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

कायप का मांक – ६३ 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.०९.२०१६                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

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

मंगळवार द.२०.०९.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

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

उपि थत होत.े  

 

१.   मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५.   मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

६.   मा.भालेकर अ णा दल प 

७.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.   मा.थोरात व नता एकनाथ 

९.   मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.   मा.जाधव साधना रामदास 

११.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप 

१५.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

१७.  मा.बाबर शारदा काश 

१८.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१९.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

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

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

२४.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२५.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२७.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२८.  मा.भारती फरांदे 

२९.  मा.आर.एस.कुमार 

३०.  मा.जावेद रमजान शेख 

३१.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

३२.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३३.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३४.  मा.राजू मसाळ  

३५.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३६.  मा.नेटके सुमन राज  

३७.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३८.  मा.भ डवे सं गता राज  

३९.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

४०.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
४१.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

४२.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

४३.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४४.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४५.  मा.अपणा नलेश डोके 

४६.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४७.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४८.  मा.जय ी वसंत गावड े

४९.  मा.पवार मनीषा काळूराम 
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५०.  मा. साद शे ी  

५१.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

५२.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५३.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

५४.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५५.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५६.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५७.  मा.म डगेर  वषा वलास 

५८.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

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

६०.  मा.सुपे आशा र वं  

६१.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

६२.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६३.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६४.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६५.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६६.  मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६७.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६८.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६९.  मा.सावळे समा र वं  

७०.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७१.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७२.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

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

७५.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७६.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७७.  मा.कैलास महादेव कदम 

७८.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  
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७९.  मा.टाक अ ण मदन  

८०.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

८१.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८२.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८३.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८४.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८५.  मा.काळे वमल रमेश 

८६.  मा.पाडाळे नता वलास 

८७.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८८.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८९.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९०.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

९१.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९२.   मा.बारणे नलेश हरामण 

९३.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९४.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

९५.   मा.बारणे माया संतोष 

९६.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९७.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९८.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९९.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१००.   मा.च धे आरती सु रेश 

१०१.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०२.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०३.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०४.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०५.   मा.जगताप राज  गणपत  

१०६.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०७.   मा.जगताप नवनाथ द तु 
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१०८.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

१०९.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

११०.   मा.जम सोनाल  पोपट 

१११.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

११२.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११३.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११४.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

११५.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

११६.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११७.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११८.   मा.संजय केशवराव काटे 

११९.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२०.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२१.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१२२.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२३.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
                                                                                                                             

  या शवाय मा.तानाजी शंदे- अ त र त आयु त, मा.उ हास जगताप- नगरस चव, 

मा.तळदेकर- मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वैदयक य अ धकार , मा.गावडे-सह 

आयु त, मा.दुधकेर, मा.पठाण - सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुड-े वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,े 

मा.खोसे, मा.कडूसकर, मा.माछरे, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर, मा.आ ट कर, मा.बोदड-ेसहा.आयु त, 

मा.साळुंके-मु य उदयान अ ध क,  मा.कांबळे- . श णा धकार  (मा य मक), मा. नकम, 

मा.सवणे, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.बरशे ी, मा.जु ंधारे मा.कांबळे, मा.शेख -

कायकार  अ भयंता, मा.बुरसे-मु य अ भयंता पीएमपीएमएल, मा.लावंड- कायदा अ धकार  हे 

अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

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

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
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१)  घंटागाडी ठेकेदार ी. लोखंडे यांचे कंु टंू बयांना स या मळणा-या मा सक वेतन व 

यांचा शी लक सेवेचा वचार क न भ व यात मळणा-या वेतनाइतक  र कम 

ठेकेदारां या कंु टंू बयास एकर कमी आथ क मदत देणेबाबतचा मा.आयु त यांचा 

ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु त यांची मागणी मतास 

टाकणेत आल  असता – 

        अनुकूल - ९३                          तकूल – ० 

 अशी मते पडल  व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला   

 अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

२)  मा.भारत नवडणूक आयोगातफ मतदार न दणी अ भयान काय म दनांक- १५ 

स टबर २०१६ ते दनांक-१४ ऑ टोबर २०१६ या कालावधीम ये आयोिजत कर यात 

आलेले आहे. तसेच दनांक-१८/९/२०१६ (र ववार) व दनांक-९/१०/२०१६ (र ववार) या 

दो ह  दवशी वशेष मो हमेचे आयोजन करणेत आलेले आहे. या अनुषंगाने सदर या 

वषयाचे अवलोकन करणेबाबतचा मा.आयु त यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल 

क न घेणेबाबत मा.आयु त यांची मागणी मतास टाकणेत आल  असता – 

        अनुकूल - ९३                          तकूल – ० 

 अशी मते पडल  व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला   

 अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

         -----       

  

मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, का मीरमधील उर  येथील ल कर  तळावर दहशतवाद  

ह यात हु ता मा झालेले जवान तसेच  वलास शंदे - कत य बजावताना ह यात हु ता मा 

झालेले पो लस कॉ टेबल, व.ग.का नटकर - ये ठ सा हि यक, शरद राव - ये ठ 

कामगार नेते, राज ी आंदेकर - पुणे महानगरपा लकेतील व यमान नगरसद या, ललाताई 

प ळेकर - दै.सकाळ या संचालक, सकाळ सा ता हक या काशक आ ण ये ठ सामािजक 

कायक या, नंदू होनप - ये ठ संगीतकार, शंकर हु सेन लोखंड े - महापा लकेतील घंटागाडी 

ठेकेदार, ी.चपटे - पो लस फौजदार, बारकु नथु पवार - व यमान नगरसेवक मा.संपत 

पवार यांचे चुलते, वमल गणेश ओ हाळ - व यमान नगरसे वका वमल जगताप यां या 

नणंद, व णू पवार - लांडेवाडी भोसर तील नागर क, संजय ाने वर नकाळजे - 

वा हेकरवाडी यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी. 

मा.अ ण बो-हाड े- मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर -  दांजल  वाह यासाठ  सवानी दोन मनीटे त ध उभे रहाव.े 

              (सवानी दोन मनीटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल )                                  



7 
 
मा.अ ण बो-हाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. नुक याच दोन 

दवसापुव  भारतीय समेवरती काि मर या ठकाणी कत य बजावत असताना पा क तानी 

सै यानी केले या याड हा याम ये २१ भारतीय जवान शह द झाले. खरंतर भारताला वातंञ         

मळा यापासून अनेकवेळा पा क तान एका बाजून हा ले करत आहे. दुस-या बाजून े भारत 

सरकारने कधीतर  य ठकाणी तउ तर दलेल  आहेत. पण अनेकदा भारतान ेसामंज याची 

भू मका घेतल  एका बाजुला शांततचेी भु मका आ ण शांतते या चचा चालू असताना मग 

कारगील असेल, सयाचीन असेल कंवा वारंवार होणारे काि मर हा ले असतील भारतीय जवान 

हा कत य बजावताना यां यावरती शह द हो याची वेळ येत.े पा क तानन ेतर संपुण जगाम ये 

ल जा पद असे वतन करत एका बाजूला सहकायाची भू मका भारताकडून मागत आहेत 

भारतानेह  वेळोवेळी ती देऊ देखील केल  आहे. याचवेळेला कोणताह  मुलाह जा न ठेवता 

पा क तानच े सै य ऐनवेळेला कुठतर  येऊन घातपाती कृ य करतयं आ ण भारतीय जवानाना 

कंठ थान दे याची ल जा पद कामगीर  पा क तान कडून केल  जात.े अतीशय नषेधाह, 

काि मरचा करावा तेवढा ध कार हा कमी आहे. या सभागृ हा या वतीने भारत सरकारला मी 

एकच वनंती या नमी ताने क  इि छतो क  आता हे सामंज य आ ण शांतता या गो ट  

बाजूला ठेवुन पा क तानला रोखठोक गोळीला गोळीने उ तर दे याची वेळ आलेल  आहे. 

भारतसरकारने याचा वचार क न पा क तानला वर त तीत याच ताकद चे तीउ तर देवून 

भारतीय सै याचे मनोधैय वाढ व या या ि टने पाऊल उचलावीत. तर  मी पा क तानचा ती  

श दात ध कार करतो आ ण या शह दाला दांजल  अपण क न या ठकाणी थांबतो.   

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. दोन दवसापुव   

ज म-ूकाि मर येथील उर  या ठकाणी पा क तानी सै नकांनी जो आप या भारतीय सै नकांवर 

हा ला केला या याम ये आपले २१ जवान शह द झाले. या याम ये आप या महारा ाचे 

चार जवान होते ते शह द झालेले आहेत. खरंतर पा क तान या ज मू-काि मर या मा यमातून        

अनेकवेळा हा ले होत चाललेले आहेत. सरकार या मा यमातून कालह  आपण सवानी 

मडीयाला पाह लेले असेल. जवान आ ण यांची यंञणा सरकारला बोलते क  आ हांला थोडस 

मोकळ सोडा आ ह  पा क तानचा नामो नशाण के या शवाय राहणार नाह त. असे आपले 

जवान हणतात पण सरकारची तशी भू मका दसत नाह . या नमी तान मी मोद  सरकारला 

सांगू इि छतो क  आता आप याला लढ याची वेळ आलेल  आहे. येकवेळा आपले जवान 

शह द होत असेल आ ण आप या सै नकांचे जर येकवेळा मनोधैय कमी कर याचे काम होत  

असेलतर न क च ह  नंदनीय बाब आहे. काि मर सार या ठकाणी जर आपले जवान  

येकवेळेस शह द होत असतीलतर याचा मी जाह रपणे न षेध करतो आ ण या सरकारला 

सांगू इि छतो क  आता आपण बाहेर फर यापे ा या देशाम ये ल  देवून या देशा या 

नागर कांचे संर ण कर याची गरज आलेल  आहे आ ण हे आपण कराव. बाहेर जे काह  रोज 
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दौरे चाललेले आहेत यापे ा आपण देश वाच व याचे काम या सरकारने करावे असे सांगतो 

आ ण पा क तानचा ती  श दात जाह र नषेध करतो, ध यवाद. 

मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. कालची घटना ह  

न क च नंदनीय आहे. १५ ऑग ट १९४७ ला  हा भारत देश वातंञ झाला. १९४८ ला पाटशन 

झाले यांना पा क तानात जायचे होते ते स मानाने पा क तानात गेले यांना ॉपट या 

र कमाह  दे यात आ या, भरपाई दे यात आल , करोडो पये यावेळेला दे यात आले. पण 

यावेळेला संध भागाम ये कंवा पा क ताना म ये हंदू राहत होत.े रे वेम ये जीवंत माणस 

आले नाह त तर रे वेम ये जीवंत माणसाची हा या क न ेत आण यात आल  आ ण र तांने 

वाह लेले पाट पा क तानातून भारतात आल.े १५० वष इं जान या भारतावर रा य केले.   

जाताना यांनी हंद-ुमिु लम लढ याची ठणगी लावुन गेले. माणसा माणसाम ये देश ठेवुन 

गेले. आज पुण जग दहशतवादाने पेटून उठलेल आहे पोखरलेल आहे. ए ककडे ए के वसा या 

शतका या उंबरठयावर असताना आपण चं ावर घर बांधले आहेत, चं ावर जा याची भाषा 

बोलतो आहोत याच बरोबर दुसर  एक कड या जगाला लागलेल  आहे ती हणजे अंतगत 

दहशतवादाची. हा दहशतवाद नपटून काढून टाक यासाठ  सव राजक य प ानी आपले मतभेद 

वस न या वतंञ भारता या न या मुि तचा लढा पुकार याची गरज आहे. ह  वेळ आता 

टका ट पणीची न क च नाह . आज २१ जवान हु ता मे झाले यापैक चार जवान महारा  

रा यातील आहेत. कुणाच ल न ठरलेलं होत, कुणी दवाळीला येतो हणून फोन केलेला होता, 

कुणाची आई वाट पाहत होती, कुणाच नुकतच ल न झालेलं होतं. आम या आया-भगीनी या 

कपाळावर ल कंु कू पुसले गेलं तो आ ोश या याचना हे भयावह चञ या जवाना या 

कुटूबंाम ये आप याला पहायला मळतं. सगळयात मोठ बजेट हे आम चं आहे, आम  यावर 

खच करत ेआ ण नाहक राञीचा याड हा ला पा क तानने केला झोपेत सै नक होते अशा 

घुसखोर या मा यमातून पा क तान वेळोवेळी कुरघोडया करतयं  यांना चोख उ तर दे याची 

आज गरज आलेल  आहे, भारतीय ऐ याची यात वेळ आलेल  आहे. आपण शांतता प कारलेला 

देश आहोत. सं वधानाने धाम क धम नरपे  आप याला दलेलं आहे. बंधु बांधवाची  शकवण, 

या भारतीय राजकारण आ ण समाजकारणाम ये संता या भू मम ये मळालेल  आहे. तर ह  

आपल  सहन शलता आता कुठतर  संपत आलेल  आहे आ ण हणून पु हा एकदा पा क तानने 

केले या या याड कृ याचा नषेध क न थांबतो, जय ह द, जय महारा ! 

मा.सुरेश हेञे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या भारताच एक 

नंदनवन हणून ओळख या जाणा-या ज म-ूकाि मर या ठकाणी उर  येथे मागील दोन 

दवसापुव  जे दहशतवादया माफत आ ण या पाठ मागे असले या पा क तान सरकारचा 

नि चतच जेवढा नषेध करेल तेवढा कमी आहे. राञी या वेळी समेचे संर ण करत असताना  

अप या या जवाना या कॅ पावर या दहशतवादयानी हा ला केला आ ण २१ जवान शह द 
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झालेले आहेत. महारा  रा याचे चार सुपूञ याम ये होत.े अतीशय द:ुखद अशी बाब आहे. 

काल दुरदशनवर यांचा अं य वधी पाहत असताना अगद  मन भ न आल.ं आशा या 

पा क तानला धडा शक वणे ह  खरच काळाची गरज आहे. मला याबाबत अफजल खान-

शवाजी महाराज यांची भेट आठवत.े शवाजी महाराजा सारखी भू मका आप या मा.पंत धानाने 

घेतल  पाह जे अशी अपे ा करतो. ेमाने भूरपूर काह  कर याचा य न आप या सरकारने 

केलेला आहे. असं असताना सु दा या ठकाणी ग ार  क न पा क तानने आप या भारताम ये 

अि थरता माज व याचा य न काि मर खो-यातून करत.े या भारता या जनतेस भयभीत 

कर याचा य न करते याचा नि चत सरकारने आता कुठतर  रोखठोक असे उ तर दले 

पाह जे एवढ च अपे ा करतो आ ण सव शह द जवानाना भावपुण दांजल  अपण करतो. 

मा.श मम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. दहशतवाद  

पा क तानन ेकाल उर  या सै नक  ठा यावर याड असा हा ला केलेला आहे. आपले जवान 

शह द झालेले आहेत.  महारा ाचे चार सुपूञ याम ये शह द झाल.े ट ह वर बघताना बातमी 

सु दा बघवत न हती. राञ कशी पुढे सरकत होती तहे  कळत न हतं आ ण तो द:ुखद संग 

आपण सवजण पाहत होतो. आप या सवानाच खुप द:ुख झालेले आहे. पण द:ुख क न आपण 

थांबऊ नये. आकाराने लहान असलेला हा पा क तान सतत आप या खंड ाय अशा भारत 

देशावर सतत हा ले करतंय आ ण आपण यांचा नषेध क न फ त ग प बसतो. आज गरज 

आहे सव जात, धम, पंथ सव काह  वस न आपण आप या सरकार या मागे ठामपणे उभे 

राह ले पाह जे आ ण पा क तानचे जे नापाक ईराधे आहेत, यांची ह  जी दहशतवाद  वृ ती 

आहे यांना आपण सडेतोड उ तर दले पाह ज.े एवढच मला या ठकाणी हणायच आहे 

आप या सव शह द सै नकांना मी या ठकाणी मानवंदना देत े दांजल  अपण करत.े                                

मा.धनंजय आ हाट - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. काल दुरदशनव न 

या प दतीन े संपुण देशाम ये वातावरण होतं आप या ल कर  तळावरती झालेला हा ला 

आतापयत झालेला सगळयात मोठा हा ला आ ण हे सव पाहत असताना अनेकवेळ या घटना      

माणस संघट त होतात, नदशने करतात, पा क तान वषयी अ ोष य त करतात. खरेतर 

असे शह द सै नक हे रअल हरो आहेत. देशाची सुर ा करणारे आमचे सै नक आप या 

जीवाची परवा न करता देशाचे र ण या ठकाणी करत असतात यांचे कत य ते बजावत 

असतात. आज कुठ याह  वातावरणाची परवा न करता या ठकाणी देशाचे र ण करण,े 

समेवर अवघड आहे, याची क पना केल तर  आप या अंगावरती शहारे येतात अशा सै नकांचे 

मनोधैय वाढ वणे हे आपले काम आहे. जे शह द झालेले आहेत, सरकार या पु ढे आज फार 

मोठा पेच आहे. येक भारतीय नागर कांचे एकच हणणे आहे क  पा क तानला आपण धडा 

शक वला पाह ज.े सवसामा य माणूस हाताम ये हा यारे घेवून समेवर जाऊन लढू शकत 

नाह . परंतु एक नागर क हणून, एक देशभ त हणून आपल  जबाबदार  काय हे येक 
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नागर कांने आपआप या भागाम ये सांगीतले गेले पाह ज.े चौकाचौकाम ये आपण सरकारला 

जाणीव क न दल  पाह जे. आपण परखड धोरण घेतलं पाह जे. यावेळेस संपुण देशामधून, 

येक शहरामधुन, अशा प दतीचे जुलूस, मोच नघतील, सरकारला मागणी केल  जाईल, क  

आता तु ह  काह तर  ठोस पाऊल उचलावीत. शासनावरती आपण दबाव आण याचे काम क  

शकतो. आज तो नणय घे याची वेळ आलेल  आहे. आज शह द झाले यां या कुटंूबीयांची 

प रि थती पाह ल तर खरच आपण जे आज करतो या कामासाठ  ख-या अथाने आपण आज 

सगळया श ती नशी समाजाने सरकार या पा ठमागे उभे राह ले पाह जे आ ण सरकारला 

जाणीव क न दल  पाह जे क  आता आप याला पाऊल उचलल  पाह जेत. हणून सव 

सामा य माणुस हणून आपले कत य काय आहे, कायकता हणून आपले कत य काय आहे, 

लोक तनीधी हणून आपल कत य काय आहे हे आपण चोखपणे बजावले पाह ज.े खरंतर 

हाळहाळ भरपूर आहे पण ती हाळहाळ र यावर जाऊन आपला अ ोश य त क न सरकारला 

जाणीव य त क न, सरकार या पाठ मागे ठामपणे उभे राहू न, सरकारला कारवाई कर यासाठ  

भाग पाड याच ं वातावरण  नमाण केले पाह जे ह  आपल  देशभ ताची भू मका आहे. खरंतर 

अशा संगी सव जात-पात-धम वस न देशाचे नागर क हणून उभे राह ले पाह ज.े हे मनोधैय 

आप या सै नकांना आहे. यांना हा देश एकवटून संपुण ताकद नशी उभा रहावा असे आप या 

सै नकाना आ ण या ठकाणी येकाना वाटत.े हणून मला सवाना सांगायचे आहे क  आज, 

उदया अशा प दतीने राजक य प  असेल, संघटना असेल य तीगत व पाचे असेल अशा 

प दतीने र यावर उत न आपण सरकारला मागणी केल  पाह जे. या याड पा क तानला धडा 

शक व या शवाय व त बसायचे नाह  अशी मागणी अ ोशपणे चौकाचौकातून जाऊन, 

ट ह वर धडकल  पाह जे. आप या शहरातून, आप याच भागातून आशा कारच देशभ तीमय 

वातावरण सगळ जात, धम पंत वस न सवानी एकञ येणे हे आपले कत य आहे. नागर क 

हणून एवढच आज या ठकाणी आपण क  शकतो. शह दाना सलाम क  यात. खरोखरच असे 

भा य आम याह  नशीबात यावे. या देशासाठ  लढ याच भा य आ हांलाह  यावं. आज एक 

नागर क हणून आप याला जे करायचं ते आपण अतीशय वचारपुवक सवानीच         

अंतमुख होऊन कराव एवढच सांगतो आ ण सव शह द जवानांना पु हा एकदा मी सलाम करतो 

आ ण या ठकाणी थांबतो.           

सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज या ठकाणी ज म-ू

काि मर येथील उर  या ठकाणी जो दहशतवाद  हा ला झाला, खरेतर आपले भारतीय जवान 

झोपेम ये असताना या पाकडयानी याड हा ला केलेला आहे. कारण झोपेत असताना हा ला 

करणारा तो पा क तानच असु शकतो दुसरा कुठलाह  देश असे कृ य करणार नाह . या या 

त या संपुण देशाम ये उमटले या आहेत. येक नागर काला याच द:ुख झालं, वाईट 

वाटलेल आहे. सवजणच या जवाना या कुटूंबाम ये, द:ुखाम ये सामील झालेले आहेत. आपणह  
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महानगरपा लकेची एक जबाबदार  हणून, सव लोक त नधीची जबाबदार  हणून आपण 

या ठकाणी दांजल  अपण केल . खरंतर बलु च तान या वषयी मा.पंत धन यांनी जी 

भु मका घेतल  आहे, देशाम ये जो अ याय होतो याला वा छता फोड यासाठ  यांनी वत:ची 

बाजू सांगीतल  यानंतरच सव देशाम ये खळबळ उडालेल  आहे. पंत धान कुठे जातात, कुठ 

दौरे करतात हणजे दांजल म ये अशा कारच वकृ व करणं, राजकारण आणण अ यंत 

चुक चे आहे. मराठ  हणं आहे, “घार फरते आकाशी, तीच ल  प लापाशी” या प दतीन 

मा.पंत धान संपुण जगाम ये फरत असताना सु दा भारत देश हणून ते सगळीकडे आहेत, 

संपुण भारतावर यांचे ल  आहे आ ण नि चतपण े जनते या अपे ा एवढया उंचावले या 

आहेत क  यांचे हणणे आहे क  पा क तान बरोबर यु द कोण करेल कोण तउ तर देईल 

तर फ त हे सरकारच देऊ शकत.ं जे हा आप या अपे ा उंचावतात यावेळेस नागर कामधुन 

ह  अशी मागणी हावी लागत,े यावेळेस आपला सरकारवर व वास असतो यावेळेस 

अशा कार या माग या हया नागर कांपासून होतात आ ण आ हांला खाञी आहे आपण येथे 

नागर क हणून बोलतो, या ठकाणी सरकार हणून बोलत असताना मा.प रकर साहेब संर ण 

मंञी आहेत यांना मोद जीने द ल म ये थांबून ठेवलेले आहे. यांच काय चालल हे आप याला 

येथे बसून मा हती नाह . परंतु आपण एवढ शोधू शकतो जसं आता सगळयांनी सांगीतल क  

एक देश हणून आपण सव यां या द:ुखात सहभागी आहोत. देश हणून आपण येणा-या 

पुढ या सगळया प रि थतीम ये आपण या काह  गो ट  आहेत जसं भारत आ ण पा क तान 

मॅच चालू असताना आपण कुठ या प ाचे आहोत, आपण कुठ या जातीचे आहोत हणून 

आपण नाह तर आपण भारतीय आहोत आ ण पा क तानला हारवायची आपल  जी भु मका 

असते ती भु मका सगळयांची आपल  असल  पाह जे. राजकारण हणून कंवा या वातावरणाचा 

फायदा घेऊन कोणी या गो ट कडे बघु नये, तर आपण फ त मनोभावे दांजल  अपण 

करावी, ध यवाद. 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. यावेळेला अशी 

घटना घडत,े नि चतपणे याचे वपर त प रणाम संपुण देशावर होत असतात. भारत 

वातं यानंतर  आ ण वशेषत: पा क तानने अणुबाँब तयार के यानंतर यां या कारवाईम ये 

फार मोठया ववीध अ तरे यां या संघटना उपल ध क न सात याने भारतावरती हा ले 

करतात. पंधरा-वीस वषा या कालखंडापुव  कोणताह  हा ला झाला क  याच राजक य भांडवल 

होत अस.े या सभागृ हात गेल  वीस ते बावीस वष बसत असताना अशाह  काह  घटना 

घडले या क  जो हा ला आहे तो देशावरचा हा ला हा सव नागर कांवरचा हा ला आहे अस 

समजून भावना य त कर याक रता याच ंराजक य देखील चचा, राजकारणाचा देखील भास 

दे यात आला. माग ेअशी घटना घडलेल  असताना यावेळेस युपीएचे सरकार होते यावेळेला 

संसदेवर हा ला झाला, आ रधामवरदेखील हा ला झाला, कारगीलवर सु दा हा ला झाला 
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आ ण आप याच भु मत आपण यु द िजंकलेलो आहेत. नंतर या दहा वषा या कालखंडाम ये 

सरकार बदललं यावेळेसह  खुप हा ले झाले. आता एक नणया त आपण आलेलो आहोत क  

जे दहशतवाद  असतात यांना जात, धम नसतो कंवा कोणत सरकार आहे हे बघुन ते हा ले 

करत नसतात तर यांची ती एक वृ ती आहे. अमेर का सार या जगतदेशात या ठकाणी 

सु दा हा ला कर याची ताकद यांनी नमाण केलेल  आहे. असे काह  देश आहेत क  ते 

नि चतपणे यांना पाठ ंबा देत असतात. हणून या घटना यावेळेस घडत असतात यावेळेला 

एक देशातील नागर क हणून आपण सवानी या भावनेतून या भावना य त करणं याला 

कोणतेह  राजक य कंवा कमान ते स द झाल अस या कारणानं एक व श ठ कालखंड 

गे यानंतर चांग या वाईट गो ट  आप यासमोर नि चतपणे आ या अस या कारणान या अशा 

घटना घडतात यावेळेस राजकारण करता कामा नये. या ठकाणी मी वैयि तक काि मर 

या ठकाणी केवळ पयटन हणून नाह तर या ठकाणी मञ प रवार अस या कारणाने 

फर याची संधी मळाल  कशा प दतीने सै नक राहतात हे डोळयानी पाह लेलं आहे. या ठकाणी 

रा यसरकार व श ठ र कम घोषीत करते यां या या कत याचा तो भाग असतो. मी तर 

असे हणेल क  जे काह  सै नक आहेत, केवळ ते सै नक आ ण यां या संपुण कुटंूबाची 

झालेल  अवहेलना आयु यभर यांच वैदयक य असेल, श णाचा यांचा खच उचलावा. 

महानगरपा लकेनी एक नवीन पायंडा पाडावा क  महापौर या ना यांन यां या कुटंूबीयाला 

जाऊन भेटावं आ ण आप या शहरा या वतीने कायम व पी एक नधी तयार करावा. या 

नधीतून अशा काह  घटना घडत असतीलतर कमान आथ क टया न हेतर एक 

मानसीक टया असेल कंवा वैदयक य टया असेल कंवा आप या शहराम ये यां या 

कुटूंबातील कोणी जर  आलंतर  यांना कोण याह  गो ट ची गरज भासल तर आपल  

महापा लका क टब द राह ल. केवळ भाषण क न अशा महानगरपा लका महारा ा म ये 

ववीध कार या आहेत. आपण काह  काह  ठकाणी कशाह  प दतीने खच करतो. मा.महापौर 

साहेब, या कुटूंबाम ये जाऊन आप या कालखंडाम ये या महानगरपा लकेचा एक असा काह  

नधी तयार करावा क  या ठकाणी आपण महारा ात रा यात कुठेह  मदत क  शकतो, नधी 

तयार क  शकतो. या शहराम ये यांना श ण यायच असेलतर संपुण कुटंूबाची जबाबदार  

असेल यांना वैदयक य काह  अडचण आल तर या शहरा या वतीने यांना संपुण काह  खच 

करता येईल केवळ शह द झालेलेतर आहेच, असे माजी सै नक आहेत क  यांनी आयु यभर 

देशाचे र ण केलेले आहे. माझे मञ प रवार आहेत मला मा हती आहे यां या काय वेदना 

आहेत. सरकारन काय कराव, आपण भावना य त क  शकतोत पण संधी दे याची आपल  ह  

प रि थती नाह . कुठ याह  संघटना असतात युरो असेल,  गु तहेर संघटना असेल ते यां या 

प दतीन े त े काम करतीलच. परंतु ख-या अथाने दांजल  जर वाह ची असेलतर आपण 

काह तर  एका नणया त येऊन अशी भू मका क  जी आयु यभर ल ात राह ल अशा वाईट 
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घटनेतून चांग या घटना घड याची एक वेळ येते ती वेळ केवळ भाषण क न नभावणार 

नाह तर आप याला काय करता येईल या पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने या 

ि टकोनातून आपण वचार करावा. सव प ीय नगरसेवकांना बोलावून यांचा सगळा वचार 

यावा. एक वातावरण नमाण कर याचा हा वषय नाह . ख-या अथाने दांजल  अपण 

करायची असेलतर कृतीने करा अशी मी वनंती करतो.                                                             

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

सै नकांवर या प दतीने ू र हा ले क न मारल गेलं ह  अतीशय नंदनीय अशी घटना आहे. 

या याड हा याचा आ ह  सव पु हा एकदा नषेध करतो. गे या अनेक वषापासून जसं 

वातं य मळाले वातं याचा आनंद घेत असताना पा क तानचा दहशतवाद जो सु  झाला 

आ ण माग या साठ वषापासून हा दहशतवाद आप यावर कायम अस याचे आपण बघत 

आहोत. या हा यामागे या श ती आहेत, या काह  यां या योजना आहेत या अ यंत 

चुक या आहेत यामुळे आपण या ठकाणी भारतीय हणून या गो ट चा गांभीयाने वचार करत 

असताना खरंतर या घरातील मुल ह  शह द झालेल  आहेत, जे जवान शह द झालेले आहेत 

यांचा अ ोश आपण पाह ला परंत ु यांच अ भनंदनह  केल ंपाह ज ेयासाठ  क  या घरातील 

या मह ला आहेत. मग या शह दाची प नी असेल या शह दाची आई असेल, खरच या 

मह लांच काळीज कती मोठ असेल क  या बाईला मा हती आहे क  माझा पती सीमेवर 

असणार आहे, माझा पती तथं कधीह  म  शकतो तो लढाईम ये आहे आ ण असं असून 

देखील ती यां या संसाराम ये जात ेआ ण याचा संसार करत.े तीचे खुप मोठे धाडस हणावे 

लागत.े या आईच सु दा खुप मोठ काळीज हणाव लागेल क  जीने आप या मुलांला देशा या 

संर णासाठ  समेवर पाठ वत े अशी आई सु दा महान आहे. यामुळे खरच या मह लांचा 

आपण स कार केला पाह ज,े गुणगौरव केला पाह ज.े या ठकाणी सुलभाताईने सांगीत या माणे 

क  मा.पंत धान मोद  हे इतर देशाम ये दौरे करतात हे जर  बरोबर असलंतर  देखील पह ला 

आपला जा वषय आहे आप या देशातला कोणीह  पंत धान झा यानंतर कोणाचीह  स ता 

आ यानंतर दहशतवाद  हा ले होत असताना जो कोणी आपला शञु आहे याला एकटे कसे 

पाडता येईल आ ण एकटे पड यानंतर हा ला झालातर तो संपु टात येईल. पा क तान या 

पाठ शी असणारे जे जगातले इतर देश आहेत या देशाचा पाठ ंबा पा क तानकडून यांनी काढून 

घेतला पाह जे ह  भू मका पंत धानांची आहे. एक मु स ी राजकारणी हणून यां याकडे पाह ले 

पाह जे. खरचं या सरकारकडून अपे ा आहे पा क तानला न क  धडा शकवावा न हेतर तो 

शकवलाच पाह जे. पण हे करत असताना आपण जर  १०० करोड पे ा मोठा जर  आपला देश 

असलातर  आ ण पा क तान लहान जर  असलातर  अणुबाँब िजथे कुठे पडेल तथे ेलाखो लोक 

मरतच असतात यामुळे आपण हा ला करावा हे शंभर ट के जर  खरं असलतर  हे 

कर यासाठ  जी प रि थती नमाण करावी लागत,े जे वातावरण नमाण कराव लागतं ते 
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वातावरण नमाण कर याची प रि थती आता तयार होत आहे आ ण या भू मकेच आता आपण 

सवानी कौतूक केल ं पाह ज ेआ ण आभार य त केलं पाह ज.े फ त भारतावरच दहशतवाद  

हा ले होत नाह  मग ा स असेल, पॅर स असेल, अमेर का असेल इतर देशाम ये सु दा हा ले 

होतात यामुळे ह  ताकद आहे एक दहशतवाद  हा ले करणार  ह  एक वचारधारा आहे या 

वचारधारेला संपवण गरजेच आहे. आपण पा क तान कडे बघताना एकच शञू आहे  काह  

वेळेला चीन कडन सु दा वाकडया ट ने चीन आप याकड ेबघत असतो. या श ती कोण या 

आहेत हे सु दा आपण ओळखल पाह ज ेआ ण या प दतीने कारवाया के या पाह जेत. आज 

दाऊद सारखा एवढा मोठा गु ंड पा क तानम ये लपवून बसलेला आहे तो आपण मळऊ शकत  

नाह त ह  सु दा आपल  फार मोठ  शोकांतीका आहे. सरकार कोणाचह  येऊ परंतु या या 

ताकद  आहेत या ताकद  आ ण हया श ती आप याला ञासदायक कशा ठरले या आहेत. 

यामुळे आज या या संगी आपण सवानी या देशा या, या सरकार या पाठ शी खंबीरपणे उभे 

रहावे. जो काह  नणय होईल, जो काह  संदेश आप यापयत येईल यासाठ  आपण त पर 

असावं. भारतीय सै नकांना भावपूण दांजल  अपण करत,े ध यवाद. 

मा. वनोद नढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ज म-ूकाि मर म ये 

उर  या ठकाणी परवा २१ जवान हु ता मा झाले. हे जवान स वासे कोट  जनतेचे ते र ण 

करतात आ ण यां यावर अशा कारे पा क तान याड हा ला करतं हे नि चतपणे नंदनीय 

आहे. आज प रि थती पाह ल तर पा क तानचे संर ण मंञी चॅनेलला उघडपणे सांगतात क  

आ ह  भारतावर अणूबाँब हा ला क . असं असताना आपण कती दवस ग प बसायचं. आता 

पा क तानला या भाषेत समजेल या भाषेत यांना या ठकाणी उ तर नि चतपणे भारत 

सरकारने दलं पाह ज.े आज संपुण ज म-ूकाि मर पाह लतर अशांत आहे या ठकाणी रोज 

नागर कांवर हा ले होतात, पोल सांवर हा ले होतात. दहशतवादयाला भारता या सै नकानी ठार 

केलं याला पा क तानम ये अमर हणून घोषीत करतात हे नि चतपणे नंदनीय आहे. माझी 

सरकारला वनंती आहे क  आता आपण चचा बंद करा आ ण यांना यां या भाषेत उ तर 

दया. २१ जवान शह द झालेले आहे यांना मी सभागृ हा या वतीने भावपुण दांजल  अपण 

करतो. 

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. परवा उर म ये जी 

घटना घडल  याचा मी नषेध करतो. हे रोज घडत आहे. कधी ज मु काि मर या बॉडरम ये 

तर कधी राज थान या बॉडरम ये तर कधी गुजरात या बॉडरम ये.  हे आप याला पेपरम ये 

आलं हणून माह ती पडलं. अशी घटना नेहमी घडत.े या दहशतवादयानी हा ला केला ते 

पा क तानचे आहेत हे स द झालेले आहे यांनी रायफल, प तुल वापरले आहेत या याम ये 

पा क तानचा डेटा आहे. पा क तानला धडा शकवा, आपण काय धडा शकवणार. आप या 

सरकारने आप या आम , ने ह , ईएरफोसने पा क तानवर मात करायला पाह ज.े आप या 
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आम , ने ह , ईएरफोस भ कम आहेत तीन चार दवसात पा क तान भूईसपाट करायला 

पाह जे. ६० वषापासून चचा चालू आहे. ६० वषापासून येथे येतात चचा करतात, बाहेर या 

देशात चचा करतात काह  प रणाम झालेला नाह  आ ण २६/११ ची मु ंबईची घटना आ ण ह  

घटना कि ट य ू चालत आलेल  आहे. अनेकांनी जे मृ यू झालेले आहेत यांना दांजल  

वाह लेल  आहे मी सु दा दांजल  वाहतो आ ण कोट  कोट  या शपायाना णाम करतो.  २१ 

जवानांचा मृ यू झाला ते २० ते २५ वषाचे होत.े एका तर  यां यातील य तीला 

महापा लकेम ये नौकर  दयायला पाह जे. हे एक उदाहरण दलंतर या माणे इतर सव 

कॉप रेशन करणार. आप याकडे अ यापक कमचार  काम करतात.  यांच जसं श ण आहे 

तसं यांना या या पदावर घेतलतर आयु यभर यांना उ प न मळेल, पैसे देऊन उपयोग 

नाह . हणून माझी वनंती आहे क  आपण महारा  सरकारकडून परवानगी यावी शासन 

परवानगी देईल. या २१ जवानांचा मृ यू झालेले आहेत यां या कुटंूबातील एका य तीला तर  

नौकर ला याव.े                               

मा.बाबासाहेब धुमाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. “सारे जहाँ से 

अ छा हंदु ता हमारा हम बुलबुल ह उसक  वो गुल सताँ हमारा, ना हंदु ना मुि लम ना शख 

ईसाई हाम ह सारे भाई भाई” आपण नेहमीच हा नारा देत असतो आ ण देशा या हतासाठ  

काम आ ण काय करत असतो कुठला प  स तेवर आहे कुठला नाह  हा भाग आपण 

सोडलातर ख-या अथाने आप या लाड या पंत धान इं दरा गांधी, लाडके पंत धान लालबहादुर 

शा ञी आप याला आठवत असतील अशा यावेळेला घटना घडतात यावेळेला यांची भाषण 

यांनी दलेल े पा क तानला उ तर आप याला आठवत असेल. यावेळेला असं घडत होतं 

यावेळेला शवसेना मुखाने एक मुलाखत दलेल  होती यावेळेला हणले होते एवढसा 

पा क तान इतर देशातील सगळे गुंड जमा क न अ तरेक करत असेलतर आप याला सु दा 

तसेच अ तर क  नमाण क न आप याला तसच चोख उ तर दलं पाह ज.े यावेळेला मी 

मा या मुलाची ल नप ञका घेवुन शवसेना मुखाकडे नमंञण दयायला गेलो होतो तो दवस 

मला आठवतो, माझी मसेस बरोबर होती मी हणालो साहेब, तु ह  असं असं बोललात. 

याला उ तर असं आल क  साहेब हणाले बाबा, असं नाह ए. असं करायच असेलतर आपले 

जे सै नक आहेत या सै नकाला वेळेवर ऑडर मळत नाह . चीन यावेळेला असंच घडल समोर 

चायनाचे लोक आप यालवर वार करतात यावेळेला आदेश नस यामुळे आपले लाखो सै नक 

मेले गेले आ ण हणून कधीतर  या देशाचे संर ण कर यासाठ  वत: आपण आ मप र ण 

क न या ठकाणी आपले सै नक उभे करायला पाह जे. साहेबाना मी हणालो असे असेलतर 

आमचे दोघांचे नाव पह ले या आ ह  या पा क तानला जायला तयार आहोत. आ हांला 

फ त सुचना दया, आदेश दया. यावेळेस साहेब हासले आ ण साहेब हणाले यावेळेला वेळ 

येईल यावेळेला तुला ऑडर देऊ. हे अंतकरणात, र तात भडल पाह जे. यावेळेला लढाई होते 
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यावेळेला सै नक आप या रे वेमधुन वास करत असतात यावेळेला आपण यांना भेट देतो.  

मी सु दा ज मू म ये गेलो होतो यावेळेला ते य पाह लतर ईतक वाईट वाटल अतंकरणातून 

क  यावेळेला ते सै नक उभे रहायचे एकांमेकाला पाठ क न, यांच त ड र याकडे न येता 

त ड ड गराकडे असायच.े यां सै नका या हातात टेनगन असायची, यांना वचारल तु ह  चार 

चार तास डयुटया करतात, तु ह  चार चार तास काय घेता. यावेळेस यांनी सांगीतल चार 

तासानंतर एक गाडी येते आ हांला चार-चार बॉईल आ ण दोन पॅक रम दल  जात.े आपण 

सकाळी ना टा, दुपार  जेवण, सं याकाळी जेवण काय काय खातो या सै नकाना फ त चार 

अंडी दल  जातात व दोन पॅक रमचे चार तासानंतर घेतात या बफाम ये मायनस टे परेचर. 

देशाम ये आपण एवढे पांढरपेशी लोक राहतो. असं घडायला लागल क  आपण मोच काढतो, 

आंदोलन करतो ख-या अथाने र तात असाव लागतं. यावेळेस देश वातं य करायचा होता 

यावेळेला काय घडलं. तीन चाफेकर बंधु फुटले आ ण यावेळेला रँडला मारल यावेळेला काय 

घडलं. यांना कोणी शकवल होतं का, नाह . असं कुठेतर  याय हा कान शकल पाह ज.े 

केवळ भाषण क न काह  होणार नाह . शासन कुठलह  असु दयात. ते सै नक नद या पाञातुन 

आले, नद या पाञाला आपले संर ण का न हत.े एका रटायड मेजरनी सांगीतल क  

या ठकाणी या सै नकानी ग हमटला वचारल होत ं ते नद या पाञातून येऊ शकतात 

या ठकाणी काह तर  संर ण करायला पाह ज.े ते पाच ते सहा क.मी. चे अंतर आहे या ठणी 

काह  केलं न हतं. तथं फ त यांची छावणी होती. पण नद पाञात बंदोब त करायला पाह जे 

होता तो ग हमटने केलेला न हता.  तेथील प रि थती आप याला काह  मा हती नसत.े आपण 

यावेळेस पेपरला ऐकतो, ट ह वर बघतो यावेळेला आप याला देश ेम जाणवत.े मी 

मा.महापौरांना एवढच सांगेल आताच भाऊसाहेब भोईर यांनी सांगीतलेल आहे. या ठकाणी 

यांना भेटल पाह जे, ते केवळ ेमापोट , यां या कुटंू बयाचे सां वन कर यासाठ  जाणार. मी 

तर असं हणतो आपला एक मह याचा सव नगरसेवकांचा पगार, ऍड मनी ेशन ऑ फसरचा 

एक मह याचा पगार घेवून यांना दयावा, मा.महापौरांनी मोकळया हाताने सां वन करायला 

जाऊ नये. दोन-दोन लाख चार कुटंूबाना दलेतर यांना सहकाय के यासारख होईल. तर  

मा.महापौरांना मी वनंती करतो आपण असं कराव. जय ह द, जय महारा .                               

मा.आनंत को-हाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. उर  या ठकाणी 

दहशतवाद  हा ला झाला.  हा दहशतवाद  हा ला नाह तर पा क तानने केलेला हा ला आहे. 

पा क तान असे अघोषीत यु द कायमच करतय. गे या वीस वषापासून मग तो ताज मधील 

हा ला असेल, आप या काह  जवानाचे शीर पण मागे यांनी छाटले होते असे बरेच हा ले 

पा क ताननी दरवेळेस केलेले आहेत आ ण हे दहशतवाद  हा ले नाह तर पा क तानने केलेले 

हा ले आहेत. मागे आप या दवंगत पंत धान इंद रा गांधी यांनी वेळोवेळी चांगले नणय घेवून 

पा क तानला यांची जागा दाखवून दलेल  आहे आ ण नि चतपणे आताच ेपंत धान हे देखील 
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मी अपे ा करतो क  पा क तानला यांची जागा दाखवतील. प  कुठलाह  असो पंत धान हे 

देशाचे आहेत. सवाना यां याकडून अपे ा आहेत. का मीर हा नेहमीच वादाचा मु ा झालेला 

आहे आ ण का मीर हे भारताचे असूनदेखील वेळोवेळी पा क तानने याची मागणी केलेल  

आहे. यावर ब-याच चचा झाले या आहेत. परंत ु चचतून काह ह  न प न होत नाह . 

पा क तान आपल  कटकार थान कायम करतच चाललेले आहे. आता ती वेळ आलेल  आहे 

नि चतपणे मोद  सरकार यावर चांगला नणय घेतील अशी अपे ा वाटत.े परंतु एक नागर क 

आ ण नगरसेवक या ना याने असे वाटते क  आपल  पण काह तर  जबाबदार  आहे. भाऊसाहेब 

यांनी, आर.एस.कुमार साहेब यांनी, बाबासाहेब धुमाळ यांनी सांगीतले. मा.महापौर साहेब, माझी 

वनंती आहे क  या यावर आपण वचार करावा, दांजल  आपण वाह लेल  आहे. 

पा क तानचा नषेध केलेला आहे. या द:ुखद घटने वषयी सवा याच मनाम ये कळकळ 

नमाण झालेल  आहे. परंतु ती शा द क नसावी तर  या शह दां या कुटंूबीयाना आप या 

महापा लकेतफ काह  मदत उभी क  शकतो का, मग ती नौकर या संदभातील असेल, आ थक 

संदभातील असेल याचा वचार झाला पाह ज ेआ ण ती मदत मळाल  पाह जे अशी अपे ा 

या ठकाणी मी य त करतो. पु हा एकदा जे शह द झालेले आहेत यांना मी दांजल  वाहतो 

आ ण माझे दोन श द संप वतो.  

मा.अ मना पानसरे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. का मीर येथे २१ 

जवान शह द झालेले आहेत. यांना मी मा या कुटंूबीया या वतीने दांजल  वाहते. 

पा क तान एवढा लहान देश असून आप यावर हा ला करत.े यांची सं या कमी आहे आपल  

सं या जा त आहे. सरकारने ठोस नणय घेवून पा क तानला खतम करावे एवढ  वनंती करत े

आ ण थांबत.े 

मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ज मू-का मीर मधील 

उर  येथे जी घटना झालेल  ती खुपच नंदनीय आहे. आपण येकवेळा जे हा भारत-

पा क तान मॅच असते यावेळेला सवजण जाग क असतो. ह  जी येक य तीला आतून 

ऊम  येते या याम ये कोणीह  जात, धम, राजक य प  कोणीह  असो या सवाची एकच 

भावना असते माझा भारत देश हा िजंकला पाह ज.े तशी जी फूत  त हा असते तसे आता 

सगळे राजक य प  एकञ येऊन सव जात, धम हे सगळ वस न माणूसक  या ना याने 

येक य तीने पुढे आले पाह जे आ ण यांचा नषेध न दवला पाह ज.े याच माणे भाऊसाहेब 

भोईर, आर.एस.कुमार, चं कांता सोनकांबळे, सुलभा ऊबाळे यांनी वषय मांडले आहेत यांना    

काय मदत करता येईल. यानंा कुठे जॉब देता येईल का या ि टने आपण मदत केल  पाह ज.े 

आपण फ त हणतो “ऐ मेरे वतन के लोग  ज़रा आँख म भर लो पानी जो शह द हु ए ह 

उनक  ज़रा याद करो कुरबानी”. कुरबानी करायची पण हे कृतीतून दाखवून दले पाह जे.  

जे हा आपण सगळे राजक य प  एकञ येऊ, सगळया जात, धमाची लोक एकञ येऊ ते हा, हे 
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शह द झालेल े आहेत पण यांची आई-वडील, मुलं, यांची प नी यांना असे वाटले क  

भारतातील येक नागर क हा मा या माग आहे, मा या बरोबर स आहे आ ण ज हा संकट 

येते यावेळेला सगळेजण सगळ वस न माणूसक  या ना याने ते पु ढे येतात आणा आ हांला 

मदत करतात यामुळे यांच पण मनोधैय, मनोबदल हे खूप वाढेल आ ण हे जे कृ य केलेले 

आहे ते खुपच नषेधाथ आहे. याचा मी नषेध य त करते आ ण येथ ेथांबत,े जय ह द, जय 

महारा !   

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. क मीर मधील उर  

या ठकाणी झाले या दहशतवाद  याड हा याचा मी नषेध करत.े पा क तानी वृ तीचा मी 

नषेध करत.े याड हा याम ये २१ जवान शह द झाले यांना मा या सव कुटंूबीया तफ, 

संततुकारामनगर आ ण संपुण सभागृ हातफ मी यांना भावपुण दांजल  वाहत.े बातमी ऐकल  

आ ण खरोखर या बातमीने मन हराऊन गेलं आ ण खरोखर झोप उडाल  यावेळी एकच 

गो ट ल ात आल  क  “ फर उड़ गयी नींद ये सोच कर,. सरहद पर बहा वो खून मेर  नींद के 

लए था.” आ ण यावेळेला ल ात आल क  सवसामा य नागर कां यासाठ  आम या 

सुर ततसेाठ  हे जवान शु य ड ी पासून या ठकाणी खडा पहारा करत असतात या सव 

जवानाना मी मानाचा मजुरा करते आ ण यांना एकच सांगु इि छते क  तु ह  आहात हणून 

संपुण भारतीय सवसामा य जनता ह  सुर ीत आहे. आज २१ जवान गेले या याम ये कोण 

कोणाचा मुलगा होता, कोणी कोणाचा भाऊ होता,  कोणी कोणाचे वडील होत,े कोणाचा पती 

होता आ ण या सव शह द झालेले प रवार जे आहेत यांना सहानुभूतीची तर गरज नाह  पण 

ई वरचरणी ाथना माञ करत.े ह  भारताची १२५ कोट  जनता यां या मागे उभी आहे. पण 

यावेळेला हे याड कृ य पा क तानने केलेले हा ला कळला यावेळेला जवाना या एका मुलांने 

जी वत:ची एक शोकांतीका मांडल  यावेळेला खरोखर मन हराऊन गेल होतं. तो हणाला  

“ओढ़ के तरंगा य  पापा आये है? माँ मेरा मन बात ये समझ ना पाये है,  

ओढ़ के तरंगे को यूँ पापा आये है। पहले पापा मु ना मु ना कहते आते थे, टॉ फयाँ खलोने 

साथ म भी लाते थे। गोद  म उठा के खूब खल खलाते थ,े हाथ फेर सर पे यार भी जताते 

थे। पर ना जाने आज यूँ वो चुप हो गए, लगता है क  खूब गहर  नींद सो गए। नींद से 

पापा उठो मु ना बुलाये है, ओढ़ के तरंगे को यूँ पापा आये है। फौजी अंकल  क  भीड़ घर 

यूँ आई है, पापा का सामान साथ म यूँ लाई है। साथ म यूँ लाई है वो मेडल  के हार, 

आंख म आंसू यूँ सबके आते बार बार। चाचा मामा दादा दाद  चीखते है यू,ँ माँ मेर  बता 

वो सर को पीटते है यूँ। गाँव यूँ शह द पापा को बताये है, ओढ़ के तरंगे को यूँ पापा 

आये है। माँ तू य  है इतना रोती ये बता मुझे, होश यूँ हर पल है खोती ये बता मुझे। माथे 

का स दूर यूँ है दाद  पोछती, लाल चूड़ी हाथ म यूँ बुआ तोडती। काले मो तय  क  माला 

यूँ उतार  है, या तुझे माँ हो गया समझना भार  है। माँ तेरा ये प मुझे ना सुहाये है, ओढ़ 
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के तरंगे को यूँ पापा आये है। पापा कहाँ है जा रहे अब ये बताओ माँ, चुपचाप से आंसू बहा 

के यूँ सताओ ना। यू ँ उनको सब उठा रहे हाथो को बांधकर, जय ह द बोलते है यूँ क ध  

पे लादकर। दाद  खड़ी है यू ँ भला आँचल को भींचकर, आंसू यू ँ बहे जा रहे है आँख 

मींचकर। पापा क  राह म यूँ फूल ये सजाये है, ओढ़ के तरंगे को यूँ पापा आये है। यू ँ 

लक ड़य  के बीच म पापा लटाये है, सब कह रहे है लेने उनको राम आये है। पापा ये दादा 

कह रहे तुमको जलाऊँ म, बोलो भला इस आग को कैसे लगाऊं म। इस आग म समा के साथ 

छोड़ जाओग,े आँख  म आंसू ह गे बहु त याद आओगे। अब आया समझ माँ ने यू ँ आँसू बहाये 

थे, ओढ़ के तरंगा पापा घर यूँ आये थ े । सरकारने आता जागे हायला पाह ज.े सव 

प ीयान ेएकञीत येऊन या नावर काय तोडगा काढला पाह ज ेहे माञ यांनी आता खरोखर 

पाह लच पाह ज.े  पु हा एकदा मी या अ तरेक  याड हा याचा नषेध करते आ ण आप या 

सगळया शह दाना कोट  कोट  णाम करत.े 

मा.आशा शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. परवा ज म-ू

का मीरम ये उर  या ठकाणी झालेला दहशतवाद  हा ला, या हा यात २१ जवान शह द झाले 

आहेत. या सगळयाच जवानांना मी आदरांजल  वाहत.े खरतर हा भेकड पा क तान याच 

उगम थान हणजे हा दहशतवाद. हा दहशतवाद फ त भारतालाच लागला अशातला वषय 

नाह तर दहशतवाद  हा ले हे संपुण जगावरती होतात आ ण याच उगम थान हणजे हा देश 

हणून न घे या या लायक चा असणारा पा क तान, या पा क तानचा या ठकाणी आप या     

सभागृ हा या वतीने असं न हणता संपुण भारता या वतीने या पा क तानचा मनापासून नषेध 

आप या सभागृ हा या मा यमातून करते. खरंतर एखादा जवान यावेळेला शह द होतो, 

यावेळेला आपण सवानी ट ह  वर पाह लं दुदवाने या गो ट  आम या कासारवाडीने अनुभवल  

आहे आ ण याच बरोबर मा या घरातील मा याच कुटंूबातील एक य ती, एक जवान माझा 

बंधु आशा हा याम ये गेलेला होता. यामुळे कुटंूबीयावर होणार  जी वेदना आहे ती श दात 

सगळेजण य त कर याचा य न करतात परंतु या पा क तानला जे दहशतवादाच उगम थान 

आहे याला स यातर  ग प करनं ह  आप या सगळयांची गरज आ ण नि चतपणे ती गरज 

आपले स मा.पंत धान नर जी मोद  यांनाह  कळत ेआ ण फ त “ ट का जवाब प थर से” असे 

न हणता याला वेगवेगळया यु या करा या लागतील. याची पुण क पना यांना आहे आ ण 

याच प दतीने स मा.पंत धान नि चतपणे काम करतात याची सगळया भारतीयांना खाञी 

आहे आ ण हणून आज सु दा आमचा सहन शल भारत देश आजह  सहन कर या या 

भुमीकेम ये आहे. खरंतर हे सै य हे जवान आप या समेवरती लढतात हणून कुठेतर  

आपला जीवन म, आपण आनंदाने दवस घालवतो, बीनाभीतीचा घालवतो. परंतु या  

समेवर ल जवानाना आज सगळेजण आपआप या प दतीने बोलतात राजक य भांडवल 

करतात, पण राजक य भांडवल न करता मोद  सरकार हे मोद च होत,े क  जे पह यांदा  
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मायनस ड ी काय असतं, शु य ड ी काय असतं  हे बघ यासाठ  ते या ठकाणी गेलेले होते 

आप या सै याची अव था काय असते हे यांनी पाह लेले आहे आ ण हणूनच या भागाम ये 

आपले हे भारतीय लोक आहेत यां या घरातील, कुटूंबातील य ती, जवान हणून आप या  

सै याम ये भरती होत अशा सगळया भारतीय कुटंूबीयाच मनापासून कौतूक. यांना मा हती 

असते क  कधीतर  मा या देशावरती अडचण आल तर माझा मुलगा, माझा पती देशा या 

संर णासाठ  लढणार आहे तो या ठकाणी शह द होऊ शकतो याची पुण क पना असताना 

सु दा मा या इथ या आया-बह णी असतील, यांचे वडील असतील, यांचे बंधु असतील, सव 

कुटूंबीय असतील हे याला भरती कर याच मनाधैय, यां यातल  ती एक उजा हणावी लागेल 

क  या उजमुळे यांची ते भरती करतात आ ण हणून आपण सगळेजण या ठकाणी 

नि चंतपणे असतो अशा सगळयाच जवानानां मनापासून आम या सगळया भारतीयां या 

वतीने सांगु इि छते क  आ ह  सगळेच तुम या बरोबर आहोत. आ ण असा एखादा दुदवी 

हा ला झाला यात शह द हो याची वेळ आल  तर नि चतपणे घाब  नका आ ह  सगळे 

तुम या बरोबर आहोत आ ण नि चतपणे आपला देश या सगळया बरोबर असेल अशी खाञी 

आप या सगळया या वतीने यांना देत.े पु हा एकदा या दहशतवाद  हा यात जे शह द जवान 

झाले यांना मनापासून पु हा एकदा आदराजंल  अपण करते आ ण दहशतवाद  पा क तानचा 

नषेध करते आ ण थांबत.े  

मा.राज  काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ज मू-का मीर म ये 

झाले या या याड हा याचा मी नषेध करतो. साता-या सार या िज हयाम ये जे हा 

एखादया मह लेचा एखादया बह णीचा पती देशाचे संर ण करताना शह द झालेला असतो तर  

या मातेची जीगर कती मोठ  असते हे बघा. यानंतरह  आपला मुलगा या सरह ीवर ती 

पाठवत,े कुठलाह  वचार न करता हा मोठेपणा ख-या अथाने येथे येतो. आपण अनेक  

वेगवेगळया िज हयाम ये पाह ले असेल, येका या ट. ह .वर आपण इ ट र ह पाहतो या 

माता-भ गनी यावेळेस बोलतात खरंतर अंगावर शहारे येतात. एवढे होत असताना नि चतपणे 

कालचा झालेला याड हा ला या या त या कती वचीञ असतात. ख-या अथाने हा देश 

हणजे आपल एक कुटंूब आहे. आ ण या आप या कुटंूबातील येक सद य तथ तडफडून 

उठतो आ ण वरोध करायचा य न करतो. परंत ु जे हा हा हा ला झाला ते हा पासून 

वेगवेगळया ट. ह .वर वेगवेगळया प ाचे लोक अनेक मोठमोठे नेत ेमंडळी टेटमट देत होत.े 

ते देताना वचीञ आ ण नषेधाह असे हणलेतर  वावग ठरणार नाह . येकजण एकमेकांवर 

कुठतर  बोट दाखवणार. कुठतर  सरकारवर टका करणार. हेच केल पाह ज,े तेच केल पाह जे. 

आज मी पाह लतर मा या मत े येक सरकार या काळात देशा या सरह ीवर अनेक आपले 

जवान शह द झालेले आहेत आ ण ते कुठतर सर एस घेतले पाह जे. या जवानाचे मनोबल 

वाढले पाह जे अशा प दतीन ेख-या अथाने त या आल  पाह जे. यां या कुटंूबाच कुठेतर  
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मनोधैय राखल पाह ज.े आज ख-या अथाने आपला देश अनेक जाती-पतीम ये वखुरला गेलेला 

आहे. अनेक जातीपातीम ये आपण एकमेकां या समोरासमोर उभे राहु आ ण अशा मा यमातून 

या देशाची व ू ता वाढत चाललेल  आहे. आज ख-या अथान जबाबदार  असेलतर या 

राजकार यांची आहे येक राजकारणी जर एकमेकांवर बोट दाखवत बसलातर या सै यांचे 

मनोधैय काय वाढणार आहे. मी वनंती करतो क  या सभागृ हाम ये अनेक प ाचे लोक आहेत. 

मी सवाना वनंती करतो ख-या अथाने या ठकाणी एकञीतपणे दांजल  वाह ल  गेल  

पाह जे. यावेळेला अशी देशावर वेळ येते यावेळेला एकजुट ने सवानी उभे राह ले पाह जे. अशा 

प दतीने यावेळेस सव देश उभा राहतो यावेळेस कुणाचाह  नभाव लागणार नाह . अथाने  

एकमेकांकडे दोष न देता ख-या अथाने एकञ यावे हणजे ह  ताकद एकजुटची दाख वता 

येईल, नि चतपणे आप या सै नकाला मनोबल मळेल आज जे काह  शह द झाले या 

जवानाना चांग या कारे पाठबळ पाह जे, एकजुट ने पाठबळ पाह ज.े आपला आ ख देश 

आप या पा ठशी आहे असं यांच मनोबल वाढवल पाह जे. या शह दाना मी भावपुण दांजल  

वाहतो. सवजण एकजुट झालेतर यांना चांगले उ तर देउ एवढेच या ठकाणी बोलतो आ ण 

थांबतो.  

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. देशाचे संर ण करत 

असताना बारमु ला उर  या ठकाणी राञीचा याड हा ला झाला. याम ये शह द झालेले २१ 

जवानांना मी भावपुण दांजल  वाहतो. दांजल  वाहत असताना आताच फरांदे ताई यांनी 

लता मंगेशकर यांचे गाणे ऐकवले. ते गाणे ऐकत असताना अंगावर शहारे येतात क  देशासाठ   

आपले जवान या ठकाणी आहोराञ लढतात. आपण चीन या बॉडवर गेललो होतो. बॉडवर गेलो 

असताना आपण पाह ल चीनम ये बॉडरवरती जे सैनीक आहेत यांना सव सु वधा आहेत. 

यांना या ठकाणी लाईटची सु दा सोय आहे. या ठकाणी बॉडरवरती बफात राहणारे आप या 

सै नकांना जनरेटर आ ण प याचे शेडम ये रहावे लागत.े आपण तेथे गेलो असताना फार ञास 

झाला तर  सु दा आपण वचार केला क  आपण या ठकाणी आलोत ते दहा ते पंधरा 

मनीटासाठ  परंत ुआहोराञ आपले सै नक या ठकाणी लढतात आशा सै नकांना पाठबळ दले 

पाह जे. सुरवातीस आपल सरकार कुबडया घेऊन सरकार होतं परंतु आता मा.नर  मोद च ं

सरकार एकहाती सरकार आहे यामुळे ते नणय घेऊ शकतात. तु ह  आ ह  यांना सांगायची 

आव यकता नाह . मोद  सरकारला फ त एकच वनंती आहे क  मोद ची बस हु ई आब मन क  

बात या पा क ता याला ने तानाभूत क न टाका. दया आदेश, हवाई दलाचे व सव मुख लोक 

वचारतात. फ त मा. पंत धानांनी आ हाला आदेश दला क  फ त तीन तासात आ ह  

पा क तानला भुईसपाट क न टाकू एवढच या ठकाणी सांगतो. आज या कुटंूबावर खुप द:ुख 

कोसळलेलं आहे. या द:ुखाम ये आपण सव सामील होऊ यात. यां या आ याशी शांती 

लाभो. यां या कुटंूबीयावर जे द:ुख कोसळलेल आहे ते सहन कर याची परमे वर यांना श ती 
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देओ. आताच आर.एस.कुमार यांनी सूचना मांडल  नुसते पैसे देऊन चालणार नाह तर पंपर  

चंचवड महापा लका या ठकाणी हजारो लोक काम करतात. आज आप या महारा ातील चार 

शपाई बल दान झालेले आहेत, शह द झालेले आहेत यां या कटंूबातील एका य तीला 

आप या महापा लकेम ये सामावुन घेतलेतर ते बरे होईल. आर.एस.कुमार यांनी सूचना मांडल  

याला अनुमोदन देतो. पा क तानचा मी नषेध करतो आ ण जे शपाई वरगती पडले आहेत 

यांना मी भावपुण दांजल  वाहतो, जय ह द!  

मा. समा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. शह द झालेले सव 

जवानांना भावपुण दांजल  अपण केल . “बेताब हमारे दलम एक म ती सी छाई ह.. ऐ देश 

अल वदा कुछ कहो, कहनेक  घडी आई ह. महेक गई तेर  फजा म हाम बनके हवा का झोका 

क मतवाल  को मलता ऐसा मरने का मौका.. ञवार सलाम मा. महापौर साहेब, यांनी 

देशासाठ  या ठकाणी बल दान दलं. खरंतर संपुण देश एका द:ुखा या घटनेतून जात असताना 

राजकारण करायच नाह , केल नाह  पाह जे या मताचे आपण सवजण असताना सु दा राहू न 

राहू न काह  लोकांना वाटत क  मोद  हणजे जादुची छडी, यांनी ती छडी फरवावी आ ण 

पा क तानला जगा या नकाशाव न गायब करावं. चला तु ह  ते तर  मा य करता क  नदान 

मोद  म ये ती ताकद आहे, ती मता आहे पंत धानाम ये क  ती यांना गायब क  शकतात. 

या देशाम ये सवात मोठा टेरेर ट अटॅक हा मुंबईचा बॉम ला ट होता. एकूण जे काह  सोळा-

सतरा टेरेर ट अटॅक झाले याम ये जवळपास १९५० लोक मृ यूमुखी पडले. हजारो लोक 

या ठकाणी घायाळ झालेले आहेत. मु ंबईवरती यावेळेस हा ला झाला मग तो २६/११ चा 

दहशतवाद  हा ला असेल मला वाटत यावेळेला मी असेल, सुलभाताई असतील आ ह  

यावेळेला कुठलह  राजकारण न आणता मु यमं यांना दोष न देता रा याना, देशाना 

कुठ याह  सरकारला दोष न देता आ ह  दांजल  वाह ल  आ ण कमान आ ह  तेवढे 

यावेळेस सामंज य होतो. आ ह  पण एखादया य तीला दोष न देता या ठकाणी जे लोक 

दहशतवाद पसरवतात यां या वृ तीला आ ह  दोष देतो. मगाशी भाऊसाहेब हणाले क  काह  

लोकांनी वेगवेगळे टन दले. गे या दहा वषात आ ह  सभागृ हात आहोत मला तर काह  

आठवत नाह  क  असा दहशतवाद  हा ला झाला आ ण वेगळा टन दला. वरोधी प  हणून 

नि चतपणे आ ह  येथे आहोत, आ ह  येकवेळेला नषेध केला असेल. परंतु असा 

य तीगत नषेध एखादया सरकारचा करावा, पा क तानने येऊन हा ला करावा हे कुठ याह  

देशाचा कुठ या प ाचा कोणीह  पंत धान असलेतर  यांना ते वाटणार नाह . आपण वयाने 

मोठे आहोत, बु द  सु दा लभ आहे. तर  सु दा आपण दोष देतो आ ण दला पाह ज.े 

लोकशाह म ये काह ह  होऊ शकतं. मी आशाताईला आता हणल क  अशा वषयाला, एखादया 

गो ट ला टन दयायच हणलतर काय होऊ शकतं. समजा भारत आ ण पा क तानच यु द 

झालं मोद  स म पंत धान आहेत यांनी कळवलं क  पा क तानला गायब करायच. संपुण 
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महारा ाम ये आपण बघतो आ हांला याम ये पडायचच नाह  आ ण हणून शांतते या 

मागाने शंभर ट के “जैसे को तैसा जवाब” देणारच आज संबंध देशभराम ये, आप या 

ताकद ला हजारो लोक, लाखो लोक सलाम करतात. इतर देशाचे पंत धान आप या 

पंत धानाला यायला वमानतळावर येतात यातच आप या देशाची ताकद समावलेल  आहे. 

आ ण हणून शेजार या देशा या रा यक याना वाटत असेल यां यावर हा ले केले, यांचे 

सै नक मारले तर ते आप याला कुठेतर  कमकुवत क  शकतात परंतु यांनाह  मा हती आहे 

क  जा तच जर आपण फडफड केल तर आपले पंख कापायला जा त दवस लागणार नाह त 

कंवा जा त वेळ लागणार नाह . याची शा वती मलाह  आहे, तु हांलाह   आहे या देशात 

राहणा-या येक नागर काला आहे. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी या सव शह दाना खरंतर 

आर.एस.कुमार साहेबांनी सांगीतल क  यांना जे महारा ात आहेत यांना आपल  

महानगरपा लका काय मदत क  शकत,े यांना आपण नौकर  देऊ शकतो का, यां या 

कुटूं बयाला काह  हातभार लाऊ शकतो का. मगाशी आम या आशाताई एकदम भाऊक झा या 

हो या. कारगील यु दाम ये जे हा भोसले वारले त हा यांनी यां या प नीला नरोप दला 

होता क  ये या आठ ते पंधरा दवसात मी भेटायला येतो. बायकोनी हातावर मद  काढलेल , 

घराम ये नटलेल  क  नवरा येणार आहे आज येतो, उदया येतो माह ती नाह  आ ण तीला फोन 

आला क  तुझा नवरा शह द झाला आहे. परंपरेन बांधलेलो आहोत, सां कृतीन जखडलेलो 

आहोत आ ण अशा सौभा यवतीला सांगायला जायच तुझा नवरा या देशासाठ  बल दान गेलाय 

आ ण एखाद  सौभा यवती या ठकाणी रडत असताना या या मृ यूच जर भांडवल आपण 

करत असुतर आप या सारखे दुदवी आपणच आहोत. मा.महापौर साहेब, मी सव शह दाना 

या ठकाणी भावपुण दांजल  अपण करते आ ण एक छोट शी क वता सांगत.े “िजस देश म 

मेरे तरंगे को छुकर हवा चल  गई, िजस देश म मेरे तरंगे को छुकर हवा चल  गई, समझो 

ऊस देश क  सार  बला चल  गई, समझो ऊस देश क  सार  बला चल  गई, चुटक  मे समट 

कर रह जाऐगा ओ देश, चुटक  मे समट कर रह जाऐगा ओ देश, िजस म मेर  भारत माँ क  

बददुआँ चल  गई”. जय ह द जय भारत, शह द जवानानां ञवार सलाम!  भावपुण दांजल  

अपण करते आ ण थांबत.े                           

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ख-या अथाने आपला 

जो देश आहे हा अ हंसे या मागान,े महा मा गांधीजीने दले या मंञा या अनुषंगान,े आपण 

गु यागो वंदान े या देशात राहत असून पा क तान हा आपला भाऊबंधच आहे अशा कार या 

भावना घेवून आपण आजपयत भाईचा-या या मागाने, माणूसक या मागाने आपण      

आजपयत चालत आलेला आहोत परंतु आप या या आखंडतेला बाधा घाल याच ेपा क तानचे 

मनसुबे आहेत ते या देशा या अखंडतेला तडा दे या या बाबत यांचा जो वचार आहे तो 

आपला देश कदा प हे होऊ देणार नाह . वा त वक पाहता पा क तान या या याड हा याचा  
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आपण नषेध करतच आहोत परंतु हा देश एकसंघ राख यासाठ  हे शुरवीर जवान र ण करत 

आहेत यांना कोट  कोट  सलाम!  का मीर हा भारताचा अ वभा य भाग आहे “का मीर हमारा 

है और का मीर हमारा ह  रहेगां” आ ण यासाठ  आप या समेचे र ण करणारे सव जवान 

आ ण आताच सांगीत या माणे परवा जो हा याड हा ला झाला आ ण या याड हा याम ये 

२१ जवान शह द झालेले आहेत. वा त वक पाहता जर पा क तानला हा ला करायचा असेलतर, 

यु द करायचे असेलतर यांनी ओपन यु द कधीह  पुकारावे यासाठ  आपला देश स ज आहे.  

परंतु एका बाजुला भाईचा-यांनी असं सांगायच आ ण दुस-या बाजुला अशा कारचे घातपाती 

हा ले करायचे याब ल मी यांचा जाह र नषेध करतो. या सूचना काह  मा यवरांनी दले या 

आहेत यास अनुमोदन देतो. या संक पने या अनुषंगाने आपण जर काह  चांगल  यव था 

यां या कुटंूबीयासाठ  क  शकलो तर त े एका ट न े आपण चांगल पाऊल उचललं असं 

हणता येईल. मी पु हा या याड हा याचा जाह र नषेध करतो आ ण या शह दांना भावपुण 

आदराजंल  अपण करतो.  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. का मीर येथे उर   

येथे झाले या, पा क तानने केले या याड हा याम ये आपले २१ जवान अमर झाले या सव 

जवानांना मा या वतीन,े सभागृ हा या वतीन,े पंपर  चंचवड शहरा या वतीने मी भावपुण 

दांजल  वाहत.े यावेळेला आपण येथ ेसुर ीत असतो यावेळेला देशासाठ  जे आपले जवान 

आप या सवाचे र ण करत असतात. तु ह  आ ह  सवजण कोण या ना कोण या कारणाने 

य ठकाणी आपण गेलेलो आहोत यावेळेला ते य ात य बघतो यावेळेला खरंच अंगावर 

शहारे येणारे ते य असतं आ ण हे य बघीत यानंतर आप याला येकाला असे वाटते क  

आपण आप या देशाम ये कोण या गो ट मुळे सुर ीत आहोत तर या भारतीय जवानामुळे 

आज आपण सुर ीत आहोत. या पा क तानाम ये यावेळेला पा क तानी पंत धानाना हे 

मा हत नाह  क  ते हणतात आज तु ह  आ हांला सबळ पुरावे दया. आज इतके सबळ पुराव े

असताना सु दा पा क तान या पंत धानाना हे ल ात येत नाह  क  आप याकडुन हा याड 

हा ला झाला. परंत ुसव देशानी आ ण सव देशातील नागर कांना हणजे फ त आपणच नाह , 

भारतच नाह तर सव देशात या नाग रकांना आ ण यां या यां या पंत धानाना सु दा हे 

कळले आहे क  हा जो याड हा ला आहे तो पा क ताननेच केलेला आहे आ ण दरवेळेला त े

याड हा ले करतात आ ण पळपुटया सारखे आ ह  यातले नाह त असे सांग याचा 

केवीलवाणा य न कायमचा ते करतात आ ण हणूनच या सगळया देशानी एकञ येऊन 

पा क तान आ ण पा क तानात या या सगळया अ तरेक  कारवायावर आपण एक चांग या 

प दतीचा नणय घेवुन देशानी यां यावर एक वचक बस वला पाह जे. चांग या प दतीची 

यां यावर यो य प दतीने रणनीती आखून हे केले पाह ज.े येथे कोण याह  प ाचा ने यांचा 

न येत नाह  कारण शेवट  देश हा आपला आहे. आपण नेहमी हणत असतो भारत माझा 



25 
 
देश आहे या माणे देश आपला आहे आ ण या देशासाठ  तु ह -आ ह  सवजण क टब द 

आहोत. हे जवान आप यासाठ  काम करत असतात व याड हा याम ये आपले जवान शह द 

होतात यावेळेला येक घराम ये, कुटंूबाम ये आज ते आप यातीलच आहे अस ेमनापासून 

वाटतं, एखाद  घटना आप याला समज यानंतर आप याला असं वाटत क  हा आपला माणूस 

आहे. कुठ याह  य तीला असं वाटत नाह  क  हा आमचा माणसू नाह . हणून या याड 

हा याचा नषेध क न आजची ह  सभा द. २८/९/२०१६ रोजी दुपार  दोन वाजेपयत तहकूब 

करावी अशी मी सूचना मांडत.े 

मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सूचनेस मी अनुमोदन 

देत.े 

मा.महापौर-  आताच स मा.सद यां या मागणीनुसार शह द झाले या जवानांना सभागृ हा या 

वतीने भावपुण दांजल  अपण करत.े  मा यवरांनी शह दां या वषयी चांग या सुचना 

मांडले या आहेत. सव प  एकञ येऊन न क च या यावर माग काढ याचा य न करता 

येईल. आप या महापा लकेतून काय देता येईल यासाठ  सु दा य न करता येईल. जो याड 

हा ला झालेला आहे याचा नषेध क न आजची सभा बुधवार द.२८/९/२०१६ रोजी दुपार  २.०० 

पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

                ------                   

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

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

मा.महापा लका सभा 
कायप का मांक – ६३ 

सभावृ तांत 
( द.२०/०९/२०१६ ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक – २८.०९.२०१६                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.२०/०९/२०१६ ची (माहे-स टबर २०१६) तहकूब 

मा.महापा लका सभा बुधवार द.२८.०९.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या 

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

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.सौ. वाती मोद साने 

८.  मा.सान ेद ता य बाबुराव (काका) 

९.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.  मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप 

१५.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

१७.  मा.बाबर शारदा काश 
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१८.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१९.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०.  मा.उ हास शे ी 

२१.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

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

२४.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२५.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२७.  मा.भारती फरांदे 

२८.  मा.आर.एस.कुमार 

२९.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३०.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३१.  मा.राजू मसाळ  

३२.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३.  मा.नेटके सुमन राज  

३४.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५.  मा.भ डवे सं गता राज  

३६.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

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

३९.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

४०.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४१.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४२.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४३.  मा.अपणा नलेश डोके 

४४.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४५.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४६.  मा.पवार मनीषा काळूराम 
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४७.  मा. साद शे ी  

४८.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४९.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५०.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

५१.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५२.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५३.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५४.  मा.म डगेर  वषा वलास 

५५.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

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

५७.  मा.सुपे आशा र वं  

५८.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५९.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६०.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६१.  मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६२.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६३.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६४.  मा.सावळे समा र वं  

६५.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६६.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६७.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६८.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६९.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७०.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७१.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७२.  मा.टाक अ ण मदन  

७३.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७४.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७५.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
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७६.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७७.  मा.पाडाळे नता वलास 

७८.  मा.तापक र अ नता मि छं    

७९.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८०.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८१.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८२.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८३.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८४.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८५.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८६.   मा.कलाटे वाती मयुर  

८७.   मा.च धे आरती सु रेश 

८८.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

८९.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९०.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९१.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९२.   मा.जगताप राज  गणपत  

९३.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९४.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

९५.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९६.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९७.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

९८.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

९९.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१००.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०१.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०२.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०३.   मा.संजय केशवराव काटे 

१०४.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
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१०५.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१०६.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
      १०७.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 

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

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

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

मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु त, मा.पाट ल, मा.तुप,े मा.दुधकेर, मा.पठाण - सह शहर 

अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.मान,े मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.माछरे, 

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

मा.साळंुके-मु य उदयान अ ध क, मा.कांबळे- . श णा धकार  (मा य मक), मा. नकम, 

मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.बरशे ी, मा.घोडे, मा.कांबळे, 

मा.ओंभासे, मा.ग ू वार, मा,पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे -कायकार  अ भयंता, 

मा.लहारे- शासन अ धकार , मा.जरांडे-सुर ा अ धकार , मा.बुरसे-मु य अ भयंता, 

पीएमपीएमएल हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

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

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

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. देशात, वा त वक 

पाहता महारा ाम ये हा लढा चालू आहे. मराठा संघाने ह  मागणी केलेल  आहे या या 

अनुषंगाने जे मोठमोठे मोच नघतात याची न द भारताम ये न हेतर जगाम ये घेतल   

जाईल अशा कारचे व मी मोच आहेत आ ण श तब द प दतीने काढले जातात. यां या 

माग याकड सगळयांच ल  आहे. सरकारने देखील याची दखल घेतलेल  आहे. असं असताना 

सामना पेपरम ये जे यंग चञ छापून या समाजाचा अवमान कर याचा य न केलेले आहे या 

कृ याचा मी रा वाद  प ा या वतीने, सभागृ हा या वतीने या ठकाणी जाह र नषेध करतो, 

यांना पा ठंबा देत असताना याचा नषेध क न आपण ह  सभा तहकूब करावी अशी मी सूचना 

करतो. 

मा.उ हास शे ी - मा.महापौर साहेब, सुचनेस मी अनुमोदन देतो आ ण पंधरा मनीटासाठ  ह  

सभा तहकूब करावी अशी मी वनंती करतो. 

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब या वषयावर आ हांला बोलू दयावे या वषयावर 

आ हांला आमचे मत मांडायचे आहे.              
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मा. समा सावळे -  मा.महापौर साहे , या वषयावर बोलू दयाव.े 

                        (सभागृ हात ग धळ) 

मा.महापौर-  सवानी खाल  बसून यावे, बाक  कोणी बोलणार नाह  फ त एक जणच बोलेल. 

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज संपुण 

जगभराम ये या मराठा ांती मोचाची चचा सु  आहे. एवढेच न हेतर येक मराठा या 

मोचाम ये सहभागी झालेला आहे आ ण जो कुठ या कारणा वये या मो याम ये सहभागी होऊ 

नाह  शकला यांच सु दा मन या मोचाम ये सहभागी झालेलं होत. या सगळया गो ट  होत 

असताना संपुण िज हयातून हे वातावरण ढवळून नघाल असताना अशा कारचे सामना 

वतमानपञाम ये एक काटून आलं या या संदभात याचा अथ, याचा वपयास झाला.  

करणारे लोक कोण आहे जे आता नषेध न दवतात यां या सारखीच काह  लोक आहेत क  या 

मराठा मोचाम ये शवसेनेचे सु दा पदा धकार  असतील, कायकत असतील, शवसेनेला मतदान 

करणारे लोक असतील सव प  याम ये आहेत आपण कुठ याह  प ाच वळण लावता कामा 

नये अशा कारचे सव लोक या मराठा मोचाम ये सहभागी होत.े मु लमान लोकांनी सु दा 

मराठ  मोचाला पाणी दलं या ठकाणी समो याच वाटप केलं. सव जाती-धमाची जी मञमंडळी 

होती ती सु दा या मराठा मो याम ये सहभागी झाल . अ यंत श त य, आपण सगळयांनी 

बघीतलं आहे खरंतर आप या सार या लोकांची लायक  सु दा नाह  या वषयावर बोल याची. 

पण आपण शवसेना या प ाला डोळयासमोर ठेवून हे जे काह  चांगल वातावरण चाललेल आहे 

जे आप याला उदयाच मरण दसतंय, हे मरण दस यामुळे तु ह  या प ाला टागट 

कर यासाठ  अशा कारचा नषेध य त करताय. नि चतपणे शवसेनेनी सु दा शवसेने या 

येक ने यांनी सु दा या गो ट चा वत: नषेध केलेला आहे. जे भू देसाई आहेत यांनी जे 

यंग चञ काढलेले आहे यांचा शवसेनेशी कुठलाह  संबंध नाह , सामना वतमानपञाम ये 

या गो ट  आ यात याची दलगीर ह  य त केल  गेलेल  आहे. समाजाला दुखाव याची 

भावना नाह  आ ण याच राजकारण महानगरपा लके या या सभेम ये, या सभागृ हात हाव 

आ ण पंपर  चंचवड शहराच सु दा ज े वातावरण आहे ते खराब करावं, हणजे खरंतर 

टाचाराचे आरोप रा वाद  काँ ेसवरती होत असताना दुसर  कुठतर  दशाभूल करायची 

दुसर कड कुठतर  बोट दाखवायचं आ ण वत:च ेजे लां छन आहे ते दुस-यावरती टाकायची 

अशा कारची ह  नषेधाची भावना ह  काह  चांगल  नाह . यामुळे सामनाम ये आले या या 

काटूनच आ ह  कोणीह  समथन करत नाह त, एक म हला हणून बोलत असताना अ यंत 

जबाबदार ने बोलते आहे ह  जी झालेल  चुक आहे यासाठ  आम या खासदारांनी सु दा 

राजीनामा दलेले आहेत, मग याच भांडवल, दुस-या या टाळूवरच लोणी खा याचा हा जो 

कार आहे नषेध कर याचा तो नंदनीय आहे. यांनी केले या नषेधाचा मी या ठकाणी नषेध 
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करत.े शवसेना ह  मराठा या संघटने या पा ठमागे आहे आ ण असणार आहे. सामानाने सु दा 

आज दलगीर  य त केलेल  आहे. 

मा.महापौर -  स मा.सद यां या  वनंतीनुसार आज यंग चञ आलेले आहे याचा नषेध 

हणनू आजची सभा द.२८/९/२०१६ रोजी द.ु२.२५ पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

                                   -------            

                       

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

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

मा.महापा लका सभा 
कायप का मांक – ६३ 

सभावृ तांत 
( द.२०/०९/२०१६ व द.२८/०९/२०१६ (द.ु२.००) ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक – २८.०९.२०१६                           वेळ – दुपार  २.२५ वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.२८/०९/२०१६ दुपार  २.०० ची (माहे-स टबर २०१६) 

तहकूब मा.महापा लका सभा बुधवार द.२८.०९.२०१६ रोजी दुपार  २.२५ वा. महानगरपा लके या 

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

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.सौ. वाती मोद साने 

८.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.   मा.जाधव साधना रामदास 

११.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप 

१५.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

१७.  मा.बाबर शारदा काश 
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१८.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१९.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०.  मा.उ हास शे ी 

२१.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

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

२४.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२५.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२७.  मा.भारती फरांदे 

२८.  मा.आर.एस.कुमार 

२९.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३०.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३१.  मा.राजू मसाळ  

३२.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३.  मा.नेटके सुमन राज  

३४.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५.  मा.भ डवे सं गता राज  

३६.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

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

३९.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

४०.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४१.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४२.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४३.  मा.अपणा नलेश डोके 

४४.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४५.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४६.  मा.पवार मनीषा काळूराम 
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४७.  मा. साद शे ी  

४८.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४९.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५०.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

५१.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५२.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५३.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५४.  मा.म डगेर  वषा वलास 

५५.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५६.  मा.सुपे आशा र वं  

५७.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५८.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५९.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६०.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६१.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६२.  मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६३.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६४.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६५.  मा.सावळे समा र वं  

६६.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६७.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६८.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६९.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७०.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७१.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७२.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७३.  मा.टाक अ ण मदन  

७४.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७५.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
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७६.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७७.  मा.पाडाळे नता वलास 

७८.  मा.तापक र अ नता मि छं    

७९.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८०.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८१.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८२.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८३.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८४.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८५.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८६.   मा.च धे आरती सुरेश 

८७.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

८८.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

८९.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९०.   मा.जगताप राज  गणपत  

९१.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९२.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

९३.   मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

९४.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९५.   मा. शांत शतोळे 

९६.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

९७.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

९८.   मा.शडग ेआशा सुखदेव 

९९.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१००.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०१.   मा.संजय केशवराव काटे 

१०२.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०३.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१०४.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
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या शवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु त, मा.तानाजी शंदे- अ त र त आयु त,   

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

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

मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु त, मा.पाट ल, मा.तुप,े मा.दुधेकर, मा.पठाण - सह शहर 

अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.मान,े मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.माछरे, 

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

मा.साळुंके-मु य उदयान अ ध क, मा.कांबळे- . श णा धकार  (मा य मक), मा. नकम, 

मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.बरशे ी, मा.घोडे, मा.कांबळे, 

मा.ओंभासे, मा.ग ू वार, मा,पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे -कायकार  अ भयंता, 

मा.लहारे- शासन अ धकार , मा.जरांडे-सुर ा अ धकार , मा.बुरसे-मु य अ भयंता, 

पीएमपीएमएल, मा.परदेशी- शासन अ धकार  (पीएमपीएमएल) हे अ धकार  सभेस उपि थत 

होत.े 

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

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

 

नयु या 
वषय मांक – १  

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३० अ वये व पंपर  चंचवड शहरा या 
महानगरपा लके या स म यां या सभा इ. चे संचालन कर या वषयीचे जादा नयमांपैक  नयम 
.६७ म ये नदश के या माणे खाल ल ४ (चार) वशेष स म या  

नेमणे :- 
       (१) वधी स मती - 
         ( टप - वधी स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या करावया या आहेत.) 
       (२) म हला व बालक याण स मती – 

    अ) म हला व बालक याण स मतीवर २ मा.सद यां या नयु या करणे. 
          ब) म हला व बालक याण स मतीवर ७ मा.म हला सद यां या नयु या  

 करणे. 
   (३) शहर सुधारणा स मती 
           ( टप - शहर सुधारणा स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या करावया या  

      आहेत.) 
   (४) डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 

      ( टप - डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीवर ९ मा.सद यां या  
      नयु या करावया या आहेत.) 
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मा.नगरस चव - वषय मांक १ – महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  चे कलम ३० 

अ वये व पंपर  चंचवड शहरा या महानगरपा लके या स म यां या सभा इ. संचालन 

कर या वषयीचे जादा नयमांपैक  नयम .६७ म ये नदश के या माणे ४ (चार) वशेष 

स म या नेमणे. वशेष स म यां या मा.सद यां या नयु या सन २००७ चा महारा  

अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१ अ म ये 

तरतूद के या माणे माणशीर त नधी व देऊन नाम नदशना वारे करावया या आहेत.   
 
(१) वधी स मती – वधी स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या करावया या आहेत.  

वधी स मतीवर ९ पा लका सद यांचे सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१ अ म ये तरतुद के या माणे माणशीर 

त नधी व देवून नाम नदशन करणेकामी महानगरपा लकेत रा वाद  काँ ेस आघाडी-८४, 

भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी-२१, शवसेना व 

आर.पी.आय. महायुती (आघाडी)-१६, महारा  नव नमाण सेना-०४, भारतीय जनता प -०३ 

या माणे असणारे प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळा माणे यां यावतीने वधी स मतीवर 

नाम नद शत करावया या सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाडी-०६, भारतीय रा य 

काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी-२, शवसेना व आर.पी.आय. महायुती 

(आघाडी)–१, या माणात अस याचे महानगरपा लकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपा लकेतील 

सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न यांनी 

महानगरपा लकेतील यां या प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात यां यामाफत 

वधी स मतीवर पा लका सद यांची नाम नदशनाने नयु तीसाठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या 

वेळी पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची 

उपि थतांना खा ी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपु ढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे 

टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन येक लखोटा उघड यानंतर 

यातील नावे सभेत उपि थत ी.बोदडे यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर 

सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आल  होती यांचे काह  

आ ेप नस याने या माणे प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.नंदा वकास 

ताकवणे २) मा.आर.एस.कुमार, ३) मा.आ हाट मंदा उ तम, ४) मा.भारती फरांदे, ५) मा.पाडाळे 

नता वलास, ६) मा.लोखंडे गोर  जाकाराम, ७) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर, ८) मा. हेञे 

सुरेश रंगनाथ, ९) मा.शारदा काश बाबर  या पा लका सद यां या पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या वधी स मतीवर सद य हणून नाम नदशना वारे नयु या कर यात 

आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडुन जाह र कर यात आले.] 
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मा.नगरस चव – (२) म हला व बालक याण स मती – 

(अ) म हला व बालक याण स मतीवर २ मा.सद यां या नयु या करणे.  

[म हला व बालक याण स मतीवर २ पा लका सद यांच े सन २००७ चा महारा  अ यादेश 

मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद 

के या माणे माणशीर त नधी व देऊन नाम नदशन करणेकामी महानगरपा लकेत रा वाद  

काँ ेस आघाडी - ८४, भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी - 

२१, शवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाडी) - १६, महारा  नव नमाण सेना - ०४, 

भारतीय जनता प  - ०३ या माणे असणारे प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळा माणे 

यां यावतीने म हला व बालक याण स मतीवर नाम नद शत करावया या सद यांची सं या 

रा वाद  काँ ेस आघाडी - ०१, भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) 

आघाडी-०१, या माणात अस याचे महानगरपा लकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपा लकेतील 

सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/ प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न यांनी 

महानगरपा लकेतील यां या प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात यां यामाफत 

म हला व बालक याण स मतीवर पा लका सद यांची नाम नदशनाने नयु तीसाठ  मा.महापौर 

यांजकडे सभे या वेळी पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  

उघडलेले नाह त याची उपि थतांना खा ी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत 

आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन 

येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उपि थत ी.बोदडे यांचेमाफत सभेम ये 

वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  

नावे आल  होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ां या/गटां या सं याबळा या 

माणात १) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे व २) मा.सं गता शाम पवार या पा लका 

सद यां या म हला व बालक याण स मतीवर सद य हणून नाम नदशन वारे नयु या 

कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जा हर कर यात आल.े)  

मा.नगरस चव - (२) (ब) म हला व बाल क याण स मतीवर ७ मा.म हला सद यां या 

                     नयु या करणे.  

[म हला व बालक याण स मतीवर ७ म हला सद यांचे नाम नदशन करणेकामी 

महानगरपा लकेत रा वाद  काँ ेस आघाडी - ८४, भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस 

णत (अप ) आघाडी - २१, शवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाडी) - १६, महारा  

नव नमाण सेना - ०४, भारतीय जनता प  - ०३  या माणे असणारे प ांच े/ गटांचे  तौल नक 

सं याबळा माणे यां यावतीने म हला व बालक याण स मतीवर नाम नद शत करावया या 

म हला   सद यांची   सं या   रा वाद    काँ ेस   आघाडी - ०५, भारतीय   रा य   काँ ेस  
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व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी - ०१, शवसेना व आर.पी.आय.महायुती (आघाडी) 

- ०१ या माणात अस याचे महानगरपा लकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपा लकेतील 

सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/ प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न यांनी 

महानगरपा लकेतील यां या प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात यां यामाफत 

म हला व बालक याण स मतीवर म हला सद यांची नाम नदशनाने नयु तीसाठ  मा.महापौर 

यांजकडे सभे या वेळी पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  

उघडलेले नाह त याची उपि थतांना खा ी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपु ढे दाख वणेत 

आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन 

येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उपि थत ी.बोदडे यांचेमाफत सभेम ये 

वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  

नावे आल  होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ां या/गटां या सं याबळा या 

माणात १) मा. गोफणे अनुराधा दे वदास २) मा.आशा सुपे, ३) मा. दा बाजीराव लांड,े ४) 

मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश, ५) मा. ठ बरे सुभ ा ई वर, ६) मा.शकंुतला का शनाथ 

बनसोडे, ७) मा.वैशाल  राहु ल जवळकर या पा लका म हला सद यां या पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या म हला व बालक याण स मतीवर सद य हणून नाम नदशन वारे 

नयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जा हर कर यात आल.े)   
 
मा.नगरस चव – (३) शहर सुधारणा स मती – 

शहर सुधारणा स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या करावया या आहेत.   

[शहर सुधारणा स मतीवर ९ पा लका सद यांचे सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ 

अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१ अ म ये तरतुद के या माणे 

माणशीर त नधी व देवून नाम नदशन करणेकामी महानगरपा लकेत रा वाद  काँ ेस 

आघाडी-८४, भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी-२१, शवसेना 

व आर.पी.आय. महायुती (आघाडी)-१६, महारा  नव नमाण सेना-०४, भारतीय जनता प -०३  

या माणे असणारे प ांचे/गटांचे तौल नक सं याबळा माणे यां यावतीने शहर सुधारणा 

स मतीवर नाम नद शत करावया या सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाडी-०६, भारतीय 

रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी-२, शवसेना व आर.पी.आय. 

महायुती (आघाडी) – १, या माणात अस याचे महानगरपा लकेने वचारात घेवुन आ ण 

महानगरपा लकेतील सभागृ ह नेता / वरोधी प नेता / प नेता / गटनेता यां याशी वचार व नमय 

क न यांनी महानगरपा लकेतील यां या प ा या / गटा या  तौलानीक सं याबळा या 

माणात यां यामाफत शहर सुधारणा स मतीवर पा लका सद यांची नाम नदशनाने 

नयु तीसाठ      मा.महापौर  यांजकड े  सभे या  वेळी पाठ वले या  नावांचे  बंद लखोटे  
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मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची उपि थतांना खा ी कर यासाठ  बंद 

लखोटे सभेपु ढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी 

माने सवा या समोर उघडुन येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उपि थत 

ी.बोदडे यांचेमाफत सभमे ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या 

नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आल  होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे 

प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे, २) मा.जाधव 

साधना रामदास, ३) मा.पालांड ेसुजाता सु नल, ४) मा.सौ. वाती मोद साने, ५) मा.भालेराव 

तभा ाने वर, ६) मा.पाट ल सुिजत वसंत, ७) मा.स वता धनराज आसवाणी, ८) मा. अ णा 

दल प भालेकर, ९) मा.बाबासाहेब नवृ ती धुमाळ या पा लका सद यां या पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या शहर सुधारणा स मतीवर सद य हणून नाम नदशना वारे नयु या 

कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडुन जाह र कर यात आले.] 
  
मा.नगरस चव – (४) डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती – 

डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीवर ०९ मा.सद यां या नयु या 

करावया या आहेत.   

[ डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीवर ९ पा लका सद यांचे सन २००७ चा महारा  

अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१ अ म ये 

तरतुद के या माणे माणशीर त नधी व देवून नाम नदशन करणेकामी महानगरपा लकेत 

रा वाद  काँ ेस आघाडी-८४, भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) 

आघाडी-२१, शवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाडी)-१६, महारा  नव नमाण सेना-०४, 

भारतीय जनता प -०३  या माणे असणारे प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळा माणे 

यां यावतीने डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीवर नाम नद शत करावया या 

सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाडी-०६, भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस 

णत (अप ) आघाडी-२, शवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाडी) – १, या माणात 

अस याचे महानगरपा लकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपा लकेतील सभागृ ह नेता/ वरोधी 

प नेता/ प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न यांनी प ा या/गटा या तौलानीक 

सं याबळा या माणात यां यामाफत डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीवर पा लका 

सद यांची नाम नदशनाने नयु तीसाठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळी पाठ वले या नावांचे 

बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची उपि थतांना खा ी 

कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपु ढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते 

मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे 

सभेत उपि थत ी.बोदडे यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात 
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आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आल  होती यांचे काह  आ ेप नस याने 

या माणे प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.जावेद रमजान शेख, २) मा.ओ हाळ 

शेखर अशोक, ३) मा.ननवरे िजत  बाबा, ४) मा.†ò›. नतीन ाने वर लांडग,े ५) मा.तानाजी 

व ल खाडे, ६) मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम, ७) मा. वनोद जयवंत नढे, ८) मा. स मर मोरे वर 

मासुळकर, ९) मा. वमलताई सु रेश जगताप या पा लका सद यां या पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीवर सद य हणून 

नाम नदशना वारे नयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडुन जाह र कर यात 

आले.] 
 

ठराव मांक - ९२४                          वषय मांक -  १  

दनांक - २८/९/२०१६                        वभाग - नगरस चव  

 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमचे कलम ३० अ वये व पंपर  चंचवड शहरा या 

महानगरपा लके या स म यां या सभा इ. चे संचालन कर या वषयीचे जादा नयमांपैक  नयम 

. ६७ म ये नदश के या माणे १) मा. वधी स मती, २) मा.म हला व बालक याण स मती, 

३) मा.शहर सुधारणा स मती, ४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती या ४ (चार) 

वशेष स म या नेम यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. तसेच 

१) मा. वधी स मती – मा. वधी स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या सन २००७ चा 

महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१ अ 

म ये तरतुद के या माणे माणशीर त नधी व देवून नाम नदशना वारे करणेकामी 

मा यता ा त प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण 

सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न 

महानगरपा लकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.नंदा वकास ताकवणे २) 

मा.आर.एस.कुमार, ३) मा.आ हाट मंदा उ तम, ४) मा.भारती फरांदे, ५) मा.पाडाळे नता 

वलास, ६) मा.लोखंडे गोर  जाकाराम, ७) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर, ८) मा. हेञे सु रेश 

रंगनाथ, ९) मा.शारदा काश बाबर या पा लका  सद यां या पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या वधी स मतीवर सद य हणून नाम नदशना वारे नयु या कर यात 

आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. तसेच –  

२) मा.म हला व बालक याण स मती - अ) मा.म हला व बालक याण स मतीवर २ 

मा.सद यां या नयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१अ म ये तरतुद के या माणे  माणशीर त नधी व 

देवून नाम नदशना वारे करणेकामी मा यता ा त प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौल नक 
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सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी 

वचार व नमय क न महानगरपा लकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) 

मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे व २) मा.सं गता शाम पवार या पा लका  सद यां या व 

(ब) म हला व बाल क याण स मतीवर ७ मा.म हला सद यां या नयु या सन २००७ चा 

महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१अ 

म ये तरतुद के या माणे माणशीर त नधी व देवून नाम नदशना वारे करणेकामी 

मा यता ा त प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण 

सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न 

महानगरपा लकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा. गोफणे अनुराधा दे वदास 

२) मा.आशा सुप,े ३) मा. दा बाजीराव लांड,े ४) मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश, ५) मा. 

ठ बरे सुभ ा ई वर, ६) मा.शकंुतला का शनाथ बनसोड,े ७) मा.वैशाल  राहु ल जवळकर या 

पा लका म हला सद यां या पंपर  चंचवड महानगरपा लके या म हला व बाल क याण 

स मतीवर सद य हणून नाम नदशना वारे नयु या कर यात आ या अस याचे जाह र 

करणेत येत आहे. तसेच – 

३) मा.शहर सुधारणा स मती – मा.शहर सुधारणा स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या सन 

२००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम 

३१ अ म ये तरतुद के या माणे माणशीर त नधी व देवून नाम नदशना वारे करणेकामी 

मा यता ा त प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण 

सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न 

महानगरपा लकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.वसंत (नाना) आनंदराव 

ल ढे, २) मा.जाधव साधना रामदास, ३) मा.पालांडे सुजाता सु नल, ४) मा.सौ. वाती मोद साने, 

५) मा.भालेराव तभा ाने वर, ६) मा.पाट ल सिुजत वसंत, ७) मा.स वता धनराज आसवाणी, 

८) मा. अ णा दल प भालेकर, ९) मा.बाबासाहेब नवृ ती धुमाळ    या पा लका सद यां या 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या शहर सुधारणा स मतीवर सद य हणून नाम नदशना वारे 

नयु या कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. तसेच -  

४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती – मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक 

स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१ अ म ये तरतुद के या माणे माणशीर 

त नधी व देवून नाम नदशना वारे करणेकामी मा यता ा त प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे 

तौल नक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता 

यां याशी वचार व नमय क न महानगरपा लकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात 

१) मा.जावेद रमजान शेख, २) मा.ओ हाळ शेखर अशोक, ३) मा.ननवरे िजत  बाबा, ४) 
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मा.†ò›. नतीन ाने वर लांडगे, ५) मा.तानाजी व ल खाडे, ६) मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम, ७) 

मा. वनोद जयवंत नढे, ८) मा. स मर मोरे वर मासुळकर, ९) मा. वमलताई सु रेश जगताप  या 

पा लका सद यां या पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक 

स मतीवर सद य हणून नाम नदशना वारे नयु या कर यात आ या अस याचे जाह र 

करणेत येत आहे. 
                                                         ------ 

(चार वशेष स म यांवर नयु या झाले या नव नयु त स मा.सद यांचा मा.महापौर, 

मा.उपमहापौर, मा.पदा धकार  व मा.गटनेते यांचे हा त े पु पगु छ देवून स कार करणेत 

आला.) 

                                  ------- 

मा.महापौर- नो तरे घेणेत याव.े 

मा.नगरस चव -  मा.द ताञय साने यांना वचारावयाचे न.                                           

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  मी जी.बी. या 

मा यमातून काह  नो तरे सभागृ हाम ये वचारलेले होते. पंपर  चंचवड शहराम ये आप या 

महापा लकेची सुर ा यव था आहे. या सुर े यव थेम ये अनेक कारनामे स या चालू आहेत. 

याम ये मा.आयु त साहेब आपण जरा गांभीयाने ल  दयावं. जर आपल कंुपणच शेत खात 

असेलतर मला वाटत महानगरपा लकेचा या या पे ा दुभा याचा कुठला वषय नसेल. एक 

ननावी पञ आप याला आलले होतं आ ण काह  नगरसेवकांना सु दा हे पञ आलेलं होतं. या 

पञाम ये सुर ा वभागातील एक ञय थ रखवालदार या नावानं ते पञ आप याला आलं होतं. 

ते पञ मी आप याला वाचून दाख वतो. “मी आपणास अनुस न लह तो क , सुर ा अ धकार , 

मु य सुर ा अ धकार , सह सुर ा अ धकार , पयवे क व सह पयवे क या लोकांकडून 

आ हांला मानसीक ञास होत आहे. याचा प रणाम हणून आ हांला आम या शार र क 

जीवनावर व कौटूं बक कुटंूबावर होणारा ञास खाल ल माणे- हे दोन अ धकार  या लोकांची मते 

इतर लोकांब ल फार वाईट आहेत. मानसीक ञास दला जातो उदा. जर एखादा रखवालदारास 

सु ी हवी असेलतर याची अडवणूक केल  जात.े कारण ते सह सुर ा अ धका-यांकडे 

पाठ वतात. सह सुर ा अ धकार  काह  ऐकूण घे या या मनि थतीत नसतात. चुटक  

वाजवीतच गेट आऊट करतात. सु ीसाठ  ते आडवतात मग आ ह  एखादया नगरसेवकांकडे 

गेलो असता आमचे काम ता पुर या व पात करतात. व नंतर आ हांला बोलावून घेतात. 

तु यावर श तभंगाची कायवाह  क  का? दंड क  का? यानंतर कारणे दाखवा नोट स 

बजावल  जाते व ते आ हांला उ तर दयायला सांगतात. आ ण मग इ चाज व सुपरवायझर 

लोक पाट ची मागणी करतात. आ ण मग आ हांला तेथे पाट साठ  पैसे दयावे लागतात मग ते 

आमच उ तर समाधानकारक आहे असं मा य करतात. असे कार मा या बाबतीत दोनदा 
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होऊन गेले आहेत आ ण बा क या सुर ार ाकांना पण असा ञास भोगावा लागतो. सुर ा 

पयवे क व अ धकार  यां यात यु नट  चालत.े अशात आम या होणा-या वारंवार बद या, पैसे 

दले क  बदल  थांबवतात कॉ ॅ टर लोक काह  बोलत नाह त यां याकडून मोठा मल दा 

भेटतो. तसेच काह  मळकती मु ामहु न कॉ ॅ टरला सोडून देतात. तसेच म हला सुर ार का 

कडून सु दा आ हांला सुचना आलेल  आहे क  लोक आम याकडे घाणेरडया नजरेनी पाहतात. 

वारंवार यां या फोनवर एसएमएस करतात. एक वशेष बाब हणजे आताचे नवीन सुर ा 

अ धकार  यांना जू होऊन दोन ते आडीच वष झाले. यांना जु या लोकांची पण ओळख 

नाह . कधी कोण या पॉ टला ि हजीट नसत.े सा या कमचा-यांना पण ओळखत नाह त अशीह  

अव था झाल . तसेच आ हांला असे आढळून आले आहे क , मळकतीवरचे रखवालदार त बल 

दोन-दोन, तीन-तीन दशके ठाण मांडून बसलेले आहेत. यां याकडून यांना दर मह याला 

पाट साठ  नमंञण असतं. कातर ते मोठे सावकार आहेत. आ ह  स ह केला असता जवळ 

जवळ आप या घाराजवळ या मळकतीवर कॉ ॅ टर स यूर ट चाच माणूस आहे. या एज या 

मुळातच यानी पोस यात. याब ल बोलायचे झालेतर ते खुप ञासदायक ठरेल. आज ड, अ, क, 

वायसीएम येथील हे पयवे क रखवालदार खुप छळ करतात. उदा. वेळेवर सु या न देणं, डबल 

श टम ये काम क न घेणं, वारंवार बदल  करण,े खाल या पातळीवरच बोलणे, डयुट  

यवि थंत न लावणे. यांना दा या बाट या आणून देणे, यां याम ये राहणे व न राह यास 

यांना ञास करणे. हे लोक आप या गणवेषाम ये कधीच नसतात. पण दुस-या कडूनतर खुप  

अपे ा ध न असतात, यांची वाढलेल  दाढ , खाद  कपड,े च पलम ये फरणे आ ण     

आप या भागाम ये प ते पसणे, पाट  करणे या गो ट  आ हांला खुप ञासदायक ठरत 

आहेत. पयवे क आप या घराजवळचे भाग मागवून घेतात. मग काह  दवस यांची सारखी 

ये-जा सु   असते आ ण आ हांला कधीह  या टोकापासून या टोकापयत डयुटया देत असतात. 

तसेच हे लोक ऑनडयुट  दा  पऊन असतात. काह  भागाचे इ चाज लोक नामधार  आहेत. 

कारण ते सुर ा पयवे कां या मज तले आहेत. हे लोकतर खुपच मानहाणी  आ ण साहेबांना 

शोभेल असे काम करतात. अज त रजा, मेडीकल रजा, करकोळ रजा याचे अज यां या कडून 

दयावे लागतात. मग काय दा या खां याची मागणी करतात. या यानंतरच सु या आ ण जू 

रपोट मळेल नाह तर हे सुर ा पयवे कांना सांगतात क  आप याकडे माणस खुप कमी आहेत 

यांना सु या नाह  देऊ शकत आ ण हे पण आप या सरु े या ेसकोडम ये नसतात. कारण हे 

साहेबां या पु ढे मागे करतात. अशा गो ट ना कुठेतर  पायबंद बसला पाह ज.े यावेळेस आयु त 

परदेशी साहेब होते त हा हा वभाग सुरळीत चालू होता. पण आता यां या बदल नंतर पुव  

होता तसाच राह ला आहे. परदेशी साहेबांनी सुर ा पयवे क व इ चाज या नेहमी बद या 

के या हो या. आता या गो ट ना मु हू त व प ा त झालं. आता नंतर मा.आयु त जाधव साहेब 

यांनी प रपञक काढले होते क  यां या कामा या श तीबाबत पण यां या पयवे काला पण 
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या लोकांनी केराची टोपल  दाखवल  आहे. असं हे सुर ा वभागाम ये चालत आहे तर  आ ह  

आपणास एक न  वनंती करतो क  तु ह  ये या जनरल बॉडी मट ंगम ये हा वषय काढून 

साथक  लावावा यामुळे आमचा १ मे चा कामगारांचा दन अ भमानाने जाईल.” हे १ मे या 

अगोदर ब-याच लोकांना  हे ननावी पञ महापौर साहेब आप याकडे पण आलेल आहे.  हे पञ 

ननावी आहे या पञाम ये कमीत कमी १२ ते १५ लोक सहभागी आहेत आ ण हे य र या 

मला भेटलेले आहेत यां या यथा सु दा यांनी मला सगळया सांगीतले या आहेत. यांनी 

एक मे ला हे पञ पाठ वल आहे.  असे कार जर आप या येथे घडत असतीलतर  मला वाटत 

नाह  चांग या ट ने हा वषय असेल. मी असा न वचारलेला आहे- सुर ा वभागातील 

ठेकेदार  प दतीने नयु त केले या रखवालदारांना ेस कोड आहे का. काह  रखवालदार 

कामावर येताना दा  पऊन येतात, काह  रखवालदार कामावर न येता यांची हजेर  लावतात. 

व यांचे बल व पगार घेतले जाते ह व तूि थती आहे का. अशा करणी संबं धतांवर काय 

कारवाई केल  जात.े साहेब, अतीशय सु ंदर, सोप उ तर देणारे हे महाशय. यांनी असं उ तर 

दलेल आहे क  सुर ा वभागासाठ  ठेकेदार  प दतीने रखवालदार मदतनीस नेम याबाबत सन 

२०१५-१६या आ थक वषासाठ  काढणेत आले या न वदेनुसार मनपा मळकतीसाठ  ५ 

एज सीजला वभागून ४४९ रखवालदार मदतनीस व मनपाचे शाळांसाठ  २९४ रखवालदार 

मदतनीस पुर वणेकामी कायारंभ आदेश देणेत आले आहेत. संबं धत  एज सीजशी झाले या 

करारना यातील अट नुसार ेसकोड बंधनकारक करणेत आलेले आहेत. ेसकोड हा बंधनकारक 

आहे.  मनपा मळकती व शाळां या सुर ेसाठ  नयु त केले या ठकाणी तपासणीकामी सुर ा 

वभागामाफत मनपाचे अ थापनेचे भाग नहाय १४ सुर ा पयवे क नेमणेत आले आहेत व 

यांचे दैनं दन तपासणी अहवाल दुसरे दवशी सुर ा वभागाकडे जमा केला जातो  व याच 

बरोबर मनपा शाळसाठ  मु या यापकांकडून रखवालदार मदतनीसांचा मा सक हजेर  अहवाल 

ा त क न यानुसार दंड कपात क न देयके एज सीला अदा केल  जातात.  करारना यातील 

अट नुसार नयु त रखवालदाराने गणवेश प रधान न केलेस व तसे तपासणीत आढळलेस 

त दन त य ती र. . ५०/- दंड आकारणे येतो. तपासणी दर यान अनुपि थत  कमचा-

यांवर देखील या दवसाचा पुण पगार कपातीचा दंड आकार यात येतो, कामावर झोपलेले 

आढळ यास त दन त य ती  र. . १००/- त कमचार  दंड आकार यात येतो व एकूण 

दंडाचे रकमेवर ५ ट के दंड कपात केला जातो.  याच बरोबर त म हना र. . २,०००/- 

अ त र त दंड संब धत एज सीसला केला जातो. कमचा-यांने कामावर असातना मदयपान 

अथवा गैरवतन के यास त दन त  कमचार  र. . ५००/- दंड केला जातो. आज अखेर 

सदर ठेकेदारांचे मासीक बीलातून करारना यातील अट नुसार माहे जानवेार  १६ ते जुलै १६ 

अखेर या पयवे क य अहवालानुसार र. . ४,०१,९२४/- दंडाची र कम कपात करणेत आलेल  

आहे.  हणजे हे जे आरोप केलेले आहेत ते शंभर ट के स द आहेत असं मला हणाव 
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लागतंय. जर हे र. . ४,०१,९२४/- दंडाची र कम कपात केलेल  आहे तर मग हे जे आरोप 

आहेत हे शंभर ट के स द आहेत. आप या शहराम ये काह  ठकाणी अतीशय संवेदनशील 

ठकाणी सुर ार काची गरज आहे. मी यावेळेस फरत होतो यावेळेस मला काह  सुर ार क 

झोपलेले सापडले आहेत. साहेब मी हे फोटो काढलेले आहेत ते बघा. सुर ा र क झोपलेला 

आहे, एका ठकाणी दा या पाटया चालतात. या पाटयाचे फोटो मा याकडे आहेत. आपण 

या ठकाणी ेसकोड बंधनकारक आहे असं हणतात तर  आपला अ धकार  ेसकोडम ये नाह . 

याचे फोटो मा याकडे आहेत, पुरावा आहे. हे जे उ तर दलेले आहेत ते खोटे उ तर दलेले 

आहेत. जर हे अ धकार  कंवा कमचार  झोपले या अव थेत तेथे असतीलतर हे काय चालल 

आहे. कायशाळेम ये जेवढया चो-या झा या आहेत याला जबाबदार फ त स युर ट  आहेत. 

मलेजूले काम करतात तथ आपले सीसीट ह  मंजूर झालेले आहेत ते मंजूर झालेले असताना 

का बस वलेले नाह त, यां या चो-या उघडक स येतील हणून. चो-या करणा-या लोकांचे फोटो 

मा याकडे आहेत. जर महानगरपा लकेची अशी अव था असेलतर तर मग काय. न क  

कोणा या जीवावर पा लका चाललेल  आहे. परवा कुठ यातर  पेपरने महानगरपा लकेम ये 

ि टंग ऑपरेशन केलं, ि टंग ऑपरेशन करताना कुठलातर  चाकू घेवून तो महापा लकेत आला 

आ ण याचे फोटो सु दा वतमानपञाम ये आलेले आहेत. असे असताना सु दा स युर टला 

काह  मा हती मागीतल  कंवा उ तर मागीतलेतर ते सु दा देता आलेले नाह त. म यंतर  

कोणीतर  बोलल होतं उदया र हॉ हर येतील, बॉ ब येतील मग आप या स युर ट  काय 

करत.े जर हे सगळ असताना या यावर गांभीयाने वचार करणं गरजेच आहे. साहेब, माझा 

दुसरा न असा आहे क- ठेकेदार  प दतीने नयु त केले या रखवालदारांची नेमणूक यावेळी 

चा र य पडताळणी केल  जाते का. ठरा वक रखवालदारांना स ता हक सु ी दल  जात नाह  

मज तील रखवालदारांना सवलत दल  जाते असा भेदभाव केला जातो का. ठेकेदार  प दतीने 

नयु त केले या रखवालदारांना बायोमे क (थंब) हजेर  चालू का केल  नाह . याच उ तर असं 

दलेलं आहे करारना यातील अट नुसार ठेकेदार  प दतीने नयु त केले या रखवालदार 

मदतनीसांची एजि सतफ पो लसांमाफत चा र य पडताळणी केल  जात.े पो लसा दारे प हले 

सदर यि तच ेचा र य पडताळणीसंबंधी पावती एजि सला दल  जाते व पो लस चौकशी नंतर 

संबं धतांस पडताळणी माणपञ दले गे यावर एजि समाफत वभागाकडे जमा करणेत येत.े 

करारना यातील अट नुसार एजि सने रखवालदारांना सा ताह क सु ी देणे बंधनकारक आहे व 

पयाची यव था करणे ह  या या सं थेची जबाबदार  आहे. ठेकेदारामाफत नयु त 

रखवालदार मदतनीसांना बायोमफ क थं ब हजेर  बाबतची अट न वदा/करारना यात नाह . हे 

हजेर पट आहे, सा ताह क सु ी दल  जात नाह . बोगस कामगार या ठकाणी असतात. पांडूरंग 

तेलंग, पाट ल आ ण गंगाराम मोरे या ती ह  यि तंची हजेर  फ ट, सक ड आ ण थडला 

दलेल  आहे आ ण यांना सु या देतात हणून तु ह  सांगतात, सु या देणं बंधनकारक आहे 
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असं तु ह  उ तर दलेलं आहे. हा जो तेलंग आहे याला सु ी नाह . येक मह याम ये तो 

तीन तीन श ट काम करतो. या सं था आहेत यात बोगस कामगार आहेत. चा र य 

पडताळणीचा वषय आतापयत या एजि समाफत जे कामगार आहेत यांची चा र य पडताळणी 

केलेल  नाह . आम या भागातील जेवढे जेवढे ठकाण आहेत या ठकाणी मा हती घेतल , 

मा या कायक यानी मा हती या अ धकारात ह  मा हती घे यास सुरवात केल  यानंतर 

स युर ट  एज सीला जाग आल  क  आप याकडून चा र य पडताळणी राह लेल  आहे. मा या 

येथे ढोले या नावाचा यि त शाळेवर काम करतो तो चार वषापासून काम करतो याच 

चा र य पडताळणी झालेल  नाह . जर चा र य पडताळणी केलेल  असेलतर हा ७० वषाचा 

साडेतीन फुटाचा माणूस हा आप या एज सीम ये काम करतो. याला ेसकोड नाह  आ ण हा 

काम करतो. हा न क  कुठला कारभार चालला आहे या याकडे बघायला कोणी नाह . माझा 

सरळसरळ आरोप आहे आपल  लोक, एज सीची लोक हे सगळे मल भगत क न 

महानगरपा लका लुट याचा कारभार चालू आहे. यां या पह या चौकशा क न स पे ड करा. 

बोगस कामगारांची सु दा तु हांला याद  देतो. शाळेवर एलएमसी स युर ट चे चार लोक आहेत 

पण या ठकाणी दोनच लोक काम करतात शंदे आ ण मो हते कामावरती नाह त. हेञेवाडी 

शाळा मांक ९२ या ठकाणी आठ लोक काम करतात या ठकाणी नामधार  लोक आहेत ते 

भोसले, मोरे, राहणे, पाट ल आ ण वायाळ. चखल  मैला शु द करण शुभम उदयोग इंगळे, 

काकडे, वाघेरे, ओतीग,े भीलारे, कांबळे, कदम, जाधव या याम ये वाघेरे, ओतीग,े जाधव, 

भलारे  बोगस आहेत. कामच नाह , हे लोक जागेवर नाह त. शुभम उदयोग, आयट आय, 

मोरवाडी देवमाने, वाघमारे, पवार, बनसोड,े सौदांण, वाघेरे आ ण नाणेकर आहेत या ठकाणी 

पवार, बनसोड,े वाघेरे आ ण नाणेकर हे बोगस आहेत. सुर ा एज सी एलएमसी स युर ट , 

युनायटेड डे टा, नॅशनल, शुभम उदयोग, अशा एज सीज आहेत याम ये महापा लकेची लुट 

होती. हे सगळे असताना तो कामगार ेसकोडम ये आहे का, शंभर ट के नाह . तो कामावर 

येतो का, शंभर ट के नाह . आपला कोणी तेथे जाऊन चौकशी करतो का, नाह . आपले चौदा 

पयवे क यां यावर कॉड हणून ठेवलेले आहेत. मी मा हती घेतल  तर यांना २०० पये 

भ ता फर याचा दला जातो. जर याला भोसर ला जायच असेलतर ५० पयाच पे ोल, 

वाकडला जायच असेलतर १०० पयाचे पे ोल, येथून जर याला सगळी कडे फरायच असेलतर 

दहा ते पंधरा   कलोमीटर येक ठकाणी जाव लागत आ ण याला तु ह  २०० पये भ ता 

देता. हणजे या चोरांना पोस यापे ा यांची जर यवि थत यव था केल तर या चो-या-मा-या 

बंद होतील. या शहराम ये यानां दाबायच ते बाक  ठकाणी जाऊ शकत नाह त हणजे याचा 

अथ यांना चो-या करायला रान मोकळ क न दलं. हे करायला कारणीभूत सु दा सगळी 

आपल च लोक आहेत. सुर ार कांना १३५००/- कमान वेतन आहे ते आपण देतो पण या 

कामगाराना फ त ६०००/- पये पगार यां या हातात जातो मग हे मधले पैसे कुठे जातात. 
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ठक आहे यांचा पीएफ कट होत असेल, अजून काह  कट होत असेल. हणजे ७५००/- पये 

जर हे कट करत असतीलतर हणजे हे ७५००/- एज सीला आ ण ६०००/- पये कामगाराना हा 

कुठला याय आहे. हणजे आपण गोरगर बाना पगार देतो का एज सीला पोसतो हा सु दा 

न आप या समारे आहे. कुठ याह  कामगाराना पगार वेळेवर नाह . तीन ते चार मह ने या 

लोकांना पगार मळत नाह त. जो वॉचमेन असतो या शाळेम ये तो ीमंत नसणार. बारा बारा 

तास, चोवीस चोवीस तास डयुटया करणारे लोक आहेत. ते काह  कोणी जहागीरदार नसणार 

आहेत. अशा लोकांचा जर हे पगार खात असतीलतर यांना आपण पोस याची गरज काय. या 

कोणा या एज या आहेत. यांचे लायसे स सु दा रे यू नाह त. टएसएआरए हे कुठल  

लायसे स आहे. हे लायसे स सु दा रे यु नाह. या दवशी मी मा हती या अ धकारात हे 

नो तर वचारल  ते हा आता यांच हेर फकेशन चाललं आहे. हे हेर फकेशन कधी आल, हे 

स यूर ट वाले कोण कोण आहेत. या एज या कोणा या आहेत, यांच लायसे स रे यू आहे 

का, यांना पगार दला जातो का, यांना कमान वेतन दल जातं का. या सगळयांची उ तर यात 

दलेल  नाह त. हे माझे न आहेत पण अतीशय भूलभूलै या उ तर दलं. जी उ तर 

सभागृ हाला गरजेची होती शहराला कळू दया. या एज या कोणा याह  असू दयात उदया माझी 

जर  असल तर सांगणार माझी आहे हणून पण ह  नाव सु दा स द करा. हया कोणा या 

एज या आहेत, कोण याला पोसतय. जर गोरगर बां या टाळूवरच लोणी खा याच काम जर 

आपल  महानगरपा लकेचे अ धकर  करत असतीलतर ते चुक च आहे. हे सगळयांना माह ती 

आहे, तो कामगार आठ आठ तास, बारा बारा तास काम करतो यांला कती पगार दला 

जातो, तो वेळेवर मळतो का. हे एज सीवाले आहेत ते गेटम ये सु दा यांना येऊ देत नाह त. 

हणजे यां या जीवावर सुर ा आहे यांना अशी वागणूक देत असतीलतर न क  

या याम ये काळबेरं आहे. मी माह ती या अ धकारात माह ती मागीतलेल  होती. सुर ा 

वभागातील काम ठेकेदार  प दतीने देणे कामी ई छूक नवीदाधारकांकडून नवीदा माग व यात 

येत आहे का. याबाबत अ ट, शत  खाल ल माणे दले या आहे – सदर कामाक रता पंपर  

चंचवड महानगरपा लका न दणी दाखला आव यक आहे. हे सगळ तु ह  दलेल आहे पण  

यातील एका सु दा कागदाची पुतता या लोकांनी केलेल  नाह . नवीदा सोबत खाल ल कागदपञे  

सादर करावीत. पॅनकाड, टॅनकाड, मागील तीन वषाचा आयकर भर याचा पुरावा आव यक. 

ऍ टनुसार पंजीकृत न द असलेल  रिज र मांक. लेबर कॉ ॅ ट ऍ ट लायसे सची न दणी 

माणपञ, भ व य नवाह नधी न दणी मांक, कामगार न दणी मांक व माणपञ, 

यावसायचे न दणी मांक व पमाणपञ मांक, बँकेचा दाखला पाच कोट  पे ा कमी नसावा, 

सेवाकर, स ह स टॅ स माणपञ, महारा ातील पोल स माणपञ. सुर ा यव थेचे आयएसओ-

९००१ व २००८ माणपञ. शासक य, नमशासक य सं थेकडे  एक वषाक रता केले या कामाचा 

अनुभव माणपञ. या आपण अ ट शत  केले या आहेत याम ये कती लोक पाञ आहेत. याच 
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सु दा मला उ तर पाह जे. या याम ये जर असेलतर यांनी सांगाव. माह ती या अ धकाराम ये 

काय काय अ ट, शत  आहेत या तु ह  दले या आहेत. या याम ये एक सु दा पाञ नाह . 

याचा अथ शंभर ट के तुम या लोकांची मल भगत आहे. ३५ ते ४० नयमावल  तुम याकडे 

आहेत. ४० नयम लावलेले आहेत. मु.ं ा.महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ मधील तरतूद  

बंधनकारक राहतील यामुळे उपरो त अ टपैक  कोण याह  अ टशतत कायदयातील तरतूद चा 

भंग के यास ठेका र  केला जाईल ह  शेवटची ओळ आहे. कती लोकांना तु ह  नोट स द या. 

जर तो चुकतोय, तो कामावर चुक चा येतोय. याला दंड केला. पाच ट के केला, दोन ट के 

दंड केला शंभर ट के केलाय, हणजे तो चुकलेला आहे तु ह  मला उ तर देता. या शेवट या 

उ तराम ये तु ह  मला हणताय क  जर या अ ट शत चा भंग केलातर आ ह  यांची नवीदा 

र  क  शकतो. का नाह  नवीदा र  के या. जे दोन सुर ा अ धकार  ठेवलेत वाबळे आ ण 

जरांडे हे आप या जवळचे आहेत का. जर या वषयाम ये तु ह  हे सगळे केलं असेलतर, 

नयम आ ण अ ट द या असतीलतर मग यां यावर दंडा मक कारवाई केल  आहे हे तु ह  

सांगताय मग तु ह  याला लॅकल टला का टाकल नाह  यांचा ठेका का र  केला नाह .  

हणजे हे बोगस कामगार जे १३५०/- पये पगार घेतात हे कामावर नाह त. यां या नावाचा 

जो मल दा मळतो या याम ये महानगरपा लकेचे सुर ा अ धकार  यांची मल भगत आहे 

आ ण हे वाटून खातात असा माझा आरोप आहे. का कारवाई यां यावर केलेल  नाह , आ ण 

केलेल  असेलतर सांगाव क  कोणावर कारवाई केलेल  आहे. का गोरगर बांचे पैसे खाता याला 

कोणीह  वाल  माणूस नाह . जो कोण सुर ा अ धकार  आहे यां या बरोबर दा या पाटया 

होतात. बदल  तेरा तेरा वष होत नाह . आपले नयम काय आहेत एखादया पॉटवर एक 

अ धकार  तीन वष काम क  शकतो. या यानंतर याची बदल  होत ेअसा तुमचाच नयम 

आहे. तेरा तेरा वष तुम या लोकांची बदल  होत नाह. तेरा वष बदल  न झाले या लोकांची 

नाव मी तु हांला देतो. का के या नाह त यां या बद या, त ेकोणी आपले पाहू णे आहेत का, 

कोणी आप या जवळचे आहेत. ते जे जवळ ठेवलेले आहेतनां सात ते आठ लोक ते आ ण 

सुर ा अ धकार  जरांड/ेवाबळे यांची मल भगत आहे. यांना भेटायच हणजे महादेव मंद रात 

जाय या आ द नंद या पाया पडायच. असं असताना रणजीत हरवे, दराडे, कोकणे, ए गूरे, 

ए गूरेची तेरा वष झाले बदल  नाह . मला या सगळयाची उ तर पाह जे. हे उ तर देताना 

या याम ये कुठलाह  उ लेख नाह . रे युलर बदल  केल , आ ह  नयमाने चालतो असं उ तर 

दल आहे. मग ए गूरे याची बदल  का केलेल  नाह . कारण ए गूरे आ ण हे आमचे दोन 

अ धकार  यांची मल भगत आहे. यां यामुळे बाक या लोकांना नाहक ञास दे याच काम हे 

लोक करतात. या अ थापनेवर ल लोकांचे वषय तु ह  ऐका. हे लोक तुम याकडे सु दा यायला 

तयार आहेत पण हे अ धकार  यांना परत काह तर  ञास करतील हणून ते लोक तुम या 

समोर येत नाह त. हे सगळे लोक तुम यासमोर बोलायला तयार आहेत. यांची नाव तु ह  
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आ ण मी गु त ठेवलेतर हे यायला तयार आहेत. आ ण यां यावर तु ह  काह  कारवाई 

करणार असालतर ते समोर यायला तयार आहेत. हे लोक तुम या हाताखाल  काम करतात. तो 

चुकलातर शंभर ट के तु ह  यांना सोडू नका. मी असं कधी हणणार नाह  तो चुकलाय 

आ ण याला तु ह  शंभर ट के माफ करा. पण चुक नसताना, कामावर वेळेवर येत असताना 

नाहक मला काह तर  तुम याकडून यायच हणून तु ह  ञास देत असालतर याला आ ह  

सु दा सोडणार नाह त आ ण ह च भु मका आयु त या ना याने तुमची असावी. हे आमच काम 

नाह  तुमच काम आहे. हे आम यापयत वषय आले नाह  पाह ज.े हे सगळ माह ती असताना 

जर या याकडे तु ह  कानाडोळा करत असालतर न क च या दोन अ धका-यांना सांभाळायच 

काम तु ह  करता असं मी हणेल. तोह  कामगार आहे, आपणह  कामगार आहेत यांना पगार 

मळतो मलाह  पगार मळतो. तोह  कामगार आपलाच आहे तु ह ह  कामगार आपलेच आहेत. 

मग एकाला एक आ ण दुस-याला दुसरा असा दुजाभाव करणे हे आम यासार यांना सहन 

हो यासारखे नाह  याचे उ तर दयाव.े दा पाटया कुठ कुठ होतात हे सांगतो. या ठकाणी 

आप या अ थापनेवरचे काह  कामगार आहेत, काह  एज सी स युर ट  कामगार आहेत 

या ठकाणी सु दा या दा  पाटया जोरात चालतात. मला बदल , मला वेगळया ठकाणी, मला 

श ट चज, मला सु ी पाह जे असत,े सु ी का मागतो माणुस याची काह तर  अडचण असते 

हणूनच सु ी मागतो. तु हांला सु ी लागल तर तु ह  आनंदाम ये सु ी घेणार नाह त काह तर  

अडचण आस या शवायच सु ी घेणारनां. अशा सु या घे यासाठ  सु दा वेगळया प दतीने 

हॅरेसमट केल  जात असेलतर ह  नंदनीय बाब आहे. पुरा यासह त मी तु हांला सांगेल. मी 

यावेळेस सभागृ हात वषय आणतो यावेळेस मा याकडे अ धकृत पुरावे आहेत या भावनेतूनच 

तु हांला बोलतोय. हे सगळे पुरावे तु हांला आता पाह जे असतीलतर आता देतो नंतर पाह जे 

असतीलतर नंतरह  देतो. पण यां यावर कारवाई होणार असेलतर. आपला एखादा अ धकार  

चुकलातर याला नको ते आपण करतो, इि मट थांबवतो तसा यांना काय नयम आहे.  

आप याकडे जे दोन स युर ट  आहेत यां या स युर ट  एज सीज इथे आहेत. नगरसेवक 

कंवा अ धकार , कामगारांना महानगरपा लकेचा कुठलाह  ठेका घेता येत नाह  असा नयम 

आहे. मग आप या अ धका-यांचे ठेके आहेत. या या पाच एजि सज आहेत यात तीन 

एजि सज यां या आहेत. नावासह त मी सांगेल. मग या एजि सज या अ धका-याना 

पोस यासाठ  के यात का या अ धका-यांनी सगळ गोलमाल क न हे केलय. 

महानगरपा लकेम ये नगरसेवक, कमचार  वग-१ ते वग ४ पयतचा याला या महापा लकेम ये 

कुठ याह  अथ यव थेम ये सहभाग घेता येत नाह . मग अस असेलतर यां यावर तु ह  काय 

कारवाई करणार. या वषयावर तु ह  काय कारवाई करणार आहेत. हे सगळे पुरावे तु हाला 

देवून जर कारवाई झाल  नाह तर उदया या भागाम ये जेवढया जेवढया स यू रट ज आहेत 

यांना आणतो आ ण यांना सगळयांना बाहेर काढतो. एकाह  स युर ट जला थांबऊ देणार 
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नाह . ह  महानगरपा लका आ ण या महानगरपा लकेची वा तू ह  जनतेची आहे आ ण यांना 

फ त सांभाळ यासाठ  ठेवलेल आहे, जर या ॉपट ची सुर ा आप याकडून होत नसेलतर कंवा 

या स युर ट कडून होत नसेलतर मग ठेवायचीच गरज नाह  नां. आप या या कायशाळा 

आप याकडे आहेत या कायशाळेम ये आ तापयत या जेवढया चो-या झा यात याचे 

एफआयआर कुठ दाखल केलेले आहेत. याचा मु ेमाल आप याकडे कती जमा झालेला आहे. 

हे चो-या करणारे कोण आ ण कुठ या मा यमातून यांनी चो-या केले या आहेत. या 

मल भगतम ये चो-या झाले या आहेत. महानगरपा लके या कायशाळा तीन ते चार ठकाणी 

असतात या सगळयाम ये मटेर एल कती आलं, वापरल कती, तथ लह ल कती आ ण 

या यातल  चोर  कती झाल . या नाचे सु दा उ तर मला अपे ीत आहेत. कायशाळेम ये 

सगळयात मोठा घोळ चालतो. सगळयात मोठया चो-या झा या असतीलतर कायशाळेम ये 

झाले या आहेत. बघणारे सु दा डोळेझोक क न कायशाळेकडे बघीतल जातय. या सगळया 

वषयाला शासनाचा ुखम हणून आयु त साहेब आपल  जबाबदार  आहे. जर मला याच 

उ तर मळाल नाह तर मला वेगळया प दतीने सांगाव लागेल क  आयु त या सगळया 

भू मकेला जबाबदार आहेत असं गृ ह त ध न मी चालतो. जर  तुम या हाताखाल  अ धकार  

असतील, वभाग असतीलतर  मु य जबाबदार  तुमची आहे. हे तु हांला सगळ माह त असताना 

तु ह  कानाडोळा करतात. हा जो चाललेला टाचार आहे हा जो चाललेला अंनाग द  कारभार 

आहे याला तु ह  पाठबळ देता. एनएनसीच टडर आहे ते झाल कधी. पाच ते सहा लोकां या 

एजि सज आहेत यांची नाव सांगा, ते ठेकेदार सांगा, ते कामगार दाखवा. यां या कामावरची 

हजेर  या. यांचे टडर झालेले आहेत यांना आजपयत कतीवेळा मुदतवाढ दलेल  आहे. असा 

वषय असेलतर सगळा अंनाग धी कारभार आहे. हा सगळा कारभार आप या मा यमातून 

चालला आहे असा माझा आरोप आहे. हे सगळ आप याला माह त असताना जर तु ह  ह  

सगळी श त महानगरपा लकेम ये लावायची नसेलतर आता परत मा. ीकर परदेशी यांची 

आठवण येत.े स यूर ट  एज सीने सु दा ीकर परदेशींच नाव काढल, जाधव साहेबांच नाव 

काढल क  यांनी श त लावल  होती. मग तुम या काळात ह  श त बघडायला लागल . या 

नाच उ तर सु दा तु हांला दयाव लागेल. लोकस ताम ये सु दा बातमी हेडींगला आहे 

“ पंपर  चचंवड महानगरपा लकेची सुर ा यव था रामभरोसे”. “ठेकेदाराकडून लाखोचा गंडा”  हे 

लोकस ताम ये आलं आहे. हे मा या अगोदर तु हांला माह ती पाह जे होतं. “ बनधा त जा 

हा यारे घेऊन”  आम याकडे अ धकृत लायसे स आहेत. आ हांला जी चौकट दलेल  आहे या 

चौकट च पालन आ ह  करतो. सुर ार क वॉडन करणी पा लका आयु तांना नोट स. हे 

सकाळम ये छापलेल आहे. मा या नो तरा या अगोदर हे सगळ तु हांला पञकारान छेडल 

असता, शहराम ये बात या आ या असता या यावर तु ह  काय खबरदार  घेतल . हे नो तर 

दे याची आ हांला वेळ का आल . क  मा या बांधवाना, मा या भ गनीना या स यूर ट म ये 
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काम करतात, एजि सज या बाहेर काम करतात यांना छळलं जातय, यांचा छळ होतोय 

हणून यास वाचा फोड यासाठ  हया नो तराचा खटाटोप केलेला आहे. भ गनीना सु दा 

ञास होतो. यांनी ते अजाम ये लह ल आहे. मा या भ गनीना सु दा या स यूर ट  

एजि सम ये ञास होतो. असं आप या स यूर ट कडून आपले जे दोन स यूर ट चे 

वभाग मुख जे दोघेजण आहेत यां याकडून जर हे असे होत असेलतर यापे ा वाईट काह  

नाह . आयु त साहेब तु ह  या शहराम ये आ यापासून मलातर वाटत नाह  क  असे वषय 

गांभीयाने घेतात का नाह . कुठ याच वषयाम ये तुमच गांभीय आ हांला जाणवायला तयार 

नाह . तु ह  आ यापासून एखादया कामाम ये आ हांला तुमची चुणूक दसल  नाह. या 

ब डींगम ये को बींग ऑपरेशन कोणी केल याची सु दा तु ह  वचारपुस केलले  नाह . 

महानगरपा लकेम ये हा यार येतात का याब ल सु दा तु ह  वचारपुस केल  नाह. हे सगळ 

आप या ू होतं क  काय असह  मला हणाव लागेल कंवा आपणच आम या लोकांना वेठ स 

धरता क  काय असं मला सांगाव लागेल. या यावर काय कायवाह  करणार हे सभागृ हाला 

सांगाव. माझीतर आप याला वनंती आहे क  हे जर खरं असेलतर जे कोणी यांचे स यूर ट चे 

मु य अ धकार  आहेत यांना स पे ड, नलंबीत करा, यां यावर कारवाई करा.                            

मा.खोसे  (सहा.आयु त)  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सुर ा 

वभागावर मा.द ताञय साने यांनी न वचारलेले आहेत. यातला प हला न आहे सुर ा 

वभागातील ठेकेदार  प दतीने नयु त केले या रखवालदारांना ेस कोड आहे का. काह  

रखवालदार कामावर येताना दा  पऊन येतात, काह  रखवालदार कामावर न येता यांची हजेर  

लावतात. व यांचे बल व पगार घेतले जाते ह व तूि थती आहे का. अशा करणी 

संबं धतांवर काय कारवाई केल  जात.े याबाबत मागील वष  या नवीदा काढ यात आ या 

हो या यानंतर जे एकुण ४४९ रखवालदार मदतनीस हे मनपा मळकतीसाठ  व मनपाचे 

शाळेसाठ  २९४ रखवालदार मदतनीस पुर व याची नवीदा होती. याबाबत पाच एज सीला ते 

काम वभागून दे यात आलेले आहे. या कामाची मुदत १ जानेवार  १६ ते ३१ डसबर १६ पयत 

आहे. याबाबतचे जे थायी स मती व यानंतर जो मनपाने सुर ा एज सीजशी बरोबर जो 

करारनामा कर यात आलेला आहे यात या करारना यातील अट  यांनी घात या हो या 

यानुसार आपण दंड कपात केला व आतापयत आपण ४,०१,९२४/- इतक  दंडाची र कम 

याम ये एज सीकडून कपात केलेल  आहे. यानंतर ठेकेदार  प दतीने नयु त केले या 

रखवालदारांना नयु ती या वेळी चा र य पडताळणी कर याबाबत व यांना सा ताह क सु ी न 

दे याबाबतचा मा.साने यांचा न आहे. तर  याबाबत मनपा शाळेसाठ  एकूण चार एज सीज 

आहेत. २९४ पैक  २६२ मदतनीसांचे पुव  चा र य माणपञ आप या सुर ा वभागाकडे ा त 

आहे आ ण ३२ लोकांचे चा र य माणपञ पडताळणीसाठ  पोल स वभागाकडे द याची पावती 
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यांनी आप याकडे सादर केलेल  आहे. ३२ जणांचे अजून माणपञ आप याकडे आलेले नाह त 

परंतु याची पावती यांनी आप याकडे सादर केलेल  आहे.  

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. १ जानेवार  ते ३१ 

डसबर पयतचे दलेले आहे व २६२ च ेआलेले आहेत बाक याचे पञ दलेले आहेत सांगतात. 

याचा पुरावा आहे का तुम याकड.े चा र य पडताळणी पञ आलेले आहे हे दाख वणार का. मी 

मा हती या अ धकारात वचारलेल आहे. द. २६/२/१६ ला मा हती मागवलेल  आहे. २६/२/१६ 

या नंतरची चा र य पडताळणी असेलतर शंभर ट के या लोकांचे नाव घेतलेले आहे. या या 

आ दच असेलतर मला पुरावे पाह जेत. २६/२/१६ ला मी माह ती अ धकारात मागीतलेल आहे. 

२६/२/१६ या पुव  यांना ठेके दले आहेत यांची चा र य पडताळणी तुम याकडे आहे का. 

मा.खोसे  (सहा.आयु त)  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पुव ची मा हती 

मा याकडे आता नाह . मनपा मळकतीसाठ  आपण पाच एज सी नेमले या हो या. याम ये 

एकूण ४४९ रखवालदार मदतनीस मनपा मळकतीसाठ  नेमलेले होत.े यापैक  ११० जणांचे  

पोल स चा र य पडताळणी माणपञ ा त आहेत व १३० लोकांचे माणपञ मळणेकामाची 

पावती यांनी आप याकड सादर केलेल  आहे ते अजून पोल स वभागाकडून यांना मळालेले 

नाह . याम ये १८ कमचार  आपण १/९/१६ ला वाढ वलेले आहेत. यानंतर आप या  नवीदेम ये 

ठेकेदार  प दतीने नयु त केले या कमचा-याबाबत बायोमे क लागू कर याबाबतचा समावेश 

नसलेने यांची हजेर  आपण बायोमे क प दतीने घेत नाह त. सुर ा वभागात असलेले कायम 

अ थापनेवर ल कमचार   याम ये ३२४ रखवालदार आप याकडे आहेत व १४ सुर ा पयवे क 

आप याकडे आहेत. याम ये अ थापनेवर जे रखवालदार आहेत यांची आपण भाग नहाय 

वभागणी केलेल  आहे. जुने चार भाग अ,ब,क,ड वायसीएम आ ण मेन ऑ फस अशी आपण 

वभागणी केलेल  आहे आ ण या माणे आपण रखवालदारां या नेमणुका केले या आहेत.  ६६ 

मनपा मळकतीवरती आपण यांची नेमणूक केलेल  आहे. सुर ेची जबाबदार  कायम 

अस यामुळे मनु यबळ उपल ध कर यासाठ  आपण सरु ा पयवे क जे १४ नेमलेले आहेत 

यांनाच यां या रजेचे व पयायी यव था क न दे याचे यांना सांगीतलेले आहे. यानंतर 

कमचा-यां या या बद या आहेत या भागवाईज यां या बद या के या जातात आ ण 

भागातून बाहेर इतरञ बदल  करायची असेलतर मा.अ तर त आयु तां या वा र ने या 

बद या के या जातात. परंतु कमचा-यांनी बद याबाबत कंवा पॉ ट मळणेबाबत अशी कुठल ह  

त ार नाह  परंतु सुर ा वभागाच जे नयंञण आहे ते सुर ा अ धकार  यां या नंतर 

सहा.आयु त, अ तर त आयु त यां याकडे आहे यामुळे यांना या ठकाणी मा याकडे कंवा 

मा.अ तर त आयु त यां याकडे पसनल अशाबाबतची कुठल ह  त ार दा पाट  कंवा पैसे 

मागणी अशी केल तर याची नि चतच दखल घेतल  जाईल. यानंतर मा.साने साहेबांनी 

वचारल या माणे ीकृपा सि हसेसची आप याकडे जी न द आहे महेश द ताञय खेडकर यांची 
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आहे. नंतर भाकर अनंत साळंूके यांची आहे. शुभम उदयोग वाघेरे यांची आहे. नॅशनल 

स यूर ट  सि हसेस रामचं  मापार  यांची आहे. टल सि हसेस मल ंद जाधव यांची आहे. 

सै नक स यूर ट  ा. ल. आ ण बी ह जी इंडीया जी आहे ती उमेश माने यांची आहे. यानंतर 

कमचा-यां या कमान वेतन दराबाबतचा मु ा उपि थत केला होता. एलएमसी मल ंद चौधर  

यांची आहे. कमान वेतन या स युर ट  एज सीजचे रखवालदार यांना मळत नस याबाबतची 

त ार आहे. पुढ यावेळेसचा पगार जो आदा केला जातो यावेळेसच आपण या कमचा-याचंे 

पीएफ नंतर ईएसआय आ ण या कमचा-यांना बँके दारे पगार के याचे टेटमट हे तीन 

कागदपञ अस या शवाय आपण पगार अदा करत नाह त. यामुळे ते बँक टेटमट अस यानंतर 

आपण खाञी के यानंतरच पगार देतो. यानंतर नामधार  रखवालदार लाखो पयाची बील 

काढतात याची चौकशी करावी असे वचारले याबाबत आपण मनपा मळकतीवर आप याकडे जे 

१४ पयवे क आहेत ते भाग नहाय दररोज फरतात आ ण यांचा अहवाल हा सुर ा 

वभागाला दला जातो. तसेच या य तर त शाळा इमारतीसाठ  आपण या या 

मु या यापाकाकडे २९४ रखवालदार नयु त केले. या मु या यापकांचाह  आपण मासीक 

अहवाल घेतो आ ण तो मासीक अहवाल आ यानंतर आपण यांची बील अदा करतो. 

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. कमान आ ण 

कमाल वेतन मला सांगा. मा याकडे अ धकृत पुरावा आहे तु ह  देणारा पगार १३५००/- आ ण 

कामगारांना पगार मळतो ६०००/- ह  तफावत का. 

मा.खोसे  (सहा.आयु त)  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप याकडे 

जी मा हती आहे ती आम याकडे दयावी आ ह  ती तपासून घेऊ. आम याकडे जे आहे ते 

बँक टेटमट दारे आ ह  यांना पगार देतो.  

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. कमान वेतन काय 

आ ण कमाल वेतन काय हे सांगावे. या कामगारांना कती वेतन गेले. आपण चेक कोणा या 

नावाववर काढतो. ठेकेदार का कमचार . 

मा.खोसे  (सहा.आयु त)  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण 

एज सीजला चेक देतो आ ण ते नंतर बँकेत यांचे खात ेअसतात या यावर जमा करतात.  

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ह  एज सी तो पगार 

कमान कमाल दरा माणे देते का. या यावर चौकशी करायला कोण आहे. आजपासून मागची 

मा हती मला दया. या कामगाराला एवढा एवढा पगार मळालेला आहे आ ण एवढा एवढा 

मळाला नाह . 

मा.खोसे  (सहा.आयु त)  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. बँक टेटमट 

आपण घेतो. 
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मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या स युर ट  

एज सीला आपले कुठलेह  नयंञण नाह . आपल  कुठे कमांड नाह . सगळा कारभार चाललेला 

हा चुक या प दतीने चाललेला आहे. ठेकेदाराना पोस याचे काम चालू आहे. माझा जो अज 

दला या या पुव ची माह ती दया. तु ह  जी मला  नयमावल  दल  याच पालन करायच हा 

वीस ट के य न केलेला आहे बाक  सगळे बोगस पञ जोडलेले आहेत. या याम ये 

रिज ेशनपण नाह  आ ण केलेल असेलतर आता २००७ नंतर केल आहे. माझी आप याला 

वनंती आहे हे सगळे न वचारलेले आहेत याची शह नशा क न या वषयाचा उलगडा  

कंवा कती दवसाम ये मला हे कळेल. हे सगळे दलेले पेपर याची मला उ तर पाह जेत. 

याची मला शह नशा क न ये या दवसाम ये मला मळावीत अशी अपे ा करतो अ यत: नाह  

मळाल तर मी सरळ सांगेल या याम ये मल भगत आहे. 

मा.आयु त – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. मा.द ताञय साने यांनी सुर ा रखवालदार 

आ ण सुर ा पयवे क यां याबाबत जे यांनी हणण मांडलेल आहे या याम ये जे जे 

बेसीकल  पॉ टस आहेत त े पुढ ल माणे सांगीतले- सुर ार क झोपलेले आढळले, दा या 

बाट यांचे फोटो आहेत, सुर ार कां या मज नेच महापा लका ॉपट ची चोर  केल  जात.े 

वतमानपञा दारे ि टंग ऑपरेशन केलेल आहे यात सुर ा यंञणेची काय मता ह  दसून 

आलेल  आहे. ७० वषाचा ह थ हा सुर ार क आहे. कामावर नसताना सु दा पगार काढला 

जातो. बोगस य ती दाखवलेले आहेत, बोगस नावा या आधारे बीले काढल  जातात. 

सुर ार का या नावे डमी सुर ा एज सी नेमलेल  आहे. या महापा लकेम ये जे अ धकार  

आहेत या अ धका-यां याच या एज सी आहेत. १३५००/- कमान वेतन या सुर ार काना 

मळाल असताना य ात यांना फ त ६ हजार पगार दला जातो. अनेक एज सीजचे 

लायसे स सु दा नाह त. अनेक सुर ार काना पोल स हेर फकेशन शवाय कामावर दाखल 

केलेले आहे. अनेक एज सीने अ ट, शत चा भंग क न सु दा यांचा ठेका र  केला नाह  कंवा 

या एज सीज या व द कायवाह  केलेल  नाह . या एज सीजला लॅकल ट केलेले नाह . 

वशेष क न ी. जरांडे, ी.वाबळे, ी.रणजीत हरवे, ी.भोसले यां यावर कायवाह  हावी 

आ ण काह ना नलंबीत करावे. सु ी घे यासाठ  वेगळया प दतीने अ धका-यांकडून 

सुर ार ाकांचे हरॅसमट केल  जात.े कायशाळेत झाले या चो-यांचा एफआयआर दाखल झालेला 

नाह . कती सा ह य आलं कती सा ह य इ यू झाल याची काह च न द नाह . चा र य 

पडताळणी न करता आदेश दलेले आहेत, बायोमे क हजेर  घेतल  जात नाह . अशा कारचे 

अनेक इ यूज मा.द ताञय साने यांनी मांडलेले आहेत. या यावर एक चौकशी स मती नेमून 

याची संपुण चौकशी केल  जाईल आ ण लवकरात लवकर या चौकशी स मती या मा यमातून 

काह  न कष नघालेस यानुसार पुढ ल कायदे शर कारवाई केल  जाईल.                    
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मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, न मांक ५ पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका ह ीमधील उदयानांची सं या कती आहे, याम ये ा धकरण आ ण 

एमआयडीसीने वकसीत केले या उदयानाचंी सं या कती आहे. महापा लके या ता यात 

असले या आ ण नसले या उदयानांची सं या कती. मा यमांमधील बात यानुसार महापा लका 

ह ीत उदयानांची सं या अन धकृत बांधकामे असलेल  उदयानांची सं या कती. मा.महापौर 

साहेब, मा.आयु त साहेब, आप या अ धका-यांचा मी स मान क  इि छतो, यांचा स कार क  

इि छतो. या अ धका-यांनी मला उ तर दलेले आहेत याम ये आपल  आ ण अ तर त 

आयु तांची सह  आहे. पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील उदयानाची सं या कती आहे. 

यांनी उ तर दलेल आहे क  पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील उदयानाची सं या १७८ 

आहे. सदर उदयानांम ये ा धकरण आ ण एमआयडीसीने वक सत केले या उदयानांची सं या 

कती आहे- ा धकरणाने वक सत केले या उदयानांची सं या १ आहे एमआयडीसी-०. 

महापा लके या ता यात असलेल  उदयाने कती- तर एकूण १७८ उदयाने आहेत. महापा लके या 

ता यात नसले या उदयानांची सं या- नगररचना वभागाकडून ा त मा हतीनुसार एकूण 

उदयान आर णे- १०० पैक  मनपाचे ता यातील उदयान आर णे- ३२ व मनपाचे ता यात 

नसलेल  आर णे- ६८. वर ल माणे मा हती दलेल  आहे. यानंतर मला अतीशय सु ंदर 

वचारपुवक उ तर दलेल आहे. संद भय पञासोबत जोडले या पञातील न . ५ मधील 

थाप य वभागा संबं धत मा हती सोबत जोडून पाठ व यात येत आहे. मा हती अशी दल  

आहे क  मा यमातील बात यांनुसार महापा लका ह ीतील अन धकृत बांधकामे असले या 

उदयानांची सं या अ) कायकार  अ भयंता (फ) भाग यांनी दलेल  मा हती सोबत जोड यात 

आलेल  आहे. आ) पंपर  चंचवड ेञात मनपा या ता यात असले या अ य उदयानाम ये 

अि त वात असले या व वध कार या बांधकामाचे संबं धत वभागामाफत स ह ण तीन 

म ह या या कालावधीत कर यात येवून मा हती दे यात येईल. साहेब, हे कोण अ धकार  

आहेत यांना बोलवा. यांचा मला स कार करायचा आहे. मलातर वाटत आयु त साहेब, तुमचा 

स कार करावा लागेल कारण याला तुमची सह  आहे. साहेब, इं ज आप याकडे अनेक वष 

रा य क न गेले पण यांनी शंभर स वासे वषापुव  या ॉपटया येथे बांधले या आहेत या 

ॉपटयाचा कालावधी, या कती टकणार आहेत, कती चालणार आहेत, या कती आप या 

महारा ात आहेत याच पञ येक िज हा धका-याना, वभागीय आयु तांना यांच टाईमींग 

संप यावर हणजे ते ९९ वषाच आयु य असेल, १०० वषाच आयु य असेल कंवा ८० वषाच 

असेल याची कालमयादा संप यानंतर यांच पञ आप याला येतं.  महाडला जी पुल दुघटना 

घडल  या िज हा धका-याना व वभागीय आयु तांना पञ आलेल होतं  क  हा हा पुल एवढया 

एवढया कालमयादेत टकणार आहे यानंतर तो टकणार नाह . मग आपले अ धकार  जर असे 

उ तर देत असतीलतर यांना न क  काय हणावं हा मला न पडलेला आहे. तु हांला 
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मा हती आहे आता वधानप रषदेची आचारसं हता लागेल यानंतर फे ूवार म ये महापा लकेच 

इले शन आहे याची आचारसं हता लागेल. हणजे तु हांला आपण केले या चो-या हया 

लप व यासाठ  आपण केलेले अन धकृत बांधकाम लप व यासाठ  तु ह  हे नाच उ तर दलं 

असा माझा आप यावर आरोप आहे. महानगरपा लका ेञाम ये आज अनेक अन धकृत 

बांधकाम चालू आहेत. आ ह  अनेक वष यासाठ  भांडतोय. शहरामधील अन धकृत बांधकाम 

पाडून टाका हणून सांगीतले आ ण आज आपले अ धकार  मल भगत क न काह  ठकाणी 

महानगरपा लके या पैशानी अन धकृत बांधकाम करतात याला जबाबदार कोण. अन धकृत 

बांधकामाला  ७० ते ८० कोट पये ते खच करतात. वदाऊट परमीशन अन धकृत बांधकाम 

आपण करता. मग चोर तु ह  का आमचे सवसामा य नागर क. चुक करता तु ह  का आमचे 

सवसामा य नागर क. आ ण तु ह  काय ताव दला आ ह  ठराव आ दम ये क न देतो. 

आ ह  ठराव वेगळा क न देतो. साहेब, हाच याय आम या गर ब जनतेला दयानां. आज १७८ 

उदयान आहेत हणता सगळया उदयानाम ये अन धकृत बांधकाम झालेले आहेत. हे कोणा या 

मदतीने झाले, कोणी याला मदत केल . याला कोण जबाबदार आहे या अ धका-याना सु दा 

कोटात खेचा. तु हांला २२ तारखेला कोटाला अहवाल दयायचा आहे यावेळेस हे सांगा. 

महानगरपा लकेने अन धकृत बांधकामासाठ  ७० ते ८० कोट वापरले आहेत.  तु ह  केले या 

चो-या लपऊ नका. नयम काय आहे. डीसी ल नुसार १३/३ नवासी झोन हणजे एकूण 

जागे या १५ ट के बांधकाम कर याची परवानगी दे याचा अ धकार मा.आयु तांना आहे. 

बगर नवासी झोनम ये येत नस याने मा. आयु तांना बांधकाम परवानगी दे याचा अ धकार 

नाह  पण उदयाना या सोईसाठ  एखाद  छोट  चौक  अथवा तक ट घर बांधणे यो य आहे पण 

सुर ेला हानीकारक असेल असे बांधकाम करता येणार नाह . उदयानाम ये केले या बांधकाम 

उदयानाचा वकासकायात येत नस याने तसेच यामुळे उदयानाची सुर तता व पयावरण 

कायदयाची हाणी होत नस याने असे बांधकाम कर यास परवानगी देता येणार नाह . 

पयावरणाची कायदयाने पायम ल  करणारे बांधकाम उदयानात करता येत नाह . तसेच केलेले 

बांधकाम पाड याचा वर त आदेश दला आहे. असा मह वपुण नकाल मे.रा य ह रत लवाद 

पुणे यांनी ी.र वं  गोरे पुणे मनपा यांना २०१५ रोजी दलेला आहे. सदर मे.रा य ह रत 

लवाद पुणे यांना उ च यायालयाचा दजा अस याने संपुण महारा  व गुजरात या रा यानाह  

हा नकाल लागू पडत आहे. यामुळे पंपर  चंचवड मनपालाह  सदर केसचा आदेश लागू आहे. 

पंपर  चंचवड मनपाने सदर नकालाचा आदर न के यास रा य ह रत लवादा या नणयाचा 

अवमान होईल. पंपर  चंचवड मनपा व द ह रत लवादाम ये दाद माग यात येईल. साहेब, 

हा ह रत लवादाचा नकाल आहे, ह रत लवादाचा नकाल असताना जर आपण उदयानाम ये 

असे बांधकाम करतो तर उदयान कशासाठ  वकसीत करता. उदयानाचा परपज काय आहे. 

यावेळेस आम या गोरगर ब शेतक-यांकडून जागा ता यात घेत या याम ये तु ह  उदयान 
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आर णासाठ  या जागेचा ताबा घेतला कंवा नाह  घेतला जर आम या लोकांकडून अशा 

प दतीन जागा ता यात घेवुन याचा जर गैरवापर कर याचा आपण य न करत असालतर 

मला वाटत नाह  हे चांगल कृ य आपण करता हणून. मी जे हा एमआयडीसीला एक पञ 

दलं एमआयडीसीने मला पञाच उ तर दलेल आहे. या बांधकामाला आम याकडून कुठल ह  

परमीशन मागीतल  नाह . तु ह  मला एक उ तर दलेल आहे क  उपरो त वषयानुसार फ 

ेञीय कायालयाकडील भाग . ९ संभाजीनगर येथील मोकळी जागा . १ येथे यापुव  

मनपा माफत सन १९८७ म ये एक यायामशाळा, ंथालय बांधणेत आलेले आहे. सदर 

कामाची स.नं. १९९० म ये मनपाकडे न द आहे. सदर बांधकाम जीण झालेमुळे सदर ठकाणी 

नाग रकां या मागणीनुसार न वन यायामशाळा बांध याचे काम सुमारे ७ वषापासून चालू आहे. 

तसेच मोकळी जागा . ३ येथे नागर  सु वधा पुर वणेसाठ  नागर  सु वधालय बांधणेत आलेले 

आहे. सदर दो ह  बांधकामास म.रा.औ.मं. यांचेकडे परवानगी माग वणेत आलेल  होती. तथा प 

सदर बांधकाम परवानगीची कामे लवकरात लवकर होणे अपे त असून तसा पञ यवहार चालू 

आहे. साहेब, मी एमआयडीसीचे पञ दाख वतो. एमआयडीसीला मी अनेक मु े माग वले होते 

याम ये यांनी पञ दलेले आहे क  वर ल वषयानुसार आपण वचारले या भूखंड . ३०५ 

साई उदयानाबाबतची मा हती माग वलेल  आहे ती खाल ल माण.े यातील मु ा मांक ३ 

वाचतो- सदर ल लॉटवर ल बांधकामास परवानगी दलेल  नाह . एमआयडीसीने परवानगी 

दलेल  नाह . आ ण आपल उ तर काय आहे आ ह  परवानगीला पाठवलेलं आहे, आ ह  

परवानगी मागीतलेल  आहे. हे चुक च उ तर दयायच कारण काय. कोणासाठ  तु ह  हे चुक च 

उ तर देता. काय कारण, सरळ सरळ आपण अन धकृत बांधकाम केलं आहे. खरंतर पञकार 

बांधव हा याय मी मागतो आहे. हा काळाबेरा कारभार जनतेसमोर ये यासाठ  न मांडलेले 

आहेत. पञकार बांधवानी अनेक दवस येक वषयाम ये हा वषय समोर आण याचा य न 

केलेला आहे पण आप या शासनाला जाग आलेल  नाह . हे अनेक दवसा पासून बात या 

आहेत. सकाळ असेल कंवा इतर मा यम असतील. साहेब एक दवस सु दा तु हांला असं 

वाटल नाह , एक दवस सु दा तु हांला उ तर देता आल नाह. मा यासारखा एखादा कायकता 

जर कोटात गेलातर तु हांला अन धकृत बांधकामाचा नयम पण मा हती आहे. जर 

नगरसेवकांनी अन धकृत बांधकाम केलतर तो ड वॉल फाय होतो. आतातर तुम या कोटात 

आलेल आहे. यांनी याला मदत केल  तो ड वॉल फाय होतो. जो अ धकार  याला साथ 

देईल तो ड वॉल फाय होतो तो स पे ड होतो. या याम ये थाप याचे अ धकार , उदयानचे 

अ धकार  यांनी मदत केल , यांनी यांनी मागणी केल  यांनी मदत केल  यां यावर तु ह 

काय कारवाई करणार. यावेळेस पह ल अन धकृत बांधकाम मा या येथे पाडल यावेळेस 

आयु त ीकर परदेशी होते यावेळेस वाद झाला होता. आ ह  राजीनामा दला होता. पह ल 

आ ह  जनते या बाजूने राहणार आहेत. यावेळेस मला ढोस दला होता तुझ नगरसेवक पद 
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बाद केल जाईल. मी राजीनामा देवून टाकला होता. आज पण कायदया या चौकट म ये बसून 

यांनी हे ७० ते ८० कोट पये खच केलेले आहेत मग यां यावर कारवाई करणार का नाह त 

याच उ तर पा हज.े जर सवसामा य नागर कांनी जर १० X १० च घर बांधलतर या यावर 

फौजदार  गु हा, याला कोटाचे येरझारे, याची हॅर समट, याच घर पाडल जातं आ ण तु ह  

बागेम ये अन धकृत बांधकाम, पैसे महानगरपा लकेचे हे सगळ करायला कारणीभूत तु ह  

असताना मग दोषी तु ह , का ती जनता. मी पञकार बांधवाना जाह र आवाहन करतो जेवढ  

बांधकाम आहेत ते बीनधा त तु ह  बांधा. जेवढ  शहराम ये अन धकृत बांधकाम चालल  

या यापे ा जा त बांधकाम बांधणार कारण महानगरपा लकेनी अन धकृत बांधकाम करायला 

सुरवात केलेल  आहे हणून मा या ाम थानी बांधकाम कर यास सुरवात करा. पह ल हे पाडा 

आ ण मग नंतर आम या गोरगर बां या घरावर बुलडोझर चालवा. जर ह मत असेलतर क न 

दाखवा. गर बांना एक याय, अ धका-यांना एक याय, बाक या लोकांना एक याय. हे 

कुठ या ठकाणापासून चालल आहे. एमआयडीसीने पञ दलेल आहे हे पाडा हणून. कोटाने 

तु हांला आदेश दला पाडा. का नाह  करत, काय कारण. साहेब, मी तु हांला अजून एक ईशारा 

देतो १२०/ मनीयल/कॉ सट   संगणमत कर यासंबंधी साहेब मी तुम यावर फौजदार  गु हा 

दाखल क  शकतो. ह ज ेजे आहेत यांनी हे बांधकाम पाडायचा जर य न केला नाह  कारण 

तु ह  उ तर देताना अतीशय शु द बु द न,े चांगला वचार क न अतीशय प दतशीर उ तर 

दलेल आहे. तुम या चो-या या अ या शहरापु ढे जाणार हो या हणून हे उ तर दल आहे. 

तीन मह यात देतो, हणजे आप याला आता मा हती हा नववा म हना चालू आहे, दहा, 

आकरा बारा आ ण जानेवार म ये हे इले शनला लागतील परत कशाला द ता साने येतोय. मी 

परत येणार आहे काळजी क  नका. सगळयाच काळबेरं बाहेर पडेल. पण मला या या अगोदर 

हे सगळे उ तर पाह जेत. जे आर ण तु ह  ता यात घेतल  कंवा घेतल  नाह  आपला नयम 

पण असाच आहे जर १८ ते २० वषात आपण ती आर ण ता यात घेतल  नाह तर या शेतक-

याला आर ण परत दयायची हा कायदा आहे. ह  आर ण का आपण जवळ ठेवल  तु हांला 

वकसीत करता येत नसेलतर देवून टाकाना या लोकांना. उदया मी सांगेल मा या वॉडात 

आर ण आहे दया मला परमीशन. मी तीथ उदयान बांधल, शाळा बांधल, मंडई बांधल माझ 

आर ण आहे. जर हेच वळण तु ह  लागू केलतर सव शहराला लागेल. मी उदया ताव देतो 

मा या तेथे मला पाह जे ते दया. महानगरपा लकेने अन धकृत बांधकामाला खच करायचा हा 

नयम आहे का. आ ण खच केला असेलतर का केला. याच मला उ तर पाह ज.े हे अन धकृत 

बांधकाम आहे, महापा लकेचे पैसे खच केले आ ण जे अ धकार  या याम ये दोषी आहेत 

यां यावर काय कारवाई करणार याच मला उ तर पाह ज.े अ यत: या वषया या पुढे आ ह  

जाऊ देणार नाह त. कारण हा वषय माझा एकटयाचा नाह , २ लाख ८८ हजार लोकांचा वषय 

आहे. द ता साने लोकांसाठ  बोलतो, हे जे गोरगर ब लोकां या घरावरती बुलडोझर फरतोना 
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या आम या भ गनीनी डागदागीने वकून घर बांधलेल  आहेत. आ ह  लोकांमधुन आलेलो 

आहोत, आ ह  एसीम ये बसुन काम करत नाह त. आ ह  गावाम ये जाऊन काम करतो. 

यां या भावना आ ह  बघीतले या आहेत. या ठकाणी तु ह  सु वधा देवू शकत नाह त यांची 

सु दा घर तु ह  पाडल  आहेत. तळवडेम ये तेथे सु वधा दयाय या नाह त का तर रेड झोन 

आहे मग बांधकाम करायला कोणी परमीशन दल . जर तु ह  या लोकांना सु वधा देत 

असालतर तु ह  बांधकाम पाडाना.ं याना सु वधा दयाय या नाह त आ ण बांधकाम पाडायला 

आ ह  मोकळे.  हा अ याय आहे, अस जर करत असाल तुमचे अन धकृत बांधकामाच 

अ धकृत बांधकाम तर या लोकांना सु दा तोच याय दया. बातमी दलेल  आहे तु ह - साई 

उदयानामधील अन धकृत बांधकाम काढून टाक याची नोट स एमआयडीसीने महापा लकेला 

दलेल  आहे. माञ महापा लकेचे बांधकाम वाचवणेचे खुले ेञ ओपन पेस आ ण सु वधा ेञ 

अमॅनेट ज पेस या जागेचा अदलाबदल कर याचा ताव एमआयडीसीकडे पाठ वलेला आहे. 

असे महापा लका आयु त दनेश वाघमारे यांनी पञकार प रषेदेत सांगीतल, अशी बातमी आहे. 

साहेब, हा नयम कुठला आहे. आयु त साहेब उदयानातील बांधकाम थांबवा अशी बातमी 

पेपरला आहे. जर हा नयम एका वषयाला लागत असेलतर साहेब, शहरात जी १७८ उदयान 

आहेत याम ये ६८ उदयान तुम या ता यात आहेत या उदयानाम ये अ त मण आहे. हे 

एका कोणाला डोळयासमोर ठेवून जर तु ह  हा वषय घेणार असालतर एकतर अन धकृत 

बांधकामाचा नकाल लावायचा, कोटात तु हांला काय उ तर दयायचीत ती दया. नाह तर मी 

तुम या व द रट दाखल कर न क  असं असं बांधकाम झाल असताना ते महानगरपा लकेनी 

डोळयासमोर न आणता आम या गोरगर बा या घरावरती बुलडोझर चाल व याच काम 

महानगरपा लका करत आहे. कोटाचा अवमान न करता कोटा या नदशनास आणून देईल. हे 

सगळ असताना जर तु ह   असा अदलाबदल चा ठराव आणला असेलतर मी सभागृ हाला न 

वचारतो हा ठराव आणला कधी आ ण हा ठराव मंजूर झाला कधी. कारण आ हांला वाटत 

नाह  आ ह  कुठ या सभेला अपसे ट आहेत हणून. हणजे हा ठराव आत या हाताने दला 

का ओपन चचा क न दला या वषयी सु दा शंका मा या मनात आ या शवाय राहणार नाह . 

हणजे या वषयाचा सु दा तु ह  गैरवापर करता हा सु दा माझा आरोप आहे. जर हा ठराव 

आणला असेलतर कधी आणला, कुठ या तारखेला आणला आ ण तो सभागृ हात वाचला का. 

वाचला असेलतर तो वषयपञीकेवर आला का. तो सभावृ तांम ये आला का हे सु दा न च ह 

आहे. आणला असेलतर मी तुमच अ भनंदन करेल. एकतर १७८ उदयान जी तुम या ता यात 

आहेत यातल  आर ण, यातल  अन धकृत केलेल  बांधकाम. हे एकूण उदयान १७८, आर ण 

१०० पैक  आर ण ३२. जवळपास ह  १७८ उदयान आहेत हे जाह र करा. मग मलाह  वाटेल 

१२८ लोकां याम ये येका या वभागाम ये हे आर ण आहेत. आ ण येक वभागाम ये 

कुठना कुठतर  काह तर  झालेल आहे हे मी पण मा य करेल. पण एवढपण झालेल नाह .  
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नयम काय सांगतो फ त वॉचमेन केबीन आ ण टॉयलेट बांधकाम करता येत.े हे सोडून 

आप याला बांधता येत नाह  असा नकाल असताना हे सगळ करायला कोणी भाग पाडल, 

आपले अ धकार  याला बळी गेले का. गेलेतर सगळे हे मल भगत झाले का. झाले असेलतर 

यां यावर कारवाई करणार का. अ यत: मी परत जाह रपणे सांगतो जर उदयापासून पंपर  

चंचवड शहरात कुठे अन धकृत बांधकामावर कारवाई झाल तर हा द ता साने जे काय अटॅक 

करायचाना तो पह ला अ धका-यावर करेल. पह ल आपण केलेल पाप धुवायच. अ यत: आजच 

मी तु हांला सांगतो शहरामधील एकापण अन धकृत बांधकामावर अजीबात कारवाई करायची  

नाह . आम या शहराम ये कुठह  एकपण अन धकृत बांधकाम पाडायच नाह . पाडलतर जो 

संग घडेल आज मी नागर कांना जाह र आवाहन करतो मी द ता साने पह ला येईल तुमचे 

बांधकाम रोखायला, पह ला मी जाईल नंतर बाक चे बघेल. पञकार बांधवाना माझी वनंती आहे 

तु ह  हे छापा. कारण हे नसेलतर महापा लकेच पाप हे पण उघड करा. कायदयाने काय होऊ 

शकत हे तु हांला सबमीट करतो. मी जे बोलतो ते मी करणार. द ता साने वत: या 

हतासाठ  हे करत नाह . शहराम ये अन धकृत बांधकामाची जी टांगती तलवार आहे या 

तलवार साठ  मी बोलतो. एमआयडीसीने पाड यासाठ  पञ दलेल आहे ते करा. 

महानगरपा लकेनी पाप केल आहे ते फेडा. जे अ धकार  दोषी आहेत यांना स पे ड करा. 

२००७ पुव  कोण अ धकार  असतील यां यापासून बघा. अशी माझी तु हांला अ हाची वनंती 

राह ल अ यत: या वषयाला एवढ वाईट वळण लागेल क  या याम ये कोण बळीचा बकरा 

होईल, कोण वत: या वषयाला खाल वर जाईल, याला हंसक वळण लागेल, कायदा व 

सु यव था बघडेल हे तु हांला मी जाह र अवाहन क न सांगतो. या यामुळे कायदा व 

सु यव था सु दा बघडू शकते कारण हे आ ह  सगळीकड दाखवून देणार. पह ल महापा लकेनी 

केलेल पाप धुवा नंतर आ ह  आम यासाठ  नवारा राह यासाठ  केलेला आहे आ ण तो तु ह  

पाडणार आहेत. हा वषय तु ह  गांभीयाने यावा अशी तु हांला वनंती आहे. या सगळया 

वषयाच काय करणार आहेत याचा सु दा खुलासा दयावा.  पाप केल का नाह , पैसे खच केले 

का नाह  आ ण केले असतीलतर कुठ या नधीतून केलेत हे सु दा सांगाव. आम या वॉडाम ये 

आ ह  गेल  दहा वष सांगतो र ता, ेनेज, गटर, पाणी, उदयान वकसीत करायला दया. 

या ठकाणी पैसे खच करायला सगळे हात थरथर करतात. या ठकाणी पैसे आले कुठून. याला 

बेस काय आहे, कुठल टडर. आ हांला एखाद काम करायला नको तथ अटा पटा क न एखाद 

काम कराव लागतं. मग हे अन धकृत काम करायला कुठ या कायदयातून केलं. काय याला 

कायदा होता. ७०, ८०, ९० कोट खच झाले हे कसे खच केले. एखाद चर ऑडीट मी लावेल. 

एखाद  या यावर स मती नेमा एखादा चांगला ईिजनीअर, आ कटे ट आणा आ ण या 

ब डींगला कती खच झाला तो सांगा. क  दयाना दुधका दुध पाणी का पाणी. ठक आहे ८० 

लाख नाह तर १० लाख केला, का केला. चुक चा केला ना, का केला.  कुठ या कायदयाने केला, 
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कसा केला. काय नयमावल  लावल , काय अ ट लाव या. कोण तो कॉ ॅ टर, कोण तो 

अ धकार  होते. एखाद काम करायला तु ह  दहा टेबल फाईल फरवता, सहा-सहा मह ने टडर 

पास होत नाह  आ ण इकडे वदाऊट, काय चाललं आहे. हणजे हा पा लकेचा कुठ या 

हशोबाने वापर क न घेतोय हे सु दा बघ याची आता वेळ आलेल  आहे. हणून या वषयाच 

गांभीय ल ात घेवून, कोणाचा दबाव, कोणाचा फोन, कोणाचे ेशर हे जाणुन घेणार नाह . याच 

मला लेअर उ तर आल नाह तर मा याशी गाठ आहे, थांबतो.                      

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. महारा  औदयो गक 

वकास महामंडळाकडून प.ं च.ंमहानगरपा लकेकडे कती भूखंड ह तांतर त कर यात आलेले 

आहेत? उ तर आहे ५३ भूखंड.  या सव भूखंडाचे ताबे आपण कधी घेतले आहेत? उ तर आहे 

सोबत याद  जोडलेल  आहे. येक लॉटचे ेञ कती व कधी ता यात दे यात आले आहेत? 

उ तर आहे सोबत याद  जोडलेल  आहे. न मांक आठवा या यातुन तु ह  वगळलेला आहे. 

तो न असा आहे- महारा  औदयो गक वकास महामंडळाने ता यात दले या भूखंडांपैक  

कोण या भूखंडांम ये अन धकृत काम केलेले आहे? या नाच उ तर तु ह  दलेले नाह . 

जाणुनबुजून हे उ तर तु ह  लपवलेल आहे. येक भूखंडाम ये अन धकृत बांधकाम आहेत. या 

सभागृ हा या समोर अ त मण झालेल आहे का नाह  हे तु ह  कबुल करत नाह त आ ण याच 

उ तरह  दलेल नाह . या सव नाचे उ तर तु ह  फ स दोन पानी ल ट आहे यापे ा 

काह ह  उ तर नाह . आम याकडून मा हती या शासनाने लपवलेल  आहे. शंभर ट के 

लपवलेल  आहे. एक ल ट महापा लकेनी दलेल  आहे व मा याकडे तीन ल ट आहेत. एक 

ल ट कॉप रेशनने दलेल  आहे, दुसर  ल ट एमआयडीसीकडून मी आणलेल  आहे. तीसर  

ल ट अमोल थोरात हणून आहेत यांना पण कॉप रेशनने दलेल  आहे. एमआयडीसीने 

दले या ल टम ये ४३ लॉटला ताबा दलेला आहे. आता मा याकडे ल ट दलेल  आहे 

या माणे ५३ लॉट ता यात दलेले आहेत. एमआयडीसीची पुव  दलेल  ल ट आहे याम ये 

७० लॉटचा ताबा घेतलेला आहे. शॉक न आहे हेर  शॉक न. कती लॉट ता यात घेतले हे 

सु दा एमआयडीसी एक सांगत,े महापा लका एक सांगत.े हणजे तु ह  कॉप रेशनचे कुणाकडेह  

फेरफार क  शकेलेले नाह . तुम याकडे ऍडमी न टेशनम ये फाई ह ऍड मनी ेशन आहे. 

क मशनर, अ तर त आयु त, सहा.आयु त, शासन अ धकार , नायब तह सलदार असं असून 

सु दा तुम याकडे ल ट सु दा नाह. एक एक लॉट कती वे.फुटाचे आहेत आ ण याची 

ल ट सु दा नाह . ८३, ८४, ८५ या काळात आप याकडे अनेक भूखंड एमआयडीसीने ता यात 

दलेले होत.े यावेळी रजनल ऑफ स मु ंबई होती. आता रजनल ऑफ स पु याम ये आलेलं 

आहे. तथ सु दा ल ट नाह  हणजे कोणाकडेह  न द नाह . या अनेक लॉटम ये अ त मण 

झालेले आहे हे शासन ऍ से ट करत नाह . आमचे न अ धका-यांनी सर एसल  घेतलेले 

नाह . आप या लॉटमधला एक लॉट दुस-या माणसाने घेतला तर  आपण परत परत कोटात 
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जातो. हजारो पये खच करतो. हा तर दहा लाख वे.मी.चा हशोब आहे आ ण हे ॉपल  

नेमक आलं नाह . लाखो पये आपण ऍड म न ेशनम ये खच करतो आ ण आपण आपल  

वत:ची ॉपट  सेफ क  शकत नाह त. या ल टम ये भू म आ ण िजंदगी, क सलटं सी 

नगररचना अनेकवेळा मी सांगीतलेल आहे भु म िजंदगीकडे तुमच ल  नाह . भु म आ ण 

िजंदगी डपाटमटम ये पैसे मळत नाह  हणून कोणी अ धकार  जायला तयार नाह त. अनेक 

अ धकार  नगरसेवकांकडे येतात, आ हांला थाप य दया, ऑ ॉय दया, हा वभाग दया तो 

वभाग दया हणतात पैसे दयायला तयार असतात पण भु म आ ण िजंदगीम ये जायला 

कोणी तयार नाह त. भू म आ ण िजंदगीच कधी इ ा चरतर  आयु त साहेब बघीतलं का. 

माणस काम करायला नाह त, जागा नाह , आ ण कोणाचाह  एक दुस-याशी ताळमेळ नाह . 

याच माणे आप या ॉपट मधुन ९ कोट  पये येणे आहे ते गेल  दहा वष झाले आपण वसुल 

करत नाह त असं भु म आ ण िजंदगी डपाटमटच काम आहे. या ल टम ये चंचवड एच-ए 

आठ हजार वे.मी. ऍटो ल टर आ ण समा व ट रका या जागा, कुठ या रका या जागा 

आहेत काह  वषय नाह . आ ह  डटे स मागीतल होत तु ह  दोन वा यात, चार वा यात 

उ तर दलेलं आहे. भोसर  जे-१२ नं. १८ हजार वे.मी. आढळून येत नाह . तसेच भोसर -एस-

५१, १४०० वे.मी. अ त मण काह  कंपनीचे प के बांधकाम. दुसर  कंपनी बांधकाम करत.े 

कशा कारे आपण काम करतो. आप याच कंपौडम ये दुसरा माणुस प के बांधकाम करतो तर  

आप याला मा हती नाह . भोसर  ट -५५, ९४६०० वे.मी., कायशाळा गुलाबपु प उदयान व 

उदयान कायालय, वॉचमेन केबीन. कधी ता यात आलं मा हती नाह . भोसर  एस-३९, ४०७६ 

लॉट रकामा, कधी ता यात आला मा हती नाह . आकुड  जी-१, २५१६८ साई उदयान आता 

याम ये मला फ त एक न वचारायचा आहे. या साई उदयाना या ब ल, ठक आहे 

नगरसेवकांनी बांधायला सांगीतलं. आ ह ह  िजनीअरला सांगतो पण िजनीअरनी बांधल कसं. 

मी सु दा तांबे साहेबांना सांगीतल हाणुमान मंद र हणुन मा या वॉडात लॉट आहे या 

लॉटम ये शेड टाकून दया तर पह ल हो हणाले. नंतर हणाले मी बांधु शकत नाह . 

बांधलतर मा यावर कारवाई होईल, अन धकृत होईल आ ण पाह जेतर दुसर काम क न या. 

एक अ धकार  मा या सार या सनीअर कापॉरेटरला अन धकृत बांधकाम क  शकत नाह  

हणून सांगतो मग दुसरे अ धकार  कसे काम करतात. याची चौकशी करताना तु ह  काय 

करणार, यू. िजनीअरवरती कारवाई करणार. आप याकडे असं आहे कधीह  

यू. िजनीअरवरती कारवाई करायची आ ण कारवाई केल  हणून सांगायच. याला कने ट हल  

यु. िजनीअर, डे. िजनीअर, एि झ यूट ह िजनीअर, ऍडीशनल क मशनर, क मशनर 

सवजण जबाबदार आहेत. मला सांगीतल शेड बांधु शकत नाह  हणून एक अ धकार  

र पॉ सीबल नाह  तर सव अ धकार  र पॉ सीबल आहेत. यासंदभात एि झ युट ह 

िजनीअरनी एक पञ पाठवलं आहे. (इं जी पञाचे वाचन केल)े. आता हे चर डमॉल श 
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कराय या ऐवजी तु ह  काय केलं आ ह  ए सचज क .  दड लाख बांधकाम अन धकृत 

हणून कोटाने ड लेअर केलं आ ण ते पाडायला सांगीतलं. जे ल तु हांला आहेत ते जनरल 

नागर कांनाह  पाह जेत ते तु ह  करत नाह त. साई उदयानाला तु ह  ल करताना बाक  

नागर कांनाह  रे युलराईज करा. तुमची चुक लप व यासाठ  तु ह  रे युलराईज करणार 

नागर कांनी केलेल  चुक तथ पण तु ह  असे करा. आकुड  जी लॉक ३-अ,११५६८८ बड हॅल , 

हॉकसझोन अ धकृत केले का. मग येथे केलेतर बाक  वॉडात का  नाह  केलं. गेले तीस वष या 

जनरल बॉडीम ये मी ऐकतो हॉकस झोन करणार, हॉकस झोन करणार. तु ह  दोन वॉडात 

हॉकस झोन केल बाक या वॉडात तु ह  हॉकस झोन का केलं नाह. हे हॉकस झोन 

ऑफ शअल आहे का अनऑ फशीअल आहे हे सांगा. आकुड  डी-१, १२ नंबर ९९५४ खडीम शन,  

झोपडप ी ताबा दनांक आढळून येत नाह . यानंतर आकुड -जेपी-१३२, ३८५६ वे.मी. हंदु 

क शन आ ण तीभा क शन हे हंदु क शन आ ण तीभा क शन काय 

आहे. कशाला यांना लॉट दलेले आहेत. भाड घेता का नाह  का फुकट कोणीतर  सांगीतल 

हणून दलं आहे. आ ह  डटेल मागीतल होत तु ह  एका वडम ये उ तर दलं. हणजे याची 

न दच तुम याकडे नाह . मागे आ ह  पेपरम ये वाचल क  एका उदयानाम ये फाई ह टार 

हॉटेल उभा आहे. हे खरं आहे का हे सांगा आ ण खरं असेलतर कसंकाय उदयाना या 

रझ हशनम ये फाई ह टार हॉटेल आहे. लॉट नंबर बीजीपी-११९ डीवाय पाट ल उदयान हे 

दलं आहे का डीवाय पाट लला. लॉट नं. ५६ १०७ जी आकुड  २००० वे.मी. डीवाय पाट ल 

शाळेचे मैदान. यावेळेला मी कॉप रेशनला वचारल यावेळेस ते हणाले असा लॉट दलेलाच 

नाह . मग पेपरम ये का येत.ं डीवाय पाट लला दलेल आहे का नाह  हेह  सांगा. दलेल 

असेलतर कसं दलेल आहे. याम ये कुठेह  समरॅल ट  नाह . तु हांला तीस वषात हे सव लॉट 

डे हलप करता आले नाह  का. का नाह  तु ह  डे हलप केलं. तुम याकडून तीन लॉट 

एमआयडीसीने परत घेतलेले आहेत. एमआयडीसीने महापा लकेशी कोणताह  पञ यवहार केलेला 

नाह . एमआयडीसीने महापा लकेला वकासासाठ  जे भूखंड दले होते यातील ९० ट के 

भूखंडावर वकास केलेला आहे. एमआयडीसीकडून भूखंडाबाबतचा कोणताह  पञ यवहार 

महापा लकेशी झालेला नाह  हे तुमचे उ तर आहे. आता अजीत देशमुख, ादे शक अ धकार  

एमआयडीसी काय हणतात- एमआयडीसीने दलेल  जागा १० ट के जागा ह  शासक य 

नयमानुसार वृ  लागवडीसाठ  ठेवावी लागत.े यापे ा जा त जागा अस यास ती ता यात 

घेणार आहे. या जागेवर एखादा उदयोग उभारता येईल यासाठ  य न केले जाणार आहेत. 

बुधवार  भोसर  एमआयडीसीतील तीन ओपन पेस भूखंड ता यात घे यात आले आहेत. तु ह  

हणतात क  यांनी लॉट कुठलेह  ता यात घेतलेले नाह  आ ण अिजत देशमुख हणतात क  

ता यात घेतलेलं आहे. भोसर  एमआयडीसीमधील एस लॉक मधील ओएच-४३, ओएच-३७, 

ओएच-२७ असे तीन भूखंड महामंडळाकडून ता यात घे यात आलेले आहेत. आजुबाजू या 
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उदयोगाशी व था नक लोकांशी चचा क न एमआयडीसी या अ धका-यांनी हे भूखंड ता यात 

घेतले. हे भूखंड ता यात घे यासाठ  महानगरपा लका अ धका-यांना बोलव यात आले होते माञ 

यापैक  कोणीह  हजर राह लेल नाह . आता खरं काय आहे, कमीशनर ले हलचा माणूस 

आ हांला टेटमट देतो. कुठ याह  लॉटचा आ हांला पञ यवहार झालेला नाह , कुठलाह  लॉट 

ताबा दला नाह  आ ण एमआयडीसीचे चफ ऑ फसर हणतात क  आ ह  तीन लॉटचा ताबा 

घेतलेला आहे आ ण या तीन लॉटचे यांनी नंबर ंग दलेले आहे. आ ण असं हणलेल आहे 

आ ह  ताबा घेताना महापा लके या अ धका-यांना बोलवल होतं ते कोणीह  हजर झालेले नाह . 

या ॉपट  म ये जे अन धकृत बांधकाम झालेले आहे या याब ल आता तु ह  काय करणार. 

तु ह  हे कस करणार हे सांगाव, कुठला लॉट आप याकडे आहे कुठला नाह . याचा 

आप याकडे मॅप नाह , याद  नाह , काह  नाह  आ ण या लॉटम ये अन धकृत बांधकाम 

चालले आहे याला कोण जबाबदार आहे. तीन चार मोठे लॉट एमआयडीसीचे आप याला 

ओपन मळालेले होत.े आता या ठकाणी झोपडप ी झालेल  आहे. कोण जबाबदार आहे. आता 

या झोपडप ीला पुनवसन करावे लागेल. हणजे या लॉटम ये आपण झोपडप ी होऊ दल  

यानंतर आता झोपडप ीच पुनवसन करायच. पुनवसन कर यासाठ  एमआयडीसी तयार आहे 

पण आपण हणतो एमआयडीसी तयार नाह . या लॉटला स यूर ट  अपॉ ट का केलेल  नाह . 

करोडो पयाचे लॉट आहेत आ ण याम ये ऍ शन का घेतले नाह . येक लॉटचे आ हांला 

डटे स पाह ज.े या या ठकाणी अन धकृत बांधकाम झालेल आहे या ठकाणी अ धका-

यांवरती काय कारवाई करणार. कोण र पॉि सबल आहे. ऍ शन काय घेणार याब लह  सांगा. 

यासाठ  एक चौकशी स मती नेमा. तुम या चौकशी स मतीच काह ह  होणार नाह  मी गेल  

तीस वषात पह या वषापासून आतापयत बघीतलं आहे. चौकशी स मती नेमणार, चौकशी 

स मती या मबरला पैसे दले क  ते लोक पाच पाच वष काह ह  रपोट देणार नाह त, 

कुठ याह  चौकशी स मतीचा रपोट आतापयत आलेला नाह  आ ण चौकशी स मतीम ये 

रझ ट आला आ ण तु ह  दोषी ठरवलं तर  जनरल बॉडी माफ करणार. अनेक अ धका-याचे 

कर शन ू झालेल आहे आ ण आयु त जनरल बॉडीम ये हे अ धकार  दोषी ठरले असून सदर 

अ धका-यांवरती कारवाई कर यासाठ  महानगरपा लका सभेपुढे ताव देतात. 

महानगरपा लकाम ये जे लोकल ल डरचे काह  ल डर यास परवानगी देणार नाह त सुपार  

घेवून या अ धका-यांना वाचवणार.  

मा. शतल शंदे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. माग या जीबीम ये 

नो तर दले होती ती या जीबीला घेतल  याचे उ तर अशा कारे आलेल  आहेत क  

जेणेक न अ धका-यांनी या नाच ऑपरेशन केलं आ ण वेगवेगळया कागदावरती वेगवेगळया 

नाच उ तर दल आ ण वेगवेगळया वभागामाफत दलेलं आहे. खरंतर सव ना या 

उ तरावरती खाल  आयु तां या सहया ह या हो या पण या नाह त आ ण जे न वचारले 
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यापैक  येकाच उ तर वेगवेगळया कारे दशाभूल करणारे आहे. पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेकडून जी लॉटची याद  दल  गेल  आ ण एमआयडीसीकडून जी याद  आल  

याचे ेञाम ये आ ण लॉट मांकाम ये भरपूर तफावत आहे. एखादा सद य ज हा न 

वचारतो तो काह  व हतासाठ  वचारत नाह  याचा असा अथ काढला जातो क  यास दशाभूल 

करा आ ण काह  उ तर क  नका आ ण पुढ यांची कामच सोडून दयाव न वचारायच आ ण 

उ तर मागायच.ं मला फ त या यातून एकच मा हती दल  गेल  क  अन धकृत बांधकाम 

फ त लॉट  नं. २९ म ये झालेल आहे. आ ह  नाम ये असं उ तर वचारलेलच न हतं. क  

२९ नं. लॉटम ये काह  अन धकृत बांधकाम झालं आहे हणून. एमआयडीसीकडून आप याला 

कती लॉट ह तांतर त झाले आहेत याची मा हती मागवलेल  होतीतर या वभागाशी संबंधीत  

नाह  हणून ई- ेञीय कायालयाच पञ आहे. ई- ेञीय कायालया या अ धका-यांनी जे पञ 

दलेल आहे तर  यांना पुण पंपर  चचंवड महानगरपा लकेची मा हती दयायचे अ धकार आहेत 

का. आ ह  न पंपर  चंचवड महानगरपा लका आयु तांना व महापौरांना वचारला होता. 

ेञाम ये ७०-७० हजार चौ.मी.ची तफावत आहे. एका म ये असं दाखवल जातं क  साधारण 

३७८ चौ.मी. ेञ आप याला १९८४ रोजी मळालेल आहे आ ण एमआयडीसीकडून तेच ेञ दड 

लाखा या आसपास जातं. याच माणे पुढचा जो आमचा न होता महारा  औदयो गक 

वकास महामंडळाकडून ता यात घे यात आले या भूखंडांम ये स य:ि थतीत कोण या कारचा 

वापर कर यात येत आहे? या यात पण फ त लॉट न. २९ चाच उ लेख केलेला आहे. बाक चे 

लॉट आहेत कुठं का दलेच नाह त. अशा कारे उ तर का दल  गेल . हणजे अ धका-यांना 

आ ह  वचारलेले न समजत नाह त का आ ह  जे न केलेत ते आ हांला समजले नाह  

हणून आ ह  काह  केलं. अशा कारची उ तर का दल  गेल  या या मागचा उ ेश मला 

सांगावा. आताच द तादादा साने यांनी सुर े वषयी मु ा माडंला होता. मा या मा हतीनुसार 

दहा कमचा-यां या वर जर कमचार  असतीलतर तु हांला पसारा लायसे स आव यक असतं 

आ ण आज शहराम ये ववीध या सोसायटया आहेत तेथे जर  वॉचमेन, सुर ा र क ठेवायचे 

असतीलतर पह ल कोटेशन बघीतल जातं, पसारा लायसे स आहे का नाह  तेह  बघीतल जातं 

आ ण यां या चा र याचा अहवाल आहे का नाह  ते बघीतल जातं. आज एवढ  मोठ  

महापा लका आहे आपण येथील जनते या सुर ेची हमी घेतो मग आपले अ धकार  या गो ट  

का बघत नाह त. या या मागे काह तर  गौडबंगाल आहे हे तर नि चतच आहे. काह  राजक य 

पुढा-याचे पण या याम ये गॉटमेट असेल हे नि चत आहे. या गो ट ची तपासणी केल  गेल  

पाह जे. आयु तांनी या नाच उ तर दल क  चौकशी स मती बसवू. चौकशी स मतीचा 

अहवाल आ यानंतर कारवाई क . मीतर हणतो क  चौकशी स मतीचा अहवाल याय या 

आ दच कारवाई सु  करावी. कारण आताच आमचे आर.एस.कुमार, ये ठ नेते यांनी सांगीतल 

क  गेल  तीस वष हेच करतात. चौकशी स मती होती, नकाल येतो आ ण दाबला जातो. २९ 
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नंबर या लॉट संदभात मला मा हती दल  गेल  पुण एमआयडीसीकडून आप याला जेवढे 

लॉट आलेले आहेत याची मा हती वचारलेल  होती. आयु तांनी याच पञावर सहया केले या 

आहेत फ त लॉट नं. २९. मलातर असे वाटते क  हा चचचा वषय बनला लॉट नं. २९. 

फ त एमआयडीसीकडून तेवढाच लॉट मळाला का याची पण मा हती दयावी. बाक या 

लॉटची मा हती दलेल  नाह . रकामे दहा लॉट दाखवलेले आहेत ते रकामे आहेत का नाह त 

हे कोणालाच मा हती नाह . द ताकाका सानेनी मगाशी जे सांगीतल लॉट नं. २९ वर जे 

अ धकृत केल जाईल कंवा तथं जो नयम अवलंबला जाईल लॉटची फेरबदल क न याला 

वाचवल जाईल तसे पंपर  चंचवड शहराचे जेवढे पण अन धकृत बांधकाम आहेत यां यासाठ  

पण तोच वचार करावा आ ण जोपयत चौकशी स मतीचा अहवाल येत नाह  आ ण कारवाई 

होत नाह  तोपयत अन धकृत बांधकामावरती हातोडा चालऊ नये ह  आ ह  वनंती करतो 

आ ण द ता काका साने यां या या गो ट ला आ ह  वत: समथन करतो क  अन धकृत 

बांधकामासाठ  आ ह  उभे राहू. जय ह द, जय महारा . 

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. एमआयडीसीने जे 

लॉट आप याला दलेले आहेत यासंदभात मा हती मागवल  ती ब-यापैक  दलेल  आहे. ४० 

लॉट महापा लके या ता यात आहेत. या ४० लॉटम ये ब-याच ठकाणी झाड वगैरे लावलेले 

आहेत, गाडन केलेले आहेत व ते वापर यात आलेले आहेत. पण काह  असे लॉट आहेत ते 

रकामे लॉट आहेत आ ण रकामे लॉट एमआयडीसी परत घेत आहे. आप याला जे लॉट 

दलेले आहेत या लॉट वरती झाड लावायला हवेत या मताशी दुमत नाह . झाड उदयान 

वभागाने लावलेले आहेत ते मी वत: पाह लेल आहे. काह  काह  लॉट ओपन आहेत 

या ठकाणी प ते खेळ याचे काम चाललेले होते हे पाह लेल आहे. काह  काह  ठकाणी ख डे 

खोदलेले आहेत यात झाड लावलेले आहेत पण ते सु दा यवि थत दसत नाह त. 

एमआयडीसीने मोठमोठाले लॉट आप याला दलेले आहेत आपण झाड लावल . झाड कुठल  

लावायची, कुठल  नाह त, अशी झाड लावल  पाह जेत क  ते दुम ळ झालेले आहेत. या झाडाची 

मा हती कोणाला नाह , वदया याना नाह त. आज काह  अशी झाड आहेत या झाडाची नाव 

सु दा माह त नसतात. गे या आठवडयाम ये तानाजी शंदे साहेबां या कानावर वषय 

टाकलातर यांनी ताबडतोब दुस-या दवशी मट ंग घेतल  मी यांचे ध यवाद मानतो. आयु त 

साहेब, मी वनंती करतो क  या शहराम ये दु मळ वृ ाची झाड पाह जेत. जेणेक न बाहेर या 

गावातील मुलं ते बघतील. या ठकाणी चंच आहे, र तचंदन आहे, कापूराची झाड आहेत, उदाची 

झाड आहेत, ा ाची झाड आहेत, रावधुप आहे असे बरेचसे क येक झाड आहेत. झाड अशी 

आहेत क  या झाडाची नाव सु दा आपण ऐकतो. म यंतर  मी एका काय माला गेलो होतो 

रा य सेवासंघाचा काय म होता. या काय माम ये मला काह  जणांनी हणाले खाडे साहेब 

तु ह  वृ ा धकरणाम ये इतक वष काम करता. तु ह  शहराम ये झाड चांगल  लावलेल  
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आहेत, गाडन सु दा आपल  चांगल  आहेत. जी झाड लावलेल  आहेत या झाडांची नाव आज 

कोणाला सांगता येणार नाह त. शोकांतीका अशीच आहे मी गेल  दोन वष झाल  सांगतो क  

येक झाडावरती नेम लेट लावावी या झाडावरती ते कुठल झाड आहे या झाडाच नाव या 

शहरात या नागर कांना कळाव. काह  झाड अशी आहेत क  याचा औषधासाठ  उपयोग केला 

जातो. आज टे को कंपनी या बाजूला आपण उदयान वकसीत केलेल आहे या ठकाणी 

आयुवद क औषध दल  जातात अतीशय चांगल ते गाडन आहे. असे बरेचसे लॉट आपण 

डे हलप क  शकतो. यासंदभात यावेळेस चचा केल  असता शंदे साहेबांनी ताबडतोब आदेश 

दलेले आहेत. आयु त साहेब आपण ताबडतोब सुचना दयावी क  हे गाडन वकसीत झाले 

पाह जे. ते पण असे क  येक ठकाणी दहा दहा, पंधरा पंधरा गाडनचे बेट तयार झाले पाह जे 

जेणेक न देशाम ये असल कुठच नाह . मी स क मला गेलो या ठकाणी सु दा असं बघ याचा 

य न केला. बाहेर या रा याम ये, बाहेर या देशाम ये या प दतीने आहे तशा प दतीने 

आपले शहर कसे होईल या ि टने आ ह  य न करतो. असे बेट लवकरात लवकर तयार झाले 

पाह जेत. यासंदभात मा.अ तर त आयु तांनी वभागाला सुचना दले या आहेत परंतु बजेटची 

अडचण असेलतर याबाबत आयु त साहेब आपण ताबडतोब सुचना दया यात. ब-याचशा 

एमआयडीसी या लॉटम ये झोपडप या झाले या आहेत. झोपडप ी हा मा या िज हाळयाचा 

न आहे. मी झोपडप ी स मतीम ये यावेळेस काम करत होतो यावेळेला शहरामध या 

झोपडप यांची सं या पाह ल .  ब-याचशा भागाम ये क सरकार पैसे दयायला तयार आहे परंतु 

आपले काह  डपाटमट आहेत ते या यावरती ल  क त करत नाह त. महापा लके या 

जागेवरती झोपडप या झाले या आहेत या झोपडप यांच पुनवसन महापा लका करत.े 

एमआयडीसी या जागेवर या झोपडप या झाले या आहेत या झोपडप यांच देखील पुनवसन 

झाल पाह जे या मतांशी मी आहे. यासंदभात मी मागे पञ यवहार करायला लावला होता. 

आज देखील मी एमआयडीसीम ये गेलो या ठकाणी जे अ धकार  आहेत यां याशी चचा केल . 

आप याकडे एमआयडीसी भागाम ये काह  झोपडप या आहेत याच पुनवसन कर यासाठ  

आपण का य न करत नाह त. आपण एनओसी देत नाह त आ ण आपण हणतो क  

एमआयडीसी पुनवसन करेल तर ते हणाले असं काह  नाह  आपल  क पना होती क  आपण 

पुनवसन करायच. महापा लकेनी ते पुनवसन करायच घेतलंतर महापा लकेला आ ह  सहकाय 

क  परंतु महापा लकेनी तसा ताव पाठवावा असं यांनी सांगीतल आहे. क सरकार, 

रा यसरकार असेल ते याला मा यता देतील असा अंदाज आहे परंतु आपण य न केले 

पाह जेत आ ण हे य न केले का याची देखील मला मा हती पाह ज.े या या जागेवर 

झोपडप या झाले या आहेत या झोपडप याच पुनवसन कर या या हेतूने आपण काह  य न 

करतो का याची सु दा मला मा हती पाह जे. काह  जागेम ये अ त मण झालेल आहे. 

नि चतच ते अ त मण काढून या जागा आप या ता यात या, या ठकाणी झाड लावा 
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आ ण येक झाडाला नाव लावल  पाह जेत हे देखील अतीशय गरजेच आहे. शहराम ये जेवढे 

उदयान असतील या उदयानामधील झाडाना नाव लावल च पाह जेत अशी सूचना करतो आ ण 

जा त वेळ न घेता माझे दोन श द संपवतो. 

मा.सुरेश हेञे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. उदयानामधील 

अन धकृत बांधकामावरती नो तर आहेत. मी या वषयी असं बोलू शकतो क  पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या ह ीतील उदयानाची सं या १७८ दलेल  आहे. याम ये समा व ट गावाम ये 

जे तळवडे, चखल , मोशी, च-होल  या ठकाणी कती उदयान झालेल  आहेत. मा या 

माह ती माणे या ठकाणी एक छोटस इं दरा उदयान झालेल आहे. मोशी, च-होल ला उदयान 

झालेल नाह . या ठकाणी उदयान का होत नाह त, आपला नगररचना वभाग का कायरत 

नाह . तेथील नागर कांना या सोईसु वधा नको का. का या ठकाणचे तनीधी कमी पडतात का 

अ धकार  वग कमी पडतो याचा वचार होणे गरजेचे आहे.  यां या ठकाणी उदयान आहेत ते 

नि चत पुढची उडी मारणार. हे काम नागर कां या सोईसु वधाकर ता कर याचा माणस 

असेलतर ते नि चत पुढची उडी मारणार. आप याकड बजेट चांगल आहे मग अशा गो ट  

करताना या गो ट  जर नागर कां या फायदयाशी कंवा शहरा या पयटना या ि टने जर 

यो य असतीलतर कायदयाम ये थोडाफार बदल कंवा नयमावल त बसून आपण ते अ धकृत 

करणं मलातर  यो य वाटत. या शहरा या बाबतीत अनेक सांगता येईल. पयटन ेञाचा 

वकास केलातर लांडेवाडीम ये शव ृ ट  आहे ती अ धकृत हणायची का अन धकृत 

हणायची. परंतु शहरा या सुशोभीकरणाम ये आज याची भर पडलेल  आहे. फुटपाथ या 

कडेनी ती शव ृ ट  केलेल  आहे परंतु राञी या लाईट यावेळेस कंवा दवसा पहा अतीशय 

चांगला पॉट दसतो. शहरा या ृ ट स दयाम ये ह  भर व कामे झालेल  आहेत.  असच शांत 

शतोळे यांनी सांगीतल गाडनम ये शव ृ ट  उभारलेल  आहे. उदयानाम ये जी यायामशाळा 

आहे ती जूनी आहे असं पञ दलेल आहे ती पाडून नवीन करायची आहे असा एक माणस 

आहे. साई उदयानाम ये साई मंद र आहे मी अनेकवेळा या ठकाणी जातो, हजारो नागर क 

या ठकाणी दशनासाठ  येतात कंवा एक चांग या कारच वरंगूळाच साधन हणून 

या ठकाणी वावरतात. यावेळेस हे आप याकड का नसावं, आप या भागाम ये का नसाव 

अशी एक मनाम ये खंत वाटत.े चखल , मोशी, च-होल  या ठकाणी कमी कोण पडलं याचा 

वचार आपण सु दा करायला पाह ज.े येक भागाला उदयान असाव अशी माझी इ छा आहे. 

पुव  परदेशी साहेब होते यावेळेस संक प घेतलेला होता. यानंतर जाधव साहेबांनी या ि टने 

पु ढे पाऊल उचलल त परंतु या जागा मळत नाह त, नगररचना वभाग नि चत कमी पडत 

आहे. आर ण ता यात मळत नाह त. आर ण ता यात घेत यास या ठकाणी उदयानाला 

बजेट दल जाईल. इतर ठकाणी या माणे कपात केल  जाईल. आप याकडे दुसर एक 

उदाहरण दयायच झालतर घरकुल क प आहे. आडीच एफएसआय नसतानाह  आपण 
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बांधकाम केल. गोरगर ब या ठकाणी रहायला येतात, आलेले आहेत. आपण या 

शहरवासीयांक रता तो लाभ दलेला आहे. या ठकाणी उदयान केलतर ते नागर कां या 

फायदयाचच आहे. आज आम या भागाम ये हजारो नागर क अन धकृत काम करतात 

कोणा या मनात आहे यांच पाडाव. कायदयात कुठेतर  बसुन आपण शासनाला वनंती केलेल  

आहे क  ह  बांधकाम ऑथोराईज करा. पुव या सरकारने कंु टे स मती नेमल  या स मतीने 

अहवाल तयार क न दला तो या सरकारकडे आला या सरकारने तो १५ डसबर २०१६ पयतची 

कामे नयमीत कर याचा नणय घेतला परंतु कोटाने अशी अट टाकल  क  आम या परवानगी 

शवाय पुढे जायचे नाह . कोटात शासन गेलेतर नयमावल म ये काय बदल करणार हणनू 

कोटाने वचारलं. यानुसार शासन नयमावल  क न परत कोटात गेलेल आहे याचा नणय 

लागेल. तसेच आप याकडे हे काम केलेलं आहे ते कसं नयमीत करता येईल हे बघीतलेल 

आहे. कारण हजारो लाखो नागर क भ व यात याचा लाभ घेणार आहेत. अनेक लॉटम ये 

झोपडप ी आहे. साई उदयानसारखा मोकळा लॉट राह ला असतातर तेथे झोपडप ी झाल  

असती. एखाद  चांगल  क पना नगरसेवक कंवा तनीधी माफत येत असेलतर या ठकाणी 

काह  गो ट  होत असतीलतर ते नि चत नयमीत कर या या ि टने आपण य न केला 

पाह जे. माझी आपणास वनंती आहे क  एमआयडीसीची आ ण आपल  औदयोगीक मट ंग 

माग या मह याम ये झालेल  होती मी या मट ंगला होतो. इंगळे साहेब पण होते यावेळेस 

वषय आला एफ-२ लॉक मधील फायर टेशनचा ते हणाले आ हांला काह  माह ती नाह . 

इंगळे साहेब हणाले आ ह  तुम याकडे लॅन सादर केला. इतका न काळजीपणा 

एमआयडीसी या लोकांचा आहे. हे आ हांला आज अनुभवयला मळाल आहे. यांनी अशी उ तर 

दलेल  आहेत हे आमच नाह , ते तुमच आहे. एमआयडीसीचा वकास आप याला करायचा 

आहे.  पो युशन या बाबतीत बोललो होतो. एमआयडीसीम ये ेनेज स ट म राब वल  नाह  

यांनी ती करायला पाह जे होती. महापा लकेच नाव खराब होतं, यांच नाह . या ठकाणी आपण 

आप या नागर कां या सोई या ि टन चांगल करत असतो याचा आपण नि चत वचार केला 

पाह जे. एमआयडीसीम ये अनेक ओपन लॉट आहेत. या ठकाणी चांग या कारे झाडे वगैरे 

लावल तर कंवा शहरा या ि टने या ठकाणी कशी चांगल  काम करता येईल याचा वचार 

केला पाह जे. या ठकाणी बांधकाम ओपन पेस आ ण ऍमे नट म ये बदल क न कर याचा 

य न आहे. आपण याबाबत नि चत ठराव दला असेल याबाबत मला शंका नाह  परंतु हे 

शहरा या ि टने चांगल आहे. या या आव यक गो ट  नागर कां या फायदया या आहेत 

या करा यात जे काह  होत आहे या बाबतीत नि चत आपण वचार करावा अशी मी 

आपणास वनंती करतो, ध यवाद. 

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी सद यांनी 

काह  न वचारलेले आहेत. याचे उ तर शासनाने सोई करपणे टाळलेले आहेत. आज 
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सगळयांनी सांगीतले पंपर  चंचवड महापा लका ह ीम ये अन धकृत बांधकामाचा न हा 

यायालयीन आहे. तो यायालयीन न असताना अन धकृत बांधकाम करणे हणजे क टे ट 

ऑफ कोट होत.े नागर कांनी बांधकाम केल  यांनी क टे ट केलं. परंतु शासक य अ धकार  

असताना आपण क टे ट क  शकता का याचे उ तर इंगळे साहेबांनी दयायचे आहे. खरंतर 

इंगळे साहेब तु हाला असं वाटत असेल चाललेला दवस ढकलतोय, तु हांला हाटचा ञास आहे 

आ हांला मा हती आहे. परंतु तु ह  जर रटायड होऊन गेलात कंवा राजीनामा दला आ ण 

उदया एखाद  चौकशी लागल तर तुमची सुटका या यातून नाह . कोणासाठ  आ ण कशासाठ  

तु ह  एवढ  र क घेता हे आ हांला कळत नाह . मा.आयु त साहेब, मा.महापौर साहेब, आपण 

उमेदमा यतेवरती बांधकामाचा हा वषय करतो. अ यंत ल जा पद ह  गो ट आहे. मोशन 

वगैरे उमेदमा यतेवरती झालं हे समजु शकतो. परंतु उपसूचना दलेल  आप यालाह  माह ती 

नाह  आप यालाह  बघाव लागल ह  कुठून उपसूचना आल , कधी झाल  अशा कारच उ तर 

तु ह  मा.शासनाला देता, एमआयडीसीला देता, पञकाराना देता क  ए सचज केलय. ३७ च े

कती वषय आ ह  आतापयत केलेत, कुठला एवढया तातडीने शासनाकडे वषय गेला आहे का 

मग या वषयाम ये आयु त साहेब, आपण काळजी यावी. ह रत लवादाचा वषय आहे. 

वतमानपञाम ये महापा लके या बात या येतात या साई उदयान मधील मंगलाताई कदम 

यां या वॉडामधील या ठकाणी नो तर आलेल  आहेत. असं असताना तु ह  प ा या ने या 

हणून तु ह वाच व याचा काम करता, का नयम तु ह  वत: बदलले हे सांगावे. जागा 

ए सचज क न यांच जर अ धकृत होत असेलतर मग अन धकृत बांधकामाम ये यांची घरे 

जातात यांनी ओपन पेसम ये आता घर बांधल  आहेत आ ण यांची पाडणार आहेत यां या 

सु दा जागा ए सचज करा. ती का उपसूचना तु ह  घेतल  नाह. वत: ज हा पालक या 

पदावरती आपण असतो, कुठ याह  प ाचे असुदेत त हा आपण सगळयाची जबाबदार  यायची 

असत ेका एकटयाची. मा.महापौर साहेब, आपण ज हा टडीआर लोड करतो, आता तो कोण 

जैन बालवेाडीमधील यांची फाईल टडीआरसाठ  पुणे महानगरपा लकेम ये होती. यांनी 

टडीआर अगोदर लोढ केलेला आहे. फाईल मंजूर झाल  नाह  हणून याला अन धकृत ठरवलं 

आ ण यां यावर फौजदार  गु हा झाला आहे. मग हा नयम तु हांला नाह  का लागु होणार. 

शासन उमेदमा यतेवरती बांधकाम करताय, याचा खुलासा आता या ठकाणी करायचा आहे.  

एमआयडीसीने तु हांला कळवले आहे. मा.मंञी महोदय सुभाषजी देसाई यां याकडे पसनल  

जाऊन वचारलेले आहे ते हणाले अशी कुठ याह  कारची परवानगी आ ह  दलेल  नाह , 

देणार नाह . असे कळवलेले असताना तुमचे काय काम चालले ईथ पॉल शींग करायच.  

नि चतपणे तुमचे काह  आथ क यवहार या याम ये आहेत का, एवढ  टका होत असताना 

कोणासाठ  करता. एवढ  अ नयमीतता असताना आपण या गो ट कडे दुल  करता तु ह  

जबाबदार आहात. नगरसेवक कोणी अडकत नाह . कती हा  पुरवायच,े केवढे लाड पुरवायचे, 
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याला काह  प रणाम आहेत का नाह . “हाम तो डुबे सनम, पा टकोभी लेके डुबग”े. गळे साहेब 

आपण खुलासा करायचा क  एमआयडीसीने आप याला काय कळवलं आहे. तु ह  अशा कारची 

उपसूचना करत असताना या उपसूचनचेी तु ह  सांगड कशी घातल . आताच करत असलेल 

तुमच बांधकाम अ धकृत आहेत का आ ण हर त लवादा या नयमा माणे तु ह  यो य आहेत 

का. द ताञय साने यांनी सांगीतले आहे क  उदया या होणा-या सगळया करणाची जबाबदार  

तुमची असेल, मग ती कायदा व सु यव था असेल कंवा अंदोलन, माच असतील. मा.महापौर 

साहेब, याचा खुलासा पाह ज.े रोज वतमानपञामधून ज हा अशा कार या बात या येतात त हा 

जसं आपले हेञे हणाले क  मा या वॉडात का नाह , लोक एकमेकांना न वचारतात. 

मॉडेल वॉड झाला आ हांला द:ुख नाह . शेजारचा कुठलातर  मॉडेलवॉड होत होता.  आम याकडे 

या भागातील काह  लोकां या लेखी त ार  येतात, आ ह  सु दा लोकांचे तनीधी व करतो. 

आ ह  सु दा काम करतो, लोकं सांगतात आ हांला नको असले या गो ट  या ठकाणी 

झाले या आहेत. पाक गला जागा नाह . र याने जाताना चेहरा, त ड र यात दसावा अशीजर 

तु ह  अपे ा करत असालतर ामीण भागात या ख डयांच काय. शहराम ये एवढ  

अ नयमीतता चालते का. मलुा-मुल ंच ेपासच े पैसे वग क न तु ह  ते बसच जं शन बांधता. 

अशा कारे एवढा अ याचार, एवढा अ याय तु ह  क  नका. आयु त साहेब तु हांला आ ह  

कळकळीची वनंती करतो नयमीत असेलतर शंभर ट के करा. पण उपसूचना देवून चोर ने 

धुळफेक क न अशा कारच कुठलह  काम याला शासनाची मा यता नाह . आयु त साहेब 

तु हांला मी आ या आ या चार मह यापुव  एक पञ दलेल होतं क  एमआयडीसीचे अ धकार  

आ ण आ ह  नगरसेवक जे या गो ट शी संबंधीत आहेत यांची एक मट ंग या. परंतु 

आजपयत तु ह  ती मट ंग घेतलेल  नाह . ज हा आ ह  एमआयडीसी या ऑफ सम ये जातो 

त हा ते अ धकार  आ हालंा सांगतात ते बांधकाम पाडा. तथले ीरसागर कायकार  अ भयंता 

आहेत ते सु दा दहशतीखाल  होत.े शेवट  शेवट तर त े रटायड हाय या आ द मह नाभर 

रजेवरच गेले. मा.महापौर साहेब, हे चुक च काम आहे अशा कारे अन धकृत काम कुठेह  होऊ 

नय.े शंभर ट के परवानगी मळाल तर तु ह  काम करा परंतु असं काम तु ह  क  नका. 

मा.महापौर साहेब, मला एका गो ट कड ेल  वेधायच आहे क  आता या ठकाणी कोरम आहे 

का. कोरम आहे का ते बघावे आ ण मगच मट ंग पु ढे यावी. या ठकाणी कोरम नाह , कोरम 

आहे का याचा खुलासा होऊ दया. 

मा. समा सावळे -  मा.महापौर साहेब, सभागृ हात कोरम आहे का याचा खुलासा करावा. 

                             (सभागृ हात ग धळ)    

 

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, सभागृ हात कोरम आहे का याचा पह ला खुलासा  

                करावा. 
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मा. समा सावळे -  मा.महापौर साहेब, सभागृ हात कोरम आहे का याचा खुलासा करावा. 

                              (सभागृ हात ग धळ)    

मा.महापौर-  बाक यांनी खाल  बसाव. खुलासा दयायला लावत.े 

                              (सभागृ हात ग धळ)    

मा.श मम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मा. द ता साने यांनी 

जी अ यासपुवक न दलेले आहेत. संपुण शहराला गेले अनेक वष भेडसावणारे न यांनी 

सभागृ हाम ये मांडला आहे. यां या या अ यासू वृ तीला खरोखरच मी दाद देते आ ण यांच 

मनापासून मी अ भनंदन करत.े मा.महापौर साहेब, खरं हणजे यांचा न वचार याचा, 

शासनाला धारेवर धर याचा उ ेश आपण सवानी ल ात यायला पाह ज.े यांनी यांची 

भु मका प ट केलेल  आहे. ख-या अथाने रा वाद चे नगरसेवक गोरगर बां या बाजून े यांचा 

पंच वाच व या या बाजूने अ यास क न बोलतात व आपल  बाजू मांडतात हे यांनी 

या ठकाणी दाखवून दलेले आहे. खरोखरच द तादादा तुमच पु हा एकदा अ भनंदन. आपल हे 

पंपर  चंचवड शहर हे अ भमान वाटाव असं गतीकडे वाटचाल कर त आहे. मा.महापौर 

साहेब, या शहराची जागतीक पातळीवर चचा चालू आहे आ ण मा.महापौर तुमचा खुप मोठा 

यात वाटा आहे. अ धका-यांनी याम ये योगदान दलं आहे.        

                            (सभागृ हात ग धळ) 

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, सभागृ हात  कोरम नाह  हे मी सांगीतलेले आहे. 

मा.महापौर-  नगरस चव यांनी सभागृ हात कोरम आहे का ते बघावे.    

(मा.नगरस चव यांनी महारा  महापा लका अ ध नयमा या करण २ नयम १ फ चे वाचन 

केले)  

मा.महापौर- सभागृ हात कोरम नस यामुळे या ठकाणी सवाचे आभार मानुन आजची सभा 

द.२०/१०/२०१६ रोजी दुपार  १.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

      ------ 

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

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

कायप का मांक – ६३ 
सभावृ तांत 

( द.२०/०९/२०१६ व द.२८/०९/२०१६ (द.ु२.०० व २.२५) ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २०.१०.२०१६                           वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
  

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.२८/०९/२०१६ (द.ु२.२५) ची (माहे-स टबर २०१६) 

तहकूब मा.महापा लका सभा गु वार द.२०.१०.२०१६ रोजी दुपार  १.०० वा. महानगरपा लके या 

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

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े   

  

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

४.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५.  मा.भालेकर अ णा दल प 

६.  मा.सौ. वाती मोद साने 

७.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

९.  मा.जाधव साधना रामदास 

१०.   मा.आ हाट मंदा उ तम 

११.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१२.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१३.  मा.बाबर शारदा काश 

१४.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१५.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१६.  मा.उ हास शे ी 

१७.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१८.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
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१९.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२०.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२१.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२२.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२३.  मा.भारती फरांदे 

२४.  मा.आर.एस.कुमार 

२५.  मा.जावेद रमजान शेख 

२६.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२७.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

२८.  मा.राजू मसाळ  

२९.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३०.  मा.नेटके सुमन राज  

३१.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३२.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

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

३५.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३६.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

३७.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३८.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

३९.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४०.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४१.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४२.  मा.शेख अ लम शैकत 

४३.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४४.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४५.  मा.सुपे आशा र वं  

४६.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४७.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
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४८.  मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

४९.  मा.सावळे समा र वं  

५०.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

५१.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

५२.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

५३.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

५४.  मा.कदम सदगु  महादेव 

५५.  मा. गता सुशील मंचरकर 

५६.  मा.कैलास महादेव कदम 

५७.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

५८.  मा.टाक अ ण मदन  

५९.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

६०.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

६१.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

६२.  मा.काळे वमल रमेश 

६३.  मा. वनोद जयवंत नढे 

६४.  मा.तापक र अ नता मि छं    

६५.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६६.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

६७.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

६८.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

६९.   मा.कलाटे वाती मयुर  

७०.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

७१.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

७२.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

७३.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

७४.   मा.जगताप राज  गणपत  

७५.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

७६.   मा.जगताप नवनाथ द तु 
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७७.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

७८.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

७९.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

८०.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

८१.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

८२.   मा.संजय केशवराव काटे 

८३.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

८४.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

८५.   मा.लोखंड ेगोर  जाकाराम 

 

या शवाय मा.तानाजी शंदे- अ त र त आयु त, मा.उ हास जगताप- नगरस चव, 

मा.तळदेकर- मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अ भयंता, मा.पाट ल, मा.पठाण - सह शहर 

अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.मान,े मा.दंडवत,े मा.दुरगुड,े 

मा.आ ट कर-सहा.आयु त, मा.कांबळे- . श णा धकार  (मा य मक), मा.कुलकण , मा.बरशे ी, 

-कायकार  अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

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

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

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या जनरल 

बॉडीम ये तर  मुत चा आ ण गॅसशवदाह नीचा दो ह  रपोट दया. हे रपोट तु ह  सादर 

करायला पाह ज.े मी हा वषय जनरल बॉडीम ये माग यावेळेस काढला होता यावेळेस मला 

असा श द दला होता पुढ या जनरल बॉडीला देणार हणून. ह  सभा पाह जेतर चार वाजता 

या पण रपोटतर  आ हांला दया. 

मा.महापौर -  रपोट काय आहे तो सगळा खुलासा करावा. रपोट दयावा. 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आमच एवढच 

हणण आहे क  रपोट दया. आता जे मबर मागतात यांना रपोट दया आता चचा करत 

नाह त. दो ह  रपोट मुत चा आ ण शववाह नीचा दया. पंधरा दवसात रपोट देणार हणाले. 

पह ल हणाले पाच दवसात देतो नंतर पंधरा दवसात नंतर पंधरा दवस. हे काय चालल 

आहे, का शासन पण या याम ये इ हॉ ह आहे का. आचारसं हता वकास कामासाठ  आहे, 

रपोट दया. रपोट १५ तारखेला देतो हणून क मट यांनी केलं. आता २० तार ख आहे तर  

रपोट दयायला पाह ज.े आचारसं हतेचा आ ण याचा काय संबंध येत नाह .       
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मा.सुषमा तनपुरे – मा.महापौर साहेब, द.२३/११/२०१६ दुपार  १.०० वाजेपयत सभा तहकूब 

करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े  

मा.अजय सायकर -  मा.महापौर साहेब, सुचनेस मी अन मोदन देतो. 

मा.महापौर -  सवाचे आभार मानुन आजची सभा बुधवार द.२३/११/२०१६ रोजी दुपार  १.०० 

पयत तहकूब करणेत येत आहे.    

            -------         

       

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

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

कायप का मांक – ६३ 
सभावृ तांत 

( द.२०/०९/२०१६ व द.२८/०९/२०१६ (द.ु२.०० व २.२५) व द.२०/१०/२०१६ ची तहकूब 
सभा )  

 
दनांक – २३.११.२०१६                           वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.२०/१०/२०१६ ची (माहे-स टबर २०१६) तहकूब 

मा.महापा लका सभा बुधवार द. २३.११.२०१६ रोजी दुपार  १.०० वा. महानगरपा लके या 

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

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े   

 

१.  मा.पौ णमा  र वं  (आ पा) सोनवणे    

२.  मा.सौ. वाती मोद साने 

३.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

४.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

५.  मा.जाधव साधना रामदास 

६.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

७. मा.आ हाट मंदा उ तम 

८. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

९. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१०.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

११.  मा.बाबर शारदा काश 

१२.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१३.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१४.  मा.उ हास शे ी 

१५.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
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१६.  मा.पवार संगीता शाम 
१७.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

१८.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

१९.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२०.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२१.  मा.भारती फरांदे 

२२.  मा.आर.एस.कुमार 

२३.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२४.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२५.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

२६.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

२७.  मा.नेटके सुमन राज  

२८.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

२९.  मा.भ डवे सं गता राज  

३०.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

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

३३.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३४.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

३५.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

३६.  मा.अपणा नलेश डोके 

३७.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३८.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

३९.  मा.जय ी वसंत गावड े

४०.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४१.  मा. साद शे ी  

४२.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४३.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४४.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
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४५.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४६.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४७.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

४८.  मा.म डगेर  वषा वलास 

४९.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५०.  मा.सुपे आशा र वं  

५१.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५२.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५३.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५४.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५५.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

५६.  मा. दा बाजीराव लांड े

५७.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५८.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

५९.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६०.  मा.सावळे समा र वं  

६१.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६२.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
६३.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६४.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६५.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६६.  मा.कदम सदगु  महादेव 

६७.  मा. गता सुशील मंचरकर 

६८.  मा.कैलास महादेव कदम 

६९.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७०.  मा.टाक अ ण मदन  

७१.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७२.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७३.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
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७४.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७५.  मा.काळे वमल रमेश 

७६.  मा.पाडाळे नता वलास 

७७.  मा. वनोद जयवंत नढे 

७८.  मा.तापक र अ नता मि छं    

७९.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८०.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८१.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८२.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८३.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८४.   मा.बारणे माया संतोष 

८५.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८६.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८७.   मा.कलाटे वाती मयुर  

८८.   मा.च धे आरती सरेुश 

८९.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९०.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९१.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९२.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९३.   मा.जगताप राज  गणपत  

९४.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९५.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९६.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९७.   मा.जम सोनाल  पोपट 

९८.   मा. शांत शतोळे 

९९.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१००.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०१.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०२.   मा.शडगे आशा सुखदेव 
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१०३.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०४.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०५.   मा.संजय केशवराव काटे 

१०६.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१०७.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०८.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१०९.   मा.लोखंड ेगोर  जाकाराम 

 

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

मा.उ हास जगताप- नगरस चव, मा.च हाण- .शहर अ भयंता, मा.गावडे-सह आयु त, 

मा.दुधेकर - सह शहर अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.मान,े मा.कडूसकर, मा.माछरे, मा.दुरगुड,े 

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

मा.कांबळे- . श णा धकार  (मा य मक), मा.बरशे ी, मा.कांबळे-कायकार  अ भयंता हे 

अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

                                     ----------- 
(सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळी मा.महापौर व मा.उपमहापौर सभागृ हात उपि थत 

न हते.) 

मा.मंगलाताई कदम – मा.आयु त साहेब, मा.महापौर व मा.उपमहापौर सभागृ हात उपि थत 

नस यामुळे आज या सभेचे अ य थान मा.रामदास बोकड यांनी ि वकारावे अशी मी सूचना 

मांडत.े 

मा. तभा भालेराव -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

        (मा.रामदास बोकड यांनी सभेचे अ य थान ि वकारले.)     

मा. पठासीन ा धकार  - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  

वग, प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा. तभा भालेराव -  मा.महापौर साहेब, उ तर देश कानपूर येथे इंदूर पाटणा ए स ेसला 

झाले या अपघातात मृ यूमुखी पडलेले नागर क, नोटाबंद मुळे बँके या रांगेत देशभरात एकुण 

मृ यूमुखी पडलेले स तर नागरक, प वभूषण एम.बालमुरल कृ ण - यात गायक, सुधाबाई 

वसंत सातुडकर - ये ठ प कार नंदकुमार सातुडकर यां या मातो ी, ध मराज बाळु गायसमु े यांचे 

द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.पौ णमा सोनवणे  – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े   
मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या सभेम ये 
आप या शहरातील या काह  स मा. य ती दवंगत होतात यांना आपण दांजल  वाहतो 
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परंतु गे या काह  दवसात ब हणाबाई चौधर  उदयानाम ये काह  सापांचा मृ यू आप या 
न काळजीपणामुळे झालेला आहे. तेह  ाणीमीञ आहेत यांना सु दा या ठकाणी दांजल  
वाह यात यावी अशी मी वनंती करत.े 
मा.शारदा बाबर -  मा.महापौर साहेब, अनुमोदन देत.े       
 

मा. पठासीन ा धकार  – मृत य तीना दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे  
                    रहावे. 

(सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल.) 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, सभा सोमवार द. २८/११/२०१६ रोजी दुपार  १.०० 

पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.पौ णमा सोनवणे  - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े   
 
मा. पठासीन ा धकार  – सवा या संमती माणे सोमवार दनांक २८/११/२०१६ रोजी दुपार  १.०० 

पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.   

            -------- 
 

  
 

  (बोकड रामदास गेणभाऊ) 
     पठासीन ा धकार     
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
       पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ६३ 
सभावृ तांत 

( द.२०/०९/२०१६ व द.२८/०९/२०१६ (द.ु२.०० व २.२५), द.२०/१०/२०१६ व 
द.२३/११/२०१६ ची तहकूब सभा )  

 
दनांक – २८.११.२०१६                           वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.२३/११/२०१६ ची (माहे-स टबर २०१६) तहकूब 

मा.महापा लका सभा सोमवार द. २८.११.२०१६ रोजी दुपार  १.०० वा. महानगरपा लके या 

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

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े   

 

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.  मा.भालेकर अ णा दल प 

५.  मा.सौ. वाती मोद साने 

६.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

७.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

८.  मा.जाधव साधना रामदास 

९.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१०.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

११.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१२.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१३.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

१४.  मा.बाबर शारदा काश 
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१५.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१६.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१७.  मा.उ हास शे ी 

१८.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१९.  मा.पवार संगीता शाम 
२०.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२१.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२२.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२४.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२५.  मा.भारती फरांदे 

२६.  मा.आर.एस.कुमार 

२७.  मा.जावेद रमजान शेख 

२८.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२९.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३०.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३१.  मा.नेटके सुमन राज  

३२.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३.  मा.भ डवे सं गता राज  

३४.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

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

३७.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३८.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

३९.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४०.  मा.अपणा नलेश डोके 

४१.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४२.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४३.  मा.जय ी वसंत गावड े
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४४.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४५.  मा. साद शे ी  

४६.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४७.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४८.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४९.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५१.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५२.  मा.म डगेर  वषा वलास 

५३.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५४.  मा.सुपे आशा र वं  

५५.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५६.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५७.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५८.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५९.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६०.  मा. दा बाजीराव लांड े

६१.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६२.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६३.  मा.सावळे समा र वं  

६४.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६५.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६६.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६७.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६८.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६९.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७०.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७१.  मा.कैलास महादेव कदम 

७२.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  
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७३.  मा.टाक अ ण मदन  

७४.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७५.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७६.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७७.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७८.  मा.काळे वमल रमेश 

७९.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८०.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८१.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८२.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८३.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८४.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८५.   मा.बारणे माया संतोष 

८६.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८७.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८८.   मा.कलाटे वाती मयुर  

८९.   मा.च धे आरती सु रेश 

९०.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९१.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९२.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९३.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९४.   मा.जगताप राज  गणपत  

९५.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९६.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९७.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९८.   मा. शांत शतोळे 

९९.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१००.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०१.   मा.काटे राज  भकनशेठ 



90 
 

१०२.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०३.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०४.   मा.संजय केशवराव काटे 

१०५.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१०६.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०७.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१०८.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
      

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

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

अ धकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांड-ेमु य लेखापाल, मा.पाट ल, मा.दुधेकर, 

मा.पठाण- सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुड-े वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.मान,े  मा.खोसे, 

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

मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळुंके-मु य उदयान अ ध क,  मा.कांबळे- . श ण अ धकार  

(मा य मक), मा.तांबे, मा.कुलकण , मा.कांबळे -कायकार  अ भयंता हे अ धकार  सभेस 

उपि थत होत.े 

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

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

मा. साद शे ी -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

               वषय मांक- २ 

दनांक- २८.११.२०१६             वभाग – मा.आयु त 
 

   संदभ:-  १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/१/का व/२२/२०१६  

             द.२३/०५/२०१६ 

          २) मा. थायी स मती कडील ठ. .१६३८४ द७/६/२०१६ 

        ३) मा.महापा लका ठ. .८८२ द. २०/६/२०१६    

        ४) मा.महापा लका ठ. .८९२ द. २०/८/२०१६    
 

    रा य फेर वाला धोरण अंमलबजावणी करणेअंतगत महारा  शासनाचे उपस चव 

नगर वकास वभाग यांचेकडील दनांक ०८/०६/२०१२ चे प ा वये रा य फेर वाला धोरण 
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अंमलबजावणी सु  करणेत आलेल  आहे. यावेळी मा.शहर फेर वाला स मतीची बैठक द. 

०५/०४/२०१३ नुसार फेर वा यांची न दणी फ , व े ता फ , नुतनीकरण फ , देखभाल फ  आ ण 

दंड ठर वणेत आले आहे. न दणी फ च ेदर र. . १०००/- माणे ठर वणेत आले होते यास मा. 

थायी स मती सभा ठराव मांक ३३८२ द. २१/०५/२०१३ व मा.महापा लका सभा ठराव 

ं .२९८ द. २७/०६/२०१३ अ वये मा यता देणेत आल  आहे. व आदेश ं . 
भूिज/१/का व/३५७/२०१३ द.१३/०९/२०१३ अ वये आदेश नगत केलेले आहेत. तुत 

आदेशा वये ठर वणेत आलेले दर जादा अस याने सदर दर कमी करणेबाबत फेर वाला संघटना 

वारंवार मागणी कर त आहेत. तसेच द. ३०/०१/२०१६ या शहर फेर वाला स मतीचे सभेम ये 

झाले या नणयानुसार पुणे मनपाकडील न दणी फ र. .२००/- माण ेशहरातील फेर वा यांची 

बायोमे क न दणी करणेकामी न दणी फ  र. .२००/- व ओळखप  फ  र. .२००/- करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 
मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, याची मा हती दयावी.                                

मा.दंडवते (सहा.आयु त) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. रा य फेर वाला 

धोरण अंमलबजावणी करणेअंतगत वषयपञ मा.महासभेपुढे सादर कर यात आलेलं आहे. 

सदर या वषयपञानुसार रा य फेर वाला धोरण अंतगत पंपर  चंचवड शहराम ये 

फेर वा यांचे जे सव ण कर यात आलेल ंआहे यां यासाठ  न दणी फ  एक हजार ठर व यात 

आलेल  हाती ती न दणी फ  पुणे महानगरपा लके या धरतीवर तसेच रा य फेर वाला 

स मतीची बैठक ३० जानेवार  २०१६ म ये झाल  यात झाले या नणया माणे पुणे 

मनपाकडील न दणी फ  माणे पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे फेर वाला धोरण न दणी फ  

एक हजार ऐवजी दोनश े पये कर यात यावी. पुणे महानगरपा लके या धरतीवर आ ण रा य 

फेर वाला धोरणाअंतगत संघटनेनी मागणी के यानुसार शहर फेर वाला स मती या सभेम ये 

एक हजार ऐवजी न दणी फ  दोनशे कर याबाबतचा नणय ३० जानेवार  २०१६ या सभेम ये 

झालेला आहे या माणे एक हजार न दणी फ  ऐवजी ती दोनशे . करावी असे वषयपञ 

स मतीपुढे सादर कर यात आलेले आहे.  

मा.श मम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आताच रा य 

फेर वाला धोरणाअंतगत आपण हा वषय आणलेला आहे. ब-याचशा दवसापासून हा वषय  

चालू आहे. खरे हणजे २०१२ ला रा य फेर वाला धोरणाची आपण अंमलबजावणी सु  केल . 

२०१२ ला फेर वाला संघटनेनी स ह केलेला आहे. आप या आरो य वभागाने ते फॉम भ न 

घेतलेले आहे. २०१२ आता २०१६ आहे आ ण २०१७ म ये याची अंमलबजावणी होणार आहे. ५ 

वषानंतर आपण अंमलबजावणी करतो तोपयत अनेक फेर वाले आप याकडे तयार झालेले 
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आहेत. यांना अगद च आव यकता, गरजू आहेत आशचे शहरातील लोक फेर वा यांचा 

यावसाय करतात आ ण यां याकडून आपण दरवष  फ घेणार आहोत का दरमहा घेणार 

आहोत हे येथे काह च लह लेले नाह . न दणी फ दोनश े . आ ण ओळखपञ फ दोनशे 

आपण एका वेळी ती घेणार आहेत हे तुम या डॉकेटव न दसतं. खरं हणजे ते नुतनीकरण 

कर यासाठ  सु दा दरवष  याच नुतनीकरण हावे आ ण येक वष  दोनश े पये माणे 

नुतनीकरण फ ठेवावी. आता आप याकड ेउ प नाचे साधनह  कमी आहे. यामुळे आप याला 

एक उ प नाच साधन होईल. पु हा एकदा सवसाठ  यांना कोणाला फेर वाला हणून यांना 

यावसाय करायचा आहे यां यासाठ  सु दा डसबर ए ड पयत हे धोरण खुले ठेवावे. काह  

अज आलेले आहेत, परंतु मुदत काह च न हती. तर  खास अशी काह तर  मुदत ठेवून या 

मुदतीपयतच अज घेतललेे आहेत. यांच ेअज श लक आहेत ते अज शहरात या फेर वा यांचे 

अज पु हा एकदा घे याचे आदेश दयावेत. यांना आव यक आहे अशा फेर वा यांना आपण  

न दणी फ व ओळखपञ फ घेवून यांनाह  आपण परवानगी दयावी यांनाह  ओळखपञ 

दयावे अशी वनंती करत.े मा.महापौर साहेब, फेर वाला धोरणाच सगळ ती संघटनाच पाहते का          

महापा लका पाहते कोणाचे कं ोल यावर आहे. कोणी देत असेलतर म हनाभरात या.   

या यावर कं ोल कोणाचे आहे. संपुण तु ह  संघटनेवर सोपवले का, मग आपण काय करता, 

याला काह  मुदत होती का, का अज यायचे थांब वले आहे. संघटनाच सव काह  आहे का.  

महापा लकेकडे काह  अ धकार  आहेत का नाह त. आपण मुदत काय ठेवल  होती. बाक या 

फेर वा यांचे अज का घेतलेले नाह त, का थांब वलेले आहे. तु ह  सगळे काम लोकांना सांगता 

आपले शासन काय करत.े मा.महापौर साहेब, काह  लोकांनी अज दयायला गेलेतर घेतले 

नाह त. कोणा या इशा-यावर हे चाललेले आहे, कोण करतय हे काम. संघटना मह वाची का, 

तु ह . आम यापुढे वषय का आणला. संघटनेला सांगावे, तु ह  ठरवावे. मा.महापौर साहेब मी 

तु हांला वनंती करते यांचा घे याचा तु ह  आदेश दया नाह तर आ हांला उपसूचना दयायला 

सांगा, दो ह तून एक. जोपयत हा नणय होत नाह  तोपयत मी बसणार नाह . एवढ सहज 

आ ण सोप नाह , मा.महापौर, खुप बेकार  आहे, त ण बेकार आहेत. कॉ ॅ ट शवाय दुसरा 

पयाय नाह . यांनी जर न दणी केल  असती, या या आ द मनमानीच झालेल  आहे. काह  

आता जर नवीन उदयोगानी न दणी केल तर यांना नवीन उ प नाच साधन मळेल. मी वनंती 

करते एक मह नाभरा या मुदतीत दयावे यांचे मुदतीम ये शासनाने फॉम यावेत.                                     

   मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- न वन फेर वा यांचे अज 

यावेत यां याकडून न दणी फ  व ओळखपञ फ  घेवून न याने अज ि वकारावेत व यांनाह  

फेर वाला धोरणानुसार यो य ती परवानगी दयावी. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता 

वर त अज ि वकृती करावी व परवाना देणेसे मा यता देणेत यावी.  
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देत.े   
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मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. फेर वाला धोरण फार 

वष झाले आप या वषयप ञकेवर वषय आहे तो वषय ऑलरेडी अगोदर झाला पाह जे होता. 

काह  त ार  हो या यासंदभात आता पठाणताईने सांगीतले काह  संघटना यां या प दतीने 

याद  देतात. ते यांच काम करतात परंत ुमहापा लकेम ये आपल  जी जबाबदार  आहे ती काह  

संघटनेतफ या लोकांचे देखील फॉम भ न घेण े आपल काम आहे. वा त वक पाहता हे 

फेर वाले आपला उदर नवाह कर यासाठ  लोकां या दारोदार फ न भाजीपाला वकत असतात 

यांना वा त वक पाहता या गो ट  ऑलरेडी अगोदरच द या पाह ज ेहो या. आज उ शरा का 

होईना आपण देतो याब ल मी थमत: आप या सगळयांचे या ठकाणी ध यवाद मानतो.   

लवकरात लवकर हे फेर वा यांचे धोरण अंमलात आणाव े आ ण जे काह  लोक राह लेले 

असतील यांची सु दा न दणी क न यावी. ब-याचशा लोकांनी बंद सु दा केलेले असतील जे 

गाळलेले असतील यांना गाळून टाका आ ण नवीन लोक जे असतील यांचे फॉम जमा क न 

या. सरसकट सव फेर वा यांचे धोरणात २०० . लावलेले आहे ते अतीशय कौतूका पद आहे 

यामुळे मी आप या सगळयांच अ भनंदन करतो व हा वषय लवकरात लवकर मंजूर करावा 

अशी मी वनंती करतो.   
मा.उ हास शे ी - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय मंजूर 

करताना मला सांगायचे आहे क  फ त आपण फेर वा यासंदभात बोलतो. काह  काह  ठकाणी 

फुटपाथवर असलेले जे फ स बझनेस करतात यां यासंदभात चचा करायची आहे क  

यां याकडून आपण कुठ याच कारचा मोबदला घेत नाह त. ते खर ल गल करायच का नाह  

करायच मग कशाला चौकाचौकातून आपण फुटपाथवर एवढा खच करतो या ठकाणी 

फुटपाथवर लोकांना, ये ठ नागर कांना चाल यासाठ  आपण फुटपाथ करतो. परंतु या ठकाणी 

सगळेजण ु ट टॉल, भाजी टॉल घेवून ते बसलेले असतात यामुळे गैरसोय मोठया माणात 

होती क  चौकाम ये ऍ सीडट होतात. यासंदभात शासनाचे काह  धोरण आहे का. 

महापा लकेनी फ त फेर वालेसंदभातच या ठकाणी वषय आणलेला आहे, तर  यासंदभात 

शासनाच काय धोरण आहे. फुटपाथ कशासाठ  केला ते लेअर करा. मेन मेन चौकाम ये 

या ठकाणी ऍि सडट झोन आहे या ठकाणी कोणी वचार करत नाह . टळक चौकाम ये  

कोणी गेले असेलतर या प रसरात काय होते हे बघावे. टु ह लर, फोर ह लर पाक ग या 

शेजार  मोठमोठया मॉलम ये सव फुटपाथवर टोटल  दो ह  साईडला हातगाडया टाकून  

यावसाय करतात. मग आपण यांना सोडायच आ ण हे गोरगर ब, खरंच क टकर  आहेत जे 

घरोघर  फ न भाजीपाला, ू टस वकतात यांना आपण चाजस करायचे आ ण यांना मोफत 

बसायला दयायचे यासंदभात महापा लकेचे धोरण काय हा खुलासा करावा.  
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. फेर वाला धोरण 

जे आहे आज खरोखर च अशी प रि थती आहे क  पुणे महापा लकेनी केले हणून असे नाह  
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परंतु फेर वा यांचे हातावरचे पोट असते या ि टने यां या फ कमी करतो फ कमी करत 

असताना, धोरण करत असताना अ धका-यांनी ह  द ता घेतल  पाह ज ेक  हे धोरण करत 

असताना अगद  हणजे उदा. फेर वावा यात चणे-फुटाणेवाले सु दा असतात. यां या 

फुटा या या पुडया लोक खाऊन जागोजागी टाकतात याचा जो प रणाम होतो कंवा 

शहाळेवाला, नारळवाला आहे, केळीवाले असतात, केळी या साल  टाक यानंतर कतीतर  लोक 

पाय घस न पडतात. येक हातगाडीवा यांना ड टबीन ठेवण भाग केलं पाह जे. यांना 

सांगीतले पाह जे एका ठकाणी थांबायच नाह , फेर वाला हणजे तो फरला पाह जे परंतु तसं 

होत नाह  तो सु दा माणुस आहे शेवट  तो येक चौकाचौकात अधा अधा तास, एक एक 

तास उभाच राहतो. तो उभा राह यानंतर यांनी वकलेल शाहळं याचा जो कचरा पडतो 

यासाठ  येक ठकाणी यांनी ड टबीन ठेवल पाह जे आ ण यांनी सांगीतल पाह जे क  हा 

कचरा ड टबीन म ये टाकला पाह ज.े चहाची गाडी लागते लॅ ट कचे लास र यावर टाकलेले 

असतात. आरो य वभागाची आजची पेपरची बातमी बघीतल  असेलतर वाईट आहे शहराम ये.  

आज काय प रि थती आहे, सगळीकडे कचरा दसतो. र यावर, फुटपाथवर भाजीपालावाले 

लावतात, कणसाचा कचरा सु दा जागेवरच टाकतात. भाजीवाला र यावरच कचरा टाकतो, 

ु टवाला सु दा ु टचे बॉ स जागेवरच टाकतो. कोणतीह  गो ट कोणीच करायला तयार नाह . 

सगळे आरो याच ड टब झालेले आहे. धोरण करायलाच पाह ज.े जसं आताच उ हास शे ी 

यांनी सांगीतल क  तु ह  फेर वा यांचे करणार तस तु ह टपर धारकांचे धोरण सु दा केले 

पाह जे. यांना भाडे कती आकारणार. वाष क भाड े कती असणार आहे. हे या धोरणा म ये 

आले पाह जे, यांचे बायोमे क करणार हणजे काय करणार. यांना तु ह  परवाना देणार 

आहात परवाना देताना यांना त ेभाडे मा य आहे का. सभागृ हाम ये भाडे मा य आहे का हे  

सु दा या यात उ लेख आले पाह ज.े याचा कुठ याह  प रि थतीम ये उ लेख नाह .  

टपर वा यांना सु दा यात यावे यांचे सु दा भाडयांचे दर ठर वले पाह जे. आज पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेनी जर  घेतल नाह तर  या माणसा या दाराम ये  टपर  आहे तो माणूस भाड ं

घेतोच. ते काह  थोड घेत नाह त, पाच हजार, सात हजार जसा येईल या माणे भाड घेतात. 

मग शेवट  तो महापा लकेचा कर भरतोच. येक उदयाना या बाहेर सगळे ठेले लागतात. 

भि त-श ती चौक बघीतलातर इतका सु ंदर डे हलप केलेला आहे पण प रि थती काय आहे. 

प रि थती इतक  वाईट आहे क  तु ह  सं याकाळी बघा. सगळे गे यानंतर कोणी सु दा कचरा 

उचलत नाह त. आईि म खा ले या काडया सु दा तथंच टाकले या असतात. सगळया 

कारचा कचरा या ठकाणीच असतो. आपले लोक काय करतात, आपण कॉड नेमला याच 

काय झालं. मा.आयु त साहेब, या गो ट वर खुप ल  दले पाह ज.े शहर चांग या प दतीने 

डे हलपमट करतो परंत ुआरो या या ि टकोनातून याचा वचार झाला पाह ज.े आरो याचा 

यां याकडे चाज दलेला आहे यां याशी बोलले, तु ह  तातडीची मट ंग लावावी. लोक 
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तु हांला सारथीवर फोन करतात तु हांला मॅसेज देतात. मग तु ह  मट ंगा का घेत नाह त. 

काम वाटून केल  पाह जेत. बीि हजीवा यांचा संप आता मटला हणून फोन आला तो का 

झाला हे पण बघीतले पाह जे. या प रि थतीम ये साथीचे आजार, थंडी जा त दवस दवस 

पडते. कचरा वाढत चाललेला आहे. पाच-पाच, सहा-सहा दवस क बंद पडलेतर सगळा 

आख ्  या सोसायट चा कचरा र यावर येणार. मग आरो य वभाग डबघाईला आला का. 

हॉि पटल डबघाईला येणार. याचा वचार कोण करणार. आजार वाढले, म छर वाढल  सगळी 

रोगराई वाढल . उदयानाम ये उंदराचे माण जा त झालेले आहे. या ठकाणी का उंदर होतात 

याचे कारण शोधल त का आपण. कतीवेळा तेथील नगरसेवकांनी, समाजसेवकांनी त ार 

के यानंतर सु दा या उपाययोजना होत नाह त. लॉनवर पाणी मार यानंतर उंद र याव न 

फरतात याव न जी लोक सकाळी वॉक ंग करतात तर बघा कोणता आजार होतो आ ण 

यातून माणूस चार दवसात जातो क  नाह . मग या सगळया गो ट कडे आपण ल  दले 

पाह जे. यातून आरो याचा न उ वणार आहे. उदयानाबाहेर फुटाणे, अमुक तमूक सव व े ते 

बसणार आहेत, भेळी या गाडया आहेत. हे फेर वाला धोरण यावेळेला ि वकारणार आहात 

यावेळेला टपर वा यांचे धोरण सु दा ि वकारले गेले पाह जे. वॉडवाईज लोकांसाठ  फुटपाथ 

आहेत आ ण फुटपाथ या एका कडेला हणजे जेथे फुटपाथ संपतो या ठकाणी ऐर यावाईज 

दोन दोन टप-या ठेवायला परवानगी दया. येक ठकाणी र ता संप यानंतर दोन टप-या 

ठेवायला परवानगी दयावी. ठक ठकाणी टप-या जर ठेव यातर आ ख शहर बकाल होत.े 

फुटपाथ व न लोकांना चालता येत नाह . सकाळी दोन तास दुधाचा बझनेस आहे, दुधाचा 

बझनेस झा यानंतर सं याकाळी, दवसभर काय आहे हे आपण या टपर म ये बघतो का. 

पान टप-यावर काय चाललं आहे ते कोणी गणती केल  का. शहराम ये पान टप-यावर काय 

काय वकल जातं. लॅ ट क बंद  झाल  याच काय झालं, काह  नाह  झालं, कामकाज ठ प 

आहे. कोणीह  काम करायला तयार नाह . लॅ ट कम ये गु ंडाळून जागोजागी पडलेला कचरा 

आहे याला जबाबदार कोण आहे. आ ह  लॅ ट क बंद चा ठराव केला. दुकानदारावर रेड कोणी 

टाकल  पाह ज.े िजथून लॅि टक पश या बाहेर येतात तथंच बंद  केल  पाह ज.े आ ह  येक 

ठकाणी जायच.े मा या वॉडात बड हॅल  आहे या ठकाणी लोक पा याची बाटल  घेतात, 

बोट ंगमधुन जातात आ ण ती पा याची बाटल  तेथेच टाकलेल  असत.े शेवट  आ हांला ते 

ठेकेदाराला सांगाव लागतं मग ते लॅ ट क या बाट या बाहेर काढतात हणजे नगरसेवकांनी, 

सामाजीक कायक यानी ह च कामं करायची का. शासनाची जबाबदार  आहे का नाह . यांनी 

यांनी याचे याचे वभाग जर यव थीत सांभाळलेतर काय अडचण येणार आहे. या यावर 

नणय झाला पाह जे. फेर वाला धोरण मंजूर करताना या याम ये उपसूचना यावी. 

टपर धारकांचे सु दा बायोमे क झाले पाह ज.े र यां या टोकाटोकाला दोन-दोन टप-या द या 

पाह जेत. एका ठकाणी कंवा येक कॉनर कॉनला टपर  नाह . लोकांना फुटपाथ हे 
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चाल यासाठ  आहेत. या ि टकोनातून फुटपाथ रकामे रा हले पाह जेत. या प दतीच याच 

लायसे स दल याच प दतीने टपर धारकांनी याच याच काम केले पाह ज.े भाजीगाडया 

कती दयाय या हे तु ह  ठरवावे. तु ह  एका ठकाणी एक लाख भाजीमंडई दल तर तुम या 

भाजीमंडईम ये कोण जात.े हे धोरण करत असताना या सगळया गो ट चा वचार केला गेला 

पाह जे. या याम ये यांचे भाडे ठर वले पाह जे, यांचे भाडे ठर वले का याचा खुलासा हावा.  

 मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- आज शहरात लोकसंखचेे 

माण वाढल ेआहे. तसे टप-यांच ेव हातगा यांच ेखूप मोठे माण वाढल ेआहे. त े दवस दवस वाढत 

जाणार आहे. गा यां या धुरामुळे, पे ोलमुळे दूषण होत,े तसेच या गा यांमुळे देखील दूषण होत े

आहे. फेर वा यांची बायोमे क न दणी क न घेतल  आहे. िजथे उ यान असेल,  हॉि पट स असतील 

या ठकाणी कशा कार या टप-या द या गे या पा हजेत याचा वॉड वाईज स ह करावा. साधारणपण े

येक वॉडम ये ५ टप-यांच े आ ण येक भागात पाच गु णल े चार या माणे २० टप-या असे 

नयोजन करावे. यांना गरज आहे यांना लायसन दे यात यावे, यां याकडून भाडे आकारावे. तो 

फेर वाला या ठकाणी उभा राहणार आहे, या या आजूबाजू या सोसाय यांची एनओसी असल  

पा हज.े याच े शहरातील वा त य २० वषापासून आहे याचा पुरावा असावा, हातगाडीवा यांचे बाबतीत 

सु ा या अट  लागू करणेत या यात. याला खरच गरज आहे व वत: दररोज काम करतात 

अस े साधारणपण े ५००० फरत े लायसन वभागवार यावेत व मनपा या भाजी मंडई या 

आजूबाजूला, गद या ठकाणी लायस स देवू नयेत यास मा यता देणेत यावी.  

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देत.े 

मा. साद शे ी- मा.महापौर साहेब, दो ह  उपसूचना ि वकार या आहेत.  

मा.दंडवते (सहा.आयु त) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. स मा.सद यांनी 

दोन मु े उपि थत केलेले आहेत याब ल सांगतो क  आपण फेर वाला धोरणाअंतगत या 

फेर वा यांचे आप याकड सव ण झालेले आहे, यांच बायोमे क झालेले आहे आ ण यांना 

आपण स या माणपञ देणार आहोत, ओळखपञ े देणार आहोत यां याकडून आपण पाच 

कारची फ वसुल करत आहोत. यां याकडून आपण न दणी फ घेणार आहोत, व े ता फ 

आपण यां याकडून घेणार आहोत, व े ता माणपञाची नुतणीकरणाची फ आपण 

यां याकडून घेत आहोत, देखभाल चाजस आहेत आ ण दंड आकारणी सु दा फ या 

मा यमातून करणार आहोत. अशा पाच कारची वसुल  आपण फेर वाला धोरणाअंतगत करणार 

आहोत. आपण याम ये न दणी फ एक हजार पये ठर वलेल  आहे जी क  आज आपण 

दोनशे पयाची मा यता दलेल  आहे. पाच वषासाठ  ि थर व े यासाठ  वीस हजार पये 

व े ता फ आहे. फरते व े यासाठ  दहा हजार पये आहे आ ण आठवडा बाजारासाठ  पाच 
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हजार फ पाच वषासाठ  आहे. माणपञाचे नुतणीकरणासाठ  आपण ठर वलेले आहे. न दणी 

फ एक वषासाठ  आहे.  

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आठवडी बाजारात 

बसलेले लोक डेल  बसणार, फेर वालाचे चज होणार, पाच वषासाठ  कसे काय लावतो. 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पाच वषाची फ 

क  नका एक वषाची करावी. म ह याला ५०० करावे आ ण वाष क माणे ठरवावे.  

मा.दंडवते (सहा.आयु त) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा दर आपण 

स टबर २०१३ म ये ठरवलेला आहे. आज वषय फ त न दणी फ एक हजार व न दोनशे 

कर याचा वषय आहे. 

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आठवडे बाजाराम ये 

पाच वषासाठ  लावतात ते म ह याला लावून टाकावे.   

मा.दंडवते (सहा.आयु त) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. २०१३ ला दर 

ठरलेले आहेत. 

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आठवडे बाजारात पाच 

वषासाठ  जे बसणार यांना फ स करणार का, या ठकाणी वेगवेगळे लोक येणार आहेत. 

मह याची फ यावी.  

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरेतर हा वषय 

आ यानंतर माझे या वषयाब ल चंड अ ान आहे. मी वनंती करतो क  फेर वाले आ ण बैठे 

व े त,े ि थर व े ता, फरती व े ता, आठवडे बाजार याचंी न दणी असेलतर यां याशी 

संबंधीत असेल. शेवट  असं आहे क बेरोजगार  आहे. भावना आ ण मुळ कायदा, फेर वाले 

असतील कंबहू ना बैठे असतील यातून येणारा अडथळा हे एकमेकात पुरक अशा गो ट  आहेत. 

या या कती न दणी आहेत आप याकड आ ण या न दणी माणे तेवढेच लोक असतात का 

याची शह नशा केल  का.  

मा.दंडवते (सहा.आयु त) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप याकडे 

रा य फेर वाला धोरणअंतगत सव णाम ये ८८९० फेर वा यां या सं येची न द झालेल  आहे. 

पाञ फेर वा यांपैक  बायोमे क सव ण झालेले ५९०३ आहेत यापैक  या फेर वा यांसाठ  

आपण २४६ ठकाणी हॉकस झोन नि चत केलेले आहेत. सव णाअंती आप याकडे ५९०३ असे 

पाञ फेर वा यांची न द झालेल  आहे. 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. तु ह  कोण याह  

शहरातील रोडने गेलाततर एक हजार तर  फेर वाले भेटतील आ ण हे काह  तु ह  आहात 
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हणून नाह तर ते जागा बदलत असतात आ ह  दंडवते बरोबर बोलत नाह त आ ह  अ धका-

यांबरोबर बोलत आहोत. मुळात एकदा तु ह  या संदभात गांभीयाने ल  दयाव.े कोण याह  

व े यांना, कोण याह  ि थर व े यांना, कोण याह  आठवडे बाजाराला आमचा वरोध नाह . 

मु ा असा आहे क  या शहराचे व ूपीकरणतर होत नाह नां. कंबहु ना आता उ हास शे ी यांनी 

हण या माणे फुटपाथ सु दा यापलेले आहेत. एका ग ल म ये गेलोतर तु हांला सापडतील 

ह  न द कोण करतं. आप याकडे कसं आहे, एखादया आ णाम ये वषबाधा झाल  क  मग 

तथे इ सपे टर गेला होता क  नाह  आ ण मग या यावर आ ह  जनरल बॉडीम ये बोलणार 

आ ण मग तो स पे ड होणार. या या अगोदर याच धोरण काह  नि चत नाह  का. 

लोकसं या वाढलेल  आहे. तु ह  आज २०१३ च सांगताय आज २०१६ आहे दहा वषानंतर या 

शहराची लोकसं या कती होती. बीआरट  रोड झालेले आहेत, मोठे रोड आपण ता यात घेतलेले 

आहेत. आज व तार वाढलेला आहे, लोकसं या वाढलेल  आहे. याच संगळ जर नयोजन 

तु ह  केलतर यासंदभात या मा यमातनू आप याकडे जी यंञणा पाह जे ती यंञणाच 

तुम याकड े कायाि वत नाह . या सगळया गो ट ला तु ह  एकटे जबाबदार नाह त. आमचे 

सु दा समथक या ठकाणी भाजी व े ते करत असतात. जगताप डेअर  त ेडांगे चौक पाह लतर 

सं याकाळी तु हांला पाच हजार भाजी व े ते भेटतील. हा न गांभीयाने यावा. मा.महापौर 

साहेब, वषय आ यानंतरच या वषयाला वाचा फुटत.े शहरा या काह  ठकाणी चालता येत 

नाह  अशी अव था आहे. कागद  घोडे नाचऊन उपयोग नाह  वा त य काय आहे. जमीनीवर 

जाऊन काह  यंञणा नमाण करावी, कॉ ॅ ट दयाव.े कारण दहा वषापुव  आरो य खा याम ये 

लोकांची कमी होत.े आता व तारपुवक जर बघायच हणलतर आप याकडे एवढ  यंञणा नाह . 

ह  यंञणा नाह तर मग खासगी यंञणा लावावी. जर आप याला उ प ना या मा यमातून 

उ प नाचा ञोत जर  आपण बाजूला ठेवलातर  या शहराचे व ूपीकरण होत नाह ना याच 

देखील नयोजन करणे गरजेच आहेनां. र याचे ं द करण झालय कोणासाठ , संघटनेला 

आमचा अजीबात वरोध नाह . परंतु जे आहे याचे नयोजनब द असावे, याचे रेकॉड असावे. 

कोणकोणते औषध मारतात यातून वषबाधा कोणाला झाल तर तु ह च अडचणीत येणार 

आहेत. वा त य व पात आपण चचा करत नाह त. हा वषय वेगळा असला तर  याचे 

व पूीकरण होऊ नये, कोणावरह  अ याय कर याची भू मका नाह , परंतु कोणतीह  हानी 

हो या या अगोदर याची काळजी यावी अशी मी वनंती करतो.          

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. दंडवते साहेब आताच 

आलेले आहेत. थीर संदभात बोलत होत.े कमीत कमी चौक यातून वगळले पाह जे. 

आप याला उ प न मळतं, दोन पैसे यातून येतात, प रि थती वाईट आहे या सगळया गो ट  

मा य आहेत पण कमीत कमी आपण या ि टकोनातून शहराकड े व छ शहर हणून बघतो 

यातून चौक तर  वगळले पाह जेत. मेन मेन चौकाम ये या गो ट  होतात. आपण शहर सु ंदर 
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करायचे हणतो पण चौकाम ये गेले क  अस वाटत क  कुठं आपण मागे पडू. आज लेडीज 

लोकांना चालताना अडचण होत.े काह  काह  ठकाणी असं आहे क  चौकात यावसाय करणारे 

लोक पाणी वगैरे ते र यातच टाकतात. जाताना ये ठ नागर क वगैरे पड याची भती असत.े 

ा धकरणात चार ते पाच हजार फेर वाले मळतील, बाक  शहरात शोधायचीच गरज नाह . 

तु ह  पाच वषाच धोरण करता याला काय अथ आहे. सजनेबल पण सगळे असतात. काह  

रसवंतीगृ हवाले असतात, काह  काह  लोक सं याकाळचच बसतात. हे लोक तुम याकड े

रिज ेशन करायला येणार नाह त. आपण कडक धोरणाची अंमलबजावणी  केल तर यां यावर 

प रणाम होईल नाह तर मु ंबई सारखी प रि थती होईल. शहराम ये करोडो पयाच दुकान आ ण 

या यासमोर च पलाच दुकान अशी सगळी दुकान असतात. मग याला जबाबदार कोण 

राहणार. आ ह  भाग क मट म ये या वषयावर बोलत असतो. कोणा या कोणा या 

अ शवादाने या गो ट  चालत असतात. आता नवडणूक आल  कायकत नाराज होतील यापे ा 

शहराचा कुठतर  वचार केलातर यावर बोलता येईल. आज तु ह  बघा, चंचवड चौक बघा,   

भेळ चौक बघा, टळक चौक बघा या ठकाणी चालायला जागाच नाह , वॉक ंग वगैरे ह  तर 

लांबची गो ट आहे. माझातर या गो ट ला वरोध आहे नदान मेन मेन चौकाम ये तु ह  

ि ट वातावरण नमाण करायला पाह जे. आप याकडे अ त मण वभाग पण नाह .   

याबाबत तु ह  काह तर  कडक धोरण करावे. नाह तर रोज दवस दवस एक एक वाढत चाललं 

आहे आ ण कोण कुठला आला, कोण कुठला गेला, कोण काय बझनेस करतो, कोण कुठे   

बसतो. आज आई म वकतो, उदया वडापाव वकतो, सं याकाळी दुध वकतो. नंतर तो 

रसवंतीगृ हाच गु-हाळ टाकतो. काह  सु दा समजत नाह . चायनीज या गाडया आहेत. ये ठ 

नागर कांचा कोणी वचार करत नाह त. महापा लकेला दोन पैसे मळतात हणून बसू दया. 

कोण कले शन करत.े तु ह  बाहेर पडा. चौका संदभात चांगले धोरण अंमलबजावणी करावी 

अशी वनंती करतो. 

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. येक नगरसेवक 

तळमळीने या वषयावर बोलत असतो. “जखम डो याला आ ण प ी गुड याला” अशा कारची 

कारवाई शासनाची चालू आहे. मा.महापौर, एक वषय हणून या याकडे न बघता संपुण 

शहरा या स दयाम ये जे व ूपीकरण करणारा हा वषय आहे. तु ह  कुठ या स मती या 

मा यमातून करता या याशी आ हांला काह  देनंघेणं नाह . परंत ुया स मतीचे काम करतात ते 

जे काह  कोण नेते आहेत, तु हांला कदा चत मा हती नसेल ते पण या लोकांकडून पैसे  गोळा 

करतात. एका य ती या नावे आठ-आठ, दहा-दहा कार या वत: या गाडया आहेत. ५००  

पये दवसाला भाडे आहे. एवढया मोठया शहराम ये हे व ूपीकरण होत असताना महापा लका 

ग प आहे कारण हे जे नेत ेआहेत ते शहरातील काह  पुढा-याचे फोटो आप या बरोबर लावतात 

आ ण महापा लके या अ धका-यांवर, कमचा-यांवर यांचा दबाव असतो. हणजे एका हाताने 
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टाळी वाजत नाह . तु हांला जर कारवाई करायची असेलतर, माझी एक सूचना आहे आतापयत 

केलेला सव स ह र  करायचा आ ण आजपयतचा न याने तु ह  सव करा. याम ये अ ट, 

शत  करा यात, कुठले पदाथ वकले पाह जेत. सरास शाळे या आवाराम ये आमल  पदाथ 

वकले जातात. मांस, म छ , दा  वकल  जाते. आपण कुठे राहतो हे आपण आ मप र ण 

केल पाह ज.े एक कड आपण चांगल  काम करत असताना हे जे वाईट काम आहेत ह  जर 

महापा लका शासनाने नाह  थांबवल तर, कोण नगरसेवक जाऊन थांबवणार का. या 

नगरसेवकांन वाटत मा या वॉडम ये या गो ट  नकोत, ऍ सीडट झा यानंतर कोणी मे यानंतर 

या टनला उ हास शे ी जीव तोडून सांगतात रोज चौकाम ये ऍ सीडट असतो, गाडयांचे 

नुकसान होत असत.े या गो ट ची कोण जबाबदार  घेणार. महासभा सव च आहे, आ ह  

बोलतो, बाक चे करणारे करतात. आयु त बदलत जातात, एक आयु त बदलले क  पॉल सी 

बदलत.े तुमची काय जबाबदार  आहे. अ त मण या बाबतीत ती कारवाई करत असताना 

कोणी करत नाह  यां यावर काय जबाबदार  नि चत करणार आहेत तु ह . नुसते वषय 

आणायच,े पाच वषासाठ  मंजूर , दोन वषासाठ  मंजूर . वषयाला उपसूचना, या याम ये काय 

होते ते कोणाला मा हती नाह  आ ण जबाबदार  माञ सगळया नगरसेवकांवरती. एवढे 

अन धकृतपणे या ठकाणी टप-या असतील, फेर वाले असतील आमच े कायकत आ हांला 

वचारायला येतात क  आ हांला आज एखाद  टपर  टाकायची तर, आ ह  सांगतोत क  

अन धकृतपणे टाकू नका महापा लकेचे लोक उचलून नेतील. तुमची टपर  उचलल तर आ हांला 

पण काह  बोलता येणार नाह . असं आ ह  आम या लोकांना सांगत असतो. पयायाने गु हेगार  

जी वाढते ती फेर वाला आ ण टपर वा या या मा यमातून जा त माणात वाढत.े काय टप-

यांच राजकारण करायची गरज नाह  कंवा काह  करायची गरज नाह . जर तु ह  तुमचा कायदा 

पाळला नाह तर, या यावर जर अंमलबजावणी केल  नाह तर कोण करणार आहे.  पोल स काय 

करणार तमुचे नयम आहेत. पोल सांचे नयम नाह त. तु ह  कोणा या दबावाला बळी पडू 

नका. माझीतर वनंती आहे क  हे सगळ र  क न न याने करा, अ ट/शत  ठेवा. या शहरातील 

कमीत कमी वीस वषाचे यां याकड ेवा त याचे पुरावे पाह जेत. आम या बरोबर काम करणार  

जी बाक ची जनता आहे यांचा या ठकाणी यावसाय कर याचा हा क आहे. यांना वीस वषाची  

अट लावा. वधवा, नराधार, अपंग हे पुव चे आहेत यांना या कार या परवान या दया. 

कुणाचा कुणाला ताळमेळ नाह , आम याकडून मंजूर  क न याय या आ ण आम या 

आम यात भांडण लावायची आ ण तु ह  माञ नधा त बसायच. या याम ये तु हांला काह  

इ कम नाह , कमीशन नाह  हणून कोणीह  शासनानं या वषयाकड ल  दयायच नाह . 

मा.महापौर साहेब, वनंती आहे अशा कारचे वषय करत असताना सारासार तु ह  सगळया या 

बैठका घेवून सगळयांचे वचार ल ात घेवून अशांची अंमलबजावणी भ व यात करावी, 

ध यवाद.                                    
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मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. यापुव  अनेकवेळा या 

फेर वा या या संदभात बोललो होतो. आम या भागाम ये थरमॅ स चौक, साने चौक हा 

रहदार चा र ता आहे. या ठकाणी ज े यापार  लोक आहेत यां या दुकानासमोर  हातगाडीवाले, 

टपर वाले, अ य लोक बसलेले असतात. यापा-यानी लाखो पयाला दुकान खरेद  क न 

घेतलेले आहेत. या लोकांना यां या दुकानाम ये ये यासाठ  सु दा जागा नाह. भागा या 

मा यमातून अनेवेळा हा र ता लेअर करावा असे सांगीतलेले असताना कधीह  या यावर 

कारवाई केल  जात नाह . या ठकाणी अनेकवेळा ऍि सडट झालेले आहेत. आ हांला साने 

चौकातून आकुड ला यायचे असेलतर अ या क.मी. र यासाठ  एक एक तास लागतो. सव 

लोकांनी र ते वेठ स धरलेले आहेत. मा.आयु त साहेबांची ि हजीट झाल  यावेळेला सु दा 

सांगीतलेले आहे. एक वेळेस कारवाई होत े दुस-यावेळेस ते लोक या ठकाणीच असतात. 

कारवाईची वेळ सु दा चकु ची आहे. यावसाय करणारे सायंकाळी चार ते दहा बसलेले असतात. 

आपले अ त मणचे पथक सकाळी १० ते ५.३० पयत असत.े या ठकाणी मारामार  झालेल  

आहे. हे होत असताना नाहक नागर क भरडले जातात. परवा तीन दवसापुव  या ठकाणी खुण 

झालेला आहे, गु हा दाखल झालेला आहे. आज एक माणुस हॉि पटलला आहे. आठ 

दवसापासून असे असताना आपले लोक या ठकाणी येतात. यापुव  सु दा मी दाखऊन दलेले 

आहे. आपले अ त मणवा यांचे सु दा हा ते चालू आहेत. यापुव  नाव पण सांगीतल होतं. असे 

असताना या लोकांचे हा ते असतीलतर, संघटना कोणी पैसे घेत असतीलतर आ ह  या ठकाणी 

बोलून काह  फायदा नाह . यांना तु ह  फुकट जागा देतात, र ता आपला आहे, आपण सगळ 

करायचं आ ण यांनी तथ हजार पाचशेचा धंदा करायचा. आ ह  भाजीमंडई बांधुन दलेल  

आहे. भाजीमंडईचा वषय सु दा पाठ मागे पडला. तीन वष झाले ती भाजीमंडई सडत चाललेल  

आहे. आज या ठकाणी अजून बस यासाठ  कोणी गेलेले नाह . या वषयावर अनेकवेळा चचा 

होऊन असे कार होत असतीलतर ते यो य नाह . या भागाम ये जेवढे अ त मणवाले 

बसतात ते उठव यासाठ  आदेश दयावेत. या ठकाणी नो हॉकस झोन साने चौक, थरमॅ स 

चौकाम ये नोहॉकस झोन ड लेअर केला आहे. या ठकाणी नागर क बसत असतीलतर वाईट 

अव था आहे. अनेकवेळा यासंदभात बोललो आहे. माझी वनंती आहे या या ठकाणी 

र यावर अ त मण भाजी व े ते आहेत, यांना उठव यापे ा यांना कुठेतर  जागा दया आ ण 

नाग रकांचा ञास वाचवा आ ण कारवाई करावी अशी वनंती करतो.  

मा.अनंत को-हाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हॉकस झोनची 

नम ती का करतो. शासनाच ेआ ण क शासनाचे आदेश आहेत हणून करतो का आप याला 

आपले शहर व छ, सु ंदर ठेवायचे हणून करतो. आज रोजी भरपूर पर ांतीय ठक ठकाणी 

पाणीपुर चे ठेले लावतात ते आरो याला कतपत यो य आहे याची चाचणी आपण कधीच करत 

नाह त. मी पञ दलेल होत क  पाणीपुर चे हे ठेले चौका चौकाम ये आहेत, हे लोक कुठून 
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येतात पाणीपुर  कशी बनवतात काह  मा हती नाह . चायनीजवाले नेपाळचे लोक आहेत. 

कुठ या प दतीने आपण आप या नागर कांचा वचार करतो हे कळत नाह . आप याला चांगले 

शहर करायचे आहे. हॉकस झोन पाह जे असेलतर हॉकस झोनम य ेबसणारे सव नागर क कंवा 

जे काह  व े त ेआहेत त े पंपर  चंचवडचे र हवासी पाह ज,े यां याकडे आधारकाड पाह जे, 

रेशनकाड पाह जे, तो पंपर  चंचवडचा पाह जे आ ण आपण झोन बघताना पण पाक गला 

जागा असणार का, का नुसती जागा बघीतल , मंजूर केल  आ ण परत या ठकाणी गद  

करणार आहेत. न क  आपला उ ेश काय, या सव गो ट ची अडचण काय होत े पह यांदा 

आपण सवाना सूचना केलेल  यो य आहे. पु हा एकदा फेररचना बघीतल  पाह ज.े भाऊसाहेबांनी 

सांगीतल क  एकाच र यावर हजारो हातगाडी भेटतील अशी प रि थती आहे.  हे लोक आल  

कुठून हे लोक कुठले आहेत काह च मा हती नाह . सवाना वत:चे जीवन जग यासाठ  

यावसाय करता यावा परंतु हा यावसाय करताना नागर कांना ञास होऊ नये रहदार ला ञास 

होऊ नये या सगळया गो ट चा वचार झाला पाह जे. फ त क शासनाच,े रा यशासनाचे आदेश 

आला हॉकस झोन तयार करा आ ण दया हणून हा वचार करत असूतर यो य नाह .  दंडवते 

साहेबानी पु हा एकदा पाहणी करावी. चांगले हॉकस झोन तयार करताना सगळया गो ट चा 

वचार क न याची नम ती करावी अशी इ छा आहे.  मा.महापौर साहेब, आपण सु दा आदेश 

दयावेत अशी मी वनंती करतो. 

मा.आशा शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरंतर फेर वाले धोरण 

मला वाटते आ ह  २०१२ ला नवडून आलो त हा पासून आ ह  वषय ऐकतो, आ ण यावेळेस 

चचा ऐकायला मळाल  यावेळेस कळाल क  २००८ पासून चालू आहे तो काह  नवीन वषय 

नाह . काह  सनीअर नगरसेवक असतील क  जे अनेकवेळा यां या वॉडाम ये लोकांना श द 

दलेला असतो क  आता धोरण होणार आहे, धोरण होणार आहे. ते हापासून खेळत खेळत 

कती दवस आपण टे टमॅच खेळाय या, आता टे टमॅच खेळून आपण वनडे आ ण वनडेनंतर 

वे ट  वे ट  याम ये सु दा नवांत ोसेस चालू आहे. कोण याह  धोरणाला अंमलबजावणी 

कर याची एक मयादा असल  पाह ज.े  ह  मयादा कधीच शासन वत:ला लागून घेणार नाह  

का. आम याकडून एकदा जीबीची मा यता यायची असं हणायच, तुम या कारवाईला तु ह  

कती दवस लावणार आहेत. याला काह  मयादा ठरले या असायला पाह ज.े अनेकवेळा हा 

वषय आम या जीबीम ये येतो, अनेकवेळा आ ह  भाग स मती या मट ंग म ये मांडतो. 

परंतु या यावरती अंमलबजावणी करताना शासन माञ त ध असतं, त ध, ि थर एकदम 

टॅ यू झालेल असतं. खरंतर हा वषय अ यंत संवेदनशील आहे. पंपर  चंचवड शहर हणजे 

येथे कामगार नगर  आहे. अनेक कंप या दवस दवस बंद पडत चालले या आहेत याला 

पयायी माग हणून अनेक लोक हातगाडया घेतात आ ण र यावर येतात. यामुळे ते नागर क 

चुक चे आहेत का आपल धोरण चुक च आहे याचा कुठेतर  एक नणय घेतला पाह ज.े समजा 
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एखादयाला वाटल क  उदया एखादा यावसाय करायचा तर यालाह  काह तर  पयायी याव था 

असल  पाह जे. समजा अचानक माझी काह  कंपनी बंद पडल  मलाह  वाटत एखादा यावसाय 

करावा. मला शासनाकडून आप या महानगरपा लकेची परवानगी घे याची काह तर  या 

असल  पाह ज.े मी कोण या ठकाणी गाडी लाऊ शकते, काय क  शकते या यावर कोणताह  

नणय आपलं शासन घेत नाह  हे अ यंत चुक च आहे. याला वाटल गाडी काडायची यांनी 

यायची गाडी. मला वाटल उदया वडापाव टाकायचा वडापावची गाडी यायची र यात िजथ 

जमेल तथ आपल ऍडजे टमट करायची अशा कारच कामकाज या पंपर  चंचवड शहरात चालू 

आहे. तु ह  कुठेह  जा, दापोडीत जा, पंपर म ये जा, सांगवीम ये जा, थेरगावला जा,  

भोसर म ये जा. राञी सं याकाळी सहानंतर गाडी चाल वणं, एखादया काय माला जाणं कंवा 

एखाद  वाईट घटना घडल  आ ण या ठकाणी वेळेत पोहचायच हणलतर अश य गो ट आहे. 

हणजे एखादया काय माची आप याला वेळ मा हत असेलतर या अगोदर दोन तास 

नघालतर आपण या ठकाणी कदा चत पोहच.ू यावर हे धोरण जे आहे ते या धोरणाची 

अंमलबजावणी न करता आपण शासनाला आदेश दया क  या धोरणात तु ह  उपयु त बदल 

करा व जीबीपु ढे आणा व मंजुर नंतर मह नाभरात याची अंमलबजावणी केल  पाह जे. ना 

नाग रकांना शासनाची भीती आहे कंवा महानगरपा लकेची भती आहे. र याच ं द करण 

करत असताना अनेकाची घर, यावसाय उ दव त झालेल  आहेत. आज काय पाह ला मळत 

कोणतर  एखादा य ती येतो आ ण या ठकाणी हातगाडी लावतो व यावसाय करतो. मग 

यांनी आप या घराचा, यावसायाचा याग केला यां यावरती पु हा गदा नाह  का. मग 

र ता ं द करण केलं ते कुणासाठ . मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती आहे क  यावेळेला 

आपण सव ह  या करणार आहेत यावेळेस आपण एखादया खाजगी यंञणेची मदत या, 

खाजगी सं थेची मदत या व यांना आदेश दया क  एक म हनाभरात ह  या पुण करा 

याचे नयम ठरवा आ ण मग याची पुढची कारवाई आप याला चांग या कारे अदयावत 

करता येईल. २००८ पासून २०१६ पयत दहा वष आपण या सगळया गो ट शी खेळतोय हे 

यो य नाह . बायोमे क केलेल  आहे पु हा बायोमे क करायची यातील काह  लोक हयात 

सु दा नसतील तर  आम या धोरणाची अंमलबजावणी होत नाह . अनेक ठकाण या गाडयावर 

अनेक लोक यावसाय करतात, जे लोक बसतात यां याकडून पाचशे, शंभर, दोनशे पये भाड 

येत.ं या लोकां या हाताम ये दहा-पाच आंगठया असतात, दोन-चार तोळयाची चैन असत.े असे 

लोक ते यावसाय करतात. यांना या यावसायाची गरज  नसते कंबहू ना यांनी कोणालातर  

चालवायला दलेल असतं. मा.महापौर साहेब, येथून पुढ या काळाम ये या सुचना मांडले या 

आहेत या सगळयांच एकञीकरण केल पाह जे आ ण खरंच याला यावसायाची गरज आहे, 

याच कुटूंब या यावर चालणार आहे, उदर नवाहाची याला गरज आहे अशा सगळया लोकांचा 

वचार  या ठकाणी आपण करणं गरजेच आहे. चुक या प दतीने  या र याची, नागर कांचा 
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छळ होतो जे यवसाय करत नाह त, यांना कामाला जायच आहे ते माञ वेळेत जाऊ शकत 

नाह त ह  अ यंत दुदवी आ ण खेदाची गो ट आहे. टप-या भाडयाने द या जातात. हातात चार 

आंगठया आहेत, गळयात पाच तोळयाची चैन असते आ ण यांचे गाळे भाडयाने दलेले 

असतात. इथ पाल केकडे प नास पये भरायचे आ ण तथं माञ यावसाय करणा-याकडून 

हजारो पये उखळायचे हणजे यांचा तो पु हा पयायी यावसाय होतो. आपल शासनाचा 

अ त मण जो वभाग आहे नागर कांचे घर पाडले जे चुक चा  यावसाय करतात यांचे ना बंद 

केले तर  सु दा शहराचे व ूपीकरण आहे ते कमी कर यात ना आप याला मदत होणार. 

क येकदा आ ह  सांगतो आम या येथील हातगाडया काढा आ हांला जाता येत नाह ,  

यां याशी काह  कारण नसताना आ ह  वाद घालायचा मग आपल शासन काय  झोपत का. 

यांनी सांगाव माग या सहा मह यात यांनी कती कारवाया के या आ ण या याम ये काय 

यश संपादन केलं. आज कारवाई करायची आ ण पु हा सहा मह न ेतीकड जायचच नाह . ते हा 

लोकांना माह ती कारवाईम ये टेबल नेलातर जाऊ दे कती पाचशे हजार पयाचा टेबल गेला 

असेल परंतु पु हा मला सहा मह ने यावसाय करता येणार आहे याची यांना खाञी असत.े 

अ,ब,क हे  ेञीय कायालय आहेत या येक कायालयाम ये जी यंञणा आहे या यंञणेनी 

येक आठवडयाम ये या ठकाणी ामु याने गद  होते या ठकाणी कारवाईला गेलच पाह जे. 

एकदा तो धाक जर यावसाय करणा-याना बसलातर नि चतपणे बदल होणार आहेत. आज 

बघायच आ ण पु हा सहा मह ने या याकड बघायचच नाह  असं आप याकडे आहे. यामुळे  

यावसाय करणाराना याची सवय लागलेल  आहे. यामुळे ते सु दा गाफ ल राहतात. होणार जे 

नुकसान हजार पाचशेच असत ते सहन कर याची यांची मानसीकता असत.े कारण यातून ते 

लाखो पयाचा यावसाय संपादन करत असतात. ते पैसे कमावतात याच द:ुख आ हांला 

अजीबात नाह  परंतु शहराच व ूपीकरण असेल याचबरोबर जे शहरातील करदाते नागर क 

आहेत यांना होणारा ञास असेल याला कोण जबाबदार आहे. नि चतपणे या ठकाणी शासन 

जबाबदार आहे यांचा गलथान कारभार यास जबाबदार आहे. यामुळे स मा. महापौर मी 

आप याला पु हा एकदा वनंती करते या सगळया येम ये वर त कारवाईचे आपण आदेश 

दयावेत, ध यवाद. 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी पह यांदा 

शासनाचा मी जाह र नषेध करतो क  अशा कारचा सगळा ठसूळ कारभार महापा लका बघते 

आ ण बघायची भू मका करत.े वा तवीक पाहता लोक त नधी हे वारंवार सांगतात क  र ते 

बकाल झालेले आहेत, शहर बकाल होतय. दवस दवस टप-या वाढत चालले या आहेत. 

बेकायदे शर आ ण अ धकृत बांधकाम सु दा चालू आहेत परंतु शासन काह ह  कारवाई करत 

नाह . ब याची भू मका करतय. आता मला असं वाटायला लागल क  आपल शासन हे भैर 

तर आहेच आहे आंधळ पण आहे आ ण काह च करत नाह  का कारवाई होत नाह . मागे गावडे 
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साहेबांकड क भागाचा चाज होता यावेळेला यांनी सांगीत यानंतर थोडीफार कारवाई केल . 

त नंतर आतापयत वत: दहावेळेस फोन क न सांगीतल असेल आद या दवशी कारवाई 

झाल  रातोरात यांनी आप या अ धका-यांना दम दला दुस-या दवशी या ठकाणी अ धकार  

फरायचे बंद झाले, घाबरले आ ण रातोरात या ठकाणी आहे तशी कंबहू ना यापे ा दु पट 

ती पट टपर  सरास रोडवर बांधुन परत सु  केल. काय केल शासनानं, उलट असं सांगीतल  

क  आप या अ धका-या या अंगावर धाऊन जाणार  ह  मंडळी, पोल स पण तथं ब याची 

भू मका करत होत.े या पोल स यंञणेसाठ  महापा लका पैसा खच करत,े यांना आपण पगार 

देतो मग कशाचा पगार देतो.  मागे आप याला हायकोटाने नदेश द या माणे या अनुषंगाने 

आपण  नौकरभरती केल , अ धकार  घेतले, बीट नर क घेतले, सुपरवायझर घेतल,े म शनर  

घेतल  सगळ काह  घेतल परंतु याचा उपयोग होतोय का. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी सव 

प ाचे लोक आहेत तु ह  आता काह तर  आदेश दया. हे कधी थांबणार आहे. दुसर या ठकाणी 

साहेबांनी सांगीतल क  पाच कार या फ आपण फेर वाला धोरणाम ये घेतो. 

संततुकारामनगरम ये हॉकस टेडीयमम ये आपण जी लोक र यावर भाजीवाले, टपर वाले 

होते यांना तेथे बसवल आहे. यां याकडून आपण भूईभाड पण  घेतोय आ ण महापा लकेचा 

टॅ स पण घेतोय. पण शहराम ये कुठेच अशा कारची मागणी नसताना अशी बेकायदेशीर 

वसुलच आपण कशी काय करतो. आपण यांना बांधुन दलेल नाह  फ त भूई वापरतात 

यांनी वत: या खचाने भंत बांधल , कोबा केलेला आहे, भंत बांधुन, शटर लावुन, लाईटसह 

वत: केलेल आहे. मग या ठकाणी आपण टॅ स कसाकाय घेतो. या ठकाणी फ त भूईभाड 

घेतल पाह जे या य तर त पु हा आपण यां याकडून हे पाच कार या फ लावत आहोत 

परंतु येक वॉडाच सव ण हायला पाह ज.े या वॉडाम ये पादचा-यांना, नागर कांना, 

मह लांना, लोकांना ञास होणार नाह  अशा ठकाणी परवानगी दयायची नाह , व आपण तशी 

परवानगीच दलेल  नाह . इत या वषापासून आपण यां याकडून कोण याह कारच मु य घेत 

नाह त, फ घेत नाह त, यांना लायसे स देत नाह त. फ त बायोमे क प दतीने ५९०३ आपण 

आयडे ट फाय केलेले आहेत. कोणालाह  मा यता दलेल  नाह  मग असं असताना संबंध 

शहराम ये अशा कारच बकाल प असताना शासन कारवाई का करत नाह  याच पह ल 

आ हांला उ तर पाह ज.े फेर वाला धोरणाअंतगत जर यांना काह  संर ण दलेल असेलतर 

या या काह  गाईडलाईन आहेत आ ण या गाईडलाईन माणे येक वॉडा मधला सव केला 

पाह जे. सव क न या ठकाणी पादचार ला ञास होणार नाह , हणजे एका कोप-याला जर 

आपण सवजण एकञ बसवलेतर माञ पयाय नस यामुळे लोकांना तथ जाऊन खरेद  करावी 

लागेल.  परंतु या या मनाला येईल तथ तो रोडचा कॉनर असेल, सकल असेल आ ण मुख 

चौक असतील या ठकाणी वाहन यव था टपर  केलेल  आहे ह  नवीन  यव था आहे मग तो 

ू टवाला असेल, तो भेळ वाला असेल, तो आई मवाला असेल, तो कु फ वाला असेल अगद  



106 
 
गाडी आम या समोर लावतात. मग या गाडी या शेजार  हातगाडी लागत े या शेजार  दुसर  

चहाची गाडी लागते अशा प दतीने दवस दवस हया टप-या वाढत चालले या आहेत. 

दवस दवस अशा कारे यवसाय वाढत चाललेले आहेत. या यावर आपल नयंञण काय. 

कुठतर  महानगरपा लकेनी याचा वचार केलाच पाह जे क  या ठकाणी असे भर चौक आहेत 

या भर चौकाम ये ॅफ कला अडचण होते, ऍ सीडट  होतात, लोकांना चालायला माग नाह . 

र ावा यांच पण असेच झालेल आहे, कुठह  आपण  झोन केलेले नाह त. यां या मनाला 

येईल तथ र ा उभी करतात. बस टॉप असतो या या समोर र ा उभी केलेल  असत.े 

यामुळे नयोजन शु य शासन आहे. नयोजनाचा अभाव आहे आ ण हे नयोजन जर तु ह  

केल नाह तर या शहराच वा ोळ झा या शवाय राहणार नाह  हे पु हा पु हा सांगतो. नयोजन 

करण गरजेच आहे तु ह  शंभर पये फ या, दोनशे पये फ या कंवा फ घेवू नका तो 

वषय नंतरचा आहे. परंतु शासनाच कं ोल, शासनाचा वचक, या वॉडाम ये असलेल  

टपर वा यांची सं या, फेर वा यांची सं या ह  नि चत हायला पाह जे आ ण ती जर नि चत 

झाल  नाह तर मी सांगीतले माणे शहर बकाल होणार हणजे होणार आ ण हणून शासनाने 

फ त बघायची भू मका घेऊ नयेतर शासनाने ठोस नणय यावेत. अशा कारची वनंती 

करतो आ ण थांबतो. 

मा.राज  काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मला एवढच नदशनास 

आणायच आहे क  माग या वेळेस दापोडीतील तुम या ये या जा या या र यावर चच या 

ठकाणी प रि थती अशी आहे ती तुम या पासून काह  लपलेल  नाह . मोठया माणात 

या ठकाणी तीस मीटरचा र ता आहे पण यावेळेस श नवार, र ववार , सोमवार असतो या 

दवशी प रि थती अशी होती क  आहे यात दहा फुट र ता फ त जा या ये यास राहतो. 

या ठकाणी टप-या, हातगाडया मोठया माणावर असतात. आ ह  अनेकवेळा त ार देवूनह  

तु हांला कुठ याह  कारचा गंध येत नाह .  सगळयात मह वाच हणजे तो र ता हॉकस झोन 

हणून ड लेअर क न घेतला आहे आ ण तर ह  तुमची कायवाह  या ठकाणी होत नाह . 

सं याकाळी ख-या अथान चार नंतर या ठकाणी हातगाडया लागतात. आपण कारवाई कधी 

करतो सकाळी येऊन जातो परत कारवाई झाल  हणून दाखवतात. या याम ये या अ धका-

याला काह  चर मीर  मळतात क  काय हे समजत नाह . येकवेळेला या याकड दुल  केल 

जातं हा काय कार आहे. हणून कृपा क न मा.महापौर साहेब, आपण आदेश दयावेत आ ण 

पुढ यावेळेस ते दसणार नाह त एवढ  खबरदार  यावी ह  वनंती. 

मा.राज  जगताप - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप या शहराम ये 

पाह लतर अनेकवेळा अ धका-यांनी, आयु तांनी  ि हजीट दले या आहेत  मट ंगम ये आपण 

चचा केलेल  आहे.  आपले फुटपाथ आ ण र ते हे संपुण मोकळे पाह जे पण तसे कधीच होत 

नाह . भागाची मट ंग असो, जीबी असो यावेळेस माग या आयु त साहेबांची ि हजीट 
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झालेल  आहे तर  सु दा काह ह  बदल झालेला नाह . अ धकार  वगाकडून काह ह  याची दखल 

घेतल  जात नाह  कारण आपण पंपळेगुरव प रसराम ये पाह ल, सांगवी प रसराम ये पाह लतर 

कृ णबाजार चौक असेल, काटेपुरम असेल, साईचौक असेल, अशी प रि थती आहे मी तेथे 

चौकशी केल तर या हातगाडयावर लाईट लावून यावसाय करतात. दो ह  रोड या साईडने 

बसतात. ते समोर या दुकानदाराला भाड देतात आ ण या रोडवरती थांबतात. म यंतर  

अ धका-यांना मी सांगीतल क  आपले सगळे फुटपाथ लोकांना पायी चाल यासाठ  आहेत. परंतु 

एकाह  फुटपाथ वरती पायी चाल यासारखी प रि थती नाह . या या ठकाणी भाजीमंडई 

असतील या भाजीमंडई मोकळया पड यात. जो तो र याला येतो अशा प रि थतीम ये 

आपण अ धका-यांना सांगीतलतर तेवढया एका चौकाम ये फोन के यानंतर येतात. दुसरा चौक 

मोकळा असतो तथं परत तीच प रि थती. हे आले क  ते परत ग ल बोळाम ये जाऊन परत 

या ठकाणी येतात. पण अ धका-यांनी तेवढया चार पाच हातगाडया उचल या एक चौक झाला 

क  दुसरा राऊंड दयायला परत यांना मह ना लागतो, पंधरा दवस लागतात. अशी प रि थती 

असेलतर कशाव न गाडीवाले थांबणार नाह त. आप या आर णा या जागा आहेत काह  

आर ण आप याकड ता यात आलेल  नाह त, जी ता यात आलेल  आहेत ती अधवट आलेल  

आहेत. िजथ अधवट आर ण ता यात आलेल  आहेत तथ तर  महापा लकेनी वचार केला 

पाह जे क  तथ जर  या लोकांना जागा दल तर हे र यावर येणार नाह त. अशा प दतीने 

केलतर मला वाटत र ते मोकळे होतील. येक चौक पॅक आहेत. हातगाडीवाले लाईट लाऊन 

या ठकाणी यावसाय करतात, ते कुणाला घाबरत नाह त. जाता सु दा येत नाह  लोकांना 

अशी प रि थती आहे. हणून मा.महापौर साहेब, आपण याचा वचार क न सगळया शहराचा 

वचार केलातर बरे होईल. येक ठकाणी अशीच प रि थती आहे हणून या यावर नीट 

वचार क न सगळयाच भागा या अ धका-यांना कामाला लावल पाह ज.े ते फ त ऐकतात 

तेवढयापुरती आपल  गाडी पाठवतात आ ण आ ह  या ठकाणी गेलो साफ केलेल आहे एवढच 

सांगतात, ध यवाद. 

मा.आर.एस.कुमार-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. रा य फेर वाला 

धोरणाब ल आता चचा चालू आहे. मी आप याला भि त-श ती चौकाकडे वळऊ इि छतो. या 

चौकात दोनशे फेर वाले आहेत. शंभर लोकतर खाल च बसलेले आहेत. खेळणी आहे आ ण आता 

रेलगाडी पण सु  झालेल  आहे. झुकझूक गाडी पण सु  झाल  आहे. हणजे दोनशे पे ा जा त 

फेर वाले या र यावर आहेत. बॉ बे पुणे र याला जाणारा तो पुण र ता लॉक असतो. 

अनेक वेळा आ ह  भाग मट ंगम ये सु दा बोललो क  यांना उचला. अ त मण काढा, पण 

काह ह  नाह . एखाद  गाडी ेक फेल झाल तर पाच पंचवीस लोक मरणार आ ण यासाठ  

कॉप रेशनच ेअ धकार  जबाबदार असणार. आ ह  सु दा वेळोवेळी वनंती केलेल  आहे क  येथे 

अ त मण कारवाई करा. हा रोड लेअर करा, एखादया लाईनला बसलेले असतात तो पुण 
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लॉक झालेला असतो याब ल अनेकवेळा जनरल बॉडीम ये आ ण भागाम ये चचा झालेल  

आहे पण काह  कारवाई होत नाह . कारवाई एक दवस झाल  क  दुस-या दवशी बसतात. 

गु ता हणून गेले वीस वष बसत होता आज तथ पण दहा ते पंधरा जण आलेले आहेत. 

शासन काय करतं हे समजत नाह , हॉकस झोन गेल  तीस वष जनरल बॉडीम ये हॉकस 

झोन ब ल आ ह  चचा केल  पण अनेक वॉडाम ये हॉकस झोन झालेलं नाह . नेहमी असं 

सांगतात आता आ ह  लॅ नंग केल, आता आ ह  जाह रात द या आता हे करतो, आता ते 

करतो पण तीस वषात या शहरात हॉकस झोन ब ल काह ह  नणय घेतले गेले नाह त आ ण 

वॉडात अनेक ठकाणी टप-या आ ण हातगाडया उ या राहतात यां यावर कधीतर  एकदा 

कारवाई होत.े पण परत कारवाई होत नाह  आ ण यामुळे ॅ फकला अनेक ठकाणी अडथळा 

येतो. ा धकरणाम ये तु ह  बघीतलतर दहा ते पंधरा गाडया ट नगला उ या असतात तथ 

सु दा कारवाई करा कारवाई करा हणून वनंती केल तर कारवाई करत नाह त. कधी कधी 

आ हांला असं वाटत क  काह  पॉ ट कल आ ण शासनामधील लोक हा ता घेतात क  काय. 

काह  ठकाणी नगरसेवक कारवाई क  नका हणतात येथे आ ह  हणतो कारवाई करा. पण 

कारवाई करत नाह त. का हणून कारवाई करत नाह त. एखादा माणुस मे यानंतर कारवाई 

करणार का. मला शासनाला वनंती आहे क  भि त-श ती चौक लेअर करावा आ ण हॉकस 

झोन कधी नमाण करणार कधी पॉल सी डसाईड करणार याब ल माह ती दयावी. नणय दया 

या या तारखेपयत आ ह  नणय देवून ड लेअर क  हणून. तीस वष झाले या यावर चचा 

चालू आहे पण तर ह  नणय नाह .  

मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. येकानी 

येका या वॉडामधले न मांडलेले आहेत. खरतर अती मण, हातगाडी, टप-या आ ण 

र यावरची ॉ फक हे येका या वॉडामधील न आहेत. कोणाची वडापावची हातगाडी 

असेल, कोणाची पावभाजीची टपर  असेल कोणाची भेळपुर  असेल अशा प दतीने याचा याचा 

यावसाय असतो. डांगे चौक, सोळा नंबर या ठकाणी ॅ फकची अडचण होत.े माग यावेळेस 

सु दा मी जीबीम ये बोलले होते, बोल या नंतर अ धकार  जागे होतात आ ण ती यांची 

कारवाई एक ते दोन दवस चालत ेपरत आहे तेच परत ते थंड राहतात. यांना श त लागल  

पाह ज. यावसाय करणाराच े पण पोटापा याचा न आहे. परंतु यवि थतपणे र ता सोडून 

यांनी केले पाह जे. फुटपाथ लोकांना चाल यासाठ  आहे. पण फुटपाथवर सु दा यां या 

हातगाडया, पथार वाले असतात एवढच काय पण र या या म ये सु दा बसलेले असतात. 

परंतु आप या अ धका-यांनी यांना श त लावल  पाह ज.े स.नं. ९ म ये असेच गाळे काढले 

होते या ठकाणी सु दा यावसायवा यांची सोडत काढल  होती या याम ये या या या या 

प दतीने यांना गाळे मळाले होत.े परंतु थोडयाच दवसाम ये यांचा यावसाय आतम ये 

जा त चालत नाह  हणून थांबला होता परंतु ती सव भाजीमंडई काढून टाकल  आ ण तीथ 
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र ा, हातगाडया लावातात. तथ म छ माकटच सु दा बांधकाम केलेल होतं. अशा ठकाणी 

महापा लके या जागा आहेत या ठकाणी चांग या प दतीने भाजीमाकटच यांना जर चांग या 

प दतीने बांधकाम क न दल कंवा गाळे दले तर जी र यावर येणार  गद  आहे ती कमी 

होईल आ ण या लोकांना सुर ीत यावसाय करता येईल. मला एकच वनंती करायची आहे 

क  अशा या महापा लके या जागा आहेत या जागेम ये यावसाय करणा-यां यासाठ  आपण 

खरोखर य न केले पाह जेत. कारण अनेक लोक आहेत क  यांच हातावरच पोट असतं. 

यांना यावसाय के या शवाय पयाय नसतो. या ठकाणी एवढच सांगू इि छतो क  आपण या 

लोकांसाठ  चांग या प दतीने गाळे बांधुन मळावेत एवढ च मी आप याला वनंती करत,े 

ध यवाद. 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज आपण बघत 

असतो गाडयांच माण जसं वाढलेल आहे तसं टप-या आ ण हातगाडयांच माण वाढलेल आहे 

आ ण वाढत जाणार आहे. जसं गाडयां या धुरामुळे दुषण होतं तसच या गो ट च सु दा 

दवस दवस होणार आहे. दंडवते साहेबांना मी सगळयां या वतीने वनंती करते क  तु ह  

बायामो क क न घेतलेल  आहे, वॉडवाईज स ह करा या भागाम ये एखाद हॉि पटल असेल, 

एखाद गाडन असेलतर तथ कशा टप-या द या गे या पाह जेत. येक वॉडम ये तु ह  पाच 

टप-याच नयोजन करा. साधारण चार जर  पकडल ेतर  एका भागाम ये वीस टप-या होतात. 

यांना गरजेच आहे यांनाच तशा प दतीने लायसे स दल पाह जे. यां याकडून भाड आकारा 

आ ण या ठकाणी उभा राह लेत या या आजुबाजू या सोसायट ची यां याकडे एनओसी 

असल  पाह ज ेआ ण या माणसाचा पंपर  चंचवडचा वीस वषाचा पुरावा पाहजे. हातगाडयांचे 

सु दा यांचे सु दा पुरावे असले पाह जेत. कारण हातगाडया भाडयाने दे याची जा तीत जा त 

सं या शहराम ये आहे. हातगाडी सकाळी घेवून जायची भाडयाने आ ण सं याकाळी आणुन 

जमा करायची असं आहे. दोन दवस माणुस काम करतो परत बंद करतो परत चौ या दवशी 

दसुरा माणुस येतो या या या या सोईने काम करतात. शहराम ये साधारण पाच हजार 

हातगाडया पुरते लायसे स दयावेत. तु हांला ते कसं वभागवार दयायच आहे ते दयाव.  

मा.महापौर -  र त,े फुटपाथ यावर हातगाडयांची गद  होणार नाह , शहरा या स दयात कुठह  

बकालपणा येणार नाह  याची काळजी शासनाने घेतल  पाह जे, यो य ती कारवाई झाल च 

पाह जे. लमीटेड हातगाडया झा या पाह जे. आता मंगलाताई हणा या क  वीस वषाचा पुरावा 

पण ताई मी सांगते वीस वषापुव  एवढ  लोकसं या न हती पण या दहा वषात जा त 

लोकसं या वाढलेल  आहे. येक नागर कांना वाटत क  आप या शेजार  कुठतर  भाजीपाला 

मळावा. जी लोक यावसाय करतात यां याकडून यो य प दतीने नागर कांना ञास होणार 

नाह  अशा प दतीने हे अ धका-यांनी केलं पाह ज.े यांनी हे नयोजन केल नाह तर पुढ या 

जीबी म ये सु दा आ ह  यांना धारेवर धरणार. कारण शहरात काय चालल आहे, आमचे 
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नगरसेवक एवढ जीव तोडून सांगतात यां याकड जर अ धका-यांनी आता ल  दल नाह तर 

पुढ या वेळेस न क च यां यावर कारवाई कर यात येईल आ ण हा वषय उपसूचनेसह मंजूर 

कर यात येत आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक - ९२५                                    वषय मांक- २ 

दनांक- २८.११.२०१६          वभाग – मा.आयु त 
 

   संदभ:-  १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/१/का व/२२/२०१६  
             द.२३/०५/२०१६ 
           २) मा. थायी स मती कडील ठ. .१६३८४ द७/६/२०१६ 
         ३) मा.महापा लका ठ. .८८२ द. २०/६/२०१६    
         ४) मा.महापा लका ठ. .८९२ द. २०/८/२०१६    
 

रा य फेर वाला धोरण अंमलबजावणी करणेअंतगत महारा  शासनाच े उपस चव 

नगर वकास वभाग यांचेकडील दनांक ०८/०६/२०१२ चे प ा वये रा य फेर वाला धोरण 

अंमलबजावणी सु  करणेत आलेल  आहे. यावेळी मा.शहर फेर वाला स मतीची बैठक द. 

०५/०४/२०१३ नुसार फेर वा यांची न दणी फ , व े ता फ , नुतनीकरण फ , देखभाल फ  आ ण 

दंड ठर वणेत आले आहे. न दणी फ च ेदर र. . १०००/- माणे ठर वणेत आले होते यास मा. 

थायी स मती सभा ठराव मांक ३३८२ द. २१/०५/२०१३ व मा.महापा लका सभा ठराव 

ं .२९८ द. २७/०६/२०१३ अ वये मा यता देणेत आल  आहे. व आदेश ं . 

भूिज/१/का व/३५७/२०१३ द. १३/०९/२०१३ अ वये आदेश नगत केलेले आहेत. तुत 

आदेशा वये ठर वणेत आलेले दर जादा अस याने सदर दर कमी करणेबाबत फेर वाला संघटना 

वारंवार मागणी कर त आहेत. तसेच द. ३०/०१/२०१६ या शहर फेर वाला स मतीचे सभेम ये 

झाले या नणयानुसार पुणे मनपाकडील न दणी फ र. .२००/- माण ेशहरातील फेर वा यांची 

बायोमे क न दणी करणेकामी न दणी फ  र. .२००/- व ओळखप  फ  र. .२००/- करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच न वन फेर वा यांचे अज यावेत यां याकडून न दणी फ  व 

ओळखपञ फ  घेवून न याने अज ि वकारावेत व यांनाह  फेर वाला धोरणानुसार यो य ती 

परवानगी दयावी. वर त अज ि वकृती करावी व परवाना देणेसे मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच आज शहरात लोकसं येचे माण वाढले आहे. तसेच टप-यांच ेव हातगा यांच ेखूप मोठे माण 

वाढल ेआहे. त े दवस दवस वाढत जाणार आहे. गा यां या धुरामुळे, पे ोलमुळे दूषण होत,े तसेच या 

गा यांमुळे देखील दूषण होत ेआहे. फेर वा यांची बायोमे क न दणी क न घेतल  आहे. िजथ ेउ यान 

असेल,  हॉि पट स असतील या ठकाणी कशा कार या टप-या द या गे या पा हजेत याचा वॉड 

वाईज स ह करावा. साधारणपणे येक वॉडम ये ५ टप-यांच ेआ ण येक भागात पाच गु णल ेचार 
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या माणे २० टप-या असे नयोजन करावे. यांना गरज आहे यांना लायसन दे यात यावे, 

यां याकडून भाडे आकारावे. तो फेर वाला या ठकाणी उभा राहणार आहे, या या आजूबाजू या 

सोसाय यांची एनओसी असल  पा हज.े याच े  शहरातील वा त य २० वषापासून आहे याचा पुरावा 

असावा, हातगाडीवा यांचे बाबतीत सु ा या अट  लागू करणेत या यात. याला खरच गरज आहे 

व वत: दररोज काम करतात अस े साधारणपण े ५००० फरत े लायसन वभागवार यावेत व 

मनपा या भाजी मंडई या आजूबाजूला, गद या ठकाणी लायस स देवू नयेत यास मा यता 

देणेत येत आहे.  

अनुकूल- ८१          तकूल- ० 

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

     ------   

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

    वषय मांक- ३ 

दनांक- २८.११.२०१६          वभाग – मा.आयु त 

 

          संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/१/का व/७६/२०१६  

                   द.६/८/२०१६ 

           २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६९२५ द.९/८/२०१६  

                ३) मा.महापा लका ठ. .९११ द. २९/८/२०१६    
 

पंपर  चचंवड महानगरपा लके या वकास योजनेतील आर ण .१/१३३ याम ये 

शाळेचे आर ण एकुण े  १८००० चौ.मी. आहे. या े ापैक  ४७५४ चौ.मी. े  हे 

महानगरपा लकेने FSI/TDR बद यात ता यात घेतले आहे. उवर त े ाचा ताबा सुभ ाज ् 

ए युकेशनल सोसायट  पुणे याचेंकडे आहे. आर णाचे संपुण े  मा य मक शाळा आर ण 

तरतुद वये वक सत करणेसाठ  महानगरपा लके या ता यातील ४७५४ चौ.मी. जागा जागेसाठ  

नगररचना वभागाने ठर वले या दरानुसार ३० वष कालावधीसाठ  ई- न वदा नोट स .१/२०१६-

१७ अ वये दर माग वणेत आले होत.े ( न वदा र कम पये २,५१,४८,६६०/-) सदर कामी एकुण 

३ न वदा ा त झा या हो या. यापैक  सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांची एकमेव 

न वदा पा  ठरल  असून यांनी सदरकामी न वदा र कमेपे ा ०.५०% जा त असा दर सादर 

केला आहे. सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे या न वदाधारकांची न वदा, न वदा दरापे ा 

०.५०% जा त र कम पये २,५२,७४,४०३/- (अ र  र कम पये दोन कोट  बाव न लाख चौ-

याह तर हजार चारशे तीन फ त) दराची व अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष 

कालावधीसाठ  ल ज दराने देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.स वता साळंूके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े  

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.अ मना पानसरे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ९२६                                     वषय मांक- ३ 

दनांक- २८.११.२०१६           वभाग – मा.आयु त 
 

          संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/१/का व/७६/२०१६  

                   द.६/८/२०१६ 

            २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६९२५ द.९/८/२०१६  

                 ३) मा.महापा लका ठ. .९११ द. २९/८/२०१६    

 

            वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळी करणेत यावा.   

 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 

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

           -------  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक – ९२७                                     वषय मांक- ४ 

दनांक- २८.११.२०१६           वभाग – मा.आयु त 
        
       संदभ  :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प   
              .मसाभां/भांडार/का व/१०२/२०१६, द.१६/०८/२०१६  
            २) मा. वधी स मती सभा ठ. .९८ द.१९/०८/२०१६ 
   
     पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वै यक य वभागांतगत दवाखाने / णालयास 

वेळोवेळी वाटप केलेले साह याचे पॅ कंग व औषधे पॅ कंगचे नकामी साह य तसेच ए स-रे  

वभागात उपल ध होणारे नकामी हायपोसो युशन कच-यात न जाता जसे उपल ध होईल. या 

पर माणाचे ा त दराने लेखा वभागात र कम भरणा क न याची व  क न मनपास 

आ थक फायदा होणार अस यान े न वदा सुचना माक 17/2015-16 अ वये स द क न 

ऑनलाईन दर माग व यात आले आहेत. ा त न वदाकारांमधील मनपास जा तीत जा त दर 
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देवून नकामी साह य वकत घेणेकामी उ चतम न वदाकार मे. बालाजी ेडस. यांचे दराचा 

तप शल खाल ल माणे आहेत. 
 
 

अ. . कामाचा तप शल 
बालाजी ेडसयांचे 

ा त दर 

1. 

रक या काचे या बाट या ( सलाईन, 

इंजे शन,  

हायर स इ.) . कलो 
1.60 . कलो. 

2. लाि टक बाट या व डबे (लहान / मोठे) 10.00 . कलो. 
3. पु याची खोक  (पु ा) 5.00 . कलो. 
4. प याचे डबे (लहान / मोठे) 10.00 . कलो. 
5. लाकडी खोक  1.10 . कलो. 
6. 1 लटरचे ला ट क जार 18.00 . कलो. 
7. 5 लटरचे ला ट क जार 20.00 . कलो. 

8. 
मनपाचे सव णालयाकडील उपल ध होणारे 
हायपोसो युशन 

35.00 . लटर 

9. थमाकॉल बॉ स 1.50 . कलो. 
10. खराब - करण फ म 25.00 . कलो. 

 
महानगरपा लके या दवाखाने / णालयातील नकामी भंगार साह य व हायपोसो युशन 

वारंवार उपल ध होत अस याने याची य  दवाखाने / णालयातुन व  क न मनपास 

आ थक फायदा होणार आहे. यानुषंगाने म.े बालाजी ेडस यांच े ा त दर मा. आयु त सो. 

यांनी दनांक  ३०/०७/२०१६ चे तावा वये ि वकृत केलेले आहेत. मनपाचे दवाखाने / 

णालयातील नकामी पु ,े काचे या बाट या, ला ट क जार व लोखंडी साह य तसेच 

नकामी हायपोसो युशन न वदेतील उ चतम दराने मे. बालाजी ेडस यांना दोन वषासाठ  

दे यात येणा-या कामकाजाची अंदाजे एक त कंमत र कम पये. ८,६२,५०२/- इतक  येत 

आहे. ह  कंमत र. . ५००/- पे ा जा त अस याने या साह याची व  करणेस मा यता 

देणेत येत आहे.  

मा.स वता साळंूके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--   

      अनुकूल- ८१        तकूल- ० 

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

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

                                         वषय मांक- ५ 

दनांक- २८.११.२०१६           वभाग – मा.आयु त 
          
          संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/९/१००८/२०१६,  

                    द.२८/०३/२०१६  

                 २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. . ६१ द.२१/४/२०१६ 

                 ३) मा.महापा लका सभा ठ. . ८६८ द.२०/६/२०१६ 

                 ४) मा.महापा लका सभा ठ. .९०१ द.२०/८/२०१६ 
 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमधील ड े ीय कायालया या काय े ातील मौजे 

वाकड येथील स.नं. २१० म ये पाक ट हा गृ ह क प आहे. सदर गृ ह क पात औंध- रावेत 

हा पोहोच र ता आहे. सदर गृ ह क पाच े पाठ मागील बाजूने ना शक फाटा ते वाकड मु ंबई 

बगलोर हायवे हा र ता आहे. सदर या र यापयत पोहोच र ता आव यक आहे.   सदरचा 

ना शक फाटा ते वाकड मु ंबई बगलोर हायवे र ता व पाक ट या गृ ह क पा दर यान पंपर  

चंचवड महानगरपा लकेचे पंपळे नलख स.नं. २७ मधील आर ण . ३८७ उ यान आर ण 

आहे. सदरचे उ यानचे आर ण भागश:  वक सत झालेले आहे. 

                  मा.ड भाग स मती म ये ठराव . ५६ दनांक – १३/०३/२०१५ नुसार खाल ल माणे 

ठराव मंजूर झालेला आहे. भाग . -५४ पंपळे नलख भागातील मौजे वाकड येथील स.नं 

२१० र हवासी वभागातील मळकतधारकांसाठ  र याची आव यकता अस याने महापा लके या 

मंजूर आराख यातील ४५.०० मी डी.पी.र यापयत मौजे पंपळे नलख येथील स.नं. २७ मधून 

१८.०० मी ं द र ता हा मौजे वाकड येथील स.नं. २१० मधून ४५ मी. र यापयत मुंबई ां तक 

अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १८.०० मी नॉन डी.पी. र ता घो षत करणेकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आहे. सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला आहे.”  

                       मा. आयु तसो. यांचेकडील द. ०९/०९/२००४  चे कायालयीन मंजूर टपणी अ वये कलम 

२०५ खाल ल सव कायवाह  भागामाफत कर यात येत.े ह  कायवाह  हणजे न वन र ते 

कर यासाठ  ठराव मंजूर करणे. यानंतर नगररचना वभागाकडून न वन ता वत र याबाबत 

वतमानप ात जाह रात देऊन लोकांकडून/सुचना/हरकत माग व यात येतात जर सुचना/हरकती 

आ या तर यावर सुनावणी घेऊन मा. आयु तसो यांची अं तम मंजुर  घे यात येत.े यानुसार 

सदरचा ठराव मंजूर झालेला आहे.  

                      सदर ठकाणी या वभागाने साईट ह जीट केल  असता, उपरो त मंजूर ठरावानुसार सदर 

ठकाणी मु ंबई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १८.०० मी नॉन 

डी.पी. र ता घो षत करावयाचा झा यास आर ण . ३८७ या पि चम बाजूकडील ऐ वयम या 
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गृह क पा या शेजार ल व प.ं च.ंमनपा या आर ण . ३८७ मधील अंदाजे २६०.९३ चौ.मी. 

जागा ता वत र याने बा धत होईल. याबद यात उ यानास लागून अंदाज े२६१.०० चौ.मी. 

े  रामा को-ऑफ हौ.सो.वाकड ह  मनपास देणेस तयार आहे. (सोबत अवलोकनाथ नकाशा 

जोडला आहे. कृपया अवलोकन हावे.) तसेच सदर ठकाणी मनपाने समा भंतीचे काम पुण 

केलेले आहे. मनपाचे ता यात यावयाच े े  समा भंती या बाहेर असून सदरची वाढ व 

समा भंतह  बांधून देणेस रामा को-ऑफ हौ.सो.वाकड तयार असलेबाबत मनपास कळ वले 

आहे.बांधकाम परवानगी वभागाकडील मंजूर आराख यातील २६१.०० चौ.मी. े  अजदार 

मनपाचे ता यात देणार आहेत. तर  सदर े ाचा चटई े  नदशांकातून वगळणेत 

यावेत.सदरबाबत अजदार यांनी दनांक – २४/०९/२०१५ चे हमीप ा वये एफएसआय/ट डीआर 

अथवा इतर कोणताह  मोबदला प.ं च.ंमनपाकडे मागणार नाह  असे हमीप  सादर केलेले आहे. 

तसेच सदर े ास मनपाचे नांव ७/१२ उता-यावर लाव यात यावे या अट वर मा यता दे यास 

हरकत नाह . 

                    सदरचा र याचा उपयोग पाक ट या गृ ह क पाबरोबर ऐ वयम या गृ ह क पा या 

पाठ मागील  मळकतधारकांसाठ  सु दा होईल. तसेच सदरबाबत मा. ड भाग स मतीनेह  

१३/३/२०१५ रोजी ठराव मंजूर केलेला आहे.सदरचा ताव मा य झालेनंतर मु ंबई ां तक 

अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५  अंतगत मनपा र ता घो षत करणेबाबतची पुढ ल कायवाह  

कर ता हरकती/सुचना माग वणेत येतील.  

       अजदार यांचे नवासी भागातील २६१.०० चौ.मी. े  मनपाचे ता यात घेऊन याचे 

१८.०० मी.र यासाठ  मनपाकडून आर ण . ३८७ मधील अंदाजे २६०.९३ चौ.मी. जागा 

अदलाबदल करणेसाठ  धोरणा मक नणय घेणसे मा यता देणेत येत आहे.  

मा.स वता साळंूके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ द तर  दाखल करणेत यावा अशी 

सुचना मी मांडत.े 

मा.अ मना पानसरे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े  

 यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक - ९२८                                     वषय मांक- ५ 

दनांक- २८.११.२०१६           वभाग – मा.आयु त 

       संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/९/१००८/२०१६,  

                 द.२८/०३/२०१६  

              २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. . ६१ द.२१/४/२०१६ 

              ३) मा.महापा लका सभा ठ. . ८६८ द.२०/६/२०१६ 

              ४) मा.महापा लका सभा ठ. .९०१ द.२०/८/२०१६ 
 
 

               वषय मांक ५ द तर  दाखल करणेत येत आहे.   
      अनुकूल- ८१        तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमत ेमा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

           -------  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

ठराव मांक - ९२९                            वषय मांक- ६ 

दनांक- २८.११.२०१६           वभाग – मा.आयु त 

 

                           संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे कडील  
                       जा. .पअक/३/का व/२८६/२०१६ द.५/०८/२०१६   

                    २) मा.महापा लका सभा ठ. .९१७ द.२९/८/२०१६ 
 

  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम ६७ (अ) अ वये येक 

महानगरपा लकेने लगतपूववत  शासक य वषासंबंधीचा पयावरण स यि थती अहवाल 

शासनाकडून वेळोवेळी वह त कर यात येईल, अशा प दतीने दरवष  मा.महापा लका सभेकडे 

सादर करणे बंधनकारक आहे. 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१५-१६ चा पयावरण ि थतीदशक अहवाल 

महारा  दूषण नयंञण मंडळाने दले या डी.पी.एस.आय.आर. या मागदशक त वानुसार 

तयार कर यात आला आहे. सदर ा प अहवाल मा.महापा लका सभेस सादर करावयाचा आहे. 

 सबब पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१५-१६ चा पयावरण  ि थतीदशक 

अहवाल मा.महापा लका सभेसमोर ठेवणेत आला.  

मा.स वता साळंूके – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. महानगरपा लका 

पयावरणा या संदभात इतक  गंभीर आहे इतक  गंभीर आहे या गंभीरपणाचा गंभीरपणा सु दा 
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नघुन गेलेला आहे. मा.महापौर साहेब, खरंतर पयावरणाचा अहवाल हा ३१ जुलै पुव  आणणं हे 

कादयाने बंधनकारक आहे असं वत: तानाजी शंदे हे यां या मनोगता म ये सांगतात आ ण 

तर  हा पयावरण अहवाल ऑग टम ये का आणला हे आ हांला न कळ याजोग आहे. 

मा.महापौर साहेब, पयावरण अहवाल आपण केवळ छापायचा हणून छापतो का हेह  या 

ठकाणी आवजून सांगावस वाटतं. याम ये जे पह ल पान लह ल आहे ते खरंतर आपल  

महानगरपा लका पयावरणा या संदभात काय करते याची काञण या ठकाणी लावायला पाह जे 

होती. परंतु या ठकाणी  पुणे महानगरपा लकेचे काञण लावलेल  आहेत. पणेु महानगरपा लका 

या ठकाणी पयावरणा या संदभात काय करत े याचे जर आपण पह यापासून धडे घेतले 

असतेतर मला वाटत पयावरण अहवालावर आप याला बोल याची वेळच आल  नसती. एक 

काञणतर डबल डबल छापलेल आहे. पान भरायचीच असेलतर मुल जी ॉ ग काढतात यातल  

काञण जर  काढून लावल  असतीतर  चाललं असतं. मा.महापौर साहेब, हा पैशाचा मीनल 

वे टेज आहे. करदा या नागर कांचे पैसे मनमानी प दतीने पयावरण वभागाचे अ धकार  

उधळतात. यांना लोकां या पैशांच काह ह  घेणदेण नाह . आपल मनोगत असेल, आयु तांच 

मनोगत असेल हे मनोगत मागच जे होत तचे पु ढे लावलेल आहे नवीनतर काह  केलेल नाह . 

जे जूने आहे तेच या ठकाणी परत श दाचा फेरफार क न या ठकाणी सांगीतलेल आहे. 

मा.महापौर साहेब, शहरातील जल दुषण पावसामुळे काह तर  नयंञणात आहे अ यत: 

शहरातील पयावरण वभाग आ ण जल दुषण नगडीत काह  ठेकेदार या वभागाकडे चर याच 

कुरण हणूनच पाहतात. केले या उपाययोजना या केवळ, मला असं वाटत पयावरण वभागाच 

असं मत झालेल आहे क  या ठकाणी मल न सारणाचे आपले ोजे ट चालू आहेत याच 

ठकाणी फ त जल दुषण होते क  काय असं पयावरण वभागाच मा.महापौर साहेब मत 

झालेल आहे. नाग रकां या जीवाशी हे लोक खेळतात. पयावरण वभागाला मा हती असल 

पाह जे क  या ठकाणी मल न सारणा या न लका आहेत, या ठकाणी आपले ोजे ट आहेत 

या ठकाणी जल दुषण होत नसुन ते वेगवेगळया ठकाणी खरतर यांनी पा याचे नमुने 

यायला पाह जे होत े परंतु ते घेतले नाहत. केवळ पाटया टाकायच काम करतात हणून 

मा.महापौर साहेब, मी पह ल  मागणी करेल पयावरण वभागा या संजय कुलकण  यांना आपण 

डसमीस केल पाह जे. एवढ जर काम कर याचा यांना ञास होत असेलतर यांना आपण 

पयावरणाच अ ध क हणून नेमलेल आहे. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी आपण पयावरणा या 

संदभातील सगळे मानांकन जर पाह ल तर सगळी मानांकन पायदळी तुडवल  गेलेले आहेत. 

पयावरण बघडते क  काय असा पयावरण वभागाचा समज झालेला आहे आ ण याच ठकाणी 

तुमचे घेतलेले नमुने या ठकाणी नमुद केलेले आहेत हणून असं वाटत क  यांना एकदा 

आपण खरंतर परत एकदा श ण घे यासाठ  पाठवा, काह  वषासाठ  डसमीस करा आ ण 

यांचा पुण अ यास होऊ दया आ ण परत पा लकेम ये या आ ण यांच श ण घे यासाठ  
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पा लकेचे पैसे खच करा. मा.महापौर साहेब, पा याम ये आढळणारे घटक, पा यात येऊन होणा-

या जल दुषणावर कुठलह  उपाययोजना केलेल  दसत नाह . खरंतर पयावरण वभागा या या 

पु तकावर जर बोलायला लागलतर तीन चार तास कमी पडतील यातला काह  सारांश सांगत.े 

शहरातील ववीध तलाव असतील या ठकाणी पा याच दुषण मनपाने अ यासलेल नाह . 

या ठकाणी आपण कृञीम तलाव तयार केलेले आहेत, भोसर म ये तलाव आहे या ठकाणी 

खरतर पा याचे नमुने तपासायला पाह जे होते परंतु ते तपासले गेलेले नाह त. यांचा 

अकाय मपणा लप व यासाठ  यांनी या ठकाणचे नमुने घेतले नाह त असा माझा या ठकाणी 

प ट आरोप आहे. शहरातील जे ३५ नाले आहेत केवळ चार ना यामधील पा याचे नमुने 

मनपाने तपासलेले आहेत. सगळे नाले वेगवेगळया भागातून, वेगवेगळया दशातून येतात, काह  

एमआयडीसी भागातून येतात. या ठकाणाहू न होणार दुषण वेगवेगळया कारच असणार. 

याची गंभीरता कती असणार आहे. या ठकाणी सांडपाणी म ण असेल या ठकाणचे न 

गंभीर असणार आहेत. ३५ ना यापैक  केवळ ४ ना यांचे नमुने तपासनू काय दवे लावले 

आहेत यांनी. कशासाठ  अहवाल या ठकाणी स द करतात. एकतर जुलै मह याम ये 

करायचातर करता ऑग ट मह याम ये आ ण परत फुशारक ने सांगतात ३१ जुलै पुव  

सभागृ हापुढ आणणं बंधनकारक राह ल आ ण अहवाल ऑग टम ये आणतात, यां या 

यां यातच ताळमेळ नाह . मा.महापौर साहेब, खरंतर अशा कारची ह  नागर कांची फसवणूक 

महानगरपा लके या वतीने होत.े महानगरपा लके या वतीने अशी फसवणूक होत असेलतर 

नागर कांनी कोणा या त डाकड बघायच. खरंतर या महानगरपा लकेचे हे करदाते नागर क 

आहेत. पा यामधुन होणारे ववीध आजार असतील या आजारावरती जर पयावरण वभागाने 

यो य तपासणी केल  नाह तर, या आजारावर काह  केल नाह तर यावरती डॉ टर सु दा यो य 

कारचे उपचार क  शकणार नाह त. एवढा गंभीर कार असताना सु दा पयावरण वभाग 

या याकड दुल  करत आ ण आपण दरवष  तो अहवाल केवळ वाचायचा हणून वाचतो कंवा 

पास करायचा हणून करतो. मा.महापौर साहेब, पयावरण वभाग शहरातील जल दुषण आ ण 

जल दुषके यावर नयंञण ठेव यासाठ  पुणपणे अपयशी ठरलेले आहे. मा.महापौर साहेब, पंपर  

चंचवड महानगरपा लके या पयावरण वभागान े स ि थती पयावरण अहवाल २०१५-१६ हा 

अमेरा बायोटेक ा. ल. या खाजगी कंपनीकडून क न घेताना उपल ध केलेल  आकडेवार  बघुन 

आ चय होते क  उपल ध आकडेवार  केवळ, वनी दुषण संदभात मा.महापौर साहेब, आपण ह  

आकडेवार  जर पाह ल तर अमेरा बायोटेक ा. ल. या खाजगी कंपनीने घेतलेल  आहे ती 

मा.महापौर साहेब, केवळ गणेश उ सव आ ण दपावल या काळातीलच आहे. मग शहरातील 

व न दुषण फ त एकाच धमा या लोकांकडून व न दुषण होत क  काय आ ण बाक चे जे 

दहा आकरा मह ने उरतात याम ये कुठलेच उ सव होत नाह त का. आयु त साहेब, खरच 

यांना शहरातील पयावरणाची काळजी आहे का. शहरातील जे जे नागर क या ठकाणी 
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पयावरणा या संदभातील काम करतात यांची सु दा ख ल  उडवल  जात.े यांच सु दा 

कुठतर  मत घेण आव यक आहे. गणपती आ ण दपावल या काळाम ये मग गणपतीम ये 

दहा दवस सांऊड स टम लावतात हणून आ ण दपावल म ये फटा याचा आवाज या या 

पल कडे आप याकडे कुठलेह  सण-उ सव कुठ याह  जाती धमाचे साजरे होत नाह त? केवळ 

तु ह  एखादया समाजाचे भांडण लाव याचे काम करता. तुमच काम कमी करायच कंवा 

तु हांला फा डआऊट कर याचा कंटाळा आहे हणून तु ह  जर अशा कारचा अहवाल 

सभागृ हात सादर करणार असालतर मा.महापौर साहेब, मी ती  श दात पयावरण वभागाचा 

ध कार करते, यांचा नषेध न द वत.े केवळ दोन पानांचा या ठकाणी यांनी उ लेख केलेला 

आहे. इतका अ य हलगज पणा, इतका न काळजीपणा, इतका नालायकपणा केवळ तोच 

वभाग क  शकतं. मा.महापौर साहेब, व न दुषण वभागाने र पॉ स हणून जी केलेल  

कामे आहेत. कामे आ ण पयावरण स ि थती अहवालाची जाह र आकडेवार  याचा काह ह  

संबंध नाह . कारण यांनी दोनच उ सवाची या ठकाणी आकडेवार  घेतलेल  आहे. केवळ यांचा 

आ ण याचा आकडेवार चा ताळमेळ जमुन येत नाह . कट, कॉपी, पे ट यावेळी सु दा आहे. 

खरतर मा.महापौर साहेब, खरंतर पयावरण वभाग या या ठकाणी हॉि पटल आहेत या 

या ठकाणी शांतता ेञ घोषीत क न आपल काम संपलय अस यांना वाटल क  काय 

एवढयापुरतच मयाद त राह लेल आहे. याच कारण असं आहे क  हे या ठकाणी जाऊन 

आकडेवार  घेतच नाह त. व न दुषणाचे हॉन वाजवत असतील कंवा इतर काह  शेजार  

कारखाने असतील काय प रणाम णावरती होतो याच कुठेह  यांनी या अहवालाम ये नमुद 

केलेल नाह . मग शांतता ेञ हणून या ठकाणी पाटया लाव या या पाटयाच बील आदा 

केलं एवढयापुरत पयावरण वभाग या ठकाणी मयाद त राह लेल आहे. आप या शहराम ये डॉ. 

आ यरसर असताना, डॉ. ीकर परदेशी साहेब असताना ई-कच-या या संदभात आपण एक गाडी 

फरवल  होती. ई-कच-याची व हेवाट लावण खरंच कठ ण आहे. मी मोबाईल वापरत े यावेळेस 

रलाय स पह यांदा आला तो पांढरा हॅ डसेट तसाच अजून मा याकडे आहे. याच काय क  

हे मला कळत नाह . यानंतर वेगवेगळे हॅ डसेट घेतले ते अजून तसेच आहेत ते खराब 

झा यानंतर. खरंतर हा इतका न गंभीर आहे क  ते कुठे जमा करावेत हे आ हांलाह  कळत 

नाह . यासंदभात आपण एक यावेळेस गाडी फरवल  होती आ ण याम ये जो तुम याकडचा 

ई-कचरा असेल तो जमा करा. यानंतर आप याकडे कुठल ह  हालचाल झालेल  नाह . आजह  

भंगारवाले ई-कचरा घेतात. मा.महापौर साहेब, यां याकडे काह  वैधानीक प दतीने व हेवाट 

लाव याची यंञणा नाह . यामुळे ते काय करतात या यावर आपल नयंञण नाह . आ ण 

हणून वेगवेगळया आजाराच माण शहराम ये वाढतय या याकडे आपल पुणपणे दुल  होत 

आहे. कारण क  आपला पयावरण वभाग स म नाह . आप या शेजार  हंजवडी सारखा, 

तळवडे सारखा आयट  पाक आलेला आहे. या यावरती व हेवाट लाव यासाठ  पयावरण 
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वभागाने काय यंञणा केलेल  आहे याच आप याकडे उ तर नाह . आ ण मग आप याला दहा 

लाखाचा पुर कार मळाला काय आ ण दहा कोट चा मळाला काय, काय फरक पडतो. या 

पुर काराचा आ ण सवसामा य नागर कांचा कुठेह  अथाअथ  संबंध येत नाह  या पुर काराचा 

काय संबंध आहे. पुर कार घेऊन काय करायच. आजह  घरातला कॉ यूटर कुठ टाकायचा 

कळत नसेल आ ण तो जर आ ह  कच-या या गाडीत देत असूतर यातच सगळ आलना.ं 

खरतर मा.महापौर साहेब, या ठकाणी कच-याच वग करण होणं इतक गरजेच आहे, आता 

गरजेच आहे का नाह , मग गरजेच न हत तर माग यावेळेस ड टबीन का द यात, कच-याच 

वग करणक करायला लावलं. एक कडे ओला कचरा, सुखा कचरा वेगवेगळा झाला पाह जे तसच 

आपण ई-कच-या या संदभात काह तर  पाऊल उचलायला पाह जे होत,े ती आप याकडून 

उचलल  गेल  नाह त. आ ण मग साडेतीन हजार कोट च बजेट  असणार  महानगरपा लका ई-

कच-यावरती आपण शु य काम करतो याची लाज सु दा पयावरण वभागाला वाटल  पाह जे 

आ ण ती वाटत नाह  याच मा.महापौर साहेब, द:ुख आहे. मा.महापौर साहेब, खरंतर अशा या 

सगळया इले ॉ न स व तू आहेत या यावरती या क न जर पुनरवापरात येतील का तर 

येऊ शकतात आ ण या परत परत आणतात सु दा. इतर शहरात मोठमोठे याचे ाजे ट 

आहेत आप याकडे ते नाह त याकडे सु दा मा.महापौर साहेब, आपण गांभीयाने बघाव. मोशी 

येथील कचरा डेपो इं ायणी नद  कना-यापासून १.७५ क.मी अंतरावरती असणारे, कुजत 

असणा-या कच-यामधुन बाहेर पडणारे य दुषके मोठया माणावर ना या दारे नद पाञात 

मसळत अस याने या भागातील पाणी पाऊस पड यानंतर मोठया माणात दुषीत होत 

अस याने जल दुषणा या आकडेवार व न समजत.े खरतर ती आकडेवार  एवढ  मोठ  आहे 

मा.महापौर साहेब, याची आप याला चंड गरज आहे कमान या यावरती सजर  तर  करता 

येईल. आपल कसं आहे जखम झाल तर  ती बांधून ठेवायची, प ीने बांध यामुळे ती जखम 

काह  भ न येत नाह . ती दवस दवस वाढत चाललेल  आहे. याच कारण असं आहे मा.महापौर 

साहेब, या यावर यो य कारचे आपण औषध लावत नाह त आ ण ते औषध लावणं खरंतर 

पयावरण वभागाच काम आहे परंतु ते पयावरण वभाग करत नाह . संपुण शहराचा कंवा 

गावाचा घनकचरा एकञ गोळा कर यापे ा याची अनेक छोटयाछोटया क ावर व हेवाट 

लावण हे अ धक उपयु त ठरेल. एखादया वॉड म ये जमा होणारा अजैवीक कचरा शहरा या 

बाहेर टाक यापे ा याची याच वॉडम ये अधु नक तंञ ान वाप न जर व हेवाट लावता 

आल तर मा.महापौर साहेब, यापे ा दुसर पु यांच काम आप या साठ  होणार नाह . आज 

येका या घराम ये ट ह  आहे, कॉ युटर आहे, मोबाईल आहेत वेगवेगळी इले ॉ न सची 

उपकरणं आहेत. या ठकाणी जर का तु ह  आवाहन केल, वेगवेगळया कंप या बोलाव यातर 

आ ण यांना आप या महापा लका खचातून अशा कारचे उपक  चालू क न दलेतर  मला असं 

वाटत ते वावग ठरणार नाह . ते नाग रका या हता या ि टकोनातून असणार आहे, करदा या 
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नाग रकां या पैशातून होणारा जो काह  तो उप म असेल मला वाटत यातून आप या शहराच 

दुषण थांबव यास मदत होईल आ ण मा.महापौर साहेब, आपण अशा कारचे उप म 

राबवावेत अशा कारची मी वनंती करत.े मा.महापौर साहेब, आप याकडे एकच कचरा डेपो 

आहे. न या येचा, न या कारचा डेपो आपण आणला पाह ज.े कती दवस एकाच 

मोशी या कचरा डेपोवर आपण भागवणार आहोत. आज या कचराडेपोम ये आपण गेलोतर जे 

लॅ ड फल ंग होतय मला वाटत या वषभराम ये कचरा डेपोम ये जागा सु दा राहणार नाह . 

या ठकाणी जी यंञणा काम करते, रोज येथून कचरा यायचा या यावर फवारणी करायची, 

ख डा खोदायचा खाल  जाळी टाकायची आ ण सांगतात आ ह  जै वक प दतीने िजरवतो 

हणून आपण जै वक हा श द वापरायचा. कारण तो जर जै वक असतातर मा.महापौर साहेब, 

आम या इं ायणीनगरला सोसायटयापयत जलवायु वहार पयत याचा वासच आला नसता. 

पाऊस जर पडला आ ण एखादया या घरात तु ह  गेला आ ण पाणी यायला घेतलतर या 

पा याम ये सु दा तसाच वास येतो या कच-याचा. मग जै वक कशाला हणतात मला मा हत 

नाह . खरंतर माझ या वषायी अ ान असेल हणून मला ते कळत नसेल परंतु एवढतर 

न क च कळतं क  या ठकाणी वास आला नाह  पाह जे यासाठ  काय करता येईल ते करा. 

खरतर मा.महापौर साहेब, कंतीह  या केल तर  काह  माणात काह  कचरा हा उरतो. मग 

याला जर का तुम या शा ञीय भाषेम ये जै वक प दतीन ेजर जाळता आलातर ते उ तम 

होईल. आता जो कचराडेपो आहे तो पुणपणे अशा ञीय प दतीने बांधलेला आहे. शा ञीय 

प दतीने नवीन कचरा डेपो आपण बांधुन आजुबाजू या प रसराला याचा प रणाम होणार नाह  

याची सु दा काळजी घेणं आपलच काम आहे न हेतर ते आपलं अ य कत य आहे. या कच-

याचा आप याला वसर पडलेला आहे. मा.महापौर साहेब, पयावरण अहवालाम ये शहरभराम ये 

शंभर माय ॉनपे ा कमी जाडी या लॅि टक पश या सरास व  चालू आहे. २००७ ला मी 

नवीन नगरसेवक झा यानंतर यावेळेस मला आठवत क  डॉ.नागकुमार साहेबांनी वत: पंपर  

माकटम ये वेगवेगळया भागात फ न यांनी या पश या ज त के या हो या, कारवाई केल  

होती आ ण काह  दवसानंतर या बंद झा या हो या. परंतु आता या चालू आहेत आप या 

पा लके या अ धका-यांना उ हात फरलतर रंग काळा पडेल याची यांना भीती वाटत ेते कुठच 

जात नाह त. कधीह  गेलतर केबीनलाच बसून असतात. दोन-चार चमचे असतात, अकबर, 

बीलबरचा सगळा कार तीकडे चाल ू असतो. ते पाह यानंतर इतका संताप येतो. कधीतर  

जाव, साईडवरती जाऊन बघाव कारण या प नास माय ॉनपे ा कमी जाडी या पश या 

आहेत का नाह त हे बघीतल का. आता मा या बरोबर चला मी तु हांला दाख वत.े खोट काम 

करायच पण रेटून बोलायच.ं मा.महापौर साहेब, लॅि टक कचरा याव थापना बाबत सव च 

यायालया या आदेशाच अवमान होत असून पयावरण र ण कायदा १९८६ वायू दुषण 

नयंञण कायदा १९७४ व लॅि टक कचरा याव थापन व हाताळणी नयम २०११ या 
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तरतूद चे मोठया माणात उ लंघन होत.े मला असे वाटते क  या दवशी एखाद  या या 

ब ल परत एक रट दाखल होईल. जोपयत आप याला दंड लागणार नाह  तोपयत आपण 

जागेवर येणार नाह त. आपण वाट बघतो क  काय असं मला वाटायला लागल आहे. 

मा.महापौर साहेब, दैनं दन ५५० मे क टन एवढया कच-याची आपण लॅ ड फल ंग करतो. 

महापा लके या स यि थती पयावरण अहवालात दुषणाचा उ लेख नाह ह  चंतेची बाब आहे. 

पयावरण अहवाल हणजे काय? पयावरण अहवालामधे जर दुषणातला आकडाच जर आपण 

नमुद करत नसुतर हा अहवाल फेक आहे, खोटा आहे आ ण हा तुम या आम या जीवाशी 

खेळणारा आहे हणून मी या अहवालाचा नषेध करत.े असा अहवाल तयार करणा-या अ धका-

यांचा पण मी कडक श दात नषेध करत.े दुषण आहे हे मा य करायलाच जर ते तयार 

नसतीलतर तो कचरा डेपो बंद क न टाका, लागु दयानां नागर कां या घराजवळ कच-याचे 

ढग. जर तु हांला तुम या पयावरण अहवालाम ये दुषण होतय हे मा य करायच नसेल 

आ ण खोट बोलायच असेलतर तो अहवाल सु दा स द क  नका आ ण या यावर पैसे खच 

क  नका. मा.महापौर साहेब, या पयावरण अहवालाची िजतक  नंदा करावी, िजंतका नषेध 

करावा तेवढा तो कमी आहे. मा.महापौर साहेब, पंपर  चंचवड शहराची लोकसं या खरंतर 

झपाटयाने वाढते आहे. मागील दशकात ५५ ट के लोकसं या या शहराची वाढलेल  आहे. 

याचाच अथ लोकसं या वाढ चा दर सरासर  साडेपाच ट के इतका आहे. पंपर  चंचवड 

स यि थती पयावरण अहवालानुसार २०१५-१६ या वषाची शहराची लोकसं या २० लाख इतक  

गृ ह त धरल  असून २०३० पयत शहर ३० लाख लोकसं या पार करणार आहे. लोकसं ये या 

झाले या व होणा-या सदर या वाढ मुळे नैस गक साधनसंप तीवर याचा नि चतच ताण होणार 

आहे. भ व यात नयोजन कर यात मनपा शासन ढलाई करत राह यास ताण वाढणार आहे. 

स ि थतीस शहर  घणकचरा याव थापन आरो य वषयक सम या वाढत आहेत. लोकसं येची 

घणता वाढ यानंतर संसगज य रोगा या माणात वाढ होत अस याची बाब पयावरण 

स ि थती अहवालाम ये नमुद कर यात आलेल  आहे. पाणी, व न व वायु दुषणामुळे 

आरो यावर घातक प रणाम होऊन नागर कांची तकार श ती खालावत अस याची कबुल च 

अहवालाम ये दे यात आल  आहे. सन २०१४-१५ या तुलनेत जल दुषण, वायु दुषण दुषणाने 

बा धत होणा-या णांचे माण वाढ याची कबुल  देखील पयावरण स ि थती अहवालाम ये 

दे यात आलेल  आहे. परंतु मा.महापौर साहेब, यावरती उपाययोजना काय. ठक आहे आ ह  

या यावर टका करतोय कंवा यांनी सु दा सांगीतल आहे. परंतु या यावरती आपण 

उपाययोजना काय करतो हे जोपयत सांगत नाह त तोपयत तो पयावरण अहवाल पुण होत 

नाह . मग यासाठ  कुठ या यंञणा आपण राबवतो. उघडयावरती शौचालयास बसु नये यावरती 

जाह राती सोड या, मनपा हणून तु ह जर वेगवेगळया भागाम ये पथनाटय असतील, छोटया 

छोटया तीन-तीन मनीटा या ि हडओ ि लप असतील, चञफ त असतील या जर तु ह  
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नाग रकांपयत, सोसायटयाम ये पोहच व यातर मला वाटत जा तीत जा त लोक याचा वापर 

करतील कंवा तुमचा कचरा तु ह च िजरवा. मा.महापौर साहेब, काह  सोसायटयांना आपण 

बंधनकारक करणं, आप या डीसी लम ये सु दा आपण बंधनकारक केलं होतं क  शंभर ट के 

याचा लॅट असेल यांचा वत:चा या ठकाणी कचरा नमाण होईल याच ठकाणी तो  

िजरव याचा उप म राबवला गेला पाह जे अशी आपण डीसी लम ये तरतूद केलेल  आहे. 

मैला शु द करण क प सु दा यांचा असला पाह जे याची सु दा डीसी लम ये तरतूद आहे. 

तरतूद च सरास उ लंघन, आप या येथे झालेल असताना याची काळजी आप या परवाना 

वभागाने घेतलेल  नाह , बांधकाम वभागाने घेतलेल  नाह  आ ण पयायाने याचा ताण जो 

आपण सवसामा य नागर कांसाठ  उप म राबवतो यावर येतो. मा.महापौर साहेब, पयावरण 

वभागावरती बोलाव तेवढ कमी आहे. परंतु पयावरण अहवालाला केलेला उ शर, यांनी दलेल  

कबुल , यावरती न केले या उपाययोजना या सगळयांचा मी या ठकाणी ध कार करत,े थांबत.े 

जय ह द, जय महारा .    

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. पयावरण अहवाला 

संदभात वषय आलेला आहे. वा त वक पाहता पयावरणाचे कुलकण  या ठकाणी नाह त. आपण 

आप या मागणीनुसार जैव ववीध क मट चे काह  सद य नवडले होत.े सद य नवड यानंतर 

तीन मह यात याची मट ंग यायची ठरल . आ ह  ब-याच जणांनी य न केले, माह ती 

घेतल , चौकशी केल  पयावरण संदभात, पयावरण वषयावरती काम कर यासंदभात आ ह  

मनापासून ल  घाल याचा य न केला. परंतु कुलकण  हे वत:चच डपाटमट आहे अशा 

प दतीने वागतात. कुठ याच गो ट ची क पना देत नाह त, मध या काळाम ये नद सुधार 

योजना, आप याला नद या संदभात मा हती यायची होती, पाहणी करायची होती. कुलकण  

साहेबांना सांगीतल होतं क  या नद ला कती नाले जोडलेले आहेत यातून घाण पाणी नद ला 

येत.ं यासाठ  आप याला टमट लॅ ट कुठ करता येईल का. यासंदभात यां याकडून मी 

माह ती मागवल  होती. या ठकाणी ि हजीट दयायचीतर आमचे भ डवे साहेब, चेअरमन, 

झामाताई बारणे, आर.एस.कुमार, राजू मसाळ, अपणाताई डोके या आ ह  सवानी वेळोवेळी 

यां याशी पाठपुरावा केला पण यांनी सांगीतल माझा आ ण जैव ववीध क मट चा काह ह  

संबंध नाह . जैव ववीध क मट  हणजे पयावरणाचा वषय असतो आ ण पयावरणाचा वषय 

अस यानंतर यांनी आ हांला डायरे ट सांगीतल माझा काह ह  संबंध नाह . मला सांगा दुस-या 

मज यावरती एवढ मोठ ऑफ स केलेलं आहे या ठकाणी शपाई आहे, चेअरमनला गाडी 

दलेल  आहे आ ण काम पाह लतर आमच काय झरो काम आहे नुसती नावाला दल  का 

क मट . पयावरणा या संदभाम ये आज मी या भागात राहतो या भागाम ये देहू रोड 

कॅ टो मटचा कचरा या ठकाणी पडतो यामुळे दुषण इतक होतं आहे क  या ठकाण या 

लोकांना राहणं मुि कल झालेल आहे. लोक आजार  पडलेले आहेत यासंदभात देखील मागे 
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मट ंग घेतल . या ठकाणी देखील कुलकण  साहेबांनी हात वर केले. मा.महापौर साहेब, यांना 

जर काम करायच नाह तर स पे ड क न टाकानां. पयावरणाचा अहवाल छापलेला आहे, जैव 

ववीधता या संदभात या ठकाणी आ हांला काह ह  क पना नाह . पर पर मनमानी कारभार 

चाललेला आहे. नद म ये जलपण  वाढतात याच मुळ कारण आपलं ेनेज या नद ला 

जोडलेले आहे. साईडचे दोन नाले बाहेरची बाहेर काढलेतर कासारवाडी जलशुद करण क  आहे 

या ठकाणी आपण फ टर क  शकतो. पण या कुठ याह  गो ट च यांना देणंघेणं नाह . 

कचरा डेपोम ये पाह लतर काह  जागा बीि हजीला देऊन ठेवले या आहेत. या ठकाणी 

या यावर वज नम ती करण,ं ऑईल काढण,ं पे ोल काढणं काह  नाह , आज आ ह  क मट वर 

आहेत दोन मट ंग आतापयत झा या असतील. आजपयत मट ंग या संदभात आ ह  वेळोवेळी 

सांगतो याच काह ह  उ तर देत नाह त, मट ंगा घेत नाह त. ह  जैव ववीधता क मट  

बरखा त क न टाका, मा.महापौर. क सरकारने आ ण रा यसरकारने या आप याला सुचना 

द या क  आप या महापा लकेम ये जैव ववीधता क मट  अि त वात आल  पाह जे. जेणेक न 

आप या भागातील प ी असतील, मासे असतील, झाड असतील यासंदभातील डटेल 

आप याला माह ती पाह जे. ती गोळा कर यासंदभात चौकशी केल , माह ती घेतल  आ हांला 

कुठ याह  कारचा र पॉ स मळत नाह . मी या ठकाणी पयावरण वभागा या कुलकण चा 

नषेध करतो आ ण आमची जैव ववीधता क मट  बरखा त करावी अशी वनंती करतो.  

मा.झामाबाई बारणे -  मा.महापौर साहेब, अनुमोदन देत.े 

मा.श मम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. पयावरण ब ल 

माग या वष ह  चचा केलेल  आहे. पु हा दरवषा माणे हा अहवाल आलेला आहे. आता काह  

स मानीयांनी या ब ल वचार य त केले. पण पयावरण आ ण यांच दुषण हणल क  

जल दुषणाचा मोठया माणात वचार केला जातो. महापा लकेकडून य न होतात. शंभर ट के 

ते य न करतात, शंभर ट के आपल दुषण उ तम आहे असंह  हणता येत नाह  पण 

काह च करत नाह त असंह  हणता येत नाह . आप याकडे एवढया मोठया माणात एसट पी 

आहेत जे मलशु द करणाचे क प आहेत यामधुन मोठया माणाम ये आपण हे दुषण 

रोखतो. मी माह ती घेतल  यानुसार ८० ट के पा याच आपण एसट पी म ये शु द करण 

करतो आ ण २० ट के पाणी असंच नद म ये सोडल जातं. मला या ठकाणी स मा.सभागृ हाला 

एक वनंती करायची आहे क , आपण महापा लकेतच शासनान काय केल एवढ पाहतो. हे २० 

ट के पाणी जे आहे ते कुठून येतं. एमआयडीसीच रसायन म ीत पाणी असतं ते पाणी कुठ 

जात. एमआयडीसीचे असे कती ोजे ट आहेत क  ते यांनी पाणी शु द क न मगच नद त 

सोडाव. एमआयडीसी हणजेच महारा  शासन, महारा  शासन याबाबत अजीबात जागृत 

नाह . अजीबात काह ह  करत नाह  असं आप याला हणाव लागेल आ ण हणून नद  दुषीत 

होते असा माझा आरोप आहे. आपण या ठकाणी व न दुषणाब ल दलेल आहे. एमपीसीबी 
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ह  जी सं था आहे यां याकडे व न दुषणाचे अ धकार दलेले आहेत आ ण शासनाने 

पोल सानाह  अ धकार दलेले आहेत क  व न दुषण कुठ मोठया माणावर होतं. तर  यांना 

यावर कारवाई कर याचे अ धकार दलेले आहेत. हणजे महारा  शासनाने दुषणा या 

बाबतीत कंवा पयावरणा या बाबतीम ये जी या ठकाणी उदासीनता दाखवल  आहे याकडे मी 

मा.सभागृ हाच ल  वेधु इि छते एवढच सांगते. आपल काम खर हणजे शंभर ट के चांगल 

आहे असं मला मुळीच हणायच नाह . सगळयात मह वाच हणजे लॅि टककडे आपल जे 

दुल  झालेल आहे ते अ य असं आहे. याबाबतीत आप या शासनाने ल  दयाव. 

जल दुषणात माग यावेळेस जी चचा झालेल  आहे या माणात यावेळेस झालेल  नाह . 

माग यावेळेस खुपच अ यास पुण अशी चचा झालेल  होती. आता माञ आप या वभागाने 

नद या उगमापासून तर शेवटपयत पंपर  चंचवड या ह ीम ये यांनी पा याचे सँपल घेतलेले 

आहेत. हणजे काम होतय परंतु एमआयडीसी कडून जे दुल  होतय याबाबतीत आप याला 

काह  करता येतय का ते पहाव एवढच या ठकाणी सांगत.े 

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. पयावरण वभागाने 

जो अहवाल दलेला आहे तो फॅ ीकेटेड बोगस अहवाल आहे. कचरा डेपोम ये पे ोल नमाण 

करायच २००७-२००८ म ये आपण कॉ ॅ ट दलं होतं. याच काय झाल. मला नाह  वाटत 

आप याला पे ोलचा स लाय मळाला. करोडो पये पा याम ये गेले. दोन ए कर जागा दल  

होती तेह  कुठ गेल ते हणतात मा हती नाह . यानंतर है ाबाद या एका पाट ला काम दलेल 

होतं तेह  काय प रि थतीम ये आहे हे मा हती नाह . पयावरण वभागाला काम आ ण 

इ ा चर आहे का. कती लोक आहेत हे सांगावे. पयावरण सार या मह वा या वषयाकडे 

शासनाच आ ण कमीशनरांच न ल जेस आहे. पयावरणाचा कुठलाह  ोजे ट बघा टाचार 

आहेतच. अनेक टाचार आले,  नजीकच बघायच झालतर गॅस शव दाह नी काय झालहो 

याच. एक बसवले यात टाचार आहे हणून अहवालाम ये सांगीतल, पाच बसवणार तोह  

अहवाल दयायला पाह जे होता तो दलेला नाह . अहवाला ब ल पेपरम ये आलेल आहे 

या याम येह  काय टाचार झालेला आहे ते दलेल आहे. वकऑडर दल  असतीतर कती 

कोट  पयाचा टाचार झाला असता.  मग या डपाटमटला मह व का मळत नाह . ब डींग 

परमीशनला कसं मह व मळत. थाप याला कसं मह व मळतं. या क मट ला मह व मळत 

नाह . या क मट कडे सवाचे दुल  आहे आ ण हणून रपोटम ये येक पेजम ये जे काह  

मे शन केलेल आहे ते फॅ ीकेटेड फगर आहेत. यामुळे या रपोट ब ल परत अ यास करायला 

सांगा आ ण खर  प रि थती आम या समोर आणायला सांगा. आता तानाजी खाडे यांनी 

सांगीतल जैव ववीधता स मतीची नम ती झाल . एकदम पॉश केबीन, ऍ ट  चबर, फ नचर, 

टे लफोन सगळ दल.ं काय झाल या क मट म ये कामकाज चालू आहे, मलाह  या क मट चा 

नंतर मबर केलं. चेअरमन येतात, पह या दोन तीन मह ने या क मट ला कोण अ धकार  
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दला हे मा हती नाह . कुलकण  साहेबांना दले ते यायला तयार न हते नंतर नवीन कमीशनर 

आ यानंतर घेतो हणले. पयावरण आ ण ह  क मट  इ टरल ंक आहे. जर या क मट म ये 

पयावरणाब ल न वचारलेतर कुलकण  साहेबांच उ तर असायच क  ह  क मट  पयावरणाची 

क मट  नाह . मग हे वषय पयावरणाशी रलेटेड आहेत हे माञ तेवढच खरं आहे. मग या 

क मट ला स ल ग हमट आ ण टेट ग हमटन जेवढ मह व देवून ह  क मट  नमाण करायला 

सांगीतल पण या क मट म ये कामकाज झरो आहे या याकडे कमीशनर, ऍडीशनल कमीशनर 

कोणाचे ल  नाह . ऍ युल  या क मट मधुन काह  मळत नाह . याम ये शासनाचा इ े ट 

नसतो. परंतु या क मट च मह व ओळखून कामकाज यव थीत चालवायला पाह जे. आतातर  

हे ल ात या आ ण हे पाच वषतर संपल पुढे नवीन क मट  येणार या क मट ला 

शाखा धकार  दया, इ ा चर दया. एक माणुस तु ह  पयावरणसाठ  अपॉ ट करणार. यांच 

कामकाजावर ल  आहे का. थाप यावर ल  आहे, ब डींग परमीशनवर ल  आहे. या 

क मट वरती माञ ल  नाह  आ ण हणून पयावरण ईज द लॉप शो. जर जैव ववीधतेम ये 

पयावरण नाह तर पयावरणाची से ेट क मट  करा आ ण या क मट ला टाफ या अ यत: 

पयावरण पयावरण आपण बोलणार आहोत काह ह  होणार नाह . आम याकडे ा धकरणाम ये 

गणेश तलाव येऊन बघा. तो कशा प रि थतीम ये आहे. कचरा साठलेला आहे. शेजारच गाडन 

आपण बीि हजीला चालवायला दलं. गाडन डपाटमटला सांगीतलतर हणतात गणेश तलाव 

आम याकडे नाह . थाप याला सांगीतलतर हणतात गणेश तलाव आम याकडे नाह . 

आरो याला वचारलतर ते हणतात गाडन डपाटमटकडे देखभालसाठ  आहे. मग तो गणेश 

तलाव कोण साफसफाई करणार. या डपाटमटला पञ लह लतर कोणी उ तर देत नाह . मी 

आयु तांना वनंती करतो वीर सावरकर उदयान बीि हजी देखभाल करते तशी गणेश तलावाची 

जबाबदार यां याकडे आहे का नाह . या ऍ ीमटम ये आहे का नाह . असेलतर यांना 

साफसफाई करायला सांगा. अ यत: आरो य हे साफसफाई करणार का नाह  हे सांगा. 

नगडीम ये ओटा ि कम या शेजार  कॅ टो मटचा एक कचरा डेपो आहे या डेपोम ये 

म ह यातून एकदातर  आग लागते आ ण  एकदा आग लागल  क  ती ा धकरण, आकुड  रे वे 

टेशन पयत याचा ञास होतो. आपल फायर ीगेड जातं ते आग बुजवत सगळ होतं. पण ह  

आग लाग यानंतर आ हांला ा धकरण म ये एवढा ञास होत असेलतर ओटा ि कम म ये 

या लोकांना कती ञास होत असेल याचा वचार करा. हे पयावरणम ये येत नाह  का. तु ह  

हणणार कॅ टो मट बोड कडे आहे. पण कॅ टो मट बोडला तु ह  सांगायला पाह ज.े आप या 

र हवाशाना याब ल ञास होतो, कती वेळा शासनाला याब ल सांगीतलं. मला असं वाटत 

आ धकार  लोकांना तु ह  श ट करत राहा. काह  वष पयावरणम ये काम करायलाच पाह जे. 

जस ंपाणीपुरवठयाम ये तु ह  नवीन िजनीअर अपॉ ट केल, पाच वष पाणीपुरवठयाम ये काम 
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करायलाच पाह जे असच काह तर  क लशन ठेवा. पयावरण वभागाने जे काह  कामकाज 

करायला पाह जे याकडे ल  दया एवढ च वनंती करतो.  

मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. पयावरणा या या 

चचम ये अनेक न उपि थत झालेले आहेत याच पयावरणाला ध न मी थेरगाव मधला 

वषय सांगत.े थेरगावम ये अशी प रि थती आहे, पयावरण, व छता मोह म आपण राबवतो 

परंतु थेरगावाम ये अशी प रि थती आहे क  मशानभुमीकडे जाताना, थेरगाव गावठाण हा 

प रसर अ रश: खेडेगाव या पल कडचा आहे. काह  खेडेगावलातर  व छतेम ये पुर कार 

मळालेले आहेत परंतु आप या पंपर  चंचवड महानगरपा लके या या भागाम ये थेरगाव 

गावठाण प रसर हा व छते या बाबतीत एवढा मागे आहे. अशी प रि थती आहे क  स.नं. ९ 

महापा लकेचा ताबा आहे, गायरानाची जागा आहे परंतु या ठकाणी कचरा डंपींग करतात 

यामधील या लॅ ट क या पश या, कागद या प रसराम ये एवढ  दुगधी असत.े या 

प रसरात या सोसायटयाम ये, गावात या गावठाणाम ये या दुगधीचा प रणाम यां या 

आरो यावरती कती माणाम ये होत असेल याची शासनाला काह  काळजी नाह . 

मशानभुमीला जाताना उघडयावरती शौचालयाला बसलेले असतात या उघडयावरची घाण 

असत.े कोणाची मयत झालेल  असेलतरच या र याची सफाई झालेल  असत.े या ठकाणी 

अनेक बाहेरगावची लोक येणार आ ण अशी दुगधी. इतर वेळेला व छता होत नाह . कचरा 

डंपींग के यानंतर पाऊसाम ये याची दुगधी येत.े तेथून जायच हणलतर लोक नाक दाबुन 

जात असतात. मशानभूमी या तेथे सु दा व छतागृ ह पाहज.े कारण तेथे लोकांना बाहेर 

उघडयावरती जाव लागतं. काह  वय कर लोक असतात मयती यावेळेस यांना दोन-दोन 

आडीच आडीच तास तेथं बसाव लागतं. शासन हणतं ोसीजर चालू आहे. करणार आहे, 

कधी करणार आहे, पाच वष आमची संपल . थेरगाव प रसराम ये व छते या बाबतीत 

आप या शासनाचा न काळजीपणा आहे. या ठकाणी आरो याच ऑफ स आहे पण याचा 

काह  उपयोग नाह . या ठकाणी जे कोण अ धकार  आरो याचे असतील यांनी याची दखल 

यावी. व या ठकाणी चांग या प दतीने व छता मोह म राबवल  पाह ज.े मह यानी कंवा 

चार मह यांनी जर  व छता केल तर  चांगल होईल. आ ह  कती पाठपुरावा करायचा. 

जनावरामाग वळवायला जसं काठ  घेवून जाव लागत तस या आरो या या लोकां या माग 

लागाव लागत. मी अनेकवेळा हा न मांडलेला आहे परंतु काह ह  कारवाई होत नाह . 

आरो या या लोकांची जबाबदार  नाह  का, नगरसेवकांनीच पाठपुरावा केला पाह जे का. आताच 

कुमार साहेबांनी जे सांगीतल पयावरणाम ये न माह ती होता आ हांला या क मट म ये घेतलं. 

ती नुसती नावाला क मट  आहे. पयावरणा वषयी काह  आ हांला वचारलतर याची मट ंगच 

झाल  नाह तर मा हती कुठून मळणार आहे. अशी नुसती नावाला ती क मट  राह लेल  आहे. 

आताच तानाजी खाडे यांनी नषेध केलेला आहे याला मी अनुमोदन दलेल आहे. खरोखर 
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क मट चा काह  उपयोगच झालेला नाह , एक दोन मट ंगम ये कुठल  मा हती मळणार आहे. 

या मट ंगला कोणी अ धकार  नसते यामुळे याची काह  मा हतीच नसत.े हणून ह  क मट  

बरखा त करावी असे मी सांगू इि छत.े थेरगाव गावठाणाम ये या कच-याची व हेवाट 

कुठतर  बाजूला झाल  पाह ज.े या ठकाणी कचरा डंपींग करायच नाह  एवढच मी या ठकाणी 

सांगू इि छत.े  

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये बायोडाय हर सट  ऍ टनुसार बायोडाय हर सट  

क मट  थापन कर यात आलेल  आहे. मा.महापौरांनी ती स मती थापन केलेल  असून यात 

सद य नवड केलेल  आहे. बायोडाय हर सट  क मट चे अ धकार काय, वै श टये काय आ ण 

कत य काय याबाबत महारा  शासना या त  स लागाराकडून सव मा हती स मतीला दे यात 

आलेल  आहे. पह या स मतीला वत: मा.आयु त साहेब होते आ ण नंतर या दोन मट ंग 

झाले या आहेत यानुसार शहरातील ववीध वषयातील त  स लागार सात नणयाची या 

आपण केल  सातपैक  जे अज आले होते ते स मती समोर यांच सादर करण झा यानंतर या 

स लागारांची नेमणुक केलेल  आहे. याम ये फ त बायोडाय हर सट  रिज टर मे टेन करणे 

आ ण या प रसरातील जी जैव ववीधता आहे ते संवधन कर यासाठ  याच रेकॉड क न ठेवणं 

आ ण याच रिज टर मे टेन करणं एवढ मयाद त या क मट च काम आहे. यानुसार आपण 

कायवाह  केलेल  आहे आ ण स लागारांना नेमलेल आहे. पुढे ते रिज र मे टेन कर याच 

काम आपण करणार आहेत.  

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. क मट ला  

अि त वात येऊन एक वष झालं. तीन मह यातून एकदा क मट  मट ंग यायची, दोन 

मट ंगा झाले या आहेत.   

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. महारा  शासनाचे जे स लागार आहेत, त  आहेत यांनी येऊन क मट  समोर 

ेझे टेशन दलं होतं. यानुसार पुढ या आपण दोन मट ंग घेत या. यानंतर यांचे 

स लागारांचे अज मागवले यानंतर यां या मुलाखती झा या यांच ेझे टेशन झाल आ ण 

स लागारांची नेमणुक पण झालेल  आहे. या क मट चे चेअरमन मा.मोरे वर भ डवे आहेत. 

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. एक वष झाले 

क मट  अि त वात येऊन दोन मट ंगा झा या या यानंतर आपण हणल होतं क  नद  

पाहणी करायची आहे. नद मधील माशासंदभात तो वषय होता. नद तील जलपण चा वषय 

होता. या सगळया गो ट  संदभात आपल  एक पाहणी करायच ठरलं होतं. या पाहणीच काय 

झालं.   
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मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. आपण स लागार नेमलेले आहेत, मासे कंवा वन पतीतलेच स लागार नेमलेले 

आहेत. ती नेमणुक झा या यानंतर आपण सगळयां या बरोबर पाहणी करणार होतो. याची 

आपण मट ंग पण लावल  होती पण नंतर आचारसं हता लाग यामुळे या क मट ची पुढची 

मट ंग झाल  नाह . मा.आयु त साहेबांनी बोलवून सांगीतलेल होत तुम या ले हलला मट ंग 

या. यानंतर आपण मट ंग ठरवल  होती परंतु नंतर आचारसं हता लाग यामुळे आपल  

मट ंग झाल  नाह .  

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. आचारसं हता कधी 

लागल  होती.  

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. यावेळेस मट ंग ठरवल  होती यावेळेस आचारसं हता लागल  होती. मी जैव 

ववीधता स मतीचा स चव नाह .  

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. मा.महापौर हाच 

वषय तु हांला, सभागृ हाला ऐकवायचा होता. यांनी यांच आंग काढून घेतल यांचा काह  

संबंध नाह . जैव ववीधता क मट  केलेल  आहे, क मट स गाडी दलेल  आहे, ऑ फस दलेलं 

आहे सव दलेल आहे. काम काय करायच आ ह . आ हांला पञकार वचारतात जैव ववीधता 

क मट म ये काय ठरवल, काय धोरण घेतलं. आ ह  काय उ तर दयायच. पयावरण आ ण जैव 

ववीधता वेगवेगळ आहे. जैव ववीधता आ ण पयावरणाचा संबंध आहे का.      

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. पयावरणाम ये बरेच वषय येतात पण सव वषय महानगरपा लकेत पयावरण वषया 

म ये येणारे वषय, वषयाम ये कं ोल कर यासाठ  बरेच वभाग आहेत. घनकचरा आरो य 

वभागाकडे आहे, जल न सारण ेनेज वभागाकडे आहे. पयावरण स ि थती अहवालाम ये 

फ त आपण वीस-एक डपाटमटकडून मा हती घेवून स ि थती काय आहे येकाची याब लची 

मा हती पयावरण स ि थती अहवालाम ये घेतो. पण येक वभागावर पयावरण वभागाच 

 नयंञण नाह .  

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. खुप चचा झाल , 

सभागृ हाची धुळफेक. आयु तांसमोर कुलकण  साहेब आपण गेलो होतो यावेळेस आयु तां 

समोर कोणी जबाबदार  घेतल  होती.  

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. क मट म ये मा हती देणे हे आपण पाहतो पण मी या क मट चा स चव नाह  असं 

मी सांगीतल होतं. 
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मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. यावेळेस जबाबदार  

कोणी घेतल  हे सांगा. काम बघ यासाठ  तु ह  साहेबांना होकार दला का.  

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. हो, होकार दला.  साहेबांनी मला काम बघायला सांगीतल, क मट या मट ंग ठेवण 

हे मीच करतो. आता या या तीन मट ंग झा या या मीच ऑगनाईझ के या हो या. चौथी 

पण मट ंग आपण ठेवणार होतो यावेळी आचारसं हता लागल .  

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. महापौर साहेब, हे 

तु ह  ऐकल आहे. आता यांनी सांगीतल माझा काह  या याशी संबंध नाह . आयु तांकडे 

यावेळेस गेलो यावेळेस यांनी वत: सांगीतल होतं मी क मट च काम पाहतो. काम काय 

पहायच, मट ंग यायची, मट ंग बोलवायची. दोन मट ंगा झा या तीसर  मट ंग बोलवल  

नाह  बोलवल , आ ह  मा हती मागवल  याच काह  उ तर नाह . सभागृ हाम ये आ हांला असे 

उ तर मळत असेलतर मी नषेध करतो आ ण ह  सभा तहकूब करावी अशी वनंती करतो, 

यांचा नषेध क न सभा तहकूब करावी.  

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. पे ोल तयार करणे 

आ ण फ टलायझरचे ऑडर दलेल होतं या दो ह  ोजे ट ब लची मा हती दयावी. आता 

लॅि टक मधनु पे ोल काढतात का आ ण कती पे ोल काढतात. आपण कती इ हे टमट 

केल  होती, आपण जागेम ये इ हे टमट केलं होतं मग याच काय  झालं. बी ह जीने कती 

पे ोल दलं. आता पे ोल देतात का याब ल सांगाव. है ाबाद या एका पाट ला फट लायझर 

पॅक ंगची ऑडर दल  होती, ते आता चालू आहे का ते कुठपयत बांधल. या दो ह  ोजे ट 

ब ल मा हती दयायला सांगावी.   

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह.  २००७-०८ म ये  लॅि टक पासून इंधन नम तीचा क प बीओट  त वावर, पीपीपी 

त वावर दलेला होता. याम ये यांनी वत: या खचाने तथ इ हे टमट क न तो क प 

राबवायचा होता याम ये आव यक जे इ ा चर होतं शेड आ ण बाक  र ता उपल ध 

क न दयायचा ते महापा लकेनी यावेळी पुरवलेलं होतं. डॉ.नागकुमार असताना तो ोजे ट 

झालेला आहे. याम ये जे लॅि टकपासून इंधन नम ती होते याम ये जे इंधन आहे याला 

ऍटोमोबाईल ऍ टनुसार तो इंधन हणून वापरायला मोटारसायकल म ये कंवा हेईकल म ये 

वापरायला परवानगी नाह . यामुळे ते जे तयार होत ते फ नश ऑईल हणून इ ड म ये 

स या वापरल जात आ ण या ऍ ीमटनुसार तयार होणा-या येक ल टरसाठ  एक पया 

रॉय ट  महापा लकेला जमा कराव असं आहे. माग या मह यापयत जवळ जवळ दोन लाख 
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ल टर ऑईल तयार झालेल होतं. यानुसार आप याकड ते रेकॉड अ हेलेबल आहे. है ाबादच जे 

सांगतात याबद ल मा याकड मा हती नाह  कंवा मला या क पाची क पना नाह .     

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. या ोजे ट म ये 

तु ह  कबुल केल होतं क  इतक डझेल, इतक पे ोल करता येईल. 

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह.  ऍ ीमटम येच असं लह ल होतं क  ायोगीक त वावर अ यास कर यासाठ  हा 

क प उभा रहायचा तो उभारला गेला यानंतर वेळोवेळी हा पह लाच क प अस यामुळ 

यात आरएनडी होत राह ल आ ण आरएनडी होत राह यानंतर याम ये या लॅनम ये चजेस 

होत राह या आ ण आता जो ोजे ट चालू आहे तो दोन वषापासून चालू आहे.  

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. हे खोटे उ तर 

आहे. आपण यांना दोन कोट चा ऍड हा स पण दलेला होता.    

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह.  ऍड हा स दलेला आपण याजासकट याचवेळी वसूल केलेला आहे. आपल  काह ह  

इ हे टमट याम ये नाह .  

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. तु ह  कबुल करा. 

थायी स मती या हॉलम ये दाखवल होतं आ ण व न दाखवल होतं इतक मळणार इतक 

मळणार हणून आ ण आता हणता ायोगीक त वावर.  

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. ायोगीक त वावर एक ए कर जागा दल  होती. पैसे फ त दोन कोट  पये 

ऍड हा स दलेले होते ते काह  वषानी यांनी रटन दयायचे होते. आ ह  चाज घेत यानंतर 

बघीतल आ ण ते याजासकट पुण वसुल केलेले आहे. महापा लकेची आता याम ये काह ह  

इ हे टमट नाह .  

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. आ हांला 

सांग यात आल होत डझेल आ ण पे ोल तयार क न मळणार हे खरं आहे का खोट आहे हे 

सांगा. 

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागहृ. डझेल आ ण इ ड एल ऑईल हणून वापरल जात ते तेथे स या तयार होत.े 

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. आप या कचरा 

गाडयांना ते डझेल स लाय करणार होत.े कॉप रेशन या अ धका-यांनी आ ण या पाट ने 
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दोघांनीह  डेमो ेशन यावेळेस हे सांगीतल आहे. तु ह  अजूनह  कबुल करत नाह त तो 

ोजे ट टोटल लॉप आहे.  

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. तेथे जे तयार होत ते हेईकलम ये वापर यास परमीशन नाह. 

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. हे तु ह  आता 

सांगताय. डेमो ेशन करताना काय सांगीतल, डझेल आ ण पे ोल मळणार आप या 

गाडयांना. 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, शेडवर कती खच झाला ते सांगा.    

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. ५० लाखपयत खच शेडवर झाला असेल व एक ए कर जागा आहे. पाच ए कर 

दयावी असं ऍ ीमट होत पण एक ए कर दलेल  आहे.  

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. तु ह  याला 

इ वॉयर  क मट  लावा आ ण या इ वॉयर  क मट  माफत यावेळेस ोजे टम ये कुलकण  

हे न हते हे मी कबुल करतो पण आता ते ऍ से ट करत नाह त. ोजे ट टोटल लॉप आहे. 

व न दाखवल होतं डझेल आ ण पे ोल मळणार हणून आ ण आता हणतात 

ऍटोमोबाईलला वाप  शकत नाह त. मा.महापौर साहेब, तु ह  तुम या ले हलवर याची 

इ वॉयर  करा आ ण पुढ या मट ंगला याचा रपोट दया. फट लायझर ब ल सु दा माह ती 

देत नाह त. ते माह ती नाह  हणतात पण आता तो ोजे ट चालू आहे का नाह  ते तर  

माह ती दया.  

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता,पयावरण) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. फट लायझर या तथ एक गांडूळखत क प चालू आहे आ ण एक मेकॅ नकल 

कंपो ट ंग लॅ ट चालू आहे. या यामधुन फट लायझर तयार होतात घनकच-यामधुन. या 

पाट ने माकटम ये वकायच अस ऍ ीमट आहे. पीपीपी त वावर गांडूळखत क प यांनी 

चालवायचा आ ण याम ये जे खत तयार होतं ते यांनी माकटम ये वकायच. महापा लकेला 

आव यक असेलतर ते खत २० ट के कमी दराने दयाव अस याम ये कंडीशन आहे.  

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. उ तर दयायच 

हणून तु ह  देता. हे दो ह  ोजे ट लॉप आहेत. चेक करा. पयावरण वभागाला यांना 

ऍडीशनल टाफ दया. या वभागाला इ पॉट ट दया. आयु त साहेबांनी पयावरण डपाटमटकडे 

ल  दयावं.  
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मा.आशा शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. खरंतर पयावरण 

स ि थती अहवाल हणजे खरंच पयावरण वभागाच मनापासून कौतूक केल पाह जे. पयावरण 

वभाग कशा कारे चालतो, नाह  चालत, सगळया नगरसद यांची तळमळ यांचे वचार मांडले. 

परंतु खरंच कौतूक का केल पाह जे या पयावरण वभागाच.ं तो अहवाल सू ंदर छापला आहे, 

देखणा आहे, अ यंत सु रेख हणजे बघीतल क  स न वाटेल इतका देखणा अहवाल छापला 

आहे. एवढ  कुवत या वभागाचे संजय कुलकण  यांची आहे असं दुदवान हणाव लागतं. आता 

कदा चत चुकून का होईना बोलता बोलता यांनी सांगीतल क  माझी काह  जबाबदार  नाह  हे 

सगळे वषय वेगवेगळया डपाटमटकडून येतात, सगळयाकडून आकडेवार  घेवून हे छाप याच 

काम मी करतो असं बोलताना खरं बोलल.े हणजे आकडे छाप यासाठ  आप याला एक 

डपाटमट कंवा पयावरण वभागाची गरज नाह  अस सभागृ हाला नि चतपणे वाटत असेल. 

आकडेवार  छाप यासाठ  आप याकडे एखादा लाक सु दा चांग या कारे कामकाज क  

शकेल. मग या ठकाणी एवढा मोठा पगार देवुन एखादया अ धका-याची नेमणुक कर याची 

गरज आहे का. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी मी तुमच ल  वेधत ेक  यांनी वत: सांगीतल 

क  मी काह च करत नाह  मी सगळयाकडची आकडेवार  घेतो आ ण काम करतो. खरंतर 

पयावरण वभागाची दुराव था कशी आहे याचा अहवाल आ ह  माग या वष  आमचे सारंगजी 

कामतेकर भाजपचे सर चटणीस यांनी छापला होता. आ ह  एकदा योग केला यांना वाटल 

क  आपण हा द यानंतर कुठेतर  या वभागाला वाटेल अशी अव था आहे आ ण आपण 

छापतोय काय. पयावरण ह  यांची गरज नाह  आप या शहराची गरज आहे. नि चतपणे 

यांनी या अहवालाचा जर काह  वचार केला असतातर यां या ब ल वाईट लह ल कंवा 

आप या चुका दाखव या यापे ा यांनी ते पॉ झट ह अँगलन घेतल असततर नि चतपणे 

आज या सभागृ हात ह  चचा टाळू शकले असत.े परंतु कुठेह  यांची मानसीकता आहे असं 

दसत नाह . फ त आकडेवार  यायची, सु ंदर सु ंदर छापायच. माग या वष  सु दा आ ह  

सांगीतल आहे क  कॉपी पे ट हा कार घडतो. पयावरण स ि थती अहवाल यात यांनी 

जवळपास नऊ ते दहा म दले ते कसं नेमतात, स मती कसं पाहत.े स लागार स मतीची 

बैठक होते या यावर वचार वनीमय होतो मग सारांश काढला जातो, वगैरे वगैरे वगैरे असे नऊ 

कार या ठकाणी येथे मांडले. पह याच पानांवरती एक बातमी अधवट तीच बातमी येथे झुम 

क न लावल  असं कसं क  शकतात ते. इतका अंधळा कारभार यांचा असु शकतो का. इतक  

वाईट प रि थती आहे बातमी छापताना जर काह  यां या नजरेत इतका दोष असेलतर ते 

काम कसे क  शकत असतील याचा वचार स मा.महापौर साहेब आपण या ठकाणी केला 

पाह जे. यावेळेस राजीव जाधव आयु त हणून होते या ठकाणी दोन बकेट पुण शहराला 

वाटले तो सात कोट चा क प होता. अनेकवेळा या वषयावर या सभागृ हाम ये चचा झाल  

आ ण सांगीतल गेल क  दोन बकेट देणार आहेत, टॅ डीगम ये सु दा या वषयावर चचा 
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केल  होती. यावेळेला आप याला आयु तांनी सांगीतल क  मी डले का करतो का तर 

आप याकडे कच-या या गाडया आहेत या दोन कार या आहेत या याम ये ओला कचरा 

आ ण सुखा कचरा ने याची यव था केल  पाह जे तशा कारच वघटन झाल पाह जे आ ण मग 

यो य कारची व हेवाट लावता येईल. हणून मी डले करतो. आता ती ि थती चांगल  

झालेल  आहे शहरातील कचरा यव थपनाची यामुळे आता या बकेट वाटू यात आ ण आपण 

कासारवाडीम ये पह ला उ घाटनाचा काय म घेतला होता. खुप पाठपुरा यानंतर यात यश 

आल का नाह . सात कोट  पये या शहरातील जनतेचे करदा या नाग रकांचे आपण असेच 

उधळले. अशा कारे आपले अ धकार  आपल शासन नाग रकांचे पैसे, सात लाख काय सात 

हजार सु दा यांना मह वाचे असतात असे सात सात कोट  पये आपण या करदा या लोकांचे 

या ठकाणी उधळतो असं दुदवाने या ठकाणी हणावे लागतं. आता संजय कुलकण  यांनी 

सांगीतल क  एवढच माझ काम आहे. परंतु पयावरण वभागाचा एचओडी हणून यां याकडे 

जबाबदार  आहे आ ण ह  जबाबदार  असताना यांनी मग जलपण  हा वषय जर वचारात 

घेतला तर अनेक कॉ ॅ टर जलपण  काढ यासाठ  आपण नेमतो. मला वाटतं पावसाळया या 

त डवरती उ हाळयाम ये अनेक शहराम ये डास होतात, लोक आजार  पडतात आमच सगळ 

सभागृ ह अ यंत पेटवून उठतं. या यावर चचा होते पाऊस पडला क  जलपण  वाहू न जात,े हा 

न याचा नयम आप या शहरासाठ  झालेला आहे. या जलपण  वरती संजय कुलकण  काय 

करतात. जर आरो य डपाटमट हे काढत नसेलतर संजय कुलकण नी या डपाटमटशी कती 

वेळा पञ यवहार केला. ते खोटे आकडे चांग या कारे छापू शकतात आ ण हणून यां याकडे 

ह यव था देणेच काम आप याकडून केल क  काय असा न मला पडतो. याच बरोबर 

शहराम ये वाजत असणारे हॉन पु हा एकदा ह  जबाबदार  संजय कुलकण  यांची नाह . स मा. 

सद य आता हणाले क  महारा  शासनाकडे ह  जबाबदार  आहे ते काम पाहत नाह  कंवा हे 

पोल स डपाटमटच काम आहे, तर नि चतपणे या डपाटमटच काम आहे. परंतु जर मा या 

पंपर  चचवड महानगरपा लकेच हत ल ात घेवून आपण जर ते डपाटमट ओपन केल असेल 

या यावर जर एखादा स म अ धकार  फ त हण यापुरता बसवला असेलतर या 

डपाटमटनी आजपयतचे केलेले पञ यवहार यांनी या सभागृ हासमोर सादर करावेत. यांनी 

सांगाव शहरात असणारे हॉन असतील, शहरामधील गाडयाना लावलेले लाईट असतील यामुळे 

शहरातील नाग रकांना ञास होतो असे या या ठकाणी यांनी पञ यवहार केले असतील व 

यांनी ते नदशनास आणून दलेले असतील तर यांनी ते या सभागृ हा समोर सादर कराव. 

मला वाटत धुरामुळे वायु नमाण होत नाह . यांनी पु तकात लह ल आहे शहर लॅि टकमु त 

केलं अस ते हणतात परंतु यानी सगळया नद या कडेनं फराव कंवा या ठकाणी 

भंगारवाले असतात या ठकाणी कती मोठा कचरा जाळला जातो. यापासून होणा-या 

दुषणावरती यांनी आजपयत काय कारवाई केल  ते सांगाव. स ि थती अहवाल हणजे काय 
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हे असं असं खोटे आकडे दे याची काह च गरज नाह . आ ह  खरे आकडे आमचे पैसे घालून 

माग यावेळेला तो अहवाल तयार केला. या यात आ ण या यात तफावत का मळत.े तु ह  

याच शहरातील पा याचे नमुने सांगता आ ह  पण याच शहरातील पा याचे नमुने दलेले 

आहेत. आकडयांची हेराफेर  करण यासाठ  संजय कुलकण ची नम ती आहे का याचा वचार 

आपण केला पाह जे. आपण सीएनजी कट देतो असा याम ये वषय मांडला आहे. खुप चांगल  

गो ट आहे यासाठ  अनुदान देतो. अ यंत चांगल  कौतूका पद गो ट आप या पयावरण 

वभागाकडून होत.े परंतु अनेक र ातून खुप मोठया माणात धुर बाहेर पडतो. यां या मागे 

आप याला गाडी चाल वण सु दा आवघड आहे. यावर कारवाई करण पु हा संजय कुलकण  

यां या हातात नाह च. यानी पञ यवहार कुठला केला हे सांगावे. या सगळयावर आपण 

कोण या कारे कारवाई केल , कोण या कारे पञ यवहार केला हे यांनी सांगावे. या तीन 

वषातील ड युची सं येची आकडेवार  पहा. ५९९ ड युचे ण आप या शहराम ये आप याला 

दसतात. हे पयावरण वभागाच नाह  का मग चांगल सगळ आमच. चांगल झाल क  आ ह  

भार  करतो वाईट झाल क  मग शहर. या अहवालाम ये एक पॅरे ाफ दलेला आहे. पंपर  

चंचवड शहराचा स याचा सा रतेचा तर. या सा रते या तराम ये ७९.५० ट के हणजे 

जवळपास ५० ट के नाग रक या शहरातील सा र आहेत अस हणण आहे, जर तसं असेलतर 

का बर या पयावरणाची जनजागृती कर याचा य न आपण कती मोठया माणात केला, हे 

यानी सांगाव. खरतर मला अजून पुण खाञी आहे जसं मोद  सरकारने नोटा बंद के या आ ण 

यांनी सांगीतल सहकाय करा आ ण सगळया जनतेनी साथ दल . तोच कार आप या 

पयावरण वभागात सु दा होऊ शकतो. आपण सा रतेच माण ८० ट के आहे असं हणत 

असूतर लोकांना आपण जर सांगीतल आ ण तेवढया चांग या कारची यंञणा या शहरात 

नमाण क न दल तर मा या शहराचा नागर क हा सु च आहे याला सु दा घाण नकोच आहे 

परंतु आप याकडच यो य यंञणा नसते आ ण आपल अपयश आपण नागर कां या माथी 

मारतो. जर सा रता ८० ट के असेलतर का कच-या या गाडया वेळेवर जात नाह त, का कचरा 

नीट उचलला जात नाह . जो कचरा उचलला जातो यावेळेला या गाडया येतात या यातून 

कती मोठया माणात कचरा बाहेर पडतो या यावर कोणी ल  देत नाह . संजय कुलकण  

हणत असतील फ त आकडे दे याचच काम यां याकड असेलतर नि चतपणे मी या 

महासभेम ये यांचा नषेध करते. आ हांला इत या मोठया अ धका-यांची गरज नाह  अस 

या ठकाणी वाटतं. मग आ ह  आता नेमक काय केल पाह जे. तु हांला मगाशी मी सांगीतल क  

वाईट, वाईट, वाईट या यावर उपाययोजना काय हे तीतकच मह वाच आहे. आप या 

शहराम ये पयावरण दन हा वषातून एकदा सणासारखा सेल ेट केला जातो. कारण या 

दवशी आ हांला फोटो काढायचे असतात, ते फोटो आम या पयावरण अहवालाम ये छापायचे 

असतात. याच डेकोरेशन करायच असतं. हे सगळेच मु े यातून नमाण होतात. मा.महापौर 
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साहेब, आमची स म यंञणा कशी आहे, नागर कांना पयावरण वभागाने अवाहन केल क  

आ हांला पयावरण दन हा वषातून एक दवस न करता आठवडयातून एक दवस येक 

श नवार जर आपण राखीव ठेवला, क  यां दवशी आप या अजूबाजूचा प रसर हा पयावरण 

वभागाने आपल  जा तीची यंञणा राबवून जे काह  ॉ लेम येक वभागाकडून राह ले 

असतील या यावर अंमलबजावणी केल तर नि चतपणे आपला पयावरण वभाग सुधार या 

शवाय राहणार नाह . या ठकाणी गॅसशव दाह नीचा पण उ लेख केला आहे. हणजे जी गॅस 

शव दाह नी यां या चंड कौतूकामुळ गाजल  हणजे गॅस शव दाह नी जी आहे ती फ त  

संजय कुलकण  यांची नम ती आहे अस देखील या ठकाणी मा य केलेल आहे. या याकडे 

आपण गांभीयाने वचार करावा. पुढ या वेळेस अशाच कारचा अहवाल आलातर या या वरती 

मगाशी कुणीतर  हणल क  ऐंशी ट के चांगल आहे याच उ तर सांगता आल नाह . परंतु 

पयावरण अहवाल चांगला आहे का संजय कुलकण  चांगल काम करतात का, बरं आहे, चुक च 

आहे हे हण या गेल. व तुि थती सांगते कसंबस आकडे द यामुळे २० ट के काम आपण 

चुक चे आकडे द यामुळे करतो आ ण ८० ट के आप या पयावरण वभागाचा गलथानपणा 

आहे तो पुढ या अहवालापयत आपण या यात बदल यो य कारे करावेत असा आदेश 

मा.महापौर आपण यांना दलातर नि चतपणे चांगल काम करतील अशी अपे ा या ठकाणी 

करत.े पु हा एकदा पयावरण वभागाचा  नषेध न दऊन थांबत,े जय ह द, जय महारा . 

मा.वसंत ल ढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. दुषण आ ण पयावरण 

या वषयावर आपण बराचवेळ चचा करतो. खरतर महापा लका दुषण रोख यासाठ  भरपूर 

य न करतं. हवा शु द राह यासाठ  भरपूर झाडाची आपण लागवड करतो. पाणी शु द 

राह यासाठ ह  आपले भरपूर य न आहेत. कारण पंपींग टेशन, मैलाशु द करण अनेक 

ठकाणी आपण केलेले आहेत. ामु याने व नच, पा याच, हवेच दुषण कोण करतं 

एमआयडीसी आ ण एमआयडीसीवर आपल अजीबात ल  नाह . पुवची मॉर शीस कंपनी आता 

ती हनोदय हणून कंपनी आहे. यांच अ यंत दुषीत, लाल कलरच पाणी आप या ओढयाला, 

ना याला सोडल जातं. अनेक कंपनी केमीकल फॅ टर  आहेत. नाव वेगळ आहे पण काम 

चालत केमीकलच. यांनी कुठेह  टमट लॅ ट केलेला नाह . ते पाणी सरळ ना यात सोडल 

जातं. ती महारा  शासनाची क मट  आहे. यांचे काय अ धकार आहेत ते आपण शोधायला 

पाह जे. मला वाटत आप या क मट ला एवढे अ धकार नसतील. आपण आप या मयादेपुरत 

पाहतो कारण मी कुलकण ना हनोदय कंपनीम ये घेवून गेलो होतो. यांनी यांना नोट स दल  

पण या नोट सचा काह ह  उपयोग झालेला नाह . अजूनह  या पंधरा ते वीस कंपनीमधुन लाल 

रंगाच पाणी सोडल जातं. यामुळे हवा दुषीत होत,े शेजार ल झाड सु दा लाल पडलेले आहेत. 

तो अ धकार कोणाला आहे ते पह ल शोधाव. महापा लका यासाठ  भरपूर य न करत.े 

टमे ट लॅ ट, मैलाशु द करण क  आपण केलेल आहे, झाड लावतो हे सव आपण करतो.  
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पण एमआयडीसीकड आपल दुल  आहे. ते खर  घाण आप या शहराची करतात याकड ल  

दयाव ह च वनंती आहे.  

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

अहवालावर येथे चचा चालू आहे. १०० ट के जर  आपण बरोबर नसलोतर  सु दा पयावरणाच 

काम आपल चांगल आहे. काह तर  कडक नणय सु दा शासना या वतीन े घे यात आले 

पाह जेत. या कंप या जसं डायरे ट पाणी नदयांना सोडतात याचा आसर हा सगळा 

पयावरणावर येतो कंवा नद  दुषणाम ये हा येतो. आप याला या कंप यांना सल करायला 

परमीशन आहे का, आप याला सल करायला परमीशन नाह . जैवीकची क मट  थापन कराव 

हणून आप याला महारा  शासनान पाठवल पण या या बरोबर कोण कोण अ धकार  

आहेत, कुणाला काम दल पाह ज,े नगरसेवकांना क मट वर घेतल, गाडी घेतल , चेअरमन 

क न घेतल, सगळ घेतल परंतु यांच जे कामकाज आहे हे कामकाज केल गेल पाह ज.े क मट  

आहे हणजे याच कामकाज केल पाह जे नाह तर उदया वधी स मतीह  बंद करा, थायी 

स मती बंद करा. सगळयाच कमीटया बंद करा. मग हे कामकाज कस केल गेल पाह जे या 

ि टकोनातून वचार केला गेला पाह ज.े आज शहराम ये आपण शंभर ट के अंडर ाऊ ड 

कर याचा य न करत आहोत. नदया ना यान गाव जोडलेल  आहेत या सगळयांना आपण 

अंडर ाऊ ड ेनेज करतो. पह ल अंडर ाऊ ड ेनेज पुण झाल पाह ज.े हे खोदकामाच काम पुण 

पह यांदा हायला पाह ज.े या या भागातील आर ण आल  पाह जेत यासाठ  य न केले 

गेले पाह जेत. टमट लॅ टची आर ण पह यांदा ता यात घेतल  गेल  पाह जेत. मी काह  

यांना पाठ शी घालत नाह  परंतु एखादया य तीला बोलून काह  अथ आहे का. सगळया 

फळीन काम केल गेल पाह ज.े स ि थतीम ये पयावरण हा वषय फार मोठा आहे. लोबल 

वॉ नग आहे. पयावरण कशाला हणल पाह जे हा पण वषय आहे, आता कोणी कच-याचा 

वषय काढला कोणी पयावरणाचा काढला. पयावरणामुळे कधीह  पाऊस पडतो लोबल वॉ नग 

या यामुळेच झालेल आहे आ ण हणून येकान या यावर काम केल गेल पाह ज.े याम ये 

आजून पो ट वाढवाय या असतीलतर या वाढ व या पाह जेत. एका य तीला बोलून काह ह  

उपयोग होणार नाह . यांना माणस दया, मोठ डपाटमट समजल गेल पाह जे. मगाशी ड यू 

पण आला, बाक या गो ट  पण आ या, मोशी कचरा डेपो आला. वेगवेगळी वीस डपाटमट 

आहेत. वीस डपाटमटच हेड ऑफ कुलकण , पयावरण असं कसं होऊ शकतं. या वीस लोकांनी 

दलेला अहवाल छाप याच काम यां याम ये आहे. मग हे काम करत असताना याला ते 

वीस डपाटमट पण जबाबदार आहेत. मग यांनी कसा काय अहवाल दला. मग या 

अहवाला माणे आपण काम केल पाह जे. ई-कच-यावर येथून पु ढे शहराम ये काह तर  

उपाययोजना केल  पाह जे. ई-कच-यासाठ  येक भागवाईज अ,ब,क,ड,इ,फ आपल क  

थापन झाल पाह जे. नागर कांचा कचरा या ठकाणी गेला पाह ज.े कचरा डेपोचे कती आर ण 
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आहेत, नुसतच मोशीत क न चालणार आहे का. बाक या ठकाणची जेवढ  कचरा डेपोची 

आर ण आहेत ती ता यात घेतल  पाह जेत आ ण या ठकाणी कच-याच वघटण केल गेल 

पाह जे. या यावर उपाययोजना शोध या गे या पाह जेत. येक वॉडाचा या या ठकाणी 

कचरा िजरव यासाठ  आपण काम केल गेल पाह ज.े शहराम ये लॅि टक दसत आहे मोठया 

माणावर कारवाई करायला पाह ज.े लॅि टकच यांना ऑईल कर यासाठ  दलेल आहे या 

लोकांना सांगाव शहरातील सगळ लॅि टक गोळा करा हणून. नुसतेच शेड बांधुन दल. एवढा 

खच क न जर आपले दोन लाख जमा होणार असतीलतर दोन लाखासाठ  एवढ  मोठ  मोशीची 

जागा देतो आज या जागेच याज कती झाल. दुस-याला चालवायला दलतर जागेच भाड 

कॉप रेशन भरेल. आपण ायोगीक त वावर केल पण कती वष ायोगीक त वावर करायच 

याचा पण वचार केला गेला पाह ज.े आपण एखादा बझनेस सु  केलातर तो काह  

कायम व पी ायोगीक त वावर करतो का. तसं लॅि टक गोळा करणं, छापे टाकणं, 

भाजीवा यांकड, दुकानदाराकड िजथ लॅि टकची नम ती होते आ ण लॅ ट क माल िजथ येतो 

याचेवर मोठा दंड आकारा क  परत यांना लॅ ट क माकटम ये आणलच नाह  पाह ज.े हा 

अहवाल सादर करताना कंप यांच पाणी ट क न सोडल पाह ज.े एकतर महारा  दुषण 

मंडळाच येथे ऑफ स असल पाह ज े आ ण पंपर  चंचवड महापा लकेनी परवानगी दल  

पाह जे. डॉ.नागकुमार सारखी काह  माणस आप याकड होती. बीनधा त जाऊन ते लॉक 

करायच.े मला आठवतय थेरगावम ये प जी मीलला यांनी सल केलं होतं. आता तशी 

प रि थती राह लेल  नाह . लोक वचारतात तुम याकडे काह  आहे का तु हांला तरतूद दल  

का. र याम ये झाड आपण लावतो हे उदयान वभागाकडे येत.े म यंतर  वृ त  होते यांना 

वचारल ते हणाले जी तु ह  क हेर ची झाड र याला लावता ती इतक  कडू असतात क  

जनावर सु दा याला त ड लावत नाह त परंतु ती वषार  वायू बाहेर फेकतात आ ण तोच 

आपण वास घेत असतो. याचा सु दा आपण अ यास केला गेला पाह ज.े लांब देठाची मोठ  

फुल असतात ती सु दा वषार  वायू बाहेर फेकतात. मग या झाडाची आपण सं या बघीतल  

पाह जे. हे एका माणसाकडून होईल असं नाह  तर येक य तीन,े येक डपाटमटने या 

गो ट कडे मोठया माणावर ल  घातल पाह ज.े बकेटचा न आला. नागर कां या करा या 

पैशातून हे करतो. शंभर ट के बकेटचा वापर झाला अस मी हणणार नाह . या याम ये 

कचरा वघटन होत नाह . आपण दोन बकेट द या परंतु या कच-याच वघटन झाल पाह जे. 

पुव  कोण याह  फुटपाथवर थरमॅ स चौकापासून दो ह  साईडला कधीह  कचरा दसायचा नाह. 

आज बघा तेथे फुटपाथवर कती वाईट अव था आहे. मोठमोठे ढग लावलेले आहेत. कचरा 

उचलायला लोक नाह त अशी अचानक प रि थती काय झाल . का कोण ह  प रि थती नमाण 

करतय. आज कच-याचे क ाय हर संपावर. मी आज सकाळी आढावा घेतला मा या 

वॉडाम ये कॉप रेशनची एक कमचार  हजर आहे बाक चे सगळे सु ीवर. मग तो सुपरवायझर 
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तर  काय करणार. शवाय गाडयांचे संप, रोडि वपर नाह त, कचरा उचलणा-या गाडया नाह त 

सगळे संपावर. यांच रोल गं का होत नाह  मग काय मता नाह  का. याचा अथ शासनाची 

खाल या लोकांवर बलकुल पकड नाह . इतक छान पंपर  चंचवड असताना काह  गो ट साठ  

असं ओरड याची वेळ येत असेलतर हे दुदव समजायला पाह ज.े माग या पंधरा दवसापुव  

आ ह  आरो याची मट ंग घेतल  होती. तुमची मंट ंग होती तु ह  ह डीओ ि लप बनवा, 

नागर कांना दया, छोटे छोटे बोड बनवा ते लावा. या दवशी या सगळया गो ट  सांगीत या. 

परंतु या गो ट  अंमलात आ या पाह जेत. नुसत आ ह  सांगणार कृतीत काह च होणार 

नसेलतर आपल पयावरण कसं चांगल होईल. पयावरण हा वषय मोठा आहे सगळ म सींग 

या याम ये क न काह ह  होणार नाह  आ ण हणून याम ये जे जे डपाटमट आहेत यांनी 

या गो ट ंचा चांगला वचार केला पाह ज.े शहरातील नागर कांना जसं पाणी लागत तस कचरा 

पण करत असतात आ ण या प दतीने नागर कां या कच-याची सु दा व हेवाट यवि थत 

र या लागल  गेल  पाह जे. लहान मुलांना डायफर वापरल  जातात, दुधा या पश या आहेत. 

सकाळ पासून हा पयावरणाचा वषय चालू होतो. मला कुणालाह  पाठ शी घालायच नाह . 

शासनाने पयावरणावर चांगल काम केल पाह जे. लोबल वॉ नगसार या देशाम ये आज 

आपण आहोत. याला फेस करायच असेलतर खुप चांग या प दतीने पयावरणाम ये 

सगळयांनी काम करण गरजेच आहे, हा वषय मंजूर करावा. 

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. आताच प ने यानी 

ब-यापैक  व लेषण केलेल आहे, यां या मताशी मी सहमत आहे. या या आ द असं व लेषण 

सभागृ हाम ये ब-याचवेळेला झालेल आहे. आपण बोलतो, शासन ग प आहे यांनी 

बेजाबाबदारपणाची उ तर दलेल  आहेत. शासनाने या यावर कारवाई केल  पाह जे तरच 

दुसरा शासनाचा अ धकार  चांग या प दतीने काम करेल. ना तर “येरे मा या माग या” 

अशीच गत होणार. यातून काह तर  न प न झाल पाह ज.े संबं धत अ धका-यावरती कारवाई 

झाल  पाह ज.े असे बेजबाबदारपणे उ तर द यानंतर यांना जर आपण पाठ शी घातलतर या 

सभागृ हाला काह  अथ राहणार नाह. गेले पंधरा वीस वष मी काम करतो अशा संदभात 

सभागृ ह फ त बदनाम होत. स ताधार  प  असताना देखील अ धका-या या 

बेजबाबदार पणामुळे या प ाला बदनामी सहन करावी लागत.े त हा आप याला वनंती आहे क  

संबं धतावर कारवाई कर यात यावी. नसेलतर पाठ शी घाला आ हांला र ता मोकळा दया. 

मा.महापौर – आज या या अहवालाव न कुलकण नी काह  बेजबाबदारपणाची उ तर दलेल  

आहेत. नगरसेवकां या नाला उ तर दल  नाह  कंवा वेळोवेळी काह  मा हती मागीत यानंतर 

सु दा यव थीत उ तर दलेल  नाह , ते हा आज सभागृ हा या वतीने मी या ठकाणी 

आयु तांना आदेश देते क  कुलकण वर कारवाई कर यात यावी आ ण मह याभरात तो 

अहवाल यांनी सादर करावा. पुढ या जीबीला या यातून यांची सुटका होईल तोपयत यांनी 
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दल नाह तर अजून यां यावर कडक कारवाई कर यात येईल. आ ण हा अहवाल या ठकाणी 

मंजूर कर यात येत आहे. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--      
      अनुकूल- ८१        तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
           -------  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

                          वषय मांक- ७ 

दनांक- २८.११.२०१६           वभाग – मा.आयु त 

 

          संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . आमुका/२/का व/  
                   ५८७/२०१६ द. ६/०९/२०१६ 
 

    देशातील सव शहरां मधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य मळावे 

या कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा 

उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अ भयान संपूण 

देशाम ये राब व याची घोषणा द.२/१०/२०१४पासून केलेल  आहे. महारा  शासनाने देखील क  

शासना या “ व छ भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अ भयान 

(नागर )” राब वणेबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन नणय . 

वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या 

अ भयानाचे अनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची र कम (अनुदान) . वमअ-

२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१५ अ वये नगत करणेत आलेल   आहे.   

      सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाह  

यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु त करणे (Open 

Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ नुसार 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अ भयानांतगत वैय तीक 

शौचालय उभारणी कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे.  नगर वकास वभाग मं ालय, 

मु ंबई -३२ यांचे कडील ा त प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग 

द.१७/८/२०१५ व शासन नणय . वमअ २०१६/ . .१३/२०१६-१७ द. १३/०६/२०१६ अ वये 

सदर अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून खाल ल माणे अनुदान 

ा त झाले आहे. 
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 व छ महारा  अ भयान (नागर )  क  शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 
 

 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 
१ वैयि क घरगुती शौचालय १,२४,९६,०००/- २,४९,९२,०००/- 
२ सामुदाियक शौचालय ३४,६७,०००/- ११,५६,०००/- 
३ व छ महारा अिभयानाचे ँ डग 

(मािहती, िश ण व सार आिण 
जन जागृती) 

५,९०,०००/- १,९७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ४६,०००/- 
५ एकूण १,६७,०३,०००/- २,६३,९१,००० /- 
  क  शासन व रा य शासन 

एकूण अनुदान  
४,३०,९४,०००/- 

  
      वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे 

र.  ८०००/- , रा य शासनाचे र. . ४०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैयि तक 

घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 

    यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनांक ३१/०८/२०१६ अखेरसोबत सादर केलेले 

प  "अ” माणे कामकाज झालेले आहे. शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, 

दनांक १९/११/२०१५अ वये "नागर  था नक वरा य सं थांमधील व छ महारा  अ भयान 

(नागर ) या अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब संबं धत नागर  था नक वरा य 

सं थे या येक म ह या या सव साधारण सभे या वषय सूचीवर कायम व पी समावेश 

क न या वषयाचा स व तर आढावा सव साधारण सभेम ये घे यात यावा" असे  कळ वलेले 

आहे.तसेच व छ भारत अ भयानासाठ  मा. पंत धान यांनी महारा  रा याक रता 

नाम नद शत केले या खेलर न व अजुन पुर कार वजे या नेमबाज अंजल  भागवत यांची 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेसाठ  ॅ ड अ बॅ सडर हणून नयु ती केलेल  आहे. व छ 

महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३१/०८/२०१६अखेर केले या 

कायवाह ची मा हतीखाल ल माणे 

 
                                                                प  “अ” 

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या
कुटुंबांची सं या ५५३३  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या संकेत ५१६६  
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सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत येत आहे.  

मा.नंदा ताकवणे- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- व छ भारत 

अ भयानाअंतगत बालाजीनगर, लांडेवाडी, महा मा फुलेनगर झोपडप ीम ये ेनेज लाईन 

टाक यात आल  आहे. तर  सदर झोपडप ीम ये ेनेज लाईनकर ता खोदले या र याचे 

WBM, BBM  काँ ट करण पेि हंग लॉक बस वणे, गटाराची दु ती करणे या कामाकर ता 

कामे (Revise) कर यात आल  असुन सदर कामा या वाढ व खचास मा. थायी स मतीने 

मा यता दल  आहे तथा प सदर कामाची बले अदा करणेकर ता अंदाजपञकात खाल ल माणे 

वाढ-घट कर यास मा यता देणेत यावी.    

 

 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची 
सं या   
मंजूर अजाची एकूण सं या ३९४५  
बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय ३२१४ 

 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय २४७० 

 

बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 
 

िनगत करणेत आलेला 
पिहला ह ा ३८१५ लाभाथ  

GOI+GOM=२२८.९लाख 
GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-
िह सा 

ULB = ७६.३० लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण ३०५.२० लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा १७७६ लाभाथ  GOI+GOM=              

१०६.५६ लाख 

GOI =२०००/- व  

GOM= ४०००/-
िह सा 

  ULB = ३५.५२ लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण १४२.०८ लाख  
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अ. . पानांक अ. . लेखा शष  कामाचे नाव  २०१६-१७ 

अंदाजपञकाम ये 

केलेल  तरतूद 

(लाखात) 

(लाखात) 

वाढ 

(लाखात) 

घट 

२०१६-१७ 

साठ  

लागणार  

तरतूद 

१. ५७६ ११४ इ.झो.स.ु लांडेवाडी 

झोपडप ीमधील 

अंतगत ग ल  

बोळाचे 

काँ ट करण 

करणे/पेि हंग 

लॉक बस वणे 

व इतर 

थाप य 

वषयक कामे 

करणे.    

४३०००० ३०००००० ० ३४३०००० 

२ ३१ १०  भुसंपादन नधी  १५६०५२००० ० ३०००००० ० 

      ३०००००० ३००००००  

       

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.वैशाल  काळभोर-  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ९३०                                     वषय मांक- ७ 

दनांक- २८.११.२०१६           वभाग – मा.आयु त 
 

          संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . आमुका/२/का व/  
                   ५८७/२०१६ द. ६/०९/२०१६ 
 

 देशातील सव शहरां मधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य मळावे या 

कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा 

उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अ भयान संपूण 

देशाम ये राब व याची घोषणा द.२/१०/२०१४पासून केलेल  आहे. महारा  शासनाने देखील क  

शासना या “ व छ भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अ भयान 

(नागर )” राब वणेबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन नणय . 

वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या 
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अ भयानाचे अनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची र कम (अनुदान) . वमअ-

२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१५ अ वये नगत करणेत आलेल   आहे.   

      सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाह  

यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु त करणे (Open 

Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ नुसार 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अ भयानांतगत वैय तीक 

शौचालय उभारणी कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे.  नगर वकास वभाग मं ालय, 

मुंबई -३२ यांचे कडील ा त प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग 

द.१७/८/२०१५ व शासन नणय . वमअ २०१६/ . .१३/२०१६-१७ द. १३/०६/२०१६ अ वये 

सदर अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून खाल ल माणे अनुदान 

ा त झाले आहे. 

 व छ महारा  अ भयान (नागर )  क  शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 
 

 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 
१ वैयि क घरगुती शौचालय १,२४,९६,०००/- २,४९,९२,०००/- 
२ सामुदाियक शौचालय ३४,६७,०००/- ११,५६,०००/- 
३ व छ महारा  अिभयानाचे ँ डग 

(मािहती, िश ण व सार आिण 
जन जागृती) 

५,९०,०००/- १,९७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ४६,०००/- 
५ एकूण १,६७,०३,०००/- २,६३,९१,००० /- 
  क  शासन व रा य शासन 

एकूण अनुदान  
४,३०,९४,०००/- 

  
      वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे 

र.  ८०००/- , रा य शासनाचे र. . ४०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैयि तक 

घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 

    यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनांक ३१/०८/२०१६ अखेरसोबत सादर केलेले 

प  "अ” माणे कामकाज झालेले आहे. शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, 

दनांक १९/११/२०१५अ वये "नागर  था नक वरा य सं थांमधील व छ महारा  अ भयान 

(नागर ) या अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब संबं धत नागर  था नक वरा य 

सं थे या येक म ह या या सव साधारण सभे या वषय सूचीवर कायम व पी समावेश 

क न या वषयाचा स व तर आढावा सव साधारण सभेम ये घे यात यावा" असे  कळ वलेले 

आहे.तसेच व छ भारत अ भयानासाठ  मा. पंत धान यांनी महारा  रा याक रता 



145 
 
नाम नद शत केले या खेलर न व अजुन पुर कार वजे या नेमबाज अंजल  भागवत यांची 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेसाठ  ॅ ड अ बॅ सडर हणून नयु ती केलेल  आहे. व छ 

महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३१/०८/२०१६अखेर केले या 

कायवाह ची मा हतीखाल ल माणे 

                                                                प  “अ” 

 

सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान 

(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत येत आहे. तसेच व छ भारत 

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या
कुटुंबांची सं या ५५३३  

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

सं या   
५१६६ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या ३९४५  
बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय ३२१४ 

 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय २४७० 

 

बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 
 

िनगत करणेत आलेला 
पिहला ह ा ३८१५ लाभाथ  

GOI+GOM=२२८.९लाख 
GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-
िह सा 

ULB = ७६.३० लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण ३०५.२० लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा १७७६ लाभाथ  GOI+GOM=              

१०६.५६ लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-
िह सा 

  ULB = ३५.५२ लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण १४२.०८ लाख  
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अ भयानाअंतगत बालाजीनगर, लांडेवाडी, महा मा फुलेनगर झोपडप ीम ये ेनेज लाईन 

टाक यात आल  आहे. तर  सदर झोपडप ीम ये ेनेज लाईनकर ता खोदले या र याचे 

WBM, BBM  काँ ट करण पेि हंग लॉक बस वणे, गटाराची दु ती करणे या कामाकर ता 

कामे (Revise) कर यात आल  असुन सदर कामा या वाढ व खचास मा. थायी स मतीने 

मा यता दल  आहे तथा प सदर कामाची बले अदा करणेकर ता अंदाजपञकात खाल ल माणे 

वाढ-घट कर यास मा यता देणेत येत आहे.    

 

अ. . पानांक अ. . लेखा शष  कामाचे नाव  २०१६-१७ 

अंदाजपञकाम ये 

केलेल  तरतूद 

(लाखात) 

(लाखात) 

वाढ 

(लाखात) 

घट 

२०१६-१७ 

साठ  

लागणार  

तरतूद 

१. ५७६ ११४ इ.झो.स.ु लांडेवाडी 

झोपडप ीमधील 

अंतगत ग ल  

बोळाचे 

काँ ट करण 

करणे/पेि हंग 

लॉक बस वणे 

व इतर 

थाप य 

वषयक कामे 

करणे.    

४३०००० ३०००००० ० ३४३०००० 

२ ३१ १०  भुसंपादन नधी  १५६०५२००० ० ३०००००० ० 

      ३०००००० ३००००००  

       

अनुकूल- ८१         तकूल-०  

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

      ------ 
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मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                     वषय मांक- ८ 

दनांक- २८.११.२०१६           वभाग – मा.आयु त 

 

           संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . आमुका/२/का व/  
                    ५८८/२०१६ द. ६/०९/२०१६ 

 

        पंपर  चंचवड शहरातील या कुटंुबाकडे वैयि तक शौचालयाची सु वधा उपल ध 

नाह  अशा कुटंुबाना उघडयावर शौचास जावे लागत.े क  शासनाचे नदशानुसार अज व 

कागदप े सादर के यास वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अनुदान देणेत येत.े  दनांक २ 

ऑ टोबर २०१७ पयत शहर हांगणदार मु त करणेचे उ ठ ठर वणेत आले आहे. स यि थतीत 

क शासन, रा यशासन व महानगरपा लका मळून एक त र कम . १६०००/- पा  

लाभा याना शौचालय बांधणेसाठ  अथसहा य दले जात.े परंतू लाभा याना र कम अदा 

के यानंतर यांचेकडून मुदतीत शौचालयाचे बांधकाम पुण कर यात येत नाह  असे नदशनास 

येत आहे. सदर योजनेची भावीपणे व कालमयादेत अंमलबजावणी करणेसाठ  लाभा यानी 

ा धकृत केले या य ती/सं था/एज सीकडून थमत: शौचालयाचे संपुण बांधकाम पुण करणे, 

तदनंतर यांचे संमतीने अनुदानाची र कम अदा करणे तसेच लाभा याना यो य मागदशन 

करणे यां याकडून कंवा यांनी ा धकृत केले या सं थेकडून यो य प दतीने काम क न घेणे 

व कामाची गुणव ता तपास यानंतर मोबदला अदा करणे अशा कारे पुणे महानगरपा लकेने 

महारा  यु न सपल कॉप रेशन ॲ ट मधील ७२ ब नुसार योजना राब वल  असुन सदरचे 

मॉडेल अ य महानगरपा लकांनी राब वणेत यावे असे शासनाने सु चत केले आहे. तसेच जे 

लाभाथ  वैयि तक घरगूती शौचालयाचे बांधकाम वत: करतील यांना पूव चे धोरणानुसार र.  

१६,०००/- अनुदान देय रा हल. 

      सबब, पुणे महानगरपा लकेचे धत वर लाभा या या संमतीने बांधकामाची देय 

र कम पये १६०००/- त लाभाथ  य ती/सं था/एज सी इ. काम पूण झा यानंतर व य थ 

सं थेमाफत गुणव ता तपासणी अंती अदा करणेची बाब अवलोकन करणेत येत आहे. 

मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.मंदा आ हाट- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- व छ भारत अ भयान 

अंतगत या कुटंूबाकडे वत:चे शौचालय नाह  अशा ठकाणी वैयि तक शौचालय बांधणेसाठ  

क  शासन, रा यशासन व मनपा माफत अनुदान दे यात येत आहे. यास झोपडप ीतील ब-

याच झोपडीधारकांचा तसाद मळत आहे. तथा प, झोपडपटयाम ये काह  ठकाणी 

मल न:सारण न लका नस याने झोपडीधारकांना मैलापाणी नचरा करता येत नाह . यामुळे 
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खाल ल नमुद केले या ठकाणी मल न:सारण न लका टाकणे श य नस याने या ठकाणी 

Dewatt प दतीचे मैलाशु द करण क /से ट क टँक बांधणेत यावे. सदर Dewatt  प दतीचे 

मैलाशु द करण क  / से ट क टँक तातडीने बांधणे आव यक अस याने या प रसरात चालू 

असले या मल न:सारण वषयक कामातून क न घेणेत यावे यासाठ  येणा-या वाढ व खचास 

सुधा रत शा. मा यता दे यात यावी. 

 

अ. . भागाचे नाव ठकाण  
१ अ भाग एम.बी.कॅ प इं दरानगर, रमाबाईनगर, वदयानगर, 

आ णासाहेब मगर झोपडप ी   
२ ब भाग आंबेडकर नगर, बौ दनगर, ताथवडे, चंचवड 

गावठाण  
३ क भाग बोपखेल 
४ ड भाग संजयनगर, सुभाषनगर 
५ इ भाग संजय गांधीनगर, इं दरा आवास वसाहत, च-होल , 

दघी, सदगु नगर, मोहननगर, मधुबन हौ.सोसा. 
च पाणी वसाहत   

६ फ भाग मोरे व ती, च हाण व ती, भाटे व ती, तळवडे 
गावठाण 

                  
मा.श मम पठाण- मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.वैशाल  काळभोर- मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ९३१                                      वषय मांक- ८ 

दनांक- २८.११.२०१६            वभाग – मा.आयु त 
 

           संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . आमुका/२/का व/  
                    ५८८/२०१६ द. ६/०९/२०१६ 
 

        पंपर  चंचवड शहरातील या कुटंुबाकडे वैयि तक शौचालयाची सु वधा उपल ध 

नाह  अशा कुटंुबाना उघडयावर शौचास जावे लागत.े क  शासनाचे नदशानुसार अज व 

कागदप े सादर के यास वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अनुदान देणेत येत.े  दनांक २ 

ऑ टोबर २०१७ पयत शहर हांगणदार मु त करणेचे उ ठ ठर वणेत आले आहे. स यि थतीत 

क शासन, रा यशासन व महानगरपा लका मळून एक त र कम . १६०००/- पा  

लाभा याना शौचालय बांधणेसाठ  अथसहा य दले जात.े परंतू लाभा याना र कम अदा 
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के यानंतर यांचेकडून मुदतीत शौचालयाचे बांधकाम पुण कर यात येत नाह  असे नदशनास 

येत आहे. सदर योजनेची भावीपणे व कालमयादेत अंमलबजावणी करणेसाठ  लाभा यानी 

ा धकृत केले या य ती/सं था/एज सीकडून थमत: शौचालयाचे संपुण बांधकाम पुण करणे, 

तदनंतर यांचे संमतीने अनुदानाची र कम अदा करणे तसेच लाभा याना यो य मागदशन 

करणे यां याकडून कंवा यांनी ा धकृत केले या सं थेकडून यो य प दतीने काम क न घेणे 

व कामाची गुणव ता तपास यानंतर मोबदला अदा करणे अशा कारे पुणे महानगरपा लकेने 

महारा  यु न सपल कॉप रेशन  ॲ ट मधील ७२ ब नुसार योजना राब वल  असुन सदरचे 

मॉडेल अ य महानगरपा लकांनी राब वणेत यावे असे शासनाने सु चत केले आहे. तसेच जे 

लाभाथ  वैयि तक घरगूती शौचालयाचे बांधकाम वत: करतील यांना पूव चे धोरणानुसार र.  

१६,०००/- अनुदान देय रा हल. 

      सबब, पुणे महानगरपा लकेचे धत वर लाभा या या संमतीने बांधकामाची देय र कम 

पये १६०००/- त लाभाथ  य ती/सं था/एज सी इ. काम पूण झा यानंतर व य थ 

सं थेमाफत गुणव ता तपासणी अंती अदा करणेची बाब अवलोकन करणेत येत आहे. तसेच 

व छ भारत अ भयान अंतगत या कुटूंबाकडे वत:चे शौचालय नाह  अशा ठकाणी वैयि तक 

शौचालय बांधणेसाठ  क  शासन, रा यशासन व मनपा माफत अनुदान दे यात येत आहे. 

यास झोपडप ीतील ब-याच झोपडीधारकांचा तसाद मळत आहे. तथा प, झोपडपटयाम ये 

काह  ठकाणी मल न:सारण न लका नस याने झोपडीधारकांना मैलापाणी नचरा करता येत 

नाह . यामुळे खाल ल नमुद केले या ठकाणी मल न:सारण न लका टाकणे श य नस याने 

या ठकाणी Dewatt प दतीचे मैलाशु द करण क /से ट क टँक बांधणेत यावे.  सदर 

Dewatt  प दतीचे मैलाशु द करण क  / से ट क टँक तातडीने बांधणे आव यक अस याने 

या प रसरात चालू असले या मल न:सारण वषयक कामातून क न घेणेत यावे यासाठ  

येणा-या वाढ व खचास सुधा रत शा. मा यता दे यात येत आहे. 

 

 
अ. . भागाचे नाव ठकाण  
१ अ भाग एम.बी.कॅ प इं दरानगर, रमाबाईनगर, वदयानगर, 

आ णासाहेब मगर झोपडप ी   
२ ब भाग आंबेडकर नगर, बौ दनगर, ताथवडे, चंचवड 

गावठाण  
३ क भाग बोपखेल 
४ ड भाग संजयनगर, सुभाषनगर 
५ इ भाग संजय गांधीनगर, इं दरा आवास वसाहत, च-होल , 

दघी, सदगु नगर, मोहननगर, मधुबन हौ.सोसा. 



150 
 

च पाणी वसाहत   
६ फ भाग मोरे व ती, च हाण व ती, भाटे व ती, तळवडे 

गावठाण 
                  

          अनुकूल- ८१      तकुल- ०  

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

      ------- 

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, वषय मांक  ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक – ९३२                                     वषय मांक- ९ 

दनांक- २८.११.२०१६           वभाग – मा.नगरस चव 

                           मा. वधी स मती   

 

      द.५/८/२०१६ व द.८/८/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   
मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक – ९३३                                     वषय मांक- १० 

दनांक- २८.११.२०१६           वभाग – मा.नगरस चव  

 

             मा.म हला व बालक याण स मती    
 
                द.२७/७/२०१६ व १०/८/२०१६   चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
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मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक – ९३४                                     वषय मांक- ११ 

दनांक- २८.११.२०१६           वभाग – मा.नगरस चव  
 

मा.शहर सुधारणा स मती    
  

                             द. ४/८/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.     
 

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक – ९३५                                     वषय मांक- १२ 

दनांक- २८.११.२०१६           वभाग – मा.नगरस चव  
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती    
 

                द.३/८/२०१६ व द.१८/८/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                           वषय मांक- १३ 

दनांक- २८.११.२०१६             वभाग – मा.आयु त 
             
          संदभ – १) मा.सदगु  कदम, मा.अ मना पानसरे यांचा ताव. 
      २) मा.क भाग स मती सभा द.३/८/२०१६ ठराव .१८७ 

                 ३) मा. ेञीय अ धकार  क भाग यांचे कडील पञ .क /ेका व/ 
                   ८८/२०१६ द१/९/२०१६ 
 
     हंदु थान अँ टबायो ट स (एच.ए) कंपनी या मालक ची कामगारांसाठ ची 

औदयो गक वसाहत ह  . . ४० खराळवाडी भागात समा व ठ आहे. सदर भागातील नाग रक 

हे . . ४० चे मतदार आहेत.एच.ए.कंपनीची आ थक ि थती खराब अस याने सदर कंपनीने 
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एच.ए.वसाहतीम ये मुलभूत सेवासु वधा पुर व याक रता महापा लकेस वनंती केल  आहे. तर  

या भागात महापा लकेतफ सेवासु वधा पुर व यात या यात तसेच सदर कामाक रता २०१६-१७ 

या आ थक वषातील अंदाजपञकात लेखा शष नमाण क न यात ५०,००,०००/- तरतूद वग 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.नंदा ताकवणे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.स गू  कदम – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- हंदु थान 

अँ टबायो ट स (एच.ए) कॉलनी या ठकाणी असले या व ल ि मणी मं दराम ये तवष  

संत े ठ तुकाराम महाराजांची पालखी वसा यासाठ  थांबत.े या न म ताने अनेक वारक-यां या 

दंडया एक दवस अगोदर मु कामासाठ  येत असतात. पावसाळयाम ये वारक-यांची गैरसोय 

होत असत.े येथील मं दराला लागून असले या मोकळया जागेम ये डबर, गाबज टाकून पे ह ंग 

लॉक बस व यात यावेत यामुळे हजारो वारक-यांची सोय होणार आहे.  

तसेच मु ंबई-पुणे र यावर एच.कॉलनी ते एच.ए. कंपनी दर यान असणा-या भयूार  
मागाला जोडणा-या पादचार  मागावर ल पाय-यांचे नुतनीकरण करणे ज र चे आहे.    

वर ल दो ह  कामासाठ  सन २०१६-१७ या आ थक वषातील अंदाजपञकात लेखाशीष 

नमाण क न यासाठ  र. . ५० लाख ची तरतूद वग कर यास मा यता दे यात यावी.  

मा.तानाजी खाड-े मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. एच.ए.कंपनीचा 

वषय आहे आज या कंपनीची प रि थती फार अवघड आहे.  या कंपनी या कामगारांना चौदा 

मह ने झाले पगार सु दा नाह त. जर आप याला करता आलतर अ धकार  नणय घेतील. 

सभागृ हात हा वषय होईल अ धका-यांनी नणय यावा. आ ह  मानवते या ि टकोनातून 

वषय मांडलेला आहे अ धका-यांनी यो य तो नणय यावा.  

मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- HDFC कॉलनी या 

ठकाणी देखील कामगारांची औदयो गक वसाहत असून ह  कॉलनी जुनी असून कॉलनीतील 

र त,े वजपुरवठा इ. कामे सदर कॉलनीतील रह वासी यांना आ थक टया परवडत नस याने 

क  शकत नाह . तर  या भागात महापा लकेतफ मुलभुत सेवा सु वधा पुर व यास मा यता 

देणेत यावी. 

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.महापौर – एच.ए.ची ह  उपसूचना आहे, ठक आहे मानवता हणलेतर  मी याला मा यता 

दयायला तयार आहे. पण खरंच हे आपण क  शकतो का. उगचच इले शन आल हणून 

आपण काह तर  न मांडतो या यावर थोडा वचार करावा. महापा लका हे क  शकते का. 

खरच महापा लका हे क न देत असेलतर मला काह च हरकत नाह . अ धका-यांनी याच उ तर 
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दयाव क  आपण हे क  शकतो का. आप यालाह  मा हती एच.ए. या कामगाराची प रि थती 

काय आहे ते सगळ आपण अनुभवतो. पण हे होऊ शकत का हे सांगाव. 

मा.स गू  कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या याम ये आपण 

धोरणा मक नणय घेऊ शकतो. या या अगोदर पण आपण तसे नणय घेतलेले आहेत. ती 

सरकार  जागा आहे खाजगी जागा नाह . ह  सु वधा आपण दरवष  करतो. यांनी र ते लहू न 

दलेले आहेत. या याम ये आपण शवाजी महाराजां या पुतळयाच, डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकरां या पुतळयाच आ ण व ल ि मणी मंद रातल सव आपण महापा लके या वतीने 

करतो.  

मा.महापौर –  अ धका-यांनी या वषयी सांगाव. 

मा.च हाण (शहर अ भयंता)  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खाजगी जागेत 

आपण कुठलह  काम करत नाह त. याबाबत मनपा या ह ीबाहेर कंवा या या ब ल लगल 

वभागाकडून अ भ ाय घेवून शासनाचा या यावर नणय घेवून आपण काम क  शकतो. 

मा. कैलासभाऊ थोपटे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका पर सरात जाग तक बँक अथसहा याने बी.आर.ट .र याची कामे सु  आहेत. 

सदर र याचे बाधीत मळकतधारकांना जागेची नुकसान भरपाई देणेची कायवाह  सु  आहे. 

तसेच इतर काह  आर णे व र ते इ याद साठ  नुकसान भरपाई अदा करणे आव यक आहे. 

तर  जागा मालक यांना खाजगी वाटाघाट ने मोबदला देणे आव यक आहे. तर  वर ल नमुद 

कामाकर ता मा.आयु त सो.यांनी मा. थायी स मतीकडे ता वत के यानुसार भूसंपादन नधी 

या लेखा शषावर ४०.२४ कोट  इतक  वाढ व तरतूद वग करणे आव यक अस याने सदर तरतूद 

वग करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा. नलेश पांढरकर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सदगु  कदम यांनी 

सूचना मांडल  आहे. धाम क थळ हणून पालखी दरवेळेस या ठकाणी मु कामाला थांबते. 

देहू-आळंद चा र ता असेल आप या ह ी य तर त देहू  गावात जाणारा र ता बीआरट या 

प दतीने करतो. आपण ब-याचवेळा देहू  सं थानला तीन तीन लाख पये अनुदान दलेल आहे. 

लाईटचे पोल दलेले आहेत. कारण अ या रा यातून लोक आप या शहराम ये येतात आपण 

टॉयलेट वगैरे सु दा देत असतो. तस व ल ि मणीच मंद र आहे ते मंद र क  सरकार या 

जागेत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना ि वकार या आहेत.  

 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता--     
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ठराव मांक- ९३६                                        वषय मांक- १३ 

दनांक- २८.११.२०१६             वभाग – मा.आयु त 
             
          संदभ – १) मा.सदगु  कदम, मा.अ मना पानसरे यांचा ताव. 
      २) मा.क भाग स मती सभा द.३/८/२०१६ ठराव .१८७ 

                 ३) मा. ेञीय अ धकार  क भाग यांचे कडील पञ .क /ेका व/ 
                   ८८/२०१६ द१/९/२०१६ 
  
     हंदु थान अँ टबायो ट स (एच.ए) कंपनी या मालक ची कामगारांसाठ ची औदयो गक 

वसाहत ह  . . ४० खराळवाडी भागात समा व ठ आहे. सदर भागातील नाग रक हे . . ४० 

चे मतदार आहेत.एच.ए.कंपनीची आ थक ि थती खराब अस याने सदर कंपनीने 

एच.ए.वसाहतीम ये मुलभूत सेवासु वधा पुर व याक रता महापा लकेस वनंती केल  आहे. तर  

या भागात महापा लकेतफ सेवासु वधा पुर व यात या यात तसेच सदर कामाक रता २०१६-१७ 

या आ थक वषातील अंदाजपञकात लेखा शष नमाण क न यात ५०,००,०००/- तरतूद वग 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच हंदु थान अँ टबायो ट स (एच.ए) कॉलनी या ठकाणी 

असले या व ल ि मणी मं दराम ये तवष  संत े ठ तुकाराम महाराजांची पालखी 

वसा यासाठ  थांबत.े या न म ताने अनेक वारक-यां या दंडया एक दवस अगोदर 

मु कामासाठ  येत असतात. पावसाळयाम ये वारक-यांची गैरसोय होत असत.े येथील मं दराला 

लागून असले या मोकळया जागेम ये डबर, गाबज टाकून पे ह ंग लॉक बस व यात यावेत 

यामुळे हजारो वारक-यांची सोय होणार आहे.  

तसेच मु ंबई-पुणे र यावर एच.कॉलनी ते एच.ए. कंपनी दर यान असणा-या भूयार  

मागाला जोडणा-या पादचार  मागावर ल पाय-यांचे नुतनीकरण करणे ज र चे आहे.    

वर ल दो ह  कामासाठ  सन २०१६-१७ या आ थक वषातील अंदाजपञकात लेखाशीष 

नमाण क न यासाठ  र. . ५० लाख ची तरतूद वग कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

तसेच HDFC कॉलनी या ठकाणी देखील कामगारांची औदयो गक वसाहत असनू ह  कॉलनी 

जुनी असून कॉलनीतील र त,े वजपुरवठा इ. कामे सदर कॉलनीतील रह वासी यांना 

आ थक टया परवडत नस याने क  शकत नाह . तर  या भागात महापा लकेतफ मुलभुत 

सेवा सु वधा पुर व यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पर सरात जाग तक बँक अथसहा याने बी.आर.ट .र याची कामे सु  आहेत. सदर र याचे 

बाधीत मळकतधारकांना जागेची नुकसान भरपाई देणेची कायवाह  सु  आहे. तसेच इतर काह  

आर णे व र ते इ याद साठ  नुकसान भरपाई अदा करणे आव यक आहे. तर  जागा मालक 

यांना खाजगी वाटाघाट ने मोबदला देणे आव यक आहे. तर  वर ल नमुद कामाकर ता 

मा.आयु त सो.यांनी मा. थायी स मतीकडे ता वत के यानुसार भूसंपादन नधी या 
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लेखा शषावर ४०.२४ कोट  इतक  वाढ व तरतूद वग करणे आव यक अस याने सदर तरतूद 

वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.    
  

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

                -----    
 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

 वषय मांक- १४ 

दनांक- २८.११.२०१६             वभाग – मा.आयु त 
 

                  संदभ – १) मा.संजय काटे, मा.चं कांता सोनकांबळे,मा. गता मंचरकर,  

                   मा.राहू ल भोसले यांचा ताव. 
      २) मा.क भाग स मती सभा द.३/८/२०१६ ठराव .१९४ 

                ३) मा. ेञीय अ धकार  क भाग यांचे कडील पञ .क /ेका व/ 
                  ८८/२०१६ द१/९/२०१६ 
                                                  
 भाग मांक ६४ दापोडी-बोपखेल मधील सव नं.२८५९ म ये र ता महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम २०५ नुसार घोषीत करणे. 

 सदर भाग प.ं च.ंम.न.पा. या काय ेञातील क ेञीय वभागाअंतगत येत आहे सव 

नं. २८५९ मधुन नागर कां या सोयीसाठ  र ता घोषीत करणे आव यक आहे. 

 सदर सव नं.२८५९  जागेभोवतालचा प रसर आधु नकरणाने व नागर करणाने वक सत 

झाला असून, नागर कां या दळणवळणा या सोयीसाठ  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम 

मधील कलम २०५ नुसार घोषीत करणेत येऊन ता काळ र ता बन वणेत यावा यांस मा यता 

देणेत येत आहे. 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.संजय काटे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पुणे आळंद  र ता 

(च-होल  फाटा) ते दाभाडेव ती नयोजीत पुलापयतचा (इं ायणी नद ) वकास आराखडयातील 

र ता वकसीत करणे ( न वदा . ३५/१-२०१३-१४)  व सी.डी.वक बांधणे. ( न वदा .३२/२२-

२०१३-१४) या कामातुन ताजणेमळा-काळजेवाडी र यास रटे नंग वॉल व सी.डी. वक बांधणे 

या दो ह  कामाचे आदेश ठेकेदार यांना द०८/०८/२०१४ रोजी देणेत अलेला आहे. यानुसार सदर 

ठकाणी काम चालू केले असता वकास आराखडयातील ३० मी० ं द चा र ता ४५ मी. ं द चा 

क न आखणीत बदल केलेमुळे येथील था नक शेतकर  ी.रघुनाथ दाभाडे व इतर भुमीह न 

होत असलेने वषयांक त कामास वरोध केलेने कामाची साईट अदयापपयत उपल ध झालेल  
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नाह . सदर कामास वरोध के यामुळे सदरचे आर ण र  करणेकर ता मनपा माफत 

शासनाकडे ताव पाठ वणेत आलेला आहे. तथा प सदरचे आर ण र  होणेस बराच कालावधी 

लाग याची श यता अस याने वषयांक त काम सदयि थतीत होत नस याने सदर वषयांक त 

कामा या ऐवजी काळजेवाडी-ताजणेमळा र यास रटे नंग वॉल बांधणे व ना यावर सी.डी.वक 

बांधणेची मागणी मा.नगरसद य ी. न तन काळजे यांनी केलेल  आहे. 

 यामुळे सदर कामाऐवजी वषयां कत कामातुन ताजणेमळा-काळजेवाडी-च-होल  र यास 

रटे नंग वॉल बांधणे व ना यावर सी.डी. वक बांधणेस मा यता देणेत यावी. तसेच मनपा या 

सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात पान . ५७ अ. . १०९ वर ‘दापोडी येथे मु ंबई पुणे र यावर 

FOB (पादचार  पूल) बांधणे व थाप य वषयक अनुषं गक काम करणे’ या कामास 

मा.महापा लका सभा ठराव . ८५० द.२०/४/२०१६ अ वये शासक य मा यता मळालेल  आहे. 

सदर कामातील FOB (पादचार  पूल) बांधणे ऐवजी सब-वे बांधणे असा बदल करणेस मा यता 

देणेत यावी. 

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा. नलेश बारणे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मौजे थेरगाव 

ह ीतील पंपर  चंचवड  नवनगर वकास ा धकरणाचे मंजूर वकास योजनेतील तथा प पंपर  

चंचवड महानगरपा लके या नयोजन नयंञण क ेत समा व ट कर यात आले या स.नं. २५ 

व ३० मधुन जाणारा १२.० मी. ं द र ता स.नं. २५ म ये सरळ करणे, स.नं.३३ ते ३६ पै. 

मधील २४.० मी. ं द र यापासुन थेरगाव मशानभुमीपयत १२.० मी. ं द र ता न याने 

ता वत करणे व मशानभुमी पासुन थेरगाव गावठाण मधील २४.० मी. ं द र यापयत 

स या अि त वातील र ता ९.० मी. ं द करणेकामी कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेबाबत या 

अनुषंगाने महापा लका सभा ठराव . २९० द.२०/०५/२०१३ या ठरावाम ये पुढ ल मजकुराचा 

अंतभाव कर यास मा यता देणेत यावी. ‘महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे 

कलम ३७ अ वये नुसार फेरबदल करणेकामी हरकती व सुचना मागवुन अं तम नणय 

घेणेकामी सदरचा वषय पुढ ल कायवाह  कर याक रता व शासनास सदर ताव सादर 

कर यास मा.आयु त यांना अ धकार दान करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनां ि वकार या आहेत. 

 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 

 

 

 



157 
 
ठराव मांक – ९३७        वषय मांक- १४ 

दनांक- २८.११.२०१६             वभाग – मा.आयु त 
 

                  संदभ – १) मा.संजय काटे, मा.चं कांता सोनकांबळे,मा. गता मंचरकर,  

                   मा.राहू ल भोसले यांचा ताव. 
      २) मा.क भाग स मती सभा द.३/८/२०१६ ठराव .१९४ 

                ३) मा. ेञीय अ धकार  क भाग यांचे कडील पञ .क /ेका व/ 
                  ८८/२०१६ द१/९/२०१६ 
 

 भाग मांक ६४ दापोडी-बोपखेल मधील सव नं.२८५९ म ये र ता महारा  
महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम २०५ नुसार घोषीत करणे. 
 सदर भाग प.ं च.ंम.न.पा. या काय ेञातील क ेञीय वभागाअंतगत येत आहे सव 

नं. २८५९ मधुन नागर कां या सोयीसाठ  र ता घोषीत करणे आव यक आहे. 

 सदर सव नं.२८५९  जागेभोवतालचा प रसर आधु नकरणाने व नागर करणाने वक सत 

झाला असून, नागर कां या दळणवळणा या सोयीसाठ  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम 

मधील कलम २०५ नुसार घोषीत करणेत येऊन ता काळ र ता बन वणेत यावा यांस मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच पुणे आळंद  र ता (च-होल  फाटा) ते दाभाडवे ती नयोजीत 

पुलापयतचा (इं ायणी नद ) वकास आराखडयातील र ता वकसीत करणे ( न वदा . ३५/१-

२०१३-१४)  व सी.डी.वक बांधण.े ( न वदा .३२/२२-२०१३-१४) या कामातुन ताजणेमळा-

काळजेवाडी र यास रटे नंग वॉल व सी.डी. वक बांधणे या दो ह  कामाचे आदेश ठेकेदार 

यांना द०८/०८/२०१४ रोजी देणेत अलेला आहे. यानुसार सदर ठकाणी काम चालू केले असता 

वकास आराखडयातील ३० मी० ंद चा र ता ४५ मी. ं द चा क न आखणीत बदल केलेमुळे 

येथील था नक शेतकर  ी.रघुनाथ दाभाडे व इतर भुमीह न होत असलेने वषयांक त कामास 

वरोध केलेने कामाची साईट अदयापपयत उपल ध झालेल  नाह . सदर कामास वरोध 

के यामुळे सदरचे आर ण र  करणेकर ता मनपा माफत शासनाकडे ताव पाठ वणेत आलेला 

आहे. तथा प सदरचे आर ण र  होणेस बराच कालावधी लाग याची श यता अस याने 

वषयांक त काम सदयि थतीत होत नस याने सदर वषयांक त कामा या ऐवजी काळजेवाडी-

ताजणेमळा र यास रटे नंग वॉल बांधणे व ना यावर सी.डी.वक बांधणेची मागणी 

मा.नगरसद य ी. न तन काळजे यांनी केलेल  आहे. 

 यामुळे सदर कामाऐवजी वषयां कत कामातुन ताजणेमळा-काळजेवाडी-च-होल  र यास 

रटे नंग वॉल बांधणे व ना यावर सी.डी. वक बांधणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

मनपा या सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात पान . ५७ अ. . १०९ वर ‘दापोडी येथे मु ंबई पुणे 

र यावर FOB (पादचार  पूल) बांधणे व थाप य वषयक अनुषं गक काम करणे’ या कामास 

मा.महापा लका सभा ठराव . ८५० द.२०/४/२०१६ अ वये शासक य मा यता मळालेल  आहे. 
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सदर कामातील FOB (पादचार  पूल) बांधणे ऐवजी सब-वे बांधणे असा बदल करणेस मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच मौजे थेरगाव ह ीतील पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरणाचे 

मंजूर वकास योजनेतील तथा प पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नयोजन नयंञण क ेत 

समा व ट कर यात आले या स.नं. २५ व ३० मधुन जाणारा १२.० मी. ं द र ता स.नं. २५ 

म ये सरळ करणे, स.नं.३३ ते ३६ पै. मधील २४.० मी. ं द र यापासुन थेरगाव 

मशानभुमीपयत १२.० मी. ं द र ता न याने ता वत करणे व मशानभुमी पासुन थेरगाव 

गावठाण मधील २४.० मी. ं द र यापयत स या अि त वातील र ता ९.० मी. ं द करणेकामी 

कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेबाबत या अनुषंगाने महापा लका सभा ठराव . २९० 

द.२०/०५/२०१३ या ठरावाम ये पुढ ल मजकुराचा अंतभाव कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

‘महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये नुसार फेरबदल 

करणेकामी हरकती व सुचना मागवुन अं तम नणय घेणेकामी सदरचा वषय पुढ ल कायवाह  

कर याक रता व शासनास सदर ताव सादर कर यास मा.आयु त यांना अ धकार दान 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 अनुकूल- ८१         तकुल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमत मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      ------ 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक – ९३८        वषय मांक- १५ 

दनांक- २८.११.२०१६             वभाग – मा.आयु त 
 

         संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .आरो य/६/का व/११५/२०१६  
                 द.२०/९/२०१६    
              २) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .आरो य/६/का व/११६/२०१६  
                 द.२०/९/२०१६    
 
  ी.शंकर हु सेन लोखंडे हे ड ेञीय कायालयाचे आरो य वभागात द.०४/०८/१९९८ 

पासून घंटागाडी ठेकेदार हणून कायरत होत.े पंपळे सौदागर येथे गणेश वसजनासाठ  

आरो य वभागामाफत यांची नेमणूक होती. द१५/०९/२०१६ रोजी गणपती वसजनाचे 

कामकाज करताना यांचा पा यात बुडून मृ यू झाला आहे. यांना आथ क मदत मळणेकामी 

घंटागाडी ठेकेदार ी.लोखंडे यांचे कंु टूं बयांना स या मळणा-या मा सक वेतन व यांचा 

शी लक सेवेचा वचार क न भ व यात मळणा-या वेतनाइतक  र कम ठेकेदारां या कंु टंू बयास 

एकर कमी आथ क मदत देणे व यांचे कुटंूबातील य तीस उदर नवाहसाठ  नोकर  देणेस 

मा यता देणेत येत आहे.       
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मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल-० 

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

       ------       
 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक – ९३९        वषय मांक- १६ 

दनांक- २८.११.२०१६             वभाग – मा.आयु त 
 

         संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. . नवडणूक/३/का व/१०४/२०१६  
                  द. १४/९/२०१६   
               २) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. . नवडणूक/३/का व/१०५/२०१६  
                  द. १४/९/२०१६   
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची साव ञक नवडणूक २०१७ म ये होत आहे. सदर 

महानगरपा लके या नवडणूक कर ता मा.भारत नवडणूक आयोगाकडील वधानसभे या यादयां 

व न महापा लके या मतदार यादया तयार कर यात येत असतात. महानगरपा लका काय ेञात 

२०५- चंचवड, २०६- पंपर , २०७-भोसर  तसेच २०३-भोर वधानसभा अंतगत ताथवडे गाव हे 

भाग समा व ट आहेत. याकामी दनांक-१/१/२०१७ रोजी या नाग रकांचे वय १८ वष पुण होत 

आहे अशा नाग रकांना आपले नाव मतदार याद त मतदार हणून न द वता येणार आहे. तसेच 

कोणताह  पाञ नाग रक अथवा पाञ मतदार मतदार याद त नाव नाह  हणून मतदानापासून 

वं चत राहणार नाह  याकामी मा.भारत नवडणूक आयोगातफ मतदार न दणी अ भयान 

काय म दनांक- १५ स टबर २०१६ ते दनांक-१४ ऑ टोबर २०१६ या कालावधीम ये 

आयोिजत कर यात आलेले आहे. तसेच दनांक-१८/९/२०१६ (र ववार) व दनांक-९/१०/२०१६ 

(र ववार) या दो ह  दवशी वशेष मो हमेचे आयोजन करणेत आलेले आहे. 

 या काय माअंतगत पाञ नाग रकांना यांचे नाव मतदार याद त न द वणे तसेच 

मतदार याद तील नाव, वय, लंग, इ.चुकांची दु ती करणे तसेच मयत, दुबार, थलांतरण 

इ या द नावे वगळणी कर याबाबत कायवाह  कर यात येणार आहे. याकामी महापा लके या 

सव ेञीय कायालये तसेच शहरातील १४ महा वदयालयांम ये १ ऑग ट २०१६ पासून मतदार 

सहायता क  सु  कर यात आलेल  आहेत. यांचेमाफत फॉम नं. ६ नवीन न दणी, फॉम नं. ७ 

नाव वगळणी, फॉम नं. ८ नाव, प ता, तपशील दु ती, फॉम नं. ८ अ थलांतरण हे फॉमस ्  
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वाटप व ि वकृती कर यात येत आहे. या अनुषंगाने सदर या वषयाचे अवलोकन करणेत येत 

आहे.    

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

  अनुकूल- ८१       तकूल-० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमत ेमा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

       ------  

मा.महापौर -  सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे.                               

     

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका  
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/४९३/१६ 
दनांक – २१/१२/२०१६                            
                                                                                     

                                                 
           नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
 

                         


