर आप याला जर का तीन तीन तासां या 
गॅपने पाणी आले आ ण या यानंतर पूण शहरातला पाणीपुरवठा व कळ त झाला 
आ ण तो जर का अचानाक फुटला. तर मला नाह  वाटत आप या पंपर  िचंचवड 
शहराला पाणी नस यामुळे खूप मोठ  मनु यबळ  होवु शकते. महापौर साहेब, आपण 
सगळे जण या ठकाणी बोलत असताना एक श द न क  बोललो. कोण याह  प दतीचे 
प ीय राजकारण नको. मी मा य करतो हे प ीय राजकारण नाह   बरोबर. पण आज 
एक गो  तर न क  सांगतो क  भारतीय जनता प ाची स ा आहे. मीञ प  हणून 
िशवसेना यां या बरोबर आहे. आज तु ह  लोकांनी जर का याचा फालोअप घेतला. 
प यवहार यव थतपणे केला. तर याचा कुठेतर  आप याला फायदा होईल. आ ण 
ते काम आपण कुठेतर  लवकरात लवकर माग  लावू शकतो. आयु साहेबांनी सांिगतले 
सकाळ  आमचं बोलण झालं. राहुलदादांनी पण सांिगतले. परंतु याची वाट न पाहता 
सवानी िमळून या यासाठ  लवकरात लवकर काम करणे गरजेचे आहे. महापौरसाहेब 
अजुन एक गो  तु हाला सांगतो आप याला िलमीटेड पाणी पाटबंधारे खाते देते. 
शहराचे जर का तु ह  वाढते े  पा हले तर हळूहळू लोकसं या वाढत चालली आहे. 
लोकांचे ल ढे वाढत चालले आहेत. बांधकामे वाढत चालली आहेत आ ण याच माणे 
महानगरपािलकेचे ोजे ट सु दा लोक हतासाठ  आ ण जन हतासाठ  बांधत चाललेलो 
आहोत. यांना पण आप याला पाणी दयायचे आहे. अजुन एक मह वाची गो  हणजे 
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अशी क  याच सभागृहाम ये आपण काह  दवसांपूव  एक ठराव न द वला होता.  
इतरह  काह  गावे आप या शहराम ये समा व  होणार आहेत याचा आपण वचार 
केला आहे का. आप यालाच पाणी नाह य आज महापौरसाहेब. समा व  होणा-या 
गावांचा आप याला ामु याने वचार करावा लागेल. रा य शासनाने कंवा क शासनाने 
आप याला जर का मा यता दली, ती गाव तु ह  समा व  केलीतर सगळयात मोठा 
गंभीर  आप यासमोर उभा राहणार आहे. महापौरसाहेब मा या मते रावेत बंधा-
यापासून भ डवे लॉनपयत या बंधा-यातन सगळा यव थतपणे गाळ काढला पा हजे. 
गेली क येक वष या बंधा-यातून गाळ आपण काढलेला नाह य. वरती मोठ मोठ  गावे 
आहेत या गावांचा आ खा गाळ, गणपती वसजना या घाटातला गाळ तो आ ा 
गाळ येऊन ितथे थांबलेला आहे. आ ण तु ह  याचीच जर का दुसर  बाजू बिघतली. 
कमीत कमी पंधरा ते वीस फूट खाली खोल आहे. याचीच जर का पुढची पा याची 
बाजू बिघतलीतर अ रश: तु ह  ितथे पाच आ ण दहा फुटावर उभे रहाल. तर  न क च 
तो गाळ जर का यव थतपणे साफ केला यव थतपणे जर का ते काम केले. या 
प रसराम ये मोठा पा याचा साठा आप यासाठ  उपल ध होऊ शकतो आ ण आपण 
यव थतपणे पाणीपुरवठा देऊ शकतो. गेली क येक वष आपण पंपर  िचंचवड 
शहराला ठरलेले पाणी पाटबंधारे वभागाकडून मागत आहोत. महापौरसाहेब आपण तो 
कोठा वाढ वला पा हजे. १०० ट के वाढ वला पा हजे आ ण शहरातील नागर कांना 
चांग या प दतीचे पाणी दले पा हजे. अशी मी आप याला न  वनंती करतो. 
ध यवाद,  जय हंद जय महारा .  
मा.शैलजा मोरे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. या ठकाणी 
सगळयांनी आज पा याचा  मांडलेला आहे तो मा या भागात पण आहे. आ ण 
खूप जट ल  आहे मला फ  एकच हणायचे आहे क  जे हॉ हमेन आहेत ते 
सगळे बदला. महापािलकेचे जे लडकत साहेब आहेत बाक  इतर डे युट  आहेत, जे.ई 
आहेत यांना सांगीतल क  या हॉलमेनचे आ हांला नंबर दया आ ण ते कोणकोण या 
दवशी सोडतात ते पा याचा आ हांला सांगा. आ ह  काह  काळ फासणा-यापैक  
नाह त. मागे आयु ांना मी सांिगतलं होते क  आम याकडे सु दा मेन आ ण मसल 
पॉवर दो ह  आहेत पण आ ह  तसं करणार नाह त आ ण आ ह  या वचाराचे 
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नाह त. बरोबर आहे हड करजी आप याशी मी बोलले होते या वषयावर. पण आ हांला 
यांचे नंबर दया हणजे आमचा कोणताह  ितिनधी जावुन यां यावर वॉच ठेवेल. या 

दोन म ह याम ये आम याकडे पा याची कमतरता झाली आहे. आ ह  सांिगतलं क  
हया हया ठकाणी पाणी हया हया वेळेला येते. जाऊन तु ह  चेक करा. ितथे आमचे 
ितिनधी गेले आ ण मंगलामॅडम पण गे या. याच दवशी पाणी इतके आले क  

खालीपयत पाणी गेले. वर या माळयावर पण पाणी चढले. असं कस होते. आता 
आपण सगळया लोकांना सांिगतले. आपण शाळेम ये हजीट देता ती सांगून देता. ती 
शाळेची हजीट आता तु ह  काह  दवस थांबवा. आपण शाळांना हजीट देता हे खूप 
मह वाचे आहे. तु ह  अचानक पणे ितथे हजीट दया. आयु साहेब आपण 
अचानकपणे भागांम ये हजीट दया. आ ण या या पाट या लोकांना घेऊन जा 
हणजे यांना कळेल. मी शासनाला नसुता दोष देणार नाह . तु ह  आ ण आ ह  

एकाच ना या या दोन बाजू आहोत.  मी कायम तु हाला सांगत असते. आ ीकर 
असतील कोणी असतील मी सगळयांना सांगते क  आपण एकाच ना या या दोन बाजू 
आहोत.  पण या याकडे गांभ याने ल  देणे गरजेचे आहे. या घराम ये करंगळ  एवढ 
पाणी येत होते या घराम ये अ रश: पाणी वरती आलेले आहे. सगळयांनी सहकायाने 
तु ह  अिधकार , पदािधकार , महापौर, आयु  खरच याची दखल या. हड करजी मी 
आप याला सांिगतले होते क  २४X ७ चे काम पा याशी संल न आहे. जे २४X ७ आहे 
यांचे काम अ जबात चांगले नाह . जी मीटरची प दत आहे. काह  काह  ठकाणी 
लम ऐर यापण आहे, यांच मीटर आतम ये आहे यांच काह  नाह  यांनी हणले 

होते क  आ ह  फ  दारापयत मीटर देणार. मग मीटर परत चोर ला जाणार. आकुड  
गंगानगर, पंचतारानगर हा गर ब असा ऐर या आहे. ते मीटर परत कसे काय बसवू 
शकणार. या यामुळे प हले मीटर ते तु ह  दयायला पा हजे. जे बंगलेवाले आहेत, 
ािधकरणात जथे आ ह  राहतो तीथे ठक आहे बंग या या आतम ये दलतर याची 

आ ह  जबाबदार  घेवू. दुसर  गो  यांचे काम इतके िनकृ  दजाचे आहे क  काह  
ठकाणी अ रश: घाण पाणी आलेले आहे. दसुर  गो  काह  ठकाणी तु ह  मीटर जे 
बस वले आहेत ते इतके पटपट फरते आहे क  तीन लेड जने मा याकड त ार केली 
आहे. यांचे काम जे वषभरात हायला पा हजे ते तीन म ह यात झालेले आहे. मग 
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तुमचे पा याचे अिधकार  व आमचे ितिनधी यांनी जाऊन बिघतलेतर मीटरम ये दोष 
आढळला. मग या तीन बायका मा याकडे आ या या नस या आ यातर यांना बील 
भरावे लागले असते. एक म हना बील नाह  भरले क  आपण लगेच यांचे कने शन 
कट करतो. मग साहेब या मीटरम ये दोष आढळून आला. परत अजुन आम या इथ 
शेजार  िशंपी राहतात. यां याकडे कस झाल क  मीटरम ये जे हा आपण पा याचे 
कने शन करतो ते करताना या याम ये माती गेली हणून यां याकडे पाणी आले 
नाह . हणजे आ ह  नवरा ाम ये देवीला गेलो होतो तर  आ हाला अडचण आहे. 
कोणी वारल तर  आ हाला अडचण आहे. बरोबर आहे शम लाजी. आ हाला लोक अगद  
जगू देईनाशी झालेले आहेत. पाणी आ ण कचरा मी हणत नाह  पण या सगळया 
मूलभूत गरजा आहेत. यात या यात पाणी हे जीवनाशी िनगड त आहे. हड करजी मी 
आप याला हटलं होत क  २४X ७ ची एक िमट ंग या. आपण हणाला होता क  घेत 
आहोत. पण २४X ७ ला आपण एवढ का लाडावून ठेवले आहे मला माह त नाह . 
कारण ते काय हणले क  यांना वेळ नाह य. हणून आपण या िमट ंग कॅ सल 
के या. मी यांना एवढ पण हटल होत क  २४X ७ ची िमट ंग आपण कधी घेणार 
ते हा आपण महापौर, आयु , गटनेते, सव पदािधकार  सगळयांना घेऊन िमट ंग या. 
परंतु यांना वेळ न हता हणून ती िमट ंग लांबणीवर गेली. ती लांबणीवर न जाता मी 
सगळया प ाचे नगरसेवकां या वतीने वनंती करते क  २४X ७ ची िमट ंग लवकरात 
लवकर या. यांना काळया याद त टाकणार आहे जे काह  करणार आहे ते लवकरात 
लवकर करा. कारण का तर र याची चाळण झालेली आहे. आ ह  हणतो क  मोठे 
खडडे आहेत ते बुजवा. काप रेशनचे लोक हणतात क  आमचे काम नाह  ते २४X ७ चे 
काम आहे. २४X ७ वाले हणतात क  आमचे हे टडर संपणार आहे. आ हाला आता 
काम कर याची इ छा नाह . मग हे जे सगळ होत आहे हड करजी आपण ती िमट गं 
सगळयां या सोयीसाठ  लवकरात लवकर यावी. पा याचा  लवकरात लवकर 
सोडवावा एवढच मी बोलते. ह  वनंती आहे आमची सगळयांची. आपण थांबला होता 
पण  तु ह  हे नाह  केले, आता बाहेर बरेचसे लोक आ ण ये  ितिनधी बसले होते, 
मी हटल का बसलात तर ते हणाले क  पाणी येत नाह . बर चशी जनता आलेली 
होती हणून पा यासाठ  आमचा मोचा आहे. मी हणलं खर सांगू का इथं आ हाला 
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पण बसायला पा हजे. पण आ ह  इथे स ेत आहोत हणून आ ह  इथे बसू शकत 
नाह . मी हटलं क  तु ह  काळजी क  नका तुमचा वषय मी इथ न क  मांडणार 
आहे. मी यां या वतीने पूण पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कां या वतीने आमचे 
सगळे सहयोगी नगरसेवक नगरसे वका यां या वतीने आ ह  तु हाला वनंती करते क  
आ ण खरच हा जो पा याचा  आहे तो माग  लावावा अशी अपे ा य  करते. 
थांबते जय हंद जय महारा .  
मा. िसमा सावळे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सभागृहाम ये आज पाणी  जे नेहमी वजवायच काम 
करत यानी आज संपुण सभागृह पेटत ठेवलेल आहे मा.महापौर साहेब. िनवडणुकाह  
जवळ आले या आहेत यामुळे वषय तर पेटला पा हजे. कारण मला चांगलं आठवत 
तु ह  आ ण मी या सभागृहाम ये २०१६ ला होतो. या कारचा पाणीपुरवठा ये या 
इले शन या काळाम ये व कळ त झालेला होता तशीच प र थती आतासु दा आलेली 
आहे. यामुळे सगळेजण बोलतात ते बरोबर आहे क  माच, ए ल, मे या दर यान 
पाणीपुरवठा जो व कळ त होतो तो आता कसा झाला. काह  ठकाणी पुर कृत असेल, 
काह  ठकाणी कृ म करतात. काह नी  सांिगतलं क  टँकरलॉबी चालवावयाचे आहे का. 
सगळयांचे वेगवेगळे आरोप वेगवेगळ  मतमतांतर या ठकाणी य  झालेली आहेत. 
द ुपार  पावणेदोन वाजता यावेळेस मी सभागृहात येत होते, खाली गाड तून उतर यास 
मला बघीत यानंतर जे काह  आंदोलनकत होते जोरजोरात घोषणा देत होते. चोर है, 
चोर ह भाजपा चोर है. मी हटल क  बाबा मला बघून तु ह  काह  घोषणा देऊ नका. 
जसा पा याचा  तुम याकडे आहे तसा मा याकडे आहे. यामुळे मला काह  फार 
वाईट वाटणार नाह , पण वाईट कधी वाटले. यावेळेस धानमं यां या नावाने घोषणा 
दली आ ण यांना चोर, ते खूप वाईट वाटले. या शहराची सं कृती, सं कार आहेत 
सभागृहाचे. इत या खाल या दजाचे कधीच न हते. जे हा आ ह  वरोधी प ाम ये 
होतो ते हा आ ह  धानमं याना, मु यमं यांना या पायर वरती कधीच आणले नाह . 
जे क  आज आणले आहे. आ ण मग जो आव आणला जातो क  आ ह  प ीय 
राजकारण करायचे नाह . मग तू भार  का मी भार . मग याने प हले बोलायचे का 
याने प हले बोलायचे. आपणह  मीठ खातो आपलेह  र  पेटलं पा हजे. या प ाचे 
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नावाने जर आपण या सभागृहाम ये बसत अस ूआ ण प ा या ने याना यावेळेस चोर 
ठरव या जात तर आपली सु दा िनतीम ा जागेवर असली पाह जे, मा. महापौर साहेब. 
नाह ये ना जागी, नाह ये. सेट ंग कर यात आपण गुंतलोय. वरोधीप ाने यांची 
भूिमका यो य रतीने पार पाडलीच पा हजे, यांचे कामच आहे ते आ ण स ाधार  
हणून आपण सु दा आरोप सहन कर याच आपले काम आहे. कारण ती स ा आपण 

उपभोगतो आ ण हणून यांनी आप या चूकांवरती बोट ठेवलेच पा हजे. परंतु ठेवत 
असताना यावेळेस तुम या वचारांची पातळ  घसरते यावेळेस रा याचा मु यमं ी 
आ ण देशाचा पंत धान तु ह  या पायर वर आणून बसवता यावेळेस तु ह  काय एवढे 
राजकारण करता मला कळत नाह . मला चोर हणलं तर ऍ ी, मला काह  वाईट 
वाटत नाह  कारण क  मी नगरसेवक आहे मी स ाधार  प ाची नगरसेवक आहे. मला 
कोणी िश या द या तर मी वाईट वाटून घे याचे कारण काय. कारण मी स ेत आहे 
साहेब. माझी जबाबदार  आहे सु वधा पुर व याची. परंतु एक कडे यावेळेला तु ह  
गोडवे गात होता आ ण हणत असाल प ीय राजकारण करायचे नाह . मग ितथे 
िमड या होती हणून तु ह  प ीय राजकारण कर त होतात का. आमचे नंदकुमार 
सातुडकर बंधु आहेत यांना मी हणल भाऊ मला बघून जा त जोरात घोषणा चालू 
आहेत का, पण मला वाईट नाह  वाटणार मला चोर हणलतर , पण धानमं यांना 
हणतात याच वाईट वाटत. मु यमं याना िशवी देता ते मा या रा याचे मु यमं ी 

आहे, ते या देशाचे पंत धान आहेत. यांना कोणी िशवी दलेली, यांना कोणी वाईट 
हटलेले नाह  खपवून घेणार. कारण हा स वाशे कोट चा देश आहे. यांनी कुठेकुठे ल  

दयायचे. वॉडात आपण नगरसेवक आहोत. प लीकड या ग लीत कच-याचा ढ ग 
साठतोतर तो आप याला दसत नाह . आप याला कळत नाह  कोणी जर त ार केली, 
हॉटसअप केला तर आप याला जाग येते. आ ण मग  देशा या पंत धानांना इथं 
घेतात आ ण आपण काय करतो, तो मला वाईट हणतो आ ण हा मला चांगला 
हणतो या याम येच आपण गंुतून पडलो आ ण हणून प ीय आ मता या ठकाणी 

जागृत ठेवण,े तेवत ठेवण ं िततकेच गरजेचे आहे. जे ते िमड यासमोर बोललेत तेच 
यांनी या सभागृहाम ये सु दा बोलले पा हजे या मताची मी आहे. नाह तर तो 
िस द साठ  टंट आहे आ ण टंट करणा-यांना कोण थांबवू शकतं, कोणीच थांबवू 
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शकत नाह . आ ह  वरोधी प ाम ये होतो. आ ह  कधी काह  कुठ या मु यमं यांना 
बोललो नाह त. यावेळेस पाटबंधारे मं ी हणून होते स मा. दादा ते सु दा 
ग लीपासून द ली पयत आ ण द लीपासून ग लीपयत पंधरावष यांच रा य होतं. 
मग यावेळेस नाह  पवना जलवाह नीचा  सुटला. र िल खत इितहास घडला आ ण 
हणूनतर स ाबदल झाला. पाणी  पेटलाच होता, तो काह  आजचा पेटलेला आहे 

अशातलाह  काह  भाग नाह . परंतु आताची जी प र थती आहे मा. महापौर साहेब ह  
प र थती मा  िनमाण केली गेलेली आहे याम ये शंका नाह . ती यासाठ  नाह  क  
यावेळेस तु ह  सांिगतले मगाशी आमचे नखाते दादा बोलत होते. ए झी यूट ह, 

डे यूट , जेई तुमचा लंबर मग हॉ हमन ह  जी खेळ  चाललेली आहे ती यां याकडन 
झाल. याम ये काह  आमचे मनगटशाह वाले नगरसेवक सु दा आहेत. तुम या 
वॉडातले पाणी कोणतर  पळवतेय मा या वॉडातले पाणी कोणतर  पळवतेय. 
इं ायणीनगरसार या भागात सु दा आज सगळया से टरम ये ब ब आहे, फोन उचलला 
क  ताई, पाणी नाह . कधी येणार आहे हो. दस-या या दवशी पाणी नाह  कधी येणार 
आहे हो.   नवरा ाम ये पाणी नाह  कधी येणार आहे हो. उ रे देता देता मा. 
महापौरसाहेब खरच तारांबळ उडाली. त डातल पाणी पळाल होत आ ण हे मा य 
कर यात मला काह  वाईट वाटत नाह . चूक झाली तर मा य पण केली पा हजे. आता 
तु ह  गेलातर बघा आम या इथं काह  ठकाणी चार इंचीची लाईन टाकली आहे. या 
सोसायटयांना प हले कने शन आहे यांना आता परत कने शन दयावे लागेल साहेब, 
आमची मजबूर  आहे. आ ह  तर जुने कने शन देत नाह . तीस-प तीस, चाळ स, 
प नास-प नास लॅटची एक एक ब ड ंग आहे. खालची टाक  सु दा अध  भरत नाह  
तर वर पाणी के हा जाणार. आम या मोटार  असतात एका ले हलला टाक  आली क  
अटोमॅट क पाणी चालू होते. आता ितथे यायला पाणी नाह . या ठकाणी नवीन 
कने शन दे यािशवाय आम याकडे पयाय नाह . पण असं कती ठकाणी करायचं. 
आता तर िचखले हणले क  यमुनानगरला पाणी नाह . २४X ७ चा िशवसेने या 
त कालीन आम या  गटने या हो या यां या वॉडाम ये प हला योग झाला. तो 
यां याच भागाम ये झाला होता. आ ण या खूप खूष हो या क  मा या भागाम ये 

चौ या मज यावर सु दा पाणी येते. तांबे साहेब बंद केलेय का आपण ते. बंद झालेय 
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ते. पाणी कमी केले. पण जथे चौ या मज यावर पाणी येत होते. मग एक तर तो 
योग करायचा न हता मग तु ह  काय करता प हला योग करता मदाच बोट 

चाटवता आ ण मग माञ कारल खायला घालता, असं नाह  ना चालणार. मग एक कडे 
तु ह  लोकांना सवय लावली. एक कडे आपण २४X ७ नुसार पाणी दयायचं हणतो. 
२४X ७ काय आ ह  आणलेले आहे का ते तर त कालीन स ाधा-या या काळात आलेले 
आहे. प हला जो योग झाला तो यां याच काळात आलेल आहे. आ ह  आज ते 
स सेस होत नाह  असं जर हणत असतूर ठ क आहे ना याचा अनस सेस जे काह  
रेशो असेल तो आमच काह  हणण नाह . पण आणला आ ह  न हता. राबवायचे काम 
आ ह  िन तपणे करतो कारण क  ती रा याची, क ाची योजना आहे, केल तर 
पा हजे काम. वक ऑडर दले या आहेत पैसे तर खच होतात. आ ण मगाशी आशाताई 
जशा हट या क  पंचवीस वषाम ये या पाईप लाईन टाक या हो या या सडले या 
आहेत, कुजले या आहेत. ते जे काह  गढूळ पाणी येते. आ ण येऊ नये हणनू २४X ७ 
म ये आपण नवीन पाईप लाईन टाकतो. मग हे करायच नाह  का, करा तांबे साहेब ते. 
पण जे करता यासाठ  डजाईन या. िनयोजन करा कुठून कुठला कुठे पाईप गेला. 
चार इंचीचा कुठे गेलाय, सहा इंचीचा कुठे गेलाय. तु ह  याचे डजाईन ठेवा. 
या यानंतर आ हांला आ खा र ता खोदायला लावू नका. नाह  तर तु हाला शोधून 

आणायला लागेल आ हाला, कुठे हॉल ठेलेला आहे हणून. साहेब आप याकडे नवीन 
लाईन टाकली क  याच ॉ गच नाह . आ ण ॉ ग नस यामुळे आपण संबंध 
ठक ठकाणी खोदत बसतो. तर ते खोदले गेले नाह  पा हजे. याचे ॉ ग ठेवा. 
वेबसाईडवरती टाका. यावेळेस काडा णाली आणली यावेळेस प हली मी असेल 
वरोध करणार . वरोध या यासाठ  केला किमशनर साहेब यावेळेस एकच पेटंट नाह  
आप याकडे. याम ये काय कमी असं आ हांला कळत न हत खर सांगायच हणजे 
आ ह  टे नकल नाह  आहोत. आ ह  जनीअर नाह  आहोत. आ हाला नाह  कळत 
यातल पण आ हाला एक कळत क  एखाद  व तू जर तु हाला यायची असेल. तु ह  

आ हाला सांिगतलं होत, आठवत असेल त कालीन किमशनर असतील अिधकार  
असतील यांनी सांगीतल होत क  काडा घेताना आम याह  मोबाईलवर दसेल क  
कुठली टाक  कती भरलेली आहे, कती मीटर भरलेली आहे, कुठ या भागात कसा 
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पाणीपुरवठा होतो. मला तर गे या पंधरा वषात काह  िमळालेल नाह . जर काडा 
णाली आप याकडे वकिसत झालेली आहे. आपला जर का यावर व ास आहे तर 

मग पा याची ब ब का. मग वेळोवेळ  का कळवल जात आ हांला उदया पाणी येणार 
नाह . उदया पाणी येणार नाह  हणजे आज काय करायचं. एकच टाईम पाणी देतो 
आपण सं याकाळ  तर देत नाह . इं ायणीनगर भागाम ये सात वाजता पाणी असंत. 
यांना आठ वाजता मेसज जातो. मला वत:ला आठ वाजता मेसेज आलाय क  या 

भागात इत या वाजता पाणी येणार नाह  हणून. अरे हो पण तो वेळ िनघून गेलाय. 
आता सांगून काय उपयोग आहे. काह  वेळा असं होत क  साहेब अशा वेळेला 
मोठमोठया सोसायटयांम ये नाकारला टँकर. महापािलकेचा टँकर नाकारला. ते हणाले 
आ हांला काह  अपायकारक झालतर तु ह  काय करणार. याब ल कमीशनरांनी ेस 
कॉ फर स यावी. तु हाला सांगावे लागेल साहेब. क  हे जे पाणी आहे  ते शु द पाणी 
असतं. पंपींग टेशनव न आ ह  तु हांला पुरवतो ते कुठ या गटारातल, नालीतल, 
नद तल नाह , ते चांगल पाणी आहे, प यासारख पाणी आहे तु ह  ते वापरा हणून. 
किमशनर हणून तु ह  िन तपणे चांगल काम कर त आहात. परंतु िनयोजन मा  
आपलं चुकतय. या िनयोजनाम ये तु हांला ट भूमीका यावीच लागेल. 
पाणीपुरवठा असा वभाग आहे क  कोणीच कधीच सॅट फाईड झालेल नाह  या 
वभागात. शहरातला कुठलाना कुठलातर  कोपरा हा तहानलेला राहतोच. आ ण एक 
तहानलेला असलातर यां याकडे भरलेला म असतात ते सु दा ितथे ओरडतात क  
आम याकडेह  पाणी नाह . दापोड म ये तर रा ी बारा, दोन अड च वाजता के हाह  
पाणी येते. यांनी काय करायच बोपखेल वा यांनी काय करायचं. यांचा खरच  
जट ल आहे. परंतु जथे येत होत, चांगल होत तीथलह  व कळ त झालं. 
इं ायणीनगरला साहेब कधीच ॉ लेम न हता. पण आता आम याकडंच सु दा पाणी 
पळ वले आहे. रोज उठून मी मा या शेजार या नगरसेवकाबरोबर नाह  भांडू शकत. 
तु ह  माझा ॉ लेम समजून या साहेब. हे काम कोणाचे आहे. अिधका-यांचे आहे ना. 
यांनी जर यांची डयूट  ईमानदार ने केली. सव भागात समान पाणी वाटप केले तर हे 

भांडण नाह  होणार. तु ह  भांडत नाह  आ ण मला सांगा तु ह  भांडायला. मी भांडेल 
ओ. पण मला कळतयना या याकडे सु दा पाणी नाह  तो तर  काय करणार आहे. 



113 

 

   

  

याचाह  नाईलाज आहे. तोह  िश या खातोय. वकास डोळसने मगाशी सांिगतल क  
आईने सांिगतल क  तू दोन दवस येऊच नको. साहेब फोन व न तु ह  एकल ना 
बोलतात कसे नागर क तर. तळपायाची आग म तकाला जाईल तुमची. यांची चूकच 
नाह  नागर काचंी यांनी आ हाला यासाठ च िनवडून दलेले आहे. यांनी आ हाला 
सांिगतल पा हजे आ हाला िश याच घात या पा हजे. यां यामुळेच आम या गळयात 
हार पडलेले आहेत. यामुळे इथं आता आ ह  तुमची बाजू घेऊ शकत नाह . पण साहेब 
याम ये िसर यसली ल  घालून काम कर याची गरज आहे. मी आशाता ना रोज फोन 
क न वचारते क  काय ॉ लेम आहे वॉडाम ये. माझे आठ ते दहा हॉटसप ूप 
आहेत. एकाह  ूपवरती चांगल बोल या जात नाह . नागर कांचे गूप केले. पाणी नाह , 
पाणी नाह , पाणी नाह , पाणी नाह , पाणी नाह . कती लोकांचे ऐकायचे पाणी नाह . 
जीव काढलाय साहेब पा यानी. या शहराम ये जी स ा बदल झाली याम ये पा याचा 
फार मोठा हात आहे. आ ण आता डोळयासमोर िनवडणुका आहेतच. मगाशी सगळे 
जणच बोललेत याम ये खासक न योगेशभाईच सांगेल क  वरोधी प नेता हणून 
आ ण मा.महापौर हणून मी यांचे कौतूक करेन क  यांनी अ यंत चांगली कारक द 
केली आहे. मंगलाता नी सु दा. वरोधीप ात असलेतर  चांगले काम केले असेल तर 
कौतुक तर करायला पा हजे ना. दम दयाय या ताई सभागृहाम ये बरोबर आहे ना तांबे 
साहेब. तांबे साहेब त ार आली नाह  पा हजे बघा काय करायच ते मला मा हती नाह . 
पाणीपुरवठा सुरळ त झाला पा हजे. साहेब आ ह  तर तु हाला गोड तच सांगतोय. 
आमच गोड त तर  ऐका. आता तर आ ह  हात जोडून सांगतो आमचं ऐका हो. नका 
आम या मु यमं यांना या ले हलला आणू. वाईट वाटत साहेब, सुदैवाने हणा कंवा 
द ुदवाने हणा. आ ह जे आज सभागृहात आहेत ते यां याच कृपेने आहोत. यामुळे 
यांना कोणी वाईट हणलतर आ हाला वाईट वाटलचं पा हजे या मताची मी आहे. 
हणून तु हाला वनंती क न सांगते तांबे साहेब, तु ह  चांगले काम करता तर 

चांगलेच काम करा. लडकत साहेबांना तेथून का काढल, लडकत साहेबांना परत ितथेच 
ठेवा. यांना खुप मा हती आहे, खरच खुप मा हती आहे. ठेवा तेथे यांना कमान 
पा याच िनयोजन तर  चांगले करतील. मगाशी योगेशभाई हणलेत क  
जेएनएनयुआरएम या संदभात तेथे अिधकार  बसवलेत, कोण बसवलेत तर 



114 

 

   

  

कमीशनरसाहेब तु हांला कोणी धरलय. तु हांला आ ह  थोड च सांगतो या अिधका-
याला काढा आ ण या अिधका-याला ठेवा. जर जेएनएनयुआरएमचे लोक हणत 
असतील दू षत पाणीपुरवठयामुळे लोकांना रोगराई होत असेलतर तु हाला कोणी 
धरलय,  बदलून टाका अिधकार , आमची वाट नका बघू. कारण एक ल ात ठेवा 
या दवशी प लीक आम या वरोधात जाईल या दवशी आ ह  सु दा वरोधी 

प ासारखच शांत बसणार नाह त. यामुळे तु ह  सु दा काळजी घेतली पा हजे. आ ह  
आम या मज तले अिधकार  बसवले असतील आ ण ते जर अकाय म असतीलतर ते 
अिधकार  आ ह  पण बदलले पा हजेत ना. पण आ ह  जर काढणार नसु आ ण तु ह  
जर टकेचे धनी होणार असालतर तु ह  काय करता. मगाशी भाऊसाहेब भोईर बोलले 
क  तु ह  वाईट काह  केले नाह  पण तुमचा अजडा काय या यावरती बोल यासारखे 
काह  नाह . मी सु दा वचार केला मी भाऊसाहेबां या पुण मताशी अ जबात सहमत 
नाह , अ जबात सहमत नाह . तु ह  चांगली कामे क न चूक केलीत पण तु ह  
िस द  घेत नाह त. साहेब इथं कसं होत ंपह ले पीआरओ होते. रोज किमशनरने काय 

केले याची ेस नोट िनघायची. तु ह  बोलत नाह  यामुळे तु ह  चांगले काय काम 
करता ते कळत नाह . आ ण चुकल काय तर याचा इतका बोभाटा होतो क  तु हाला 
कळत नाह  मी नेमकं काम कोणासाठ  करतोय. किमशनर हणून करतोय का 
स ाधार  प  हणून करतोय का वरोधी प ाची बाजू यायची. वरोधी प ाची घेतली 
आ ह  तु हांला बोलतो तु ह  आमची बाजू घेतलीतर  आ ह च तु हांला बोलतो. 
यामुळे तुमचा अजडा असा काह  नाह . तसे त य पण नाह  याम ये तर  तु ह  

सु दा ते बघीतलेच पाह जे. आ हाला वाईट वाटले तर  चालले साहेब. पण काह  िनणय 
कठोरपणे याच आ ण यावे लागतील तु हाला पुढ या काळाम ये. डसबर, जानेवार  
ला जर आचारसं हता लागली काय होईल. पाणी पेटेल या शहरात अशी प र थती 
आहे. पूव पासून आतापयत आपण ४८५ एमएलड  पाणी आपण उचलतो. मी ई-
सकाळमधून लडकतसाहेब तुमचेच हे वाचले ११ ऑ टोबरला ४८४ एमएलड  पाणी 
उचलल, १२ ऑ टोबरला ४७३ एमएलड  पाणी उचलले,  १३ ऑ टोबरला ४७२ 
एमएलड  पाणी उचलले, १४ ऑ टोबरला ४६१ एमएलड  पाणी उचलले, १५ ऑ टोबरला 
४५४ एमएलड  पाणी उचलले, १६ ऑ टोबरला ४७० एमएलड  पाणी उचलले, १७ 
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ऑ टोबरला ४५७ एमएलड  पाणी उचलले, १८ ऑ टोबरला ४६७ एमएलड  पाणी 
उचलले. यावेळेस ४५० होत ंतर  शहरात ओरड न हती. आता तर आपण जे पाणी 
उचलयला परवानगी आहे तेवढेच पाणी आपण उचलतो. तर  संपूण शहरात पा याची 
ओरड आहे. मग साहेब असं काह  झालंय का आप या शहराम ये, मोठा कुठेतर  
ोजे ट चालू आहे. आप याकडून परवानगी दली गेली आहे. पाणीपुरवठयाकडन जे 

काह  कने शन आपण या ठकाणी दलेय यापे ा जा त पाणी वापरतोय. पाणी चोर  
होतेय, पाणी चोर  तर पूव पण होत होती. दहा ट के, पंधरा ट के, वीस ट के, पंचवीस 
ट के पाणीचोर  पूव  पण होत होती. गळती आ ण चोर  होती तर  संपूण शहर सुखी 
होते ना, तर  पण आता ओरड जा त. एकाच ठकाणी नाह तर शहरातले चारह  कोपरे 
तहानलेले आहेत. या मह नाभरा या काळाम ये असं काय घडल आहे या शहराम ये 
क  इतका जट ल  झाला आहे पाणीपुरवठयाचा. अनिधकृत नळजोड दले गेले, 
अनिधकृत बांधकामाना जा त नळजोड दले गेले हणून वषय आला. जर  अनिधकृत 
बांधकाम होते तर  पाणी तर आपण देतच होतो. आपण डायरे ट न हतो देत तर  
शेजाराकडन घेतच होते. यामुळे तो वषय ितथे नाह च, यामुळे नेमक घडतय काय. 
बंधा-यातून पाणी उचलायच आपल जे माण आहे आपल जे काह  पाटबंधारे खा यानी 
एक दवस आप याला उिशरा उचलायला दलं कंवा आपली लाईट गेली. हे सगळे  
अनेक वषाचे येतात. मंगलाता नी मगाशी एक सुंदर सुचना माडंली क  आपण पंपींग 
टेशन दुसर सु दा उभ केल ंपा हजे, त य आहे साहेब, मला वाटत महापािलका झाली 

ते हा पासूनचे हे पंपींग टेशन असेल. ितथले पंप सु दा वारंवार दु त करावे 
लागतात आ ण दु तीवर जो खच होतो तसेच पंपींग टेशन जर आपण दुसर उभा क  
शकलोतर आ ण करता आल ंतर यात काय कठ ण नसेलतर ते करा. आ ण ते जर 
क न आपला  िमटत असेल तर काय हरकत आहे. जथे इतके पैसे खच करतो तर 
आणखी सह . पण करावे तर लागेल.  तर सोडवावा लागेल. चोर  तर थांब वता येत 
नाह , गळती तर थांब वता येत नाह . गळती थांबवायची हणून तर २४X ७ आणले 
आहे. चोर  थांबवायची आहे हणून घरोघर मीटर बसवतोय. दुसरा तुमचा वषय आहे 
आता वषय प केवर परत. बालाजीनगर सार या भागाम ये साहेब, क  जथ 
वरोधीप ाचे नगरसेवक होते तर  पा याची ब ब न हती. आता पेपरला प हली बातमी 
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लागते क  पाणी नाह  हणून ितथे. इं ायणीनगर सार या भागाची बातमी लागते. मग 
स ेत येऊन चूक केली काय. वरोधी प ाम ये असताना असा ॉ लेम आला नाह , 
कारण क  यावेळेस कमान ब बाब ब तर  न हती. यावेळेस फोन केला क  काम होत 
होतं, आता तेह  होत नाह . जोराने बोलता येत नाह . जोरात बोलले तर कोण काय 
करेल आ ण काय ऐकवेल. अिधका-यांना तर बोलायची पण चोर  झाली आहे अशी 
प र थती आहे. साहेब, खूप छोटे वषय जर  छोटे नसले तर  हे आम यासाठ  चंड 
ज हाळयाचे वषय आहेत. या संदभात आप याला काय सुधारणा करता येतील, 
आपण काय चांगल काम क  शकतो या यावरती आपण ल  देणे अ यंत गरजेचे 
आहे मा. महापौर साहेब, मा. किमशनरसाहेब. मगाशी एकाने सांिगतले क  मा.महापौर 
साहेब आपण सभागृहात होता. एकदा सांगीतल केजूबाईचा बंधारा फोडायचा. फोडला 
हणून याचा गवगवा. रावेतचा बंधारा फोडायचा बरोबर आहे ना फोडायचा. फोडले 

कुठले कुठले आपण बंधारे. एक काह  तर  धोरण ठरल पाह जे. एकात पुररेषा वाढते 
हणून बंधारे फोडायचेत आ ण पाणी थांबत नाह  हणून आता बांधायचेत. एक काह  

तर  डसीजन या साहेब. या जीवनाव यक व तू आहेत आप याला पाणी सवात 
जीवनाव यक आहे आ ण या याम ये जर ते मोडत असेल तर या संदभात साहेब 
िनणय घेताना आपण चार वेळा नाह  दहा वेळा वचार केला गेला पा हजे. आं ा असेल 
भामा आसखेड असेल. या संदभात सु दा साहेब आपण पाठपुरावा केला पा हजे. आपण 
टँड गला बसायचो. माग या संबंध वषभर कचरा आ ण पाणी आ ण साफसफाईबाबत 
टॅ ड ंग या प हला तास या यावरतीच गाजायचा. सगळे ए झी यूट ह, डे युट , जेई 

बसवा. याचा आढावा बैठक या, आढावा बैठक झाली पा हजे. टँड ग सु  हाय या 
अगोदर तु ह  प हली आढावा बैठक ठेवा. सगळे अिधकार  असतात ितथे. तु हाला कुठे 
बोलवायचे आहे. पाणीपुरवठा सुरळ त कसा होत नाह . राञीचे पथक नेमा ितथे, 
हजीट करा, सर ाईज हजीट करा. या संदभात साहेब तु हाला वत:ला र यावरती 

उतराव लागेल. मला अजून आठवते साहेब २००२ ला. शहराम ये कच-याचे चंड 
सा ा य असताना वणसींग परदेशी होते यावेळेला ते सायकल घेऊन सकाळ  
फरायला िनघायचे. आपण पावडर फेकतो ना र यावरती ती पावडर सु दा यांनी 
यावेळेस कॅच केली होती. छोटे छोटे वषय असतात साहेब. परंतु नागर कांशी संबंिधत 
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असतात. लोकांना आवडते साहेब. अिधकार  ऑन फ ड असेलतर. मला मा हती आहे 
तु हाला िस द चा फार सोस नाह . परंत ुसाहेब िस द  हणून नाह  तर गरज पण 
आहे. तु ह  ऑन फ ड असलात क  तुम या हाताखालचे लोक सु दा चांगल राहतील 
असा आ हाला व ास वाटतो लोकांना सु दा व ास वाटतो. यामुळे सगळया 
टा याला भेट दया. काय ॉ लेम आहे तो बघा. या म हना भरात जर नाह  च  उलट 
फरायला लागलेतर याची कंमत साहेब स ाधार  हणून आ हाला मोजायची आहे. 
आ ण ती मोजू लागू नये हणून साहेब तु हांला सु दा तेवढच द  रहाव लागेल. 
कारण का आम या बरोबर तु ह  सु दा भरडले जाणार आहात. मा. महापौर साहेब 
आपण ये या काळाम ये या भागाम ये पुव  पाणीपुरवठा सुरळ त होता या 
भागाम ये आता जो काह  हाहाकार उडालेला आहे या यावरती आपण कॉ े ट चेक 
क . आ ण जथे खरच पाणी कमी जाते या ठकाणी सु दा आप याला चांगल काय 
करता येईल ते बघायचं आहे. तु ह  साहेब आता पाठ मागे तांबे साहेब बसलेले आहेत 
मला माह त नाह , तु ह  त ड  यांना आदेश दले होते क  बांधकाम परवान या बंद 
करा. यांनी बंद के या. आपण यांना नोट स बजावली. माझी मेमर  ब-यापैक  शाप 
आहे. मला चांगल आठवतय क  हया परवान या तुम या भागात या बंद करा हणून 
टॅ ड ंगन िनणय दले साहेब, आ ण या यावरती अगद  सगळयांनी हे सु दा बोलले 
टॅ ड ंगला अिधकार आहेत का. तो जनरल बॉड ला आहे. यावेळेस तु ह  सांिगतलं 

होतं क  या परवान या बंद करा. बंद के यातर शटलमटसाठ  के यात का, चालू 
ठेव या तर यायला पाणी नाह , करायच काय. हया यावरती आप याकडून साहेब 
काह तर  ठोस उपाययोजना झाली पा हजे. क  काय ऍ झॅ टली केले पा हजे. आ ण 
गे या अनेक वषापासून या सडले या पाईपलाई स आहेत या बदल यासाठ  जतके 
जा त फा ट काम करता येईल िततक जा त लवकरात लवकर काम उरकायला 
सु वात केली पा हजे. आता या या ठकाणी पा याचे ॉ लेम िनमाण झालेले आहेत. 
या ठकाणी ितथे सुरळ त होते आ ण आता ॉ लेम आहे. साहेब, तु हाला आठवत 

असेल तर बघा. मी यावेळेस सु दा सांिगतले होते क  वॉ हमेनचा जो कॉ ॅ टर आहे 
तो बदला. मी टँड गंला असताना सु दा तु हाला बोलले होते चेअरमन असताना. तो 
बदलावा. आज सकाळ  यां याकडे, दुपार  दुसर कडे, रा ी ितसर कडे. अशी वेगवेगळया 
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भागातली ओरड आहे. ॉ लेम कधी येतो साहेब, मी आ ण आशाताई शेजार  शेजार  
ब ड ंगम ये अस ूमा याकडे पाणी आले आ ण यां याकडे पाणी नाह . पाईपलाईन तर 
एकच आहेना साहेब, यांना सांगा यां यावरती दंडा मक कारवाई करा. सगळयात 
मोठा खेळ तोच करतो. तो कोणाशी संबंिधत आहे कुठ या प ाशी संबंिधत आहे 
कॉ ॅ टर हे आ या शहराला माह त आहे. मा या दुदवाने तोच सगळयात बलो 
आहे. मेरा बस चलतो तो उसको कब का हटाती. दुदवाने तो सगळयात बलो असतो 
आ ण हणून काम याला जाते. हॉ मंनला पैसे देते नाह , पगार नीट कर त नाह . 
साहेब हॉ हमन कुठ या अव थेत असतात काय असतात, रा ी बारा वाजता तो हॉल 
काढायला असतो. गेट पडलेले असते तर  कोणाचेह  ल  नसते. अशा प र थतीम ये 
सु दा ती लोक काम कर त असतात. एक नाह  दोन नाह  त बल अड च ते तीन हजार 
लोकांचे काम यांचेकडे आहे. आ ण या शहराचे िच  आ हाला नालायक हण याचे 
काम आ खं शहर जे करतयं याला एकमेव जबाबदार तो कॉ ॅ टर आहे. तो कुठ या 
प ाशी संबंिधत आहे हे सगळयांना मा हती आहे. वेळ संग पडलीतर मी काह  नाव 
यायला घाबरत नाह . तो इथ या मोठया पदािधका-याचा त कालीन स ाधा-याचा 

स खा चुलत भाऊ आहे. यां या मुळे असा तो काह  खेळ करतोय. एकतर याला 
तंबी दया. या भागात जर का पाणी कमी आले तर पुढचे तीन म हने याचे बलींग 
क  नका. आ ण मग बघा साहेब कसा पाणीपुरवठा सुरळ त होतो ते. हा खेळ 
खेळणारा तो य  आहे. या या वर आप याला जा त कॉ े ट कराव लागेल. जो 
सगळयात खालचा लेअर आहे याकडे तु हाला ल  दयावेच लागेल साहेब. कारण 
बाद कोणाला करायच आ ण कोणाला जीवदान दयायच हा या याकडे खेळ आहे. 
यामुळे या याकडे तु ह  आवजून ल  दयावे. मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब 

आपण या ठकाणी बोल यास संधी दली याब ल मी आपले मनापासून आभार मानते, 
थांबते जय हंद जय महारा .                  
मा. राहुल कलाटे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. गे या 
चार ते पाच तासापासून आपण इथं पाणी, पाणी, पाणी यावर चचा करत आहोत. 
सवप ीय  नगरसेवकांचे अिभनंदन करावस वाटत. यांनी प  पा हला नाह  यांनी 
आपआप या भागात या सम या या येकानी पोटतीडक ने मांडले या आहेत. ह  
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वेळ का आली शहरावरती, या नगरसेवकांवरती. आपण रावेत बंधा-याच पाणी 
उचलतोय. याची वतरणाची यव था ह  आपली महापािलकेची आहे. तीच यव था 
इतक  अचानक का ढासळली. यावेळेस पंपींग टेशनवर आयु  साहेबांनी प ने यांची 
िमट ंग घेतली. या ठकाणी सांिगतले क  मागचे चार दवस झाले आप याला व न 
पाणी कमी आलं आहे. यानंतर सांिगतले क  एक दवस एमएसईबीचा ॉ लेम होता. 
लडकतसाहेबांनी सांिगतले क  आपण माग या चार पाच दवसांम ये एवढ, एवढ पाणी 
उचलले. पण आयु  साहेब जलसंपादनाकडन एक आकडेवार  आम याकडे आली. 
यांना आ ह  आज सकाळ  वचारले तर यांनी जी आकडेवार  दली. आपण हणता 

क  ११ तारखेला ४८४ एमएलड  पाणी उचलले आ ण जलसंपदा वभागाकडे आकडेवार  
आहे ७३४ एमएलड  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पंपीग टेशनवरती उचललेल 
आहे. १२ ऑ टोबरला लडकत साहेब आपण सांगताय ७७३ एमएलड  जलसंपदाकडची 
आकडेवार  आहे ७३४ एमएलड . १३ आ टोबरला ४७२ एमएलड , जलसंपदाकडे आहे 
७८३ एमएलड . सगळेच आकडे आपण जर पा हले इ हन १८ ऑ टोबरला ४६७ 
एमएलड  जलसंपदाकडे आकडेवार  आहे ८२६ एमएलड . सकाळ  साहेब आपण ितथे 
बसलेलो असताना आपण एक माग काढायलाच बसलो होतो. प ीय राजकारण बाजूला 
ठेवून आपण या ठकाणी चचा केली आहे. कारण आप याकडे एवढा वेळ न हता. परंतु 
हया मा हतीम ये तफावत का दसते. हणून तर शंका येते. असं का करताय तु ह  
याच कारण दया. आयु साहेब तु ह  सांिगतलं क  २४X७ म ये आपली लाईन आली  
चौकात ड युशन आहे. आमची र वॉयरमट होती १४ एमएलड ची आपण सांिगतलं 
क  आता फ  बला हॉ पटल ते पवना नद  म ये लाईन टाकायची रा हली आहे ती 
टाकली क  तु हाला डायरे ट पाणी देता येईल. आ ण यानंतर पाणी ट याट याने 
वाढेल. मी तुमचं अिभनंदन करतो क  सात पासून आ हांला साडेनऊ, दहा 
एमएलड पयत आ ह  आलोयं. एक दड वषापुव चीच प र थती होती तु ह  वैय क 
ल  घात यानंतर ती यात बदल झाला. परंतु आमची जी र वॉयरमट आहे ती १६ 
एमएलड  आहे आ ण तु ह  देताय आ हाला नऊ साडेनऊ एमएलड  हणजे ऑलरेड  
तु ह  पाच साडेपाच एमएलड  कमी देता आ ण या यानंतर ह  टंचाई. मग या 
लोकांनी काय करायचं. राञी आकराला पाणी येत, कधी पाहटे चारला पाणी येते कधी 
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आठला पाणी येते. येक भागात तुमचा पा याचा वेगवेगळा टाईमींग आहे. हणजे 
आ ह  फ  लोकांचेच फोन यायचे का. राञी ११ ला पाणी आलतर लोकांनी पाणी 
कधी भरायचे. आप यांकडे २४X७ नाह य नळ दाबला क  पाणी आल. माणूस घर  
असेल तर पाणी भरेल. दुसरं असं क  सहोब आपण ए लला दरवाढ केली ती दरवाढ 
के यानंतर आज भाऊसाहेबांनी सांिगतल क  ८० कोट ची तूट आहे. दुस-या बाजूला 
आपण  चार ट के सु वधा कर पण घेतोय ॉपट  टॅ स वसूल कर त असताना. हणजे 
कुठतर  आपण नागर कांकडून वेगवेगळया मागाने पैसे घेतोय, कशासाठ  घेतोय या 
मलभूत सु वधा दे यासाठ  आ ण साहेब आपण ितथेच कमी पडताय. आपण का कमी 
पडतोय याचं आपण आ मपर ण करा. आज आपण पा हल असेल क  सगळ कडे 
२४X७ ह  चार वषापुव ची क म चालली आहे. शहरा या ४० ट के भागाचे टडर 
काढलेले आहे. यावेळेस व नाथ हणून नागपूरचा ठेकेदार होता चांगले काम केले 
हणून ध यवाद. यानंतर परत तु ह  अ रहंतला ६० ट के काम दलेय आ ण अजून 

एक कोणतर  होता. याचे ह  काम संपत नाह  या यावर का कारवाई कर त नाह  
आपण. साहेब तु ह  आ यानंतर पाणीपुरवठयाचा यव थत अ यास केला क  नाह  
ह  सु दा शंका आहे. तांबे गोडबोले मी तर हणतो तांबे पळपुटे आहेत. मी याला एक 
श द वचारला होता आता ता नी सांिगतलं. मी तु हाला उलटं सांगेल मी तु हांला 
फ   वचारला होता क  तु ह  एनओ या का बंद के या आ ण मी परत तु हाला 

 वचारला क  एनओ या का चालू के या. दुस-या बाजूला तु ह  काय हटले क  
आमचे इ ा कचर नाह य हणून आ ह  पाणी देवू शकत नाह त. मग दडम हना 
दोन म ह यात तु ह  काय दवे लावले. तु ह  परत एनओ या द या. मला पाच 
तारखेला संबंिधत यावसाियकाचा फोन आला क  आ ह  जपानला आलो टूरला आज 
सं याकाळ  पाच वाजता एनओ या बंद करणार आहेत. मी हणल चालू कधी के या 
तर तो हणाला काल सकाळ च चालू के या. मी तांबे साहेबांना फोन केला. मी 
आप याला सु दा फोन केला. आपण हणले मा.मुनगंट वार या िमट ंगला आहे. 
कशा या आधारे हे सगळं चाललंय. मा याकडे प  आहे यांचे मी तु हाला मा हती 
देऊ शकत नाह . जे हा आ ह  वचारतोय तु हाला मी ऑ फसम ये जावुन बसतो, 
गोपनीय हणताय, मी आयु ांशी चचा के यािशवाय तु हाला उ र देऊ शकत नाह . 
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कसली पाणीपुरवठयाची गोपनीय मा हती. पाणी नाह  िमळाले तर लोकांचे जीव जातील 
आ ण ह  कसली गोपनीय मा हती. लोक ितिनधींना का मा हती दयायची नाह . साहेब, 
तुमचा कं ोल आहे क  नाह  यां यावर. एनओ या वाचून दाखवू का कोणा या 
कोणा या आहेत. कोणासाठ  चाल वता तु ह  पािलका हया मूठभर लोकांसाठ . एका 
बाजूला तु ह  सांगता पाणी भरपूर आहे आ ण दुस-या बाजूला तु ह च एनओ या बंद 
करता. तु ह  सांगता इ ा कचर नाह . अटोमॅट क पाणी कमी करता. अटोमॅट ंक 
पाणीह  वाढतय, चाललय काय हे. कोणासाठ  चालल आहे हे. तु ह  चांगले काम करा 
आ ह  सगळे तुम याबरोबर आहोत. एका बाजूला २४X७ कडे साहेब तु ह  ल  दया. 
तु ह  माट िसट  माट िसट  करताना महापौरांवर वेळ येते पाणीपुरवठयासाठ  
आंदोलन कर याची. तु ह  शंभर ट के फ डवर आला. यापे ा आपण यातन आऊट 
हा. आप याकडे काह  पैशाची कमी नाह . माट िसट म ये एखादया दुस-या शहराचे 
क याण होईल. यांना तर  पैसे िमळतील यां याकड पैसे नाह त. तु ह  एका बाजूला 
माट िसट  करताय. दुस-या बाजूला पा याची ह  अव था. ए लला रेट पण वाढवले. 

हे काय चाललय, काय हे सगळं. आपली जबाबदार  काय पह यांदा आप या शहरातील 
नागर कांची पा याची गरज भागवायची मग बाहेर यांना. आज लोढासार यांना आपण 
पाणी देत नाह त का. कती पाणी आपण लोढाला देतो. दुस-या बाजूला आपण 
सोसायट वा यांना सांगतो तु ह  तुमचे पंपींग टेशन करा, एसट पी चालू करा, पाणी 
रसायकल क न झाडांना वापरा. दोनदोन चारचार कोट चे लॅट आहेत यांना आपण 
पाणी देतो. का देतो एका बाजूला तु ह  हणता क  प ीय राजकारण बाजूला ठेवा. 
दोन दोन कोट चे लॅट आहेत. याला का सांगत नाह  पवनात तुझा लॅ ट लाव, 
यांनाह  आपण देतो ना. कुणी िनणय घेतला का घेतला. हणजे आपली गरज 

असताना तु ह  बाहेरह  पाणी देता. आप या शहरात पा याची ब बाब ब असताना तु ह  
शहराबाहेर पाणी देता. आता सगळया नगरसेवकांच अिभनंदन कराव लागेल, 
सगळयांनी आपआपली बाजू मांडली, का मांडली. एका सोसायट त तीस-तीस, चाळ स-
चाळ स लॅट आहेत. तु ह  भामा-आसखेडच पाणी आण यासाठ  य  करता तु ह  
मुळशीव न आ याची सु दा चचा केली. तुमचे हे सगळे य  कुठेतर  पाला येतील 
परंतु तोपयत काय शहरतर वाढत चाललं आहे. हणजे आज आपण मुबलक पाणी 
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उचलत असताना ड यूशनमुळे शहरात पाणीटंचाई आहे याची जबाबदार  तु ह  
कोणावर टाकणार. साहेब, जशी तांबेची जबाबदार  लडकत साहेब तुमची पण जबाबदार  
आहे. उगाच याला बोलायचे याला बोलायचे ह  कुठली प दत आहे. हेड हणून तु ह  
पण याला तेवढचे जबाबदार आहात. आज पा यासार या गंभीर वषयावर आपण चचा 
कर त आहोत. कच-याचपण तसच आहे. से शन-४३, ७२ (क) महापािलके या 
कोण याह  अिधका-याने आपली कत ये पार पाडत असताना केले या कोण याह  
गो ीब ल महापािलके या कोण याह  सभेम ये कंवा सभागृहात चचा चालू असेलतर 
या सभेम ये कंवा सभागृहाम ये असे अिधकार असतील. (से शन-४२, ७२ क वाचन 

केले) साहेब, मा हती पा हजे. एनओसीची कॉपी तर आम याकडे पण आहे. नाव 
वाचलीतर भलताच वाद उभा राह ल. आ हांला कुणालाच वाद करायचा नाह  पण 
व तु थती सभागृहा समोर आली पाह जे. तु ह  २६ जूनला पाणी बंद केलं. मी ४ 
जुलैला तु हांला पञ दलं क  का बंद केल हणून. मी २१ ला रमां डर दल, परत 
रमांडर दले. तु ह  चारला चालू केले आ ण मी पाचला पञ दलं तु ह  एनओ या 
चालू का के या. शंका यायला का जागा ठेवता तु ह  याचह  उ र नाह  ह  काय 
प दत नाह . कोण चाल वते महापािलका. शहरात या आमदारांवर पण वेळ येतेय 
िमट ंग यायची काय करता तु ह , एनओ या बंद करा. आम या भागात पाणी नाह . 
तर  तु हांला लोकांना पाझर फुटत नाह .  हणजे साहेब अितशय विच पणे आपले 
काम चालू आहे. अनिधकृतपणे पा याचा वापर कर यास मनाई. तु ह  कोणावर 
कारवाई केलेली आहे आतापयत एकतर  कारवाई दाखवा. हणजे एका बाजूला तो 
टॅ स पअर आहे तो टॅ स देतो या यावर आंदोलनाची वेळ येते. आ ण दुस-या बाजुला 
यांना तु ह  पाठ शीच घालता, का पाठ शी घालता कारण काय आहे.  ७२ (क) आ ण 
४३ या दो ह  माणे तांबेनी यव थत खुलासा करावा अशी मी वनंती करतो. हे 
कर त असताना तु ह  शहराबाहेर लोढांना पाणी देत आहात. साहेब तु ह  ामा णकपणे 
य  करताय भामा-आसखेडसाठ  तु ह  चार दवस नागरपूरला अिधवेशनला होता. 

आ हाला सगळया गो ी मा य आहेत. मगाशी श ु न काटेनीं सांिगतले. वजयबापू 
पण पाणीपुरवठयाचे मं ी आहेत. साहेब मी पण महापौरांना पञ दले आहे. 
वजयबापूना शहरात बोलवायच हणून.  मा या वॉडातील दोन टा या बांधून तयार 
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आहेत उदघाटनासाठ . तु ह  तर  कुठे िसर यस होताय स ाधार . हा तर 
राजकारणामधला फरक आहे ना. तु ह  सांिगत यानंतर मी एकदा बापूंशी बोललो पण. 
शेवट  आज पण सकाळ  बोलावे लागले. क  बापू तुम यासाठ  मी महापौरांना दड 
म ह यापूव  प  दले आहे. शहरात बोलवायला हे राजी नाह त आ ण तु ह  काय 
फालोअप करताय. तु ह  कुठेतर  एका बाजूला हणताय क  प  बाजूला ठेवा आ ण 
दुस-या बाजूला असं करता हणजे महापौर साहेब हे कुठेतर  सगळयांनी आ मपर ण 
कर याची वेळ आली आहे. मला काह  कोणाला भांडायच नाह . पण कुठेतर  सगळयांनी 
आ मप र ण कर याची वेळ आली आहे. प ने यांनी पण आहे आ ण तु ह  पण आहे. 
महापािलका चालवतो कोण, आ हाला तोच  पडला आहे. आयु  साहेबांच 
काञीसारख झाल. आला इकडून नद या आलीकडून क  साहेबांचा डसीजन बदलला, 
आला नद या पलीकडून क  साहेबांचा डसीजन बदलला. कुठेतर  तु हाला पण 
कायदया माणे वागावे लागेल. तुम या मनात आले तर एनओ या बंद. मनात आले 
तर एनओ या चालू. आ ण तु ह  असे कसे काय क  शकता. एका बाजूला तु ह  
शहराची डे हलपमट थांबवताय. एनओ या बंद हणजे काय नवीन बांधकामे बंद. अहो, 
साहेब आम या भागात आ हाला मा य आहे. पण पंपर त काय. पंपर  गावात काय 
बदल झालाय. आ हाला तु ह  हणताय तुमचा भाग वाढतोय, तुम या भागातल पाणी 
वाढतय. िनगड , ािधकरण, यमुनानगर, पंपर गाव इथ ंका पाणी येत नाह  आता, इथ 
कुठ बांधकाम वाढलीत इथं का पाणी देत नाह  आपण. इथं कुठे न याने लोक आलेत. 
हणजे कुठेतर  तुम याच ए स लेशन दे याम ये  एवढया मोठया माणात शंका 

उ प न होतात क  तु ह  कृ म पाणीटंचाई का केली. तुम याच उ रातून जाणवतेय 
ह  पाणी टंचाई. डॅममधून पाणी उचलताय. तुमची वतरण यव था कमजोर झालीय 
का केलीय. ह  शंका आता आ हाला येतेय. ह  शंका घेत असताना तुम या ा या 
उ रातच तु ह  हणताय क  पवना जलवा हनीबाबत मा. मु यमं ी यांचेसमवेत 
बैठक बाबत पाठपुरावा करणेत येत आहे. जलसंपदा ािधकरणाकडून पवना जलवा हनी 
वरोधातील यािचका फेटाळ यात आली आहे. मा. मु यमं ी यांचे थिगतीचा आदेश 
उठ यानंतर काम सु  करणेत येईल. हणजे कुठेतर  एक बोट दुस-याकडे आहे तर 
चार बोटे आप याकडे वत:कडे पण आहेत ना. हे सगळ साहेब शहरासाठ च चालले 
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आहे हे परत कषाने सांगावे लागते. साहेब कुठेतर  या शहराम ये रसायकल बाबत 
सोसायट चे लॅन असतील या याकडे ल  दया. तु ह  या प दतीने य  करताय 
भामा-आसखेड बंद, पवना क प बंद हणजे सगळेच भूसंपादनामुळ आज काम बंद 
आहे. पुणे महापािलकेचे पण बंद आहे. मग आपण शेतक-यांसाठ  काय करता. तु ह  
जी उपाययोजना सुच वली ती आ हाला यो यच वाटली. िचखलीतन उचलण श य 
नाह तर देहूतून याञा अस यानंतर पाणी पुढे खराब येतं. हे तु ह  करानां हे करायला 
तु हांला कोणीच आडवल नाह . एका बाजूला या याकडे तु ह  ल  दया. तु ह  रटायड 
लोक या ना, शाळांना घेता तशी पाणीपुरवठयाला पण या यातले ए सपट लोक 
या. आता तु ह  एका टाऊन लॅिनंग या अिधका-याला कुठे टाकले पाणीपुरवठयाला. 

आता पूव सारखी प र थती नाह य पाणीपुरवठयाची. २४X७ ची काम कुठेह  चालू 
आहेत. साहेब, मा या इथलेच एक उदाहरण आहे. याला थोडे टे नीकल नॉलेज असेल 
पण या जेईम ये या डे यूट म ये तु ह  ए सपटतर  बाजूला करा याला पा यातल 
कळतं. याच टे नकल नॉलेज असत याना जाऊ दयाना. चौदा चौदा वष काम 
क नह  यांना तीथच काम करायच, यात याना इ े ट, यात यांचे ड होशन 
आहे ना नाह तर तांबेसारखे, फ  मोशन. साहेबां या पुढेपुढे केले क  आप याला काह  
काळजी नाह . असे पण अिधकार  आहेत पाणीपुरवठयात. साहेब जूने चार दोन 
अिधकार  असतील. चारदोन  शाळेचे ा यापक असतील अशा लोकांची टम केलीतर 
साहेब आप यापे ा िन तच ए सपट माणसाची मदत िमळेल व ती घेतली पा हजे. 
साहेब अशी जर ए सपट लोक आज जर नाह  घेतली तर मागे काय झाल,ं सात वष 
काय झाले दहा वष काय झाले. भ व यात तु हा आ हांला नाह तर येक नागर काला 
आवघड होईल. शहरात या नागर कांची नको भांडणे हायला पा यासाठ . तु या भागात 
पाणी आहे आ ण मा या भागात पाणी नाह  अशी वेळ नका येऊन देऊ. अशी वेळ 
नका आणू क  आ हाला वॉ हमेन जवळ जाऊन बसायची. बरोबर आहे ना महापौर. 
आपण आहोत ामीण भागातले. पण साहेब अजुनह  याम ये िसर यस हा. 
पा यासाठ  जे जे काह  लागेल यासाठ  तु ह  आ ह  सगळेच बरोबर आहोत. असं 
नका क  क  लोक ितिनधी वजनदार आहे हणून या या भागात पाणी दयायचं 
आ ण याला कोणी वचारत नाह  या या भागात नाह  दयायच. समसमान 
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ड युशन करा. माझे भागात सगळयात जा त टॅ स येतो. सगळेच लोक टॅ सपेअस 
आहेत. तु ह  अ यास करा आ ण भ व यातील पाणीपुरवठयाची शहरातील गरज 
ओळखा. तु ह  भाऊसाहेबांनी जे हा जुलैम ये  मांडले होते यावेळेस जर 
िसर असली घेतले असतेतर आज ह  वेळ आली नसती. ह  वेळ कधी येती फे ुवार , 
माच, ए लला ती वेळ आज आली. तर  पण तु ह  कुठेतर  काळाची गरज ओळखा. 
आता परत चालू केले आहे एनओ या ते परत बंद करा. परत एक दवस चालू करा. 
साहेब तु हाला बंद कराय या हो या ना तर तु ह  सरळ सांगायचे होते क  या या 
तारखेपयत अज करा. तु ह  याचा ायटेर याच काय लावला याच आज ए स लेशन 
या सभागृहात पाह जे. नाह तर तु ह  से शन ७२ कंवा ४३ अ वये तांबेवर कारवाई 
करा. आ ह  तु हाला मागणी करतो, फ  आ ह  िनगेट ह नाह  बोलत. तु ह  या 
शहराचे पाणी सुधारवताना वत:ला झोकून दया. नाह तर अशी वेळ नका येऊ देऊ. 
तस पाह लतर साहेब पञ मी तुम याच नावान दलेलं आहे. साहेब तु ह  वेळेत 
िसर अस हा, ह  मनमानी आहे, गोपनीय आहे असे सांगतात, काय गोपनीय आहे. 
हणजे अ रश: काय करता येईल याचे आ मपर ण तु ह  सगळयांनी करा. जेई, 

पाणी सोडणारे आहेत यां या बरोबर आ ह  पण बसतो पण यांना तुम या इकड 
वरती काय होतं ते यांना काय कळतं, शु द करण क ात काय चालले आहे, रावेतला 
काय चालल आ ण पवनात काय चालले आहे हे यांना काय कळत. हे तुमचच डोक 
आहे काय असेल ते. यांना काह ह  कळत नाह . यांची डयुट  ते िनयमात करतात. 
वर ाम येच ग धळ चालला आहे. जो पयत तांबे आहेत तोपयत ता यांत पाणी पऊ 
नका नाह तर आहे ते पण नाह  यायच तुम या नळाला. तांबे साहेबांनी खुलास 
के यानंतर मला परत बोलायचे आहे.                    
मा. द ा य साने - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आज पाच 
तास झाले पा यावर िमट ंग चालली आहे. खरतर आ हाला वाटले होते क  वरोधकाना 
पाणी येत नाह  हणून आ ह  ब बलतोय आ ण हणून आ ह  आंदोलने करतोय. पण 
आज मला कळाले क  आदरनीय आमचे जेवढे नगरसेवक बोलले या सव नगरसेवकांचे 
मनपासून कौतुक करतो. कुठलेह  राजकारण न करता सवजण अितशय पोटितडक ने 
या पा या या वषयावर बोलले. आपण जवळ पास चार साडेचार पाच तास आपण 
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सगळयांनी एकून घेतलं. याब ल यांनी  वचारले होते आम या सुल णाताई धर 
असतील. आमचे पंकज भालेकर असतील यानंतर आमचे मयूर कलाटे असतील. मयूर 
कलाटे या मा यमातून सांग यात आले क  यांची सौभा यवती यांना वरोध करायला 
िनघाली होती. कारण भिगनींना जेवढा ास आहे तेवढा या पा या या संदभात बाक  
कोणाला नसावा असं मला वाटते. कारण सकाळ  आमचा जे हा दवस चाल ूहोतो ते हा 
प हला जो फोन असेल तो फोन पा याव न आ हाला उठवतात. बाक चे कोण आ हाला 
उठवीत नाह त. पण सकाळ  प हला जो फोन असेल तो फोन आ हाला पा याचा येतो 
क  आ हाला पाणी आले नाह . ितथून आमचा दवसाचा दन म असेल तो चालू होतो. 
तो रा ी जवळपास बारा असेल, एक असेल, दोन असेल, तीन असेल पहाटे आम या 
कडे सहा वाजेपयत पाणी चालते. आदरनीय महापौर आपण या प रसराम ये राहता. 
खरतर या प र थतीम ये  वचारले यावष  पवना धरण े ाम ये कती पाऊस 
पडला कंवा या धरणात साठा कती आहे. नंतर २४X७ चा वषय आहे. पाणीगळतीचे 
ऑड ट होते क  काय, होत असेल तर कती िलटसची गळती होते. हे तीन  
आम या सुल णाता नी वचारले होते. खर तर या ाला उ र दलेय क  पाणी 
गळतीचे ऑड ट केले जात नाह . अजुन एका ाचे उ र दलेय क  पवना धरणाम ये 
आज अखेर ३२.९४ िममी इतका पाऊस पडला आ ण ९२ ट के पाणी पवना धरणाम ये 
आहे. एक तर हे हवामानाचा अंदाज घेऊन केलेय का कुठला जोती य आणून केलेय का 
खोटे उ र दलेय हे आ हाला माह त नाह . साहेब, पावसाळा चालू आहे आज या 
प र थतीम ये पावसाळा चालू असताना जर ह  अव था आप या शहराची असेल तर 
मला अस वाटत क  आपला जो अिधकार  वग आहे तो एकतर जाणूनबुजुन आप याला 
काह तर  भूलभूल या करतोय कंवा आप याला फसवल जातेय. आप याला या याम ये 
िनयोजन शू य कारभार दसतोय, असे इथ या िनिम ाने आ हाला दसतेय. यापूव  
पाणी चांगले होते क  नाह  हे सगळयांनी सांिगतलं होते हणून कंवा न हत हणून. 
यानंतर पाणी याच वेळेला का बंद झालंय. २०१४ ते २०१७ पयत कंवा २०१७ नंतर 
आता २०१९ पयत पा याचे िनयोजन याच काळाम ये केले पा हजे का. याच काळाम ये 
पा याचा  वाढला का. यापूव  वाढला न हता का हा  याच काळाम ये का आला. 
तसं कोणी आ हाला सांिगतलं असेल. कारण कोणीह  येऊन वचारतेय. आमचा 
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कोणीह , असेल कॉ ॅ टर दु िनयादार  असेल. कोणी आरोप कर त असतीलतर 
या यावर ताबडतोब कारवाई करा साहेब. आ ह  सांगतो हणून करावी. पण तो 

आरोप िस द क न कंवा आरोप फेअर क न हणजे लंबर आहे, का तो वॉ हमन 
आहे क  काय साहेब, आज मी असं ऐकलय क  या या ठकाणी आप या 
महानगरपािलकेने आ या शहरात पाईपलाईन टाकले या आहेत या २४X७ म ये 
आपण घेतले या आहेत. पाईपलाईन कुठून कुठे गेली याचा हॉ ह कुठे आहे. हे कुठून 
सोडले जातेय हे आजतागायत आप या रेकॉडवर नाह . या ठकाणाहून पाईप लाईन 
गेली आहे या कुठ याह  अिधका-याला, आज आलेले अिधकार  उदया बदलून गेला 
तर याला सांगता येत नाह . आप याकडे डाय ाम नाह . आज ह  वेळ का आली. या 
वषभरात, पाचसहा म ह यात, आठनऊ म ह यात लोकसं या तर वाढली का बाहेरचे 
लोक आप याकडे आली. साहेब १०० ट के या याम ये गोलमाल आहे. या याम ये 
कोणीतर  काय तर  नाटक करतेय. काह तर  या याम ये काळबेरं आहे हे १०० ट के 
सगळया नगरसेवकां या ल ात आलेले आहे आ ण ते मी पण मा य करतो साहेब. 
एकदम दयनीय अव था आहे. दसरा गेला, गोकुळा मी गेली, गणपती गेले, नवरा  
गेली, आ ह  समजू या काळाम ये पा याचा वापर जा त होतो. पण आता दवाळ  
आली आहे. नगरसेवक हणतात ना आ हाला मार खायला लागेल. ह  साहेब 
व तु थती आहे. आ ह  आंदोलने कशासाठ  करतो. आम या वत:साठ  नाह  केलेली. 
आ हाला िस द  िमळावी हणनू नाह  करत. शहराम ये पाणी काय स ाधा-यांना 
िमळते आ ण वरोधकांना िमळत नाह  कंवा वरोधकांना िमळते आ ण स ाधा-यांना 
िमळत नाह  असाह  वषय नाह य. हा वषय सवसामा य जनतेचा आहे. यांनी 
आ हाला िनवडून दले आहे आ ण हेच बोल यासाठ  जे काह  शहराम ये  आहेत ते 
या सभागृहात सुटावेत, या सभागृहात याची मा हती िमळावी हणूनच आ ह  या 
मा यमातून आंदोलन कर त असतो. साहेब, एक बाजूने आ हाला सांिगतले, आता 
राहुलने आकडेवार  सांिगतलं. एक आकडेवार  आ हाला दली गेली. एका वृ पञाम ये 
आलेली आहे ४८ ते ७६ पयत आ ण एका वृ पञाम ये आलेल आहे हणजे आ ह  
मा हती घेतली याम ये वेगळच काह तर  िन प न झालेल आहे. मा याकडे 
जलीसंपदाचे अिधकृत पञ आहे. साहेब, आपण न क च एवढ पाणी वापरत असताना 
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आप याला ॉ लेम येतोय. स मा.नगरसेवकांनी सांगीतल क  रावेत या बंधा-याम ये 
गाळ आहे. आम या मंगलाता नी सांिगतले ितथे ए सीडटली जर एखादा काय ॉ लेम 
झाला तर या संदभात जर तो रावेत बंधारा बंद पडला तर मग काय. आयु  साहेब, 
आपण जाणीवपूवक या वषयावर द ुल  करताय क  काय कंवा आप याला मा हती 
देताना कंवा आपण ते काह  सांगताना आतापयत रपोट चुक चे दले गेले काय. असं 
या िनिम ाने सांगावस वाटते. साहेब आं ा असेल भामा-आसखेड असेल कंवा या 
प रसरातून जेवढ आप याला पाणी आणायचे असेल जवळपास १६७ एमएलड  पाणी 
आप याला ितकडून आणायचे आहे. पुणे ज हा िनयोजन या िमट ंगम ये हा मह वाचा 
वषय समोर आला होता यावेळेस या प रसरातले या मतदार संघातले या शहरातले 
कती आमदार या ठकाणी होते ते आदरणीय आम या दादांनी सांगीतलं. साहेब फ  
तु ह  होते बाक  कोणी न हते. या मह वा या वषयासाठ  या प रसरातले कोणीह  
आमदार न हते हे जीवंत उदाहरण तु हांला देतो. जर लोकसं या वाढत असेलतर 
आप याला िनयोजन करणे गरजेचे आहे. परत तु ह  हणताल तुम या काळात काय 
केलं. कोणीतर  हणणार क स ाधार  तु ह  असताना काय केल. आ ह  पवना बंद 
जलवाह नी केली. भामा-आसखेड, आं ा हा आमचाच क प आहे आ ह  तो माग  
लाव याचा य  केला आहे. दुदवाने पवना धरणा या मा यमातून या घटना घड या 
या अितशय चुक झाली या आजह  आ ह  मा य करतो. पण जे घडल यावर 

राजकारण या काळात ितकडची स ा वेगळ  होती आ ण इकडली स ा वेगळ . 
एकनाथराव, महापौर साहेब आ ह  तु हाला वनंती करतो क , स ा द ली पासून ते 
ग लीपयत आपली आहे. पवना धरणा या मा यमातून जे जे काह   तु हाला 
सोडवायचे असतील, जे जे यांना काह  दयायच असेल, यायच असेलतर आजूबाज या 
शेतक-यां या काह  अडचणी असतीलतर यांना तीतक च मदत देवून आपण ते बंद 
जलवाह नीचा  क प माग  लावावा अशी तुमची पण बातमी मी इथ वाचली. खरतर 
वेळ तुम यावर सु दा आली होती तुमचह  पञ आयु ांसमोर िमळाल क  तु ह  आज 
आ हांला मदत करणार होते आयु ांना प  दले होते. जर या शहरा या महापौरांना 
स ाधार  महापौरांना आंदोलन कर याची वेळ येत असेल तर या यापे ा दुभा य मला 
वाटतय या शहराचे कोणाच नसाव. आपण पण आंदोलन करणार होता. आप याला 
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इकडून फोन आला असेल ितकडून फोन आला असेल हणून आपण आंदोलनाम ये 
सहभागी झाला नसावात असं मला वाटत. पण ठ क आहे महापौर. पण ध यवाद, 
महापौर आम याबरोबर उभे रा हलात, ध यवाद. पण आ ह  यावेळेस आंदोलन करतो 
यावेळेस आम यावर गु हे दाखल होतात. आ ह  जे हा पा यासाठ  आंदोलन करतो 
यावेळेस आम यावर गु हे दाखल होतात. पण आप या एका सहकार  आमदारांनी 

सांिगतले. तीन दवसांत पाणीपुरवठा सुरळत न झा यास एकाएकाला बघून घेतो. आलं 
नाह  पाणी आलं नाह . कोणाला िमळालं नाह . पाणी आलं नाह  तर एनओ या बंद 
करा.  
मा.महापौर - या शहरातील येक लोक ितिनधी हा या शहरातील नागर कांकर ता  
पा यासाठ  भांडत आहे.   
मा. द ा य साने – मा.महापौर साहेब, ऐकाना मी काय सांगतोय मी यांचे कौतुक 
करतोय. मी यांचे कौतुक करतोय मी काय सांगतोय ते ऐका प हलं. मी काह  वाईट 
बोलत नाह . हणजे स ाधार  आमदारांनी कंवा महापौर तुमचे कंवा अ य आम या 
सव सद यांचे हे शासन ऐकत नाह . यांना दलेली जी डेडलाईन आहे यांचे ऐकत 
नसेल तर या पा या या ासाठ  आता आप याला काह  तर  करावे लागणार आहे, हे 
मला सांगायचं होत महापौरसाहेब. यां याबाबतीत मला वाईट काह  बोलायचे नाह य. 
हणजे आमचे प नेते, तुम या भाजपाचे नेते हणजे मला यां याब ल वाईट 

बोलायचे नाह  परंतु यांनी सांगून सु दा जर पाणीपुरवठा सुरळ त होत नसेल तर मला 
वाटतं एकदा कोणी सांिगतलं क  पाणी  सुटतय या भागात. मला वाटते क  
पंपर या आमदारांचे कौतुक करावे लागेल. ते तुम याकडे काह  पा याचे  मांडत 
नसणार असे मला वाटते. हणजे असं सगळ असताना या भामा-आसखेडचा वषय 
असेल कंवा पवना धरणाचा वषय असेल याम ये आपण न क  काह  तर  करावे असं 
मला वाटते. मगाशी भाऊसाहेब भोईरांनी सांिगतले क  आपला अजडा काय. आयु  
हणून या दड वषभराम ये आपण काय काम केलेले आहे आ ण केले असेल तर ते 

थोडेसे सांगावे. या पा या या ासाठ  काय केले. कच-या या ासाठ  काय केले 
आहे. शहरातील मला वाटत क  मयत झालेली पण सं या आणलेली आहे डगुने, 
मले रयाने. हा  पा यामुळे झाला आहे. तुषार कामठनी जी खंत य  केली आहे. 
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स लागार चालू आहे, सं दप वाघेरे यांनी जी खंत य  केली राजा यापार  जा 
िभकार . माजी महापौर िनतीन काळजेनी सांिगतले क  पाणी दवसाआड करा. सव 
नगरसद यांनी सांिगतलं क  एकदम िनयोजन शु य कारभार या स या या काळाम ये 
चाललेला आहे. हे जर सव नीट करायच असेलतर आयु साहेब मी आप याला वनंती 
करतो. या सव या साधकबाधक गो ी या झाले या आहेत या गो ींना जबाबदार 
कोण आ ण या यावर काय कारवाई करणार जोपयत या पा यावरचा  सुटत नाह . 
प नेते आप याला वनंती करतो नाह तर तु ह  पण आम या काळात असाल हणून 
आ हांला सगळयांना तुम या काळात याव लागल हया वषयाचे राजकारण कर यापे ा 
भाजपा असेल, िशवसेना असेल, मनसे असेल. आ ह  असो. या सव गो ी सव 
नगरसेवकांना प ने यांना वनंती क न सांगतो क  या यावर तोडगा िनघाला गेला 
पा हजे, या यावर माग िनघाला गेला पाह ज. समान वाटप झाले पा हजे. एक फोन 
आला क  ितकडे पाणी सुटतय, दुसरा फोन आला क  ईकडे पाणी सुटतय. काय 
हणतात ना जा त ताकद चा नगरसेवक असेल याचा फोन आला क  ितकडे पाणी 

सुटतय. असं न होता समान वाटप आयु साहेब आपण करावे. फोनवर कोणाचे ेशर 
येत असेल दबाव येत असेल, काह  फुटबॉल होत असेल, इकडून ितकडून दबाव येत 
असेल तर आपण ह  आयु  आहात. आप या ताकद चा वापर करावा, आप या  
अिधकाराचा वापर करावा. अशी आप याला वनंती करतो आ ण या वषयासाठ  
महापौर साहेब जेवढे दवस, जोपयत िनणय लागत नाह , जोपयत या यावर डसीजन 
होत नाह . या वषयप केवर असं काह  मह वाचं नाह य. कंवा ह  वषयप का आज 
हावी आ ण यां यानंतर शहर बंद पडणार आहे असं काह  नाह . यासाठ  जोपयत हा 
 सुटत नाह  सव ठकाणी समान पाणीपुरवठा होणार असेल यानंतर ह  सभा 

यावी. येक नगरसेवकांनाह  वचारावे क  तुला बाबा पाणी िमळतय का यव थत. 
या यानंतर ह  सभा यावी तोपयत स ा ढ नेते आप याला वनंती करतो तोपयत ह  

सभा तहकूब करावी. पाणी तेरा रंग कैसा कारण असं नको हायला आपण अिधका-
यांना सूट देतोय असं नको हायला क  आपआप याम ये भांडूण आपण अिधका-यांना 
बोलायला लावतोय. आता तांबेचे मला वाटतेय क  ब-याच जणांनी सांिगतलय क  
तांबेचे नांव गोडबोले ठेवा. या मा यमातून मला वाटतं क  तांबे खूप गोड बोलतात. 
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खूप ऍ ट ह अिधकार  आहेत मी पंधरा वष बघतोय आ ण खूप असं गोडगोड ग पा 
मा न यांना कशाप दतीने परत ेमाने पाठ वता येईल अशा मा यमातून ते 
पाठ वतात पण आप याला वनंती करतो क  माग या वेळेस सु दा पठाण साहेबां या 
वेळेस आ ह  आंदोलन केले होते. यावेळेस आपण आ हाला आठ दवसांची डेडलाईन 
दली होती. या यानंतर यांनी यांनी आंदोलन केले यांना सु दा काह  डेडलाईन 
द या हो या. आता आमदारां या डेडलाईन संपले या आहेत. या शहराचे भाजपाचे 
अ य  आहेत यांचीह  डेडलाईन संपलेली आहे आमचीह  डेडलाईन काय आहेत ते बघ ू
जर पाणी  सुटला नाह  तर आमचं जे काह  वेगळया प दतीचे आंदोलन होईल हे 
आप याला या सभागृहात सांगतो. आ ण आ ह  ग प बसणार नाह  जे काह  होणारे 
प रणाम हणजे आयु ांचे असतील, अिधका-यांचे असतील. आणखी कोणाचे असतील. 
यास जबाबदार आयु  या ना याने आपण असाल असे या िनिम ाने सांगतो आ ण 
या प दतीने आ हाला १२८ नगरसेवक आहेत यां या भागाम ये समान पाणीवाटप 

पाणी दयावे. यांना कमी पाणी येत असेल यांना जा त करावे. यांना जा त येत 
असेल यांना कमी करावे. आ ण येक ठकाणी ह च खंत आहे सव म हलांची. 
पा याचे काय झालं पाणी कोणी चो न नेले. जसा कचरा चोरायचे काम चाललय तस ं
पाणी कोणी चोरल ंहा  आ हाला वचारतात. हणून मी तु हाला सांगतो या यापुढे 
आ ह ह  सभागृहातली भाषण करणार नाह त. इथून पुढे आ ह  सभागृह चालू देणार 
नाह . इथून पुढे कतीह  िमट ंग तहकूब होऊ दयात. पाणी हा  सुटेपयत आ ह  
आपलं सभागृह चालू देणार नाह  असं या ठकाणी सांगतो. जोपयत पाणीपुरवठयाचा प  
िमटत नाह  तोपयत सभा तहकूब करावी. अशी मी आप याला वनंती करतो आ ण 
थांबतो.               
मा.एकनाथ पवार - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खरतर  
वषयप केवर वषय नसताना सु दा सहा तास एखादया वषयावर चचा हो याची या 
महापािलका सभागृहाम ये ह  प हली वेळ आहे. द ाकाका ो रासाठ  एक तास 
असतो मला मा हती आहे. मला क पना आहे क  सभाशा  आप या सगळयांना 
माह त आहे. येक जण आपआपले रंग दाखव याचा य  करतो. हणजे तु ह  या 
प दतीने हटले पाणी तेरा रंग कैसा आ ण येक जण हेच सांग याचा य  
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करतोय. पा यासाठ  राजकारण करायच नाह . आपला अजडा आप या प ाचा अजडा 
काय आहे हे दाखव याचा येक जणच य  करतो. तो एक गो  दाखवतो. आ हाला 
पा याच राजकारण नाह  करायच. पण पा यावर राजक य िशत डे एकमेकांवर उडवायचे 
काम खरतर सगळयाच प ाने सहा तास मी सात याने ऐकले आहे. आ ण कधी कधी 
सु वातीला आ ह  ठरवल ंमा. महापौरांना मी वनंती केली क  जेवढं बोलायच तेवढ 
बोलू दया. कोणाचा आवाज दाबायचा  नाह  खरतर हा पा याचा  हा 
सगळयांसाठ  मह वाचा  आहे. आ ण गे या आठदहा दवसांपासून, पंधरा 
दवसांपासून, म ह यापासून ह  गो  बघतोय. हा पा याचा  खरच िनमाण झालाय 
खरतर आता पुढ या पाच सहा म ह याम ये लोकसभा, वधानसभे या िनवडणूका 
आहेत. आ ण काका तु ह  या प दतीने शेवटचे सबिमशन केले क  आ ह  या पुढ या 
काळाम ये सवसाधारण सभा होऊ देत नाह . याच िचञ आहे ल ात ठेवा. हणजे 
कधीकधी पंधरा वीस वष, पंचवीस वष या महापािलकेम ये तुमची स ा होती. मला 
माह त आहे डे युट  तुमचे आहेत, जे.ई. तुमचे आहेत, लंबर तुमचे आहेत. वॉ हमन 
तुमचे आहेत. आ ण अशा प दतीची तु ह  या प दतीने हणजे सगळया प ा या 
ने यांनी एक गो  सांिगतली क  जेवढे पाणी माग या दोन वषापूव  या पवना डॅममधून 
आपण उचलत होतो तेवढयाच पा याचे ड यूशन आपण रावेत या पंपींग 
टेशनमधून आपण शहरभराम ये कर त होतो. आ ण तु ह च सगळे हणताय क  

आता पाणी कोणी चोरल. हणजे या प दतीने मी महापािलकेम ये येत होतो. 
महापािलके या सभागृहा या पाय-या चढत असताना मला बिघत यानंतर अिधक 
थोडासा जोर आला, क  पाणी चोर. खरतर मला कधी कधी एखादया गो ीची कव 
करावीसी वाटते. पाणी चोरायला तर तु ह च जबाबदार आहात ना. ह  व तु थती आहे 
गे या आठवडाभराम ये मी तु ह  बोलत असताना मी एक श द बोललो नाह य. तु ह  
आरोप केले यारोप केले मी शांतपणे ऐकत होतो. गे या आठ दवसापूव  आ ह  मा. 
महापौरां या नेतृ वाखाली मा. आयु ां याबरोबर पाणीपुरवठया या सगळया अिधका-
यांची, सगळया लंबर लोकांची फ  वॉ हमन बोला वले न हते. या सगळयांची िमट ंग 
यावेळेस लावली यावेळेस किमशनरांनी साधा  वचारला एखादया डे यूट ला आ ण 

जेईला, याने सांिगतले क  तु या भागाम ये कती पाणी येतेय. याला माह त नाह . 
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खरतर आपण सगळे इं जिनअर असतील यांना टे नीकली माह त असते. 
या यापुढची प र थती जे.ई.ची आहे. हणजे ह  जर प र थती पाणीपुरवठया या 

मध या कमचा-यांची असेल तर मला खा ी आहे िनवडणुका आले या आहेत. रोज 
आंदोलने क न माझी पाट  कती चांगले काम करते या शहरासाठ  हे दाखव याचा 
खरतर करते हे ल ात ठेवा. मी प हलेच सांगेन हा आरोप नाह  माझा, पाणीपुरवठा जो 
व कळ त केला याला काका तु ह  सगळेजण जबाबदार आहात. मला माह त आहे 
क  एखादा ए झी यूट ह काय करतो. एखादया नगरसेवकाचा फोन आला तो सांगतो 
डे यूट ला, डे यूट  सांगतो जे.ई.ला. जे.ई. सांगतो लंबरला, लंबर वॉ हमनला सांगतो. 
ह  जी प र थती या शहराची पा याब ल िनमाण झाली आहे. खर आहे क  या 
शहराला पा याची गरज आहे आ ण या या मा या सगळया स माननीयांनी 
सांिगतले. अ जतदादांना हजन होती पवना बंद जलवा हलनीचे काम. खरतर 
पा यासाठ  राजकारण तर आ ह  पण करत  न हतो....  
मा. महापौर - तु ह  आता पा यावर बोला. आता बस झालं. पा यावरच बोला आता 
जा त चचा क  नका.  
[ सभागृहात ग धळ ]       
मा. एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, पा यावरच मी बोलतोय. मा या अगोदर 
अनेक सद यांनी पवना बंद जलवा हनीबाबत सांिगतलं. मा या अगोदर या सगळया 
व यांनी भामा आसखेडवर सांिगतले. भामा आसखेडची प र थती काय. आ ह  भामा 
आसखेडचे आ ह  केले असं हणणा-यांनी कुठेतर  असा वचार केला पा हजे. अरे 
भामा आसखेडचे तु ह  काय केले. खोट बोल याची सं कृती नाह  झाली पा हजे. खर 
बोला आ ह  सगळया गो ीसाठ   तुम याबरोबर आहे. गे या वष  आठ म ह यांपूव  
भामा-आसखेड या संदभाम ये तु ह  ड यूट पीचा लाँट तळवडेला कर त होते. 
िचखलीला जागा िमळाली यात किमशनरांचा आ ण मा या दो ह  आमदारांचा हात 
आहे हे ल ात ठेवा. या ठकाणी ड यूट पीचे काम क न पुढ या काळाम ये भामा-
आसखेडचे पाणी माग  लाव याचे काम करतोय. तु ह च सांिगतले राहुल कलाटे 
या ठकाणी बोलले नागपूर या अिधवेशना या काळाम ये किमशनरसाहेब चार दवस 
होते आ ण भामा-आसखेडला पाणी िमळ व यासाठ  पा याचा ह सा िमळ व यासाठ  
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य  कर त होते. तु ह च एका बाजूला सांगताय क  आठ म ह यापूव  झाले. तु ह च 
एका बाजूला सांगताय क  नागरपूर या अिधवेशनाम ये झाले. खरतर पा यासाठ  जे 
चांगले केले याचे आ ह  १०० ट के कौतुक क . परंतु ामा कपणाने मनापासून एक 
गो  सांगतो पा याचा  या शहरामधला सुटला पा हजे. यासाठ  ामा णकपणे य  
करणार  ह  भारतीय जनता पाट  आहे हे ल ात ठेवा. आरोप चुक या प दतीने कधी 
क  नका. या प दतीने महापौरांनी एक वष सांिगतले पा याचा  सरुळ त नाह  
झाला तर मला सु दा आंदोलन कर याची वेळ येईल हा भारतीय जनता पाट चा 
महापौर याचेम ये मन आहे हे ल ात ठेवा अशा प दतीने शहरातील लोकांसाठ  
उदगार क  शकतो. महापौर साहेब मी तु हाला वनंती करणार आहे क  खरतर सहा 
तास  आपण चचा केली. पा याचा  किमशनर साहेब खरतर सहा तास या 
वषयावर आपण चचा  करतोय. तुमचं प ीकरण ऐक याची सभागृहा या मा यमातून 
आम या सगळयांची इ छा आहे. या संदभामधले तुमचे सबिमशन ह  या सभागहृा या 
समोर होणे अ यंत गरजेचे आहे. पण मला माह त आहे क  या सभागृहाम ये सगळया 
सद यांना या प दतीने आज आ ह  चार तास रावेतला पंपींग टेशनला जाऊन 
बिघतलं. ितथली प र थती बिघतली. मला क पना आहे क  काह  अिधकार  खूप 
चांगले काम करतात. आ ण येक जण एक गो  सांगत होता. क  मला 
पाणीपुरवठयाला काम करायचे नाह . मा. महापौर या सभागृहा या मा यमातून तु हाला 
वनंती आहे क  जे अिधकार  पाणीपुरवठा वभागाम ये काम कर यासाठ  वत: हून 
येतील यांना एक मोशन आ ण दोन इन मट दया साहेब. आ ण जे अिधकार  
पाणीपुरवठयाम ये काम करायला नाराज होतील कंवा नको हणतील यांची दोन 
इ मट कमी करा आ ण एक मोशन कमी करा ल ात ठेवा तरच पाणीपुरवठयाचा 

 सुटणार आहे. नाह तर एक दोन बोटावर मोज या इतका अिधकार  तो बीचारा 
आप या जीवाचे रान करतो. रा ी बारा वाजता या ठकाणी जातो. दुस-या दवशी 
प र थती बदलली तर या ठकाणी येऊन काम करतो. पाणीपुरवठया या ड पी आ ण 
बीपीम ये ब-याच अिधका-यांना इ े ट अस यामुळे पाणीपुरवठयाम ये काम 
कर याची मानिसकता नसेल. साहेब माझी वनंती आहे भागवाईज पा याचे नीट 
मु यांकन करा, सगळयांचे हणण ेआहे क  समान पाणीपुरवठा झाला पा हजे. समान 
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पाणीपुरवठा या या भागाम ये काडा आहे. आ ह  लडकत साहेबां या बरोबर आज 
दोन चार तास बस यानंतर आम याह  एक गो  िन त ल ात आली क  कुठ या 
टाक म ये कती पाणी भरतय, कुठ या टाक तील कती पाणी मुरतयं हे जर 
आप याला मोबाईलवर दसू शकते तर माझी वनंती आहे या िनिम ाने मा. महापौर 
साहेब, या पुढ या काळाम ये शहरात या सगळया वॉडाम ये आजची जर प र थती 
बिघतली. काह  ठकाणी मु ामहून पा याची प र थती वाईट केली जाते. याचे कारण 
आहे क  बदनामी झाली. क  आ ह  कती चांग या प दतीचे अशा प दतीची 
प र थती काह  मंडळ  काह  अिधका-यांना काह  कमचा-यांना घेऊन केली जात आहे. 
साहेब माझी वनंती आहे या िनिम ाने मा. महापौर साहेब, जे अिधकार  चांगले काम 
करतात यां या पाठ वरती सु दा कधीतर  हात टाक याची गरज आहे. मी 
किमशनरां या संदभाम ये सांिगतले. किमशनरांचे काम काय करताय. मी तु हाला 
अिभमानाने सांगेन क  हेच किमशनर भामा आसखेडचे पाणी पंपर  िचंचवड शहराला 
िमळा यािशवाय या शहरातून जाणार नाह त हे ल ात ठेवा. एखादया कामाचे ेम 
कती असले पा हजे एखादया कामाचा पाठपुरावा कशा प दतीने केला पा हजे. अशा 
प दतीचा एक ामा णक अिधकार  आप याला िमळाला आहे आ ण मी तु हाला 
मनापासून सांगतो क  भामा आसखेडचे पाणी दोन वषाम ये आण याचा य  आपण 
सवजण क . माझी सभागृहाला या िनिम ाने वनंती आहे आ ह  स ेम ये आहोत 
हणून तु ह आंदोलने केली आहेत, ऐकूण घेतल, पेपरला बात या आ या. मी 

पाणीपुरवठयावर बोललो. अशी माझी वतमानप ाम ये बातमी आली. लाई ह चॅनलव न 
काह  ठकाणी हटलं या लाई हवर अस यामुळे मी अजुन लोकांना चांगला दसेल. 
अशा प दतीचे पा यासाठ  कृपा क न कोणी राजकारण क  नका. भाऊसाहेबांनी या 
प दतीने सांिगतले क  सगळया प ा या ने यांना घेवून आपण तर ामा णकपणाने 
य  करतो. राहुलदादा महापौर झा या या नंतर सगळया वषया या संदभाम ये 

सगळया गटने यांना एक त या. यां या बरोबर चचा करा. काह  िसिनअर 
पदािधका-यां या बरोबर बसून या शहरामधले  कशा प दतीने सुटतील अशा 
प दतीचा ामा णक य  करतोय आ ण या िनिम ाने वनंती. किमशनरसाहेब माझी 
तु हाला वनंती आहे. मा. महापौर किमशनरांना सांगा पा यासाठ  येक अिधका-
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या या संदभामधले याचे काम तयार करा. कामाची यानंा रसपॉ सी बलीट  दया. क  
जे अिधकार  पा यासाठ  चुक चे काम करतील. यांची हयगय क  नका हे ल ात 
ठेवा. हया सभागृहामधले सगळे पदािधकार  सगळे नगरसेवक तुम या बरोबर आहेत. 
यांची जबाबदार  प क  करा. जे चुक चे काम करतील यांचेवर िनलंबनाची, स पड 

कर याची कारवाई करा. जे चांगल काम करतात यांना मोट हेशन दे याची गरज 
आहे. मा. महापौर मी तु हाला वनंती करतो या पुढ या काळाम ये आप याला 
शहराम ये जी सम या आहे ती कृतीमर या आहे क  कशा प दतीची आहे हे पाह ले 
पाह जे. साहेब, माझी तु हाला वनंती आहे आज तुमच सबमीशन कर या या ऐवजी 
ह  सभा आपण तहकूब क न पुढ या आठ दवसानंतर यावेळेस घेऊ यावेळेस 
पा या या संदभामधले तु ह  केलेले मु यांकन आ ण या सगळया अिधका-यांना 
जबाबदार  दया माझी तु हाला वनंती आहे. आठ दवसा या आत सगळया अिधका-
यांना तु ह  जबाबदार ची जाणीव क न दया. आठ दवसा या आत जर 
पाणीपुरवठयाचा  सुटला नाह , पा याचा व कळ त पणा जर नीट नाह  केलातर 
संबंिधत अिधका-याला िनलं बत के यािशवाय आप याला जमणार नाह  हे ल ात ठेवा. 
तरच हे अिधकार  पुढ या काळाम ये काम करतील. आ ण चांग या अिधका-यांना 
मोट हेशन देऊन या शहरामधला पाणीपुरवठा व कळ त होणार नाह  याची आप याला 
पुढ या काळाम ये द ता यावी लागेल. अनेक ांची उ रे दयायचीत साहेब. 

ां या बाबतीत मला बोलायच होतं. सगळया स माननीय सद यांनी आप या भावना 
य  के या. रा य शासनाने सांिगतलं होत आं ा असेल भामाआसखेड असेल. 
जलसंपदा मं या या संदभात सांिगतलं मला खा ी आहे ल ात ठेवा. सगळया ांवर 
आ ह  ामा णकपणाने या शहरामध या अ योदयाचा य  या शहरामध या 
शेवट या माणसाला याय दे यासाठ  खरतर या सभागृहा या मा यमातून आ ह  य  
करतो. या शहरा या महापािलकेवर कोणाचे िनयं ण नाह  काका. आ ह  सगळेजण 
एक त बसतो. आ ह  सगळेजणे एक त बसून एखादा वषय करतो. तुम या 
काळाम ये एकच नेते होते. आ हाला सगळया ने यांना एक  घेऊन या शहराचा 
वकास कर याचा य  करायचा आहे. माझी तु हाला सगळयांना वनंती आहे. 
आंदोलन तु ह  करा. आंदोलन करायला या लोकशाह म ये आ ह  कोणी तीबंध 



137 

 

   

  

करणार नाह त. माझी तु हाला ामा णक वनंती आहे क  पा या या ाम ये खरतर 
तु ह  सगळयांनी राजकारण क  नये. पा याचा  वचारला मी तुमचे अिभनंदन 
करतो. तु ह  सांिगतले क  जर ठेकेदार आमचा असेलतर या यावर कारवाई करा. 
चुक या प दतीने तो ठेकेदार काम कर त असेल कायदयात बसत असेल क  नाह  हे 
मला माह त नाह . पण अशा ठेकेदाराचं सु दा काम र  करायच हे मला माह त आहे. 
खरतर या ठेकेदारां यामुळे या शहरातील पाणी कोणीतर  पळ व याचा य  केला 
जातोय तर याला कुठेतर  चपराक बसेल हे ल ात ठेवा. आ ण या ठेकेदाराला 
पाठ शी घालणारे जे कोणी अिधकार  असतील यांचे स पशन आप याला पुढ या 
काळाम ये करावे लागेल. मा. महापौर मी आप याला वनंती करतो क  या िनिम ाने 
ह  सभा आपण आठ दवसांसाठ  तहकूब करावी अशी सूचना मी करतो व मा. 
किमशनर साहेबांचा खुलासा आपण पुढ या सवसाधारण सभे या अगोदर यावा अशी 
मी वनंती करतो आ ण थांबतो,  ध यवाद. 
मा. नामदेव ढाके - मा. महापौर साहेब,. मा आयु  साहेब, स मा. सभागृह. एकनाथ 
पवार यांनी जी तहकूबी सूचना मांडली याला माझे अनुमोदन आहे.  
मा. महापौर-  उप थत सव नगरसद य, नगरसद या सव अिधकार  पदािधकार  
सवाचे मी मनापासून आभार य  करतो आ ण सव सद यां या भावना ल ात घेऊन 
आ ण या शहरातील नागर कांना या पाणीपुरवठया या सम यांसाठ   सामोरे जावे 
लागत आहे या सव गो ींचा वचार क न मी आयु ांना आज अशा सुचना करतो क 
द. ३१/१०/२०१८ दुपार   २ वाजेपयत जर या शहरातला पाणीपुरवठा सुरळ त झाला 
नाह  तर संबंिधत अिधका-यावर आपण िनलंबनाची कारवाई करावी. द. ३१/१०/२०१८ 
द ुपार  २.०० वाजेपयत ह  सभा तहकूब करणेत येत आहे, ध यवाद.         
           ------- 
 
                                                (राहुल गुलाब जाधव) 
                                                      महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  
                                         पंपर -४११ ०१८.  



138 

 

   

  

            
      

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

कायप का मांक – २३ 
सभावृ ांत 

( द.२०/१०/२०१८ ची तहकूब सभा) 
दनांक – ३१.१०.२०१८                         वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/१०/२०१८ ची तहकूब मा.महापािलका 
सभा बुधवार दनांक ३१.१०.२०१८ 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.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 
२) मा. वीनल क पल हे े 
३) मा.साधना अंकुश मळेकर 
४) मा.द ा य बाबूराव साने 

५) मा.अ नी संतोष जाधव 

६) मा.सार का िशवाजी स ते 

७) मा.वसंत भाकर बोराटे 

८) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

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 ं  
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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 हाण े

२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे र व ल मण 

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२४) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

२५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२६) मा.ल ढे न ता योगेश 

२७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२८) मा.लांडे व ांत वलास 

२९) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३०) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३१) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३३) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३४) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३५) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३६) मा.अ नी िभमा बोबडे 
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३७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३८) मा.संजय बबन नेवाळे 

३९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४०) मा.भालेकर वण महादेव 

४१) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४२) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४३) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४४) मा.घोलप कमल अिनल 

४५) मा.उ म काश कदळे 

४६) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४८) मा.यादव मीनल वशाल 

४९) मा.राजू िमसाळ 

५०) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५१) मा.बाबर शिमला राज ू

५२) मा.अिमत राज  गावडे 

५३) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५४) मा.खानोलकर ा महेश 

५५) मा.भ डवे संिगता राज  

५६) मा.मोरे र महादू भ डवे 

५७) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५८) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५९) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६०) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
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६१) मा.अपणा िनलेश डोके 

६२) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६३) मा.गावडे राज  तानाजी 
६४) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६५) मा.कोमल दपक मेवानी 
६६) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६७) मा.सुल णा राजू धर 
६८) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६९) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७०) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७१) मा.कदम िनक ता अजुन 

७२) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७३) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७४) मा.नढे वनोद जयवंत 

७५) मा.पाडाळे िनता वलास 

७६) मा.काळे उषा दलीप 

७७) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७८) मा.पवार मिनषा मोद 

७९) मा.बारणे अचना तानाजी 
८०) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८१) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८२) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

८३) मा.बारणे माया संतोष 

८४) मा.िनलेश हरामण बारण े
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८५) मा.वाघमारे अ नी व म 

८६) मा.दशले रेखा राजेश 

८७) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८८) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८९) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९०) मा.कामठे तुषार गजानन 

९१) मा.च धे आरती सुरेश 

९२) मा.क पटे सं दप अ ण 

९३) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९४) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९५) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९६) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९७) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९८) मा.कुटे िनमला संजय 

९९) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१००) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०१) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१०२) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०३) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०५) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०६) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०७) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०८) मा.चौगुले सीमा द ाञय 
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१०९) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११०) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१११) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११२) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११३) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११४) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११५) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  
 
यािशवाय मा. ावण हड कर - आयु , मा.पाट ल- अित र  आयु  (१),  

मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर - मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अिनल 
रॉय -आरो य वैदयक य अिधकार , मा.कोळंबे- मु यलेखा अिधकार , मा.पाट ल, 
मा.तुपे, मा.िनकम, मा.सवण-ेसहशहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.झगडे-सहा.आयु , मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.खोत – . सहा.आयु , 
मा.पोमण - मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे-अित.आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.च हाण, मा.तांबे, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.कांबळे, मा.ओंभासे, 
मा.ग टूवार, मा.भोसले, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.देशमुख-कायकार   अिभयंता, 
मा.दगडे – पशुवैदयक य अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार  व मा. माने-लेखािधकार  
पीएमपीएमएल  हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.                                    
मा.महापौर - उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.        
मा. नामदेव ढाके - मा. महापौर साहेब,  वाय.जी. महाजन  -भारतीय जनता पाट चे 
जे  नेते माजी खासदार, यशवंत देव -जे  गीत व संगीतकार, बाळासाहेब ननावरे - 
सुर ार क कमचार , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, सुदाम गुलाबराव दगडे, 
ल मीबाई  नंदकुमार  िशतोळे – माजी  महापौर  रंगनाथ  िशतोळे  यां या  सुनबाई,  
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अलकाताई सातकर – भोसर , तुळिशराम मलशे ट  - माजी नगरसेवक काश 
मलशे ट  यांचे वड ल, गजानन लांडगे - साम जक कायकत, भोसर , सुिनल द ु फुगे - 
साम जक कायकत, भोसर , कै.जाईबाई दनकर गोडांबे- ये  माता, भाग मांक 
२७, कै. ानोबा साधू कापसे - जे  नागर क ह. भ.पा., भाग मांक २७, कै.चं कांत 
व हले - भाग मांक २७ यांचे द ु :खद िनधन झाले अस याने यांना आज या सभेत 

दांजली वाहणेत यावी अशी सूचना मी देतो. 
मा. तुषार कामठे – महापौर साहेब, सुचनेला माझे अनुमोदन आहे.  
मा. महापौर – सवानी दांजलीसाठ  दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.    
[ सभागृहाम ये  दोन िमिनटे उभे राहून दांजली वाह यात आली. ] 
मा.आ णा बोदडे, (सहा. आयु ) - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. 
सभागृह पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अित र  आयु पद  मा.संतोष पाट ल, 
अित. ज हािधकार  यांची या ठकाणी िनयु  झालेली आहे. ते आज या सभेम ये 
उप थत आहेत यांचा सभागृहा या वतीने स मान करावा अशा कारची वनंती आहे. 
याचबरोबर मा. संजय कांबळे, हे कायकार  अिभयंता या पदाव न महापािलका सेवेतून 

आज सेवािनवृ  होणार आहेत यांचा ह  स मान सभागृहा या वतीने करावा अशी मी 
वनंती करतो. संजय कांबळे यांनी हे सभागृह बांध याम ये फार मोठे योगदान दलेले 
आहे. याची संपूण पाठ मागची रचना ह  संजय कांबळे यांनी केलेली आहे. अगद  का य 
रचनेपासून यांनी िलखाण केलेले आहे असे संजय कांबळे उपअिभयंता हणून या 
सभागृहाचे कामकाज पाहात होते. आज कायकार  अिभयंता पदावर ते सेवािनवृ  होणार 
आहेत. यांचाह  स कार आपण  सभागृहा या वतीने कर त आहोत. तसेच आप या 
महानगरपािलके या क भाग माजी अ य ा अ नीताई जाधव यांचा वाढ दवस आहे. 
यांनाह  या ठकाणी सभागृहा या वतीने शुभे छा दे यात येतील. व यानंतर मा. अित. 

आयु  ी संतोष पाट ल यांनी सभागृहाला आपला प रचय दयावा.  
[ मा. महापौर, मा.उपमहापौर, मा. थायी सिमती अ य ा, मा.स ा ढ प नेते, 
मा. वरोधी प नेते, सव प ाचे गटनेते,  मा. आयु  व सव पदािधकार  यांचे हा ते 
अित र  आयु -मा. संतोष पाट ल, मा. संजय कांबळे-कायकार  अिभयंता व मा. 
अ नी जाधव- नगरसद या यांचा स कार करणेत आला. ] 
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मा. संतोष पाट ल (अित. आयु -१) - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. 
सभागृह मी संतोष चं कात पाट ल, महसूल व वन वभागा या अ पर ज हािधकार  
या संवगातील अिधकार  आहे. नगर वकास वभाग महारा  शासन यां या दनांक २६ 
ऑ टोबर २०१८ या आदेशा माणे सोमवार दनांक २९ ऑ टोबर २०१८ रोजी मी 
अित र  आयु (१), पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या पदावर जू झालेलो आहे. 
१९९६ या बॅचचा मी उप ज हािधकार  संवगातील अिधकार  आहे. उप ज हािधकार  
संवगाम ये साधारणत: २० वष कायरत असताना िनवासी उप ज हािधकार , ज हा 
पुरवठा अिधकार , ज हा पुनवसन अिधकार , भूसंपादन अिधकार  उप ज हािधकार  
रोजगार हमी योजना याचबरोबर ज हा िनवडणूक अिधकार  या पदावर तसेच 
महारा  औदयोिगक वकास महामंडळाम ये ादेिशक अिधकार  या पदावरह  मी 
कायरत होतो. याच माणे २०१६ ते १२ ऑ ट बर २०१८ या दर यान मी अ पर 
ज हािधकार  नांदेड या पदावर कायरत होतो. सोमवार पासून अ पर आयु  या पदावर 
जू झालेलो आहे. पुढ ल कालावधीम ये मी आपणा सवाचे सहकाय  अपे त करतो. 

आ ण मा या सव य ाने या पदाची सव कत ये पार पाड याचे मी आप या सवाना 
आ ासन देतो, ध यवाद.  
मा. द ा य साने - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह सव थम 
मा. संतोष पाट ल, अित. आयु  यांचे अिभनंदन करतो. आपण या शहरा या 
भ व यासाठ  चांगले काम करावे अशी आ ह  सभागृहा या वतीने अपे ा य  करतो. 
मा.महापौर साहेब आप याला वनंती करतो माग या िमट ंगला पा या या ावर सव 
सद य पोटितडक ने बोललेले आहेत. सभागृहाम ये पा या या वषयी जे काह  
नगरसद य बोललेले आहेत. या यावर खुलासा हावा आ ण खुलासा समाधानकारक 
असेलतर आ ह  याबाबत ित या देणार नाह त. परंतु समाधानकारक नसेल तर 
आ हाला परत बोल याची संधी दयावी अशी वनंती करतो. आदरनीय संजयजी कांबळे 
यांनी आप या महानगरपािलकेम ये यां या कायकाळाम ये अितशय चांगले असे काम 
केले आहे. यांनाह  मी सभागृहा या वतीने, महापौरां या वतीने शुभे छा देतो. यांचा 
पुढ ल कायकाळ जीवनाम ये यां या कामा या यित र  काह  इ छा अपे ा रा ह या 
असतील या इ छा यां या पूण होवोत. अशा सव सभागृहा या वतीने यांना शुभे छा 
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देतो. यांनी या महानगरपािलकेम ये अितशय चांगले काम के याब ल यानंा मी 
मनापापासून ध यवाद देतो. सव सभागृहा या वतीने ध यवाद देतो.  
मा. राहुल कलाटे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह.  आज 
अित. आयु  संतोष पाट ल यांनी चाज घेतला आहे. मी मा या प ा या वतीने, या 
सभागृहा यावतीने यांच वागत करतो आ ण यां याकडून एकच अपे ा य  करतो 
क  आप या हातून खरच पारदशक कारभार हावा, व छ कारभार हावा. आ ण 
कांबळे साहेबांना देखील शुभे छा देतो ते रटायड होत असताना यां या काह  अपे ा 
असतील या काम करताना पूण नाह  झा या या कांबळे साहेबांना रटायरमट नंतर 
सव अपे ा पूण करता या यात अशा मी शुभे छा य  करतो. कांबळे साहेबांनी जो 
आपला टे यूअर घालवला या टे युअर म ये िन तच सहभाग अस याने मी यांचे 
अिभनंदन करतो.  
मा. राजू िमसाळ - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह आज 
अित र  आयु  हणून पाट ल साहेब चाज घेत आहेत आ ण एका साईडला आपले 
कायकार  अिभयंता कांबळे साहेब रटायड होत आहेत. प ह यांदा पाट ल साहेबांचे मी 
कालह  टँड ग किमट म ये वागत केलेले आहे. आ ण मी तर किमशनर साहेबांचे पण 
अिभनंदन करणार आहे आ ण यांचेह  आभार मानणार आहे कारण यां या य ांना 
फार मोठे यश आलेले आहे. कारण मी कालह  बोललो आहे क  ज ेया पदावर अित. 
आयु  हणून काम कर त होते. यां याबाबतीत मी दोन-तीन गो ी किमशनर 
साहेबां या िनदशनास आणून द या हो या. साहेब, मला वाटते क  म हनाभर ते 
सु ट वर गेले आहेत. स या आहेत का कुठ या सु ट वर गेलेत ते आ हाला मा हती 
नाह . तर साहेब यांना तु ह  जाऊन देऊ नका. आ ह  जी काह  मा हती मािगतली 
आहे. यांची सखोल चौकशी हावी. अशी पु हा एकदा मी सभागृहासमोर वनंती करतो 
आ ण पाट लसाहेब पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  मोठ  महानगरपािलका आहे. 
थोडा वेळ लागेल तु हाला सव मा हती यायला. आ ह  अपे ा करतो क  तुम याकडून 
हया पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची तुम या हातून जसं आता सव सद यांनी मांडल,ं 
आम या ने यांनीह  मांडल क  चांगली सेवा तुम या हातून आ ण पारदशक असा 
कारभार हावा. या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये तुमचे आ ह  वागत करतो. 
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साहेब कांबळे साहेब रटायर होत आहेत यांनी चांगले काम हया महापािलकेम ये 
यां या हातून घडलेले आहे. आ ण आज रटायर होत असताना हा योगायोग पण 
हणायला लागेल असे बरेच अिधकार  रटायड होताना एक दवस पुढे मागे कंवा 

पंधरा दवस पुढे मागे अशी आपली जीबी असत ेपण आज ३१ तारखेलाच जीबी आली 
आहे. मी कालच आयु साहेबांना बोललोय क  जे आप या पंपर  िचंचवड 
महापािलकेतून चांगले अिधकार  रटायड होत आहेत महापौर साहेब जसं आपण 
क सलटंट नेमतोय तर मी हणतो क  हा जो यांचा अनुभव आहे पाणीपुरवठयामधून 
देखील बरेच आपले अिधकार  रटायड झाले आहेत. आज पाणीपुरवठयाबाबतच फार 
मोठ  चचा आहे. मला वाटतं क  साहेब पण या यावर खुलासा देणार आहेत. तर हया 
लोकांचा अनुभव आप याला कुठेतर  हया महापािलकेत ह  वाढती जी लोकसं या आहे 
आ ण वाढता जो कारभार आहे. या याम ये यांचा अनुभव आहे तो आप याला न क  
आप या कामी येईल. जसं दुधेकर साहेब असतील परजादे साहेब असतील. आप या 
महापािलकेतून चांगले अिधकार  रटायड झालेले आहेत. तर मला वाटतं क  हयांना 
हयांचा जो काह  कामाचा अनुभव आहे तो अनुभव न क च पुढ या कामाम ये 
वचारात यावा. आ ण कांबळेसाहेब या महापािलकेची तु ह  जी काह  सेवा केलेली 
आहे या आम या सोबत मला वाटत क  हे सभागृह तमु या मा यमातून बांध यात 
आलेले आहे. या ठकाणीच आ ह  बसलो आहे. हे सभागृह पण तुम या कार कद म ये 
झालेले आहे. यामुळे तुम या न क च चांग या कामाची, चांगले अिधकार  रटायड 
होत असताना काह  ना काह  तर  अडचणी येत असतात. अिधका-यां याब ल काह तर  
बोलले जाते. परंतु तुम यासार या अिधका-याब ल आ हाला चांगलाच अनुभव या 
महापािलकेम ये आला आहे. मी तुम या कार कद ला शुभे छा देतो आ ण इथेच 
थांबतो. ध यवाद.  
मा.सिचन िचखले -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह आज 
अित र  आयु  आदरनीय संतोष पाट ल साहेब यांची न याने िनयु  झालेली आहे. 
मी आप या  सवा या वतीने व महारा  नविनमाण सेने या वतीने यांचे मनापासून 
हा दक अिभनंदन करतो. याच माणे आमचे आदरनीय अिधकार  संजयची कांबळेसाहेब 
यां या आज सेवापूत चा काय म आ ण या काय मािनिम  आपण सवानीच यांना 
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पुढ ल शुभे छा दले या आहेत. यांचे पुढ ल आयु य आरो यदायी आ ण चांगले जावो 
अशीच ीमंत दगडूशेठचरणी ाथना करतो. आ ण थांबतो ध यवाद. 
मा. अपणा डोके - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. खरतर 
आज िनवृ ी आ ण िनयु  असा हा आजचा दवस आहे. हे सांगायला आ हाला 
मनापासून आनंद वाटेल. मा. कांबळेसाहेब गेली ३५ वष महापािलकेत काम कर त 
असताना आ ण चांगल काम कर त असताना कायकार  अिभयंता हणून िनवृ  होतात. 
हे सांगायला आ हाला मनापासून आनंद वाटेल क  या महापािलके या इितहासाम ये 
हया सभागृहाचे कामकाज, या सभागृहाची नवीन बांधणी चालू होती. ते हा यांचे मोठे 
योगदान तर आहेच. पण यांनी वेगवेगळे वभाग अितशय चांग या स म रतीने 
सांभाळून यां यात असले या एक कलागुणांचा हणून यांना सां कृितक आवड जी 
आहे ती वरसागर या मा यमातून कायम हर र ने यांनी भाग घेतलेला आहे. आणखी 
कलाकरांना बरोबर घेऊन चांगली संधी उपल ध हावी. हणून यांनी या े ाम ये 
हणजे वरसागर सार या संगीत महो सवा म ये पण आपले योगदान दले आहे. 
याच माणे मला सांगायला आनंद वाटेल क  आप या सभागृहाम ये जे सुभा षत 

या ठकाणी िल हलेले आहे. “लोकशाह चे मंद र हे सुंदर, संभाषण असावे मधुर िनरंतर, 
स य याय शांतीचा राहो आदर, जन हत वकासाचे हे सु दा यां या क पनेतूनच हे 
सुभा षत आज या सभागृहाम ये कायम व पी आठवण राह ल असं यां या क पकेतेने 
साकार झालंय. पु हा एकदा पाट ल साहेब िनयु  होतात अित र  आयु  हणून 
मनापासून यांनाह  शुभे छा देते. आ ण कांबळे साहेबांना यां या सेवािनवृ ी या 
काळानंतर यांनाह  आरो यदायी यां या मनोकामना पूण होवोत अशा शुभे छा देऊन 
माझे दोन श द थांबवते.  
मा. अनुराधा गोफणे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह आज 
या ठकाणी अित र  आयु पद  संतोष पाट ल साहेब आलेले आहेत. यांना संपूण 
सभागृहा या वतीने खूप खूप शुभे छा देते. क  आप या महापािलकेचा कारभार आ ण 
आप या महापािलकेची सव कामे यां या हातून चांगली घडोत आ ण आज या ठकाणी 
आमचे कायकार  अिभयंता संजय कांबळे साहेब देखील सेवािनवृ  होते आहेत. कांबळे 
साहेबाबरोबर काम कर याचा बरचसा कालखंड, खरच खूप चांगली कामे कांबळे 
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साहेबांनी आम याबरोबर केली आहेत. याचबरोबर या कामांना ब-याच अिधका-यांनी 
नकार दला अशी बर चशी कामे कांबळे साहेबांनी चांग या तीने घडून आणली आ ण 
मा या भागातील एक चांगला क प यां या य ांनी या ठकाणी साकार झालेला 
आहे. आयु साहेब आपण देखील या क पाला हजीट केलेली आहे. आ ण केवळ 
कांबळे साहेबां या य ामुळे आ ण तुप े साहेबां या य ामुळे चांगले चांगले क प 
या ठकाणी उभारलेले आहेत. तर साहेब आप याला पुढ ल सेवािनवृ ी या काळासाठ  
खूप खूप शुभे छा देते. आ ण महापौर साहेब तु हाला एक वनंती करते क  आपले हे 
चांगले चांगले अिधकार  िनवृ  होत आहेत या ठकाणी नवीन लोक येतील काम 
करतील. परंतु हे चांगले चांगले अिधकार  आता सेवािनवृ  होत आहेत. यांचे अनुभव 
देखील आपण या ठकाणी यावेत. आप या पाणीपुरवठयाचा देखील खूप मोठा ॉ लेम 
या ठकाणी झालेला आहे. माग या काळाम ये चौधर साहेब पाणीपुरवठयाम ये होते. खूप 
चांगले अिधकार  अगद  यांना कुठ या लाईनम ये कुठे हॉ व आहे हे देखील ते 
सांगायचे असे चांगले अिधकार  आप या या महापािलकेम ये होऊन गेलेले आहेत. तर 
आपण िन तच अशा अिधका-यांचा अनुभव घेऊन या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचा वकास कर त असताना यांचा देखील आपण वचार करावा. 
यांचाह  अनुभव आपण यावा असे मला वाटते आ ण या ठकाणी थांबते ध यवाद.  

मा.सुल णा धर - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह आज पाट ल 
साहेबांना मी शुभे छा देते अित र   आयु  पदावर यांची िनयु  झा याब ल. आ ण 
कांबळे साहेबां याब ल बोलायचे झाले तर सगळयांनी सांिगतले क  हे सभागृह 
बन व याम ये यांचे खूप मोलाचे योगदान आहे. हे पण यां या क पनेतून आ ण 
यां या य ातून लाव यात आले आहे. याचबरोबर शहरातील गाड स देखील 

चांग या प दतीने डे हलप कर याम ये यांची मदत आहे. आयु साहेब आप याकडे 
जो मोठा भीमसृ ीचा जो क प आहे तो देखील यां याच य ातून नावा पाला 
आलेला आहे. आ ण याच बर च काम इनक लीट रा हलेले आहे. तर नवीन अिधकार  
आपण नेमणार परंतु नवीन अिधका-यांना ती क पना समजेपयत बराच वेळ लागेल. 
तर तो ोजे ट आपला पुण होईपयत जर कांबळे साहेबांना क सलटंट हणून अटली ट 
दॅट ोजे ट ओ ली जर यांना आपण क सलटंट हणून नेमा कंवा वनंती क न 
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ोजे ट जबाबदार  जर आपण यां यावर दली आ ण तो ोजे ट आप याला 
चांग या कारे करता येईल. कारण आता आप याकडे बरेचसे ७५ ट के काम झालेले 
आहे. थोडे काम पड ग आहे आ ण याचे फनीसींगचे काम यां या यित र  दुसर  
कोणी य  आली तर यांना ितत या कारे याला फायनल टच देता येणार नाह . 
तर या कामासाठ  आपण कांबळे साहेबांना वनंती क न िनदान यां याकडून पूण 
क न घेता येईल आ ण कांबळे साहेबांनाह  पुढ ल आयु यासाठ  शुभे छा देते.  
मा. भाऊसाहेब भोईर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह आज 
आपण एक िनयु  यांचे अिभनंदन आ ण जे िनरोप घेतात यांना भावी 
आयु याम ये शुभे छा दे यासाठ  दोन श द बोल याची संधी दली आहे. संतोष पाट ल 
यांचे अित र  आयु  हणून िनयु  झालेली आहे. संतोष पाट ल यांनी आपली 
मा हती देत असताना अित र  ज हािधकार  म ये संपूण मा हती सांिगतली. आ ण 
नागपूरव न आपण इकडे आलेले आहेत. नागपूरचा चांगला अनुभव यांना आहे. 
हड करसाहेबांनी आ हाला नागपूरचा यो य वापर कशा प दतीने इथ केला जातो याच 
दड वषाम ये चांगले दशन द यामुळे यामुळे आता संतोष पाट ल आ हाला सतंु  
करा न क . एक तर अित र  आयु  दोन अथाने असतात एक तर अित काय तर  
करतो नाह तर अित र  काह  तर  करतात. नाह  तर काह च नाह  आणखी ासदायक 
होऊन बसतात. तीनचार कार असतात यामुळे संतोष पाट ल यां या एक त 
य म वाव न तर  वाटतयं क  तु ह  आ हाला काय ास दला तर  तु हाला 
कळणार नाह . परंतु ह  सगळ  भूिमका तुमची वाटचाल कर त असताना ल ात 
आ यानंतर मग आप याब ल काय मत पडतेय ते बघू. पण आता आप याला 
मनापासून भावी आयु यासाठ  शुभे छा. तीन वषापे ा जा त कालखंड रहावा अशी 
आ ह  आप याकडून अपे ा करावी असं आपण काम करावं. दुसरे संजय कांबळे हे 
माझे खास जुने िम  आहे. वशेषत: अिधकार  हणून आमचा वसर होत नाह . परंतु 
कला े ाम ये संबंिधत अस या कारणाने महाभारताम ये धृतरा ाचे काम काय चालले 
आहे ते संजय सांगायचा न बघता. एवढ  ी यांना होती. हया प दतीने यांनी काम 
केलेले आहे. यांच वशेष क न आनंद  राह याम ये रह य काय. संगीत े ाब ल 
अ यास केलेले जाणते य म व फ  संगीत े ाब ल बोलतोय नाटय े ाब ल नाह . 
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ब-याचवेळा संगीत े  देखील यापक असतं. परंतु संजयने अितशय उ म काम केले 
आहे. महानगरपािलकेची आपली जबाबदार  पार पाड त असताना आपण आयु यभर या 
महानगरपािलके या नावालौक काम ये काय भर पडेल. साम जक या आपण अगद  
मोलाची कामिगर  केलेली आहे. आ ण आपण आयु यात काय सदाबहार राहणार आहे. 
याच कारण यांना गाणं येते.  या या आयु याम ये संगीत, नृ य, नाटय, कला, 

डा हया सगळया गो ीची आवड आहे. याच आयु य कधी वृ  होत नाह .  यामुळे 
आपल आयु य काह  वृ  होणार नाह . कंटाळा आला क  गाणी ऐकावयला येतजा 
आ हांला. सभागृह संप यानंतर आ ह  ऐक यासाठ  सदैव तयार राहू. सां कृितक 
े ातील काह  काम असेल आयु साहेब तर अशा य ंचा यो य वापर करता येईल 

आप याला. याला काह  समजत नाह  याला ते दलं क  वाट लागते. तर संजय 
कांबळचा आप याला चांग या प दतीने वापर करता येईल. दुसर कडे आपण सगळयांच 
अिभनंदन करतोय. िनरोप देताना िनरोप देतोय महानगरपािलके या नोकर ला पण 
आम या अंत:करणाम ये बसले या थानाला आमचा िनरोप नाह य. तर आयु यभर 
आपलं नातं असच राहणार आहे. यामुळे काळजी क  नका. नाव संजय जर  असले 
तर  तु हांला घर  बसुन सु दा ईथ काय चाललय हे तु हाला कळणारच आहे. जर 
आप याला काह  वाटलं आम याकडून काय चूक होत आहे तर िन त िम  हणून 
सांग यासाठ  या. अ नीताई जाधव यांचा देखील या ठकाणी वाढ दवस साजरा केलेला 
आहे. यांना देखील या ठकाणी शुभे छा देतो. भोसर  मतदार संघात असताना 
आप याला भ व यकाळ उ वल आहे. चांग या पदावर आपण बसावे. एक जाधव 
बसलेले आहेत दुसरे जाधव सु दा बसु शकतात, असे काह  नाह . यामुळे तु हाला 
देखील शुभे छा देतो. आ ण थांबतो ध यवाद. 
मा. आशा शडगे-धायगुडे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. 
ख-या अथाने आज आप याकडे पाट ल साहेबांचे आगमन, आ ण आम या कांबळे 
साहेबांची िनवृ ी. हे दो ह  गो ी आज एक  होतात. िन तपणे अित र  आयु  
हणून पदभार सांभाळत असताना चांग या प दतीने काम करताल अशी अपे ा आहे. 

तु ह  चांग या प दतीने काम केलेच पा हजे कारण तुम या मा यमातून या 
महानगरपािलकेचा वकास होणार आहे. तो तुम या कायकाळात या कामाचा एक भाग 
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आहे आ ण तो तु ह  िन तपणे पार पाडाल अशी अपे ा आहे. आ ण दुस-या बाजूला 
आमचे संजय कांबळेसाहेब हे िनवृ  होत आहेत.  महापौरसाहेब तुमचे कौतुक केले 
पा हजे. यासपीठावर अिधकार  येऊन महापौरां या बरोबर उभा राहतो यांना याला 
आनंद वाटत असेल. यावेळेला एखादा अिधकार  आपली तीस प तीस वष 
महानगरपािलके या सेवेला देतात. आ ण यां या क पनेतून भले ते पगार घेतात हा 
वेगळा भाग आहे. परंतु ते महानगरपािलकेम ये चांगले काम कर याचा ते य  
करतात. अशा अिधका-यांचे कौतुक मनापासून केले पा हजे. परंतु साहेब या ठकाणी मी 
तु हाला आवजून सांगते क  कांबळे साहेबांची हणजे मा या भागाम ये ते 
पाणीपुरवठाम ये काम करतात. आ ण अ यंत चांग या कारचे काम यां याकडून 
पाहायला िमळते. आयु साहेब मी आप याला परवा प  दले आहे.  दोन तारखेला 
मा या वॉडाम ये उदघाटन आहे  आ ण ३१ तारखेला कांबळे साहेब रटायड होणार 
आहेत. मी यांना फ  हणलं क  आधीच का नाह  सांिगतलं मला. मी उदघाटन 
थोडसं आधी घेतलं असतं. आता तु ह  रटायर होणार अस यामुळे मा यावरच 
जबाबदार  येणार कोण बघणार ते. तर ते हणालजे तु ह  कशाला टशन घेताय असं 
एका वा यात यांनी सांिगतलं. मी नसलो मॅडम तर  मी आऊट ऑफ वे जाऊन मी 
काय माला तर येऊ शकतो. आ ण तेवढ कर त असताना काय माची सगळ  तयार  
मी रटायड ३१ तारखेला हो यापूव  संपूण िनयोजन एकदम परफे टली क न मग मी 
िनवृ  होईल यामुळे या काय माचे कोण याह  कारचे टशन न घेता १०० ट के मी 
असताना काय म होईल. याच प दतीचा काय म मी नसताना देखील होईल. अशा 
कारची वाह  देणारे अिधकार  यावेळेला आप या महानगरपािलकेत असतात यां या 

कामाचे िन तपणे कौतुक होणे अपे त आहे. कांबळेसाहेब तु हाला देखील िन तच 
आनंद होतोय क  आप याब ल सगळेजण इथ बोलतात. नुसत बोलण सोप असंत 
परंतु माईकम ये एखादया अिधका-याचे त ड भ न कौतुक करायला तस अिधका-याचे 
काम चांगले असणे गरजेचे असते. या प दतीचे काम तु ह  केलेले आहे. तुम या 
मनाम ये असले या इ छा अपे ा या िन तपणे पुण होवोत अशी अपे ा य  करते. 
आ ण तुमचा भावी काळ हा आरो यदायी जावो अशी अपे ा य  क न थांबते. 
जय हंद जय महारा .  
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मा. वलास म डगेर  - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. 
आप या महापािलकेम ये अित र  आयु  या पदावरती आदरनीय संतोष पाट ल हे 
कालच जू झाले आहेत. आ ह  काल थायी सिमतीम ये यांचे वागत आ ण 
अिभनंदन केले आहे. योगायोगाने काल टँड ग आ ण आज जीबी आहे. सवानी 
या ठकाणी अित र  आयु  यांचे वागत केलेले आहे. आ ह  या ठकाणी स ाधार  
हणून भारतीय जनता पाट चे सव नगरसद यां या वतीने अित र  आयु ांचे 

मनापासून या ठकाणी शहराम ये आ ण महापािलकेम ये वागत करतो. यां याकडून 
सवानी या ठकाणी चांग या कामाची तर अपे ा केलेलीच आहे. येक अिधकार  काम 
कर त करत असतो. परंतु ह  महापािलका आपली खूप मोठ  आहे. अनेक महापािलकेला 
या ठकाणी पगाराला पैसे नाह त. परंतु आम या महापािलकेम ये खूप चांग या 
प दतीचे काम या ठकाणी होत असते. खूप मोठया माणात या ठकाणी कामे होत 
असतात. आपण काम करत असताना वकासाची मोठ  कामे या ठकाणी होत असतात. 
या माणे खच पण या ठकाणी होत असतो. आपण काम कर त असताना पारदश  या 

महापािलकेम ये काम क न या शहराचा वकास हावा. या मा यमातून आपण 
या ठकाणी काम करावे अशा कारची या ठकाणी अपे ा य  करतो. संजयजी कांबळे 
या ठकाणी ३५ वष या महापािलकेम ये यांनी अितशय चांग या प दतीचे कामकाज 
केले. युिनयर इं जिनअर हणून ते या ठकाणी जू झाले. कायकार  अिभयंता हणून 
आपण यांना या ठकाणी सेवापूत चा िनरोप देत आहोत. असे कमी अिधकार  असतील 
क  यांचे  सेवािनवृ ीचा िनरोप आपण वीस तारखे या जीबीम ये देत असतो. परंतु 
योगायोग असा आहे क  आज शेवट या दवशी जीबी आहे. सवानी यांचे त डभ न 
कौतुक या ठकाणी केलेय. आ ण अिधका-यांचे कौतुक कर त असताना खर हणजे 
यांनी खरच चांगले काम केले असेल हणून यांचे कौतुक या ठकाणी होत असते. 
यां या मा यमातून आंबेडकर चौकातील जी भीमसृ ी आहे खर हणजे यांचे 

सेवािनवृ ी हाय या अगोदर उदघाटन हायला पा हजे होते. यांची खूप मनोमन 
इ छा असूनह  यांचा संक प होता ती भीमसृ ी सु दा या ठकाणी लवकरात लवकर 
होईल. आयु साहेब, महापौरसाहेब आप याला वनंती आहे क  टँड ग किमट म ये 
सु दा मागील आठवडयापूव  आ ह  चचा केली होती. जे जे चांगले अिधकार  
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या ठकाणी सेवािनवृ  झालेत. जे सेवािनवृ  झालेले अिधकार  आहेत यांना एकदा या 
महापािलकेम ये आपण या ठकाणी बोलवावे. जसं आपण क सलटंट हणून या ठकाणी 
अनेक लोकांना नेमतो. तर या प दतीने यांची जर काम कर याची तयार  असेल 
मानिसकता असेल तर यांना एकदा बोलून घेऊन खरतर वशेष क न पाणीपुरवठयाचे 
जे अिधकार  आहेत दु धेकर साहेब आहेत, परजादे साहेब आहेत असे अनेक चांगले 
अिधकार  या ठकाणी सेवािनवृ  झाले आहेत. या सवाना या ठकाणी बोलवून आपण 
यां या मा यमातून पुढ या काळाम ये आपण यांच जर मागदशन घेतले तर 

महापािलकेम ये अनेक वभागाम ये चांगले काम होऊ शकते. असं मला या ठकाणी 
वाटते. संजय कांबळे साहेबांना या ठकाणी यां या भावी आयु यासाठ  मनापासून खूप 
खूप शुभे छा देतो. ध यवाद.  
मा. एकनाथ पवार -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह खरतर 
सव स माननीय सद यांनी अित र  आयु  संतोष पाट ल यां याबाबतीत आपले मत 
य  केले. आ ण भाऊसाहेब ते नागरपूरहून नाह  आलेत नांदेडहून आले आहेत. तु ह  
या प ाम ये यापूव  काम कर त होता या प ा या ने या या खादयांला खांदा लावून 

नांदेड शहराचा वकास कर याम ये खरतर यांचा खूप मोठा वाटा आहे. संतोष पाट ल 
ितथे तीन वष होते या या अगोदर एमआयड सीला होते. आ ण एक चांगला अिधकार  
महारा  शासनाने पंपर  िचंचवडला हड करसाहेबां या जोड ला दलेला आहे. आप या 
अपे ा तर १०० ट के येक अिधका-या या ब ल असतात. सगळया अिधका-यांनी 
खूप चांगले काम केले पा हजे. शहरा या वकासाम ये यांचे योगदान असले पा हजे. 
आ ण मला खा ी आहे क  संतोष पाट ल साहेब िन तच या प दतीचे चांगले काम 
करतील. आ ण भाऊसाहेब हे खरे आहे क  एखादया अिधका-या या कामाचे मू यांकन 
हे या या कामा या पुढ या काळाम ये केले जाते. आ ण कधीकधी मी तु हाला छोटेसे 
उदाहरण देतो क  यांची म ह यापूव  बदली झाली. बदली झा या यानंतर सु दा 
यांना तेथून सोडत न हते. ितथे ड गरे हणून कले टर आहेत. ड गरचे हणणे होते 

क  तु ह  इथंच रहा. ितथून यांनी आठदहा दवसां या नंतर रली ह केले. नंतर 
मध या काळाम ये मं ालयामधून सोडताना अजुन एक आठवडाभराचा काळ गेला 
आ ण मला असं वाटते क  एक स म अिधकार  आप या महापािलकेम ये जू झालेले 
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आहेत. मी संतोष पाट ल साहेबांचे या ठकाणी मनापासून अिभनंदन करतो. आ ण 
पुढ या काळाम ये या शहराचा वकास कर याम ये आपले खूप चांगले योगदान 
राह ल. अशी अपे ा य  करतो. खरतर संजय कांबळे साहेबां या ब ल सगळया 
सद यांनी हणजे दोन प दती आहेत. क  आपण संतोष पाट ल साहेबांकडून अशी 
अपे ा य  केली आ ण यावेळेस संजय कांबळे साहेब िनवृ  होतात तर सगळयां या 
मनाम ये खंत िन त होते. एखादा चांगला अिधकार  आप यामधून िनवृ  होत आहे. 
खरतर अशी उदाहरणे खूप कमी आहेत महापािलकेम ये. हणजे दड वषा या 
काळाम ये ब-याचदा मी अिधकार  बघतो. काह  अिधकार  खूप चांगले काम करतात 
मेहनत घेतात. शहराचा वकास झाला पा हजे अशा प दतीची भावना असते. काह  
अिधकार  दहा वाजता पचं केले क  पावणेसहाला मी कशा प दतीने घर  जाईल हे 
बघतात. तर मला असं वाटते क  येक अिधका-याने आपले वत:चे मू यांकन केले 
पा हजे. क  खरच महापािलके या सेवेम ये मी कती खरच चांगल काम करतोय. 
आ ण यावेळेस सगळ सभागृह एखादया अिधका-या या ब ल चांगले बोलतात. याचा 
अथच तो अिधकार  खूप चांगले काम करतोय असे मला वाटते. कांबळेसाहेब याच 
उदाहरण आहे, आदश आहेत. आ ण कमान आप या अिधका-यांना वनंती आहे क  
व र ांना तर . हणजे आप या ब ल खूप चांगलं बोलावं ह  जर अपे ा असेल तर 
माग या काळाम ये काय झाले हे सोडून दया पुढ या काळाम ये आपण संजय 
कांबळेचा आदश घेऊन चांगले काम कस क  याचा जर मनापासनू िन य केला तर 
मला असं वाटतं क  सभागृह यांचा िन तच आदर कर ल. याच अिभनंदन करेल. 
आ ण मा या अगोदर या सगळया सद यांनी सांिगतलं वलासराव तु ह  टँड गम ये 
ठराव केला. माझी या िनिम ाने महापौरसाहेब आप याला वनंती आहे. क  काह  जे 
चांगले अिधकार  आहेत ते सेवािनवृ  होत आहेत. आ ण हे खर आहे क  यांना 
आप या सेवेम ये  थोड सी अडचण  िन त येऊ शकते. एखादा अिधकार  कायकार  
अिधकार  हणून यावेळेस काम करतो. आ ण यावेळेस पद गेले यानंतर यावेळेस 
याला तो अिधकार नसतो. एखादया युिनयर ले हल या अिधका-याला असं वाटू 

शकते क  तुमचा आ ण माझा संबंध काय आहे. तर यांना कामच करायच नाह  अशा 
प दतीचे  वचारतात. माझी वनंती आहे क  महापौरसाहेब क  चांग या अिधका-



156 

 

   

  

यांना आपण महापािलके या सेवे या कामाम ये यांना आपण कसं जोडून घेता येईल 
अशा प दतीचे िनदश मा. आयु ांना दयावेत. दुसर  सवात मह वाची गो  हणजे 
आज माझी बह ण अ नीचा वाढ दवस आहे. अ नी जाधव यांचे खरतर योगायोग 
आहे क  जीबी ३१ तारखेला आ ण ितचा वाढ दवस आला. आपण काय ितचा वाढ दवस 
३१ तारखेला आहे हणून जीबी न हती ठेवली. अ नीता चे या ठकाणी मनापासून खूप 
खूप अिभनंदन करतो. आ ण ितघांनाह  पुढ या काळाम ये खूप चांग या प दतीचे 
आयु य जगाव,े सुखसमृ द  भरभराट आप या सगळयांना िमळावी अशी अपे ा य  
करतो आ ण थांबतो. ध यवाद.   
मा.महापौर – सव स माननीय सद य सव सभागृहाबरोबर मी देखील संतोष पाट ल 
अित र  आयु  यांचे या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये मनापासून वागत 
करतो. तुम याकडून आम या या शहराला चांग या कामाची अपे ा आहे तस काम 
आपण कराव. याचबरोबर आप या संपूण कार कद म ये संजय कांबळे साहेबांनी या 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके बरोबर या शहराची चांगली अशी सेवा केली आहे. या 
जडणघडणीम ये यांचा खूपमोठा हातभार आहे. तु हाला देखील पुढ ल जीवनासाठ  मी 
मनापासून शुभे छा देतो. याचबरोबर या सभागृहातील सद या अ नीताई जाधव 
यांना देखील मी अिभ िचंतन दना या मनापासून शुभे छा देतो आ ण मी आयु ांना 
सुचना करतो क  आपण पाणीपुरवठयावरचा खुलासा जी काह  सद यांची मागणी होती, 
कंवा या दवशी सद यांनी पाणीपुरवठयावरती आपले मत य  केले या आधारे 
आपण या ठकाणी खुलासा दयावा. 
मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा सभागृह, सव प कार बंध.ु पंपर  िचंचवड 
शहरात आ यापासून आतापयत या सभागृहात पाणी ावरती तीन वेळा चचा 
मा यासमोर झालेली आहे. यापुव या दो ह  चच या वेळेला माझी खूप मन वी इ छा 
असूनह  माझ अिभवेदन यावेळेला सभागृहासमोर झालेल ं नाह . यावेळेला मला 
शासना या वतीने संपूण पाणी ावरती मत य  कर याची ह  संधी ा  झालेली 

आहे. तर  या िनिम ाने पंपर  िचंचवड शहराचा संपूण पा याचा जो लेखाजोखा आहे, 
जो पाणी  आहे या यामागची कारणिममांसा असेल, या यामागची कारण 
शोध याची या असेल कंवा भ व याचा वेध घेऊन करावया या उपाययोजना 
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असतील या सव अनुषंगाने या सभागृहाम ये स व तर चचा ती ह  चचा या वेळेला 
झाली. अ यंत चांगली अशी शहरा या भ व याचा वेध घेणार  आज या सम यांना 
िन तपणे सडेतोड असे  वचारणार  आ ण याचा ऊहापोह करणार  चचा सव 
स माननीय नगरसेवकांनी या सभागृहात केलेली आहे. याचा सांगोपांग वचार क न 
आपणाकडून आले या सुचनांचा संपुण अ यास क न आ ण सव शासक य यं णशेी 
चचा क न जी काह  मा हती मा याकडे उपल ध आहे या या आधारे मी सभागृहात 
जे व वध  उप थत झाले व या या अनुषंगाने जे उप  सादर झाले कंवा 
अनेकां या मनाम ये काह  शंका, कंतु िनमाण झाले या या अनुषंगाने मी मा या 
पर ने खुलासा कर याचा य  कर त आहे. गे या तहकुब सभेम ये स माननीय 
नगरसे वका अ नीताई िचंचवडे यांनी चचला सु वात केली. यानंतर अनेक वषय या 
चचम ये िनघाले. व वध सद यांनी व वध व पाचे  या याम ये उप थत केलेले 
आहेत. यामुळे या माने मी उ रे न देता सगळया ांना मी एक त केलेले आहे. 
एका कारचे  एक त केलेले आहेत. यामुळे येक स मा. सद य, सद यांचे 
नाव न घेता मी एक त व तृत उ र देत आहे याची अनुमती मला सभागृहाने 
दयावी. ववीध गटने यांनी देखील आप या शेवट या िनवेदनाम ये अनेक , अनेक 
बाबी मांडले या आहेत. यांचा देखील परामष मी मा या िनवेदनाम ये घेणार आहे. 
िन तपणे चचा ह  सु  राह ल. आप या सगळयांचा मतमतांचा, सुचनांचा वचार 
क न आप याला िनरंतर शहराची पाणी सम या, या यावर या कायम व पी 
उपाययोजना आ ण लाँगटम लॅनींग क  जेणे क न हे शहर स टेनेबल आ ण हवेबल 
शहर होईल या या अनुषंगाने आप याला एक त उपाययोजना करायची अस याने 
आप या सवा या मदतीन,े सहकायाने आ ण सुचनांनी आपण हे चांग या रतीने क  
शकू याचा मला व ास आहे.  
   प ह या थम या मु याव न या संपूण पाणी ाची चचा सु  झाली क  
नवरा ी या कालावधीम ये गणेशो सव संप यानंतर कंवा या कालावधीपासून या 
शहराम ये पाणी सम या त कालीक िनमाण झाली याची कारणिममांसा काय 
या यापासून मी चचला  खुलासा दयायला सु वात करणार आहे आ ण यानंतर याची 
त कालीक कारणे असतील. काह  भागाम ये ठरा वक  या िनिम ाने समोर आलेले 
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आहेत. काह  सम या समोर आले या आहेत. यांचाह  मी ऊहापोह करणार आहे. 
यानंतर या ांना आपण कशा प दतीने उपाययोजना कर त आहोत याचीह  सुचना, 

मा हती मी आप यासमोर देणार आहे. शासकाची भूिमका काय आहे असा देखील एक 
 या संबंधाने िन तपण ेचचा कर यासाठ  उप थत कर यात आला होता या या 

अनुषंगाने देखील मी शासक य मत य  करणार आहे. प ह या थम आपण 
सवजण जाणता क  महानगरपािलके या म ये पाणी कती उपल ध आहे. आपले पवना 
या धरणाम ये आर ण आहे. या आर णामधून आपण पवना नद तून रावेत बंधा-
याम ये पा याची उचल करतो. रावेत येथे आपले पंपींग टेशन आहे तेथून हे पाणी 
से टर नंबर २३ येथील वॉटर टमट लाटंम ये घेतले जाते. वॉटर टमट लांटमधून 
व वध आप या ड यूशन मे स या मा यमातून याचे ड यूशन घर पातळ वरती 
ववीध मा यमातून पोहोच व यात येते. या याम ये मुख दोन भाग आहेत. आपले 
इकडे ॅ ह ट  मे स या मा यमातून जे स लाय होणारा मह वाचा थेरगाव ॅ ह ट वरचा 
आ ण िचंचवड ॅ ह ट वरचा काह  भाग आ ण पंपींग या मा यमातून काह  भागाम ये 
जीकडे पंपींग करतो या यातला कवळे-रावेतचा भाग असेल, िनगड - ािधकरणाचा 
भाग असेल, नेह नगरचा भाग असेल, भोसर चा भाग असेल कंवा ड यूट  पोटव न 
या या पलीकड या े ाम ये स लाय होणारा भाग असेल. एस-१, एस-२ या 

टाक व न स लाय होणारा भाग असेल, असे ववीध भाग आप या शहराम ये आहेत. 
आप या शहराची जी वतरण यव था आहे ती शहरा या जडणघडणीपासून कंवा 
या या  पूव पासून काया वत आहे आ ण या याम ये वेळोवेळ  ट या-ट याने 
वकास होत गेलेला आहे. थोड यात सुरवातीला सांगायची जर एक गो  असेल तर 
आज या थतीम ये पंपर  िचंचवड शहर हे सु वातीला एक कॉमपॅ ट असे जु या 
मुंबई-पुणे हायवे या दो ह  बाजूला वसलेले असे शहर होते. उ रो र नवीन गावे 
या याम ये समा व  कर यात आली आ ण अशा रतीने आज या थतीम ये पवनेच 

शहरातन वाढणार खोर द णेला आप या मुळे या बॉडरपयत आपलं शहर वाढलेल 
आहे आ ण इं ायणी नद या पा ापयत आज आप या शहराचा वकास झालेला आहे. 
जर आपण शहराची रचना भौगोिलक र या वचारात घेतली तर दोन नदयां या खो-
यांम ये आपलं शहर वसलेल ंआहे. ह  दोन नदयांची खोर हणजे, एक इं ायणी नद च 
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खोर आहे आ ण एक पवना नद च खोरं या याम ये आपली ह  जी लाईन आहे ितथे 
उंच असा भाग म ये येतो. आ ण यामुळे काह  भागाम ये आप याला ॅ ह ट ने 
पाणीपुरवठा करता येतो पण इं ायणी नद च खोर हे पवना नद या खो-यापे ा उंचावर 
अस याने आप याला लाईन ओलांडून पंपींग या मा यमातून असा पाणीपुरवठा करावा 
लागतो अशी सौरचना आप या इथ ेआहे. या वेळेला शहराचा वकास होत होता या 
वेळेला शहर आपलं ड यूट पी या आधारे वकिसत होत गेलं. श यतो शहराचा वकास 
होत असताना या भागाम ये पंपींग असतं या भागापासनू वकासाची या सु  
होते आ ण टेल असते ते सगळयात शेवट  वकिसत होते. परंतु गे या काह  वषाम ये 
आप या िनदशनास असं आलेल आहे क  शहराचा जो गे या काह  वषातला वकासाचा 
वेग आहे तो  सात ट के दराने आपले शहर दरवष  वकिसत होत आहे आ ण हा जो 
मह वाचा शहर वाढ चा वेग आहे हा एक अनुभव सांगतो क  आपला टेल जकडे आहे 
ड यूशन यव थेचे या भागाम ये शहराची वाढ झपाटयाने होत आहे. टेल याचा 
जर अथ मला सांगायचा जर झाला तर आप या ड ट यूशन नलीकेचा शेवट हा या 
भागाम ये होतो, उदा. वाकडचा भाग असेल कंवा दापोड , पंपळे सौदागर, पंपळे 
गुरवचा भाग असेल कंवा आता न याने वकिसत असलेला च-होली, मोशी, दघीचा 
प रसर असेल हे आप या ड यूशन यव थे या अनुषंगाने टेलला शेवटाला असलेले 
भाग आहेत आ ण याच भागाम ये गे या काह  वषाम ये झपाटयाने होणारा वकास 
आहे तो या भागाम ये होताना दसतो आहे. जर अशा अनुषंगाने वचार केलातर 
आतापयत पाणी सम या शहराम ये न हती आ ण िन तपणे अचानकपणे पाणी 
सम या उदभव यानंतर अनेकां या मनाम ये कंत ू िनमाण होणे हे साह जक आहे. 
सु वातीलाच गेली म हनाभर आप या इथं जो ड टब वॉटरस लाय शहरभर होता 
याची काह  कारणिममांसा आहे का, याचा शोध घेतला. आपण ड यटू पी से टर २३ 

या ठकाणी गटने यांना देखील आमं त क न याची जी कारणिममांसा होती ती 
यां यासमोर सादर केलेली होती. याचा थोड यात सारांश असा ४ ऑ टोबर २०१८ 

रोजी रावेत बंधा-याची पा याची पातळ  काह  कारणाने कमी झाली. परत ५ ऑ टोबर 
रोजी देखील पा याची पातळ  कमी झाली. यानंतर पनु : १२ ऑ टोबर, १३ 
ऑ टोबर, १४ ऑ टोबर हे ित ह  दवस १५ ऑ टोबर, १६ ऑ टोबर १७ ऑ टोबर 
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रोजीह  बंधा-यातील पा याची पातळ  व वध कारणांनी कमी झाली. १७ ऑ टोबर रोजी 
पा याची पातळ  कमी झालेली असताना १८ ऑ टोबर रोजी वादळ  वा-यामुळे रावेत 
येथील वदयुत पुरवठा खडं त झाला. हा सगळा जर घटना म पा हलातर तो नेमका 
सलग एका लागोपाठ एक दवसाम ये झाला. १२ ऑ टोबर पासून १८ ऑ टोबरपयत 
या ना या कारणांमुळे व वध कारणांमुळे, एकतर रावेत बंधा-याची पा याची पातळ  
खालाव यामुळे आपले दोन पासून चारपयत पंप बंद पडले. या वेळेला इले कल 
स लाय खंड त झाला, यावेळेला आप याला दोन इले कल फडर लाई स या 
मा यमातून आप या रावेत पंपींग टेशनला ए स ेस फडरस या मा यमातून स लाय 
होत असतो. मा  वदयुत वभागाकडून कॉशन हणून कंवा अ य काह  कारणामुळे 
वदयूतपुरवठा खंड त के यामुळे पुण पंप या दवशी बंद पडले. आ ण अशा 
प र थतीमुळे एकंदर त १२ ते १८ आ ण या या आ दचा देखील आ खा आठवडा 
पुन : २४ ऑ टोबर रोजी बंधा-यातील पा याची पातळ  कमी झाली. ३० ऑ टोबर 
हणजे काल या दवशी देखील थोड शी पा याची पातळ  बंधा-यातील कमी झाली. या 
ववीध कारणांमुळे या म हनाभर आप याला खंड त पाणीपुरवठयाला सामोरे जाव 
लागलेल आहे. याची कारणिममासंा आपण घेतली असता यावेळेला इ रगेशन 
वभागा या अिधका-यांशी चचा केली. यां याकडून देखील काह  माणाम ये िनयोजन 
केले जाते.  या िनयोजनाची णाली अशी आहे क  आप याइकडे रावेत बंधा-याची 
पातळ  दररोज सकाळ  इ रगेशन पाटबंधारे वभागाचा कमचार  येऊन बंधा-याची 
पातळ  घेतो आ ण या बंधा-यातील पातळ  पाहून या या कॅल यूलेशननुसार पवना 
धरणातून पाणी वसग हे आप या इथं पॉवर टेशन या मा यमातून सोडले जाते. 
पॉवर टेशन चाल व यासाठ  वसग होत नसून आप या बंधा-यातील पा याची पातळ  
मे टेन कर यासाठ  तो वसग केला जातो आ ण याच पाणी वसगावरती पॉवर 
जनरेशनची देखील िनिमती केली जाते. या येम ये जर काह  कमी जा त झालतर 
या यामुळे ब-याच वेळेला ह  पा याची पातळ  कमी हो याम ये कंवा अनिधकृत 

उपसा, समजा र याम ये काह  कारणांने झाला कंवा अचानक तापमानाम ये वाढ 
झाली कंवा यां या ऍडजे टमटम ये कंवा पाणी सोड याम ये कंवा   पॉवर 
टेशनम ये काह  बघाड कंवा काह  अडथळा िनमाण झा यास या याम ये अनेक 
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वेळेला आप याकडे पाणी कमी येते आ ण अचानकपणे सं याकाळ या सुमारास 
आप या येथे बंधा-यातील पा याची पातळ  कमी हायला सु वात होते. या याम ये 
अनेकां या मनाम ये कंतु असतो क  या याम ये आपण ता काळ बदल का घडवनू 
आणू शकत नाह . अशा व पाची चचा या दवशी झाली. तर  मला सांगावेसे वाटते 
क  या वेळेला पवना धरणातून पाणी सोडले जाते ितथपासून रावेत बंधा-याम ये 
सोडले या पा याचा इंपॅ ट येईपयत सुमारे १२ तासाचा अवधी दयावा लागतो. एवढा 
कालावधीत आप या इथं पाणी नद या वाहातून येत असतं आ ण यामुळे जर  
ितकडून कुठलीह  ऍडजे टमट करायचा आपण य  केला तर  सु दा याचा इंपॅ ट हा 
१२ तासांनंतर दसतो. यामुळे सकाळ  ७ वाजता एखाद  ले हल घेत यानंतर 
या यानुसार सोडलेले पाणी आप या इथं याचा इंपॅ ट दस यासाठ  थेट आप याला 

सं याकाळ उजाडते आ ण सकाळचे पाणी सोडताना जर काह  चूक झाली कंवा अडचण 
िनमाण झाली तर याचा इंपॅ ट हा दर वेळेला आप याकडे सं याकाळ  होत असतो. 
आ ण यामुळे ड यूशन णाली ह  आपली दवसा सकाळ  अनेक भागाम ये 
सकाळ  ३ वाज यापासून ४ वाज यापासून पा या या स लायला सु वात होत असते. 
आपले पंप अ वरत सु  असतात. दर तासाला ते पाणी पंप कर त असतात. आ ण 
यामुळे ड यूशन एका मागोमाग एक, एका मागोमाग एक अशार तीन सगळया 

भागाचं ड यूशन होत असताना अचानक सं याकाळ या वेळेला जर ले हल कमी 
झाली आ ण काह  अडचण झालीतर ती संपूण णाली पूववत हो यासाठ  याला एक 
ते दोन दवसांचा कालावधी जातो. आ ण यामुळे अशा प र थतीम ये जर सलग 
सात दवस जर काह  कारणाने आपली संपूण पा याची यं णा खंड त होत गेली तर 
िन तपणे संपूण शहराचा पाणीपुरवठा हा बाधीत होतो आ ण तशीच काह  थती ह  
गे या म हनाभराम ये िनमाण झा यामुळे िन तपणे नागर कांना मोठया ासाला 
सामोरे जावे लागलेलं आहे. या अनुषंगाने इर गेशन वभागा या अिधका-यांबरोबर 
स व तर चचा कर यात आलेली आहे. आ ण अशा व पाची खंड तता िनमाण होऊ 
नये याकर ता सम वय चांग या रतीने राख यासाठ  आम याकडून य  करणेत 
आलेले आहेत. यासोबतच व वध तरावरती हणजे १२ तासांचा जो पा याचा वास 
असतो या याम ये व वध ठकाणी जर आप याला ले हल इंड केटस लावून 
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या यावरती काह  अड हा स हॅ यूम िस ट म डे हलप करता येऊ शकते काय याचा 
देखील शोध घे याचा य  स या पाणीपुरवठा वभागा या मा यमातून करणेत येत 
आहे. यासोबतच पॉवर टेशनला काह  बघाड झाला कंवा अ य काह  झाले तर याची 
सूचना ता काळ िमळावी क  जेणेक न दवसभराम ये पाणी वॉटरस लायचे आप याला 
ऍडजे ट करता येऊ शकेल याची अगाऊ सूचना सगळे कायकार  अिभयंता जे 
ड यूशन सांभाळतात यांना देता येऊ शकेल या यासाठ  ऍड हॉ स वॉिनग 
िस ट म डे हलप कर याचे य  सु  आहेत. ती जर झा यास आप याला असा कुठला 
भाग जर खंड त होणार असेल, पाणीपुरवठया या रॉवॉटर पंपींगला जर बाधा येणार 
असेल तर याची ऍड हॉ स वॉिनग दे यासाठ  िस ट म वकिसत कर यावरती आ ह  
भर ठेवत आहोत. या सगळया येम ये अनेकां या मनाम ये अशी शंका असते क  
जर पंप बंद पडला तर तो सु  करायला आप याला फार वेळ जातो. कारण 
आप याकडे दोन-दोन फडर लाई स आहेत. मला या याबाबतीत देखील असा खुलासा 
सादर करावयाचा आहे क  एखाद  लाईन जर खंड त झाली आ ण या लाईनमधून 
आप याला दुस-या लाईनवरती ए स ेस फडरला जर िश ट करायचे असेल तर  अनेक 
पंप या ठकाणी आहेत आ ण सगळे पंप एका वेळेला ऑन करता येत नाह त. एका 
आड एक करावे लागत अस यामुळे या याम ये सुमारे अ या तासाचा कालावधी जात 
अस यान,े अधा तास सु दा जर  जर बाधीत झाला तर या याम ये आप या 
शहराम ये तेवढाच भाग अबॅक हो याची श यता नाकारता येत नसते आ ण यामुळे 
या सगळया येम ये ववीध वेळ  काह  डफ क ट जमुळे आप या इथ काह  भाग 
हा बाधीत होत गेलेला आहे. एक बाब न द घे याची अशी आहे क  या वेळेला 
शहराचा वकास होत होता यावेळेला १९९१ साली शहराची लोकसं या ह  ५ ल  २० 
हजार इतक  साधारणत: होती. २००१ साली १० ल  इतक  लोकसं या शहराम ये 
होती. २०११ साली सुमारे १७ ल  ३० हजार इतक  लोकसं या आप या शहराची होती. 
याअनुषंगाने आपण या वाढ चा आलेख जर गृह त धरलातर २०१७ साली सुमारे २२ 

ल  लोकसं या आप या शहराम ये आहे आ ण २०१८ म ये साधारणत: लोट ंग 
पॉ यूलेशन आ ण अ य बाबी गृह त धर यातर आज आप याला सुमारे २५ ल  
नागर कांना पाणी पुरवठयाची सु वधा या शहराम ये िनमाण करावी लागणार आहे 



163 

 

   

  

कंवा उपल ध क न दयावी लागणार आहे. या वेगाने वाढणा-या शहराम ये मी आधीच 
सांिगत या माणे आपली जी टेल आहे या टेलला ड यूशन णालीची सु वधा वाढ 
करणे, ड यूशन यव थेम ये बदल करणे हे आप या सगळयांसाठ  अ यंत 
आव यक गो  आहे. तर  सु दा जर आपण पा हले क  अनेकां या मनाम ये असा 
कंतू होता क  सन २०१६ म ये प र थती चांगली होती आ ण अचानकपणे २०१८ 
म ये असं काय घडल क  या कालावधीम ये आप या इथं पा याची यव था इतक  
अचानकपणे बघडलेली आहे. एक छोटासा आकडा आप यासमोर सादर कर यासाठ  
असा आहे क  १ ए ल २०१७ रोजी आप याकडे असले या नळ जोडांची सं या 
०१,२४,९७३ इतक  होती आ ण ते हापासून आजपयत १ ए ल २०१७ ते १ ऑ टोबर 
२०१८ या दड वषा या कालावधीम य े वाढ झाले या नळजोडांची सं या जर आपण 
बिघतली तर ऑ फिसयल नळजोड ऍड झालेले आहेत यांची सं या ४८८१ इतक  
असून सुमारे ४९,८२० सदिनकांची या याम ये वाढ झालेली आहे. याचाच अथ आपण 
जर गृह त धरलातर अंदाजे केवळ या कालावधीम ये वाढ झाले या अिधकृत 
लोकसं येची सं याच ह  ३ ल  इतक  असून साधारणत: ितत यां यासाठ  आव यक 
पा याची वाढ या याम ये आप याला ऑ फिसयली करावी लागत आहे. दर यान या 
कालावधीम ये २०१२ साली आप या इथं अनिधकृत घरांचा स ह कर यात आलेला 
होता. या या अनुषंगाने सुमारे ६६ हजार अनिधकृत घरे आप या शहराम ये होती. 
मा  दर यान या कालावधीम ये अनिधकृत घरां या सं येम ये वाढ झाली अस याची 
श यता नाकारता येत नाह . आ ण या या अनुषंगाने पयायाने अनिधकृत नळ 
कने शन, नळजोड या याम ये देखील वाढ झाली अस याची श यता िन तपणे 
नाकारता येत नाह . आज या थतीली ३ ऑ टोबर २०१८ रोजी उपल ध असले या 
नळजोडांची सं या  १,२९,८५४ इतक  आहे. क  जी सदिनका या क हर करतात ती 
सुमारे ०३,७६,००० इत या सदिनका ऑ फिसयल नळजोड म ये क हड होतात. मा  
जर २५ लाख इतक  लोकसं या आपली जर गृह त धरली तर सुमारे ५ लाख आप या 
इथे सदिनका हणजे ५ लाख कुटंूबाना आप याला वॉटर स लाय कर याची 
आव यकता आहे. याचाच अथ जर पा हला तर आज कुठे ना कुठे तर  हा ताळमेळ 
आप या इथं बसत अस याचे दसून येत नाह . सुमारे स वालाख सदिनका असतील 
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कंवा स वालाख कुटंूबे असतील क  यां याकडे आज आप या वतरण यव थेम ये 
यांचा समावेश होताना या येम ये दसून येत नाह . याचा ए झॅट आकडा 

शोध याचा मोठा उप म शासना या वतीने चालू आहे. गे या काह  म ह याम ये 
यावेळेला आपण पॉिलसी घेतली क  नळजोड या संदभाम ये आप या इथे आपण 

अनिधकृत नळजोड हे आप याकडे मोठया माणात आहेत आ ण याकर ता आपण 
चचा प ह या वेळेला या सभागृहाम ये केली होती. स मा. नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर 
यांनी  वचारला असता यावेळ  स व तर चचा झाली होती. या चचम ये अनेक 
मु े यावेळेला उप थत झाले होते आ ण या चच या अनुषंगानेच आपण अनिधकृत 
नळजोड  िनयिमत कर याचे धोरण शासना या वतीने तयार करणेत आले क  याला 
ए ल-मे म ह याम ये या सभागृहाने मंजुर  दलेली आहे. या अनिधकृत नळजोड या 
िनयिमतीकरणा या नंतर आप या इथे आपण संपूण शहरभर स हची या राब वली. 
स ह या क न आपण जेवढे आप याला सापडले याचंी न द, अनिधकृत नळ 
कने शनची न द देखील घेतलेली आहे. या संपूण मा हती या अनुषंगाने पुन : एक 
छोट शी ऍड शनल मा हती आप यासमोर मला सादर करायची आहे. ह  सगळ च 
वतरण यव था होत असताना आप या शहराम ये सुमारे ४८० एमएलड  पाणी 
आपण दररोज रावेत बंधा-यातून घेतो. एमआयड सीकडून देखील काह  पाणी 
आप याकडे येते आ ण असं एक त पाणी आपण ववीध भागाम ये स लाय करतो. 
आप या इकडे एकूण १,२९,८८५ इतके नळजोड आहेत. यांना साधारणत: आज 
पा याची उपल धता काय आहे. याचा देखील शोध घेतला असता सुमारे ४५ ते ४० 
ट के नळजोड जे आहेत हणजे ५८,९३९ नळ जोड आहेत क  यांना सुमारे १२० 
एलपीसीड  हणजे मानांकापे ा कमी पाणी आप या इकडे उपल ध होताना दसत 
आहे. साधारणत: १२,७९१ आप या इथं नळजोड जे आहेत क  यांना मानांकाइतके 
हणजे १२० एलपीसीड  ते १५० एलपीसीड  इतके पाणी आज उपल ध होत आहे. 

आ ण १५० एलपीसीड  पे ा साधारणत: ५८,१२५ इत या नळजोडांना मानांकापे ा 
जा त पाणी उपल ध होताना दसत आहे. हा आकडा आप या बलींग डेटाव न 
काढलेला आकडा असून या याम ये अनेक ठकाणी तफावत अस याची वा तवाम ये 
देखील श यता नाकारता येत नाह . मा  आपला जो बलींग डेटा आहे या बलींग 
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डेटा या मा यमातून आजची थती अशी आहे क  जवळपास ४० ते ४५ ट के 
नळजोड यांना पाणी हे मानांकापे ा कमी पडते आहे. आ ण सुमारे ५५ ट के इत या 
नळजोडांना मानांकाइतके कंवा मानांकापे ा अिधक पाणी आज शहराम ये उपल ध 
आहे. यामुळे आप या सगळयां या मनात एक  आहे क  शहराम ये सम यायी 
आ ण इ वल ड यूशन पाणीपुरवठा कर याची आव यकता आहे. आ ण िन तपणे 
हा भाग आप या सगळयां या समोर या आकडेवार या मा यमातून येत आहे. दुसर  
गो  अशी आहे क  आप या इथं वाढ चा जो भाग आहे तो मी पूव  सांिगत या माणे 
टेलम ये हणजे या भागाम ये आपली वतरण यव था शेवटाला आहे या 
भागाम ये वाढ वेगाने अस याने आप याला पयायी वतरण यव था या भागासाठ  
िनमाण के यािशवाय सम यायी पाणी वाटप करणे श य होत नाह . या याम ये 
कारण असे आहे क  आप या शहराम ये या ड यूशन लाई स आहेत या 
ड यूशन लाई समधन शेवटापयत पाणी आपण घेऊन जात असतो. से टर २३ 
आप या उ रेला आहे आ ण ितकडून सगळया शेवटापयत पाणी जात असताना 
शेवटाला जर पाणी मला पया  सं येन दयायचे असेल तर यासाठ  सुमारे १४ 
कलोमीटरचा वास क न हे पाणी हया संपूण ड यूशन चॅनलमधून येत असते 
आ ण या येम ये कुठे ना कुठे तर  मधली गळती असेल कंवा जा त वाढ व 
पा याचा वापर असेल ह  सगळ  या िनरंतरपणे सु  राहते. आ ण यामुळे तोपयत 
आपण पॅरलल यं णेने कमांड ऐर या से ीगेट क न जोपयत पाणी टेल पयत कंवा 
व वध भागापयत या प दतीन ं घेऊन जात नाह  तोपयत सम यायी पाणी वाटप 
करणे आज या थतीम ये आप याला श य होत नाह . आ ण यामुळे काह  
भागाम ये असमतोल पा याचा उपल धतेचा हा राहणार अस याची बाब देखील 
आप यासमोर उ  करावी लागते. या या यित र  अनेकांनी एक शंका मनाम ये 
उपल ध केली होती क  शहराम ये पा या याम ये गळती कती, चोर  कती आ ण 
मोठया माणाम ये आपला व ीय असमतोल जो आहे याचा जो एकूण खच आहे 
आ ण आपले जे उ प न आहे या पाणी यव थेवरचे या याम ये मोठया माणाम ये 
तफावत आहे. या वषयावरती मला आप या सगळयांना सांगावेसे वाटते क  सुमारे ४० 
ट के इतके पाणी हे आपण नॉन रे हे यूय वॉटर हणजे हशोबबाहय पाणी या 
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प दतीने आज आप या शहराम ये आहे सुमारे ४० ट के पाणी. हशोबबाहय पाणी 
हणजे काय असा अनेकां या मनाम ये  असतो. ४० ट के पाणी हणजे पाणी 

गळती आहे का तर असा याचा अथ होत नाह . या याम ये गळतीचा समावेश होतो, 
यासोबतच चोर चा समावेश होतो. अनिधकृत कने शनने वापरलेले पाणी देखील 

या याम ये समा व  होते. या या यित र  अ य बाबींसाठ  वापरलेले पाणी असेल क  
जे हशोबबाहय रहात असेल जस एखादया घराम ये मीटर आहे. पण मीटर यो य 
रतीने काय कर त नस यामुळे याला झरो रड ंग येत आहे. ते सु दा हशोबबाहय 
पाणी झाले. अशा अनेक बाबींमुळे आप या शहराम ये एकूण हशोबबाहय पाणी कती 
आहेतर ते साधारणत: ३८ ते ४० ट या या वर आप या शहराम ये आज 
हशोबबाहय पाणी आहे. आ ण हे हशोबबाहय पाणी आप या संपूण शहराला 
िन तपणे अडचणीम ये आणणार  बाब आहे. या वेळेला लोकसं या कमी होती. 
यावेळेला आप याला पाणी पया  होते. यामुळे आज जर कागदावर आपण बिघतले 

तर लोकसं ये या मानाने आप याला येकाला पुरेसे पाणी असले पा हजे. असं आज 
आप याला कागदावरती दसते. पण या वेळेला आपण आप याकडे हशोबबाहय पाणी 
या याम ये समा व  करतो यावेळेला मा  आप या सगळया या समोर िनदशनास 
मला आणून दयायचय क  आजची थती ह  अ यंत ट कली, बॅले स या टेजवरती 
येऊन पोहोचलेली आहे. क  यामुळे येक भागाम ये अ यंत ट कली बॅले स 
थतीन पाणीपुरवठा होत आहे. जर या याम ये कुठे जर  खंड तता आली क  तो 

भाग ड टब होतो आ ण यामुळे अनेक वेळेला कुठ याह  भागाम ये खंड तता झाली 
तर , दोन तासाचा पॉवर स लाय जर  ेक झाला, दोन तासांसाठ  जर दोन पंप बंद 
पडले तर  कुठला ना कुठला तर  भाग या यामुळे अटॅक होतो आ ण या यामुळे 
साह जकच नागर कांची मोठया माणाम ये ओरड होते.  हया सगळया बाबींमुळे 
आप याकडे पाणी उपल धता हा स या या थतीम ये अ यंत अडचणीचा आ ण 
बकटचा सगळयांसाठ   झालेला आहे. आप या सगळयांसाठ  एनआयड यू जर 
इतक असेलतर या या अनुषंगाने आपण आतापयत काय उपाययोजना के या. हा  
अनेकां या मनाम ये आहे. यासोबतच शहर वाढत आहे. हे शहर वाढत असताना वाढ व 
पाणी आण यासाठ  आप या शहराने या शासनाने काय उपाययोजना के या हा 
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देखील द ुसरा  अनेकां या मनाम ये आहे. या याम ये कुठ याह  कार या कारण 
िममांसेम ये न जाता जी व तु थती आहे ती आपण सवानी वीकारली पा हजे. 
या याम ये दोन कार या उपाययोजना आजपयत शासना या वतीने राब वणेत 
आले या आहेत. प हली उपाययोजना राब व यात आली होती ती हणजे ब क वॉटर 
अ हॅलॅबीिलट  वाढ वणे. हणजे एकूण वॉटर स लायम ये आप याला वाढ करणे. वॉटर 
स लायम ये आप याला वाढ करायची असेल तर कुठूनतर  आज आप याकडे जतके 
पाणी उपल ध आहे या याम ये आप याला कुठला ना कुठला तर  ञोत िनमाण 
करावा लागणार आहे. हा वाढ व ञोत आप याकडे उपल ध आहे. आ ण प हला ञोत 
आपण ए स लॉईड कर याचा आता पयत य  केलेला आहे. तो हणजे पवना 
धरणाम ये आपले असलेले संपूण आर ण आप याला उपयोगात आणायचे असेल तर 
आप याला ते बंद पाईपलाईन या मा यमातून आण यास आप याला वाढ व आर ण 
उपल ध होणार होते आ ण हया भूिमकेतून जेएनएनयुआरएम अंतगत पवना बंद 
पाईपलाईन योजनेची जडणघडणी या शासना या वतीने कर यात आली. मा  काह  
कारणांमुळे आप याकडे ह  योजना पूण होऊ शकली नस यामुळे एक ट एमसी 
इत यापयत वॉटरला आज आपण दैिनक र या वा षक र या मूकत आहोत या या 
पयायाने आप याकडे दुस-या काह  उपाययोजना आहेत का या या अनुषंगाने आप या 
इथे भामा-आसखेड आ ण आं ा या दोन धरणाम ये देखील आर णाची उपल धता 
आहे. या दो ह  धरणातून आर णाची उपल धता मा  आप याकडून मुदतीम ये पैसे 
न भरले गे यामुळे या धरणामधील आर णाची उपल धता लॅ स झाली होती. मा  
ह च उपल धता शासनाकडून र टोअर करणेत आलेली आहे आ ण यामुळे पुन : 
आता आप याला या धरणातून ब क वॉटर उपल ध क न घेणे आता श य होणार 
आहे. दर यान या कालावधीम ये केवळ ब क वॉटर उपल ध होऊन आप याला 
चालणार नाह . अशा प र थतीम ये आप याला जे ब क वॉटर ए डशनल आप याकडे 
उपल ध होईल या यावर टमट कर याची मता देखील आप याला ठेवावी लागणार 
आहे. पुन  एकदा मला आप याला सांगावेसे वाटते क  मी जी मूळ आप यासमोर 
मांडणी केली होती क  आप या इथे दोन बेिसन आहेत. पवना बेिसन आहे आ ण 
इं ायणी बेिसन आहे. आज आपण पवना बेिसनमधूनच पाणी इं ायणी बेिसनम ये 
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पाणीपुरवठयासाठ  िश ट करतो आहे. जर भ व याम ये चांग या रतीने समतोल 
आ ण अ ा ीक व पाम ये ड यूशन यव था आप याला साकार करावयाची 
असेल तर इं ायणी बेिसनमधील पाणी इं ायणी बेिसनम येच आणुन ट क न 
इं ायणी बेिसनम येच स लाय करणे. आ ण पवना बेिसनमधले पवना बेिसनम ये 
पाणी ठेऊन पवना बेिसनम ये होणा-या वाढ साठ  िततक पया  व पाम ये पुर वणे 
हा आपला भ व याचा माग असला पा हजे आ ण या या अनुषंगाने आप याला 
माग मणा करण ेअ यंत आव यक आहे. आ ण हे जर करायचं असेल तर प ह या 
थम आप याला जे र टोर झालेले आर ण आहे ते आप याला ता यात ह काने 

क न घेण े ह  सगळयात मह वाची बाब ठरणार आहे. आ ण यामुळे शासना या 
वतीने लवकरच आप याला हया आर णाचा ह ा इर गेशन डपाटमटने पाडून दलेला 
आहे. याचा प हला ह ा भर यासाठ  आप याकडे या काह  वाढ व िनधीची 
आव यकता लागेल या यासाठ  शासना या वतीने ताव सादर करणेत येणार आहे. 
मा  हे कर त असताना आप या भागाम ये आप याला केवळ ब क वॉटर आर ण 
उपल धता क न भागणार नाह . आप याला या यासाठ  ब क वॉटर पाणी उचलण ंते 
बंद पाईपलाईन या मा यमातून आणण,ं या यावरती वॉटर टमट करणे. 
या यासाठ  वॉटर टमट लॉ ं ट तयार करण,े वॉटर टमट लांट तयार के यानंतर 
या यापासून भ व याम ये पुन : अ त वात असलेले ड यूशन चॅनेल वेगवेगळे 

करणे. ड यूशन चॅनेल पयत याचा स लाय करण,े नवीन टा यांची िनिमती करण े
आ ण या नवीन टा यांमधून नवीन वाढ होणा-या भागापयत ड यूशन लाई स 
टाकणे, याची संपूण रचना आप याला न याने करावी लागणार आहे. आ ण हे खूप 
मोठया माणाम ये यावयाचे काम याचे िनयोजन जर आज केले तर पुढ ल तीन 
वषम ये कुठे ना कुठे तर  आप याकडे हणाव इतक  प र थती चांगली होईल 
या याम ये २०३० पयत आप या शहरवािसयांना पया  व पाम ये पा याची 

उपल धता होऊ शकेल. हया सगळया येम ये काह  थािनक पातळ वरती देखील 
 आहेत. हे झाले ब क वॉटर संदभातले . या या अनुषंगाने देखील काह  

थािनक  नगरसेवक, नगरसे वका यांनी मांडलेले आहेत. या याम ये काह  
ॉ लेम असतील क  काह  भागाम ये एका भागाम ये भरपूर पाणी आहे. 
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या यात याच दुस-या दोन ग यांम ये पाणी अ यंत कमी आहे. एखादया भागाम ये 
द ू षत पा याचा स लाय होत आहे आ ण मोठया माणाम ये आळया पा याम ये 
दसून येत आहेत कंवा दू षत पा यास पूण गटाराचा वास येतो आहे. अशा व पा या 
त ार  देखील उपल ध झाले या आहेत. आ ह  संपूण शहराची मा हती घेतली असता 
एकूण १७ मह वाचे भाग असे आहेत क  या याम ये काह  लोकल ए रयाम ये 
ॉ लेमस आहेत. या याम ये ामु याने वाकड, पंपळे िनलख, थेरगावचा काह  भाग 

रहाटणीचा काह  भाग, पंपळे सौदागरचा काह  भाग, ताथवडे बायपास रोड या 
प मचेकड ल भाग, वैदवू ती व सुदशननगरचा भाग,  दापोड चा काह  भाग,  दघी, 
मोशी,  देहू-आळंद  र या या कडेचा न याने वकिसत होत असलेला भाग, च-होली, 
च पाणी वसाहत, भगतव ती, पीनगर, देहू-आळंद  र ता जाधववाड चा काह  भाग, 
यमुनानगर, संततुकारामनगर असे काह  भावीत भाग आहेत क  या भागाम ये 
िन तपणे पा याची थािनक अडचण आहे. संततुकारामनगर असेल कंवा अ य काह  
भाग असतील या ठकाणी काह  लोकल सम या या अनुषंगाने आपण पा हले या 
आहेत. या या यित र  देखील काह  ठरा वक भागाम ये काह  मॉल पॉकेटस आहेत 
काळेवाड म ये, जर  काळेवाड  आपण गृह त धरली तर ती सखल भागाम ये आहे तर  
सु दा काळेवाड चा एखाद द ुसरा ग यांचा कंवा काह  नगरांचा भाग हा थोडासा 
उंचावर अस याने जर कुठेतर  ादू भाव झा यास या थािनक भागाम ये अडचण 
िनमाण होत असते. अशा व वध भागांचा आपण साख याने वचार केलेला आहे. 
शासना या वतीने सव कायकार  अिभयंता, उपअिभयंता, आ ण यां या हाताखाली 

काम करणारे जे.ई. यांना स  सचुना दे यात आले या आहेत. क  हया या थािनक 
अडचणी आहेत यां यावरती थािनक पातळ वरती वशेष ल  घालून यां याम ये 
उ रे काढ याची आव यकता आहे. या याम ये मा  माझी सव स माननीय 
नगरसेवकांना मह वाची वनंती आहे हे सगळे कर यासाठ  आप याला थािनक 
पातळ वरती पा याची उपल धता वाढ वणे हे आप या सगळयां या समोर एक त 
ल य आ ण येय असले पा हजे आ ण हे कर यासाठ  ता काळ उपल ध होणारा माग 
कुठला असं जर मला वचारल तर तो हणजे शहरात होत असलेली पा याची गळती 
आ ण चोर  रोखणे. यासाठ  आप याला २४x७ पाणीपुरवठा योजनांची ता काळ आ ण 
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तातड न भावी प दतीने अंमलबजावणी करणे हा आप या सगळयांसाठ  साव क 
हताचा अ यंत मह वाचा आ ण िनकड चा  आहे. या याम ये २४x७ या याबाबतीत 
देखील स व तर चचा या सभागृहाम ये गे या चचम ये झाली. २४x७ या या 
बाबतीम ये मला काह  व ेषण करायचे आहे. अनेकां या मनाम ये २४x७ या बाबत 
अशी संक पना आहे क  २४x७ हणजे २४ तास पाणीपुरवठा आप याला होणार आहे. 
ह  बाब िन तपणे या याम ये उ  आहे क  २४ तास जर पाणी आप याकडे 
पाईपम ये आणलेतर याचे संपुण येय या योजनेचे आहे. मा  तोच एकमेव 
या यामधला आऊटकम आहे असा याचा अथ होत नाह . २४x७ योजना यावेळेला 

आपण राबवायला घेतली या यामागे अनेक बाबी आ ण या यात या अनेक उपंग 
या याम ये समा व  होतील. सगळयात मह वाची जी बाब २४x७ अंमलबजावणी 

म ये जी आहे ती हणजे आप या सगळयांचे ल  मी या यासाठ  वेधू इ छतो क  
२४x७ याचा अथ सम यायी पाणी वाटप कर यासाठ  जी यं णा लागणार आहे ती 
उपल ध क न देणे. काह  भागांना ३०० एलपीसीड  माणे पाणी आहे ३०० एलपीसीड  
माणे पाणी अस याने याला २४ तास पाणी अस यासारखेच आहे. एकदा पाणी आले 

क  तीन दवस पुरेल इतके आज पाणी आहे. पण काह  भाग असे आहेत क  यांना 
४० एलपीसीड  माणेच पाणी िमळतेय आ ण यामुळे यांना टँकरवरती वसंबून रहावे 
लागत आहे. तर या याम ये जर कुठेतर  तफावत द ु र करायची असेल तर सम यायी 
पाणी वाटप करावे लागेल. या सोबतच ड यूशन यव था नीट क न आप याला 
या याम ये पा याची उपल धता वाढवावी लागेल. ब क वॉटर आप यापयत येईपयत 
सुमारे तीन वषाचा कालावधी हा कमान लागणार आहे. तर दर यान या 
कालावधीम ये जी गळती होते आहे, अनिधकृत पा याची चोर  होत आहे. या यावरती 
िनबध घात यास आप याला सुमारे १५ ते २० ट के पाणी अित र  उपल ध होणार 
आहे. आ ण हे आप या सवासाठ  अ यंत मह वाचे आहे. जर आपण ह  गळती रोखली 
तर आप याला अित र  पाणी उपल ध होईल. थािनक पातळ वरती या अडचणी 
आहेत या िन तपणे दूर हो यास आप याला सहयोग होणार आहे आ ण यामुळे 
सव सभागृहाला एक वनंती आहे क  २४x७ या योजनतगत आप याकडे संपूण 
पॅकेजेस अंमलबजावणी करणेसाठ  आप याकडे यं णा आहे. ४० ट के शहरासाठ  
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आप याकडे े नेज वभागांतगत एक एज सी िनयु  करणेत आली आहे. आ ण अमृत 
योजनेतंगत उवर त ६० ट के शहरासाठ  चार टा या या अंतगत आपण तीन 
एज सीजची िनयु  केलेली आहे आ ण हया सव क पांची अंमलबजावणी आप या 
शहराम ये सु  आहे. मा  मला आप या सगळयां या समोर सांगायचे आहे क  जर 
आप याला पुढ ल मे म ह या या अखेर स पयत जो ाय पेस आहे या याम ये 
जा तीत जा त पाईपलाई स आपण बदलू शकलो, जा तीत जा त वैय क नळजोड 
आपण बदलू शकलो तर मोठया माणाम ये कामाची अंमलबजावणी करणे आप याला 
श य होईल. जेणेक न आपण १५ ते २० ट के पा याची उपल धता वाढवनू थािनक 
पातळ वरती जे  आहेत या याम ये आपण िन तपणे सुधारणा आणू शकतो. 
यासोबतच २४x७ योजनेम ये आप या शहराम ये १७ कमांड ए रयाज आहेत ड एमए 
आ ण ववीध भागाम ये वॉटर झोनच ड यूशन क न ५० या आसपास 
आप याकडे ड एमएस तयार केलेले आहेत. या याम ये ड एमएवाईज ड यूशन 
के यामुळे एखादया भागाम ये जा त पाणी जाते दुस-या भागाम ये कमी पाणी येते. 
या याम ये देखील सुधारणा होणार आहे आ ण हे ड एमएस से ीकेशन कर यासाठ  
आव यक असणार  जी इंटर कने श स कंवा काह  नवीन पाईप लाईन टाक याची जी 
योजना आहे याचा देखील अंतभाव या २४x७ योजनेम ये आहे आ ण याची संपूण 
अंमलबजावणी के यानंतर सम यायी पाणी वाटप करणे आप याला श य होणार आहे. 
वाकड असेल कंवा पंपळे िनलखचा भाग असेल या भागांना जर पाणी पोहोचवायचे 
असेलतर आप याला थाऊजटं िमलीिमटरची पॅरेलल पाईपलाईन ितथपयत जोपयत 
पाणी घेऊन जात नाह  तोपयत आप याला या भागाम ये पाणी वाढ वणे श य होत 
नाह  आ ण यामुळे जोपयत ह  अंमलबजावणी आपण पूण क  शकणार नाहत 
तोपयत कुठ याह  प र थतीम ये कतीह  हटले तर  आप याला या भागाम ये 
पा याची वाढ करणे श य होत नाह  आ ण यामुळे शासना या वतीने या एक हजार 
िमलीमीटर पा याची पाईप लाईन ता काळ पूण करणे हेच ल य ठेव यात आलेल 
आहे. याच अनुषंगाने वषयाम ये, चचम ये असा एक मु ा िनघाला होता क  जी 
यं णा २४x७ या अंमलबजावणी कर ता ४० ट के कामासाठ  िनयु  केलेली आहे ती 
अ यंत फेल गेलेली आहे. यांचे कामकाज भावीपणे झालेले नाह , यां यावरती 
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कारवाई करावी. मला सभागृहासमोर सांगावेसे वाटते क  आ ह  या अनुषंगाने या 
एज सीशी स व तर चचा केलेली आहे. आपण जेएनएनयुआरएम अंतगत जो उप म 
राब वला होता तो कॅ टेस लस ऑफे स हणजे पाच वषा या ओ हरए ड कॉ ॅ टसह 
आपण दलेले ते कॉ ॅ ट आहे आ ण यामुळे ते यावेळेला राब वणेत आले या 
योजनांपैक  एक ना व यपूण असा क प आपण यावेळेला राब वला होता. मा  
ना व यपूण क प राब वत असताना आज क पाम ये थोड  कॉ ं लेिसट  िनमाण 
झाली होती. आज आपण जवळपास ३० ट के इतक काम या क पाचे पूण केलेले 
आहे आ ण अदयापपयत उवर त ७० ट के काम करणे बाक  आहे. परंतु यासोबतच 
ओर य टली रसपॉ स बलीट  देखील या एज सीकडे अस याने कॉ ॅ ट थोडेस 
कॉ पले स आहे. जर आज या थतीम ये आपण या एज सीला टिमनेट कर याचा 
िनणय घेतला जो क  आपण घेऊ शकतो आ ण तो ता काळ घेऊ शकतो अशा 
थतीम ये आपण आहोत. तथा प, ह  गो  जर  आपण टिमनेशनची केली तर  इट 

वील बी लूज लूज िस यूएशन. वील लूज िस यूएशन ऍिच ह करणे हे जर आप याला 
सा य करायचे असेल तर कुठ याह  प र थतीम ये आप याला आहे या यंञणेकडन 
भावीपणे काम कर यासाठ  यां या मागे उभे राहून यां याकडन काम क न घेणे हा 

आप याकडे सवात सोपा आ ण जलद माग आप यासमोर आहे. जर एज सीला 
टिमनेट केले तर टिमनशेन ोसेस करण,े कॉ ले सी जी आहे लीगल कॉ ले सीची 
पुतता क न या यातून बाहेर येऊन नवीन एज सी िनयु  कर यासाठ  देखील 
आप याकडे साधारणत: पुढ ल तीन म ह याचा कालावधी कमान राह ल आ ण जो 
मह वाचा कालावधी ाय पेसचा आहे तो आपण गमावून बसू. जेणेक न आप याला 
हाताशी काह  येणार नाह . यामुळे स या या थतीम ये मी आप यासमोर िनवेदन 
करतो आहे क  या एज सीकडूनच भावीपणे काम क न घे याचा य  शासना या 
वतीने कर यात येत आहे. ह  बाब आप या सगळयां या िनदशनास मला आणायची 
आहे. तथा प यां याकडून कुठ याह  कारची काया वीतता होताना जर दसले नाह , 
यांचेकडून मदत क नह  जर यांनी पुढे काम केले नाह तर िन तपणे यांना 

टिमनेट क न यां यावरती जबरद त दंड क न यानंा काळया याद त  टाक याची 
भूिमका शासनाने घेतलेली आहे. हे मी आप यासमोर िनवेदन क  इ छतो. 
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यासोबतच अमृत योजनेअंतगत नवीन चार पॅकेजेसच काम आज आपण शहराम ये 
सु  केलेले आहे. या चार पॅकेजेस या बाबतीत आप याला स व तर मा हती देत 
असताना ह  सव पॅकेजेस अमृत योजने या गाईडलाई स अंतगत झालेली अस याने 
चोवीस म ह याचा कालावधी या पॅकेजेसला आहे. साधारणत: २ ट के ते ४ ट के 
अबो ह या रजम ये ह  पॅकेजेस आप याकडे अवॉड झालेली आहेत. मा  एक बाब 
आप या िनदशनास आणायची आहे क  या संपूण येम ये ह  पॅकेजेस अवॉड कर त 
असताना यांना कुठ याह  कारचे ए लेशन लॉज आपण या कॉ ॅ टम ये या 
कं ाटदारांना दलेले नाह . आ ण यामुळे मुदतीत काम कर यावाचून या कं ाटदारांना 
पयाय नाह . दुसर  बाब मला सांगावीसी वाटते क  याच वेळेला जगभराम ये ू ड 
ऑईलचे दर वाढत अस यामुळे एसड पी पाईप या कंमतीम ये देखील वाढ होत आहेत. 
आ ण यामुळे आपण जर या क पा या अंमलबजावणीला काह  कारणामुळे दरंगाई 
कर त असलो, कुठेतर  लो होताना दसले तर िन तपणे या या खचाम ये वाढ 
होणार आहे आ ण यामुळे क प अंमलबजावणी करणे देखील भ व याम ये कठ ण 
होऊ शकेल आ ण यामुळे  या सभागृहाम ये मी आपणा सवाना वनंती करतो क  
आप या सगळयां या सहकायाने पुढ ल सात म ह या या कालावधीम ये जर आपण 
एक तपणे, एकजूटपणे चांग या रतीने कामाची अंमलबजावणी क  शकलो तर पुढ ल 
सात म ह याम ये आपआप या सगळया भागाम ये आपण या क पाची यव थत 
अंमलबजावणी क  शकू जेणे क न हे २० ट के पाणी अितर  आप याकडे उपल ध 
होईल, जेणेक न थािनक सम या सोड व यासाठ  आप याला िन तपणे मदत होईल. 
ितसरा मह वाचा मु ा असा आहे क  अनिधकृत नळजोड कने श स. मोठया 
माणाम ये या शहराम ये अनिधकृत नळजोड कने श स आहेत. अनिधकृत नळजोड 

कने श स जर आप याला िनयिमत करायचे असतील तर एक आप याला मोठया 
माणाम ये संघट त असा ाई ह या शहराम ये यावा लागणार आहे. आज शोध 

घेत या माणे साधारणत: अनिधकृत नळजोड  आ हाला १५ हजारा या आसपास 
सापडले या आहेत. तथा प, या या यित र  देखील असा एक कार आप या शहरात 
आहे क  एक अिधकृत कने शन असतानाह  दोन अनिधकृत कने श स घेत याचे 
देखील काह  भागाम ये िनदशनास आलेले आहे. याचे उ म कारण हणजे या 
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भागाम ये सुरवातीला बैठ  घरे होती आ ण या घरांनी आप या घरां यावरती एक 
माळा, दोन माळा अशा कारचा वकास केलेला आहे. अशा ठकाणी यावेळेला 
म ट टेनामींट हाऊसहो ड असते यावेळेला एक कने शन घेऊन खाली संप आ ण पंप 
अरेजमट कर याची अपे ा असते. मा  अनेक भागाम ये पूव  वकिसत झालेले भाग 
असतील क  या ठकाणी संप आ ण पंप कर याची जागा नस यामुळे अनेक 
भागाम ये प ह या माळयावर, दुस-या माळयावर काह  काह  भागाम ये तर चौ या 
कंवा पाच या माळयावर देखील डायरे ट कने शननी पाणी पुरवावे अशी अपे ा अनेक 
भागांम ये नागर कांची आहे. आ ण यामुळे ह  कने श स जोपयत िसंगल कने शनला 
िश ट होत नाह त या भागाम ये कंबाईन पंपची अरजमट होत नाह  तोपयत या 
भागांना आप याला आज या थतीम ये चांग या रतीने पाणीपुरवठा करणे श य 
होणार नाह . यावेळेला वर ल माळयावरती पाणीपुरवठा कर याची मता शासनाकडे 
नसते यावेळेला अनेक ठकाणी अशी बाब िनदशनास आलेली आहे क  नागर कां या 
वतीने या ठकाणी टु लू पंपचा, मोटारचा वापर केला जातो आ ण मोटारचा वापर 
क न पाणी ओढून घे याकडे नागर कांचा कल होताना दसतो. नागर कांचे हणणे असे 
असते क  आ ह  जा त पाणी थोडेच घेतो पण याचा दु प रणम असा होतो क  
आपल जे नळजोड असते या या मधल स सेशन या मा यमातून पाणी ओढ यामुळे 
अनेक वेळेला नळजोड जकडे टॅब मारलेला आहे ितकडे तो िलकेज होतो, तीकडे 
या याम ये तूटफूट होते आ ण पयायाने आपले पाणी वाया जाते. आ ण यामुळे 

नळजोड कर यावरती टु लू पंप लावणे हे देखील आप या शहरासाठ  मोठ  घातक गो  
आहे आ ण या यावर देखील कारवाई कर याची आव यकता आहे. यामुळे 
शासना या वतीने या पॉिलसी या अनुषंगाने आपण १५ हजार जी नळजोड आपण 

अनिधकृत शोधलेली आहेत यांचे अिधकृत कर यासाठ  ३१ तारखेपयतची मुदत 
शासना या वतीने नागर कांना दे यात आलेली आहे. आज सं याकाळपयत जेवढे अज 

आप याकडे ा  होतील यांना या संपूण अिधकृत कने शन याम ये घे यात येईल. 
पुढ ल तीन म ह यांम ये यांना यांची कने शनस बदलून दे याचा य  शासना या 
वतीने कर यात येणार असून जे कने श स या यापुढे अनिधकृत व पात आढळून 
येतील यां यावरती चोर चा गु हा दाखल क न ती कने श स तोड याची शानसची 
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भूिमका आहे. या अनुषंगाने पोिलसांची मदत घेऊन पोिलसां या मा यमातून आ ण 
आप या शासना या मा यमातून यां यावरती कारवाई कर याची भूिमका शासनाने 
घेतलेली आहे. या यित र  अनेक भागाम ये पाणी चोर  कुठे होते का या अनुषंगाने 
अनेक मु े देखील मांड यात आले. कने शन या मा यमातून चोर  होते, मोठया 
माणाम ये टँकरचा वापर आहे का, अनिधकृत बांधकामे होतात का कंवा बांधकामे 

कुठली अिधकृत होतात. यांनी कुठे आपली कने शन घेतलेली आहेत का. याचा देखील 
शोध घे याचा य  शासनाने केलेला आहे. काह  चुक या प दतीने पाणी 
उचल याची श यता आ ह  आयडट फाय केलेली आहे आ ण यां यावरती शासना या 
वतीने पाळत ठेव यात येत आहे. या दवशी रंगेहात अशा पाणी चोरांना पकड यात 
येईल यावेळेला यां यावरती ता काळ शासना या वतीने फौजदार  व पाची गु हे 
दाखल कर यात येतील. चोर चे गु हे दाखल करणेत येऊन यांचेवरती पोलीस केस 
कर यात येतील याची देखील न द शासनाने घेतलेली आहे. या यित र  
आजूबाजू या शहराम ये गहुंजे प रसराम ये नवीन होणा-या वकासाम ये काह  
चुक या प दतीने पा याची उपल धता होते आहे का याचा देखील शोध घे यात येत 
आहे. ब क वॉटर या ठकाणी वापरात आहे ितथे देखील शोध घे यात येत आहे. या 
यित र  आणखी एक सुचना पुढे आली होती क  या अनेक नवीन सदिनका 
बांध यात आले या आहेत यां याम ये पयावरण वकास कर त असताना कंपलसर  
एसट पी बांधा करणेत आलेले आहे.  मा  अनेक इमारतीत आप याकडे बांधले या 
एसट पीचा वापर कर त नाह त असे दसून आलेले आहे आ ण यामुळे या या 
अनुषंगाने मोठया माणात शोध मो हम शासना या वतीने घे यात येत आहे. 
बांधकाम परवानगी वभागाचे बीट िन र क यानंा या दो ह  गो ींची शोध मो हम 
घे या या सुचना दे यात आले या आहेत. केवळ नागर कांना एसट पीचा वापर क न 
र वॉटर युज वाढवा असं सांगून शासन थांबत नसून यांना या यासाठ  ो साह त 
कर यासाठ  देखील शासनाने पावले उचललेली आहेत. याकर ता िमळकत कराम ये 
सूट दे यासाठ  पयावरण संतुिलत सोसायटया जे एसट पीचा पा याचा पुनरवापर 
करतील, कच-याचे वत: या पातळ वरती िनयोजन चांग या रतीने करतील अशा 
सोसायटयांना यांना ो साहन दे यासाठ  दहा ट के, साडेसात ट के आ ण पाच ट के 
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इतक  िमळकत कराम ये सूट दे याची देखील भूिमका आ ण पॉिलसी सु  कर याचे 
शासनाने केले असून तो ताव देखील थायी सिमती मा यतेने या सभागृहासमोर 

येणार आहे. अशा रतीने केवळ एका बाजूला जे चुक या प दतीने पाणी वापर करतात 
यां यावर कारवाई कर याची भूिमका शासनाची असताना दुस-या बाजूला जे चांग या 
रतीने पा याचा पूनरवापर करतील, पा याची उपल धता आप या शहराची 
वाढ व यासाठ  मदत करतील अशा सोसायटयांना मदत कर याचा, ो साहन दे याची 
भूिमका देखील शासनाने घेतलेली आहे. हे कर त असताना एकूण शहराम ये कती 
भागाम ये टँकर पुरवठा केला जातो याची स व तर मा हती शासनाने घेतलेली आहे. 
कती टँकरपुरवठा हा कुठ या भागाम ये साधारणत: कती प दररोज टाकतात याची 
स व तर मा हती घे यात आलेली आहे. येक टँकरधारकाचा सोस काय आहे. याची 
मा हती घे यात आलेली आहे. आ ण पुढ ल काह  कालावधीम ये येक सोसची 
ता काळ पडताळणी कर याची भूिमका देखील शासनाची आहे आ ण तशा सूचना बीट 
िन र क आ ण पाणीपुरवठा वभागाचे कमचार  यांना दे यात आले या आहेत. आ ण 
यामुळे यां या मा यमातून कुठूनह  पा याची चोर  होऊ नये या यासाठ  खबरदार  
शासना या वतीने घे यात येत आहे. आप या एसट पीम ये िनमाण होणारे पाणी जे 

आहे ते रसायकल वॉटर आहे. याचा वापर गाडनसाठ , बांधकामासाठ  कर याचे धोरण 
शासन राबवीत आहे आ ण या यासाठ  जे नवीन इमारतीचे बांधकाम होणार असेल 
यांना जर पा याची आव यकता असेलतर टॅकर या मा यमातून ते रसायकल केलेले 

पाणी पुर व याची यव था कर यासाठ  धोरण लवकरच शासना या वतीने आणणेत 
येणार आहे. सगळयात शेवट  हणजे आज आपण कमीटमट काय देऊ शकतो या या 
अनुषंगाने आज आप याला सगळयांना कमीटमट अशी दयायची आहे क  
मानांका माणे संपूण शहरभर पाणी उपल ध झाले पा हजे मा  जोपयत २४X ७ ची 
भावी अंमलबजावणी होत नाह  तोपयत या याम ये िन तपणे अडचणी आहेत. 

आ ण यामुळे पुढ ल १२ म ह या या कालावधीम ये जा तीत जा त भागाम ये २४X 
७ क पाची अंमलबजावणी क न इ वल ड यूशन ऑफ वॉटर कर यासाठ  य  
शासना या वतीने कर यात येणार आहेत. १ जानेवार  २०१६ नंतर बाधंकामांना जे 

नळजोड दलेले आहेत ते ता पुर या व पाचे आहेत. ह  बांधकामे तोड याची कारवाई 
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शासना या वतीने या या वेळेला िस ट मॅट कली कर यात येईल या या वेळेला 
हे नळजोड देखील डसकने ट करणेत येतील. मा  मह वाचे जे काह  िनयमनाकुल न 
करता ये यासारखे जे काह  नळ जोड आज आहेत कमिशयल असतील कंवा अ य 
कुठलेह  असतील ते ता काळ शोधून डसकने ट करणेत येणार आहेत. हे कर त 
असताना आज एक गो  सगळयां या समोर मला सांगावीसी वाटते ती हणजे अनेक 
भागाम ये आज दुस-या माळयावरती ितस-या माळयावरती चौ या माळयावरती पाणी 
माग याची एक भूिमका आहे. आ ण असं कर या या य नाम ये आपण मोठया 
माणाम ये या भागाम ये पाणी वे ट कर त असतो. अशा भागांची िन तपणे न द 

घे याची गरज आहे. क  या भागाम ये संप ऍ ड पंपाची अरजमट ता काळ 
नागर कांनी क न घे याची आव यकता आहे. कारण आज या थतीम ये केवळ एक 
मीटर उंचीवरती आज आपण मानांका माणे पाणी दे यासाठ  य शील आहोत आ ण 
यामुळे असे काह  भाग आहेत क  या ठकाणी कुठली ह  यव था नाह . या 

नागर कांशी संपक साधून यां याकडे पाठपुरावा करणेत येत आहे. क  यांनी संप ऍ ड 
पपंाची अरजमट करावी. काह  भाग असे आहेत क  या भागाम ये बॅकवड कंवा 
आिथक या दुबल घटकातील लोक या भागाम ये राहतात. िन तपणे यांना 
कुठ या ना कुठ या मदतीची आव यकता भासेल असे भाग शोधून या भागाम ये 
काह  ड यूशन वरती सो यूशन काढता येईल काय याचा शोध देखील 
क सलटंट या मदतीने आ ण पाणी पुरवठा वभागा या मा यमातून आपण घेत 
आहोत. असे ए रयाज आयडट फाय क न यांना मानांका माणे तेवढाच वेळ बु टर या 
मा यमातून कंवा ता पुरती टाक  तेवढया भागापुरती िनमाण क न जर यांना देता 
आलीतर याचा देखील य  शासना या वतीने करणेत येत आहे. अंितमत: मला 
एक सादर करणा या मा यमातून भ व याम ये करावया या उपाययोजना संदभाम ये 
दोन लाईडस आप याला दाखवावया या आहेत. माझी वनंती आहे महापौरांना क  
मला हे छोटेसे सादर करण दाख व याची अनुमती दयावी. केवळ दोन लाईडस मी 
आप यासमोर सादर करणार आहे क  जी आज भ व या या अनुषंगाने सवद ु र पा याची 
उपल धता चांग या रतीने हावी आपले शहर ख-या अथाने माट व हेबल शहर 
हावे. स टेनेबल शहर हावे. याकर ता कशा रतीने आपण हे कामकाज कराव हे 
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आप या सगळयांना मा हती असणे आव यक आहे. आप या शहरासाठ  मी आताच 
सांिगतले तसं आज आप याला आर ण भामा आसखेड, आं ामधून उपल ध झालेले 
आहे. आं ा, भामा आसखेडमधून १०० एमएलड  आ ण १६७ एमएलड  इतकं पाणी 
आपण उचलणार आहोत आ ण ते बंद पाईपलाईन या मा यमातून आप या इथंपयत 
घेऊन येणार आहोत. पण हे पाणी ये यासाठ  आप याला िन तपणे वेळ लागणार 
आहे. आ ण या याम ये िन तपणे काह  भागाम ये अडचणी असतील यामुळे ते 
क प राबवेपयत आप याला देहू बंधा-यातून पाणी उचल याची अनुमती देखील रा य 

शासनाने दलेली आहे यामुळे ता पुर या व पात देहू बंधा-यातून ते पाणी उचलून 
िचखली येथे ड यूट पी तयार क न िचखली येथे पाणी आणणार आ ण ितकडून 
इं ायणी खो-यातून आपली नवीन वकिसत होत असलेली जी गावे आहेत या 
भागाम ये ड यूशन यव था करणार. अशा व पाची भूिमका आज शासनाने 
ठेवलेली आहे. मा  केवळ हे ब क पाणी आले हणजे आप या इथं सव भागापयत 
पाणी च-होली, मोशी कंवा वाकड, पंपळे िनलख पयत जाईल याची शा वती नाह . 
आ ण यासाठ  आप याला वाढ व पाणीपुरवठा करणेसाठ  ड यूशन यव था िनमाण 
कर याची आव यकता आहे. आ ण या याच कर ता हे थोड यात सादर करण 
आप यासमोर सादर कर त आहे. [ नवर ेझटेशन दाख व यात आले] [प हली 
लाईड] - ह  आप या शहराची भौगोिलक रचना आहे हा इं ायणी खो-याचा भाग 

आहे. आ ण पवना खो-याचा भाग आहे ह  र जलाईन ओलांडून जा यासाठ  आप याला 
या से टर २३ िनगड  येथून पंपीग क न ह  र जलाईन ओलांडून आप याला या 
भागाला पाणी दयावे लागते. जर टेलचा वचार केला तर इकडून पंपीग कर त असताना 
वाकड ह  टेल येते, दापोड  ह  इकडची टेल येते. संत तुकारामनगर हा भाग या 
भागाम ये येतो यामुळे ितथेह  शेवटचा भाग येतो. आप या दघीचा भाग या ठकाणी 
येतो. तो पण टेलला येतो. च-होली हा सगळयात शेवटचा टेलचा भाग आहे. बोपखेल 
येथे पाणी ने यासाठ  आप याला सुमारे २८ कलोमीटर इतका वास क न 
या ठकाणी पाणी जाते. यामुळे या याम ये प दतीत यव था के यािशवाय 

आप याला  ह सुधारणा करता येणार नाह . पु हा हा हायवे या पलीकडचा जो भाग 
आहे हा देखील उंचावरती अस याने आप याला या भागाम ये काह  पंपींग या सु वधा 
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करा या लागणार आहेत. मामुड  कवळेचा जो भाग आहे ितथे देखील आप याला 
पंपींग करावे लागते. तो देखील पवना खो-याम ये भाग असला तर  थोडासा उंचावरती 
असलेला भाग आहे. यामुळे या प दतीची आप या शहराची रचना आहे. हा जुना भाग 
आहे या यावरती पूव ची पाणी यव था आहे. हा पीसीएनट ड नंतरचा वकिसत झालेला 
भाग आहे. क  या याम ये नंतर पा याची ड मांड वाढत गेलेली आहे. आ ण आता जो 
न याने वाढलेला  भाग आहे हा नंतर चहूबाजूने वाढलेला भाग आहे आ ण यामुळे 
हया भागाम ये आप याला ड यूशन यव था ह  न याने िनमाण करावी लागणार 
आहे. क  जी आज कुठ याह  प दतीने अ त वात नाह . आज केवळ जु या लाईन या 
मा यमातून आपण आहे याच लाईनवरती ड यूशन ए सटड कर त अस याने हे 
आऊटरचे भाग आहेत शेवटाचे भाग आहेत ितथे मानांका माणे पाणी उपल धता होत 
नाह . यामुळे जर भ व याचा वचार केला तर २०२१ चा तर आप याला हया 
पटटयाम ये वाढ व १०१ एमएलड  इत या पा याची आव यकता भासणार आहे आ ण 
हा जो भाग आहे तो प टा आता या याम ये इं ायणी खो-याम ये सुमारे ५०० 
एमएलड  इत या पा याची आप याला आव यकता भासणार आहे. हे नवीन ड पीची 

या आता आपण सु  करतो आहोत. या याम ये या गो ी समोर येतीलच. पण 
या या सु वातीलाच भ व याचा वेध घेताना ह  मा हती मी आप यासमोर दली आहे. 

[दुसर  लाईड ] - जर लोकसं या आपली २०१५ साली २१ ल  इतक  होती आ ण 
ती २०२१ साली आपण जर गृह त धरली तर या वेगाने शहर वाढतेय आ ण वाढ व 
भाग या याम ये समा व  जर झाला तर साधारणत: ३६ लाखापयत लोकसं या 
जा याची श यता नाकारता येत नाह . आपण आज आठ गावे न याने समा व  
हो यासाठ  तावीत केली आहेत ती जर आली तर यांचा देखील इंपॅ ट या यावरती 
पडणार आहे. आ ण यामुळे २०३१ ते २०४१-४५ सालची लोकसं या आपण गृह त 
ध न पा याचे िनयोजन करायला सु वात केलेली आहे. यामुळे जर आप याला हे 
पाणी आं ा भामा-आसखेडमधून जर  आले तर  ते आप याला इकडून देहु बंधा-यातून 
उचलून ड यटू पी िचखली येथे नेऊन यानंतर च-होली पयत, दघीपयत घेऊन 
जा यासाठ  टा यांची यव था करावी लागणार आहे. याच प दतीने ताथवडे असेल, 
पुनावळे असेल, पंपळे िनलखचा भाग असेल,  वाकडचा भाग असेल या भागात पाणी 
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दे यासाठ  आप याला या भागाम ये न याने टा यांची िनिमती करावी लागणार आहे. 
यामुळे साधारणत: २०२१ पयत ता काळ या भागाम ये पया  आ ण सम यायी 

इ वल ड यूशन ऑफ वॉटर कर यासाठ  इमीजीएटली आप याला १९ पा या या 
टा यांची आव यकता भासणार आहे. आ ण १९ पा या या टा यांसाठ  आप याला 
ितत याच ड यूशनने आ ण या यावरती ड यूशन लाईन यांची देखील 
आव यकता भासणार आहे. आ ण हे जर आप याला करायचे असेल तर पुढ ल ये या 
तीन वषाम ये हया संपुण क पाचे िनयोजन क न साधारणत: २०० कोट  या यावरती 
खच क न आप याला ह  स व तर यं णा आण यास आप याला सम यायी 
पाणीपुरवठा ख-या अथाने संपूण शहराम ये देणे श य होणार आहे. हणजे एक भाग 
ब क वॉटर सी यू रट  वाढ वणे आ ण ब क वॉटर अ हॅलॅ बलीट  नंतर या संपूण 
शहरासाठ  उवर त न याने होणा-या भागासाठ  ड यूशन यं णा करणे याचे आज 
िनयोजन आपण पूण केलेले आहे. पण हे कर त असताना आज मधली तीन वष जर 
आप याला आज या सम येवरती तोडगा काढायचा असेलतर २४X ७ ची भावी 
अंमलबजावणी पुढ ल सात म ह याम ये मे म ह यापयत क न जा तीत जा त 
भागाम ये आप याला पा याची उपल धता थािनक पातळ वरती वाढ वणे या 
भागाम ये संप आ ण पंप अरजमट नाह  या भागांना आयशोलेट क न ितथे 
बु टर या साहयाने कंवा लोकल साखळयां या साहा याने यांना पंपींग करणे. 
अनिधकृत नळजोड अिधकृत क न जा तीत जा त लोकांना नेटवकम ये आणणे हेच 
भावीपणे राब व यास आप याला उपाययोजना करता येणार आहेत. शेवटचा मु ा जर 

मला सांगावयाचा झाला तर शासना या अजडयाबाबत एक वषय िनघाला होता. 
शासनाचा अजडा हा कुठ याह  व पाचा नागर कां या हतासाठ  अंमलबजावणी 

करणे हा एकमेव अजडा आहे. याकर ता झाले या चुका वचारात घेऊन यां यावरती 
पूण अ यास क न भ व याचा वेध घेऊन लाँगटम लॅनींग करणे ह च शासना या 
अजडयाची भूिमका आहे. कुठ याह  राजक य प ा या वैय क हताचा  न करता 
येथे रहात असले या थािनक नागर कां या यापक हताचा वचार करणे यासाठ  
वेळ संगी कडू िनणय यावे लागले तर  कडू िनणय घेणे यावेळेला भ व याचा वेध 
घेणारे क प आणायचे असतील तर यावेळेला तं , तां क ान असलेले लोक 
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आ ण यां याकडे अनुभव मोठया माणात आहे यांचा सगळयांचा वचार क न या 
सभागृहा या मदतीने यो य अशी अंमलबजावणी करणे ह च भूिमका शासनाची आहे 
हेच नमुद करतो. सगळयात शेवट  मह वा या वषयावरती आम या एनओसी 
दे याव न चचा या सभागृहाम ये कर यात आली होती क  एनओ या काह  
कारणा तव शासनाने बंद केले या हो या. या या संदभाम ये मला सभागृहासमोर 
स व तर िनवेदन करावयाचे आहे क  या वेळेला आप या इथं मे म ह याम ये पाणी 
टंचाईस य प र थती िनमाण झालेली होती यावेळेला खरच पा याची उपल धता 
आहे का आ ण हया वषयावरती ए ल या िमट ंगम ये चचा करणेत आली. या 
चच या वेळेला असं िन प न झाले क  आप याइकडे गे या पाच वषापासून नवीन 
िनमाण होणा-या क पांना कंड शनर एनओसी दे यात येत आहे. आ ण  कंड शनर 
एनओसी देताना आपण हणत आहोत क  तु हाला आ ह  कुठ याह  व पाचे पाणी 
आम याकडून देणार नाह  कंवा फ  प यापुरते पाणी देऊ. मा  तु हाला तुम या 
पा याची यव था जोपयत आं ा भामा आसखेड योजना पूण होत नाह  तोपयत 
तुम या वखचाने करावी लागेल. आ ण या भूिमकेतून या शहराचा वकास टेल एंडला 
जर  असला तर  मोठया माणात होत आलेला आहे. आ ण यामुळे मोठया 
माणाम ये या सोसायटया तयार झाले या आहेत या आम याकडून दे यात येणा-या 

पा यापासून वंिचत आहेत. मा  जनमाणसाची अपे ा असते क  यांना शासना या 
वतीने, मनपा या वतीनेच पाणी िमळावे आ ण यामुळे भ व यातील आपण 
उपाययोजना कर त आहोत. मा  अशा प र थतीम ये यावेळेला आं ा भामा-
आसखेडचे आपले आर णच र  झाले या वेळेला अशा व पा या एनओ या देणे 
कतपत यो य होत या या अनुषंगाने चचा करणेत आली. अशाच प र थतीम ये 
िनणय जो घे यात आलेला होता क , येक कायकार  अिभयंता पातळ वरती 
अंमलबजावणी करणे अपे त आहे. ह  अंमलबजावणी कर त असताना पा या या 
उपल धतेनुसार येक कमांडम ये वेगवेगळया पा याची उपल धता आहे. जर आपण 
से टर २३ चा भाग बिघतला तर ितथे जा त पाणी उपल ध आहे. टेलचा भाग 
बिघतला तर ितथे कमी पाणी उपल ध आहे, आज या प र थतीनुसार. पा या या 
उपल धतेनुसार एनओसी देणे अपे त होते. आ ण िन तपणे आम या कायकार  
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अिभयंताकडून याची अंमलबजावणी यो य कारे झालेली आहे. मा  कायकार  
अिभयंता रामदास तांबे यां या काय णालीबाबत संशय िनमाण झा यामुळे मी 
यां याकडन खुलासा माग वला असता तो खुलासा असमाधानकारक सापड याने 
यां यावरती जी ता पुरती जॉ ट िसट  इं जिनअरची जबाबदार  दे यात आली होती ती 
यां याकडून काढून घे यात आलेली आहे आ ण यासंबंधी स व तर चौकशी तावीत 

करणेत आलेली आहे. जर या चौकशीअंती ते दोषी आढळ यास यां यावरती यो य ती 
कारवाई करणेत येईल मा  आज या थतीम ये आप याला आं ा भामा-आसखेडचे 
र टोरेशन पूण झालेले अस यामुळे भ व यातील शहरा या वाढ या वेगाला खीळ न 
घालता आपण लवकरात लवकर आं ा भामा-आसखेड असेल कंवा पवना बंद 
पाईपलाईन असेल याचा एक त पाठपुरावा क न आप याकडे ब क वॉटर िस यू रट  
िनमाण करणे आ ण या या मा यमातून या ऍड शनल ड यूशन िस ट मची यं णा 
िनमाण क न पुढ ल तीन वषात संपूण शहराला पा याचे ीने “सुजलाम सुफलाम” 
बन वणे स टेनेबल बन वणे आ ण जबाबदार बन वणे हे आप या सवाचे एक त 
कत य असले पा हजे. या अनुषंगाने संपूण सभागृहाचे, प कारांचे, नागर कांचे संपुण 
सहकाय या शासनाला लाभेल अशी अपे ा य  क न माझा स व तर आ ण 
लांबलेला खुलासा थांब वतो, ध यवाद.       
मा. यंका बारसे -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह आताच 
मा. आयु  साहेबांनी पाणीपुरवठया या माग या आंदोलनाम ये संपुण सभागृहाने जो 

 उठ वला क  संपुण पंपर  िचंचवड शहराला पाणीपुरवठा यव थत होत नाह . तर 
सरांनी खूपच चांग या प दतीने खुलासा केलेला आहे. िन तच यांचे भाषण कौश य 
खूपच चांगले आहे क  एक दड तास आ ह  मं मु ध झालो. हणजे मं मु ध हो या 
इतपत तु ह  आ हाला शांत केलेले आहे हे मी मा य करते. पण सवसामा य जनतेला 
या सगळया गो ींचे काह  देणे घेणे नसते. क  इथे टे नीकल ॉ लेम काय आहेत. 
आ ण आमचा हाच मेन ॉ लेम आहे क  आ ह  नागर कांना या गो ी समजावून सांगू 
शकत नाह . सरांनी आताच सांिगतले क  ३६ वष झाले पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेला. आपण वधापन दन साजरा केला ३६ वा. आ ण या ३६ या 
वधापन दनानंतर आप याला पाणी सम येसार या मोठया ावरती खुलासा  दयावा 
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लागतोय. खरतर या ीमंत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा हा  अपमान आहे. तर 
द ुसर  गो  सरांनी सांिगतली क  ४० ट के हशोबबाहय पाणी. हणजे ४० ट के 
हशोबबाहय पाणी हे सु दा ३६ या वषातल आपल हे खूप मोठे अपयश आहे. 
शासनाने या गो ींकडे अिधक गांिभरतेने पाहणे खूप गरजेचे आहे. यानंतर सरांनी 

सु वातच अशी केली क  ह  ता कालीक प र थती होती यामुळे हा सगळा ग धळ 
झाला. पण गेली दड वष मी नगरसे वका पदावर आहे आ ण गेली दड वष ह  
पा याची सम या आ ह  अनुभवत आहोत. यामुळे फ  या पंधरा-वीस दवसांतील ह  
ता कालीक प र थती नाह य सर. तर या गो ींवर खूप गंभीरतेने आपण पाहणे गरजेचे 
आहे आ ण तु ह  भाषण िन तच चांगले केले. पण ह  भाषा आ ह  लोकांना सांगू 
शकत नाह  हे आमचे द ुदव आहे, ध यवाद. 

मा. सिचन िचखले - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. महापौर 
साहेब आताच मा.आयु ांनी जो खुलासा दला आहे. खरतर या दवशी तु ह  आमची 
िमट ंग घेतली आ ण कशामुळे दोनचार दवस पाणी व कळ त झाले याचा पूण 
खुलासा तु ह  सांिगतला. आता शहरातील तु ह  अनिधकृत नळजोड कने शन कती 
आहेत आ ण अिधकृत कती आहेत याची ह  क पना संपुण सभागृहाला दली आहे. 
मा. आयु  साहेब संपुण ेझेटशन तु ह  संपुण नगरसेवकांना मागदशन केले आहे. 
आप या प दतीने आपण सव मा हती सभागृहासमोर सांिगतली आहे. महापौरसाहेब 
या याम ये एक गो  सांगू इ छतो. क  या प दतीने आपण पवना धरणातून रोज 
६० ट एमसी पाणी उचलतो आ ण ते पाणी पंपर  िचंचवड रावेत या बंधा-यात येऊन 
थांबते आ ण ितथून आपण पाणी उपसा घेतो. मी माग या जीबीला पण तु हाला 
सांगीतल महापौर साहेब तो संबंध प रसर या प रसराम ये आ ह  लहानाचे मोठे झालो 
अस यामुळे या बंधा-याची उंची आ हाला मा हती आहे साहेब. आज जर का आपण 
पा हलं तर आज याच लोकमतम ये फोटो आला आहे. या फोटोम ये संपुण घाणीचे 
सा ा य या जलउपसा क ा या शेजार  आहे. याच ठकाणी आ ह  काह  वषापूव  
पोह यासाठ  जात होतो. तर या ठकाणी माणूस बुडत होता. आज एवढा गाळ 
साच यामुळे जे ६ ट एमसी पाणी आपण रावेत बंधा-यामधून घेतो. ले हल जर आपण 
वरती पा ह यानंतर ६ ट एमसी आहे. पण चार सहा ट एमसी पाणी आप याला िमळत 
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का हे पाहणे आप याला गरजेचे आहे महापौर साहेब. या यासाठ  तो संपुण गाळ 
काढणे गरजेचे आहे. या रावेत बंधा-याची यव थतपणे दु ती करणे गरजेचे आहे. 
महापौर साहेब अजुन एक मा हती आ हाला जवळ या एक स माननीय सद यांनी 
सांिगतली आहे. क  शेजार च असलेले गहुंजे टेड यम आ खं पाणी आप या पवना 
डॅममधून ते उचलतात. आप याला दलेल पाणी ते उचलतात आ ण वापरतात. 
या यावर देखील आपले िनयोजन असणे गरजेचे आहे. याच माणे शेजार  असलेले 

जे लोढा बांधकाम, ते सु दा आप या इथून पाणी उचलत आहे. ह  सव मा हती घेणे 
गरजेचे आहे. जर आप यालाच पाणी पुरत नसेल तर अनिधकृत र या ते लोक पाणी 
कसं काय घेतात याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. महापौर साहेब या प दतीने आपण 
सवसामा य नागर कांचे अनिधकृत नळ कने शन अिधकृत क न घेणार आहोत. आता 
आप याला आयु  साहेबांनी सािंगतले क  काह  मजले वाढ व यामुळे एक अिधकृत 
कने शन या यावर दोन अनिधकृत कने शन आहेत. ह  गो  मा य आहे. जी 
व तु थती आहे ती मा य करायला काह  हरकत नाह . पण हे फ  सवसामा यांपुरते 
नसावे. या शहराम ये अनेक उ चभू हॉटे स आहेत यां यावर सु दा या सव गो ींची 
आपण अंमलबजावणी करावी. या ठकाणी काह  शाळा आहेत अिधकृत र या, कॉलेजेस 
आहेत मोठेमोठे कॉलेजेस आहेत. ते सु दा लीगली, अनलीगली पाणी चो न घेतात. या 
सव गो ी आपण ामु याने पा ह या पा हजेत. तर या पण सगळया गो ींकडे आपण 
ल  दयावे एवढच मी बोलतो आ ण थांबतो, ध यवाद.          

मा. राहुल कलाटे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. आयु  
साहेब आपण अिभवेदन केले. िन तच या शहरा या लोकसं येचा आढावा घेतलेला 
दसतो. हा घेतला असताना आपण या काह  उपाययोजना सांिगत या यात पा याची 
पातळ  ४ आ टोबरपासून १८ ऑ टोबरपयत म य-ेआधे व कळ त होती पण हे 
असताना साहेब कुठेतर  आपण आप या कमचा-यांना पाठ शी घालता. हे चुकताय, 
कुठेतर  सगळंच तु ह  वीजेवर सोडून परत तु ह  वीजपुरवठा खंड त झाला. येक 
ठकाणी तु ह  व न बंधा-यातन पाणी उचलल गेलं ते का नाह  उचलल गेल आ ण 
हेच तु ह  बंधा-याच सांगत असताना जो बंधारा आता न याने बांधायचा आहे याचे 
पैसे आप याला पीड यूड ला दयायचे आहेत. आपण सांिगत या माणे या दवशी मी 
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वजयबापूचंा फोन प ने यांना पण लावून दला. तर बापू हणाले क  मी अजनु 
स ह ण करतोय. यातून पण अडज टमट ले हल सव येईल यानंतर ती पुढची 
कारवाई सु  होईल. या बंधा-याचं नेमकं काय झालं. तु ह  नवीन बंधारा बांधणार नाह  
बांधणार हे तु ह  अजीबात या गो ीकडे तुमच अिधवेशनाम ये या गो ीकडे थोड दुल  
झालेलं दसून येतेय. आ ण साहेब आपण सांिगतलं क  या शहरात अनिधकृत बांधकामे 
वाढलेली आहेत. गे या दड वषाम ये  वाढले या अनिधकृत बांधकामांना जबाबदार 
कोण. हा सु दा  शहरासमोर आहे. स ाधार  हणून भारतीय जनता पाट  आ ण 
आयु  हणून तु ह . कारण क  तु ह  पा हलं असेल तु ह  आम या ए रयाम ये येऊन 
पहा. चंड माणात इलीगली बांधकामे सु  आहेत. तु ह  आज बांधकाम काढताय 
टप-यांचे काय. हणजे काल आम या इथ त ार आली होती हणून आ ह  गेलो होतो 
सगळे अिधकार  होते. अगद  आरो यासह त सगळे. तर याला वचारल या टप-या 
कोणा या आहेत तर यांनी गावात या माणसाच कोणाच तर  नाव सांगीतल. आपली 
शाळा तीकडे डांबर  रोड याला लागून या टप-या. कोणीह  याला मालक नाह . 
थािनक माणसा या मालकाचे असेल तर  ते मी मा य कर न क  बाबा हयाचा मालक 

इथं आहे. पण काह च नाह . हणजे अ रश: या अनिधकृत बांधकामांकडे तुमचे 
द ुल  आहे. यामुळे शंका येते क  आपण खुलासा एवढा चांगला दलाय. अिभवेदनच 
एवढे चांगले दलेय. तर याच इं लीम टेशन कस होणार साहेब तु ह  हे सांगत 
असताना एका बाजूला तु ह  तांबेच सांगताय क  तांबे यात आढळून येतात. मी 
तु हाला अजनु एक एनओसी दाखवतो. यांनी एका डे हलपरला १९/९ ला पण एक 
एनओसी दली दोन एकर जागेची. साहेब हे अिधकार  कोणासाठ  काम करतात तु ह  
सांगताय तुम या एचओड  िमट ंगम ये तु ह  सांगीतल या माण े एकाह  कायकार  
अिभयंताने कारवाई नाह  केली. तांबेनीच कारवाई का केली. केली तर केली. विश  
लोकांना पण का द या गे या. साहेब मी आता जर या १२ एनओ या वाचून 
दाखव या ना तर या याम ये शहरातले सगळेच पुढार  आहेत. परत याला राजक य 
वळण लागेल. यात आमदार पण आहेत, खासदार पण आहेत. अस आ ह  हणायच 
का क  तु ह  मूठभर लोकांसाठ  एनओ या देता. तु ह  या तांबेवर काय कारवाई 
करणार हे प  करा. तु ह  अजुन यांची काय चौकशी करणार. मा याकडच सगळ 
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रेकॉड तुम या टेबलवर आणून ठेवतो. तु ह  एकतफ  चौकशी करणार असेल तर ती 
मा य नाह . आ हाला कोटात जावे लागेल. आता आपण अमृत योजनेच सांिगतल.ं 
अमृत याजनेत आप याला पा याचा टा या बांधाय या आहेत. मी महापौरांना एक दड 
म ह यापूव  १/९ ला प  दले आहे. मा याकडे पा या या टा या बांधाय या सगळ 
ोसेस पुण झालेली आहे. फ  भूमीपूजनाला वेळ नाह . आता महापौरांनी काल मला 

प  देतो हणले पण कसं, मी येतो हणून. पण मागणी काय केली होती क  
जलसंपदामं ी या काय माला यावेत अशी आमची इ छा आहे. जेणे क न तुमचा 
रावेत बंधा-याचा वषय आहे, पण आज सकाळ  मला प ने यांनी सांिगतलं क  ३ 
तारखेपयत थांबा. आता श द दला आहे महापौर साहेब,  तु ह  मला आधी वचन दया 
आज तु ह  भूमीपूजन केले क  मा या पा याचा  सुटला. आपण आताच क  लगेच 
एक तासाम ये. कशाला अजुन तुमची वेळ यायची. आयु  साहेब तु ह  हे 
सांिगत या माण े भामा-आसखेड ब ल सांिगतल, तु ह  देहू ब ल सांिगतलं. शहराचे 
दोन पाट आहेत ते पा यात पण केले. एक पवना बेसीन आ ण एक इं ायणी बेसीन. 
पण ते चांगले आहे. वषय चांगला आहे तर चांगलच होणार. तु ह  या प दतीने 
सांिगतले क  देहूलाह  लॅ ट क  आ ण िचखलीमधन उचलू हणजे काह  गो ी 
तुम या वागताह आहेत. पण हे वागताह असताना तु ह  कुठेतर  स ाधा-यांचा 
नाकतपणा लपऊ नका. तु हाला वनंती करायची, ह  वनंती का करायची क  साहेब 
आता आपण या उपाययोजना करताय या चांग या कारे करा यात. फ  हया 
कर त असताना आपण कोणालाह  पाठ शी घालू नका. अशी मी तु हाला वनंती करेन. 
आ ण तु ह  जे सांगताय क  वाकड आ ण हा सगळा प रसर टेल टेल टेल. आता 
आ हाला तो श द कुठेतर  पाठ होईल साहेब. साहेब आपण जर ड टं स पा हलातंर 
से टर २३ मधून आपण राईटला गेलो आपण दहा वषापूव  से टर २३ मधून लाईन 
नेली १२ मीटर रोडने. आ ण तु ह  जो आज टेल हणताय तो भाग तुम या पंपर  
पे ाह  जवळ येईन. जर तु ह  लाईन या प दतीने टाकली. हया सुचना आ ह  
आप याला क  इ छतो परंतु हया सभागृहाचे जा त वेळ न घेता मी आप याला 
एवढच सांगू इ छतो क  या पोटितडक ने वषय मांडला याच पोटितडक ने तो 
पुण वास यावा. जर तो चांगला असेल तर आ ह  सव िमळून आप या पाठ शी 
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आहोत. जर यात कोणी पाट िसपेट असेल तर तसं आ हाला वेळ च सांगीतलतर 
तसेह  आ हालाह  बोलता येईल, ध यवाद.         

मा. अ जत ग हाणे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह महापौर 
साहेब माग या जनरल बॉड या िमट ंगम ये पाणी ांवर सवानी आपआपली मते 
मांडली. आ ण आयु साहेबांनी या अनुषंगाने खुप चांगला खुलासा कर याचा य  
या ठकाणी केला आहे आ ण सगळयाच गो ींना आयु साहेब आपण पश केला. 
अनिधकृत कने शन या बाबतीत जी गळती आहे या या संदभात आपण तुम या 
ट मला सांिगतले सगळया आप या टाफला सांिगतले क  तशा प दतीची कारवाई 
करावी. परंतु यामधील मु य अडचण अशी आहे क  तुम या अिधका-यांना, कमचा-
यांना जोपयत तु ह  पुण ताकद ने या या पाठ शी उभे रहात नाह त तोपयत ते 
कुठलीच कारवाई क  शकणार नाह त. सवात मह वाचे हणजे आ ह  जे नगरसेवक 
आ ण या शहराचे रा यकत आहोत यां या मा यमातून काह  कने श स दली गेलेली 
आहेत. काह  वेळेला अनेकदा सभागृहात सांग याचा य  केला गेला, सांिगतलं गेलं 
क  या मेन लाईन आहेत. या मेन लाईनवर एड शनल कने श स आहेत आ ण मेन 
लाईनवर कने शन द यामुळे होतेय काय या ठकाणी जोपयत या लाईनला पाणी 
असेल तोपयत या लाईनला नळाला पाणी राहते. आ ण हे तुम या अिधका-यांना पण 
चांगले माह त आहे. अशा कारची अनेक ठकाणी कने श स आहेत. वशेषत: ह  
कने श स इले शन या काळाम ये दली गेली आहेत. ह  कने श स आजपयत 
आप या अिधका-यांना काढता आलेली नाह त कारण याला कुठेतर  राजक य दबाव 
यां यावर येत असतो. या ठकाणी बोलत असताना तांबेचा वषय िनघाला. खर हणजे 

आयु साहेब पाणीपुरवठयात काम करणे सवात कठ ण काम आहे. पाणीपुरवठयात जे 
अिधकार  काम करतात. मगाशी येताना कुठेतर  चौधर ंचा उ लेख झाला. असे 
पाणीपुरवठयात चांगले अिधकार  होऊन गेले. यांनी चांगले काम या महापािलके या 
पाणीपुरवठा वभागात केले आहे. या यामुळे शासनाचे मुख हणून आयु साहेब 
तुमची मु य जबाबदार  आहे क  तुम या अिधका-यां या कमचा-यां या पाठ मागे 
स मपणे उभे रहावे लागेल. आ ण हे कर त असताना तु हाला सव रा यक याना 
नगरसेवकांना तु हाला व ासात यावे लागेल. मगाशी तु ह  जी आकडेवार  सांगत 



188 

 

   

  

होता क  दरडोई शहरातील येक नागर काला कती पाणी िमळाले पा हजे. येक 
कुटंूबाला िमळाले पा हजे. हे इ वल ड यूशन नाह . या या मागची ह  सव कारणे 
आहेत आ ण हे कर त असताना तु हाला अितशय कडकपणे कारवाई करावी लागेल. 
तर १०० ट के अनिधकृत कने श स तु हाला तोडावे लागतील ती अिधकृत करावे 
लागतील. आ ण वशेषत: तु ह  मगाशी उ लेख केला अनिधकृत बांधकामांचा.  
अनिधकृत बांधकामे होतात यासाठ  कोणीह  वकत पाणी घेत नाह . आप या या 
पाणीपुरवठयातून आप याच पाईपलाईनमधून पाणी घेतले जाते. आ ण सरासपणे 
या ठकाणी अनिधकृत बांधकामे चालू आहेत या ग लीम ये मोठया माणात 

पा याचा  िनमाण होतोय तेथे नगरसेवकांनाह  माह ती क  या ग लीम ये 
अनिधकृत बांधकामे चालू आहेत. या ग लीम ये महापौर साहेब पा याचा ॉ लेम 
असतोय. आ ण आपले अिधकार  या ठकाणी कुठ याह  कारची कारवाई क  शकत 
नाह . कारण यांना कारवाई क  दली जात नाह . या यामुळे तु हाला या याकडे 
बारकाईने ल  दयावे लागेल. आ ण आता तु ह  सांिगतलं क  आपले शहर हे देशातले 
एक फा टेस गो ग शहर आहे. आपण जी  लोकसं येची आकडेवार  सांग याचा य  
केला क  २०२१ ते २०३१ पयत कती लोकसं या आप या शहराची असणार आहे. हे 
सगळ करत असताना आप याला भामा-आसखेड आ ण आं ाचे पाणी मंजुर होते. 
माग या सरकार या काळाम ये अ जत दादां या य ांनी  आप याला हे पाणी मंजुर 
झाले होते परंत ु यानंतर या काळाम ये हे पाणी य ात आप याला आप या 
शहराम ये आणता आले नाह . २०१७ साली ते लॅ स झाले कारण आपण पैसे भरले 
नाह त. या यामाग या कारणाची पण मी मा हती घेतली. आप याला ते पाणी पैसे न 
भरता  ऑफ कॉ ट िमळावे असा य  महापािलके या वतीने चालू होता परंतु ते 
झाल नाह  आ ण यानंतर आजतागायत मला वाटत क  तीनचार दवसांपूव  भामा-
आसखेडसाठ  पु हा याला आपण मंजुर  घेतली. खर हणजे हे पाणी आणणे अ यंत 
गरजेचे आहे. आ ण हे जोपयत पाणी येत नाह  तोपयत महापौर साहेब आप याला 
वारंवार अशाच पा या या ावरती सभा या या लागतील. सभेम ये सगळेजण 
बोलतील नागर कांना शेवट  आप याला फेस करायचे आहे. जे हा पाणी नसते ते हा 
नगरसेवकांना नागर क कशा प दतीने बोलतात. आ ण जो कमचार  या वॉडात काम 
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करतो याला अितशय खाल या पातळवरचे बोलणे ऐकावे लागत आ ण सगळयात 
मु य  आज शहरात या पा याचा आहे. या ीकोनातून आप याला खूप बारकाईने 
ल  दयावे लागेल. हा जो क प तु ह  हणाला  क  तीन वषात पुण करायचा आहे. 
तर माझं असं हणणे आहे क  साहेब आपण याला वष दोन वषात पाणी आप याला 
आले पा हजे. अशा प दतीचा य  झाला पा हजे. आ ह  या ठकाणी आप याला 
वनंती करतो क  आ हाला सगळयांना बोलू दया. आमची भूिमका या यामागची 
पुढ या काळाम ये आम या सगळयांची गरज तु हाला लागणार आहे. कारण 
पा या या ाव न आ हाला राजकारण करायचं नाह . आमचा हेतू एवढाच आहे क  
आप या शहरातील येक नागर काला चांगल पाणी िमळाव. आयु  साहेब आ ह  
तुम याबरोबर आहोत आमचं रा वाद  कॉ ेसप  िन तपणे तुम याबरोबर या सव 
कामांम ये आहे. कारण तु ह  चांगल काम कर याचा य  केलेला आहे. राहुलजी 
कलाटे हणले क  इतर प ाचा काय दबाव आहे. परंतु शेवट  या शहरात या येक 
नागर काला पाणी िमळणे गरजेचे आहे. आयु  साहेब तु ह  उ लेख केला टेल एंडचा. 
च-होली, दघी आ ण जो मोशीचा प रसर आहे. वाकड, दापोड , आ ण संत 
तुकारामनगर या ठकाणी पूव पासूनचा हा  शहराम ये आहे. कारण या या वेळ  
पा याची कमतरता भासते. कारण हा  कधी िनमाण हायचा. यावेळेस उ हाळा 
यायचा यावेळेस. परंतु आता प ह यांदाच असं घडलय क  उ हाळा अजून फार लांब 
आहे आ ण आताच आप याला पा याचा  िनमाण झाला आहे. यामुळे येथून पुढचा 
काळ आप याला चालजींग आहे. आप या सगळयांना या ीकोनातून य  करावा 
लागेल. जथे जथे अनाव यक पा याचा वापर होतोय तो थांबला गेला पाह जे. तसेच 
रसायकलींगचा जो मु ा आहे, सोसायटयांना आपण जे कंपलशन करतोय रसायकलींग 
कर याचे. परंतु य ात सगळयाच सोसायटयांम ये रसायकलींग होत नाह . ब-याच 
ठकाणी एसट पी लँट चाल वले जात नाह त. या यामागची कारणे यांना या 
सोसायट ला ते झेपत नाह त अशी अनेक कारणे या याम ये आहेत. या यामुळे 
रसायकलींग आप याला या माणे अपे त आहे या माणे पा याचे रसायकलींग 
होत नाह . परंतु येथून पुढ या काळाम ये आप याला अिधक स मपणे काम 
कर याची गरज आहे. आ ण पाणीपुरवठयात खरच चांगले अिधकार  आहेत लडकत 
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साहेब अनेक वष पाणीपुरवठयाम ये काम कर त आहेत. असे चांगले अिधकार  
आप याकडे पाणीपुरवठयाम ये आहेत. अनेक लोक वेगवेगळया ठकाणी, काह  
अिधकार  ब ड ंग परिमशनला अनेक वष काम करतात. काह  लोक नगररचनाम ये 
अनेक वष काम करतात. यांना काह  काळ पाणीपुरवठयात पाठवा साहेब. 
पाणीपुरवठयात काम करणे एवढं सोपे नाह . आता राहुलजींनी आप या बोल यातून 
तांबेचा वषय िनघाला. ते पाणीपुरवठयात काम करतात. आता एनओसीचा मु ा 
िनघाला. येक क मला मंजुर  देताना भामा-आसखेड आं ाचे पाणी आ यानंतर 
तु हाला पाणी देऊ. अशा कारची तरतूद कारण या या वेळ  या या शासनाने 
केलेली आहे. परंतु आपले शहर वाढत असताना या ठकाणी ती गरज आहे. इथं जो 
लॅट घेतो तो कोण माणूस असतो तो या शहराम ये काम करणारा माणूस आहे. 
याला या घराची गरज असते. यामुळे आयु साहेब मध या काळाम ये ितकड या 

लोक ितिनधींची िमट ंग घेतली या याम ये ितकड या एनओसी बंद के या नंतर 
इकड या एनओसी बंद के या परंतु हा काह  महापौर साहेब माग नाह . आपलं शहर 
वाढतय आ ण आप या शहराचा नावलौक क खूप मोठा आहे. आप याला बे ट िसट चा 
पुर कार िमळालेला आहे. या यामागचे कारण असे आहे क  आपण शहराला चांगले 
इं ा कचर येथून माग या काळाम ये नागर कांना दलेय. या यामुळे आपले हे शहर 
चांगल ंशहर, व छ व सुंदर शहर आहे. आप याला जो व छते या बाबतीत पुर कार 
िमळाला या यामागची कारणे स मपणे इथं शासनाने आ ण लोक ितिनधींनी काम 
के यामुळे ते घडल आहे. यामुळे येथून पुढ या काळाम ये सु दा आप याला असंच 
काम करावं लागणार आहे. तु हाला कोणालाह  पा याला अड वता येणार नाह . कारण 
बेकायदेशीर पाणी घेतले जाते परंतु अिधकृत पाणी घेताना ास दला जातो. ह  
कुठेतर  चुक ची बाब आहे. यामुळे मला असं वाटते क  तांबे या वषयी आपण 
िन तपणे या या खोलाम ये जावे. कुठेतर  काय तर  यां यावरती ेशर आले 
असेल. कुठेतर  यांनी िनयमांचे उ लंघन कदािचत केले असेल. परंतु यां यावरती 
यो य कारचा याय हावा. माझं हणणे तेच आहे राहुलजी. एनओसी तु ह  बंद क  
नका. तु ह  एनओसी बंद क च शकत नाह . शहराम ये जो पाणीपुरवठा केला जातो, 
आपली चूक आहे आप या शहरातील नागर कांना पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. 
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या यामुळे माझी अशी अपे ा आहे क  या शहरातील येक नागर काला पाणी दले 
पा हजे. आ ण आपण कुठेह  कमी न पडता या ीकोनातून आपण पुढ या काळाम ये 
य  करावा लागेल. आयु साहेब तु हाला स मपणे तुम या शासना या पाठ शी उभे 

रहावे लागेल आ ण आ ह  सव नगरसद य तुम याबरोबर आहोत, ध यवाद.      

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
या ठकाणी अ जत ग हाणे आ ण बारसे ता नी चांग या प दतीने खुलासा केलेला आहे. 
मी अिधक वेळ घेत नाह . आयु ांचा काह तर  गैरसमज झालेला दसतोय क  
स वासहा तास चचा झा यानंतर केले या सव घटनेचे मीच एकटयाने ाय  
करायची वेळ आली क  काय. हणून यांनी अितशय अ यास केला आ ण स व तर 
खुलासा या ठकाणी केला. आयु साहेब याम ये आपली काह च चूक नाह . आपण आले 
याला दड वष झालेले आहेत यामुळे तु ह  या ठकाणी आयु  आहात हणून आ ह  

तुम याबरोबर या संदभात स व तर चचा करतो. आपण जी मा हती दलेली आहे ती 
का दयायची क  तु ह  नवीन आले या कोण याह  आयु ांना पुवइितहास या 
महानगरपािलकेचा भौगोिलक या संपुण मा हती असणं अ यंत गरजेचे आहे ती 
आपण िमळवली. कमान स वासहा तास चचा झा या यानंतर महापौरांना मी ध यवाद 
देतो क  एवढ  वेळ द यानंतर कमान आप याला हे वाटलं क  आपण भौगोिलक 
प र थतीचा वचार करावा आ ण तो आपण केला आ ण आता स य प र थती 
आप या समोर आलेली आहे. हयाचा अथ केलेले सगळे तु ह च केले असं कोणीच 
हणत नाह .  असा येतो क  एक ग भ अनुभव असलेली माणसे आ ण एक 

न याने िनवडून आ यानंतर यांनी यां या भावना य  के या आहेत. नगरसेवकांना 
काय घेणं नाह  टाक  कुठे करायची आहे, पाणी कुठून गेलेय भौगोिलक प र थती काय 
आहे. आ हांला पाणी पा हजे हे नगरसेवकांचे साध मत आहे. आयु साहेब तु ह  
मा हती दली, परंतु मी गेली पंचवीस वष दोन कारणे नेहमीच ऐकत असतो. एकतर 
बंधा-याची कमी पातळ  झाली आ ण नंतर वदयुत पुरवठा खंड त झा यानंतर असं 
झालं. हे मी पंचवीस वष ऐकतोय साहेब. पण यावर असं कोणीच ववेचन केले नाह  
क  यावर वीज पुरवठा खंड त झा यानंतर मी काय तातड ने उपाययोजना क  शकतो 
नंबर एक. या संदभात कोणीच संयु क खुलासा केलेला नाह . दुसर  एक गो  मला 
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आपलं अिभनंदन करावसं वाटतं. गेली वीस बावीस वष ट केवार वर ओरडतोय. प हले 
१० ट के, २० ट के, ३० ट के.  ट केवार  हणजे टडरची ट केवार  नाह . चोर ची 
ट केवार . आता ३० ची ४० ट के झालीय, आता तु ह  वचार करा कती जर  पाणी 
आपण उचललं, िनयोजन केलंतर ४० ट के तु ह  सांिगतलेले मी िलहून ठेवलंय. जवळ 
जवळ एक लाख पंचवीस हजार लोकांची न द नाह य.  आ ण दुसरं एक तु ह बोलले 
क  अनिधकृत नळकने श स पंधरा हजार सापडले नाह  हे यांनी वत:हून जाह र 
केलंय. मी कालचं मा हती घेतली आहे. मी कोण याह  गो ीची मा हती घेत यािशवाय 
बोलत नाह . मी वत: काल सगळे अिधकार  बोलवले. मी संपूण यांची मा हती 
घेतली. या दवशी बोलवले या दवशी १३ हजाराचा आकडा होता. दोन दवसांम ये 
दोन हजार वाढले असतील. मा याकडे १३ हजारची मा हती होती. माझं असं मत आहे 
आयु साहेब आता यावर काय उपाययोजना करा यात. आप याकडे दोन अपे ा आहेत. 
एक तर सव गटने यांची किमट  करावी. एखादं स व तर भाषण होणार नाह  
या यावर फार वेळ चचा होणार नाह . हा अ यंत गंभीर  आहे. आ ण या 

संदभात मी आता नगरसेवकांना पण वनंती करतो क  कोणा या काळात काय झाल,ं 
कोणाला ेय िमळाले नाह .  शहर यांनी िनमाण केलं यांना ेय िमळालं नाह . 
एवढ  काय कोणती या यासाठ  ातंी होणार आहे. काह  फरक पडत नाह . यामुळे 
शहरा या ीकोनातून आपण स व तर वचार क न एक किमट  करावी. आता तु ह  
३१ ऑ ट बरनंतर कारवाई करणार आहात ना. तर कोणाचाह  जर  फोन आला ना तर  
हड कर साहेब तु ह  सज कल ाईक या. कारण का ामा णकपणे जे टॅ स भरतात 
जे ामा णक पाणीप ट  सव कर भरतात याचा सगळा लोड या करावर येतो आ ण 
लोक एकएक दोनदोन तीनतीन ला ख वनामू य पाणी मी नावे सांगू शकत नाह . 
कारण का तर तीन वष पा याचे बीलच भरलेले नाह . हणजे तीन वष झाले फुकट 
पाणी घेत आहेत. सोसायट या सोसायट . आ ण हे सगळं तु ह  यावेळेस कारवाई 
सु  केली ना. अिभनंदन आहे तुमचं. आता मागे हटू नका साहेब. आ ण हयाचं 
कोणाला ेय िमळेल काय िमळेल, पाचवा वषय आलेला आहे. मी लडकतसाहेबांचे 
आ ण तांबेसाहेबांचे अिभनंदन करतो. यांना ध यवाद देतो क  अितशय जो गर ब आहे 
आ ण याला खरच गरज आहे साहेब. तु ह  दर िन त केलेले आहेत प तीस पये 
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म हना. मोबाईलला आपण म ह याला कती खच करतो आपण, ठ क आहे ना. खरच 
गर ब प र थती आहे. तो दा र य रेषेखालील आहे. झोपडप ट तला माझा बांधव आहे 
याना  दयाना सवलत तु ह  परंतु जो दहा लाखाचे घर बांधतोय तो हणतो मला 

तीन हजारासाठ  सवलत दया, हे मा  चुक चे आहे. दुसरं तु ह  मला एक श द 
पाठ मागे दला होता. अनिधकृत बांधकामे खूप चालू आहेत. आपण सहज बोलत होतो 
काय अिधकृत र या बसलो न हतो. तु ह  हणले ते ािधकरण ह मधले आहे ते 
मा या ह मधील नाह . ािधकरणा या ह म ये आपण कारवाई क  शकत नाह . 
यांचा टॅ स तर आपण घेतो. मग ते पाणीपुरवठा कुठून घेतात ािधकरणाकडून. 
ािधकरणाचे ऑ फस हे काय िसमेबाहेर नाह  ना. पा क तानमधून परवानगी यायला 

लागत नाह . कंवा बांगलादेशामधून परवानगी यावी लागत नाह . तर आयु साहेब या 
चारपाच गो ी आहेत. आता या कालावधीम ये काय झाले आहे मा हती आहे का. 
तुमची दहशत वेगळ  असते आ ण कायकार  अिभयंता. जो इथ कायम व पी अिधकार  
आहे या या सगळयाशी ओळखी झाले या असतात ते मा यासमोर नाह  बोलू शकत. 
तो काय करतो पयाय शोधतो. काह  लोकांचा काय यावसाय सु  झालेला आहे मा हती 
आहे का आता पयत तो िनवासी दराम ये यावसाय करत होता हे कोणाला सांगू नये 
कंवा शासनाला कळू नये हणून मागणी चालू झालीय सगळयात जा त इनकम 
सोसस तो आहे आता. हया सव लोकांची तु ह  य र या िमट ंग या. तु ह  बोलणे 
आ ण यांना ताक द देणे. आ ह  सभागृहात भाषण के याने यां यावर काह  प रणाम 
होणार नाह . कारण आमचाच कोणतर  असतो आ हाला कोणतर  फोन करतो तो 
कोणा या तर  अ यंत जवळचा असतो. यामुळे आ ह  याला माफ कर याची श यता 
नाकारता येत नाह . पण साहेब खाली येक ाऊंडवर जे काम करतात साहेब यांची 
एक िमट ंग लावा साहेब, तुम या आयु ालयाम ये िमट ंग या. मी जे बोलतोय याची 
संपूण शहािनशा करा. आता सगळा सुळसुळाट सुटलाय, िनवासी करायचय याची न द 
नाह  तो िनवासी हणून यावसायाला वापरतोय. या यावसाियकाची न द आता परत 
यावसाय हणून करायची आहे. अशी संपूण वगवार  तु ह  करा. मी सांगतोय ते 
तु ह  गांिभयाने या. मी माग या वेळेस हेच सगळं दड वषापूव  बोलत होतो. आ ण 
हणून एक सिमती करा. महापौरसाहेब याबाबत भाषणे पण होतील. सभागृह फ  
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याच मु यावर चालले. अ याव यक बाब आहे. मी एकनाथ पवारजीना वनंती करतो 
क  पाच प ाचे सवजण एक त र या घेऊन आ ण आता जे दंड वसुली कर याचे जे 
धोरण ठर वले आहे. याम ये कपात क  नका नाह तर यांनी आता जाह र केलेले 
आहे पंधरा हजार. आता मोह म सु  केली यात सापडतीलपण आयु  साहेब काह  
गो ीसाठ  तु हांला वत:ला बसाव लागणार आहे.  कारण का बरेच अिधकार  बाहे न 
आलेले अिधका-यांच फार इथ स य नसतं. पण इथं रा हले या अिधका-यांचं स य 
असत कारण काह  गो ी यां या मना व द करा या लागतात. काह  आम या 
मनासाठ  करा या लागतात. आ हाला राग येऊ नये मनं सांभाळावी लागतात. यांची 
द ु :ख दुर करायची असतीलतर तु ह  तातड ने िमट ंग या. काह  आयु ांनी नकळत 
कोणालाह  म य थी न करता य  काह  लोकांची िमट ंग घेत यानंतर १०० कोट  
एक काळ आप याला कज यावे लागत होते. सहा म ह यात १०० कोट  िश लक पडले 
एका आयु ां या धोरणमुळे. यामुळे आप याला ह  संधी आहे क  आता तु ह  ख-या 
अथाने संपुण भौगोिलक प र थती समजून घेतलेली आहे. दुसरा एक आ ेप आहे 
माझा. कदािचत माझं अ ान असेल. अ ान दूर कर याचा य  आपण करावा कारण 
आपण अ यास केलेला असेल. टा या एवढया लागतात का. एकदा मुंबईचे िनयोजन 
कसं आहे ते एकदा पहा. आ ण ितथं जी स म अथवा रटायड माणसे आहेत. यांचे 
आप याला मागदशन घेता येईल का. कारण क  आप याला दुगादेवी टेकड वर हे क न 
आप याला यासाठ  काह  करता येईल का. कारण पवनेमधून पाणी घेताना कामशेत 
म ये या ठकाणाहून काय डंप क न पाणी आप याला युट लाईज करता येईल का. 
खच कमी होईल. परंतु टा या एवढया बांधाय या परत याचे िनयोजन ठक आहे 
तुम या अ यासानुसार ते बरोबर असेल पण माझ अ ान असेल तर ते दूर करावं परंत ु
या याम ये त य असेल तर बघा कारण हे एक टोक आ ण ते एक टोक भौगोिलक 

प र थतीनुसार या कोनातून आपण िनयोजन करावे. आ ण तु ह  वत: ल  
दया. या ठकाणी ४० ट के जी चोर  आहे. ती चोर  ३१ ऑ टोबर संप यानंतर कमान 
आप याकडे चाळ स प नास कोट पयांची भर पडेल. आ ण परत टाक  बांध यासाठ  
जो खच येईलना तो ितथून उपल ध होईल एवढ च या ठकाणी सुचना करतो.  
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मा.अिभषेक बारणे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. मी 
महापौर साहेब एवढचं सांगू इ छतो क  जे २४x 7 चे काम आहे या कामाची गती 
वाढली पा हजे. हया कामाचा कालावधी ठरला पा हजे. आज तु ह  बोलताना उ लेख 
केला क  सात म ह याम ये सव नगरसद यांनी मदत क न ते काम पूण कर यासाठ  
य  करावेत. आ ह  देखील आम या वॉडाम ये आ ह  चारह  नगरसद य पाठपुरावा 

क न आम या भागाम ये ३० ट के पाईपलाईन टाकून झाले या आहेत. टाकून 
झा यात पण ते कने श स देत नाह त. आ ण कने शन देत नस यामुळे आज आपण 
३१ आ टोबर शेवटची तार ख ठेवली होती क  अनिधकृत कने शनस जोडून यावेत 
हणून. तर लोकांची अशी अपे ा होती क  पैसे भरताना यांना तु ह  लगेच नवीन 

कने शन दयावे. तर यासाठ  कसा य  करता येईल याकडे ल  दयावे. आ ण जो 
दंड ठेवलेला आहे अनिधकृत कने शनचा तो दंड तु ह  दा र य रेषेखालील लोकांकडून 
ट याट याने यायचा जर  य  केला तर याचा देखील वचार हावा. एवढच सांगतो 
आ ण थांबतो ध यवाद.  

मा. वकास डोळस - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. आयु  
साहेबांनी आता पा या वषयी स व तर खुलासा दला आहे. आयु  साहेब टॅले ट आहेत, 
बु द मान आहेत येकाला कळाले पण असेल पण या यानंतर मा या मनाम ये काह  

 राहत आहेत. आता भाऊसाहेबांनी सांिगतले क  बंधा-यातील ले हलचा  आहे. 
मला वाटत होत क  दड वषापासून हा  आहे परंतु पंचवीस वष झाले बंधा-याची 
ले हल कमी होतच रा हली आहे. हणजे जसा रा ीय ाणी असतो तसा रा ीय हणजे 
आप या पंपर  िचंचवडम ये बंधा-याची ले हल. मग आता या बंधा-या या ले हल 
जर कमी होत असेलतर ितकडे जी माणसे आहेत मला कळत क  ती सं था वेगळ  
आहे. आपली पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वेगळ  आहे. मग यां यावरती कोणाचे 
तर  िनयं ण असेल ना. आज जर २२ लाख लोक या बंधा-या या ले हलमुळे 
अफॅ टेड होत असतील. पा यापासून वंिचत रहात असतील तर ितकडे या काम 
करणा-या माणसांवरती कोणाचा वचक नाह  का. आपण यां यावरती कारवाई क  
शकत नाह  का. मग इकडे आप या सभागृहाम ये एखादा ठराव करा क  यांची 
अकाय मता आहे. यां यामुळे आमचे नागर क अफॅ टेड होतात. आमचे नागर क 
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पा यापासून वंिचत राहतात. यां यावरती कारवाई करा या लोकांवरती. दुसरे हणजे 
साहेब तुमचे सादर करण झा यावरती अस वाटलं क  आता पाणी ावरती  
मांडायचा क  नाह  हणजे लनचीट िमळाली. आता मा यासार या सद यांना असं 
वाटेल क  आता पाणी ावरती बोलू का नको. दड वषापासून आ ह  या यासाठ च 
भांडतोय. लाईडमधील एक गावांची लाईड ए चूअली मला पहायची होती. ती 
अचानक पुढे गेली याम ये दघी दसले परंतु ती लाईड पुढे गेली या याम ये काय 
िल हले होते मला माह त नाह . पण साहेब ई वल ड यूशनवरती काम करावे 
लागेल. बंधा-याची ले हल कमी जा त होते ना तर यासाठ  मा. मु यमं यांना एखादे 
प  पाठवून कोण काम करतयं या यावरती कारवाई करायला लागेल आप याला. 
पा याचा  गंभीर आहे आपण जर  सादर करण केले असेल जे हा जे हा आम याकडे 
पा याचा  असेल ते हा ते हा मा यासारखे नगरसेवक आवाज उठवतील. वेळ संगी 
आंदोलनह  करतील, ध यवाद. 

मा.संतोष ल ढे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. आता मा. 
आयु  साहेबांनी अितशय चांग या प दतीने व ेषण दले आहे. पण ते व ेषण 
आचारणात ये यासाठ  आज या थतीम ये जे आपले कमचार  ठेकेदार प दतीने 
कमचा-याकडून काम क न घेतात यां यावर कुठ याह  कारचे वेळेच बंधन पाळत 
नाह त. आता नवीनच महापौरां या भागाम ये पण पहाटे तीन वाजता पाणी सोडले 
जातं. या ठकाणी ठेकेदार  प दतीने जे कमचार  काम करतात यांना वेळेचे कुठलेह  
बंधन नसते. यांना काह ह  घेणदेण नसते. मनमानी माण ेकधीह  यायचं कधीह  
पाणी सोडायचे असे हे कार या ठकाणी चालू आहेत. तर आपण मा. आयु  आप या 
कमचा-यां या शासना या मा यमातून यांना या ठकाणी स  ताक द देऊन 
या ठकाणी ते वेळेच बंधन पाळत नाह त यां यावर कारवाई करावी. पुढ ल काळासाठ  

जे कमिशयल आहे आ ण जे िनवासी आहेत यात येक भागवाईज यांची गणना 
हावी आ ण या गणनेतून कोण अिधकार  कामचुकारपणा करतात यां यावरती 
कारवाई करावी. कारण क  आता गे या दस-याला संपुण भोसर  प रसराम ये पा याचा 
वणवा होता. आता पुढ ल काळाम ये दवाळ  आलेली आहे. या याम ये आप याला 
शहराम ये नागर काचंा आरडाओरडा न होता दवाळ  सगळयांना सुखसमृ द ची 
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जा यासाठ  आपण सात याने पाणी आ ण लाईट या दोन  जीवनाव यक गो ी आहेत 
यासाठ  याच ववेचन सवानी शासनाला पटवून दल पाह जे क  या ठकाणी 

पा या या बाबतीत जे अिधकार  कामचुकारपणा करतात यांची जबाबदार आहे, नैितक 
जबाबदार  प दतीने यांनी काम केले पा हजे. दवाळ म ये म हलांना व छते या 
बाबतीत पा याच माण जा तीचे लागते आ ण यातून पा याच वेळेच बंधन ह  िन य 
नेमाने  वेळेवरच सोडवणे गरजेच असत.ं एवढेच या ठकाणी बोलतो आ ण थांबतो.  

मा.ल मण उंडे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आयु  
साहेबांनी जे सांिगतलं ते सवाना कळल असेल पण मला एकह  श द कळला नाह . 
याच कारण सांगतो साहेब आ ह  आम म ये असताना वीस वष नोकर  केली आहे. 

ितथे कधीह  पा याचा  आला नाह . परंतु पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये 
आ ह  फ  पा यावरती िनवडून आलो आहे. आ ण तो पा याचा  आ ह  दड वष 
सोडव ूशकलो नाह  हे आमच अपयश आहे. सं याकाळची आ हांला भीती वाटायला 
लागली. मला बॉडरवरती दु मनाची िभती न हती वाटली. परंतु आता सं याकाळचा 
फोन जर वाजला तर फ  पा याचा  दुसरे काह  नाह . आ ण माता-भिगनी, यांची 
चुक  नाह  साहेब. या पाणी भरत असतात. टॅ स भरत असतात आ ण मा या दघी 
प रसराम ये माजी सैिनक आहेत. ते येकवेळ  माजी नगरसेवकांकडे जातात, आ ह  
टॅ स भरतो असे सांगत असतात हे सव ते करत असताना आपण यांना पाणी देऊ 
शकत नाह  तर आ ह  झीरो आहेत. माता भगीनीचा सं याकाळ  आ हाला फोन आला 
तर या हणतात आ ह  काय जीव दयायचा का. साहेब खर सांगायच हणजे पहाटे 
चार-चार वाजता फोन येतात तु ह  जागेवरती या आ ण पाहुन जा. मले रयाचा आजार 
असतो ना तो बरोबर सं याकाळ  ताप येतो. तर आता िभती वाटते क  आ हाला 
मले रया तर नाह  झाला. तर माझी महापौर साहेब वनंती आहे क  या यावर कारवाई 
करावी. आ ण खरच आ ह  आताच आयु  साहेबांना सांगतो आ ह  वॉडात या 
नागर कांना पाणी देऊ शकलो नाह . दघीम ये काह  टा या बांधून काह  उपयोग 
होणार नाह . एवढं बोलून थांबतो जय हंद, जय महारा .   
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मा. महापौर  - उप थत सव नगरसद य, नगरसद या या सवानी पा या या 
वषयावर चचा केलेली आहे. सवा या भावना ल ात घेऊन आज मी आयु  साहेबांना 
आदेश करतो. 

[ सभागृहात ग धळ ] 

मा. महापौर  -  द ाकाका दोन िमिनटे थांबा ना तु ह . पा याचा वषय चालला आहे 
आ ण इथे कोणतेह  वषय काढताय. आठ दवस झाले शहरातील पा याची थती 
सगळयात चांगली आहे. या या भागात पाणी नसेल याने उभे राहून सांगावे क  
वॉडात पाणी नाह . अनिधकृत नळ कने शनची आज शेवटची मुदत होती. आज मी 
पाणीपुरवठा वभागाला आदेश देतो. अनिधकृत नळजोड कने शनची मुदत अजुन १५ 
दवस वाढवा. १५ दवसांपयत जे अिधकृत क न घेतील ते घेतील. नंतर ते कने शन 
तु ह  तोडून टाका. २४x ७ चे शहराम ये जे काम चालू आहे या एज सीला आपण 
स  ताक द दयावी. येणा-या सात म ह या या आत आपण काम क न यावं. आ ण 
सव नगरसद यांना मी वनंती करतो येक भागाम ये २४x ७ चे काम चालू आहे. 
यांना सहकाय क न आपण ते लवकरात लवकर २४x ७ चे काम पूण कराव. 
याचबरोबर काडावा यांना सांगून पाणीगळती लवकरात लवकर रोखावी. रावेत बंधा-

याचा वषय आप याकडून सांगायचा राहून गेला. जो इ रगेशन वभाग आहे तो बंधारा 
बांधणार आहे यां याकडून तो आपण लवकरात लवकर सांगून बांधून यावा. सिचन 
िचखले आपण जो गहुंजेचा वषय घेतला आप या कोठयातून ते पाणी घेत नाह त 
यामुळे यांचा आ ण आपला काह  पा याचा वषय येत नाह . याचबरोबर पंपर  

िचंचवड शहरात राहुल कलाटनी सांिगतले माणे शहरातील सव र ते, फूटपाथ मोकळे 
करावेत हे मी प कार बंधुना गे या दड म ह यांपूव  सांिगतले होते. आज मी 
या ठकाणी आयु ांना देखील सुचना करतो क  येणा-या म हनाभरा या आत आपण 
सवजण शहरातील ३० मी., ४५ मी., २४ मी. आ ण १८ मी. या र या या कडेचे सव 
फुटपाथवर ल टप-या काढून फुटपाथ मोकळे करावेत. हे देखील तु हाला मी या 
िनिम ाने सांगतो.  
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मा. माधवी राजापुरे – मा महापौरसाहेब वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.       

ठराव मांक- ३०२              वषय मांक- १ 
दनांक- ३१/१०/२०१८              वभाग- मा. आयु   
 
         संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव     
                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९१६  
                   द.१८/०७/२०१८  
                ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २५६ द.६/०९/२०१८ 
                ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २७४ द.२७/०९/२०१८ 
  

पंपर  िचंचवड मनपा मा.महापािलका सभा ठराव .९१० द.२३/०८/२०१६ 
अ वये पं.िचं.मनपा या वतीने पी.एम.पी.एम.एल. ६०:४० या त वानुसार घे यात 
येणा-या १५५० बसेस पैक  ५५० वातानुकूिलत बसेस ए.एस.आर.ट .यु. या क  
शासना या अंिगकृत सं थेकडून घे यास, १०० बसेस पुणे व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ६०:४० या त वानुसार खरेद  कर यास व उव रत ९०० बसेस 
माकट फायना स मेकॅिनझम या माणे महामंडळा या ठरावा माणे गठ त ४ सद य 
सिमतीने ठर वले या पेिस फकेशन व सेवा तर करारा माणे मा यता दे यात आली 
आहे. आज रोजी पी.एम.पी.एम.एल. कडून फ  २०० बसेस खरेद  झा याचे समजते. 
सुमारे दोन वषापुव  मा यता देवून सु दा पी.एम.पी.एम.एल. कडून बसेस खरेद स 
अ यंत वलंब होत आहे प रणामी शहरातील सावजिनक वाहतुक यव थेवर वपर त 
प रणाम होत आहे. यामुळे पी.एम.पी.एम.एल. या मागणीनुसार व पेिस फकेशन 
नुसार लेखा वभागाकड ल बसेस खरेद  या तरतूद मधून बसेस मनपा माफत खरेद  
क न पी.एम.पी.एम.एल.ला उपल ध क न देणे बाबतचा वषय धोरणा मक बाब 
हणून मा यता देणेत येत आहे.  

मा. िसमा चौगुले – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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मा.पंकज भालेकर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
या ठकाणी पीएमपीएमएलचे माने साहेब असतील तर यांनी खुलासा करावा. १५५ 
कमचार  यांनी वग केले कंवा नाह  यानंतर हा वषय मंजुर करावा.  

मा. द ाञय साने - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह, स मा 
महापौर साहेब, आयु  साहेब आप याला वनंती आहे हा जो पीएमपीएमएलचा वषय 
आणलेला आहे. तो एक तर सद य ताव आहे. मा.आयु  साहेब हा सद य ताव 
आहे. या याबाबतीत महापौर साहेब आप याला वनंती करतो क  आयु ांनी याबाबतीत 
खुलासा करावा. सद य ताव आपण इं लीमट करणार आहात का आयु साहेब 
आपली पीएमपीएमएल या दवशी तावीत झाली यानंतर आतापयत जे पैसे दलेत 
कंवा आतापयत बसेस घेतले या आहेत. या यापूव  घेतले या आहेत. आपण घेऊन 
दले या आहेत का पीएमपीएमएलने घेतले या आहेत. याचा स व तर खुलासा करावा. 
नंतर मा. आयु साहेब मला बोलायचे आहे. 

मा. एकनाथ पवार - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह, खरतर 
हा पीएमपीएमएलचा वषय ितस-यांदा जीबी या वषयप केवर आला आहे. याचे 
कारण असं आहे क  आप या सगळयांनी एक वनंती केली होती. पीएमपीएमएल या 
अिधका-यांबरोबर नगरसेवकांची बैठक झाली पा हजे. आ ण ती बैठक आपण 
अटो ल टरला घेतली. मी असं हणणार नाह  क  सं या कती होती. परंतु या 
महापािलकेम ये मा. महापौरांनी एखाद  गो  सांिगतली क  पूण बैठक बोलावली. दोन-
तीन बैठका झा या. पोिलसांसमवेत बैठक झाली. पीएमपीएमएलची बैठक झाली, 
याम ये सव स मा. सद यांनी सांिगतले १५५ कमचा-यांचा मु ा. नंतर पंकज या 

पाहु यांना आपण पीएमपीएमएल मधुन पीसीएमसीम ये काम करायला लावल होतं  
मला असं वाटते क  ते भेटले नाह त. कारण आठवडयापूव च यांना रलीज केले आ ण 
कामह  यांना पुढ या काळाम ये या महापािलकेम ये दले जाणार आहेत. हा वषय 
किमशनर साहेब मंजुर करणार आहेत कंवा नाह . पीएमपीएमएल या बसेस खरेद  
कर यासंदभात हा मु ा आहे. खरतर कोणीह  बसेस घेऊ दया, पीएमपीएमएलने घेऊ 
दयात कंवा पीसीएमसीने घेऊ दयात. बसेस या लोकां या सेवेसाठ  आपण देत आहोत 
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आ ण आपण ब-याच वेळा अशी प र थती हणतो क  आप याला बसेसची सं या 
कमी आहे. बसेसची प र थती वाईट झालेली आहे. जर आपण पीएमपीएमएला हटलं 
तर ते पगारावरती पैसे जाऊ शकतात कंवा बोनसवरती पैसे जाऊ शकतात. या 
हेतूसाठ  खरतर आपण हे पैसे दे याचा य  करतोय. तर हेतू हा बस खरेद चा आहे. 
जर या शहराम ये आप याला चांग या बसेसची गरज आहे. लवकरात लवकर बसेस 
आ या पा हजेत अशी जर आपली मानिसकता आहे. जर ती प र थती असेल तर 
पीएमपीएमएल या बसेस या लवकरात लवकर आप या ता यात आ या पा हजेत 
याचा फायदा या शहरात या लोकांना होणार आहे. हा सद य ताव आहे. सद य 
तावावर िनणय काय घेऊ शकतात तो किमशनर साहेबांचा अिधकार आहे. सगळया 

जणांना येकाला बोलावेसे वाटते. काह  वषय कंवा एखाद  गो  किमशनरसाहेबांनी 
होणार नाह  हटलं तर होणार नाह . अशाह  प दतीची उदाहरणे आहेत ना. आप या 
थायी सिमती या सद यांना जर मनापासून असं वाटतयं क  लवकरात लवकर बसेस 

आ या पा हजेत. लवकरात लवकर या शहरा या ता याम ये लोकां या सेवेसाठ  
चांग या बसेस आ या पु यामधून पंपर  आ ण पंपर मधून पु याला जायला लवकरात 
लवकर सु वधा िमळा या पा हजेत यासाठ  सगळया वषयांवरती चचा केली पा हजे ह  
मानिसकता तर सगळयांचीच आहे. पण एखादया वषयावर नाह  केली चचा. 
या याम ये चुक चं तर आपण काय कर त नाह  ना. चुक चे केलं तर याला वरोध हा 
१०० ट के केला पा हजे. खरतर आपण सभागृहाम ये पाणीपुरवठया या संदभाम ये 
माग यावेळेस सहा तास चचा केली. आजह  तीन तास चचा केली. हणजे चचा 
कर याम ये आपण कुठ या प ाला अडवतोय. याच हणण दाब याचा य  करतोय 
अशी प र थती काका नाह . मा. महापौर साहेब आप याला या िनिम ाने वनंती 
करतो क  हा वषय मंजुर क न आपण पुढचा वषय यावा ह वनंती.  

मा. राहुल कलाटे -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. पंपर  
िचंचवड आ ण पुणे महानगरपािलका िमळून पीएमपीएमएल झाली. महापौर साहेब या 
ठकाणी पीएमपीएम या काह  गो ींकडे मला आपले ल  वेधायचे आहे. आज आपण 
पा हलं तर पीएमपीएम या टोटल २०९६ बसेस आहेत. यात या १५७७ बसेस या 
पीएमसीकडे आहेत. ५१९ बसेस या पंपर  िचंचवडकडे आहेत. आपण जर पा हलं तर 
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या ाय हेट  बसेस  ५१ पये ित  कलीमीटर या प दतीने पीएमपीएमएल पैसे देते.  
यात महाल मी अटोमोबाईल १४३, महाल मी ा सपोट १४३, ाय हल लाईन १५४, 

बी ह जी इंड या ११०, आ ण १०३ हणजे अशा साहेब ६५३ बसेस आज भाडेत वावर 
पीएमपीएमएलकडे आहेत. यांचे जर रोज पा हलेतर ५५३ बसेस या रोज ८० हजार 
कलोमीटर र यावर  धावत आहेत. तर हया ८० हजार कलोमीटरसाठ  आपण ५१ 
पये माणे धरलेतर रोज या ाय हेट बसेसला पीएमपीएमएल चाळ स लाख ऐंशी 

हजार पये देतेय. तर आपला जो ह सा आहे ६०-४० या माणात आपलं आ ण 
यांचे वाटप आहे. या माणात आपण यांना पैसे देतो या माणात ते आप याला 

सु वधा देतात. पंपर  िचंचवड शहराला २०१९ मधुन फ  ५१९ बसेस चालतात हणजे 
आज रेिशओ माण े२०० बसेस आप याला कमी आहेत. मी माग या वेळेस पण गुंडे 
मॅडमला वचारले होते क  तु ह  ऑलरेड  आ हाला २०० बसेस कमी देताय. तर 
अगोदर तु ह  या बसेस द या पा हजेत. सागर आंगोळकर आ ण राज  गावडनी हा 
सद य ठराव का केला. साहेब या यावर काय कायवाह  करतील हा पुढचा भाग आहे. 
हया यात सु दा पा हलं क  चौ या ट यातील भाडे त वावर बसेस या करारातील 
अट नुसार ४०० सीएनजी बसेस घे यात येत आहेत. महामंडळातह  ४०० बसेस घे याची 
िन वदा काढली आहे. इकडे आपण ह  २०० बसेस घेऊन यांना दयाय या हणतोय. 
असे असताना आपण आजपयत पीएमपीएमला ६१८ कोट  पये दले आहेत. महापौर 
साहेब आप या शहरातील नागर कांना चांगली सु वधा िमळावी, प लक ा सपोट 
चांग या कारे िमळावे. हणून खरतर या पीएमपीमएलचा हेतू होता. परंतु आपण 
आजपयत ६१८ कोट  पये दले यांना. जे हा पासून पीएमपीएमएल अ त वात आली 
आहे. तर या माणात आपण सेवा घेतली का. तर या माणात आपण सेवा देतोय 
का. याचसु दा कोणी मॉिनटर ंग करतेय कंवा नाह . आज २०० बसेस कमी आहेत या 
आपण मागून घेतोय का. साहेब, जस आपण हणतोय क  या शहरासाठ  सेकंड 
कायालय ठेवावे. आयु ांना बसू दया अित र  आयु ानंा बसू दया कोणालातर  बसू 
दया. हणजे आजह  आपण २०० बसेस घेतोय ितकडे पीएमपीएमएलने ४०० बसेसचे 
टडर काढले आहे. असं असताना आपणह  परत २०० बसेसचा ठराव करतोय. यां या 
४०० बसेसम ये आपली कॉ ं यूशन आहे का याचा खुलासा करावा. खुलासा करताना हे 
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पण वचारा क  पीएमपीएमएल का असावी क  जेणेक न शहरातील नागर कांना सव 
सामा य माणसाना ती वापराता यावी. हे वापरत असताना यांनी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकाकडून फ  आप याला लागणारे पैसे यावेत या कोनातून न पाहता 
या शहरातील नागर कांना चांग या सु वधा देत असताना आज पयत आप याला २०० 
बसेस कधी द या याचा देखील खुलासा आपण करावा. क  जेणेक न आप या 
शहरातील जनतेला पीएमपीएमएल या सु वधा देता येतील. नाह तर फ  आपण पैसे 
देतोय परंतु या माणत आपण आप या नागर कांना सु वधा नाह  द यातर कुठेतर  
आपण कमी पडतोय अशी भावना आप याह  मनात येईल. यामुळे तो खुलासा करावा, 
ध यवाद.  

मा. महापौर – मा. आयु साहेब यांनी खुलासा करावा. 

मा. आयु  - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह, आता जो वषय 
वषयप केवर आहे या याम ये या वेळेला अंितम िनणय सवसाधारण सभा घेईल 
या या अंमलबजावणी या वेळेला याची कायदेशीर र या तपासणी क न मगच 

अंमलबजावणी आयु ां या वतीने कर यात येते. या अनुषंगाने मला सांगावयाचे आहे 
क  आतापयत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण पुणे महानगरपािलका यां या 
संयु  वदयमाने पीएमपीएमएलने हा खरेद चा ताव आतापयत राबवीत आलेली 
आहे. यावेळेला देखील यापुव चा जो आपला ठराव आहे या या अनुषंगाने बसखरेद ची 

या ह  पीएमपीएमएल या मा यमातून सु  आहे. स या ४०० सीएनजी बसेसची 
खरेद  ह  या ट याम ये सु  असुन याची िन वदा अंितम ट याम ये आहे. 
यासोबतच ५०० इले क बसेसची खरेद  या देखील स या सु  आहे. यामुळे 
माझी वनंती आहे क  या संपूण खरेद येम ये ६०-४० या त वावर ६० ट के भाग 
हा पीएमसीचा आ ण ४० ट के भाग हा पीसीएमसीचा अशा प दतीने आपण कॅ पटल 
ए सपड चर फायना स करतो. या अनुषंगाने यापुव  झाले या ठरावानुसार काह  बसेस 
हया थेट खरेद  करतात तर काह  बसेस हया माकट फायना स प दतीने खरेद  
कर याचा िनणय झालेला होता. मा  या याम ये सुधारणा क न आता थेट खरेद न 
आपणच आप या फायना संग प दतीने सगळया बसेस खरेद  कर याची स या 
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या सु  आहे. माझी सभागृहाला वनंती आहे क  संपूण िनयोजना या अनुषंगाने 
पीएमपीएमएल या मा यमातील जी खरेद  आहे या यासाठ  आपला जो ४० ट केचा 
शेअर आहे तो आपण मंजुर करावा. आ ण ठरावानुसार यापुढे जो क  ठराव होईल 
या या अनुषंगाने कायदेशीर अंमलबजावणी करणेत येईल.  

       यानंतर सदरचा  ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
       अनुकूल - ८१        ितकूल – ०  
     अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी 
कट केले.       

                                  ----- 
मा. स वता खुळे – मा. महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक – ३०३                    वषय मांक - २  
दनांक- ३१/१०/२०१८                    वभाग – मा. आयु     
       

        संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१७/का व/५९०/२०१८  
                 द.०६/०९/२०१८  
              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१४६ 
                 द.११/०९/२०१८  
  कॉलेज ऑफ फजीशीयन एँड सजन, मुंबई यांचेमाफत घे यात येणारा 
सी.पी.एस. अ यास म पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती 

णालयाम ये सन १९९८ पासुन सु  कर यात आलेला आहे. या अ यास माकर ता 
कॉलेज ऑफ फजीशीयन एँड सजन, मुंबई यांचेमाफत वेश या राब वणेत येत 
असुन यांचे माफतच उमेदवार/ व ाथ  यशवंराव च हाण मृती णालयाम ये 
सी.पी.एस. अ यास माकर ता पाठ वले जातात. तसेच सदर अ यास माकर ता 
मनपामाफत व ा याकडून कोणतेह  शु क आकारले जात नाह . कॉलेज ऑफ 
फजीशीयन एँड सज स, मुंबई यांचे माफत सन २०१८ मधील वेश ये बाबतचे 
िस द केले या मा हती प काम ये सदर अ यास माकर ता पाठ व या जाणा-या 
व ा याकडून र. . ४,५०,०००/- व सं थे या को या मध या व ा याकडून 
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र. .९,००,०००/- इतके शु क आकारणी करणेबाबतची तरतुद नमुद केलेली आहे. 
यामुळे, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयामाफत 

घे यात येत असले या सदर अ यास मासाठ  येणा-या व ा याकडून शु क आकारणी 
संदभात िनणय घेणेसाठ  मनपा तरावर मा. आयु  सो यां या आदेशा वये मा. अित. 
आयु  १ यां या अ य तेखाली मुलेप, कायदा स लागार व आरो य वै क य अिधकार  
यांची सिमती गठ त कर यात आलेली होती. सदर सिमतीची सभा द.३०-०८-२०१८ 
रोजी पार पाडली आहे. यामुळे सिमतीने सी.पी.एस. अ यास माकर ता व ा याकडून 
कती शु क आकारावे याबाबत अ य सं थांकडून मा हती आलेली असता, यांचेकडून 
ित व ाथ  ९ ते १० लाख पये इतके शु क आकारले जात अस याची त ड  मा हती 

दे यात आलेली आहे. पंपर  िचंचवड मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयात 
सी.पी.एस. अ यास मासाठ  वेश घेतले या व ा याना मनपामाफत दे यात येणारे 
टायपड, सदर अ यास मासाठ  नेम यात आले या Hon. Doctor (Teacher) यांना 
दले जाणारे मानधन व सी.पी.एस. इ सपे शन व र युअल चाजस या सव बाबी 
िमळुन येक व ा यामागे सरासर  दोन वषाचा खच र. . ७,८४,८००/- इतका येतो. 
सदरचा खच वचारात घेता, सी.पी.एस. व ा याकडुन येक  र. . ४.५० लाख ित 
वष या माणे एकुण र. . ९ लाख (दोन वषासाठ ) असे शु क आकार यास तसेच 
पंपर  िचंचवड मनपा आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  यां याकडुन अ यास मासाठ  
कुठलेह  शु क न आकारता, र. .९ लाख पयांचा ५ वषाचा बाँ ड िलहुन घे यास 
सिमतीने िशफारस / िनणय दलेला आहे. तर , सिमती या िशफारशीनुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वायसीएम णालयात सन २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन 
वषासाठ  सी.पी.एस.अ यास मासाठ  वेश घेणा-या येक व ा याकडून येक  
र. .४.५० लाख ितवष इतके शु क आकारणी करणेस तसेच पंपर  िचंचवड मनपा 
आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  यां याकडुन अ यास मासाठ  कुठलेह  शु क न 
आकारता, र. .९ लाख पयांचा ५ वषाचा बाँ ड िलहुन घे यास मा यता देणेत येत 
आहे. 
मा. संिगता भ डवे - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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         अनुकूल - ८१           ितकूल- ० 

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

                       ------ 

मा. राहुल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब तु ह  ह  जी फ सांगताना 
साडेचार लाख पये ती फजीबल होते का नाह  ते पहा. आपण म ह याला पंचवीस 
हजार पये या मुलांना इ से ट ह पण देणार. दुस-या बाजूला इ सपे शन फ पण 
वीस लाख पये आपण सीपीएमला देणार. साडेचार लाख पये म ये हे बसणार काय. 
याची तपासणी आपण करावी.   

मा. अचना बारण े– मा. महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 

ठराव मांक – ३०४                     वषय मांक - ३  
दनांक - ३१/१०/२०१८               वभाग – मा. आयु  
 
             संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                       .लेखा/६/का व/१०३११/२०१८ द.३१/८/२०१८  
                    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१६५ 
                       द.११/०९/२०१८  
 
        आरो य कायकार  अिधकार  आरो य मु य कायालय यांनी द.२९/०८/२०१८ 
चे तावा वये मा. े य अिधकार  अ े य कायालय यांनी यांचेकड ल प  मांक 
(१)अ ेका/आ१/का व/७०२/२०१८ दनांक१८/८/२०१८(२) अ ेका/आ१/का व/४०३/१८ 
द.१८/८/२०१८(३)अ ेका/आ१/का व/६०४/२०१८ द.११/७/२०१८अ वये जगीकरणा ारे 
साफसफाई या लेखािशषावर र. . १,७५,००,०००/- वाहन इंधन या  लेखािशषावर 
र. .३५,००,०००/- तसेच घरोघरचा कचरा गोळा करणे या कामासाठ  
र. .३५,००,०००/- इतक  तरतूद आरो य मु य कायालयाकड ल घनकचरा यव थापन 
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या लेखािशषातून वग कर याची वनंती केली आहे. संपूण महानगरपािलका े ातील 
कचरा वाहतुक खाजगीकरणा ारे करणेची िन वदा कायवाह  मु य कायालयामाफत  
करणेत येणार होती. व सदरचा खच आरो य मु य कायालयामाफत होणार होता. 
तथा प सदरची िन वदा कायवाह  अ ाप लं बत  असलेने सदर नमूद लेखािशषावर ल 
तरतूद े य कायालयात कमी पडत असलेने  तावात नमूद माणे तरतूद 
र. .२,४५,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  पंचेचाळ स लाख फ ) वग  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,४५,००,०००/-) 

मा. आरती च धे – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.   
         यानंतर सदरचा  ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
         अनुकूल - ८१           ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट 
केले. 
                                ------- 
 

मा.बाब ूउफ ेमकुमार नायर – मा. महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल 
माणे ठराव मांडतो.  

 

                                                 वषय मांक - ४  
दनांक - ३१/१०/२०१८                वभाग – मा. आयु  

 

 

             संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                      .लेखा/०६/का व/१०७६०/२०१८ द.१४/९/२०१८  
                   २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१८१ 
                      द.१८/०९/२०१८  
 

         े य अिधकार  ग े य कायालय यांनी द.२८/०८/२०१८ चे 
तावा वये ग े य कायालयाकड ल थायी अ थापना लेखािशषावर ल तरतूद माहे 

स टबर २०१८ ते माहे फे ुवार  २०१९ या म ह यांक रता वेतन अदायगी क रता तरतूद 
कमी पडत अस याने र. .७०,००,०००/- तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली आहे. 
र. .६२,६५,०००/- तरतूद केलेली असुन र. .६२,९९,४८५/- खच झालेले असून 
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र. .७,००,५१५/- तरतूद िश लक आहे. ग े य कायालयाकडे वाहनचालक, 
लेखािधकार , लेखापाल, िल पक यांची न याने िनयु  कर यात आलेली आहे. तसेच 
मा.अ य , भाग सिमती व शासन अिधकार  खाजगी वाहन वापर कर त आहे 
यांचे बल अदायगी साठ  वतं  लेखािशष नाह  थायी अ थापना लेखािशषातुन 

तरतूद खच  टाकणेत येत आहे यासाठ  र. .७०,००,०००/- वाढ व तरतूद ची 
आव यकता आहे. अखिचत िनधीतून थायी अ थापना लेखािशषावर र. .७० लाख 
वाढ क न वग करणेस मा यता देणेत यावी.  
मा. ानदेव थोरात – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा. नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माण ेउपसूचना मांडतो- मा. थायी 
सिमती सभा ठराव मांक 3149, दनांक 11/09/2018 अ वये मा यता वचारात 
घेवून नागरव ती व वकास योजना वभागाकड ल 2018-19 या अंदाजप कातील पान 
मांक (322) मांक (4) मधील इतर क याणकार  योजना मधील उपलेखािशष 

अनु मांक 11 इतर योजना / काय म या उपलेखािशषावर ल तरतूद मधून कर यास 
तसेच याकामी लाभाथा या सं येत वाढ झा यास 31/03/2019 अखेर पयत या 
कालावधीत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६६ नुसार सदर योजना 
राब वणेकामी आव यकते नुसार इतर लेखािशषावर ल भांडवली / महसुली अखिचत / 
िश लक रकमेमधून आव यक ती र कम नागरव ती व वकास योजना वभागातील 
इतर क याणकार  योजना मधील उपलेखािशष अनु मांक 11 इतर योजना / काय म 
या लेखािशषावर वेळोवेळ  ाधा याने वग करणेस मा यता दे यात यावी तसेच 
मा. थायी सिमती ठराव . ३३८० दनांक २३/१०/२०१८ अ वये मा यता वचारात 
घेऊन सदर क प राब व यासाठ  खचाची तरतूद ाथिमक िश ण वभागातील ई 
लिनग कूल वर ल पान . २९९ अ.नु. ४९ या लेखािशषामधुन खच कर यात यावी 
सदर क प सन २०१८-१९ म ये राब व यासाठ  जादा खचासाठ  ाधा याने पान . 
२९९ अ.नु. ४९ ई लिनग कुल या लेखािशषावर ाथिमक व मा यिमक वभाग तसेच 
इतर वभागातील अखिचत रा हलेली तरतूद व इतर वभागास न लागणार  तरतूद 
वेळोवेळ  ाधा याने वग करण कर यास मा यता देणेत यावी तसेच खालील न वन 
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कामे अंदाजपञकात समा व  क न कामास शासक य मा यता देणेत यावी व 
आव यक तरतूद वाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ.
. 

अ.
. 

शासक य 
र. . 

सन २०१८-
१९ चा मुळ 
अंदाज 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद र. . 

घट 
करावयाची 
तरतूद र. . 

सन २०१८-
१९ ची 
सुधार त 
तरतूद 

१ भाग . ३ 
मोशी येथील 
मोरया कॉलनी, 
फातीमानगर, 
खानदेशनगर, 
संत ाने र 
नगर इ ठकाणचे 
र ते अदयावत 
प दतीने 
वकसीत करणे.   

- - २५००००००० ०  ५०००००० ० ५०००००० 

२ भाग . ३  
च-होली/  मोशी 
येथील उवर त 
ठकाणचे र ते 
अदयावत 
प दतीने 
वकसीत करणे.  

- - २०००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

३ . . ३ येथील 
आदशनगर 
मधील 
ड .पी.र ते 
वकसीत करणे.  

२३ ११५ २५००००००० ७५०००००० ० १००००००० ६५०००००० 

 एकूण    ७५०००००० १००००००० १००००००० ७५०००००० 

    

 तर  सदर या तावास मा यता देणेत यावी. तसेच सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकातून वशेष योजना लेखािशषातील कामांसाठ  सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकाम ये कर यात आले या शासक य मा यते या तरतूद  कामकाजा या 
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ीने अपुर  पडत असून सदर शासक य मा यतेनुसार काम करणे श य होणार नाह  
असे वाटते तर  सदर कामां या शासक य मा यतेत वाढ करणे आव यक अस याने 
खालील माणे सदर कामां या शासक य मा यतेत वाढ करणेस मा यता देणेत यावी.  

अ
.

. 

अंदाजपञका
तील पान 
./अ. . 

लेखािशष  कामाचे नाव सन २०१८-१९ 
मधील 
अंदाजपञक य 
र कम 

वाढ करावयाची 
अंदाजपञक य र कम 

१ ३४/१०६ वशेष 
योजना  

आकुड  स.नं. १७३ 
पै.(िस.स.नं. ४६६१ पै.) येथील 
कोहली वखारजवळ ल १८.०० 
मी. ड .पी.र ता वकसीत 
करणे.  

६० लाख  ६.०० कोट  

२ ४५/६९ वशेष 
योजना  

भाग . १४ मधील 
ववेकनगर, तुळजाईव ती 
भागातील ड .पी.र यांचे 
मजबुतीकरण/सुधारणा/नुतनी
करण/काँ ट करण करणे.  

१५ लाख १५.०० कोट  

३ ४५/७० वशेष 
योजना 

भाग . १४ मधील आकुड  
पालखी मागाचे आकुड  मनपा 
दवाखाना ते खंडोबामाळ 
चौकापयत या र याचे 
काँ ट करण करणे. 

१५ लाख १५.०० कोट   

 

तसेच सन २०१८-१९ या आिथक वषात खालील नमुद केले या कामांची 
आव यकता असून सदर कामामुळे शहरा या सौदयात व लौक कात भर पडणार आहे.  
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अनु 
. 

कामाचे नाव अंदाजप क य र कम 
पये 

आव यक तरतुद 
र कम पये 

१ . ं . २६ पंपळे िनलख-र क चौक येथील 
बी.आर.ट .एस. र यालगत िमिलटर  ह त 
भारताचा रा वज उभारणे व इतर था. अनु. कामे 
करणे 

५०,००,०००/- ३४,००,०००/- 

तर  वर नमूद केले माणे सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पात सदर कामांचा 
न याने समावेश करणेकामी व शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच सन २०१८-१९ 
या आिथक वषात खालील नमुद केले या कामांची आव यकता असून अंदाजप कातील 
जु या कामांचे नाव वगळून न वन नावां या कामांचा समावेश करणे गरजेचे आहे.  

अनु 
. 

अंदाजप क सन २०१८-१९ मधील कामाचे नाव बदली कराय या 
कामाचे नाव 

अंदाजप क य र कम 
पये 

१ पंपळे िनलख भाग .५४ येथील महादेव 
मंद रामागील प रसरात नद कडेने संर ण िभंतीच े
काम करण ेव इतर अनुषंिगक थाप य वषयक 
कामे करणे. 

. ं . २६ वाकड- 
कावेर नगर पोिलस 
वसाहती लगत 
िसमािभंत बांधून 

िभंतीवर समूह िश प 
उभारणे 

४,००,००,०००/- 

 
तर  वर नमूद केले माणे सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पात सदर जु या 

कामां या नावा ऐवजी न वन नावाचे कामाचा समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 
तसेच . . ३ च-होली/मोशी येथील वकास आराखडयातील र यांचे कामे 
स थतीत मोठया माणात चालू आहेत. सदर वकास आराखडयातील र यांम ये 
जु या काळातील व हर  पुणपणे बािधत होत अस याने सदर या वह र  बंद करणे 
आव यक आहे. सदर बंद कर यात येणा-या व हर या मनपामाफत यो य तो मोबदला 
दे यास मा यता देणेत यावी. तसेच  मा. थायी सिमती ठराव . ३३३० द. 
१६/१०/२०१८ अ वये अित र  आयु  (२) यांनी याचेकड ल प  . 
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सु व/५/का व/४०४/२०१८ द. ३०/०८/२०१८ अ वये सामा जक सुर तता उप म 
या लेखािशषावर र. . २ कोट  ५० लाख प  . सु व/५/का व/४०३/२०१८ द. 
३०/०८/२०१८ अ वये ठेकेदार  प तीने सुर ा यव था लेखािशषावर र. . १३ कोट  
तरतुद वाढवुन िमळ याची वनंती केलेली आहे.  यात ॅ फक वाडन मदतनीस यांचा 
कमान वेतन दर द. ०१/०४/२०१८ पासुन र. . ११८२४.७१ ऐवजी र. . २१,५१२/- 
झालेला आहे. रखवालदार मदतनीस यांचा कमान वेतन दर  द. ०१/०४/२०१८ पासुन 
र. . ११८२४.७१ ऐवजी र. . २१,५१२/- झालेला आहे. याकर ता ठेकेदार  प तीने 
सुर ा यव था लेखािशषावर र. . १३ कोट  व अ वये सामा जक सुर तता उप म 
या लेखािशषावर र. . २ कोट  ५० लाख तरतुद वाढवुन िमळणेची वनंती केली आहे. 
अखिचत िनधीतुन ठेकेदार  प तीने सुर ा यव था लेखािशषाकर ता र. . ५ कोट  व 
सामा जक सुर तता उप म या लेखािशषाकर ता र. . १.५० कोट  अखिचत िनधीतुन 
वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच भाग .३ िचखली येथील अनाथ 
आ म ते देहु आळंद  र याला िमळणारा ३०.०० मी ड.पी. र ता वकिसत करणे 
(िन वदा  ३०/५४-२०१७-१८) िन वदा र कम पये १,८६,७१,९८९/- हे काम, ठेकेदार 
मे. पे हे कं स शन यांना िमळालेले असून, सदरचे काम कर यास स थतीत २५% 
जागा मनपा या ता यात आली अस याने, सदर काम कर याचे आदेश अ ापह  
ठेकेदारास देणेत आलेले नाह त. सदर कामातून वषयांक त र ता करणेत येणार होता. 
तथा प, र याने बाधीत जागा संबंिधत मालकांनी मनपास दे यास तयार  न 
दाख व याने, सदरचा पुण लांबीचा र ता करता येत नस याने, मनपा या ता यात 
असलेला र ता वकसीत क न, उवर त िश लक राहणा-या रकमेतून, भाग  १ 
िचखली मधील सोनवणेव ती, शेलारव ती व इतर आव यक ठकाणी असले या 
र यांचे मजबुतीकरण क न डांबर करण करणे आव यक आहे.  तर  व रल माणे सदर 
काम करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच १) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील 
मौजे पुनावळे येथील मंजुर वकास योजनेतील स.न. १,२,६,८,९, १० व ११ मधील १८ 
मी. ं द र ता ( औ ंध –रावेत बीआरट  ते मुंबई बगलोर हायवे) व मौजे पुनावळे 
येथील  मंजुर  वकास  योजनेतील  स.न. ४४, ५० व ५१ मधील १८ मी. ं द र ता (  
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मुंबई – बगलोर हायवे ते पुनावळे ) ता वत केलेला आहे, सदर र याने बािधत 
काह  े  मानपा या ता यात आलेले आहे. परंतु काह  िमळकत धारक जागा 
ट .ड .आर व एफ.एस.आय. ने ताबा देत नाह  यामुळे सदर भागातील र ता वकिसत 
करता येत नाह . यामुळे नाग रकांची र याअभावी अडचण िनमाण  झाली आहे, 
यामुळे र ता भुसंपादनाने ता यात घेणे आव यक आहे. 
   तर  मौजे पुनावळे येथील मंजुर वकास योजनेतील स.न. १,२,६,८,९,१० व ११ 

मधील १८ मी. ं द र ता ( औ ं ध –रावेत बीआरट  ते मुंबई बगलोर हायवे) व मौजे 
पुनावळे येथील मंजुर वकास योजनेतील स.न. ४४, ५० व ५१ मधील १८ मी. ं द 
र ता ( मुंबई – बगलोर हायवे ते पुनावळे ) महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व न वन भूसंपादन कायदा सन २०१३ अ वये संपादन 
करणेस मा यता दे यात यावी.  

२) पंपर  िचंचवड शहराम ये न याने पोलीस आयु ालय थापन झालेले आहे. 
याअंतगत गु हे शाखा युिनट -२ (सांगवी, वाकड, हंजवड , देहुरोड, तळेगाव दाभाडे, 

तळेगाव एमआयड सी) कर ता कायालय नसलेने पंपर  िचंचवड ह त जागेचा स ह 
करता डांगे चौक, थेरगाव येथील महापािलकेचे सां कृितक भवन (जकात ऑ फस) या 
ठकाणी कोणतेह  कामकाज चालत नस याने सदर सां कृतीक भवन गु हे शाखा 
युिनट -२ (सांगवी, वाकड, हंजवड , देहुरोड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयड सी) 
कर ता उपल ध क न देणेसाठ  मा. पोलीस िन र क, गु हे शाखा, पंपर  िचंचवड शहर 
यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे वनंती केलेली आहे. 

सबब मा. पोलीस िन र क यांना वर ल माणे सुच वलेले डांगे चौक, थेरगाव 
येथील महापािलकेचे सां कृितक भवन गु हे शाखा युिनट -२ (सांगवी, वाकड, हंजवड , 
देहुरोड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयड सी) यांचे कायालयाचे संचलन सुलभ 
हो याचे  ीने कायदेशीर  बाबी  पडताळुन  देणेस  मा यता देणेत यावी.  तसेच  
१) भाग . २ मधील बो-हाडेवाड  वनायकनगर मोशी येथे छ पती िशवाजीमहाराज 
यांचा आ ा ढ पुतळा उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे (पान . ३७ अ. . १५९ )  
या कामाचा सन २०१८-१९ या अंदाजप कात समावेश करणेत आला असून या कामाचे 
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नावांम ये “ भाग . २ बो-हाडेवाड  वनायकनगर मोशी येथे छ पती िशवाजी 
महाराज यांचा आ ा ढ पुतळा उभारणे कामी अनुषंिगक कामे करणे ” असा बदल 
करणेस मा यता देणेत यावी. 

  २) भाग . ५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील ड. पी. र ता वकसीत करणे 
(िन वदा . ५०/४-२०१७-१८) या चालू असले या  कामामधून नवीन भाग . २ 
मधील ड.पी. व  नॉन ड.पी. र यांची कामे करणसे मा यता देणेत यावी. 

  ३) भाग . २ बो-हाडेवाड  येथील ता यात येणा-या गायरान जागेतील 
आर णावर शाळा इमारत बांधण े(पान .५५/अ. .२७) या कामाचा सन २०१८-१९ 
या अंदाजप काम ये समावेश असून या कामास र कम पये १६ कोट  चे खचास 

सुधार त शासक य मा यता दे यात यावी. तसेच मा. महापािलका सभा . २१, ठराव 
. २६२ द. ०६।०९।२०१८ साठ  खाली नमूद माणे दु ती कर यास मा यता देणेत 

येत आहे. यावी.  

 सदर मंजुर ठरावातील पर छेद . ४ मधील ओळ . ११ मधील मजकुर 
“कर या वषयीचे धोरणानुसार कर यास मा यता देणेत यावी.” वगळून याऐवजी 
खालील माणे मजकुर समा व  कर यात यावा. “कर या वषयीचा शासनाचा ताव 
अमा य कर यात येवून याम ये खालील माणे सुधारणा कर यात येत आहे.   

महापािलका े ातील नद  ते िनळ  पुररेषा (िन ष द) े ातील आर ण।र ता 
बािधत िमळकती वा षक मू यदर सूचीत वकसन म मू य वभागात समा व  
अस या तर देखील अशा िमळकतींचे मू यांकन या मू य वभागा या वकसन म 
मू य वभागाचे दरानुसारच करणेत येवून मा. महापािलका सभा ठराव . ७७४ द. 
२०।११।२०१५ व ठराव . ९१५ द. २९।०८।२०१६ नुसार खाजगी वाटाघाट ने मोबदला 
अदा कर या वषयीचे धोरणांस मा यता दे यात यावी..” या माणे दु तीस मा यता 
दे यात यावी. तसेच सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकातील तरतुद म ये वाढ करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष/
कामाचे 
नाव  

        अंदाजपञक आव यक 
असणार  
अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०१८-
१९ या 
अंदाजपञका
त असणार  
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 
र कम 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ कासारवाड  शा ञीनगर येथे 
र ता काँ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना  

न वन न वन ७,००,००,०००    ---   --- 

 घट        

 अखच त कामामधुन 
िश लक र कम  

       

१ दापोड  येथील एल.एस. 
सोनकांबळे रे वे अंडरपास 
येथे ना याची खोली 
वाढ वणे व र ता 

     ७५,००,०००  
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काँ ट करण करणे.  

२ दापोड  येथे इं जिनअर ंग 
टोअर वकिसत करणे.     

      २५,००,००० 

३ फुगेवाड  येथील ७.०० मी. 
र ता वकिसत करणे.   

      ५०,००,००० 

      एकूण ७५,००,००० ७५,००,००० 

   

       तसेच क े ीय कायालय, थाप य वभागा कड ल भाग . २ मधील  खालील वकास कामांचा सन २०१८-१९ च ेअंजाप काम ये समावेश करणसे मा यता देणेत  

       यावी.       
अ. . कामाचे नाव पान 

/अनु 
. 

लेखािशष अंदाजप क य 

र कम पये 
सन २०१८-
१९ ची 
तरतुद 

वाढ घट शेरा 

१  भाग .  २ मधील गट नं ६०६ आर ण १/१४६ 
येथे मा यिमक शाळा इमारत बांधणे.       -     वशेष योजना          

270,000,000               -        10,000,000      

२ 

भाग . २ मधील मनपाचे व वध सां कृतीक 
काय म व ं डा वभागामाफत भर व यात येणा-
या पधासाठ  मंडप यव था करणे.  

     -    
 थाप य 

वषयक कामे 
करणे  

            
5,000,000               -          3,300,000      
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३ 

भाग . २ म ये अ थ वातील मोडकळ स 
आलेली सावजिनक व छता गृह पाडून या 
ठकाणी न वन ी व पुरषांसाठ  सुलभ 
व छतागृह बांधणे 

     -     वशेष योजना            
35,000,000               -          5,000,000      

४ अखच त कामामधून िश लक र कम          
2,005,683,100             18,300,000    

एकूण      -                       -        18,300,000       18,300,000    
 

 

                              तर  वर ल माणे कामे सन २०१८-१९ या अंदाजप कात समावेश क न अंदाजप क य र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी  तसेच या कामांना  

          सन २०१८ - १९ साठ  लागणार  तरतुद  अख त कामामधून िश लक असले या रकमेतून वगाकरण करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच 
    

अ. . कामाचे नाव  
पान 

. अ. . लेखािशष 

सन २०१८-१९ 

अंदाजप कात 
असणार  र कम 

र कम 

सन  २०१८-१९  

मधील तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 

तरतुद 

शेरा 

१ रावेत येथील रे वे 
उ डाणपुलालगत असलेला सेवा 
र ता वकसीत करणे व 

अनुषंिगक कामे करणे. 

    वशेष योजना १०००००००० ० १००००००० ० १००००००० न वन 
काम 

२ मंुबई - पुणे ए स ेस हायवे ते 
भ  श  चौका पयत ४५ 
मी. र ता वकसीत करणे. 

२४ १२८ वशेष योजना ७३००००००० १२००००००० ० १००००००० ११०००००००   
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(भाग - १) 

 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या भ  श  उ ान येथे थाप य वभागामाफत १०७ मीटर उंचीचा रा वज उभारणे व अनुषंिगक कामे कर यात आलेली आहेत. 

सदरचा उभाकर यात आलेला रा वज २४ तास (पावसाळा वगळून) फडकवणे आव यक आहे. सदरचा रा वज व अनुषांिगक सा ह याची चालन देखभाल दु तीची कामे 
करणे आव यक आहे. सदर चालन देखभाल दु तीचे कामामधील व ुत वभातील व ुत यां क  व पाचे काम हे व ुत वभागामाफत व रा वजाम ये दु ती क रता 
रा वज चढ वणे व उतर वणे हे सुर ा वभागामाफत तसेच थाप य वषयक कामे थाप य वभागामाफत कऱणे आव यक आहे. सदर भ  श  येिथल रा वज चालन 
व देखभाल तसेच अनुषंिगक यं णेचे चालन देखभाल दु ती ेवा षक ( 3 वष ) कामाक रता शास कय मा यता र.  ३,००,००,०००/- कोट  तसेच सदर कामास व ुत 
उ ान यास लेखाशीषमधील पान . ३१९ अनु . २ या कामामधून र, . १,००,००,०००/- तरतूद वग कर यास मा यता देणेत यावी. 

अ. . कामाचे नाव  पान 
. अ. . लेखािशष 

सन २०१८-१९ 
अंदाजप कात 

असणार  र कम 
र कम 

सन  २०१८-
१९  मधील 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 
तरतुद 

शेरा 

३ 

वाड . १० म ये बड हॅली या 
उ ानात लो टंग युजीकल संगीत 
कारंजे व म ट िमड या लेजर व 
एल.इ.ड . लाईट बस वणे व 
अनुषंिगक कामे करणे.                  

३१९ २ उ ाने ५०००००००० ९३०००००० ० १००००००० ८३०००००० 

व ुत 
मु य 

कायालय 
( अ 
भाग ) 



219 

 

   

  

४ 
भ  श  उ ान येथील रा वज 
फडक वणे  चालन व देखभाल तसेच 
अनुषंिगक यं णेचे चालन देखभाल 
दु तीकरणे. 

- - उ ाने ३००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

व ुत 
मु य 

कायालय 
( अ 
भाग ) 

 

     मनपाचे ह े य कायालयांतगत भाग माक 31 मिधल अंतगत र यावर ल दवाब ीचे खांब हे 20 ते 25 वषा पुव बस वलेले असुन ते गंजलेले आहेत यामुळे 
धोका हो याची श यता आहे, सदर चे पोल हे अंतगत लहान र यावर असुन या ठकाणी मनपा चे वाहन पोहचु शकत नाह , तसेच ते धोकादायक अस याने यावर चढुन 
कंवा शीड  लावून दु ती काम करता येत नाह . तर  सदरचे सव जुने खांब बदलुन या ठकाणी न वन खांब बस वणे व या अनुशंगाने केबल वायर इ याद  कामे करणे 
आव यक आहे. सदर कामाचा समावेश सन 2018-19 चे अंदाजप कात समावेश नस याने " भाग मांक 31 मिधल पंपळे गुरव व न व सांगवी येथील अंतगत र यावर ल 
दवाब ी चे  जुने खांब बदलणे " ा कामाचा समावेश अंदाजप कात क न सदर कामा कर ता खालील माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी. 

 

अ. . कामाचे नाव  पान 
. अ. . लेखािशष 

सन २०१८-१९ 
अंदाजप कात 

असणार  र कम 
र कम 

सन  
२०१८-१९  
मधील 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 
तरतुद 

शेरा 

५ 
भाग मांक 31 मिधल 
पंपळे गुरव व नवी सांगवी 
येथील अंतगत र यावर ल 
दवाब ी चे  जुने खांब बदलणे 

३१२ ५ व ुत सावजिनक 
सुर ीतता ३००००००० ० ९०००००० ०     
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६ 
भाग मांक ३१काटेपुरम 

चौक ते PWD पा या या 
टाक  पयतचा र ता अ ावत 
प तीने वकसीत करणे. 

४६ ९१ 

वाहतुक सुधारणा 
वषयक कामे 

करणे व पा कग  
जागा वकसीत 

करणे 

५०००००००   ० ४५०००००     

७ 
भाग मांक ३१ फेमस चौक 

ते दश या विध घाट र ता 
अ ावत प तीने वकसीत 
करणे. 

४६ ९५ 

वाहतुक सुधारणा 
वषयक कामे 

करणे व पा कग  
जागा वकसीत 

करणे 

५०००००००   ० ४५०००००     

     सन २०१८-१९ या  अंदाजप कात वशेष योजना लेखािशषात अंतगत खालील नवीन काम ेकर यासाठ  शास कय व तरतुद वग करणास मा यता देणेत यावी.   

अ. . कामाचे नाव  पान 
. अ. . लेखािशष 

सन २०१८-१९ 
अंदाजप कात 
असणार  

र कम र कम 

सन  २०१८-
१९  मधील 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 
तरतुद 

शेरा 

८ 
ािधकरण से. .२७ अ येथे 

यशवंतराव च हाण मारक 
सिमतीची इमारत बांधणे 

    वशेष 
योजना ३०००००००० ० २००००००० ० २००००००० नवीन 

काम 

९ 

ािधकरण से. .२७ मधील 
मदनलाल िधं ा मैदानावर 
फुटबॉल साठ  िसंथे टक ॅक 
करणे व बँडिमंटन हॉलचे 
नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक 

    वशेष 
योजना १५००००००० ० १००००००० ० १००००००० नवीन 

काम 
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कामे करणे.  

१० 
. . २४ (रामकृ ण मोरे 
े ागृह) येथील रामकृ ण मोरे 

ना यगृहाचे नुतनीकरण करणे. 
४६ १६/१ वशेष 

योजना १२५०००००० ५०३३७००० ० ३००००००० २०३३७०००   

 

 तसेच सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकातील र कमेम ये वाढ करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष/
कामाचे नाव  

अंदाजपञक सन २०१८-१९ 
या 

अंदाजपञकात 
असणार  तरतूद 

आव यक 
असणार  
अंदाजपञक य 
र कम 

वाढ 
करावयाची 
अंदाजपञ
क य 
र कम 

पान . अ. . 

 
१ 

कासारवाड  
भाजीमंडई 
वकसीत करणे.  

वशेष 
योजना  

न वन  न वन  १,००,००,००० १०,००,००,००० १०,००,००,००० 

    ठराव .१८७  
द.२०/०४/२०१८  
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 अंदाजपञक य 
र कमेत  
वाढ करणे. 

     

 एकूण १०,००,००,००० 

 

          तसेच सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकातील र कमेम ये वाढ करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष/
कामाचे नाव  

अंदाजपञक सन २०१८-१९ 
या 

अंदाजपञकात 
असणार  तरतूद 

आव यक 
असणार  
अंदाजपञक य 
र कम 

वाढ 
करावयाची 
अंदाजपञ
क य 
र कम 

पान . अ. . 

 
१ 

कासारवाड  
फुगेवाड  १२ 
ड पी र यावर 
सीड  वक बांधणे 
व र ता 
वकसीत   
करणे.  

वशेष 
योजना  

न वन  न वन  २,००,००,००० १०,००,००,००० १०,००,००,००० 

    ठराव .१८७     
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द.२०/०४/२०१८  
 अंदाजपञक य 

र कमेत  
वाढ करणे. 

     

 एकूण १०,००,००,००० 
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तसेच भाग . ९ मधील नुरमोह ला प रसरातील मोकळया जागेत 
पु ष व म हला २६ सी सचे व छतागृह बांधणे व दु ती करणे पा. . ४९३ 
अ. .१३ कामास मा.महापािलका सभा ठराव . १७७, द.२०/०४/२०१८ अ वये 
र कम पये १५,००,०००/-  शासक य मा यता िमळालेली आहे. 

सदर ठकाणी २६ सी सचे व छतागृह सुलभ शौचालय सं थेमाफत 
बांधावयाचे आहे. तसेच तेथील मोकळया जागेम ये वतंञ िनवासी 
रखवालदाराची खोली ना यावर ॲ ोच लॉब देखील बांधावयाची आहे. वर ल सव 
बाबींची उपरो  कामासाठ  अंदाजपञक य र कम अपरु  पडत आहे. तर  भाग 
. ९ मधील नुरमोह ला प रसरातील मोकळया जागेत पु ष व म हला २६ 

सी सचे व छतागृह बांधण े व दु ती करणे, या कामासाठ  र कम पये 
१,५०,००,०००/- (अ र  एक कोट  प नास लाख फ ) एवढया र कमेस 
सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच मा. थायी सिमती ठराव . 
३४५५, द. ३०/१०/२०१८ अ वये थाप य "अ" े य कायालय व 
मु यालयाकर ता अंदाजप कामधील तरतुद म ये वाढ-घट करणेकामी  ता वत 
केले आहे. थाप य अ मु यालय या वभागाकड ल सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कातील थाप य वशेष योजना, भांडवली, प अंदाजप क व महसुली 
कामे या लेखािशषातून ता वत कामांचे र. .८,२९,६३,०००/- वग करणाचा 
तपशील  खालील माणे आहे. 

अ. . कामाचे नाव पान 
. अ. . लेखािशष सन २०१८-१९ 

मधील तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावया

ची 
तरतुद 

  वशेष योजना             
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१ 

भाग .२७ मोरवाड  
मधील िलंगायत 
मशानभूमीची दु ती 

देखभालीची कामे 
करणे व नुतनीकरण 
करणे. 

१७ ५ वशेष योजना 15,00,000 3,00,000   

२ 
भाग . ९ शाहुनगर 

येथील र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

३० २ 

रोड पे हमट 
मेजमट 

िस टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 

करण े

50,00,000 1,45,00,000   

३ 
भाग . ९ मधील 

अंतगत र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

३० ३ 

रोड पे हमट 
मेजमट 

िस टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 

करण े

25,00,000 6,00,000   

४ 

भाग . ९ शाहुनगर 
येथील के एस बी चौक 
ते नं दनी हॉटेलपयत 
स ह स रोडचे 
डांबर करण करणे.  

३० ४ वशेष योजना 0 27,00,000   

५ 

भाग . १५ आकुड  
द वाड  मधील व. 
मधुकर आ णा पवळे 
पुत या या प रसराचे 
सुशेिभकरण करणे. 

४१ ३ थाप य वशेष 
योजना 20,00,000 26,50,000   



226 
 

  

६ 

भाग . ९ म ये 
िचखली फ ेशन 
लॉ ट पासुन 
शाहुनगर, संभाजीनगर 
या व वध भागात 

गाडिनंगसाठ  पाईप 
लाईन टाकणे. 

५१ ३ थाप य वशेष 
योजना 0 35,00,000   

७ 

भाग . ९ शाहुनगर 
येथे ब हरवाडे मैदाना 
भवती सीमािभंत 
बांधणे व इतर 
अनुषंिगक काम करणे. 

५१ ६ थाप य वशेष 
योजना 5,00,000 55,00,000   

८ 

भाग . १० मधील 
मोरवाड  आय.ट . 
आय. येथे थाप य व 
फिनचर वषयक कामे 
करणे.  

५३ ६९ थाप य वशेष 
योजना 0 50,00,000   

९ साय स पाक प रसरात 
तारांगण उभारणे. ५४ २ वशेष योजना 35,00,000 70,00,000   

१० 
मोरवाड  येथे कला व 

डा सभागृह 
वकिसत करणे. 

५४ ४ पयटन वकास 
आराखडा 70,00,000 8,00,000   

११ 
ब भागात वॉड .२१ 
म ये वॉड सटर 
वकिसत करणे. 

५४ ५ थाप य वशेष 
योजना  0 29,00,000   

        

 

भांडवली मु यालय 

      

१२ 

भाग . ९ 
शाहुनगरम ये 
अ याव यक ठकाणी 
टॉम वॉटर लाईन 

टाकणे.  

७१ ११ नाला ेिनंग 0 1,50,000   
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१३ 

भाग . ९ 
संभाजीनगर येथे 
बजाज कुल व 
प रसरात ठक ठकाणी 
टॉम वॉटरसाठ  पाईप 

लाईन टाकणे.  

७२ ७ सरफेस गटस 16,30,000 50,000   

१४ 

भाग . ९ शाहुनगर 
येथे HDFC व 
प रसरात ठक ठकाणी 
टॉम वॉटरसाठ  पाईप 

लाईन टाकण े

७२ ८ सरफेस गटस 17,00,000 50,000   

१५ 

भाग .९ मधील 
HDFC कॉलनी व  
प रसरातील र यांचे 
डांबर करण करणे. 

७६ २९ डांबर  र त े 0 40,00,000   

१६ 

भाग . १४ 
भागातील मु य र ते 
व अंतगत र ते 
डांबर करण करणे.  

७६ ३२ डांबर  र त े 12,30,000 2,83,000   

१७ 

भाग . १७ 
भागातील मु य र ते 
व अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

७६ ३५ डांबर  र त े 10,00,000 13,00,000   

१८ 

भाग . २७ 
भागातील मु य र ते 
व अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

७६ ३८ डांबर  र त े 9,50,000 11,00,000   

१९ 

भाग . ९ 
संभाजीनगर व 
शाहूनगर पर सरातील 
र यांचे खड  
मु मीकरण व BBM 

प दतीने र याचे चर 

७६ ४० डांबर  र त े 6,00,000 14,50,000   
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बुज वणे व डांबर करण 
करणे. 

२० 

भाग . ९ मधील 
अ ेला उ ान व 
प रसरात र यांचे 
डांबर करण करणे. 

७६ ४१ डांबर  र त े 4,00,000 2,00,000   

२१ 

भाग . १० 
तुळजाईव ती व 
ववेकनगर म ये 
भागात न वन पे ह ंग 
लॉक बस वणे. 

७९ २४ दगड  फरशी 
फुटपाथ 16,50,000 12,50,000   

२२ 
भाग . १५ म ये 

न वन पे ह ंग लॉक 
बस वणे. 

७९ २६ दगड  फरशी 
फुटपाथ 16,00,000 14,00,000   

२३ 
भाग . १७ म ये 

न वन पे ह ंग लॉक 
बस वणे. 

७९ २८ दगड  फरशी 
फुटपाथ 22,50,000 10,50,000   

२४ 
भाग . २६ म ये 

न वन पे ह ंग लॉक 
बस वणे. 

७९ ३० दगड  फरशी 
फुटपाथ 22,50,000 8,00,000   

२५ 

भाग . ९ सप 
उ ान व प रसरात 
फटपाथ तयार करणे 
व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

७९ ३२ दगड  फरशी 
फुटपाथ 4,00,000 50,000   

२६ 
भाग . ९ शाहुनगर 

येथे KSB चौक ते 
नं दनी हॉटेल पयत 
ठक ठकाणी पे ह ंग 

७९ ३३ दगड  फरशी 
फुटपाथ 10,80,000 10,00,000   
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लॉकच ेफुटपाथ तयार 
करणे. 

२७ 

भाग . ९ 
संभाजीनगर थरमॅ स 
चौक ते KSB चौक 
पयत पे ह ंग लॉकचे 
फुटपाथ तयार करणे. 

७९ ३४ दगड  फरशी 
फुटपाथ 7,80,000 9,45,000   

२८ 

वॉड . १० लोटस 
हौिसंग सोसायट  
जवळ ल सी.ड . वकचे 
ं द करण करणे. 

८१ १ पुल व क प 7,00,000 4,50,000   

२९ 

अ भागातील एक 
वॉड वकिसत करणे 
( भाग . १४ भ  
श  उ ान) 

८१ १ इमारत योजना 10,00,000 50,00,000   

३० 

भाग . १६ म ये 
मौलाना आझाद उदु  
शाळेचे रंगसफेद  व 
नुतनीकरणाची कामे 
करणे. 

८२ १६ इमारत योजना 10,00,000 2,00,000   

३१ 

भाग . १७ अंतगत 
मनपा इमारतीची 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

८२ २० इमारत योजना 9,60,000 4,00,000   

३२ 

भाग . २६ 
काळभोरनगर (न वन 
भाग . १४) 

काळभोरनगर 
मोहननगर म ये 
दशादशक सुचना 
फलक रोड फिनचर व 
थाप य वषयक कामे 

८६ १९ 
थाप य 

वषयक कामे 
करण े

11,00,000 20,000   
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करणे. 

३३ 

भाग . १० 
तुळजाईव ती व 
ववेकनगर म ये 
पे ह ंग लॉक गटस, 
र ते दुभाजक, फुटपाथ 
व मनपा इमारतीची 
करकोळ दु तीची 
कामे करणे.  

८६ २३ 
थाप य 

वषयक कामे 
करण े

25,00,000 16,10,000   

३४ 

भाग . १७ म ये 
पे ह ंग लॉक, गटस, 
र ते दुभाजक, फुटपाथ 
व मनपा इमारतींचा 
करकोळ दु तीची 
कामे करणे. 

८६ २७ 
थाप य 

वषयक कामे 
करण े

26,00,000 16,00,000   

३५ 

भाग . २५ म ये 
पे ह ंग लॉक, गटस, 
र ते दुभाजक, फुटपाथ 
व मनपा इमारतीची 
करकोळ दु तीची 
कामे करणे. 

८६ २८ 
थाप य 

वषयक कामे 
करण े

26,00,000 12,00,000   

३६ 

भाग . ९ येथील 
मनपा इमारतीम ये 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

८६ ३२ 
थाप य 

वषयक कामे 
करणे. 

5,00,000 11,00,000   
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भांडवली भाग 

      
३७ 

भाग . २६ मधील 
अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

७७ ६४ डांबर  र ते 0 8,50,000   

३८ 
भाग . १० म ये 

पे ह ंग लॉक दु ती 
करणे. 

८० ५२ दगड  फरशी 
फुटपाथ 90,000 3,00,000   

३९ 
भाग . १४ म ये 

पे ह ंग लॉक दु ती 
करणे. 

८० ५३ दगड  फरशी 
फुटपाथ 40,000 6,10,000   

४० 
भाग . १५ म ये 

पे ह ंग लॉक दु ती 
करणे. 

८० ५४ दगड  फरशी 
फुटपाथ 30,000 6,50,000   

४१ 
भाग . १६ म ये 

पे ह ंग लॉक दु ती 
करणे. 

८० ५५ दगड  फरशी 
फुटपाथ 30,000 6,00,000   

४२ 
भाग . १७ म ये 

पे ह ंग लॉक दु ती 
करणे. 

८० ५६ दगड  फरशी 
फुटपाथ 50,000 90,000   

४३ 
भाग . २७ म ये 

पे ह ंग लॉक दु ती 
करणे. 

८० ५९ दगड  फरशी 
फुटपाथ 10,000 6,75,000   
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४४ 

भाग . १५ म ये 
पे ह ंग लॉक, गटस, 
फुटपाथ इ. करकोळ 
दु तीची कामे करणे. 

८८ ५८ 
थाप य 

वषयक कामे 
करण े

30,000 1,00,000   

४५ 

भाग . १६ म ये 
पे ह ंग लॉक, गटस, 
फुटपाथ इ. करकोळ 
दु तीची कामे करणे. 

८८ ५९ 
थाप य 

वषयक कामे 
करण े

3,00,000 3,50,000   

 

 
प अंदाजप क 

      

४६ 
अ भागात म हलांक रता 
व छतागृह बांधणे व 

अनुषंिगक कामे करणे. 
४८८ ३ संडास व 

मुता-या 1,50,000 50,000   

        
 

महसुली मु यालय 
      

४७ 
भाग . १० म ये डांबर  

र याचे दु तीची कामे 
करणे. 

५४२ ५ 
डांबर  र ते 
करकोळ 
दु ती 

10,00,000 10,00,000   

४८ 
भाग . १७ म ये डांबर  

र याचे दु तीची कामे 
करणे. 

५४२ ९ 
डांबर  र ते 
करकोळ 
दु ती 

10,00,000 11,00,000   

४९ 
भाग . ९ शाहुनगर येथे 
करकोळ देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

५४६ ३० 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती(महसु
ली) 
मु यालय 
(अ भाग) 

16,65,000 50,000   
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५० 
रामकृ ण मोरे े ागृह येथे 
मनपा काय मासाठ  मंडप 
यव था करणे.  

५४७ ३७ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती(महसु
ली) 
मु यालय 
(अ भाग) 

7,00,000 4,00,000   

५१ 

भाग . २४ म ये न वन 
सावजिनक शौचालय बांधणे 
व देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

५५४ १२ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती(महसु
ली) 
मु यालय 
(ब भाग) 

63,50,000 7,00,000   

    

 

 

 
   

 
महसुली भाग 

      

५२ 
भाग . १४ म ये डांबर  

र याचे दु तीची कामे 
करणे. 

५४४ ४४ 
करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

0 3,00,000   

५३ 
भाग . १५ म ये डांबर  

र याचे दु तीची कामे 
करणे. 

५४४ ४५ 
डांबर  र ते 
करकोळ 
दु ती 

2,21,000 10,000   

५४ 

भाग . २५ िचंचवड 
टेशन म ये डांबर  

र याचे दु तीचे कामे 
करणे. 

५४४ ४८ 
डांबर  र ते 
करकोळ 
दु ती 

2,05,030 7,00,000   

५५ 

भाग . ९ संभाजीनगर 
मधील व वध ठकाणी 
डांबर  र यांची करकोळ 
दु तींची काम ेकरणे. 

५४४ ५१ 
डांबर  र ते 
करकोळ 
दु ती 

1,50,000 8,00,000   
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५६ 

भाग . १७ म ये 
पे ह ंग लॉक, पावसाळ  
गटस इ. थाप य वषयक 
करकोळ दु तीची कामे 
करणे. 

५४८ ६६ 
करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

40,168 60,000   

५७ 

भाग . २६ म ये 
पे ह ंग लॉक, पावसाळ  
गटस इ. थाप य वषयक 
करकोळ दु तीची कामे 
करणे. 

५४८ ६७ 
करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

70,000 6,80,000   

५८ 
भाग . १९ मधील 

अित मण कारवाईसाठ  
मिशनर  पुर वणे. 

५४९ ८३ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 
महसुली 
भाग 

4,00,598 3,60,000   

५९ 
भाग .१९ म ये संडास 
लॉक व मुता-या यांची 
देखभाल दु ती करण े

५४९ ८७ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 
महसुली 
भाग 

4,01,503 1,30,000   

६० 
भाग .१९ म ये ख डे, 
चेस, जीएसबी, हेटिम स 

प दतीने बुज वणे. 
५४९ ८८ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 
महसुली 
भाग 

4,10,000 1,40,000   

६१ भाग . १९ म ये 
थम ला ट प टे मारणे. ५४९ ९० 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 
महसुली 
भाग 

5,24,095 1,50,000   

  घट             
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६२ 

. . २४ (रामकृ ण मोरे 
े ागृह) येथील रामकृ ण 

मोरे ना यगृहाचे 
नुतनीकरण करणे. 

४६ १ वशेष 
योजना 15,00,00,000   8,29,63,000 

  एकुण       21,63,47,394 8,29,63,000 8,29,63,000 

 

      वर ल माणे थाप य “अ’’ ेिञय कायालय व मु यालयाकड ल वग करण 
ता वत केलेनुसार र कम पये ८,२९,६३,०००/- ( अ र  - र कम पये आठ कोट  

एको नतीस लाख ेस  हजार फ ) इतक  तरतुद वाढ/घट करणेस मा यता देणेत 
यावी.  
मा. सुरेश भोईर – मा. महापौर साहेब उपसुचनेस अनुमोदन देतो. 

मा. नायर ेमकुमार उफ बाब ु– मा. महापौर साहेब, उपूसचना वीकारली आहे.  

         यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक- ३०५                    वषय मांक- ४ 
दनांक- ३१/१०/२०१८                    वभाग –मा.आयु   
 
             संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                      .लेखा/०६/का व/१०७६०/२०१८ द.१४/९/२०१८  
                   २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१८१ 
                      द.१८/०९/२०१८ 

े य अिधकार  ग े य कायालय यांनी द.२८/०८/२०१८ चे तावा वये ग 
े य कायालयाकड ल थायी अ थापना लेखािशषावर ल तरतूद माहे स टबर २०१८ ते 

माहे फे ुवार  २०१९ या म ह यांक रता वेतन अदायगी क रता तरतूद कमी पडत 
अस याने र. .७०,००,०००/-तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली आहे. 
र. .६२,६५,०००/- तरतूद केलेली असुन र. .६२,९९,४८५/- खच झालेले असून 
र. .७,००,५१५/- तरतूद िश लक आहे. ग े य कायालयाकडे वाहनचालक, 
लेखािधकार , लेखापाल, िल पक यांची न याने िनयु  कर यात आलेली आहे. तसेच 
मा.अ य , भाग सिमती व शासन अिधकार  खाजगी वाहन वापर कर त आहे 
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यांचे बल अदायगी साठ  वतं  लेखािशष नाह  थायी अ थापना लेखािशषातुन 
तरतूद खच  टाकणेत येत आहे यासाठ  र. .७०,००,०००/- वाढ व तरतूद ची 
आव यकता आहे. अखिचत िनधीतून थायी अ थापना लेखािशषावर र. .७० लाख 
वाढ क न वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा. थायी सिमती सभा ठराव 
मांक 3149, दनांक 11/09/2018 अ वये मा यता वचारात घेवून नागरव ती व 
वकास योजना वभागाकड ल 2018-19 या अंदाजप कातील पान मांक (322) 
मांक (4) मधील इतर क याणकार  योजना मधील उपलेखािशष अनु मांक 11 इतर 

योजना / काय म या उपलेखािशषावर ल तरतूद मधून कर यास तसेच याकामी 
लाभाथा या सं येत वाढ झा यास 31/03/2019 अखेर पयत या कालावधीत महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६६ नुसार सदर योजना राब वणेकामी आव यकते 
नुसार इतर लेखािशषावर ल भांडवली / महसुली अखिचत / िश लक रकमेमधून 
आव यक ती र कम नागरव ती व वकास योजना वभागातील इतर क याणकार  
योजना मधील उपलेखािशष अनु मांक 11 इतर योजना / काय म या लेखािशषावर 
वेळोवेळ  ाधा याने वग करणेस मा यता दे यात येत आहे तसेच मा. थायी सिमती 
ठराव . ३३८० दनांक २३/१०/२०१८ अ वये मा यता वचारात घेऊन सदर क प 
राब व यासाठ  खचाची तरतूद ाथिमक िश ण वभागातील ई लिनग कूल वर ल 
पान . २९९ अ.नु. ४९ या लेखािशषामधुन खच कर यात यावी सदर क प सन 
२०१८-१९ म ये राब व यासाठ  जादा खचासाठ  ाधा याने पान . २९९ अ.नु. ४९ ई 
लिनग कुल या लेखािशषावर ाथिमक व मा यिमक वभाग तसेच इतर वभागातील 
अखिचत रा हलेली तरतूद व इतर वभागास न लागणार  तरतूद वेळोवेळ  ाधा याने 
वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे तसेच खालील न वन कामे अंदाजपञकात 
समा व  क न कामास शासक य मा यता देणेत येत आहे व आव यक तरतूद 
वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ.
. 

अ.
. 

शासक य 
र. . 

सन २०१८-
१९ चा मुळ 
अंदाज 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद र. . 

घट 
करावयाची 
तरतूद र. . 

सन २०१८-
१९ ची 
सुधार त 
तरतूद 

१ भाग . ३ 
मोशी येथील 
मोरया 

- - २५००००००० ०  ५०००००० ० ५०००००० 
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कॉलनी, 
फातीमानगर, 
खानदेशनगर, 
संत ाने र 
नगर इ 
ठकाणचे 
र ते 
अदयावत 
प दतीने 
वकसीत 
करणे.   

२ भाग . ३  
च-होली/  
मोशी येथील 
उवर त 
ठकाणचे 
र ते 
अदयावत 
प दतीने 
वकसीत 
करणे.  

- - २०००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

३ . . ३ 
येथील 
आदशनगर 
मधील 
ड .पी.र ते 
वकसीत 
करणे.  

२३ ११५ २५००००००० ७५०००००० ० १००००००० ६५०००००० 

 एकूण    ७५०००००० १००००००० १००००००० ७५०००००० 

    

 तर  सदर या तावास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकातून वशेष योजना लेखािशषातील कामांसाठ  सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकाम ये कर यात आले या शासक य मा यते या तरतूद  कामकाजा या 

ीने अपुर  पडत असून सदर शासक य मा यतेनुसार काम करणे श य होणार नाह  
असे वाटते तर  सदर कामां या शासक य मा यतेत वाढ करणे आव यक अस याने 
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खालील माणे सदर कामां या शासक य मा यतेत वाढ करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

अ
.

. 

अंदाजपञका
तील पान 
./अ. . 

लेखािशष  कामाचे नाव सन २०१८-१९ 
मधील 
अंदाजपञक य 
र कम 

वाढ करावयाची 
अंदाजपञक य र कम 

१ ३४/१०६ वशेष 
योजना  

आकुड  स.नं. १७३ 
पै.(िस.स.नं. ४६६१ पै.) येथील 
कोहली वखारजवळ ल १८.०० 
मी. ड .पी.र ता वकसीत 
करणे.  

६० लाख  ६.०० कोट  

२ ४५/६९ वशेष 
योजना  

भाग . १४ मधील 
ववेकनगर, तुळजाईव ती 
भागातील ड .पी.र यांचे 
मजबुतीकरण/सुधारणा/नुतनी
करण/काँ ट करण करणे.  

१५ लाख १५.०० कोट  

३ ४५/७० वशेष 
योजना 

भाग . १४ मधील आकुड  
पालखी मागाचे आकुड  मनपा 
दवाखाना ते खंडोबामाळ 
चौकापयत या र याचे 
काँ ट करण करणे. 

१५ लाख १५.०० कोट   

 

तसेच सन २०१८-१९ या आिथक वषात खालील नमुद केले या कामांची आव यकता असून सदर 
कामामुळे शहरा या सौदयात व लौक कात भर पडणार आहे.  

अनु 
. 

कामाचे नाव अंदाजप क य र कम 
पये 

आव यक तरतुद 
र कम पये 

१ . ं . २६ पंपळे िनलख-र क चौक येथील 
बी.आर.ट .एस. र यालगत िमिलटर  ह त 
भारताचा रा वज उभारणे व इतर था. अनु. कामे 
करणे 

५०,००,०००/- ३४,००,०००/- 

तर  वर नमूद केले माणे सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पात सदर कामांचा 
न याने समावेश करणेकामी व शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१८-
१९ या आिथक वषात खालील नमुद केले या कामांची आव यकता असून 
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अंदाजप कातील जु या कामांचे नाव वगळून न वन नावां या कामांचा समावेश करणे 
गरजेचे आहे.  

अनु 
. 

अंदाजप क सन २०१८-१९ मधील कामाचे नाव बदली कराय या 
कामाचे नाव 

अंदाजप क य र कम 
पये 

१ पंपळे िनलख भाग .५४ येथील महादेव 
मंद रामागील प रसरात नद कडेने संर ण िभंतीच े
काम करण ेव इतर अनुषंिगक थाप य वषयक 
कामे करणे. 

. ं . २६ वाकड- 
कावेर नगर पोिलस 
वसाहती लगत 
िसमािभंत बांधून 

िभंतीवर समूह िश प 
उभारणे 

४,००,००,०००/- 

 
    तर  वर नमूद केले माणे सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पात सदर जु या 

कामां या नावा ऐवजी न वन नावाचे कामाचा समावेश करणेस मा यता देणते येत 
आहे. तसेच . . ३ च-होली/मोशी येथील वकास आराखडयातील र यांचे कामे 
स थतीत मोठया माणात चालू आहेत. सदर वकास आराखडयातील र यांम ये 
जु या काळातील व हर  पुणपणे बािधत होत अस याने सदर या वह र  बंद करणे 
आव यक आहे. सदर बंद कर यात येणा-या व हर या मनपामाफत यो य तो मोबदला 
दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच  मा. थायी सिमती ठराव . ३३३० द. 
१६/१०/२०१८ अ वये अित र  आयु  (२) यांनी याचेकड ल प  . 
सु व/५/का व/४०४/२०१८ द. ३०/०८/२०१८ अ वये सामा जक सुर तता उप म 
या लेखािशषावर र. . २ कोट  ५० लाख प  . सु व/५/का व/४०३/२०१८ द. 
३०/०८/२०१८ अ वये ठेकेदार  प तीने सुर ा यव था लेखािशषावर र. . १३ कोट  
तरतुद वाढवुन िमळ याची वनंती केलेली आहे.  यात ॅ फक वाडन मदतनीस यांचा 
कमान वेतन दर द. ०१/०४/२०१८ पासुन र. . ११८२४.७१ ऐवजी र. . २१,५१२/- 
झालेला आहे. रखवालदार मदतनीस यांचा कमान वेतन दर  द. ०१/०४/२०१८ पासुन 
र. . ११८२४.७१ ऐवजी र. . २१,५१२/- झालेला आहे. याकर ता ठेकेदार  प तीने 
सुर ा यव था लेखािशषावर र. . १३ कोट  व अ वये सामा जक सुर तता उप म 
या लेखािशषावर र. . २ कोट  ५० लाख तरतुद वाढवुन िमळणेची वनंती केली आहे. 
अखिचत िनधीतुन ठेकेदार  प तीने सुर ा यव था लेखािशषाकर ता र. . ५ कोट  व 
सामा जक सुर तता उप म या लेखािशषाकर ता र. . १.५० कोट  अखिचत िनधीतुन 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .३ िचखली येथील अनाथ 
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आ म ते देहु आळंद  र याला िमळणारा ३०.०० मी ड.पी. र ता वकिसत करणे 
(िन वदा  ३०/५४-२०१७-१८) िन वदा र कम पये १,८६,७१,९८९/- हे काम, ठेकेदार 
मे. पे हे कं स शन यांना िमळालेले असून, सदरचे काम कर यास स थतीत २५% 
जागा मनपा या ता यात आली अस याने, सदर काम कर याचे आदेश अ ापह  
ठेकेदारास देणेत आलेले नाह त. सदर कामातून वषयांक त र ता करणेत येणार होता. 
तथा प, र याने बाधीत जागा संबंिधत मालकांनी मनपास दे यास तयार  न 
दाख व याने, सदरचा पुण लांबीचा र ता करता येत नस याने, मनपा या ता यात 
असलेला र ता वकसीत क न, उवर त िश लक राहणा-या रकमेतून, भाग  १ 
िचखली मधील सोनवणेव ती, शेलारव ती व इतर आव यक ठकाणी असले या 
र यांचे मजबुतीकरण क न डांबर करण करणे आव यक आहे.  तर  व रल माणे सदर 
काम करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच १) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ह तील मौजे पुनावळे येथील मंजुर वकास योजनेतील स.न. १,२,६,८,९, १० व ११ 
मधील १८ मी. ं द र ता ( औ ं ध –रावेत बीआरट  ते मुंबई बगलोर हायवे) व मौजे 
पुनावळे येथील मंजुर वकास योजनेतील स.न. ४४, ५० व ५१ मधील १८ मी. ं द 
र ता ( मुंबई – बगलोर हायवे ते पुनावळे ) ता वत केलेला आहे, सदर र याने 
बािधत काह  े  मानपा या ता यात आलेले आहे. परंतु काह  िमळकत धारक जागा 
ट .ड .आर व एफ.एस.आय. ने ताबा देत नाह  यामुळे सदर भागातील र ता वकिसत 
करता येत नाह . यामुळे नाग रकांची र याअभावी अडचण िनमाण  झाली आहे, 
यामुळे र ता भुसंपादनाने ता यात घेणे आव यक आहे. 
   तर  मौजे पुनावळे येथील मंजुर वकास योजनेतील स.न. १,२,६,८,९,१० व ११ 

मधील १८ मी. ं द र ता ( औ ं ध –रावेत बीआरट  ते मुंबई बगलोर हायवे) व मौजे 
पुनावळे येथील मंजुर वकास योजनेतील स.न. ४४, ५० व ५१ मधील १८ मी. ं द 
र ता ( मुंबई – बगलोर हायवे ते पुनावळे ) महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व न वन भूसंपादन कायदा सन २०१३ अ वये संपादन 
करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

२) पंपर  िचंचवड शहराम ये न याने पोलीस आयु ालय थापन झालेले आहे. 
याअंतगत गु हे शाखा युिनट -२ (सांगवी, वाकड, हंजवड , देहुरोड, तळेगाव दाभाडे, 

तळेगाव एमआयड सी) कर ता कायालय नसलेने पंपर  िचंचवड ह त जागेचा स ह 
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करता डांगे चौक, थेरगाव येथील महापािलकेचे सां कृितक भवन (जकात ऑ फस) या 
ठकाणी कोणतेह  कामकाज चालत नस याने सदर सां कृतीक भवन गु हे शाखा 
युिनट -२ (सांगवी, वाकड, हंजवड , देहुरोड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयड सी) 
कर ता उपल ध क न देणेसाठ  मा. पोलीस िन र क, गु हे शाखा, पंपर  िचंचवड शहर 
यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे वनंती केलेली आहे. 

सबब मा. पोलीस िन र क यांना वर ल माणे सुच वलेले डांगे चौक, थेरगाव 
येथील महापािलकेचे सां कृितक भवन गु हे शाखा युिनट -२ (सांगवी, वाकड, हंजवड , 
देहुरोड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडसी) यांचे कायालयाचे संचलन सुलभ 
हो याचे ीने  कायदेशीर  बाबी  पडताळुन  देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
१) भाग . २ मधील बो-हाडेवाड  वनायकनगर मोशी येथे छ पती िशवाजीमहाराज 
यांचा आ ा ढ पुतळा उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे (पान . ३७ अ. . १५९ )  
या कामाचा सन २०१८-१९ या अंदाजप कात समावेश करणेत आला असून या कामाचे 
नावांम ये “ भाग . २ बो-हाडेवाड  वनायकनगर मोशी येथे छ पती िशवाजी 
महाराज यांचा आ ा ढ पुतळा उभारणे कामी अनुषंिगक कामे करणे ” असा बदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

  २) भाग . ५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील ड. पी. र ता वकसीत करणे 
(िन वदा . ५०/४-२०१७-१८) या चालू असले या  कामामधून नवीन भाग . २ 
मधील ड.पी. व  नॉन ड.पी. र यांची कामे करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

  ३) भाग . २ बो-हाडेवाड  येथील ता यात येणा-या गायरान जागेतील 
आर णावर शाळा इमारत बांधण े(पान . ५५/अ. .२७) या कामाचा सन २०१८-१९ 
या अंदाजप काम ये समावेश असून या कामास र कम पये १६ कोट  चे खचास 

सुधार त शासक य मा यता दे यात येत आहे. तसेच मा. महापािलका सभा . २१, 
ठराव . २६२ द. ०६।०९।२०१८ साठ  खाली नमूद माणे दु ती कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

 सदर मंजुर ठरावातील पर छेद . ४ मधील ओळ . ११ मधील मजकुर 
“कर या वषयीचे धोरणानुसार कर यास मा यता देणेत येत आहे” वगळून याऐवजी 
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खालील माणे मजकुर समा व  कर यात यावा.  “कर या वषयीचा शासनाचा ताव 
अमा य कर यात येवून याम ये खालील माणे सुधारणा कर यात येत आहे.  

 महापािलका े ातील नद  ते िनळ  पुररेषा (िन ष द) े ातील आर ण।र ता 
बािधत िमळकती वा षक मू यदर सूचीत वकसन म मू य वभागात समा व  
अस या तर देखील अशा िमळकतींचे मू यांकन या मू य वभागा या वकसन म 
मू य वभागाचे दरानुसारच करणेत येवून मा. महापािलका सभा ठराव . ७७४ द. 
२०।११।२०१५ व ठराव . ९१५ द. २९।०८।२०१६ नुसार खाजगी वाटाघाट ने मोबदला 
अदा कर या वषयीचे धोरणांस मा यता दे यात येत आहे.” या माणे द ु तीस मा यता 
दे यात येत आहे. तसेच सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकातील तरतुद म ये वाढ करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष/
कामाचे 
नाव  

        अंदाजपञक आव यक 
असणार  
अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०१८-
१९ या 
अंदाजपञका
त असणार  
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 
र कम 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ कासारवाड  शा ञीनगर येथे 
र ता काँ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना  

न वन न वन ७,००,००,०००    ---   --- 

 घट        

 अखच त कामामधुन 
िश लक र कम  

       

१ दापोड  येथील एल.एस. 
सोनकांबळे रे वे अंडरपास 
येथे ना याची खोली 
वाढ वणे व र ता 
काँ ट करण करणे.  

     ७५,००,०००  
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२ दापोड  येथे इं जिनअर ंग 
टोअर वकिसत करणे.     

      २५,००,००० 

३ फुगेवाड  येथील ७.०० मी. 
र ता वकिसत करणे.   

      ५०,००,००० 

      एकूण ७५,००,००० ७५,००,००० 

   

 

       तसेच क े ीय कायालय, थाप य वभागा कड ल भाग . २ मधील  खालील वकास कामांचा सन २०१८-१९ च ेअंजाप काम ये समावेश करणसे मा यता देणेत  

       येत आहे.       
अ. . कामाचे नाव पान 

/अनु 
. 

लेखािशष अंदाजप क य 

र कम पये 
सन २०१८-
१९ ची 
तरतुद 

वाढ घट शेरा 

१  भाग .  २ मधील गट नं ६०६ आर ण १/१४६ 
येथे मा यिमक शाळा इमारत बांधणे.       -     वशेष योजना          

270,000,000               -        10,000,000      

२ 

भाग . २ मधील मनपाचे व वध सां कृतीक 
काय म व ं डा वभागामाफत भर व यात येणा-
या पधासाठ  मंडप यव था करणे.  

     -    

 थाप य 
वषयक कामे 

करणे  

            
5,000,000               -          3,300,000      

३ 

भाग . २ म ये अ थ वातील मोडकळ स 
आलेली सावजिनक व छता गृह पाडून या 
ठकाणी न वन ी व पुरषांसाठ  सुलभ 

     -     वशेष योजना            
35,000,000               -          5,000,000      
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व छतागृह बांधणे 

४ अखच त कामामधून िश लक र कम          
2,005,683,100             18,300,000    

एकूण      -                       -        18,300,000       18,300,000    
 

                              तर  वर ल माणे कामे सन २०१८-१९ या अंदाजप कात समावेश क न अंदाजप क य र कमेस शासक य मा यता िमळावी तसेच या कामांना  

          सन २०१८ - १९ साठ  लागणार  तरतुद  अख त कामामधून िश लक असले या रकमेतून वगाकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
    

अ. . कामाचे नाव  
पान 

. अ. . लेखािशष 

सन २०१८-१९ 

अंदाजप कात 
असणार  र कम 

र कम 

सन  २०१८-१९  

मधील तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 

तरतुद 

शेरा 

१ रावेत येथील रे वे 
उ डाणपुलालगत असलेला सेवा 
र ता वकसीत करणे व 

अनुषंिगक कामे करणे. 

    वशेष योजना १०००००००० ० १००००००० ० १००००००० न वन 
काम 

२ मंुबई - पुणे ए स ेस हायवे ते 
भ  श  चौका पयत ४५ 
मी. र ता वकसीत करणे. 
(भाग - १) 

२४ १२८ वशेष योजना ७३००००००० १२००००००० ० १००००००० ११०००००००   
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  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या भ  श  उ ान येथे थाप य वभागामाफत १०७ मीटर उंचीचा रा वज उभारणे व अनुषंिगक कामे कर यात आलेली आहेत. 
सदरचा उभाकर यात आलेला रा वज २४ तास (पावसाळा वगळून) फडकवणे आव यक आहे. सदरचा रा वज व अनुषांिगक सा ह याची चालन देखभाल दु तीची कामे 
करणे आव यक आहे. सदर चालन देखभाल दु तीचे कामामधील व ुत वभातील व ुत यां क  व पाचे काम हे व ुत वभागामाफत व रा वजाम ये दु ती क रता 
रा वज चढ वणे व उतर वणे हे सुर ा वभागामाफत तसेच थाप य वषयक कामे थाप य वभागामाफत कऱणे आव यक आहे. सदर भ  श  येिथल रा वज चालन 
व देखभाल तसेच अनुषंिगक यं णेचे चालन देखभाल दु ती ेवा षक ( 3 वष ) कामाक रता शास कय मा यता र.  ३,००,००,०००/- कोट  तसेच सदर कामास व ुत 
उ ान यास लेखाशीषमधील पान . ३१९ अनु . २ या कामामधून र, . १,००,००,०००/- तरतूद वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव  पान 
. अ. . लेखािशष 

सन २०१८-१९ 
अंदाजप कात 

असणार  र कम 
र कम 

सन  २०१८-
१९  मधील 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 
तरतुद 

शेरा 

३ 

वाड . १० म ये बड हॅली या 
उ ानात लो टंग युजीकल संगीत 
कारंजे व म ट िमड या लेजर व 
एल.इ.ड . लाईट बस वणे व 
अनुषंिगक कामे करणे.                  

३१९ २ उ ाने ५०००००००० ९३०००००० ० १००००००० ८३०००००० 

व ुत 
मु य 

कायालय 
( अ 
भाग ) 

४ 
भ  श  उ ान येथील रा वज 
फडक वणे  चालन व देखभाल तसेच 
अनुषंिगक यं णेचे चालन देखभाल 
दु तीकरणे. 

- - उ ाने ३००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

व ुत 
मु य 

कायालय 
( अ 
भाग ) 
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मनपाचे ह े य कायालयांतगत भाग माक 31 मिधल अंतगत र यावर ल दवाब ीचे खांब हे 20 ते 25 वषा पुव बस वलेले असुन ते गंजलेले आहेत यामुळे धोका 
हो याची श यता आहे, सदर चे पोल हे अंतगत लहान र यावर असुन या ठकाणी मनपा चे वाहन पोहचु शकत नाह , तसेच ते धोकादायक अस याने यावर चढुन कंवा शीड  
लावून दु ती काम करता येत नाह . तर  सदरचे सव जुने खांब बदलुन या ठकाणी न वन खांब बस वणे व या अनुशंगाने केबल वायर इ याद  कामे करणे आव यक आहे. 
सदर कामाचा समावेश सन 2018-19 चे अंदाजप कात समावेश नस यान े" भाग मांक 31 मिधल पंपळे गुरव व न व सांगवी येथील अंतगत र यावर ल दवाब ी चे  जुने 
खांब बदलणे " ा कामाचा समावेश अंदाजप कात क न सदर कामा कर ता खालील माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

 

 

अ. . कामाचे नाव  पान 
. अ. . लेखािशष 

सन २०१८-१९ 
अंदाजप कात 

असणार  र कम 
र कम 

सन  
२०१८-१९  
मधील 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 
तरतुद 

शेरा 

५ 
भाग मांक 31 मिधल 
पंपळे गुरव व नवी सांगवी 
येथील अंतगत र यावर ल 
दवाब ी चे  जुने खांब बदलणे 

३१२ ५ व ुत सावजिनक 
सुर ीतता ३००००००० ० ९०००००० ०     

६ 
भाग मांक ३१काटेपुरम 

चौक ते PWD पा या या 
टाक  पयतचा र ता अ ावत 
प तीने वकसीत करणे. 

४६ ९१ 

वाहतुक सुधारणा 
वषयक कामे 

करणे व पा कग  
जागा वकसीत 

करणे 

५०००००००   ० ४५०००००     
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७ 
भाग मांक ३१ फेमस चौक 

ते दश या विध घाट र ता 
अ ावत प तीने वकसीत 
करणे. 

४६ ९५ 

वाहतुक सुधारणा 
वषयक कामे 

करणे व पा कग  
जागा वकसीत 

करणे 

५०००००००   ० ४५०००००     

     सन २०१८-१९ या  अंदाजप कात वशेष योजना लेखािशषात अंतगत खालील नवीन काम ेकर यासाठ  शास कय व तरतुद वग करणास मा यता देणेत येत आहे.   

अ. . कामाचे नाव  पान 
. अ. . लेखािशष 

सन २०१८-१९ 
अंदाजप कात 
असणार  

र कम र कम 

सन  २०१८-
१९  मधील 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 
तरतुद 

शेरा 

८ 
ािधकरण से. .२७ अ येथे 

यशवंतराव च हाण मारक 
सिमतीची इमारत बांधणे 

    वशेष 
योजना ३०००००००० ० २००००००० ० २००००००० नवीन 

काम 

९ 

ािधकरण से. .२७ मधील 
मदनलाल िधं ा मैदानावर 
फुटबॉल साठ  िसंथे टक ॅक 
करणे व बँडिमंटन हॉलचे 
नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक 
कामे करणे.  

    वशेष 
योजना १५००००००० ० १००००००० ० १००००००० नवीन 

काम 

१० 
. . २४ (रामकृ ण मोरे 
े ागृह) येथील रामकृ ण मोरे 

ना यगृहाचे नुतनीकरण करणे. 
४६ १६/१ वशेष 

योजना १२५०००००० ५०३३७००० ० ३००००००० २०३३७०००   
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 तसेच सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकातील र कमेम ये वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष/
कामाचे नाव  

अंदाजपञक सन २०१८-१९ 
या 

अंदाजपञकात 
असणार  तरतूद 

आव यक 
असणार  
अंदाजपञक य 
र कम 

वाढ 
करावयाची 
अंदाजपञ
क य 
र कम 

पान . अ. . 

 
१ 

कासारवाड  
भाजीमंडई 
वकसीत करणे.  

वशेष 
योजना  

न वन  न वन  १,००,००,००० १०,००,००,००० १०,००,००,००० 

    ठराव .१८७  
द.२०/०४/२०१८  

   

 अंदाजपञक य 
र कमेत  
वाढ करणे. 

     

 एकूण १०,००,००,००० 

 

          तसेच सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकातील र कमेम ये वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष/
कामाचे नाव  

अंदाजपञक सन २०१८-१९ 
या 

अंदाजपञकात 
असणार  तरतूद 

आव यक 
असणार  
अंदाजपञक य 
र कम 

वाढ 
करावयाची 
अंदाजपञ
क य 
र कम 

पान . अ. . 

 
१ 

कासारवाड  
फुगेवाड  १२ 
ड पी र यावर 
सीड  वक बांधणे 
व र ता 
वकसीत   
करणे.  

वशेष 
योजना  

न वन  न वन  २,००,००,००० १०,००,००,००० १०,००,००,००० 

    ठराव .१८७  
द.२०/०४/२०१८  

   

 अंदाजपञक य 
र कमेत  
वाढ करणे. 

     

 एकूण १०,००,००,००० 
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तसेच भाग . ९ मधील नुरमोह ला प रसरातील मोकळया जागेत पु ष व 
म हला २६ सी सचे व छतागृह बांधणे व दु ती करणे पा. . ४९३ अ. .१३ कामास 
मा.महापािलका सभा ठराव . १७७, द.२०/०४/२०१८ अ वये र कम पये 
१५,००,०००/-  शासक य मा यता िमळालेली आहे. 

सदर ठकाणी २६ सी सचे व छतागृह सुलभ शौचालय सं थेमाफत 
बांधावयाचे आहे. तसेच तेथील मोकळया जागेम ये वतंञ िनवासी रखवालदाराची 
खोली ना यावर ॲ ोच लॉब देखील बांधावयाची आहे. वर ल सव बाबींची उपरो  
कामासाठ  अंदाजपञक य र कम अपुर  पडत आहे. तर  भाग . ९ मधील 
नुरमोह ला प रसरातील मोकळया जागेत पु ष व म हला २६ सी सचे व छतागृह 
बांधण े व दु ती करणे, या कामासाठ  र कम पये १,५०,००,०००/- (अ र  एक 
कोट  प नास लाख फ ) एवढया र कमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठराव . ३४५५, द. ३०/१०/२०१८ अ वये थाप य 
"अ" े य कायालय व मु यालयाकर ता अंदाजप कामधील तरतुद म ये वाढ-घट 
करणेकामी  ता वत केले आहे. थाप य अ मु यालय या वभागाकड ल सन २०१८-
१९ या अंदाजप कातील थाप य वशेष योजना, भांडवली, प अंदाजप क व महसुली 
कामे या लेखािशषातून ता वत कामांचे र. .८,२९,६३,०००/- वग करणाचा तपशील  
खालील माणे आहे. 

अ. . कामाचे नाव पान 
. अ. . लेखािशष सन २०१८-१९ 

मधील तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावया

ची 
तरतुद 

  वशेष योजना             
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१ 

भाग .२७ मोरवाड  
मधील िलंगायत 
मशानभूमीची दु ती 

देखभालीची कामे 
करणे व नुतनीकरण 
करणे. 

१७ ५ वशेष योजना 15,00,000 3,00,000   

२ 
भाग . ९ शाहुनगर 

येथील र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

३० २ 

रोड पे हमट 
मेजमट 

िस टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 

करण े

50,00,000 1,45,00,000   

३ 
भाग . ९ मधील 

अंतगत र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

३० ३ 

रोड पे हमट 
मेजमट 

िस टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 

करण े

25,00,000 6,00,000   

४ 

भाग . ९ शाहुनगर 
येथील के एस बी चौक 
ते नं दनी हॉटेलपयत 
स ह स रोडचे 
डांबर करण करणे.  

३० ४ वशेष योजना 0 27,00,000   

५ 

भाग . १५ आकुड  
द वाड  मधील व. 
मधुकर आ णा पवळे 
पुत या या प रसराचे 
सुशेिभकरण करणे. 

४१ ३ थाप य वशेष 
योजना 20,00,000 26,50,000   
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६ 

भाग . ९ म ये 
िचखली फ ेशन 
लॉ ट पासुन 
शाहुनगर, संभाजीनगर 
या व वध भागात 

गाडिनंगसाठ  पाईप 
लाईन टाकणे. 

५१ ३ थाप य वशेष 
योजना 0 35,00,000   

७ 

भाग . ९ शाहुनगर 
येथे ब हरवाडे मैदाना 
भवती सीमािभंत 
बांधणे व इतर 
अनुषंिगक काम करणे. 

५१ ६ थाप य वशेष 
योजना 5,00,000 55,00,000   

८ 

भाग . १० मधील 
मोरवाड  आय.ट . 
आय. येथ े थाप य व 
फिनचर वषयक कामे 
करणे.  

५३ ६९ थाप य वशेष 
योजना 0 50,00,000   

९ साय स पाक प रसरात 
तारांगण उभारणे. ५४ २ वशेष योजना 35,00,000 70,00,000   

१० 
मोरवाड  येथे कला व 

डा सभागृह 
वकिसत करणे. 

५४ ४ पयटन वकास 
आराखडा 70,00,000 8,00,000   

११ 
ब भागात वॉड .२१ 
म ये वॉड सटर 
वकिसत करणे. 

५४ ५ थाप य वशेष 
योजना  0 29,00,000   

        

 

भांडवली मु यालय 

      
१२ 

भाग . ९ 
शाहुनगरम ये 
अ याव यक ठकाणी 
टॉम वॉटर लाईन 

७१ ११ नाला ेिनंग 0 1,50,000   
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टाकणे.  

१३ 

भाग . ९ 
संभाजीनगर येथे 
बजाज कुल व 
प रसरात ठक ठकाणी 
टॉम वॉटरसाठ  पाईप 

लाईन टाकणे.  

७२ ७ सरफेस गटस 16,30,000 50,000   

१४ 

भाग . ९ शाहुनगर 
येथे HDFC व 
प रसरात ठक ठकाणी 
टॉम वॉटरसाठ  पाईप 

लाईन टाकण े

७२ ८ सरफेस गटस 17,00,000 50,000   

१५ 

भाग .९ मधील 
HDFC कॉलनी व  
प रसरातील र यांचे 
डांबर करण करणे. 

७६ २९ डांबर  र त े 0 40,00,000   

१६ 

भाग . १४ 
भागातील मु य र ते 
व अंतगत र ते 
डांबर करण करणे.  

७६ ३२ डांबर  र त े 12,30,000 2,83,000   

१७ 

भाग . १७ 
भागातील मु य र ते 
व अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

७६ ३५ डांबर  र त े 10,00,000 13,00,000   

१८ 

भाग . २७ 
भागातील मु य र ते 
व अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

७६ ३८ डांबर  र त े 9,50,000 11,00,000   
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१९ 

भाग . ९ 
संभाजीनगर व 
शाहूनगर पर सरातील 
र यांचे खड  
मु मीकरण व BBM 

प दतीने र याचे चर 
बुज वणे व डांबर करण 
करणे. 

७६ ४० डांबर  र त े 6,00,000 14,50,000   

२० 

भाग . ९ मधील 
अ ेला उ ान व 
प रसरात र यांचे 
डांबर करण करणे. 

७६ ४१ डांबर  र त े 4,00,000 2,00,000   

२१ 

भाग . १० 
तुळजाईव ती व 
ववेकनगर म ये 
भागात न वन पे ह ंग 
लॉक बस वणे. 

७९ २४ दगड  फरशी 
फुटपाथ 16,50,000 12,50,000   

२२ 
भाग . १५ म ये 

न वन पे ह ंग लॉक 
बस वणे. 

७९ २६ दगड  फरशी 
फुटपाथ 16,00,000 14,00,000   

२३ 
भाग . १७ म ये 

न वन पे ह ंग लॉक 
बस वणे. 

७९ २८ दगड  फरशी 
फुटपाथ 22,50,000 10,50,000   

२४ 
भाग . २६ म ये 

न वन पे ह ंग लॉक 
बस वणे. 

७९ ३० दगड  फरशी 
फुटपाथ 22,50,000 8,00,000   

२५ 

भाग . ९ सप 
उ ान व प रसरात 
फटपाथ तयार करणे 
व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

७९ ३२ दगड  फरशी 
फुटपाथ 4,00,000 50,000   
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२६ 

भाग . ९ शाहुनगर 
येथे KSB चौक ते 
नं दनी हॉटेल पयत 
ठक ठकाणी पे ह ंग 
लॉकच ेफुटपाथ तयार 
करणे. 

७९ ३३ दगड  फरशी 
फुटपाथ 10,80,000 10,00,000   

२७ 

भाग . ९ 
संभाजीनगर थरमॅ स 
चौक ते KSB चौक 
पयत पे ह ंग लॉकचे 
फुटपाथ तयार करणे. 

७९ ३४ दगड  फरशी 
फुटपाथ 7,80,000 9,45,000   

२८ 

वॉड . १० लोटस 
हौिसंग सोसायट  
जवळ ल सी.ड . वकचे 
ं द करण करणे. 

८१ १ पुल व क प 7,00,000 4,50,000   

२९ 

अ भागातील एक 
वॉड वकिसत करणे 
( भाग . १४ भ  
श  उ ान) 

८१ १ इमारत योजना 10,00,000 50,00,000   

३० 

भाग . १६ म ये 
मौलाना आझाद उदु  
शाळेचे रंगसफेद  व 
नुतनीकरणाची कामे 
करणे. 

८२ १६ इमारत योजना 10,00,000 2,00,000   

३१ 

भाग . १७ अंतगत 
मनपा इमारतीची 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

८२ २० इमारत योजना 9,60,000 4,00,000   
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३२ 

भाग . २६ 
काळभोरनगर (न वन 
भाग . १४) 

काळभोरनगर 
मोहननगर म ये 
दशादशक सुचना 
फलक रोड फिनचर व 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

८६ १९ 
थाप य 

वषयक कामे 
करण े

11,00,000 20,000   

३३ 

भाग . १० 
तुळजाईव ती व 
ववेकनगर म ये 
पे ह ंग लॉक गटस, 
र ते दुभाजक, फुटपाथ 
व मनपा इमारतीची 
करकोळ दु तीची 
कामे करणे.  

८६ २३ 
थाप य 

वषयक कामे 
करण े

25,00,000 16,10,000   

३४ 

भाग . १७ म ये 
पे ह ंग लॉक, गटस, 
र ते दुभाजक, फुटपाथ 
व मनपा इमारतींचा 
करकोळ दु तीची 
कामे करणे. 

८६ २७ 
थाप य 

वषयक कामे 
करण े

26,00,000 16,00,000   

३५ 

भाग . २५ म ये 
पे ह ंग लॉक, गटस, 
र ते दुभाजक, फुटपाथ 
व मनपा इमारतीची 
करकोळ दु तीची 
कामे करणे. 

८६ २८ 
थाप य 

वषयक कामे 
करण े

26,00,000 12,00,000   

३६ 
भाग . ९ येथील 

मनपा इमारतीम ये 
थाप य वषयक कामे 

८६ ३२ 
थाप य 

वषयक कामे 
करणे. 

5,00,000 11,00,000   
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करणे. 

 

 

 

 

 

 

     

 

भांडवली भाग 

      
३७ 

भाग . २६ मधील 
अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

७७ ६४ डांबर  र ते 0 8,50,000   

३८ 
भाग . १० म ये 

पे ह ंग लॉक दु ती 
करणे. 

८० ५२ दगड  फरशी 
फुटपाथ 90,000 3,00,000   

३९ 
भाग . १४ म ये 

पे ह ंग लॉक दु ती 
करणे. 

८० ५३ दगड  फरशी 
फुटपाथ 40,000 6,10,000   

४० 
भाग . १५ म ये 

पे ह ंग लॉक दु ती 
करणे. 

८० ५४ दगड  फरशी 
फुटपाथ 30,000 6,50,000   

४१ 
भाग . १६ म ये 

पे ह ंग लॉक दु ती 
करणे. 

८० ५५ दगड  फरशी 
फुटपाथ 30,000 6,00,000   

४२ 
भाग . १७ म ये 

पे ह ंग लॉक दु ती 
करणे. 

८० ५६ दगड  फरशी 
फुटपाथ 50,000 90,000   
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४३ 
भाग . २७ म ये 

पे ह ंग लॉक दु ती 
करणे. 

८० ५९ दगड  फरशी 
फुटपाथ 10,000 6,75,000   

४४ 

भाग . १५ म ये 
पे ह ंग लॉक, गटस, 
फुटपाथ इ. करकोळ 
दु तीची कामे करणे. 

८८ ५८ 
थाप य 

वषयक कामे 
करण े

30,000 1,00,000   

४५ 

भाग . १६ म ये 
पे ह ंग लॉक, गटस, 
फुटपाथ इ. करकोळ 
दु तीची कामे करणे. 

८८ ५९ 
थाप य 

वषयक कामे 
करण े

3,00,000 3,50,000   

 

 
प अंदाजप क 

      

४६ 
अ भागात म हलांक रता 
व छतागृह बांधणे व 

अनुषंिगक कामे करणे. 
४८८ ३ संडास व 

मुता-या 1,50,000 50,000   

        
 

महसुली मु यालय 
      

४७ 
भाग . १० म ये डांबर  

र याचे दु तीची कामे 
करणे. 

५४२ ५ 
डांबर  र ते 
करकोळ 
दु ती 

10,00,000 10,00,000   

४८ 
भाग . १७ म ये डांबर  

र याचे दु तीची कामे 
करणे. 

५४२ ९ 
डांबर  र ते 
करकोळ 
दु ती 

10,00,000 11,00,000   

४९ 
भाग . ९ शाहुनगर येथे 
करकोळ देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

५४६ ३० 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती(महसु
ली) 
मु यालय 

16,65,000 50,000   
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(अ भाग) 

५० 
रामकृ ण मोरे े ागृह येथे 
मनपा काय मासाठ  मंडप 
यव था करणे.  

५४७ ३७ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती(महसु
ली) 
मु यालय 
(अ भाग) 

7,00,000 4,00,000   

५१ 

भाग . २४ म ये न वन 
सावजिनक शौचालय बांधणे 
व देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

५५४ १२ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती(महसु
ली) 
मु यालय 
(ब भाग) 

63,50,000 7,00,000   

        
 

महसुली भाग 
      

५२ 
भाग . १४ म ये डांबर  

र याचे दु तीची कामे 
करणे. 

५४४ ४४ 
करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

0 3,00,000   

५३ 
भाग . १५ म ये डांबर  

र याचे दु तीची कामे 
करणे. 

५४४ ४५ 
डांबर  र ते 
करकोळ 
दु ती 

2,21,000 10,000   

५४ 

भाग . २५ िचंचवड 
टेशन म ये डांबर  

र याचे दु तीचे कामे 
करणे. 

५४४ ४८ 
डांबर  र ते 
करकोळ 
दु ती 

2,05,030 7,00,000   
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५५ 

भाग . ९ संभाजीनगर 
मधील व वध ठकाणी 
डांबर  र यांची करकोळ 
दु तींची काम ेकरणे. 

५४४ ५१ 
डांबर  र ते 
करकोळ 
दु ती 

1,50,000 8,00,000   

५६ 

भाग . १७ म ये 
पे ह ंग लॉक, पावसाळ  
गटस इ. थाप य वषयक 
करकोळ दु तीची कामे 
करणे. 

५४८ ६६ 
करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

40,168 60,000   

५७ 

भाग . २६ म ये 
पे ह ंग लॉक, पावसाळ  
गटस इ. थाप य वषयक 
करकोळ दु तीची कामे 
करणे. 

५४८ ६७ 
करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

70,000 6,80,000   

५८ 
भाग . १९ मधील 

अित मण कारवाईसाठ  
मिशनर  पुर वणे. 

५४९ ८३ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 
महसुली 
भाग 

4,00,598 3,60,000   

५९ 
भाग .१९ म ये संडास 
लॉक व मुता-या यांची 
देखभाल दु ती करण े

५४९ ८७ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 
महसुली 
भाग 

4,01,503 1,30,000   

६० 
भाग .१९ म ये ख डे, 
चेस, जीएसबी, हेटिम स 

प दतीने बुज वणे. 
५४९ ८८ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 
महसुली 
भाग 

4,10,000 1,40,000   
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६१ भाग . १९ म ये 
थम ला ट प टे मारणे. ५४९ ९० 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 
महसुली 
भाग 

5,24,095 1,50,000   

  घट             

६२ 

. . २४ (रामकृ ण मोरे 
े ागृह) येथील रामकृ ण 

मोरे ना यगृहाचे 
नुतनीकरण करणे. 

४६ १ वशेष 
योजना 15,00,00,000   8,29,63,000 

  एकुण       21,63,47,394 8,29,63,000 8,29,63,000 

       
वर ल माणे थाप य “अ’’ ेिञय कायालय व मु यालयाकड ल वग करण ता वत 

केलेनुसार र कम पये ८,२९,६३,०००/- ( अ र  - र कम पये आठ कोट  एको नतीस 
लाख ेस  हजार फ ) इतक  तरतुद वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
          अनुकूल -८१                     ितकूल – ० 

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

मा. कमल घोलप – मा. महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत-े 
                           वषय मांक ५ 
दनांक- ३१/१०/२०१८                        वभाग-मा.आयु    

 

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        .पापु/मु य/२९२/२०१८ द.११/०९/२०१८ 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१९८ 
                        द.२५/०९/२०१८  
        पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीप ट चे दर बदल व अनािधकृत नळजोड िनयिमत 
करणे या ीकोनातून मा.महापािलका सभा ठराव .१४७ द.२८/०२/२०१८ व 
मा.महापािलका सभा ठराव .१८७, द.२०/०४/२०१८ या अनुषंगाने आदेश 
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.जशुके/पापु/१९३/२०१८, द.०७/०६/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी आदेश िनगिमत केले 
आहेत. झोपडप ट  पुनवसन क प व झोपडप या यामधील नळजोडांचे दर वा तववाद  
असावेत तसेच झोपडप यांमधील अनािधकृत नळजोड िनयिमत करणेकामी अनामत र कम, 
दंड व पाणीप ट  (मागील वषाची) याबाबत िनणय घेणेसाठ या सोबतचे प रिश  अ 
माणे या तावास मा यता देणेत यावी. 

मा. शिमला बाबर – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.       
मा.एकनाथ पवार - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा सभागृह. या वषयाला  
माझी  उपसूचना आहे. खरतर हा पाणीपुरवठयाचा वषय आहे. पाणीपुरवठया या वषयाम ये 
सव स मा. सद यांनी आपआपले मत य  केले आ ण वषय लवकर संपला पा हजे याच 
याच वषयावर चचा नाह  झाली पा हजे. अशा प दतीची भावना ल ात घेऊन भाऊसाहेब 

पाणीपुरवठया या वषयाला आपण उपसूचना एवढयासाठ  देतोय क  भामा-आसखेडचे पाणी 
आर ण कर यासंदभाम ये माग या आठवडयाम ये महारा  शासनाने जो िनणय केला. 
आ ण खरतर या याम ये कुठली दरंगाई नाह  झाली पा हजे. यासाठ  वग करण ४५ 
कोट चा ताव आप याला शासनाला दयायचा आहे. ४५ कोट  यांना दे यासाठ  आपण हे 
वग करण करतोय आ ण द ुसर सगळयात मह वाची गो  हणजे पा यावर आपण कतीह  
चचा कली तर  पाणी देईपयत लोकांना आपलं समाधान होणार नाह . यामुळे भामा आसखेड 
आं ा धरणामधून पाणीपुरवठा कर यासाठ  आ ण पाईपलाईन टाक या या संदभाम ये १५ 
दवसा या आत आपण टडर या पूण करतोय. या वषयासाठ  अजुन वीस तारखे या 
जीबीची वाट न बघता यामुळे ह  उपसूचना या िनिम ाने देत आहे.  

      मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसचूना मांडतो- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ह तील पा याची वाढती मागणी भाग व यासाठ  शासन िनणय मांक 
बिसंआ२०१८/(३९१/१८)/िसं. य(घो), दनांक २४/१०/२०१८ नुसार महारा  शासनाने आं ा 
क पातील ३८.८७ द.ल.घ.मी. व भामा आसखेड क पात ६०.७९ द.ल.घ.मी. पाणी 

आर त ठेव यास मा यता दलेली आहे. सदर प ातील अट .६ नुसार महानगरपािलकेस 
िसचन पुन थापना खच सन २०१८-१९ पासून पुढ ल ५ वषात ट या ट याने समान ह यात 
भरणेबाबत कळ वले आहे.  

महारा  शासनाकड ल जलसंपदा वभागा या द.२७/०७/२०१७ चे प ाम ये दो ह  
क पांसाठ  र. .२३८.५३ कोट  अथवा य  करारनामा करतेवेळ  लागू असलेला शासनाचा 
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चिलत दर अथवा भाववाढ िनदशांक वचारात घेऊन यापैक  जो जा त असेल या दराने 
िसंचन पुन थापनेचा खच शासनाकडे जमा करणेबाबत कळवले आहे. 

सबब, पा या या आर णाची आव यकता ल ात घेता, महारा  शासनास िसंचन 
पुन थापनेचा येणारा य  खच अदा करणेस तसेच याकामी लागणार  तरतूद खालील 
वभागां या लेखािशषातून र. . ४५ कोट  ‘पाणीपुरवठा वशेष योजना’ िनधी पु तक .१ 
पानांक २४४, अनु. .११ या कामावर वग करणसे मा यता देणेत यावी. 

 
वभाग वग करावयाची 

र कम 
(कोट म ये) 

सन २०१८-१९ 
अंदाजप क य पु तक 
. 

पान . व 
अनु. . 

नगररचना भूसंपादन िनधी १४.०० ३ २६८/२६९ 

आरो य मु य कायालय २०.०० २ ११३/०४ 

अखिचत िनधी ११.०० -- -- 

एकूण ४५.०० कोट    

 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ ह बाहेर ल िस द वनायक नगर , ी वहार नगर , 
ीनगर , समथनगर , द नगर , आिशवाद कॉलनी या भागात दैनं दन पाणीपुरवठा करणेत 

येतो. तथा प िस द वनायक नगर , ीहर  नगर  या भागाम ये पा याचा दर िनवासी 
आकारणेत आलेला आहे. या अनुषंगाने ीनगर , समथनगर , द नगर , आिशवाद कॉलनी 
या भागास देखील पा याचा दर िनवासी वापरासाठ  चिलत िनवासी दरानेच आकारणेस 
मा यता दे यात यावी. 
मा. नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.अ जत ग हाणे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह, मगाशी महापौर 
साहेब आमच ं हणण तेच होते. एकनाथराव उलट आमचे हणण े हे आहे क  या संदभात 
उलट महापौर साहेब आप याकडून लेट झाले. २०१७ ला जर आपण ते क न घेतल ंअसतं 
तर दवस आपले वाया गेले नसते. जे झाले ते झाले परंत ुआता पाणीपुरवठा संदभात आयु  
साहेब आपण कधी पण पाणीपुरवठया या संदभात भामा आसखेड आ ण आं ा धरणा या 
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बाबतीत तु ह  कधीपण ऐनवेळचे वषय आणा. आम या सगळया वरोधी प ा या वतीने 
आ ह  १०० ट के सहकायाची भूिमका महापौर साहेब आमची राह ल. थोडं अिधक गतीने 
कर यासाठ  तु ह  तुमचे रा यात तुमच ंसरकार आहे. तु ह  आणखी पाठपुरावा केला तर 
आ ण ह  उपसूचनाह  यो य आहे. अशाच प दतीने काम करा आ ण एकनाथराव बोल याने 
काय फरक पडत नाह . महापौर साहेब उलट सु वाती या काळाम ये आ हाला असं वाटलं 
क  महापौर साहेब चांगले आहेत. पण कुठेतर  तु ह  पण आता ळ यामुळे आ ण वरोधी 
प ने याला तर आपण बोलूनच दले पा हजे. या यामुळे जर आप याला चांग या प दतीने 
सभागृह चालवायचे असेल तर चांग या प दतीने काम करायचे असेल तर सगळयांना 
बोला याची संधी दया. आ ण िन तपणे असं केले तर चांग या प दतीने हे सभागृह चालेल. 
पाणी हा वषय महापौर साहेब अ यंत मह वाचा आहे.  

मा द ाञय साने - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह, खरतर मी या 
वषयाचे अिभनंदन करतो. या ठकाणी चांगला वषय आणलेला आहे. लडकत साहेबांनी कंवा 
अ य कोणी यां या ट मने चांगला वषय आणला आहे. आपले अिभनंदन करतो. दुसरं 
स ा ढ प ने यांनी आता जी उपसूचना आणलेली आहे. ती यो य उपसूचना आहे. कधीकधी 
यो य उपसूचना आण या जातात. आ ण या यो य अस याकारणाने मी यांचह  आभार 
मानतो. कारण खरतर ह  शासनाची चूक आहे. भूदड भरावा लागतो क  काय असं मला 
वाटतंय. कारण या काळाम ये भामा आसखेड कंवा आं ा या पा या संदभात िनणय 
आम या काळाम ये झालेला होता. पैसे भर याचे काम मला वाटत क  अ जतदादांनी 
आप याला सांिगतलं होत ंक  मध या काळाम ये २३० कोट  पये भरायचे होते. रा यात 
भाजपाची स ा आहे आयु साहेब अजुन एकदा आप याला वनंती करतो क  जर आप या 
महानगरपािलकेचे पैसे वाचत असतील तर स ाधार  प ाने आप या मु यमं यांना कंवा 
जलसंपदामं ी यांना जर सांगून माग यावेळेला जो काह  िनणय होता. पाच ट याम ये 
आप याला साडेपाचशे कोट  पये भरायचे आहेत तर ते पैसे जर आप याला वाचवायचे 
असतील तर या याम ये काह  यो य भूिमका महापौर साहेब आपण जर घेतली तर ती यो य 
होईल. मगाशी महापौर साहेब मला बोलून दले नाह . मला थोडस ंआप याला सांगायचं होतं 
आतापयत आ ह  ऐकलं होत ंक  याय पे चचा चालती. आज आपली गे या वीस तारखेला 
पा याची चचा झाली आ ण आजह  आपली पा याब ल चचा चाललेली आहे. आयु  साहेबांनी 
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एवढं गोल गोल गोल गोल क न सगळ सांिगतलं क  अस ंवाटलं क  आ हाला उदयापासून 
पाणी सुटणार आहे. कंवा आप याला पाणी िमळणार आहे. असं काह  तर  आ हाला वाटल 
होत.ं कमान सभागृहातील तीस चाळ स ट के नगरसद य समाधानी होतील. अशी काह तर  
चचा घडेल अशी आ हाला मा या मनात शंका होती. पण आपण मागचेच बे चे पाडे, काय 
घडलंय कशा प दतीने घडलंय तु ह  सांग याचा य  केला. हे आ ह  पेपरला वाचले तु ह  
पेपरला हेच टेटमट दले होते. हया याम ये िनणय काय घेणार. पाणी िमळणार कशा 
प दतीने िमळणार हया यावर आपण काह  सांिगतलं नाह . आणखी तीन वष पा यासाठ  या 
शहराला वंचीत राहावे लागणार क  काय असा एक संदेश आपण या ठकाणी दलेला आहे. 
हणून मगाशी मला हेच सांगायचं होत ंआ ण दुसरं आयु ांना एक चुक ची मा हती िमळाली 

आहे. पाणीपुरवठयाची जी मा हती आप याला दली आहे. ती मा हती आपण चुक ची 
सांिगतली आहे. ११ ऑ टोबर ४८४ एमएलड  पाणी उचलल अस दाख वतात. आ ण 
जलसंपदा या मा यमातून मला जी मा हती िमळाली आहे ती अशी आहे क  ७३४ एमएलड  
पाणी आपण उचलले आहे. १२ तारखेला ४७६ एमएलड  पाणी उचलले आहे. ितथे आपण 
७३४ एमएलड  पाणी उचलले अस ंदाखवताय. १३ ऑ टोबरला ४७२ एमएलड  पाणी उचलय. 
७८३ एमएलड  पाणी उचलल असं आपण दाखवलय. हणजे तु ह  एक बाजूने सांगताय क  
धरणातून कमी पाणी येतंय आ ण दुस-या बाजून ंसांगताय क  आपण जा त पाणी उचललय. 
द ुसरं महापौर साहेब आप याला एक मह वाच मी सांगतोय. जो रावेत बंधारा आहे या बंधा-
याची थती आ ह  काल बघीतलेली आहे, मी वत: या बंधा-या या ठकाणी जाऊन आलो 
आहे. या बंधा-याची अव था एवढ  वाईट आहे. ितथला गाळ, ितथला आजूबाजूचा प रसर, 
मह वाचा हणजे आयु साहेब आप याला वनंती आहे क  तो बंधारा साफ कर यासाठ  जे 
काह  लागेल प नेते आप याला वनंती आहे जर  ह  यं णा आप याला सुधरावयाची असेल 
पवना धरणातून आप याला जा त पाणी उचलायच असेल तर पण धरणात तर होतेय. असं 
काह  तर  आप या िनदशनास आलेले आहे. तर तो बंधारा यव थत साफ केला. तो खोदला 
गेला यातला गाळ उपसला गेला तर ह  महापौर साहेब आप यासमोर हा जो  उभा आहे. 
जो चाळ स ट केचा गळतीचा वषय दाख वला आहे. ती गळती कमी क न नागर कां या 
पा याचा  सुटेल अशा मा यमातून ते केले पा हजे. शहराम ये एवढ  अनिधकृत बांधकामे 
झा यामुळे हा  िनमाण झाला आहे. तर अनिधकृत बांधकामे होतात कुठून, केलीय कोणी, 
झाली कोणामुळे. या यापे ा ती करतेय कोण तीथ आपली यंञणा काम करते का हा ह  एक 
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मह वाचा वषय आहे. हणून महापौर साहेब तु ह  चौदा हजार पंधरा हजार जी आकडेमोड 
केली आहे ती आकडेमोड सु दा आ हाला वाटत नाह . आम याकडे सु दा अनिधकृत 
बांधकामे आहेत. याला कारणीभूत सु दा तुमच े शासन आहे. हणून माझी वनंती आहे 
आयु  साहेब. अनिधकृत बांधकामांवर सु दा कारवाईचे कडक धोरण राब वणे गरजेचे आहे. 
महापौरांना मी हेच सांगणार होतो महापौर साहेब क  आज या ३१ तारखेची नळजोडसाठ  जी 
डेडलाईन दली होती याची मुदत आणखी १५ दवस वाढवली. मला वाटत क  या यापूव  ३१ 
डसबरला आपण ऑडर होती आ ण आयु साहेब आपण काय करतो क  तु ह  सहा म हने 
सात म हने आठ म हने हणताय. अजुन पावसाळा संपत नाह  तोवरच हा  आला आहे. 
काल मु यमं याची पेपरला बातमी वाचली क  पा या या संदभात आदरनीय मु यमं यांनी 
पु याम ये पा यासंदभाम ये िमट ंग घेतली आहे. स ा ढ प ने यांनी आयु ां या 
मा यमातून काह   आपण यां या मा यमातून माग  लावणेस हरकत नाह . पु यात जर 
मा. मु यमं ी ल  घालत असतील तर पंपर  िचंचवडम ये पण मु यमं यांनी ल  घालावे. 
आ ण या संदभात अशीच बातमी आहे. इथला ह  पा याचा  सोड यासाठ  य  करावा. 
असं या ठकाणी सांगतो आ ण आयु  साहेब तु ह  जे काह  लाँग टाईम दलेले आहे. तर मी 
महापौरांना वनंती करतो क  पा याचा जो तीन वषाचा गॅप दलाय तो लवकरात लवकर 
समान वाटप, महापौर साहेब समान वाटप जर केलं तर हा पा याचा  सुटणार आहे. 
आ ण चाळ स ट के गळती न क  कुठे होतेय. कोण नेतेय कोण चोरतंय. याचंह  आयु ांनी 
आ हाला व ेषण केले नाह . आ ण आप या पा याचे ऑड ट होते क  नाह  याचंह  व ेषण 
आयु साहेब आ हाला सांिगतलले नाह . जर  ऑड ट झाल ंतर पा या या ातून आपण 
थोडं वाच.ू गळती या ावर सु दा आपण कठोर कारवाई करावी. असंह  आप याला या 
िनिम ाने सांगतो आ ण ध यवाद महापौर साहेब आपण मला बोलायला दल ं हणून मी 
आता बोललेलो आहे. भामा आसखेड संदभात आमची जी काह  मदत लागेल वरोधी प ा या 
मा यमातून आ ह  आप याला मदत क . लवकरात लवकर भामा आसखेडच पाणी कसं 
येईल हे बघावे नाह तर ते पवना जलवा हनी नको हायला. कोणी राजकारण याम ये 
करायला नको. आताच सगळे जागे झाले आहेत. कोणी झोपलेले नाह . हणून माझी ती  
वनंती आहे क   कुठ याह   संगाला सामोरे न जाता ेमाने कसे पाणी आणता येईल असा 
एक वचार हावा अशी वनंती करतो आ ण थांबतो.  
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मा. कमल घोलप-  मा. महापौर साहेब उपसूचना वीकारली आहे.  

       यानंतर उपसूचने माणचेा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता – 

ठराव मांक-  ३०६       वषय मांक- ५ 
दनांक- ३१/१०/२०१८          वभाग – मा. आयु       
 
              संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        .पापु/मु य/२९२/२०१८ द.११/०९/२०१८ 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१९८ 
                        द.२५/०९/२०१८ 
              
        पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीप ट चे दर बदल व अनािधकृत नळजोड िनयिमत 
करणे या ीकोनातून मा.महापािलका सभा ठराव .१४७ द.२८/०२/२०१८ व 
मा.महापािलका सभा ठराव .१८७, द.२०/०४/२०१८ या अनुषंगाने आदेश 
.जशुके/पापु/१९३/२०१८, द.०७/०६/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी आदेश िनगिमत केले 

आहेत. झोपडप ट  पुनवसन क प व झोपडप या यामधील नळजोडांचे दर वा तववाद  
असावेत तसेच झोपडप यांमधील अनािधकृत नळजोड िनयिमत करणेकामी अनामत र कम, 
दंड व पाणीप ट  (मागील वषाची) याबाबत िनणय घेणेसाठ या सोबतचे प रिश  अ 
माणे या तावास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

ह तील पा याची वाढती मागणी भाग व यासाठ  शासन िनणय मांक 
बिसंआ२०१८/(३९१/१८)/िसं. य(घो), दनांक २४/१०/२०१८ नुसार महारा  शासनाने आं ा 
क पातील ३८.८७ द.ल.घ.मी. व भामा आसखेड क पात ६०.७९ द.ल.घ.मी. पाणी 

आर त ठेव यास मा यता दलेली आहे. सदर प ातील अट .६ नुसार महानगरपािलकेस 
िसचन पुन थापना खच सन २०१८-१९ पासून पुढ ल ५ वषात ट या ट याने समान ह यात 
भरणेबाबत कळ वले आहे.  

महारा  शासनाकड ल जलसंपदा वभागा या द.२७/०७/२०१७ चे प ाम ये दो ह  
क पांसाठ  र. .२३८.५३ कोट  अथवा य  करारनामा करतेवेळ  लागू असलेला शासनाचा 
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चिलत दर अथवा भाववाढ िनदशांक वचारात घेऊन यापैक  जो जा त असेल या दराने 
िसंचन पुन थापनेचा खच शासनाकडे जमा करणेबाबत कळ वले आहे. 

सबब, पा या या आर णाची आव यकता ल ात घेता, महारा  शासनास िसंचन 
पुन थापनेचा येणारा य  खच अदा करणेस तसेच याकामी लागणार  तरतूद खालील 
वभागां या लेखािशषातून र. . ४५ कोट  ‘पाणीपुरवठा वशेष योजना’ िनधी पु तक .१ 
पानांक २४४, अनु. .११ या कामावर वग करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

 

वभाग वग करावयाची 
र कम 
(कोट म ये) 

सन २०१८-१९ 
अंदाजप क य पु तक 
. 

पान . व 
अनु. . 

नगररचना भूसंपादन िनधी १४.०० ३ २६८/२६९ 

आरो य मु य कायालय २०.०० २ ११३/०४ 

अखिचत िनधी ११.०० -- -- 

एकूण ४५.०० कोट    

 
     तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ ह बाहेर ल िस द वनायक नगर , ी वहार 
नगर , ीनगर , समथनगर , द नगर , आिशवाद कॉलनी या भागात दैनं दन पाणीपुरवठा 
करणेत येतो. तथा प िस द वनायक नगर , ीहर  नगर  या भागाम ये पा याचा दर िनवासी 
आकारणेत आलेला आहे. या अनुषंगाने ीनगर , समथनगर , द नगर , आिशवाद कॉलनी 
या भागास देखील पा याचा दर िनवासी वापरासाठ  चिलत िनवासी दरानेच आकारणेस 
मा यता दे यात येत आहे. 
  अनुकूल - ८१                      ितकूल- ० 
  

     अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट 
केले. 
                                  ------  
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मा.अॅड.मोरे र शेडगे – मा. महापौर साहेब वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 

ठराव मांक- ३०७       वषय मांक- ६ 
दनांक- ३१/१०/२०१८       वभाग – मा. आयु  
 
       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/०६/का व/१०१४३/२०१८  
                 द.०३/०९/२०१८   
              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३२४४ 
                 द.०९/१०/२०१८   
 शहर अिभयंता,"फ े य" कायालय थाप य वभागाकड ल वभागाअंतगत 
वाढ/घट र. .१,९०,२२,४६३/- वग करणाचा ताव सादर केलेला आहे. सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कात कमी तरतूद ा  झा यामुळे कामांना पुरेशी तरतूद ठेवता आली नाह . िन वदा 
कायवाह तील चालू कामांना ह  उपल ध तरतूद कमी आहे.  काह  पूण कामांना  व  चालू 
कामांना तरतूद  कमी पडत आहे. सदर कामांक रता तरतूद  उपल ध क न देणे आव यक 
अस याने तावात नमूद माणे भागातील तरतूद  मधून वाढ/घट क न तरतूद  उपल ध 
क न देणेत आले या अस याने र. .१,९०,२२,४६३/- वाढ/घट क न वग करण करणेस 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  वषयप ातील 
अ. .२० वर ल कामाचे बील अदा झाले अस याने सदर र. .६,९०,०००/- वग करणाची 
आव यकता नाह . तर  सदर र कम वगळून उव रत र. .१,८३,३२,४६३/- चे वग करणास 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. तसेच क े ीय 
कायालय मु यालयाम ये सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. .१,०२,००,०००/-) 
मा. सं दप क पटे- मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
     यानंतर सदरचा ठराव मतास टाकणेस आला असता- 
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          अनुकूल -८१                   ितकूल- ० 
      अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट 
केले.  
                                 ------                  
मा. कमल घोलप - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक- ३०८       वषय मांक- ७ 
दनांक- ३१/१०/२०१८       वभाग – मा. आयु  

 

             संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                       .लेखा/६/का व/१०७५९/२०१८ द.१४/०९/२०१८  
                    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३२४९ 
                       द.०९/१०/२०१८  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील 'फ' े य 
कायालय थाप य वभागाकड ल थाप य मु यालय कायालयाकड ल सन २०१८-१९ चे 
अंदाजप काकर ता एकूण तरतुद मागणी केलेनुसार उपल ध झालेली नाह . अपुर  तरतुद 
िमळा यामुळे चालू कामांना पुरेशी तरतुद ठेवणेत आली व िन वदा कायवाह तील कामांना 
उपल ध तरतुद मधील िश लक तरतुद मधुन अपुर  तरतुद ठेवणेत आलेली आहे. तसेच काह  
पूण कामांना व चालू कामांना तरतुद  कमी पडत आहेत. सदरची सव िन वदा कायवाह तील 
कामे स थतीत चालू असून काह  कामे तरतुद  अभावी ठेकेदार यांनी बंद ठेवलेली आहेत. 
तसेच काह  पुण झाले या कामांचा न याने समावेश क न तरतुद करणे आव यक आहे. 
सदर भागातील व वध कामे करणेबाबत मा.नगरसद य व भागातील नागर क यां याकडून 
वारंवार मागणी होत आहे. मा.महापािलका सभा ठराव .236, द.20/7/2018 नुसार 
र. .2,11,56,83,100 वग करण करणेस मा यता देणेत आलेली आहे. सदर ठरावातील 169 
कामांपैक  32 कामे काह  कारणा तव होणार नाह त व काह  कामांची तां ीक तपासणी क न 
फेर ठराव करणार अस याचे मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  
. था/लेखा/8/का व/140/2018 द.30/08/2018 अ वये लेखा वभागास कळ वणेत 

आले आहे. सदर महापािलका सभा ठराव .236 दनांक 20/7/2018 मधील 32 कामे 
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वगळून मा.आयु  यांचेकडे ताव अंमलबजावणीसाठ  सादर केला आहे. यामुळे सदर 
वगळलेली कामे कर यात येणार नस याने अखच त कामामधुन िश लक रकमेतून तावात 
नमुद कामांना तरतुद िमळणेस वनंती केली आहे. तरतुद वग करणे आव यक असले या 
कामांची याद  तयार करणेत आलेली असून, यानुसार फ े य थाप य कायालय व फ 
थाप य मु यालय तरावर ल कामाकर ता तावात नमूद माणे आव यक तरतुद 

र. .१०,८५,५२,८०६/- (अ र  र. .दहा कोट , पं याऐंशी लाख, बाव न हजार आठशे सहा 
फ ) अखिचत िनधीतुन वग करणेस मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर   
वषयप ातील अ. .३८ वर ल कामाचे बील अदा झाले अस याने सदर र. .५,६२,३००/- 
वग करणाची आव यकता नाह . तर  सदर र कम वगळून उव रत र. .१०,७९,९०,५०६/- चे 
वग करणास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . १०,७९,९०,५०६/-)  
मा. यंका बारसे- मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.   
        यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
        अनुकूल -८१               ितकूल- ० 
 

       अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट 
केले.  
            ------- 
मा. सागर गवळ  – मा. महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो- 
 
ठराव मांक- ३०९       वषय मांक- ८ 
दनांक- ३१/१०/२०१८       वभाग – मा. आयु  
              संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                        .क ेका/ था/का व/६८/२०१८ द.१/१०/२०१८  
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३२७५ 
                        द.०९/१०/२०१८  

क े य कायालय मु यालयाचे सन 2018-19 या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतूद म ये तावात नमूद केले माणे वाढ / घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. . 6,59,29,000/-)  
मा.राज  लांडगे - मा. महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देतो.  
           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
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           अनुकूल - ८१            ितकूल- ० 
 

 अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट 
केले.  

                             ------                 
मा.वैशाली घोडेकर - मा. महापौर साहेब, मग आधीच सांगायचे होते ना तु ह  मंजुर 
के यानंतर बोलायला देता. काह  अथ आहे का आम या बोल याला. मला काय हणायच 
महापौर साहेब क भाग तुमचा पण आहे. महापौर साहेब आता एवढ  मोठ  र कम वाढ 
आहे क  घट आहे. वाढ असेल तर आ हाला काह  ॉ लेम नाह . याचा खुलासा दया ना 
थोडासा. कळू दया ना क भाग तुमचा. तु हाला अडचण नाह  आ हाला अडचण आहे. नेते 
खुलासा देऊ दया ना. वाढ आहे क  घट आहे. एवढं तर कळू दया ना वाढ वले आहेत क  
घट वले आहेत. नाह तर मग देऊ दयात खुलासा वाढ/घट असंच मांडलेले आहे. आता तु ह  
उपसूचना वाचली आ ह  काह  बोललो नाह  तु हाला. काह ह  बोललो नाह . कोण या 
उपसूचनेम ये कुठे तरतुद केली कती वाढ वले कती घट वले. आ ह  काह  बोललो नाह . 
पण महापौर साहेब हे मा या भागातले आहे वाढ आहे क  घट आहे हे मला कळाले पा हजे. 
मंजुर नाह  मग तुमची चूक आहे महापौर साहेब मला खुलासा पा हजे.  
मा. महापौर – मी तु हाला खुलासा देतो.   
(सभागृहात ग धळ)                
मा. उषा उफ माई ढोरे- मा. महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक- ३१०       वषय मांक- ९ 
दनांक- ३१/१०/२०१८       वभाग – मा. आयु  
         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                   . शा/१/का व/३३४/२०१८, द.३१/०३/२०१८ 
                २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .३९ 
                   द.२१/०९/२०१८   
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' 
अिभनामाची पदे र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या 
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संवगाम ये र  असणार  पदे सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०९/२०१७ रोजी 
वतमानप ात आ ण महापािलके या संकेत थळावर जा हरात .८०२/२०१७ िस द कर यात 
आलेली आहे. तसेच महापािलका आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक अिधका-
यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले होते. 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' 
पदाकर ता ा  झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या छाननीिशवाय 
केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या आधारे द.०३/१२/२०१७ 
रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते. सदर या लेखी पर ेत उमेदवारांनी 
ा  केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण गुणानु म व वगिनहाय गुणानु म 

याद  यानुसार आर ण िनहाय संभा य िनवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या 
उमेदवारांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व इतर कागदप ांची तपासणी 
कर याकर ता द.१८/१२/२०१७ रोजी पाचारण कर यात आले होते. उमेदवारांकडून ा  
झालेली शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे आधारे 
'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' या संवगाकर ता आर णिनहाय गुणानु मे संभा य िनवड 
े ात (Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार 

उमेदवारांची वगिनहाय गुणानु मे िनवड याद  व ित ा याद  तयार कर याकर ता 
द.०८/०१/२०१८ रोजी कमचार  िनवड सिमती आयो जत कर यात आली होती. तुत या 
कमचार  िनवड सिमतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेली शै णक अहता, 
अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून र  पदसं या, अनुशेष/आर ण व 
गुणानु म वचारात घेऊन िनवड याद वर ल डॉ.िशंदे सुरेखा संभा यांना खु या वगातून पे 
बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' या 
पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने िनयु  दे यास सवानुमते िशफारस केली 
आहे. सबब, डॉ.िशंदे सुरेखा संभा यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये 
'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता देणेत येत 
आहे. 
मा. चंदा लोखंडे  – मा. महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते.  
         यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
         अनुकूल - ८१               ितकूल- ० 
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अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.  
         ---- 
मा. उषा उफ माई ढोरे  – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
 

ठराव मांक- ३११       वषय मांक- १० 
दनांक- ३१/१०/२०१८       वभाग– मा. आयु  
  

             संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                       . शा/१/का व/३३५/२०१८, द.३१/०३/२०१८ 
                    २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .४० 
                       द.२१/०९/२०१८  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ' ीरोग व सूतीशा  त ' 
अिभनामाची पदे र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या 
संवगाम ये र  असणारे पद सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०९/२०१७ रोजी 
वतमानप ात आ ण महापािलके या संकेत थळावर जा हरात .८०२/२०१७ िस द क न 
तसेच महापािलका आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक अिधका-यांकडूनह  ऑनलाइन 
अज माग व यात आले होते. ीरोग व सूतीशा  त ' पदाकर ता ा  झाले या अजानुसार 
उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या छाननीिशवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये 
नमूद केले या मा हती या आधारे द.०३/१२/२०१७ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण 
कर यात आले होते. सदर या लेखी पर ेत उमेदवारांनी ा  केले या गुणां या आधारे 
एक त सवसाधारण गुणानु म व वगिनहाय गुणानु म याद  यानुसार आर ण िनहाय 
संभा य िनवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांची शै णक अहता, 
अनुभव कालावधी वषयक व इतर कागदप ांची तपासणी कर याकर ता द.१८/१२/२०१७ 
रोजी पाचारण कर यात आले होते. उमेदवारांकडून ा  झालेली शै णक अहता, अनुभव 
कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे आधारे ' ीरोग व सूतीशा  त ' या संवगाकर ता 
आर णिनहाय गुणानु मे संभा य िनवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या 
उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार  उमेदवारांची वगिनहाय गुणानु मे िनवड 
याद  व ित ा याद  तयार कर याकर ता द.०८/०१/२०१८ रोजी कमचार  िनवड सिमती 
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आयो जत कर यात आली होती. तुत या कमचार  िनवड सिमतीने उमेदवारांचे लेखी 
पर ेतील गुण, धारण केलेली शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील 
पडताळून र  पदसं या, अनुशेष/आर ण व गुणानु म वचारात घेऊन िनवड याद वर ल 
डॉ.नांगरे सुजाता नारायण यांना अनु.जाती वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० 
या वेतन ेणीम ये ' ीरोग व सूतीशा  त ' या पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या 
मा यतेने िनयु  दे यास सवानुमते िशफारस केली आहे. सबब, डॉ.नांगरे सुजाता नारायण 
यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये ' ीरोग व सूतीशा  त ' 
अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
मा. यशोदा बोईनवाड – मा. महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 
मा. राहुल कलाटे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. महापौर साहेब 
या वषयाम ये उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या छाननी िशवाय केवळ उमेदवारांना 
पर ेकर ता पाचारण करणेत आले होते. साहेब हे थोडे ल ात येत नाह . वषय तु हाला 
मानधनावर यायचे आहे. याम ये असं का हटलं आहे क  कुठ याह  कागदप ािशवाय 
कुठ याह  छाननीिशवाय लेखी पर ात ा  केले या गुणांकानुसार ह  दो ह  पदे मह वाची 
आहेत. आयु  साहेब, उमेदवारांना कोण याह  कागदप ािशवाय छाननीिशवाय केवळ 
उमेदवारांनी ऑनलाईन अजाम ये नमुद केले या मा हती या आधारे परत पुढे असं हटल 
आहे क  लेखी पर ेत ा  केले या गुणांकानुसार हणजे आपण असं अधवट का िल हले 
आहे मह वाची पदे आहेत. तु ह  हणताय छाननी नाह .  
मा. महापौर- शासनाने खुलासा करावा. 
मा. मंगेश िचतळे (सहा.आयु  शासन) - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. 
सभागृह. ह  जी पदे होती याची आपण ऑनलाईन जा हरात दली होती. यावेळेस जी 
डा यूमट आप याकडे सबमीट होती यांची आपण यावेळेस छाननी कर त नाह . यानंतर 
पु हा आपण लेखी पर ा घेतो. यानंतर या ठकाणी पेिसफ क कागदप े पडताळणीसाठ  
द. १८/१२/१७ ला यांना पाचारण केले होते. यानंतर ती कागदप े आपण तपासली 
आहेत. 
           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
       अनुकूल - ८१                      ितकूल-०   
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       अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट 
केले. 
      ------- 
मा.उषा उफ माई ढोरे- मा. महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
                        वषय मांक- ११ 
दनांक- ३१/१०/२०१८            वभाग – मा. आयु    

 

             संदभ - १) मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –                           
                    २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .४३ 
                       द.२१/०९/२०१८  
 

      कुमार  पूजा शंकर शेलार, वय वष २४ वष, शै णक अहता – बी.ए., राहणार- जय 
बजरंग चौक, भोसर , पुणे – ४११ ०३९ या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त वा त य 
असले या म हला खेळाडूस महारा  शासनाचा खेळामधील ित ेचा िशवछ पती पुर कार हा 
ित या कब ड  या खेळातील योगदानाब ल ा  झाला आहे. तर  िशवछ पती पुर कार ा  
कुमार  पूजा शंकर शेलार या म हला खेळाडूची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
आ थापनेवर शासन अिधकार  (गट-ब) या पदावर रा यशासनाचे मा यतेने नेमणूक 
करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा. राज  लांडगे – मा. महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देतो. 
मा. नामदेव ढाके - मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसुचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगपािलके या अ थापनेवर कब ड  या खेळासाठ  िशवछ पती पुर कार ा  असणा-या 
म हलेस शासन अिधकार  (गट–ब) या पदावर रा य शासनाचे मा यतेने नेमणूक करणेस 
मा यता देणेकामी वषय मंजुर साठ  दाखल आहे. तथा प महापािलके या अ थापनेवर यापुव  
म हला खेळाडु िशतल मारणे यांनाह  कब ड  या खेळासाठ  िशवछ पती पुर कार ा  
झालेला असुन यांना शासन मा यतेने िल पक पदावर नेमणूक दलेली आहे. सबब िशतल 
मारणे यांना देखील वर ल माणे कब ड  या खेळासाठ  िशवछ पती पुर कार ा  झाला 
असलेने दोनह  नेमणूकाम ये तफावत येवु नये हणून िशतल मारणे यांना दे खल शासन 
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मा यतेने शासन अिधकार  (गट–ब), (मु य डा अिधकार ) पदावर िनयु  देणेस 
मा यता देणेत यावी तसेच यो सना िशंदे, शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग) 
यांना शासनसेवेत परत पाठ वणेस मा यता देणेत यावी. 
मा. सुरेश भोईर –  मा. महापौर साहेब, उपसुचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा. उषा उफ माई ढोरे-  मा. महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे.  

यानंतर उपसुचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक -३१२             वषय मांक- ११ 
दनांक- ३१/१०/२०१८       वभाग – मा. आयु  

 

              संदभ - १) मा.उषा उफ माई ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –                           
                     २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .४३ 
                        द.२१/०९/२०१८  
      कुमार  पूजा शंकर शेलार, वय वष २४ वष, शै णक अहता – बी.ए., राहणार-जय 
बजरंग चौक, भोसर , पुणे – ४११ ०३९ या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त वा त य 
असले या म हला खेळाडूस महारा  शासनाचा खेळामधील ित ेचा िशवछ पती पुर कार हा 
ित या कब ड  या खेळातील योगदानाब ल ा  झाला आहे.  तर  िशवछ पती पुर कार ा  
कुमार  पूजा शंकर शेलार या म हला खेळाडूची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
आ थापनेवर शासन अिधकार  (गट-ब) या पदावर रा यशासनाचे मा यतेने नेमणूक 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगपािलके या अ थापनेवर 
कब ड  या खेळासाठ  िशवछ पती पुर कार ा  असणा-या म हलेस शासन अिधकार  
(गट–ब) या पदावर रा य शासनाचे मा यतेने नेमणूक करणेस मा यता देणेकामी वषय 
मंजुर साठ  दाखल आहे. तथा प महापािलके या अ थापनेवर यापुव  म हला खेळाडु िशतल 
मारणे यांनाह  कब ड  या खेळासाठ  िशवछ पती पुर कार ा  झालेला असुन यांना शासन 
मा यतेने िल पक पदावर नेमणूक दलेली आहे. सबब िशतल मारणे यांना देखील वर ल माणे 
कब ड  या खेळासाठ  िशवछ पती पुर कार ा  झाला असलेने दोनह  नेमणूकाम ये तफावत 
येवु नये हणून िशतल मारणे यांना दे खल शासन मा यतेने शासन अिधकार  (गट–ब), 
(मु य डा अिधकार ) पदावर िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच यो सना 



279 
 

   

िशंदे, शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग) यांना शासनसेवेत परत पाठ वणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
        अनुकूल - ८१                   ितकूल-० 
  

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

      ---- 
 
मा. माधवी राजापुरे – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
         वषय मांक- १२ 
दनांक- ३१/१०/२०१८       वभाग – मा. आयु  

 

            संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                      . व/मुका/तां. व/३४७/२०१८, द.१६/०७/२०१८ 
                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१५ 
                      द.२८/०८/२०१८ 
                   ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २८५ द.२७/०९/२०१८ 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत सन २०१२-१३ पासून ऊजासंवधना या ीकोनातून 
जुने सो डयम हेपर/मेटल हालाईड दवे/ ट-५(९६ वॅट) काढून एलईड  दवे बस वणेची कामे 
सु  आहेत.महापािलके या उजा संवधना या ीने सो डयम हेपर/ / ट-५/सीएफएल/मेटल 
हालईड द या या ऐवजी र या या कारानुसार आव यक काश माण राखणेकर ता 
(ल स ले हल) उवर त एलईड  यित र  द यां या ठकाणी यो य मतेचे एलईड  दवे 
बस वणेकामी सव करण,े ड पीआर बस वणे व पयवे ण करणेकर ता क प यव थापन 
स लागार मे.ऊजा िनयोजन ा.िल.पुणे यांची नेमणूक करणेत आली आहे. मे.ऊजा िनयोजन 
ा. िल. पुणे यांनी सवचे कामकाज पुण केलेले असून ा  सवनुसार अहवाला नुसार सुमारे 

३८७५५ इतके व वध मतेचे एलईड  दवे व वध र यावर बस वणेत आलेले असून 
अ ापपयत सुमारे ३६१३४ दवे सो डयम हेपर/ / ट-५/सीएफएल/मेटल हालाईड (MH) या 
कारचे आहेत. सदरचे काम वखचातून कंवा ई ो मा यमातून करावयाचे  िनयोजन 
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मनपाचे होते. तथा प ई ो त वावर एलईड  दवे बस वणेसाठ  रा य शासनाने ईईएसएल 
सोबत करारनामा केलेला आहे. यानुसार रा य शासनाने  यांचेकड ल द.१२ जानेवार  २०१८ 
चे शासन िनणयानुसार  सव नागर  सं थानी पथ द यांसाठ  फ  एलईड  दवे बस वणे व 
यासाठ  ईईएसएल सोबत करारनामा करणे बंधनकारक केले आहे. यानुसार मे.ईईएसएल 

कडून व हत केले या त याम ये मा हती माग वणेत आली होती. मनपाने सादर केले या 
मा हतीनुसार  मे.ईईएसएल कडून क प ताव (Project Proposal) व करारनामा मसुदा 
(Draft Agreement) पाठ वला आहे. याबाबत स व तर मा हती खालील माणे सादर करणेत 
येत आहे. स थतीत मनपा ह त एकूण द यांची सं या सुमारे - ७४८८९ इतक  आहे. 
एकूण व ुत भार - १०.०६ MW एलईड  बस व यात आले या दवाब ीची सं या - ३८७५५, 
एलईड  बस व यात आले या एलईड  व ुत भार -३.२७ MW, ईईएसएल कडून एलईड  
बसवावया या द यांची सं या - ३६१३४ एवढ  आहे. वा षक दवाब ीचे वीजबील अंदाजे 
र. .२७.३९ कोट  (सव दवे चालू थतीत गृह त ध न) ईईएसएल माफत ई ो  त वावर 
(cost sharing based) जुने पारंपा रक फट ंग काढून एलईड  फट ंग बस वणेत येणार आहे. 
फट ं सची वॉरंट   ७ वष (इ शूर संह) आहे. म यवत  िनयं ीत क ातून दवे िनयं ीत 
करणार  यं णा (CCMS) चादेखील अंतभाव आहे. बस वले या एलईड  द यांची देखभाल व 
द ु ती काम ईईएसएल माफतच कर यात येणार आहे. होणा-या उजा बचतीकर ता रा य 
बकेत उजा बचत वंत  खाते उघडावे लागेल. होणा-या उजा बचत व देखभाल व द ु ती 
कामावर लागणारा खच बचतीतून ए यूट  बेसीसवर ईईएसएल यांना अदा करावा लागेल. 
      ईईएसएल ने सादर केले या क प तावानुसार खालील बाबी दसून येतात – 
1. सदरचा क प  ई ो त वावर राब वणेत येणार असून सुरवातीस महापािलकेस    
      कोणताह   खच करावा लागणार नाह .   
2. स य थतीतील द यांचा तसेच एलईड  बस वणेत आलेनंतर द यां या काश  
      ती तेचा संयु क पाहणी क न अहवाल तयार करणेत येणार आहे. 
3. नॅशनल लाईट ंग कोड नुसार र यावर आहे तशीच कंवा यापे ा जा त सुधा रत  
      ल स लेवल ठेऊन द यांचे वॅटेज िन त केले जाणार आहे. 
4. एलईड  फट ंगची वॉरंट  कालावधी देखभाल व द ु तीसह सात वषाचा  असून य  
      होणा-या वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीसवर ईईएसलला ितवष  िनधा रत केलेली  
         र कम वषाक रता अदा करावी लागणार आहे. 
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5. सदर कामाम ये एलईड  फट ंग बस वणेत येत असले या ठकाणी  ॅकेट, लॅ प  
      सा ह य व वायर कामाचा समावेश आहे. 
6. सदर कामाम ये एलईड सह व सीसीएमएस यं णा बस वणे कामाचा समावेश आहे. 
7. मनपाने उजा बचतीतून ा  झालेली र कम भरणेकर ता रा य बकेत वतं  र या   
      ए ो खाते  (escrow) उघडून सुरवातीला अँ यूट या ( ितवष  िनधा रत केले या  
      र कमे या) तीन म ह यांची र कम सदर खा यात मनपाला जमा करावी लागणार  
      आहे. 
8. एलईड  दवे बस वलेनंतर द यांची संपूण देखभाल दु ती ईईएसएल माफत  
      कर यात येणार आहे मा  पायाभूत सु वधेकर ता जादा होणारा खच मनपास करावा  
      लागणार आहे.  
      तर  मे.ईईएसएल यांचेकडून पारंपा रक दवे बदलून एलईड  दवे बस वणे व तदनंतर 
होणा-या वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीस वर िनधा रत र कम पुढ ल 7 वषाक रता ितवष  
मे.ईईएसएलला ई ो खाते काढून अदा करणेसाठ  करारनामा करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा. उषा उफ माई ढोरे – मा. महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके - मा. महापौर साहेब वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सुचना मी मांडतो  
मा.सुरेश भोईर  -  मा. महापौर साहेब,  सुचनेस  अनुमोदन देतो. 
         यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक -३१३       वषय मांक- १२ 
दनांक- ३१/१०/२०१८       वभाग – मा. आयु   
             संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                       . व/मुका/तां. व/३४७/२०१८, द.१६/०७/२०१८ 
                    २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१५ 
                       द.२८/०८/२०१८ 
                    ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २८५ द.२७/०९/२०१८ 
 

            वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
         अनुकूल- ८१                ितकूल- ० 
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अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
                                   ----- 
मा.अंबरनाथ कांबळे - मा. महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  
           वषय मांक- १३ 
दनांक- ३१/१०/२०१८       वभाग – मा. आयु  
 

            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .नर व/का व/ 
       ३६/१७४/२०१८ द.०५/०७/२०१८ 
                   २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २८८ द.२७/०९/२०१८ 
    
     मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.६३ येथे मंजूर वकास आराखडयानुसार ी.कवडे यांचे 
घरापासून कांकर या गॅस गोडाऊन असा द णो र १२ मी ं द चा र ता आहे. सदर र याची 
लांबी ३३५ इतक  मी. आहे. व जागेवर सुमारे १३७ मी अंतराम ये घरे असुन सदर घरे 
सुमारे ३.०० मी इतके र ता ं द ने बािधत होत आहे. व उवर त जागेत पूणत: १२ मी र ता 
वकसीत झालेला आहे. 
 सदर र ता ं द ने बाधीत नाग रकांनी, महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम १२७ अ वये नोट स पाठ वली आहे. सदर नोट सीनुसार २४ म हने 
कालावधीत सदर जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. 
 तर  स.नं.६३ मधील १२ मी र याचे सुमारे १३७  मी लांबीतील सुमारे ३ मी माणे 
भुसंपादन तातड ने करावे लागणार आहे सदर े ाचा भुसंपादनाने ताबा यावयाचा अस याने 
सदर भुसंपादनकामी येणा-या सव खचास व यासंबधीत इतर अनुषंगीक खचास मा यता 
देणेत यावी. 
मा. सं दप  वाघेरे - मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १३ द र  दाखल करणेत यावा अशी 
सुचना मी मांडतो. 
मा.सुरेश भोईर  – मा. महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो. 
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         यानंतर सुचने माणचेा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक- ३१४        वषय मांक- १३ 
दनांक -३१/१०/२०१८       वभाग – मा. आयु  
 
 संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .नर व/का व/ 
      ३६/१७४/२०१८ द.०५/०७/२०१८ 
                   २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २८८ द.२७/०९/२०१८ 
 
                 वषय मांक १३ द र  दाखल करणेत येत आहे.  
 
        अनुकूल- ८१                     ितकूल- ०  

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

                                 ----- 

मा.िनमला गायकवाड - मा. महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 

          वषय मांक- १४ 
दनांक- ३१/१०/२०१८       वभाग – मा. आयु  
 
             संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल .मसाभां/५/का व/ 
          ३८४/२०१८ द.३१/०८/२०१८ 
                  २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २९० द.२७/०९/२०१८ 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाकर ता Multiplace 

Hyperbaric  Oxygen  Chamber With Air Lock System ह  मशीन ई-िन वदा सुचना  
मांक-17/2011-2012  मागवून  मे. मनाली एंटर ायझेस यांनी सादर केलेले दर वकृत 

क न ( कमी केले या दरानुसार ) खरेद  करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव मांक - 48, 
दनांक 17/04/2012 अ वये  मे. मनाली  एंटर ायझेस  यांचेडून  ा   झाले या  ई-
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िन वदा  दराम ये  कमी  क न  दले या  दरानुसार करारनामा क न खरेद  कर यास व 
येणा-या र. . 2,79,24,750/- चे खचास मा यता दलेली आहे.  या अनुषंगाने मे. मनाली 
एंटर ायझेस यांचे समवेत झाले या करारना यास अिधन राहून पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाकर ता Multiplace Hyperbaric Oxygen 

Chamber With Air Lock System पुरवठयाकामी मे. मनाली एंटर ायझेस यांना 
मसाभां/5/का व/348/2012, दनांक 31/05/2012 अ वये आदेश दे यात आला होता.  
आदेशात नमुद केलेनुसार मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी मिशनचा पुरवठा दनांक 
०१/१२/२०१२ रोजी केलेला आहे.  सदर मिशनचे  दनांक ३०/०१/२०१३ रोजी इन टॉलेशन 
केलेले आहे.  मिशनचे  इन टॉलेशन  झालेनंतर  मिशन कायरत होती.  तथा प काह  
कारणा तव मिशन बंद असलेने  Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber With Air 

Lock System  हया मशीनची ई-िन वदेत नमुद केलेले पेिश फकेशन माणे  तां ीक 
तपासणी मा. ोफेसर, इ मटेशन अ ड कं ोल,कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग, पुणे यांचेकडून 
क न घे यात आलेली आहे. यांनी अहवालानुसार संबंिधत ठेकेदाराकडून दु ती क न 
घे यात येवून मिशन चालू कर यात आलेली होती.  तथा प  काह   कालावधी नंतर सदरची 
मिशन कुिलंग िस ट म अभावी बंद होती. वाय. सी.एम. णालयात उपल ध क न दलेली 
एच.बी.ओ.ट . मिशन कुिलंग िस ट म बंद असलेने मिशन बंद  थतीत असलेने दनांक 
२५/०४/२०१५ रोजी मे.का को इंड ज ा.िल. यांनी दले या स हस रपोट नुसार 
मे.मनाली एंटर ायझेस यांचेकडून सदर मिशनकर ता आव यक लागणारे पेअर पाटस ्  
खरेद कामी कोटेशन सादर केलेले  होते. एच.बी.ओ.ट . मिशन दु त करणकेामी र. . 
७,१७,५००/- इतका अपे त खच येणार अस याने ताव सादर क न यास  मा. थायी 
सिमती ठराव मांक-१८२५७, दनांक २९/११/२०१६ अ वये एच.बी.ओ.ट . मिशन दु त 
करणेकामी आव यक पेअर पाटसचा पुरवठा क न द ु त करणेकामी मे.मनाली 
एंटर ायझेस यांनी सादर केले या कोटेशनमधील कमी क न दले या र. . ७,१७,०००/- चे 
खचास मा यता दलेली होती. मा. थायी सिमती ठरावा या अनुषंगाने मे.मनाली एंटर ायझेस 
यांना प  .YCMH/भां/२/का व/३५४/२०१६, दनांक ३०/१२/२०१६ अ वये नोटराईजड 
ित ाप , करारनामा  व आव यक एफ.ड .आर. जमा करणेबाबत कळ व यात आले होते. 

मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी दनांक ०१/०३/२०१७ रोजी  करारनामा क न  दलेला आहे.  
सदरचा करारनामा दनांक ०२/०३/२०१७ रोजी मा. थायी सिमती कायालयाकडे सील 
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करणेकामी पाठ व यात आला होता.  दनांक ३०/०६/२०१७ पयत करारनामा सील झालेला 
नसलेने एच.बी.ओ.ट . मशीनचा दु ती आदेश िनगत कर यात आला न हता.  तसेच 
पुव या दरप काची वैधता संप यापमुळे संबंिधत या र  क न य थ सं थेची 
एच.बी.ओ.ट . मशीन चाल वणेकामी नेमणूक करणेबाबत िनणय घे यात आलेला होता. 
         मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील Multiplace Hyperbaric Oxygen  

Chamber With Air Lock System ह मशीन  चाल वणेस  देणेकामी Expression of Interest 

वृ प ाचे वशेष  रोटेशन  घेवून  िस द  कर यात  आले  होते.  या अनुषंगाने  मे. 
बॅरोमे डक  हे थकेअर  ा. िल. व मे. ऍड हॅट  हे थकेअर  यांचे माफत ताव ा  झालेले 
होते. सदर तावाचा वचार क न  वाय. सी. एम. णालयातील Multiplace Hyperbaric 

Oxygen Chamber With Air Lock System ह मशीन काया वत क न चाल वणेस देणेकामी  
मे. िसल इ ा चर सो यूशनस ा. िल., यांचे माफत RFP  तयार कर यात आलेली 
आहे.  Y.C.M. Hospital कर ता उपल ध क न दलेली HBOT  मिशन  महागड  असून 
ितचा वापर होणे आव यक आहे.   सदय थतीत वाय.सी.एम. णालय  येथे  िश त  
मनु यबळाची  कमतरता  असले मुळे HBOT  मिशन चाल वणे श य होत नाह .  यामुळे 
महारा   महानगरपािलका अिधिनयम ७२ (ब) नुसार  Request  for  Proposal  Selection  

of  Operator  for  Operation  and  Maintenance of the  existing  HBOT centre  at 
Y.C.M. Hospital  साठ  ई-िन वदा  िस द  कर याकर ता  मा. महापािलका सभेची 
मा यता यावी लागणार आहे.  
          सबब, वाय. सी. एम. णालयातील  Multiplace  Hyperbaric  Oxygen  

Chamber  With  Air Lock System ह मशीन  चाल वणेस देणेकामी M/s. Crisil  यांनी 
Request for Proposal  Selection of  Operator for Operation and Maintenance of the 
existing HBOT  centre at Y.C.M. Hospital चा मसुदा सादर केलेला असून Multiplace 

Hyperbaric  Oxygen  Chamber With Air Lock System ह  मशीन चाल वणेस देणेची ई-
िन वदा िस द करणेस  मा यता  देणेत यावी. 
मा. िभमाबाई  फुगे – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.   
मा. सुल णा धर -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. एचबीओट  या 
मशीनचा उपयोग िनरिनराळया आजारांसाठ  होतो. खरतर डायबेट क यासार या पेशंटला या  
मशीनचा उपयोग चांग या माणात होतो. आप याकडे नचे वगैरे असे जे काह  आजार 
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असतात जी जखम लवकर बर  होत नाह . अशा कार या पेशंटला यामशीनचा उपयोग 
चांग या कारे होऊ शकतो. या मशीन खर तर काबनडाय ऑ साईड पॉईझिनंगमुळे बब स 
तयार होतात आ ण मग असे पेशंट लवकर रक हर होत नाह त. यां यासाठ  या मशीनचा 
खूप चांगला उपयोग होतो. आ ण मग अशा कार या मशीन घे यामागे खरतर आपला 
इंटशन खूप चांगला होता. आ ण ती मशीन आपण घेतली वायसीएम णालय, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका २०१२ म ये. २०१३ याचे इं टॉलेशन झाले, २०१३ म ये इं टॉलेशन 
झा यानंतर काह  काळ ती मशीन कायरत होती आ ण ती मशीन चालू असताना काह  

णांना या यावर टमट दे यात आली. नंतर काह  काळ ती मशीन बंद पडली. नंतर 
संबंिधत ठेकेदाराकडून ती मशीन आपण रपेअर क न घेतली. आ ण पु हा या या कुलींग 
िस ट मम ये बगाड झाला. मग या यासाठ  आपण िन वदा काढली. या दर यान आपण 
असा िनणय घेतला क  ह  मशीन य त सं थेला चाल व यास दे यात यावी. आ ण  मग 
या यासाठ  आपण दोन सं थांकडून ताव मािगतले आ ण यां या तावानुसार आपण 

आरएफपी तयार केली. आ ण या या सं था आहेत या मे. बॅरोमे डक हे थकेअर  ा. िल. 
व मे. ऍड हॅट हे थकेअर यां या माफत आपण ताव मािगतले आ ण याचे पेशल 
इन ा चर सो यूशनस ा. िल. यां या सोबत आपण आरएफपी तयार केली. आ ण हा 
वषय आपण आप याकडे हणजे ती मशीन खूप महागड  अस याने याचा वापर 
आप याला होणे आव यक आहे. आ ण आप याकडे िश त मनू यबळ नाह . हणून ती 
मशीन आपण य त सं थेला चाल व यास देणेबाबतचा हा वषय सभागृहापुढे आलेला आहे.    
स मा. महापौर साहेब या आऊटसोिसगचे वषय इथून मागेह  केलेले आहेत. आपली जागा 
आपण बी हे थकेअरला दलेली आहे. ते ितथे अितशय चांग या माणात बझनेस करतात. 
आप याकडे इथं बरेचसे स मा. सद य आहेत यांना ितथे चांग या कारे टमट िमळते. हे 
आप या सगळयांना मा हती आहे. खरतर या कारात हणजे बी हे थकेअरम ये आपले 
स मा. नगरसेवक ितथे पेशंट घेऊन जातात, र वे  केलीतर  आ हांला तेथे कुठ याह  
कारच इ पॉटट िमळत नाह  आम या पेशंटला चांग या कारची स हस िमळत नाह . मग 

अशा प र थतीत आपण पु हा तीच चूक करायची आहे का. मुळात महानगरपािलकेचा   
आऊटसोिसग हा इ े टच नसायला पा हजे. आप याकडे क ल अिधकार  आहेत आपण 
काह  योजना आणतो. आ ण या योजना आप याला राब वता येत नाह त हणून आपण 
आऊट सोिसग करायच का. मग आप याला मॅनेजमट जमत नाह य का. आ ण असे ब-याच 
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कारचे  आप याकडे उपल ध होतात. आज कोणीतर  एचबीओट साठ  जागा पण 
मागतेय. एचबीओट  पण मागतेय. आ ण मग कोणीतर  उदया हणेल क  आ हाला 
आयसीयू चालवावयाचे आहे. पुढे मग आ हाला ओपीड  चालवावयाला िमळेल का. जर मग 
आपण येक गो  चालवावयाला दली तर मग आप याला वायसीएम चालवावयाचे आहे क  
नाह  हा खूप मोठा  आहे. महापौर साहेब, आपण येक गो  वायसीएमची येक 
बझनेस हणून बघायला नाह  पा हजे. खरतर आपण वायसीएम चालवतोय एचबीओट चा हा 
ताव जे हा सभागृहापुढे आणलेला आहे या या संबंिधत आपण या सं थेकडून आपण 

यांना जागाह  देणार आहे आ ण यांना आपण मशीन पण देणार आहे. हा कतपत यो य 
िनणय आहे. कारण जर आप याकडे ती मशीन खूप गरजेची असती. आ ण ती मशीन 
यायला आप याकडे फायना शअली तेवढा सपोट नसतो कंवा तरतूद नसती आ ण मग 

अशा प र थतीम ये कुठली सं था आप याला जर मशीन देणार असती तर आपण ती जागा 
या सं थेला वापर यास दे यास हरकत न हती. परंतु या प र थती म ये जागा आपली, 

मशीन पण आपली आ ण आपण एखादया सं थेला वीस तीस वषा या करारावर चाल व यास 
देणे हे यो य नाह . या यासाठ  आपण करकोळ कारणे देतो. क  आप याकडे ए सपट ट म 
नाह . ए सपट टे नीशय स नाह त. मग या वषयात आपण असे हणाला होतात क  या 
कारची मशीन आपण पूव  चालवीत होतो. मग वना ए सपट ट मकडून आपण मशीनचा 

वापर कर त होतो का. ते हा आप याकडे ए सपट ट म न हती का. मग आताच आप याला 
मनू यबळाची कमतरता का जाणवते. आ ण ते मनू यबळ िमळ यासाठ  आपण काय य  
केलेत. अशा कारचे इ ट टयूट आहेत, पुणे हे वदयेचे माहेरघर आहे. अनेक कारचे येथे 
कोसस होतात. मग अशा कारची कुठली इ ट टयूट आहे क  ितथे अशा कारचे कोसस 
कंड ट केले जातात. या इ ट टयूटला आपण हजीट देऊन अशा कारचे टे नीशय स 
िमळतात क हे बघायला पा हजे. एम लॉयमट ए सचजला जर आपण कळ वले आ हाला 
अशा कारचे टे नीिशय स हवेत सुपर पेशािलट साठ . तर अशा कारचे मनू यबळ 
आप याला ऍ हेलेबल होईल. ती मशीन आप या इथेच एसबल झाली आहे. आप या 
जवळपास या ए रयाम ये ती एसबल झाली अस याने ती रपेअर होऊ शकते. आ ण 
या यासाठ  टे निशयन िमळ यास आप याला कुठ याच कारची अडचण येणार नाह . 

खरतर या महानगरपािलकेचे नाक आहे आपलं वायसीएम. या शहराची एक वेगळ  ओळख 
आहे. आ ण या वायसीएमम ये महारा ातूनच न हे तर संपूण भारत देशातून ण येत 
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असतात. वेगवेगळया कार या टमटसाठ . महापौर साहेब बरेचदा ितथे आप याकडे औषधे 
ए हेलेबल नसतात. ह  जबाबदार  कोणीच घेत नाह . सव स श स आपले डॉ टस 
देतात. आ ण पेशंटला बाहे न औषधे आणायला सांगतात. अशा प र थतीम ये आ ह  
चौकशी के यानंतर आ हाला सांगतात क  आप याकडे टॉक कमी आहे आ ह  कळ वलंय. 
आपले टडर िनघतात अशा कारची उ रे देतात. मग या यासाठ  जबाबदार कोण आहे. 
औषधां या बाबतीत आप याकडे कोणालाह  गांभीय नाह . परंतु दोन वषानी तयार होणा-या 
पीजीचे इन यूमट खरेद  कर याम ये आतापासूनच आपली ट म तयार आहे. या याम ये 
खूप जणांना इंटरे ट आहे. खरतर आप या वायसीएमम ये डॉ टस कसे वाढतील याबाबत 
आपण इंटरे ट येट केला पा हजे. येकाने चचा केली पा हजे. कारण या या मा यमातून 
आपण खूप चांगली सेवा णांना देत असतो. कधीकधी वनामू य सेवापण आपण 
गोरगर बांना देत असतो. आ ण मग या याम ये आप याकडे डॉ टस वाढ साठ  महापौर 
साहेब मी मा. मु यमं यांना िनवेदन दले होते पंपर  िचंचवडम ये वायसीएम 

णालयाकर ता डॉ टस या र वॉयरमटब ल. परंतु या यानंतर आप याकडे फारशी 
प र थती बदलेली दसत नाह . आप याकडे जे डॉ टस आहेत ए सपट ट म आहे परंतु 
यांनाह  काह  अडचणी आहेत. यांना अिससटंट या अभावी यांना चार चार दवस एखादया 

सजर  झाले या पेशंटकडे साधी हजीटह  देता येत नाह .  मग यावेळात तो पेशंट आपण 
िस टर या भरवशावर ठेवतो. परंतु आप याकडे अिस टंट नस यामुळे कंवा लॅब टक हणजे 
सजर  के यानंतर औषधांचा विश  ोटोकॉल असतो. तो ोटोकॉल फालो केलाय काय या 
पेशंटची रक हर  या सगळया गो ी पाह यासाठ  अिस टंट असलातर ब-याचशा लवकर पेशंट 
रक हर होतात. परंतु येक वेळेस या मेन डॉ टरला मेन सजनला पेशंटचा फालोअप घेणं 
श य होत नाह . यामुळे तो पेशंट इंफे शन होतय क  काय होतेय या सगळया गो ीकडे 
द ुल  होत ंआ ण मग ब-याचदा या पेशंटला आपला जीव पण गमवावा लागतो. मग एवढा 
हलगज पणा आपण या पेशंट या बाबतीत करणार आहे का. कुठेतर  या याह  बाबतीत 
आपण गांभ याने वचार करणे गरजेचे आहे. पूव  आप याकडे बीएचएमएस डॉ टस असायचे  
िनदान ते कॅ यूअ ट ला ायमर  टमट थमोपचार तर  करायचे या यामुळे आप याकडे 
सीएमओकडे जो लोड असतो, आताह  आपण सीएमओ म ये आप याकडे कॅ यूअ ट म ये 
कती पेशंट असतात. आ ण सीएमओ कती आहेत याच क यार जन हे जर केलतर 
न क च डॉ टरसना खूप जा त लोड आहे. बरेचदा चारचार तास पेशंट वेट ंगम ये असतात. 
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परंतु यां यापयत डॉ टस पोहचू शकत नाह त. आ ण अशा वेळेस बरेचदा पेशंटचा जीव पण 
गेलेला आहे. आ ण मग यां या नातेवाईकांची मानिसकता खराब झा यामुळे ेशनमुळे 
आप या डॉ टरांना मारह  खावा लागतो. अशा प र थतीम ये आपण गांभीयाने िनणय घेणे 
आव यक आहे. आप याला तर डॉ टस पा हजेतच महापौर साहेब. आपण अपे ा करतो  
एमबीबीएसची आ ण यांना बीएएमएसचा पगार देतो. अशा प र थतीम ये ते डॉ टस 
आप याकडे टकणे श य आहे का. हणजे आपली गत अशी झाली आहे क  आप याला 
टे नीशयन पा हजे. आपण शै णक अहता ठेवतोय आयआयट  इं जिनअस आ ण  पगार 
देणार टे नीशयनचा. मग अशा प र थतीम ये कोण काम करणार आहे. अशा प र थतीचा 
ह  महापौर साहेब आपण वचार करायला पा हजे. आपण पीजीआय सु  करणार आहोत. 
पीजीआयम ये आप याकडे बरेच डॉ टस अ हेलेबल होतील. तुम याकडे टुडंट पण बरचसे 
येतील. आ ण मग अशा प र थतीम ये या एचबीओट  मशीनचा उपयोग खूप मोठया 
माणात होईल. यामुळे अशा कारची मशीन कोणास चाल व यास देऊ नये. अशी मी 

आप याला वनंती करेन. कारण ह  मशीन दे यामागे आपला काह च फायदा नाह . आ ण 
वीस वीस वषासाठ  तीन हजार केअर फूट जागा वदाऊट एनी कॉ ट हणजे यांना आपण 

म ये वापरायला देणार. ती मशीन आपण रपेअर क न घेणार. ती मशीन रपेअर क न 
घेत यानंतर आपण वत: वाप  ना ती मशीन. ती ह  तीन हजार केअर फूट जागा तेवढया 
मशीनसाठ  लागणार आहे का. ऑलरेड  आप याकडे खूप जागा कमी आहे. तीथे वेगवेगळे 
आप याला काह  सुपर पेशािलट  वॉडस तयार करता येतील. मग आखी तीन हजार 

वे.फुट जागा आपण या मशीनसाठ  दयायची का. आ ण मग हे वीस वषा या करारावर 
या याम ये आपला कं ोल कुठे राहणार आहे. हया सगळया गो ींचा वचार करावा. महापौर 

साहेब आऊटसोस क न आपण खूप अकाय म आहोत असं आपण दाखवतोय. यामुळे या 
प दतीचे िनणय घेताना आपण थोडास पारदशक च मा वापरावा. याम ये सपोज कुठ या 
ठेकेदाराला फेवर कर यासाठ  जर आपण अशा कारचे वषय सभागृहाम ये आणत असाल 
तर ते खूप चुक चे आहे. ते नागर कां या हताचे नाह त आ ण महानगरपािलके याह  हताचे 
नाह त. यामुळे या संबंिधत अिधकार  आ ण नगरसेवकांना मी वनंती करेल क  वषयाचा 
स व तर अ यास करा, या वषयावर चचा करा. आ ण मग या यावर यो य तो िनणय 
या. या तीन हजार केअर फूटम ये आप याला आणखी आयसीयू युिनट वाढ वता येईल. 
याची आप याला खूप गरज आहे. आज आप याकडे जागा नस यामुळे आपण डायरे ट 



290 
 

   

ससूनला पेशंट पाठ वतो. यामुळे अशा कारचे काह  होणार नाह . यामुळे महापौर साहेब 
अशा कारचा ताव र  क न ह  मशीन चाल व याबाबत आपण आदेश दयावेत. आपले 
अिधकार  जर अ ट ह नसतील तर यांना अ ट ह करा. येक वेळ  काह तर  कारणे 
देऊन आप याला माणूस िमळत नाह . परंतु कुठ याह  कारचा य  केलेला मला तर  
दसत नाह . आयु  साहेब आपण ह  या यावर थोडासा वचार क न, चचा क न हा वषय 
मंजुर करायचा क  नाह  ते आपण ठरवालच. परंतु हया वषयाला आमचा वरोध न दवून 
महापौरसाहेब आपण यो य तो िनणय याल अशी अपे ा करते आ ण बोलायला संधी 
द याब ल ध यवाद देते.  

मा.िनता पाडाळे – मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह महापौर साहेब 
मला इथं एवढचं सांगायचे आहे क  सीट  कॅन, एमआयआर वायसीएमम ये आपण कमी 
दराम ये करतो. तर ते आपण कोण या सं थेला चालवायला दलेले आहे. कोणी तर  शहा 
हणून ितथे आहेत मला माह त नाह . कोणती सं था आहे काय आहे त.े परंतु महापौरसाहेब 

ितथे पूण राजकारण चालते. ठरा वक नगरसेवकांनी जर फोन केला तर यां या पेशंटला  
होत.ं आयु साहेब मा हती या अिधकाराम ये तु ह  मा हती या. आ ण यांना वचारा कती 
जणांचे तु ह   केले. आ ण आम यासार या नगरसेवकांनी एकदा जर  फोन केला तर 
आ हाला सांगतात १०० पये कमी होईल, २०० पये कमी होईल. हयाला काह  अथ नाह  
आयु साहेब. पेशंट इतके गर ब असतात ना. अ रश: रडतात आम या ऑ फसम ये. सात-
आठ हजार पये कमा वणारे कुठून एवढा खच करणार. तर हया याब ल थोड सी तु ह  
चौकशी करावी. आ ण जी काह  मा हती आहे. सभागृहासमोर आपण या अिधका-यांना 
सांगावे. ब-याचशा नगरसेवकांना असं माह त पण नाह य क  एमआरआय, िसट  कॅन कधी 
कधी  पण होतो. कोण याह  नगरसेवकांना माह त नाह . जर ते अिधकार  इथं असतील 
तर यांनी इथं मा हती दयावी. अशी माझी  वनंती आहे, ध यवाद. 

मा.गोफणे अनुराधा - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह आताच 
िनताताई पाडाळे यांनी खंत य  केली. स मा. महापौर साहेब मी देखील हा अनुभव 
घेतलेला आहे क  जे आप या वायसीएमम ये एमआयआर असेल, िसट  कॅन असेल या 
लोकांकडून अ जबात चांगला रसपॉ स िमळत नाह . नगरसेवकांनी फोन के यानंतर कमान 
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यांनी रसपे ट हली बोललं पा हजे. आयु साहेब अ जबात भाषा यांची यव थत नसते. 
आ ण आ ह  जे काम सांगतो ते आम या भागातील नागर कांचे काहतर   असतात. 
कंवा यांना वायसीएम संदभात काह  तर  सूट दया हणून यांना आ ह  फोन करत 
असतो. तर आयु साहेब चांगली भाषा ते वापरत नाह त यव थत बोलत नाह त. आ ण 
आयु साहेब मला आज या ठकाणी एक गो  िनदशनास आणायची आहे क  मा या 
भागातील एका म हलेला परवा दवशी एक कु ं चावलं तर भोसर  आ ण वायसीएम 
णालयाम ये याची लस उपल ध न हती. आयु साहेब या गो ीकडे आपण ल  दयावं. 

जेणेक न जर ण आप याकडे येतोय आ ण जर लस उपल ध नसेल तर णाने जायचं 
कोणाकडे. मी याबाबत वचारणा केली असता आप या आजुबाजू या हॉ पट सम ये देखील 
ह  लस उपल ध न हती. आयु साहेब ह  गांिभयाची गो  आहे आपण या याकडे ल  दयावे. 
क  जेणेक न नागर कांना लवकरात लवकर लस उपल ध क न यांचे ॉ लेम सॉ ह 
हावेत.   

मा. सिचन िचखले -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह आताच जो 
एचबीओट  मशीन या संदभात वषय आप यासमोर आला आहे. सुल णाताई धर यांनी 
खरच एक चांगला वषय आप या समोर आणला आहे. मी महापौर साहेब आ ण स ा ढ 
प नेते यांना वनंती करतो क  एक तर या वषयासंदभात संबंिधत अिधका-यांकडून खुलासा 
घेऊन मा हती यावी. अ यथा तोपयत हा वषय तहकूब ठेवावा. या यावर यव थतपणे 
अ यास क  दया. आ ण नंतर हया वषयावर िनणय या. असं मी तु हाला वनंती करतो. 
ध यवाद.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खरतर 
एचबीओट  हटल ं इथं काह  नवीन नगरसेवक आहेत यांना वषय माह त नाह . परंतु 
एचबीओट  हटलं क  आ हाला सगळयांना टे शन येते. कंबहुना िभती वाटते क  तीन 
कोट ची मशीन, पण  ती  कतीला होती काय होती. हे आ या शहराला मा हती आहे. ह  
मशीन आप याकडे कोण या कारे आ ण कशी आली. आ ण आता सु दा काह  नगरसेवक 
बोलतात तर काह ंना वाटते क  यां या या वेदना आहेत वायसीएम ब ल या. परंतु २०१२ 
साली जी मशीन आप या महानगरपािलके या आवारात आली. ितचे इ टॉलेशन झाले 



292 
 

   

आप या इथ ं आ ण ती आजपयत बंद आहे. ती मशीन काह  काळापुरती चालू होती 
महापौरसाहेब. परंतु या याम ये मला वाटतं क  हाडली १०० ते १५० पेशंट या याम ये 
पाठ वले असतील. आ ण यानंतर या काळाम ये ते हापासून ती मशीन बंद आहे ती 
आजतागायत बंद आहे. आज यावेळेला महापौर साहेब हा वषय सभागृहाम ये आला. मग 
आता आ हाला सगळयांना वाटतं क  आ ह  या यावर चचा केली पा हजे. मग पु हा दोन 
जीबी हा वषय तहकुब केला पाह जे. स मा. महापौर साहेब आ हाला तुमचं कौतुक करावासं 
वाटतं क  तु ह  संपुण सभागृहाला अ यंत चांगला वेळ चचला देता. येथून मागचे सभागृह 
आपण पा हलेले आहे तु ह  पा हले, मी ह  पा हलेले आहे. परंतु तु ह  सगळयांना बोलायला 
वेळ देता. एखादया य ने एखादया वषयावर कती वेळ बोलायचे. कोणी जर हटलं क  
माझा वषयाब लचा पॉ ट बोलायचा रा हला आहे तर  देखील तु ह  बोल याची संधी देता.  
अ यंत चांग या प दतीने सभागृह चाल वता. मला असं वाटतं क  तु ह  या ठकाणी 
नगरसेवकांना सांिगतलं पा हजे. येकाने या डॉकेटची मा हती या. अ यास करा आ ण 
मग तु हाला यातून िन प न होत नाह  याची मा हती सभागृहाम ये घेतली पा हजे. या 
वषयाची मा हती सांगा असा तुमचा प हला  कसा काय होऊ शकतो. डॉकेट वाचले 
पा हजे याचा अ यास केला पा हजे. तर मग या यानंतर नाह  कळल,ं नाह  सम या 
सुट या तर १०० ट के सभागृहातला वेळ हा यां यासाठ  असणार आहे. परंतु तसं होताना 
दसत नाह . कोण याह  वषयाला उठायचं आ ण मला याची मा हती दया असं हणायच.ं 
कधीकधी वाईट वाटते क  सभागृहाम ये मह वाचा वषय राहतो क  काय. एखादया वषयावर 
आपण खूप वेळ बोलतो आ ण एखादा मह वाचा वषय सभागृहाकडून राहू नये याची पण 
काळजी घेणे आव यक आहे. स मा. महापौर साहेब या ठकाणी अनेकांनी खंत य  केली क  
बी हे थ केअर असेल कंवा आप याकडे या वेगळया सु वधा आपण देतो. 

महानगरपािलके या दवाखा याम ये असणा-या लोकांना अ प दराम ये देतो. परंतु अ प 
दराम ये देत असताना सु दा ितथं चांग या कारची वागणूक िमळत  नाह .  मला चांगल 
आठवत क  माग या वेळेस मी वत: नगरसेवक असताना माझा एमआरआय करताना मी 
पैसे भरले आहेत. पैसे मी भरले याचं अ जबात द:ुख नाह . कारण माझी कुवत आहे पैसे 
भर याची यामुळे मी भरलेत. परंतु या वेळेला आपण एचबीओट  सारखी मशीन घेतोय. 
साहेब या ठकाणी आपण ऑ सजन हणजे यावेळेला मायकल जॅ सन सारखा जो डा स 
करणारा आहे, गायक आहे. ते ितथे एचबीओट  मशीम ये बसतात आ ण तीथ ंऑ सजन 
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ले हल मटेन करतात आ ण यां यासाठ  आव यक असणार  मशीन आपण वायसीएमम ये 
घेतली ह  यावेळेसची मोठ  चुक होती. परंतु घेतली, झाले या घटनेवरती पु हा पु हा चचा 
करणे अ यंत चुक चे ठरेल. परंतु आता घेतले या मशीनच काय करायच.ं या यावरती 
बोलण,ं चचा करण ंआव यक वाटत.ं महापौर साहेब आप याला मा हती आहे क  यावेळेला 
याचे डॉ युमेट तयार झालेले आहेत, आपण टडर काढणार आहोत काह  लोकांना आपण 

कॉल करतोय. जीबी या मंजुर साठ  हा वषय आला, सभागृहापयत आला आहे. नाह तर 
आ हाला कळलं सु दा नसत.ं स मा. महापौर साहेब आप याला वनंती करते आप याकडे जे 
पवळे रेशिनंग काड असते. असे नागर क यांची ख-या अथाने आिथक कुवत नसेल अशांना 
आपण कती ट के  करतोय. असा काह तर  ायटेर या आपण या याम ये नमुद केला 
पा हजे. ती मशीन येथून पढु या काळाम ये बंद ठेवणे कंवा हा वषय द र  दाखल करणे 
फेटाळून लावणे हया याम ये काह  त य नाह  ख-या अथाने नागर कांना सु वधा दे याची 
संधी आहे. आता मशीन आलेलीच आहे तर याचा पुरेपूर तीन कोट  पये या मशीनसाठ  
आपण भरलेले आहेत साहेब. या मशीनची कुवत एक कोट ची सु दा नाह . फॉरेनव न आली 
इकडून ितकडून आली असं खूप काह  वषय घडले परंतु ती आप या एमआयड सीम ये 
जोडली गेली असे अनेक वषयी या मशीनबाबत चचा आहे. वा तव तर तसंच आहे परंतु 
महापौरसाहेब तु हाला वनंती करते कंवा उपसूचना देते क  या नागर कांकडे रेशिनंगचे 
पवळे काड असेल, जे नागर क आिथक या दुबल असतील इकॉनॉिमकली बॅकवड असतील. 
अशा नागर कांसाठ  आपण ती सु वधा अ यंत अ प दराम ये, अ यंत श द वापरते मी 
जाणीवपूवक. आता ते १२०० घेतात हे काह  परवडणारे नाह . तर या ीकोनातून आपण 
या िन वदेम ये या अट शत  टाकून मग या वषयाला मंजुर  दयावी अशी मी आयु  
साहेबांना, महापौर साहेबांना वनंती करते. मा या उपसूचनेला अनुमोदन दया. मा. 
महापौरसाहेब पवळे रेशिनंगकाड असेल, आिथक या द ुबल असतील याचा ायटे रया 
ठरवून मग आपण िन वदा िस द करावी. अशी वनंती या ठकाणी करते उपसूचना देते. 
आता मा नी सांिगतले क  जे थािनक आहेत. पंपर   िचंचवड शहरवासीय आहेत यांना 
अ यंत हणजे अगद  कमी दराम ये कारण आप याला आपली वायसीएम जवंत ठेवायची 
आहे. या ीकोनातून आपण या वषयाचे गांभीय बघावे. आ ण माझी उपसूचना वीकारावी 
ह वनंती. 
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मा.घुले नानी उफ हराबाई - मा. महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन देते. 

मा. सिचन  िचखले - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह ती मशीन 
चालू करा अशी आमची सवाचीच मागणी आहे. पण ती कोणाला देताय. या संदभात 
आ हाला जरा मा हती दया. या ता नी सांिगतलेले आहे. जे थािनक नगरसेवक आहेत 
यांचा वचार थोडासा ल ात या. आ ण मह वाची गो  हणजे माग या पंचवा षकम ये 

तु ह  मशीन खरेद  केली. ते हा आ ह  नगरसेवक होतो का. पण आता वषय तु ह  
आणला. तो तु ह  आणलाय तर आणलाय मंजुर साठ  लगेच घाई का करताय. थोडं थांबाना  
आ ह  काय वष वषभर तु हाला सांगतो काय. आमचा वरोध आहेच ना. वरोध असा आहे. 
हा वषय तु ह  थांबवा ना. काय फरक पडतोय.  नाह  ते वषय तु ह  दहा-दहा वष तु ह  
थांबवताय.  

मा. महापौर –  सिचनशेठ  तु ह  ऐका ना. तुमचा वरोध आपण न दवून घेऊ. 

मा. राहुल कलाटे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह.  ती जी मशीन 
आहे ती मशीनच आहे. कोणाला तर  चालवावी लागेल. एक तर आप या तर  टाफला 
चालवायला लागेल नाह तर चालवायला दयावी लागेल. परंतु ह  मशीन घेत असताना काह  
चुका झा या असतील काय झाले असेल परंतु हयाचा अपे त खच ७,१७,५००/- हणजे 
कुठेतर  मटेन स कर यासाठ  ह  मशीन वाटतेय. या मशीन कंमत कोटयावधी आहे. तर  
साहेब अशा प दतीने ती मशीन घेतली. आज आपण वायसीएमची एकंदर त प र थती 
पाह लीतर वायसीएम या शहरातल येक गोरगर ब नागर क आजार  झा यानंतर 
वायसीएमकडे आशेने येतो. आपण जर या नागर कांला या प दतीने सु वधा द या नाह त 
तर हणजे मगाशी महापौरांनी तो वषय ता काळ मंजुर केला. परंतु कुठेतर  सीपीएस सारखे 
आ ठावीस डॉ टस आपण घेतो. या डॉ टरांना आपण ित म हना  २५,०००/- देतो. हे देत 
असताना आपण यांची राह याची यव था करतो. राह याची यव था के यानंतर ते लोक 
एमबीबीएसनंतर  ितथे ड लोमा करतात. आप याकडे ते पेशलायजेशन करतात. यानंतर 
यांना या या हणजे याचा ड लोमा ते वायसीएमला करतील. या भागात यांना  
ॅ ट स करता येते. बरोबर आहे ना साहेब. डॉ टरांला ती ॅ ट स करता येते. यासाठ  
याचंी फ आपण साडेचार लाख देतो. हणजे आपण हया या अगोदर या वषयात तो वषय 
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आहे. तर साहेब आपण हया यावर खच कती करतोय. हणजे आपण कुठेतर  आपण 
वायसीएमवरती खच करतोय कशासाठ  करतोय. या शहरातील नागर कां या आरो यासाठ . 
आता सिचनने सांिगतल,ं धरता नी सांिगतल.ं ह  मशीन आपण चालवायला देणार. खरच 
नागर कांना याचा उपयोग होणार असेल तर चालवायला देणार असाल तर या शहरात या 
नागर कांसाठ  एक दर पण ठरवून या. नाह तर शहरातील नागर कांसाठ  मोफत या. 
बाहेर या नागर कांसाठ  ठरा वक चाजस या. तर कुठ या तर  प दतीने एवढे दवस मशीन 
नादु त असताना देखील नुकसान झालेले आहे आ ण भ व यात याचा उपयोग जा तीत 
जा त नागर कांना कसा होईल याचा आपण सवानी, मा. महापौर साहेब आपण वचार 
करावा. माग या वषयाम ये देखील आपण २८ डॉ टस घेतोय. हे २८ डॉ टस घेत असताना 
आपण या डॉ टरांकडून साडेचार लाख  पये फ  घेत असताना आपण यांना तीन लाख 
वषाला देतोय. हे देत असताना आपण इ पे शनचे वीस लाख पये ग हमटला  देतोय. पवु  
ह च फ आपण डायरे ट भरायचो आता आपण नीटकडन २८ डॉ टस कशासाठ  घेतले. 
कुठेतर  शहरातील नागर कांना आप याला रेिसडंट डॉ टस असावेत जेणेक न ते राञी 
अपराञी अ हेलेबल होतील. आपण यां याकडून यव थत फ ज घेतली आ ण अशा ठकाणी 
ह  मशी स चालवायला दलीतर शहरातील नागर कांचा जा तीत जा त फायदा होईल. 
शहरातील नागर कां या आरो याशी िनगड त असा  आहे. असं न करता आपण थोड दया 
पण वॉिलट  दया. आपण वायसीएम या संदभात गांिभयाने पहावे अशी मी आप याला 
वनंती करतो.  

मा. द ा य साने - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खरतर मला 
असं वाटतय आयु साहेब आपण एखादया दवशी ह  महानगरपािलका वकणे आहे. असा जर 
ठराव नाह  केला तर बरं होईल. एचबीओट  हा खूप जुना १०-१२ वष आधी सभागृहात ऐकून 
ऐकून कंटाळा आलेला आहे. आप याला वनंती आहे क  एकतर हा वषय आपण आपली 
व तु महानगरपािलकेची, जागा आपली आ ण ती व तु आपण चालवयाला का देतोय हे मला 
आजपयत कळालेले नाह . साडेसात लाख पये खच या मशीनला असताना आपण आपली 
जागा यांना देतोय. सगळयात मोठं हणजे महापौर साहेब वायसीएम हे एक पांढरा ह ी 
हणून आपण या ठकाणी सांभाळतोय आ ण या वायसीएमवर आपण कोटयावधी पये 

खच करतोय. गोरगर बांना आप या शहरातून न हे तर महारा ा या कानाकोप-यातून 
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वायसीएमम ये जे काह  ण येतात. यां यावर आपण वलाज कर याचा य  करतोय. 
खूप मोठा खच करतोय. एचबीओट  आण याचा उ ेश होता क  सुल णाता नी सांिगतले. तो 
उ ेश खूप चांगला होता. पण या याम ये एवढे मोठे रामायण महाभारत कर याचा य  
केला, झाला आ ण आजपयत गेली २०१२ पासून हा एचबीओट चा वषय आज सहा सात 
आठ वष झाले. येक वेळेस यासंदभात सगळे बोललेले आहेत. महापौरसाहेब माझी 
आप याला वनंती आहे क  मशीन आपणच चालवावी. याला जे लागणारे मनू यबळ असेल, 
डॉ टस असतील  ते मशीन आपण आप या मा यमातून चाल वले  तर हे खूप चांगले आहे. 
मला असं वाटतं क  कोणाला डोळयासमोर ठेवून हा वषय आणलाय, कोणाला दयायचय.ं 
कंवा कोणाला काय कुठ या प दतीने लावायचय. आज कोट ची एचबीओट ची मशीन आपण 
आप या जागेत वापर यास दे याचा य  करत असालतर मला असं वाटतं क  ते ह  जी 
हॉ पटल आता आपली आहेत, तुमच धोरणच मला वाटत असं आणल क  काय मला मा हत 
नाह . भोसर  हॉ पटल बदं आहे, तालेरा हॉ पटल बंद आहे. जजामाता हॉ पटलची 
प र थतीपण वाईट आहे, भोसर च हॉ पटल तयार आहे. हणजे असं काह  आहे का तीथ 
पण कोणालातर  बांधा, वापरा आ ण हा तांतर करा अशा कारे तीथ पण चाललेल आहे का.  
शहराम ये जर आपण वैदयक य या कोनातून चांगला यन कर त असताना 
वायसीएमसार या हॉ पटलम ये णांना आपण चांगली टमट देत असताना ितथे मला 
वाटत आयु साहेब िसर यसली ऐका. ितथे हे जे दोन वाघ मागे बसलेले आहेतना आता 
याचंा पह यांदा वाद िमटवा. हे दोघे कोटात जाताना सु दा बरोबर जातात ितथे गुलूगुल ू

करतात आ ण इथ तुम या समोर काह  करत असतीलतर यांना दोघांनाह  काह तर  
जबाबदार  दया. कोणाला वायसीएम संभाळायला दया, कोणाला इतर काह  संभाळायला दया. 
पण यां यावर कुठेतर  दोघांवर जबाबदा-या टाका. कोटाचा जो काह  िनणय लागायचा आहे 
तो लागू दया. यांना जे काय करायचंय ते क  दया. खरतर वायसीएमची वाट लावायचा 
य  कोणी जर कर त असेल तर या दोघांमुळे चाललेले आहे. आ हाला दोघांचह  काय 

घेणदेण नाह . चांग या वा तूचा जर आपण गैर वापर कर त असेल तर रॉयला वाटते क  
साळवे बघेल साळवेला वाटत क  रॉय बघेल. दोघां या म ये जर वायसीएमचा फुटबॉल होत 
असेलतर, गोरगर ब जनतेला याचा ास होत असेल वैदयक य णांना ास होत असेल तर 
हया या बाबतील आपण आता एक कुठलातर  चांगला िनणय घे याची आयु साहेब आता 
गरज आहे. यांची काय प दत आहे कशी असेल ती असेल. यांना जे काय दयायचं ते 
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यां या प दतीने दया. कंवा दोन वभाग करा याचे. कुठेतर  काय कोणाला दे याघे याचे 
ठेवा. कोणाला घे यादे याचे ठेवा. असं काय तर  करा. पण या दोषांचा यव थत िनणय 
लावलातर ते वायसीएम नीट राह ल. साहेब वायसीएममधील प र थती आजह  ितथे डॉ टर 
कंवा ितथे जाणारा पेशंट काय प र थती आहे. एखादा जर गर ब कोणी असेलतर याला 
टमट दली जात नाह  ह  दुभा याची गो  आहे हणून तु ह  जे अनेक ठकाणी  

ऑपरेशन केलेत तसे वायसीएमचे ऑपरेशन केले तर बर होईल. हणून महापौर साहेब 
आयु  साहेब हे कोणाला चालवावयाला दयायचे असेल तर आमचा १०० ट के वरोध आहे. 
जर तु हाला मंजुर करायचा असेल तर आमचा वरोध न दवून मंजुर करा. ती मशीन आपली 
आहे, खच आपला आहे, जागा आपली आहे. आपण साडेसात लाखासाठ  कंवा अ य काह  
कारणासाठ  आपण ते उपल ध क नह  याला टे नशीअन िमळत नसेलतर आपण ती 
उपल ध क न, आपण आपली वा तु आपली मशीन आपण चालवावी. अशी मी या ठकाणी 
वनंती करतो. यावर सुल णा धरताईनी स व तर चचा केलेली आहे. हणून माझी 
आप याला वनंती आहे जर वषय मंजुर करायचा असेल तर आमचा वरोध न दवून मंजुर 
करावा.  

मा. एकनाथ पवार - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह,  काका तुमचे 
जे हणणे आहे तसे वषय मंजुर कर याची घाई आ हाला पण नाह . पण एक गो  हा 
वषयप केवर यावेळेस वषय येतो. यावेळेस या वषयावर आप याला चचा कर याची 
गरज आहे. आ ण सवजण खरतर पा यापे ाह  वषय हा मह वाचा या शहरामध या 
वायसीएमचा, दवाखा याचा वषय आहे. तु ह  जेवढे पोटितडक ने पा यावर बोलत होते. मला 
अिभनंदन तुमचं करावसं वाटले. वायसीएम या वषयावर सु दा तु ह  खूप गंभीर आहात. 
आ ण मा या अगोदर यांनी यांनी वायसीएम या वषयावर १०० ट के आपण यां या 
मताबरोबर आहोत. यामुळे िचंता करायची काह  गरज नाह . खरतर स मा. महापौर साहेब 
या वषया या संदभाम ये एचबीओट ची मशीन यावेळेस घेतली. यावेळेस सभागृहाम ये मी 
सु दा होतो, आ ण ह  व तु थती आहे. येक गो  वायसीएम या संदभाम ये चांग या 
प दतीने झालीच पा हजे ह  सभागृहाम ये सगळयांची मन थती आहे आ ण हे खर आहे. 
या प दतीने गे या अनेक वषापासून वायसीएमची प र थती होती. सुल णाताई तु ह  ह  

बघताय. मला माह त आहे क  माग यापे ा तर वायसीएम म ये चांगले डॉ टर आलेले 
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आहेत. चांगली टमट दे याचा य  होतोय. कधी कधी मोठया मनाने आपण ह  गो  
कबूलह  केली पा हजे. आ ण पुढ या काळाम ये पीजी इ ट टयूट आ या यानंतर हणजे  
कोणीतर  सांिगतलं क  पीजी इ ट टयूट आण याचा घाट हणजे खरतर हा वषय राजक य 
नाह  कंवा एखादया प ाचा नाह . आप या सगळयांना असं वाटतय क  या प दतीन बी 
हे थ केअर या संदभाम ये मा या अनेक सद यांनी या ठकाणी त ार  के या. मा. 
आयु ांना माझी वनंती आहे क  एकदा याचे अ ीमट सगळयांना दाखवा. हणजे या 
प दतीने आशाताई एचबीओट  मशीन या संदभाम ये या शहरात या गोरगर बांना कमीत 
कमी पैशाम ये टमट यावी अशा प दती या भावना सांगत हो या. ताई मी तुम या 
हण याशी १०० ट के सहमत आहे. हणजे महापािलका पैसे कम व याचे साधन नाह य हे 

ल ात ठेवा पण यावेळ  एचबीओट चा वषय येतो हणजे या मशीन या खोलात मला 
जायचे नाह . ती फॉरेनमधुन आली का आप या एमआयड सीम ये बन वली क  कुठे 
बन वली. मला या मु यात जायचं नाह . कारण ती या यावेळेस राब वलेली आहे. पण 
ह  व तु थती आहे क  या माणसाने ती मशीन तु हाला दली. याला पैसे दलेत क  
नाह त. का एखादया माणसा या कंवा अिधका-या या चुक मुळे आपण एखादया माणसाला 
आपण कुठेतर  घसरत घसरत आपण कुठेतर  घेऊन जातो. आपण वषय केला पा हजे. 
खरतर सगळयाच गो ीचा आपण यावेळेस वचार करतो. तीस वषा या कराराने केले पा हजे 
हणजे हा वषय काय एवढा अजट आम यासाठ ह  न हता. खरतर द ाकाका मी तु हाला 

एवढच सांगेन तालेरा हॉ पटल चालू आहे, बंद नाह य. मी तु हाला मनापासून सांगतो 
आपण सवजण एक गो  िन त ठरवू क  या शहरामध या गोरगर बांना चांग या प दतीची 
आरो य सु वधा िमळाली पा हजे. शाळा आ ण आरो य या दोन यारलल गो ी आपण दुर 
कर याचा य  करतो. यामुळे आपण पीजी इ ट टयूट या मागे लागलो आहोत. खरतर  
मला हणायच नाह  क   डॉ. रॉय आ ण डॉ साळवे यांचे भांडण चाललय. ह  भांडणे गे या 
अनेक वषापासूनचे होते. सा ीदार आपण सवजण आहोत. माझी तु हाला सगळयांना वनंती 
आहे. मा. आयु  आ ण मा. महापौर साहेब आरो याचा मह वाचा वषय आहे. आ ण या 
संदभाम ये वायसीएमम ये चांग या सु वधा िमळा या पा हजेत. मला माह त नाह  क  रॉय 
साहेब वीस वषाचे या संदभाम ये केले तर मला खा ी आहे क  मागचा अनुभव कोणाला तर  
डोळयासमोर ठेवूनच केला असणार. हणजे स ाधार  पाट चा पदािधकार  जबाबदार असून 
सु दा आपण एखाद  गो  डोळयासमोर ठेवतो. सभागृहाम ये एखादा ितिनधी सद य 



299 
 

   

पोटितडक ने एखादा वषय मांडतो. या यामागची भावनाच असते क  या याम ये चांग या 
प दती या सुधारणा झा या पा हजेत. एखादया गो ीचा समाजाला फायदा झाला पा हजे. 
याचा अिधकािधक फायदा शहरातील अनेक लोकांना, गोरगर ब जनतेला िमळाला पा हजे. 

ह च भावना आहे खरतर ल ात ठेवा. आ ण वायसीएमची आताची प र थती आपण जर का 
बिघतली, गे या वषभरापूव ची वायसीएमची प र थती, गे या सहा म ह यापूव ची 
वायसीएमची प र थती आ ण पुढ या वषभरा या नंतर पीजी इ ट टयूट झा या यानंतर 
वायसीएमची प र थती बघीतलीतर आप याला अ ितम आमुला  असे बदल खरतर पुढ या 
काळाम ये करायचे आहेत. फ  डॉ टर क न उपयोग नाह  याची जाणीव आ हाला आहे.  
कपाँऊडर बिघतला पा हजे, नससची सं या वाढ वली पा हजे. बेडची सं या वाढ वली पा हजे 
चांग या प दती या सु वधा िमळा या पा हजेत. या ह  गो ीचा वचार आप याला पुढ या 
काळाम ये करावा लागणार आहे. मा. महापौर साहेब मी आप याला वनंती करतो. आप या 
वषयप केवर ल वषय आपण आज मंजुर कर याचे ठर वले असेल तर मला असं वाटतं सव 
स मा. सद यांना या संदभाम ये शंका असतील आपलं मत मांडायचे असेल नीट मा हती 
यायची असेल तर मला असं वाटतं क  एक सभा आपण जर पुढ या काळाम ये वषय 

मंजुर करायचा क  नाह  क  वषय फेटाळायचा खरतर पुढ या सभेपयत जर  आपण िनणय 
केला तर मला वाटतं क  खुलाशा यानंतर आपण मा.आयु ांना आदेश दयावेत या 
संदभामधले आपलं हणणं काय ते सांगाव आ ण काका या वषयाम ये तुमचा वरोध आहे 
आमचा पाठ ंबा आहे. अशा प दतीची प र थती सभागृहा या मा यमातून नाह  मी तु हाला 
सांगतो क  आमचे ह  काह  हणणे नाह . जे तुमचे हणणे आहे तेच कदािचत आमचे 
हणणे असेल परंतु हा वषय चांग या प दतीने झाला पा हजे, फेर झाला पाह जे. एवढ  या 

िनिम ाने आप या सगळयांची भावना आहे. मा. महापौर साहेब या िनिम ाने आपण खुलासा 
दे यासाठ  आदेश दयावेत आ ण वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत 
यावा अशी सुचना मी मांडतो. 

मा.माधुर  कुलकण  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देतो.    

मा.डॉ. अिनल रॉय, [आरो य वैदयक य अिधकार  ] - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. 
सभागृह. हे वैदयक य वभागाकडून आलेले वषय आहे एचबीओट  आऊटसोस करणेबाबत. 
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सदर मशीन सन २०१२ म ये खरेद  करणेत आलेले आहे. सन २०१३ साली इन टॉल 
झा यानंतर याबाबतीत अनेक आ ेप कर शन बाबत घेतले गेले. यावेळचे त कालीन 
आयु ांनी दोघांची किमट  नेमली. नंतर आयआयट  मुंबईकडून सदर मशीन यो य आहे क  
नाह  हे तपास यासाठ  यांना प  देणेत आले. आयआयट ने जे हा तपास याचे नाकारले. 
ते हा सीईओपी, पुणे यांचेकडे ते काम दे यात आले. ते मशीन यो य आहे का कंवा याची 
कंमत यो य आहे का. तथा प सीईओपी, पुणे यांनी जे हा हे मशीन तपासले याम ये अनेक 
ुट  आढळ या. याम ये यांनी काह  बदल करणेबाबत सुच वले. यानंतर ठेकेदाराकडून ते 

बदल आपण क न घेतले. यानंतर सीईओपी, पुणे यांनी मशीनचे कमंतीबाबत काह  उ लेख 
केला नाह . यानंतर ती मशीन चालू करणेत आली. साधारणपणे सन २०१४ या आसपास. 
ते मशीन एकदोन म हने चालले परत नादु त झाले. एएमसी या अंडर अस यामुळे ते 
ठेकेदाराकडून सदर मशीन रपेअर क न घे यात आले. यानंतर परत सन २०१५ म ये ती 
मशीन बंद पडली. यानंतर आपण रपेअरसाठ  टडर काढले. ह  जी र कम आपण बघतोय 
सात लाख पये ते टडर काढणेत आले. हे टडर काढ यासाठ  आ ण या य ने मशीन 
पुर वले आहे मनाली इ टर ायझेस यांनी ते टडर भरले. तथा प यांनी नंतर ते रपेअर 
कर यास नाकारले. यामुळे ते मशीन अजुन बंद अव थेत आहे. ते रपेअर करणेस 
नाकार यामुळे आ ह  ठरवल क  ते मशीन आऊटसोस कराव. जे कोणी चाल वणार यांनीच 
मशीन रपेअर करायची. यांनीच मटन करायची. आ ण यांनीच यासाठ  टाफ दयायचा. 
यामुळे आपण पेपरम ये प लश केलेले होते. याम ये दोन सं थानी इंटरे ट दाख वला 

होता. एक मे. ऍड हॅट  हे थकेअर हणून द लीचे आ ण एक  मे. बॅरोमे डक हे थकेअर  ा. 
िल हणून पु याचे. बॅरोमे डक हे वत: मशीन मॅ यूफॅ चरर आहे. एड हॅटचे जे आहेत ते 
डॉ टरच आहेत ते अनेक ठकाणी मशीन चाल वतात. मुंबई म ये द लीम ये यांची अनेक 
ठकाणी मशी स आहेत. पूण पीसीएमसीम ये कुठ याह  हॉ पटलम ये अशी मशीन नाह . 
पु याम ये देखील हॉ पटलम ये आहे. ससूनम ये स या मशीन बंद अव थेत आहे. 
केईएमला देखील एक वषापासून बंद आहे. केईएमला ती तास तीन हजार पाच हजार  
घेतली जायची आपण जे आता पोज केलेले आहे. पंपर  िचंचवड ते हॉ पटलम ये जे ण 
असतील यां यासाठ  पाचशे पये कंमत फ  आपण ठेवलेली आहे. इतर ाय हेट  

णांसाठ  जी काह  कंमत ठरवावयाची असेल यासाठ  आपण टडर मागवतोय. वीस 
वषासाठ  आपण यांना जागा मोफत देत आहोत हे खरे आहे. तथा प तीन वषानंतर चौ या 
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वषापासून रे हे यू शेअर ंग बेसीसवर करायचे आहे. चौ या आ ण पाच या वषासाठ  ५ ट के, 
सहा या आ ण सात या वषासाठ  १० ट के,  आठ या आ ण नव या वषासाठ  १५ ट के, 
दहा या वषापासून २० ट के र कम जे काह  यांना उ प न िमळेल यातून यांनी 
महानगरपािलकेकडे जमा करायचे आहे. आप याकडे टाफची अडचण न क च आहे आ ण 
मॅडमने हणल क  ते सट फकेट इतर कुठ यातर  कामासाठ  वापरता येईल पण न क च 
वापरता येणार नाह , ते बेसमट आहे ितथे आयसीयू उभारता येत नाह , दुसर कुठलह  काम 
ितथ होऊ शकत नाह . बेसमटम ये आपली लॉ  आहे या या शेजार ल जागा आहे ितथे  
कुठलीह  ओपीड  चाल वता येणार नाह .   

           यानंतर सचुने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक- ३१५                   वषय मांक- १४ 
दनांक- ३१/१०/२०१८                   वभाग – मा. आयु      

 

     संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल .मसाभां/५/का व/ 
   ३८४/२०१८ द.३१/०८/२०१८ 
          २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २९० द.२७/०९/२०१८ 
 

         वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
 

 अनुकूल -८१               ितकूल- ० 
       अशी मते पडली  व सदरचा वषय सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी 
कट केले. 

      ------- 
 

मा.अडॅ. मोरे र शेडगे – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
                    वषय मांक- १५ 
दनांक- ३१/१०/२०१८                  वभाग- मा. आयु  
    

            संदभ – १) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   
                     . वभाअक/३/का व/२९३/२०१८ द.६/१०/२०१८ 

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



302 
 

   

        सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय 
नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे 
(Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ 
नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क 
शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने 
क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/- 
असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

         ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/-, रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे वैय क 
घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे.     

         व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/०९/२०१८ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                                 पञ “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा पुण े

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज
केले या कुटंुबांची सं या 

१४८८४ 
 

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

१४६५८ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ११८६६ 
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते यावा. 

मा. सं दप क पटे  – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा. नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- व छ स ह ण 
२०१९ अंतगत पंपर  िचंचवड शहरास तीन तारां कत नामांकन (3 टार रेट ंग) कचरा मु  
शहर (गारबेज  िसट ) करणे कर ता उपाययोजना कर त आहे. शहरातील ओला व सुका 
कचरा गोळा करण,े वलगीकरण करण,े वाहतूक करणे व कया करणेसाठ  केलेली यव था, 
कचरा उचलून मोशी कचरा डेपोवर पोहच कर यासाठ  ठेकेदाराची नेमणूक तसेच ५०० ट पीड  
चे मॅकेिनकल कंपो ट लॉ ट, ३० ट पीड  वम  कंपो ट लॉ ट, ५ ट पीड  लॅ ट क टु युल, 
५ ट पीड  स य खत िनम ती ची यव था केलेली आहे. पंपर  िचंचवड शहर तीन तारां कत 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-११३१४ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
७५९० सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ३७२४ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा 

८३६४ लाभाथ  
GOI+GOM=५०१.८४लाख 

 GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 
ULB  =   १६७.२८ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण         ६६९.१२  लाख 

 
िनगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ा 

७४७८ लाभाथ   GOI+GOM=४४८.६८लाख 
  GOI = २०००/-व  

   GOM=४०००/- ह सा 

  
 ULB  =१४९.५६ लाख   ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण       ५९८.२४ लाख 
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नामांकन (3 टार रेट ंग) साठ  शासनाने नमुद केलेले सव िनकष पुण कर याकर ता 
य शील आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड शहर व छ स ह ण २०१९ अंतगत तीन तारांक त 

नामाकंन (3 टार रेट ंग) साठ  शहर सहभागी होणेस मा यता देणेत यावी. तसेच व छ 
स ह ण २०१९ अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शहर हागणदार  मु साठ  
सामुदाियक व सावजिनक शौचालयात कर यात येत असलेली सुधारणा व देखभाल द ु ती 
तसेच शहरातील कोणताह  नाग रक उघडयावर शौचास बसू नये याकर ता महानगरपािलका 
उपाययोजना कर त आहे. महानगरपािलका ह त उघडयावर शौचास कोणीह  बसू नये 
याकर ता नवीन भाग . १ ते ३२ म ये ९० ट के नाग रकांकडे वैय क शौचालय उपल ध 
आहेत. तसेच आतापयत महानगरपािलकेने क  शासनाचे IHHL योजनेअंतगत एकूण ११७६५ 
कुटंुबांनी वैय क शौचालय बांधून वापर सु  केलेला आहे. शहरातील सव पे ोलपंप 
सावजिनक वापराक रता खुले करणेत आलेले आहेत. शहरात सव नाग रकांसाठ  शौचालय 
सु वधा पुरेशी उपल ध अस यामुळे व शासनाने नमुद केलेले सव िनकष पुण कर त आहे. 
उघडयावर कोणीह  य  शौचास बसत नस यामुळे व छ स ह ण २०१९ अंतगत शहर 
ODF+, ODF++ मा णकरण करणेक रता सहभागी हो यास मा यता देणेत यावी. 

मा. सुरेश भोईर -  मा. महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.  

मा. अडॅ. मोरे र शेडगे – मा. महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे. 

           यानंतर उपसूचने माण ेदु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

ठराव मांक- ३१६                  वषय मांक- १५ 
दनांक ३१/१०/२०१८                  वभाग – मा. आयु  
 

         संदभ – १) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   
                   . वभाअक/३/का व/२९३/२०१८ द.६/१०/२०१८ 

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

         सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय 
नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे 
(Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ 
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नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क 
शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे. सदर अिभयानाचे अनुषंगाने 
क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/- व ९,०७,७५,०००/- 
असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

         ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/-, रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे वैय क 
घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे.     

   व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/०९/२०१८ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे   

                           पञ “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा पुण े

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज
केले या कुटंुबांची सं या 

१४८८४ 
 

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

१४६५८ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ११८६६ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-११३१४ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
७५९० सी.एस.आर(एनजीओ) 
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. तसेच व छ स ह ण २०१९ अंतगत 
पंपर  िचंचवड शहरास तीन तारां कत नामांकन (3 टार रेट ंग) कचरा मु  शहर (गारबेज 
 िसट ) करणे कर ता उपाययोजना कर त आहे. शहरातील ओला व सुका कचरा गोळा 

करणे, वलगीकरण करण,े वाहतूक करणे व कया करणेसाठ  केलेली यव था, कचरा 
उचलून मोशी कचरा डेपोवर पोहच कर यासाठ  ठेकेदाराची नेमणूक तसेच ५०० ट पीड  चे 
मॅकेिनकल कंपो ट लॉ ट, ३० ट पीड  वम  कंपो ट लॉ ट, ५ ट पीड  लॅ ट क टु युल, ५ 
ट पीड  स य  खत  िनम ती ची यव था  केलेली आहे. पंपर  िचंचवड शहर तीन तारां कत  

सं या माफत  बांधकाम  - ३७२४ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा 

८३६४ लाभाथ  
GOI+GOM=५०१.८४लाख 

 GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 
ULB  =   १६७.२८ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण         ६६९.१२  लाख 

 
िनगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ा 

७४७८ लाभाथ   GOI+GOM=४४८.६८लाख 
  GOI = २०००/-व  

   GOM=४०००/- ह सा 

  
 ULB  =१४९.५६ लाख   ULB=२०००/- ह सा 

 
           एकुण       ५९८.२४ लाख 
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नामांकन (3 टार रेट ंग) साठ  शासनाने नमुद केलेले सव िनकष पुण कर याकर ता 
य शील आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड शहर व छ स ह ण २०१९ अंतगत तीन तारांक त 

नामांकन (3 टार रेट ंग) साठ  शहर सहभागी होणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
व छ स ह ण २०१९ अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शहर हागणदार  मु साठ  

सामुदाियक व सावजिनक शौचालयात कर यात येत असलेली सुधारणा व देखभाल द ु ती 
तसेच शहरातील कोणताह  नाग रक उघडयावर शौचास बसू नये याकर ता महानगरपािलका 
उपाययोजना कर त आहे. महानगरपािलका ह त उघडयावर शौचास कोणीह  बसू नये 
याकर ता नवीन भाग . १ ते ३२ म ये ९० ट के नाग रकांकडे वैय क शौचालय उपल ध 
आहेत. तसेच आतापयत महानगरपािलकेने क  शासनाचे IHHL योजनेअंतगत एकूण ११७६५ 
कुटंुबांनी वैय क शौचालय बांधून वापर सु  केलेला आहे. शहरातील सव पे ोलपंप 
सावजिनक वापराक रता खुले करणेत आलेले आहेत. शहरात सव नाग रकांसाठ  शौचालय 
सु वधा पुरेशी उपल ध अस यामुळे व शासनाने नमुद केलेले सव िनकष पुण कर त आहे. 
उघडयावर कोणीह  य  शौचास बसत नस यामुळे व छ स ह ण २०१९ अंतगत शहर 
ODF+, ODF++ मा णकरण करणेक रता सहभागी हो यास मा यता देणेत येत आहे. 

         अनुकूल - ८१         ितकूल- ०  
    अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट 
केले.  
                                  -------- 
मा. ानदेव थोरात – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
                      वषय मांक- १६ 
दनांक ३१/१०/२०१८                    वभाग – मा. आयु  
       संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ मातं व/३/का व/१२३/२०१८  
               द.८/१०/२०१८   

     पंपर  िचंचवड शहराचे एक अनोखे थान तयार करण,े नाग रकांची जीवनशैली 
उंचाव यासाठ  एक उ च द याचे शहर हणून ओळख िनमाण करणे हे पंपर  िचंचवड 
महापािलकेचे उ  आहे. पंपर  िचंचवड महापािलकेने शहर प रवतनाचे उ  साध याक रता 
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२ जानेवार  २०१८ पासून शहर प रवतन कायालयाची थापना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीम ये कर यात आली आहे. 

      पंपर  िचंचवड शहरा या लाभाथ त सुधारणा कर यासाठ  द घकालीन धोरण वकिसत 
कर यासाठ  शहर प रवतन कायालय कायरत आहे. पंपर -िचंचवड शहराची तुलना भारतीय 
आ ण िनवडक जागितक शहरांशी कर यात येत आहे. यासाठ  शहराचा सवािगण वकास 
करणे, शहरातील येक नाग रकाला शहराची ओळख िनमाण करणेकामी वकास धोरणात 
समा व  करण,े िचर थायी पयावरणपुरक शहर आ ण शहराची वेगळ  ओळख िनमाण करणे 
व शहर वकासासाठ  आव यक प रणामांची वेगवान अंमलबजावणी करणेकामी काय णाली 
राब वणेत येत आहे. शहर प रवतन कायालयामाफत महानगरपािलकेस शहराची स याची 
प र थती व भ व यकालीन थतीमधील फरक/अंतर ओळख यास व अंमलबजावणीस 
यो य उपाय शोध यास मदत करणेत येत आहे. 

       प ह या ट यात शहर प रवतन कायालयामाफत शहर वकास धोरण आराखडा 
तयार करणेचे ता वत असून महानगरपािलकेचे अिधकार / वभाग मुख यां या सहकायाने 
आराख याचा ा प मसुदा तयार करणेत आला आहे. नागर  समुह संघटक व शहरातील 
लोक ितिनधी यां या मा यतेने यास अंितम व प देणेत आले आहे. शहर प रवतन 
कायालयाने १४,००० पे ा अिधक नाग रकांचे सव ण केले असून या ारे ा  
ितसाद/सुचनांचा शहर वकास धोरणात समावेश करणेत आलेला आहे. शहर प रवतन 

कायालयाने एक सवसमावेशक, नाग रक ितब  सव ण केले असून या ारे सव भागातील 
नाग रकांकडून ितसाद/सुचना ा  के या आहेत. १४,००० पे ा अिधक नाग रकांचे ितसाद 
ा  झाले आहेत आ ण यांचे व ेषण केले आहे. सव णातील िन कष शहर वकास धोरण 

तयार करणेसाठ  एक मह वपूण भाग आहे. शहर प रवतन कायालयाने नागर  सम या 
समजून घे यासाठ  व वध वभागांशी यापक चचा केली आहे. तसेच, नागर कांचे 
ितसाद/सुचनांचा अंतभाव धोरण आराख यात क न शहरातील लोक ितिनधीं या संमतीने 

एक गितमान काय णाली तयार करणेत आलेली आहे. 

     शहर प रवतन कायालयाने शहरातील नाग रक व लोक ितिनधी यां याशी 
स लामसलत क न धोरणाचा ा प मसुदा तयार क न नागर कां या सुचनांचा अंतभाव 
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क न मसु ास अंत रम व प दे यात आले आहे. याम ये ६ मुख क त े ांची िनवड 
करणेत आली आहे. शहाराचे यव थापन सुलभ हो यासाठ  महापािलकेचे येय, उ , मु ये 
व धोरण आराखडा, २२ धोरणा मक उप मासह (सोबत प  “अ” म ये नमुद केले माणे) 
तसेच, शहर प रवतन वकास आराख या वषयक तपशीलवार प ीकरण (सोबत प  “ब” 
म ये नमुद केले माणे) धोरणा मक उप मांचे िनयोजन केले आहे.  

     सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  थापन करणेत आले या शहर प रवतन 
कायालयामाफत शहरात वकास धोरण राब वणेकामी तयार करणेत आले या शहर प रवतन 
वकास आराख यास महापािलकेचे येय, उ , मु ये व धोरण आराखडा, २२ धोरणा मक 
उप मासह (सोबत प  “अ” म ये नमुद केले माणे) तसेच, शहर प रवतन वकास 
आराख या वषयक तपशीलवार प ीकरण (सोबत प  “ब” म ये नमुद केले माणे) यांस 
मा यता देणेत यावी. 

मा.बाब ूउफ ेमकुमार नायर – मा. महापौर साहेब, वर ल ठरावास अनुमोदन देतो.                         

मा. नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतफ राब वणेत येणा-या इं ायणी नद  सुधार क पांचे ‘भारतर  अटल बहार  
वाजपेयी इं ायणी नद  सुधार क प’ असे नामकरण करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच 
भाग मांक १२ तळवडे ( पीनगर) हा भाग व तृत असून या म ये तळवडे गावठाण 
पीनगर, ता हाणेव ती जोितबानगर, गणेशनगर वेणीनगर याभागाचा अंतभाव आहे.  

तसेच देहू ितथ े  इ फोटेक पाक चाकण एम.आय.ड .सी. कडे जाणार  वाहतुक ह  मो या 
माणात आहे. या भागातील नाग रकांना जाणे-येणे सोईचे हावे या कर ता मंजुर वकास 

योजनेतील खालील र ते नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार भूसंपादन करणे व र ते 
वकिसत करणे आव यक आहे. 

१. वेणीनगर ते तळवडे – २४ मी. र यापासून टॉवरलाईन जवळ ल गट नं. १६५/१६६ 
पासून गाडन (१/६) व खेळाचे मैदान (१/७) यांचेमधून जाणारा व पीनगरला िमळणारा 
वकास योजनेतील १२ मी. र ता. 
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२. देहू आळंद  ३० मी. र यापासून टाऊन हॉल (१/४०) व पा कग (१/४१) या दो ह  
आर णांचे शेजा न राणे इंड ज शेजार ल बाठे व तीला जोडणारा १२ मी. र ता. 

३. देहू आळंद  ३० मी. र ता IT पाक चौकापासून पुढे ग.नं. ४३६, ४३५, ४०६, ४१५ 
पासून ४२३ व ग.नं. २५० पयत पीनगर पयत जोडणारा १८.० मी. वकास योजनेतील 
र ता. 

४. तळवडे िचखली २४.० मी. िशव र यापासून ग.नं. १३४/१३१ पासून गणेशनगर 
चौकापयत वकास योजनेतील १२.० मी. चा र ता. 

५. तळवडे िचखली िशव २४.० मी. र यापासून ग.नं. ११६/११७ पासून (उ ान 
आ. .१/२२) शेजार ल १८.० मी. चा वेणीनगर ते तळवडे २४.० मी. र यापयत व तेथून 
पुढे ग.नं. १७८/१७९ पासून तळवडे ह पयतचा (ग.नं. २०३ पयत) १८.० मी. चा र ता 

    वर ल माणे र ते भूसंपादनाची कायवाह  नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार मा यता 
देणेत यावी.  

मा. सुरेश भोईर – मा. महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.  

मा. ानदेव थोरात – मा. महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे.  

   यानंतर उपसूचने माणे दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

ठराव मांक- ३१७                       वषय मांक- १६ 

दनांक- ३१/१०/२०१८                       वभाग – मा. आयु      

          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ   
                     .मातं व/३/का व/१२३/२०१८ द.८/१०/२०१८   

पंपर  िचंचवड शहराचे एक अनोखे थान तयार करण,े नाग रकांची जीवनशैली 
उंचाव यासाठ  एक उ च द याचे शहर हणून ओळख िनमाण करणे हे पंपर  िचंचवड 
महापािलकेचे उ  आहे. पंपर  िचंचवड महापािलकेने शहर प रवतनाचे उ  साध याक रता 
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२ जानेवार  २०१८ पासून शहर प रवतन कायालयाची थापना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीम ये कर यात आली आहे. 

  पंपर  िचंचवड शहरा या लाभाथ त सुधारणा कर यासाठ  द घकालीन धोरण वकिसत 
कर यासाठ  शहर प रवतन कायालय कायरत आहे. पंपर -िचंचवड शहराची तुलना भारतीय 
आ ण िनवडक जागितक शहरांशी कर यात येत आहे. यासाठ  शहराचा सवािगण वकास 
करणे, शहरातील येक नाग रकाला शहराची ओळख िनमाण करणेकामी वकास धोरणात 
समा व  करण,े िचर थायी पयावरणपुरक शहर आ ण शहराची वेगळ  ओळख िनमाण करणे 
व शहर वकासासाठ  आव यक प रणामांची वेगवान अंमलबजावणी करणेकामी काय णाली 
राब वणेत येत आहे. शहर  प रवतन कायालयामाफत महानगरपािलकेस शहराची स याची 
प र थती व भ व यकालीन थतीमधील फरक/अंतर ओळख यास व अंमलबजावणीस 
यो य उपाय शोध यास मदत करणेत येत आहे. 

 प ह या ट यात शहर प रवतन कायालयामाफत शहर वकास धोरण आराखडा 
तयार करणेचे ता वत असून महानगरपािलकेचे अिधकार / वभाग मुख यां या सहकायाने 
आराख याचा ा प मसुदा तयार करणेत आला आहे. नागर  समुह संघटक व शहरातील 
लोक ितिनधी यां या मा यतेने यास अंितम व प देणेत आले आहे. शहर प रवतन 
कायालयाने १४,००० पे ा अिधक नाग रकांचे सव ण केले असून या ारे ा  
ितसाद/सुचनांचा शहर वकास धोरणात समावेश करणेत आलेला आहे. शहर प रवतन 

कायालयाने एक सवसमावेशक, नाग रक ितब  सव ण केले असून या ारे सव भागातील 
नाग रकांकडून ितसाद/सुचना ा  के या आहेत. १४,००० पे ा अिधक नाग रकांचे ितसाद 
ा  झाले आहेत आ ण यांचे व ेषण केले आहे. सव णातील िन कष शहर वकास धोरण 

तयार करणेसाठ  एक मह वपूण भाग आहे. शहर प रवतन कायालयाने नागर  सम या 
समजून घे यासाठ  व वध वभागांशी यापक चचा केली आहे. तसेच, नागर काचें 
ितसाद/सुचनांचा अंतभाव धोरण आराख यात क न शहरातील लोक ितिनधीं या संमतीने 

एक गितमान काय णाली तयार करणेत आलेली आहे. 

शहर प रवतन कायालयाने शहरातील नाग रक व लोक ितिनधी यां याशी 
स लामसलत क न धोरणाचा ा प मसुदा तयार क न नागर कां या सचुनांचा अंतभाव 
क न मसु ास अंत रम व प दे यात आले आहे. याम ये ६ मुख क त े ांची िनवड 
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करणेत आली आहे. शहाराचे यव थापन सुलभ हो यासाठ  महापािलकेचे येय, उ , मु ये 
व धोरण आराखडा, २२ धोरणा मक उप मासह (सोबत प  “अ” म ये नमुद केले माणे) 
तसेच, शहर प रवतन वकास आराख या वषयक तपशीलवार प ीकरण (सोबत प  “ब” 
म ये नमुद केले माणे) धोरणा मक उप मांचे िनयोजन केले आहे.  

    सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  थापन करणेत आले या शहर प रवतन 
कायालयामाफत शहरात वकास धोरण राब वणेकामी तयार करणेत आले या शहर प रवतन 
वकास आराख यास महापािलकेचे येय, उ , मु ये व धोरण आराखडा, २२ धोरणा मक 
उप मासह (सोबत प  “अ” म ये नमुद केले माणे) तसेच, शहर प रवतन वकास 
आराख या वषयक तपशीलवार प ीकरण (सोबत प  “ब” म ये नमुद केले माणे) यांस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ राब वणेत येणा-या 
इं ायणी नद  सुधार क पांचे ‘भारतर  अटल बहार  वाजपेयी इं ायणी नद  सुधार क प’ 
असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग मांक १२ तळवडे ( पीनगर) 
हा भाग व तृत असून या म ये तळवडे गावठाण पीनगर, ता हाणेव ती जोितबानगर, 
गणेशनगर वेणीनगर याभागाचा अंतभाव आहे.  तसेच देहू ितथ े  इ फोटेक पाक चाकण 
एम.आय.ड .सी. कडे जाणार  वाहतुक ह  मो या माणात आहे. या भागातील नाग रकांना 
जाणे-येणे सोईचे हावे या कर ता मंजुर वकास योजनेतील खालील र ते नवीन भूसंपादन 
कायदा २०१३ नुसार भूसंपादन करणे व र ते वकिसत करणे आव यक आहे. 

१. वेणीनगर ते तळवडे – २४ मी. र यापासून टॉवरलाईन जवळ ल गट नं. १६५/१६६ 
पासून गाडन (१/६) व खेळाचे मैदान (१/७) यांचेमधून जाणारा व पीनगरला िमळणारा 
वकास योजनेतील १२ मी. र ता. 
२. देहू आळंद  ३० मी. र यापासून टाऊन हॉल (१/४०) व पा कग (१/४१) या दो ह  
आर णांचे शेजा न राणे इंड ज शेजार ल बाठे व तीला जोडणारा १२ मी. र ता. 
३. देहू आळंद  ३० मी. र ता IT पाक चौकापासून पुढे ग.नं. ४३६, ४३५, ४०६, ४१५ 
पासून ४२३ व ग.नं. २५० पयत पीनगर पयत जोडणारा १८.० मी. वकास योजनेतील 
र ता. 
४. तळवडे िचखली २४.० मी. िशव र यापासून ग.नं. १३४/१३१ पासून गणेशनगर 
चौकापयत वकास योजनेतील १२.० मी. चा र ता. 
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५. तळवडे िचखली िशव २४.० मी. र यापासून ग.नं. ११६/११७ पासून (उ ान 
आ. .१/२२) शेजार ल १८.० मी. चा वेणीनगर ते तळवडे २४.० मी. र यापयत व तेथून 
पुढे ग.नं. १७८/१७९ पासून तळवडे ह पयतचा (ग.नं. २०३ पयत) १८.० मी. चा र ता 
      वर ल माणे र ते भूसंपादनाची कायवाह  नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार 
मा यता देणेत येत आहे.    

     अनुकूल - ८१           ितकूल- ०  

 अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 

        -------  
मा.राज  गावडे  – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक- ३१८       वषय मांक- १७ 
दनांक- ३१/१०/२०१८       वभाग –मा.नगरसिचव     

वधी सिमती 
 अ) द.१८/०८/२०१८ व द.२४/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 ब) द.०७/०९/२०१८ व द.१४/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

   क) द.२१/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े– 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.राज  गावडे – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक- ३१९                वषय मांक- १८ 
दनांक- ३१/१०/२०१८                वभाग –मा.नगरसिचव     

मा.म हला व बालक याण सिमती 
अ) दनांक ०४/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
ब) दनांक १८/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
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मा.अॅड.मोरे र शेडग े– मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
         अनुकूल -८१               ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.   
                                 --------  
मा.राज  गावडे – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक- ३२०                   वषय मांक- १९ 
दनांक- ३१/१०/२०१८                   वभाग –मा.नगरसिचव  

मा.शहर सुधारणा सिमती  
अ) दनांक  २८/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

मा.अॅड.मोरे र शेडग े– मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
         यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
        अनुकूल -८१                 ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
                                -------         
मा.राज  गावडे – मा. महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक- ३२१               वषय मांक- २० 
दनांक- ३१/१०/२०१८               वभाग –मा.नगरसिचव  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 
अ)  द.१०/०८/२०१८ व द.१३/०८/२०१८  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  आहे.  

    ब) द.२४/०८/२०१८ व द.१४/०९/२०१८  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   
    क) द.१४/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े– मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

   अनुकूल - ८१               ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.   
                                 ------- 
मा.राज  गावडे – मा. महापौर साहेब, वषय मांक २१ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
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ठराव मांक- ३२२       वषय मांक- २१ 
दनांक- ३१/१०/२०१८       वभाग –मा.नगरसिचव    

मा.िश ण सिमती 
       अ) दनांक ०६/०९/२०१८ व दनांक १०/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम 
           करणेत येत आहे.  
        ब) दनांक  २१/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे  
मा.अॅड.मोरे र शेडग े– मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
        यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आल असता –  
        अनुकूल -८१              ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.  
                                ---- 
मा. महापौर – सवाना दवाळ या शुभे छा देवून व सवाचे आभार मानून आजची सभा 
संपले असे मी जा हर करतो.  
 
 

   (राहुल गुलाब जाधव) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/६/का व/५८२/२०१८ 
दनांक - २८/१२/२०१८          

                                                            
            (उ हास बबनराव जगताप)  

                                                  नगरसिचव 
                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                 पंपर -४११ ०१८.     
 
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

      कायवाह साठ  रवाना.                                  


