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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३६ 

सभावृ ांत 
दनांक – १९.१०.२०१९                वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ ट बर- २०१९ ची मािसक मा. 
महापािलका सभा शिनवार दनांक १९/१०/२०१९ रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.वसंत भाकर बोराटे 

३) मा.बारसे यांका वण 

४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

५) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

६) मा.अ नी िभमा बोबडे 

७) मा.संजय बबन नेवाळे 

८) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

९) मा.अपणा िनलेश डोके 

१०) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

११) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
१२) मा.कोमल दपक मेवानी 
१३) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१५) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१६) मा.हषल म छं  ढोरे  

१७) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
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 यािशवाय मा. ावण ह डकर- आयु , मा.पवार-अित र  आयु  (२), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कोळंब-े मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय- 
आरो य वैदयक य अिधकार , मा.पवार- उपसंचालक नगररचना, मा.दुरगुडे- 
सहा.आयु   हे अिधकार  सभेस उप थत  होते.  
                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
मा.राज  लांडग े  -  मा.महापौर साहेब, सभागृहात पुरेशी गणसं या नस यामुळे 
आजची सभा गणसं येअभावी तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.हषल ढोरे  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर -   आजची सभा गणसं येअभावी बुधवार द. २०/११/२०१९ रेजी दु . 
१.३० पयत तहकूब करणेत येत आहे.  
      ----- 
 

 (राहुल गुलाब जाधव) 
   महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३६ 

सभावृ ांत 
( द.१९/१०/२०१९ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.११.२०१९                वेळ – दुपार  १.३० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.१९/१०/२०१९ ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा बुधवार दनांक २०/११/२०१९ रोजी दुपार  १.३० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा. वीनल क पल हे  े

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.द ा य बाबूराव सान े

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.उंडे ल मण ध डू 

१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
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१६) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१७) मा.बारसे यांका वण 

१८) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२१) मा.लांडगे र व ल मण 

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२४) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२६) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२७) मा.सावळे िसमा र वं  

२८) मा.ल ढे न ता योगेश 

२९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३०) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३१) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३३) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३४) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३५) मा.मंगला अशोक कदम 

३६) मा.तुषार रघुनाथ हंग े

३७) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३८) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३९) मा.संजय बबन नेवाळे 

४०) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४१) मा.भालेकर वण महादेव 

४२) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
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४४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४५) मा.घोलप कमल अिनल 

४६) मा.उ म काश कदळे 

४७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४८) मा.जावेद रमजान शेख 

४९) मा.यादव मीनल वशाल 

५०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५१) मा. मोद कुटे 

५२) मा.राजू िमसाळ 

५३) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५४) मा.बाबर शिमला राजू 

५५) मा.अिमत राज  गावडे 

५६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५७) मा.खानोलकर ा महेश 

५८) मा.भ डवे संिगता राज  

५९) मा.मोरे र महादू भ डव े

६०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

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

६४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

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

७०) मा.सुल णा राजू धर 

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

७३) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७४) मा.कदम िनक ता अजुन 

७५) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७७) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७८) मा.नढे वनोद जयवंत 

७९) मा.पाडाळे िनता वलास 

८०) मा.काळे उषा दलीप 

८१) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८२) मा.पवार मिनषा मोद 

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

८५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८६) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

८७) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८) मा.बारणे माया संतोष 

८९) मा.िनलेश हरामण बारण े

९०) मा.वाघमारे अ नी व म 

९१) मा.दशले रेखा राजेश 

९२) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९३) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९४) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९५) मा.कामठे तुषार गजानन 

९६) मा.च धे आरती सुरेश 

९७) मा.क पटे सं दप अ ण 

९८) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९९) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
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१००) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०१) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०२) मा.कुटे िनमला संजय 

१०३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०४) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०६) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०७) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०८) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०९) मा.आशा धायगुडे-शडग े

११०) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१११) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११२) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११३) मा.राजापुरे माधवी राज  

११४) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११५) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११६) मा.संतोष बबन कांबळे 

११७) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११८) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११९) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२०) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२१) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२२) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२३) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१२४) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

  
  यािशवाय मा.पाट ल- अित र  आयु  (१), मा.पवार-अित र  आयु  (२), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.कोळंब-े मु य 
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लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.पवार- उपसंचालक 
नगररचना, मा.िनकम, मा.तुप,े भालकर - सह शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर 
अिभयंता, मा.िचतळे, मा.दरुगडेु, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, 
मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.गाडेकर - .सहा.आयु , मा.साळंूके- मु य उदयान 
अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, औ. .क , मा.मुंढे- .िश णािधकार  (मा यिमक 
िश ण), मा.पोमण- मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.डॉ.साळव-े 
अित.आरो य वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच, मा.इंगळे, 
मा.तांबे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.गलबले, मा.ग टूवार, मा.पुजार , 
मा.भोसले, मा.घुबे, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.धानोरकर, मा.रामगुडे - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-पशुवैदयक य अिधकार , मो.गोफण-ेआरो य अिधकार , 
मा.बहूरे- शासन अिधकार   हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.    
                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
मा.द ाञय साने -   मा.महापौर साहेब, गु दास दासगु ा- भाकपचे जे  नेते तथा 
माजी खासदार, िग रजा क र- जे  ले खका, सोपान महाराज नामदास- संत नामदेव 
महाराजांचे १७ वे वंशज, अतुल आळशी, िनशा पस-े दै. भात पंपर  िचंचवड 
आवृ ी या उपसंपा दका, बाबासाहेब धाबेकर- जे  काँ ेस नेते तथा माजी मं ी, 
ट .एन. शेषन- माजी िनवडणुक आयु , गीता माळ - सु िस द गाियका, िसंधुताई 
पांढारकर- माजी पीसीएमट  सद य, चं कांत िशवराम डोके- माजी महापौर अपणा 
डोके यांचे सासरे, संत ाने र महाराज सं थान किमट चे माजी व त, वमल 
बाळासाहेब साळंुके, बाळासो. नामदेव लांडग-े पीएमपीएमएल कमचार  यांचे दु:खद 
िनधन झा याने यांना आज या सभेत दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना 
मी मांडतो. 
मा. संजय वाबळे-  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
मा.महापौर-  दांजलीसाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली)  
मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज या 
काह  वतमानपञाम य े बात या आ या आहेत, आयु ां या मा यमातून अस 
सांग यात आल आहे क  शहराम ये दवसाआड पाणीपुरवठा कर याचा िनणय 
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आदरणीय आयु ांनी काल कुठ यातर  िमट ंगम ये घेतला गेला आ ण आज सव 
वतमानपञामधुन या या बात या छापून आले या आहेत. खरतर या पंपर  
िचंचवड शहराच दुभा य आहे क  “धरण उषाला आ ण कोरड घशाला” अशा 
मा यमातून या शहराची अव था झालेली आहे.  मा.महापौर साहेब, गेले अनेक वष 
आ ह  या सभागृहाम ये असताना, ठक आहे यावेळेस उ हाळा असतो यावेळेस 
एक दोन मह ने आपण पा याची ऍडजे टमट कर याचा य  करतो. पण आज 
शंभर ट के पवना धरण भरलेल असताना काय एवढ मोठ झाल आहे क  आज 
आप याला पा याची कपात दवसाआड करायला लागली आहे. आज शहराम ये 
सवसामा य नागर कां या समोर यावेळेस नगरसेवक जातो यावेळेस आ हांला 

ांची उ र देतांना नाक नऊ यायला लागलेली आहेत. कुठ याह  ठकाणी जा 
येक ठकाणी पा याचा ॉ लेम आहे. मग ह  जी काह  सम या आलेली आहे ती 

जाणुनबुजून आलेली आहे का, ती शासनाने केलेली आहे का, कोणा या हतासाठ  
केलेली आहे का, का टँकरलॉबीसाठ  केलेली आहे का. मा.महापौर साहेब, हा खुप 
मह वाचा वषय आहे, आज शहराम ये येक नागर कांना पा यासाठ  ञास आहे, 
आ हांलाह  ञास असेल असं असताना आयु ांनी जे काह  पाणी कपातीच धोरण 
अवलंब व याचा य  केला याचा पह यांदा मी जाह र िनषेध करतो. कारण असं 
श य होणार नाह  क  तु ह  डायरे ट जाणार, पाणी बंद करणार, दवसाआड 
सोडणार हा मनमानी कारभार आ ह  कोणी चालू देणार नाह त. शहराम ये येक 
जण सांगतो, आ ह  बघतोत क  पवना धरण फुल भरलेल आहे. पवना धरणाम ये 
चांगल पाणी असताना िनयोजनशु य कारभार, आयु ांचा जर काह  पोरखेळपणा  
असेलतर, आयु ांना पाणीपुरवठा नीट करता येत नसेलतर ठक आहे यावेळेस 
रा वाद  काँ सेची स ा असताना पाणी आ ह  सगळयांना सुरळ त देत होतो. 
सगळयाना चांगल पाणी चालू होतं. कोणीह  सांगाव सभागृहाम ये, यावेळेस सगळ 
चांगल होतं. मग दड वषात एवढ  मोठ  काय लोकसं या वाढलेली आहे. दोन 
लाख, तीन लाख, चार लाख, पाच लाख एवढ  मोठ  काय लोकसं या वाढलेली आहे 
क  आप यावर ह  नौबत आलेली आहे क  आप याला दवसाआड पाणी करायला 
लागतय. हा शासनाचा भ गळ कारभार आहे. शासनाला जमत नाह , शासनाला 
काम करता येत नाह  हा माझा सरळ सरळ आरोप आहे. का िलकेज बघत नाह त, 
का नवीन लोकांचे कने शन बघत नाह त, का लोकांना पाणी यते नाह , काय झाल 
या २४X७ च. कोणाकोणाकड चाजस आहेत. २४X७ यासाठ  आणलेल होतं क  

आ हांला २४ तास पाणी िमळणार होतं हणून आ ह  २४X७ आणल. कुठ 
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आडकल साहेब ते, पा यासाठ  जे क सलटंट आतापयत नेमलेले आहेत, यांनी 
आतापयत काय केलं, कती याला पैसे पुरवले, कती याला बील आदा केलं. हे 
सव  आज आप यासमोर मा.महापौर साहेब आलेले आहेत. आज मा.महापौर 
साहेबांचा चेहरा खुललेला आहे, आज आ हांला तु हांला दुखवायच न हतं. आज 
आनंदात दवस घालायचा होता कारण आपला आज या आप या कायकाळामधला 
शेवटचा आ ण चांगला दवस आहे हणुन आ हांला आनंद य  करायचा होता 
पण आज पेपरला या बात या वाच या गे या यामुळे सगळया नगरसेवकांना, 
हणजे मा यासह सगळयांना वचारा, अ तकरणापासून वचारा क  तु हांला आज 
दवसभरात कंवा काल परवा कती लोकांना फोन येतात लोकानंा काय ञास होतो 
हा ञास या नगरसेवकाला मा हती आहे, अिधका-याला कोणी फोन करत नाह .  
अिधकार  एवढ मदम त झालेले आहेत ते सांगतात याला फोन कर याला फोन 
कर. आम या हातात काह  नाह . ह  उ र अिधका-यांची. तांबेना तर कतीह  बोला 
काह ह  करा तेल लावले या पइलवाना सारख कोण याह  हाताला लागत नाह त. 
पा याची कपात करायला वेळ जर तसा असेलतर आ ह  तु हांला सपोट केलेला 
आहे. पण ती वेळ आज नाह . प नेते तु हांला वनंती करतो हा जो काह  तु ह  
िनणय घेता, कंवा घेतला असेलतर साफ चुक चा आहे. राहूलदादा पण बोलले होते 
क  या आता नवीन क स आले या आहेत याना पाणी दयायच बंद करा. या 
नवीन नवीन डे हलपमट होतात यांना पाणी दयायच बंद करा. तीथ सरसगट 
चालल आहे. माञ सवसामा य माणसाला पाणी नाह . पण ब डस लॉबीला दुस-या 
दवशी कने शन दे याच काम होत कारण तीथ तु हांला आथ क मलीदा िमळतो. 
एखादयाला कने शन दल क  आप या अिधका-यांच टेबलाखालून टेबल व न 
काह तर  िमळतं आ ण सवसामा य माणुस नळ कने शन मागायला गेलातर याला 
सहा सहा मह ने हेलपाटे मारायला लावतात ह  आपली कामाची प दत आहे. 
मा.महापौर साहेब, मी रा वाद  काँ ेस या वतीने आप याला वनंती करतो क  या 
पाणीकपातीला मा.महापौर साहेब, तुमचा वरोध असताना याचा अथ आयु  तुमच 
ऐकत नाह त. मा.महापौर साहेब तु ह  आज िनणय घेताना खरच शेवट या दवशी 
चांगला िनणय या. पाणी कपात न होणे गरजेचे आहे नाह तर शहर आप याला 
माफ करणार नाह .  नागर क आप याला माफ करणार नाह त. मोटार एकाची 
पकडलीतर दुस-याचे पैसे घेतात, दुस-याची पकडली क  तीस-याचे पैसे घेतात. 
नळा या कने शनला मोटार लावतात या यामुळे इतरांना पाणी िमळत नाह  
कारण शेजार या चार नळाच पाणी ती मोटार ओढून घेते यां यावर का कारवाई 
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करत नाह त. गेले अनेक दवसापासून सव शहर पाणी पाणी करतय तर आपण 
िनधा तपणे आहात. मला तर शंभर ट के वाटतय क  या शहराम ये टँकर लॉबीच 
माण वाढलेल आहे यांना पोस यासाठ  कंवा अिधका-यांचा नाकतपणा 

झाक यासाठ , आप याला काम करता येत नाह  यासाठ  आपण ह  जबरद तीन 
आम यावर, या शहरावर पाणीकपात लादताय असा माझा आरोप आहे. मा.महापौर 
साहेब, आपल अिभनंदन करत असताना गे या दड वष अतीशय चांगल काम 
सभागृहाम ये केल आहे. हे करत असताना आज या दवशी तु ह  आयु ांना जाब 
नीट वचारा आ ण नीट जरा कडक भाषेत सांगा क  हे करण शहरा या ीने 
धोकादायक आहे. पाणी कपात करण कंवा दवसाआड पाणी करण हे धोकादायक 
आहे. नसेलतर आयु ांनी या सभागृहाम ये मा य कराव क  मला शासन 
सांभाळता येत नाह , मी िन य अिधकार  आहे असं आपण सभागृहात ड लेअर 
कराव आ ह  पण समजून घेवू. हणून मी या पाणी कपातीला आम या 
रा वाद या वतीने जाह रर या िनषेध करतो आ ण पाणीकपातीला ती  श दात 
वरोध करतो.                     
मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर द ा 
काकानी सुरवात केली आ ण पा या या वषयावर मलाह  बोलायच आहे. काल 
सगळया गटने यांना घेवून बैठक घेतली, राहूल कलाटे फ  न हते. या बैठक म ये 
सगळया गटने यांना घेवून आयु ांनी हा िनणय जाह र केला. मा.महापौर साहेब, 
मी आप याला वनंती करतो क  या संदभाम ये आयु ांच हणण या 
सभागृहासमोर सांगाव यानंतर आपण चचा क यात.  
मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  िचंचवड शहरा या 
पाणीपुरवठयाची जाबाबदार  पंपर  िचंचवड महापािलकेवर आहे आ ण संपुण पंपर  
िचंचवडकर नागर कांना पुरेस, कफायतशीर आ ण प या इतक पाणी दे याची 
जबाबदार  पंपर  िचंचवड महापािलकेच शासन पाणीपुरवठा वभागा या वतीन 
राबव यात येत असते. या याम ये सव नागर कांना पुरेस पाणी दे या या 
अनुषंगान सारासार वचार क न आजची प र थती, भ व यात होऊ घातलेली वाढ, 
आप या ञोताची थती, उपल ध पा याची थती नवीन ञोत बळकट 
के यानंतर आप याला िमळणार पाणी हे सगळे अंमलबजावणी कर यासाठ  
लागणारा कालावधी, चालू क प पुण कर यासाठ  लागणारा कालावधी, स या या 
पाणी वापराची थती, ववीध भागातले नागर क कती पाणी वापरतात, शहरातील 
पा याची गळती, पा याची चोर , अनिधकृत बांधकामा ारे कर यात येणारा 
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अनिधकृत पा याचा वापर या सव वषयांचा ऊहापोह क न कुठ याह  कारची 
कपात न करता केवळ ड यूशन यव था एक दवसाआड कर याचा िनणय 
शासनान सव गटने यां या समवेत चचा क न घेतलला आहे. यापुव  या 
यावेळेला आपण एक दवसा आड पाणीपुरवठा केलेला आहे या यावेळेला 

टंचाई त थती आप या शहराला होती. आप या धरणाम ये पाणी कमी झालेल 
होतं आ ण हणून पयायान पाणीबचत कर या या हेतूनं आपण तसा िनणय 
वेळोवेळ  घेतलेला होता. माञ आप या सवा या समोर मी सांगू इ छतो क , 
आप या धरणाम ये पा याची थती समाधानकारक आहे. संपुण वषभर पुरेल 
इतक पाणी धरणाम ये उपल ध असताना देखील एक दवसाआड पाणीपुरवठा 
कर याचा हा िनणय शासनाने जो घेतलेला आहे या या मागे कपात हे धोरण 
नाह . मी पुन  एकदा सांगतो क  पाणी जेवढ आपण दर दवशी उचलतो तेवढच 
पाणी आपण उचलत राहणार आहोत आ ण तेवढच पाणी आपण पंप संपुण 
शहराम ये करणार आहोत. केवळ दोन दवसाला एखादया घराला लागणार पाणी 
आपण एक दवसाम ये पंप करणार आहोत अशा व पाची भूिमका शासनान या 
धोरणाम ये ठेवलेली आहे. यामुळ या याम ये कपातीच धोरण नसुन एक 
दवसाआड पाणीपुरवठा हा ड यूशनम ये समसमानता आण या या हेतूनं 
केलेली अंमलबजावणीची एक टेप आहे हे मी सुरवातीलाच आप या सवा या समोर 
य  करतो आहे. या याम ये हा िनणय घेत असताना हा िन तपणे हा 
अडचणीचा िनणय आहे हे मला देखील मा हती आहे. कारण अनेक घराम ये 
टोअरेजची कपॅिसट  पया  नसते. सोसायटया असतील कंवा ल थ बांधकाम 

असतील यां याकडे अंडर ाऊंड टाक  आ ण वरती ठेवलेली टाक  अशी यव था 
आहे अशा नागर कांना अशा यव थेचा िन तपणे थोडासा फटका बसतो पण तर  
यां याकडे टोअरेज यव था अस याने अडचण येत नाह . माञ यां याकडे 
टोअरेज यव था कमी आहे, पया  नाह  अशाना िन पणे या यव थेचा फटका 

बसतो आ ण या यासाठ  आप याला काह  काळासाठ च ह  उपाययोजना राहणार 
आहे हे सव थमच मी पाणीपुरवठा वभागाला देखील प  क  इ छतो. काल या 
सभेम ये स  वॉिनग पाणीपुरवठा वभागाला दलेली आहे क  एक दवसाआड 
पाणीपुरवठा झाला हणजे यांनी कुठ याह  प दतीना रलॅ स हो याची अपे ा 
नाह , यां याकडन जी जी कायम व पी रचना आहे हणून वकार याची 
आव यकता नाह . हा िनणय दोन मह यानंतर पुन  र यू केला जाईल आ ण   
इतर जी िनणय या आप याला करावी लागणार आहे ती जर झाली नाह तर 
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पुन  हा िनणय एक दवसाआड पाणीपुरवठा र  क न दर दवशी पाणीपुरवठा 

येक भागाला कर याच धोरण आपण या यावरती िनणय घेव ू शकतो. 
या याम ये दोन तीन गो ी यासोबत जे शासना या वतीने िनणय घे यासाठ  
ठेव यात आले या आहेत या अशा आहेत क  आप या शहराम ये पाणीगळती, 
पाणी चोर  आ ण अनिधकृत पाणी वापर या ती ह  बाबीम ये जवळपास प तीस ते 
चाळ स ट के आपल पाणी वाया जात असतं या पा यावरती रोख लाव याचा 
मह वपुण िनणय शासनान घेतलेला आहे. या याम ये दोन बाबी कर यात येणार 
आहेत. आपण सभागृहान अनिधकृत नळजोड िनयमानुकूल कर याचा िनणय 
यापुव च घेतलेला आहे. माञ आपण अनिधकृत नळजोड नागर कां या वे छेन 
िनयमानुकूल कर याची भूमीका आतापयत ठेवलेली होती, नागर कांना वेळोवेळ  
सांगूनह  यां याकडन पुरेसा हणावा तीतकासा तीसाद येताना दसत न हता. 
या यावरती  सुधार त िनणय शासना या वतीने घे यात येत आहे तो असा आहे 
क  या ठकाणी अमृत योजना असेल कंवा २४X७ या योजनेच काम सु  असेल 
या ठकाणी, या या ठकाणी असलेले अनिधकृत नळजोड सापडल ेक  ते या 

जागेवरती िनयमानुकूल कर यात येतील. या यासाठ  मीटर लावून ते कने शन जे 
िनयमानुकूल कर यासारखे कने शन असेल ते कर यात येईल. या ठकाणी जर जे 
काह  ऍर अस, र कम जी ाहकाकडन वसूल करणं अपे ीत असेल ती यांनी 
या ठकाणी दली तर ठक, नाह  दलीतर या कने श स वरती ऍर अस 
व पाम ये दडवून इ वल ह याम ये, जी पॉलीसी ठरेल या माणे यां याकडन 

वसुल कर यात येईल. जे कने श स अितर  आहेत कंवा िनयमानुकूल 
कर यासारखे नाह त, वशेष वान कमिशअल कने श स जे असतील ते ता काळ 
या ठकाणी िन काषीत कर यात येतील. असे कमिशअल कने श स जे क  

बांधकामासाठ  वापरले जात आहेत, कार वॉिशंग सटरसाठ  वापरले जात आहेत 
कंवा हॉटे स कंवा अ य पाणी वापर जा त करणारे जे घटक आहेत, कमिशअल 
वापर करणारे आहेत ते जर अशा कारचे कने श स वापरताना दसून आ यास 
यांचेवरती ता काळ िन कने श स क न यां यावरती फौजदार  व पाचे गु हे 

दाखल कर याचे िनदश देखील शासनाला दलेले आहेत. जर या याम ये 
कुठ याह  अिधका-याकडन हयगय होताना दसली यां यावरती शासक य कारवाई 
कर याची देखील तरतूद ठेव यात येत आहे. दुसर  जी बाब आहे ती पाणीपुरवठा 
करताना संपुण शहराम ये समसमान पाणीवापर होताना दसत नाह . काह  
भागाम ये जे कमांड ऐर याजमधले लो लाईन ऐर याज आहे कंवा आप या या 
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भागाम ये ड शून लाई स सुरवातीला आहेत या प रसराम ये अितर  
पा याचा वापर होताना दसतो. नागर कांनाह  सांग यात येते क  यां या घरामधले 
जे िलकेजेस आहेत ते यांनी दु त करावेत. यां या घराम ये जो काह  पा याचा 
अितर  गैरवापर होतो आहे तो कमी कर यासाठ  नागर कांना आवाहन कर यात 
येत आहे आ ण या भागाम ये पाणी वापर कमी होतो आहे कंवा पाणी कमी 
उपल ध होत आहे या ठकाणी अितर  पाणी पुरव यासाठ  या अ टरनेट डेज या 
मा यमातून समसमान पाणी वापर कर या या हेतून ेशराईज प दतीन पाणीवापर 
वाढव याचा य  कर यात येणार आहे. तर  आप याला जे काह  शहराम ये ञोत 
उपल ध आहेत यांच देखील बळकट करण करणं अ यंत आव यक आहे. यापुव  
झाले या जनरल बॉड म ये हण या माणे आप याला आज उपल ध असलेले 
ञोत, उपल ध असलेली पंपींग मता आ ण उपल ध असलेली टमट कपॅसीट  

या ती ह चा वचार जर आपण केलातर आज या थतीम ये रावेत येथील पंपींग 
टेशनवरती जेवढे काह  पंप आहेत तेवढे सगळयाची सगळे पंप चोवीस तास पुण 
मतेन आज वापरले जात आहेत. आ ण यामुळे या पंपींग मतेम ये कुठेजर  

खंड पडला, वे सी जर  कमी झालीतर  सु दा याच आऊटपुट कमी होतो आ ण 
पयायानं उपल ध होणार पाणी कमी होतं आ ण यामुळे काह  भाग बािधत होतात 
आ ण पयायानं नागर कांची गैरसोय होते आ ण याची नाराजी आप या सगळयांना 
भोगावी लागते. याचा वचार करता आज या ठकाणी से टर २३ म ये जर 
आप याला ऍड शनल कपॅिसट ची टमट जी िश लक आहे ती ए स लट 
कर यासाठ  रावेतमधन आप याला अितर  पंपींग कसं करता येईल याचा वचार 
शासनाने क सलटंट या मा यमातून, आप या पाणीपुरवठा वभागा या 

मा यमातून केलेला आहे. याची यव था कर यासाठ  आप याला ऍड शनल 
सब टेशन िनमाण कराव लागणार आहे या यासाठ  जागा शोध याचे िनदश, 
ता काळ यु दपातळ वरती जागा शोधून सब टेशन िनमाण करायला घेत यास 
पुढ ल तीन ते सहा मह याम ये िन त होईल, आपण कती लवकर हे सब 
टेशन िनमाण क न घेवू शकतो, ऍड शनल पंप ए टॅ लीश क  शकतो, या वषात 

अितर  पाणी आप याला पवनेम ये उपल ध होतं तीकडन आप याला पंप क न 
घेता येवू शकेल. या यासाठ  आपण एक काम सु  करतो आहोत आं -भामा-
आसखेड योजनेसाठ च आप याला आर ण मंजूर आहेत. आं  धरणातल पाणी देहू 
बंधा-यातन शंभर एमएलड  उचल यासाठ  जी योजना आहे याची दोन ट यांची 
टडर िनवीदा या पणु झालेली असून याचे काम लवकरच  सु  कर यात येत 
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आहे. याच जे ऍड होकच काम आहे ते देखील िनवीदा या अंतीम ट यात 
आहे. या याम ये काह  उ च दराने िनवीदा ा  झा या हो या यामुळ याच 
इ ट मेट र हाईज क न, वा तवदश  क न या या अनुषंगान आपण िनवीदा 

या ता काळ करतो आहोत. माञ ह  देखील काम आप याला वेगान पुण करावी 
लागतील.  पाणी जर  अितर  उपल ध झालतर  वाढ या शहराला, जी गाव आहेत 
या गांवाम य े वतरण यव था पया  नाह  आ ण यामुळे अ त वात असले या 
वतरण यव थेवरच ताण येवून टेल आ ण हेड अशा व पाची घटना िनमाण होते 
आ ण यामुळे असमसमान पाणी वाटप शहराम ये होतं. याक रता आप याला 
ड यूशन मे स सुमारे ५५ क.मी. लांबी या आ ण सुमारे २७ टा या न याने 
तयार करा या लागणार आहेत. याचा ड पीआर क प पुणपणे तयार कर यात 
आलेला असून याचे चार पॅकेजेस तयार क न याची िनवीदा या लवकरच सु  
कर यात येत आहे. भामा-आसखेड क पाच आप याला काम देखील पुढे शहराचा 
जर आपण अनुभव वचारात घेतलातर यांना आठ नऊ वष एक क प पुण 
कर यासाठ  लागेल या याम ये काह  कारणाम ये नागर कांचा रोष आप याला 
लागू शकतो. हे वचारात घेता याची देखील ड पीआर या अंतीम ट यात 
आणलेली असून याची देखील आपण इमीजेटली िनवीदा या सु  करतो 
आहोत. सगळयात शेवट  जे काह  आप याला पाणी आहे या याम ये इ ड अल 
वापर असेल कमिशअल वापर असेल हा जर वापर आपण रसायकल टिसर टेड 
पा यान जर वाप क  शकलोतर तेवढ अितर  पाणी आप या शहरामध या 
नागर कांना प यासाठ , पोटेबल युजसाठ  उपल ध होवू शकेल. याक रता या 
सभागृहानं यापुव च आप याला धोरण मंजूर क न दलेलं आहे या धोरणानुसार 
७५ एमएलड ची कासारवाड  येथील रसायकल रयुज क ज आ ण च-होली व न ५ 
एमएलड ची रसायकल रयुज क ज या दोन या िनवीदा या लवकरच सु  
कर याचा िनणय शासनान घेतलेला आहे. हे होत असतानाच अनेक ठकाणी 
नागर कां याकडे ाऊंड ले हलवरती टा या नस याने डायरे ट पह या माळयावर, 
दुस-या माळयावर, तीस-या माळयावर नागर कांची अपे ा असते क  ेशरन पाणी 
िमळाव. अशा नागर कांना देखील अवाईड कर यात येत आहे क  आप याला 
वाढ या लोकसं या, वाढत शहर आ ण पा याची कमतरता याचा वचार करता 
सगळया ठकाणी दुस-या माळयावरती कंवा या यावर वरती आप याला ेशर 
प दतीन पाणी उपल धता क न देता येणं श य होणार नाह  अशा प र थतीत 
यांनी ाऊंड लोअरवरती एक टोअरेज टँक क न पपं आ ण संप मा यमातून 
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यांनी रचना करावी अस अवाईड नागर कांना कर यात येत आहे. हे करत 

असतानाच मोटारचा वापर या या ठकाणी होतो या या ठकाणी पंधरा 
दवसाम ये या नागर कांनी पयायी यव था केलीतर पंधरा दवसानंतर आप या 
इकडे ॅ हेट  सब- ड ह जनम ये दोन आ ण येक  पंपींग या दोन ड ह जनम ये 
एक अशी मोटार वरोधी पथक आपण तयार कर याची सूचना दलेली आहे. 
पाणीपुरवठा वभागाला संपुण येम ये २४X७ ची जी अंमलबजावणी आहे 
या याम ये नागर कांचा जो रोष आहे क  आपण अनेक ठकाणी र ते खोदून 

ठेवतो पण र टोरेशन है ॉलीक टे ट ंग या अभावान वेळेवर होत नाह . ह  काम 
पुढ ल एक मह या या कालावधीम ये ता काळ पुण क न यांच र टोरेशन 
कर या या सूचना देखील पाणीपुरवठा वभागाला दले या आहेत. माञ पाणीपुरवठा 
वभागाने हे समज याच कारण नाह  क  ह  उपाययोजना कायम व पी राह ल. जर 
पाणीपुरवठा वभागाकडन काय मपणान भ व याम ये समसमान पाणी वाटपासाठ  
य  या प दतीने अपे ीत आहेत या प दतीने दसले नाह तर गटने यांची 

सिमती असेल, शासन असेल हे पुन  या यावरती वचार क  शकेल याची 
मा हती देखील पाणीपुरवठा वभागाला देवून हा िनणय आता आपण घेत आहोत. 
माझी सभागृहाला, सव स मा.सभागृहाला आ ण स मा. नागर कांना वनंती आहे क  
जी काह  थोड फार गैरसोय काह  भागातील नागर कांना होणार आहे याब ल 
आपण िन तपणे दलगीर आहोत. पण नागर कांना जर पा याचा वापर 
सम यायीक प दतीने करायचा ठरवलं, काह  भागातील नागर क अितर  पा याचा 
वापर करतात यांनी जर आपला अितर  पाणी वापर कमी केलातर अशी वेळ 
आप यावरती येणार नाह  आ ण तेच जर कोणी, काह  कालावधीत िनदशनास आल 
क  पाणी वापर काह  भागातील कमी होतोय आ ण या भागात वंिचत आहेत या 
भागात अितर  पाणी आपण वापर देवू शकतो तर या यावर आपण पुन वलोकन 
िन त क  शकू. येथे छ मु यासकट मी माझ िनवदन संपवतो, ध यवाद.              
मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता जे 
आयु ांनी िनवेदन केल मला यांची कव येते कव. आप या शासनाचा भ गळ 
कारभार झाक याच काम यां या िनवेदनामधुन आता मला दसलेल आहे. एका 
बाजूला सांगतात क  आ ह  पाणी कपात करणार नाह त आ ण दुस-या बाजूला 
सांगतात क  आ ह  दवसाआड पाणी क . ठक आहे, तुम या भाषेत आ हांला 
समजल, शंभर ट के एका बाजूला पाणीपुरवठा करायचा आ ण शंभर ट के दुस-या 
बाजूला पाणीपुरवठा करायचा. पण असं करताना आपण जे यापुव च सगळ 
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िनयोजन लावलेल होतं या या बाबतीत आपण काह  बोललेलं नाह . मग २४X७  
च काय झालं, आमृत योजनचं काय झालं, कुठल काम कुठपयत आल. ठक आहे 
हा यातून एकदा दयायला काह  हरकत नाह . पण तु ह  आता दवसाआड पाणी 
कपात करायला िनघालात. मा.महापौर साहेब, मला वाटत नाह  क  लोक या 
गो ीला ऍ से ट करतील. तु ह  सरळ सांगीतल आहे ४० ट के गळती. आ ह  
कतीतर  वष ऐकतो. ४० ट के गळती, ४० ट के गळती, ४० ट के गळती. या 
गळतीला िनयंञण आणणार कधी. हे नगरसेवक िनयंञण आणणार आहेत, 
नगरसेवक तीथ जावुन काम करणार आहेत. नगरसेवक पाईपलाईन रपेअर करणार 
आहेत, गळती काढायच काम कोणाच आहे. तुमच आहे का नगरसेवकांच आहे. 
आतापयत आ ह  ह  गळतीच ऐकतोय. ठक आहे ४० ट केच ३० ट के हायला 
पाह जे होतं. अजूनह  तुमच ४० ट केच आहे. पण जेवढे जेवढे तु ह  ते क सलटंट 
लावलेत काम करतात, यांनी काय केलं या यावरती कोणी बोलले नाह . तुमच 
धोरण तु ह  सांगता क  आ ह  पाणी समसमान वाटप क . एक दवस इकड एक 
दवस तीकड. पण ह  गळती का होते, कुठून होते, कोण करतय, कोण चो-या   
मा-या करतय. या यावरती आपण सभागृहात का सांगीतल नाह . हे का सांगायची 
इ छा आप याला झाली नाह . ठक आहे सांगू दयानां सभागृहाला क  ४० ट के 
आमची या या पाँ टला गळती आहे. मग पाईपलाईन फुटली, कोण चोर  करतय, 
कोण मीटर चो न घेतय, कोण टँकर वापरतय याच सांगाना काय केलं ते. आयु  
साहेब, तुमच हे हणण आ हांला अजीबात पटलेलं नाह . तुमचा नाकतपणा या 
िनमी ान दसतोय. ठक आहे आ ह  ए ल, मे, जुन समजून घेतल. तीन मह ने 
आ ह  समजून घेतल े दवसाआड पाणी ठक आहे, कारण धरणात पाणी न हतं. 
नागर काना समजावता येत होत क  धरणात पाणी नाह  तर आ ह  देवू कुठून. पण 
आज धरणाम ये शंभर ट के पाणी असताना तु ह  हा िनणय घेता. हा साफ 
चुक चा िनणय आहे साहेब. मा.महापौर साहेब, यांच एकह  हणण अजीबात मा य 
नाह . तु ह  मा.महापौर साहेब, कती वेळा ऐकल सभागृहात गळती, गळती, 
गळती. अरे, ह  गळती थांबवणार कोण. याला जबाबदार कोण आहे. तु ह  सांगा 
या गळतीला आमका आमका नगरसेवक जबाबदार आहे कंवा महापौर साहेब 
जबाबदार आहेत कंवा मी जबाबदार आहे हे तु ह  सांगाना. कशासाठ  पा याची 
कपात कर याच कारण सांगा. ठक आहे भामा-आसखेडच आजना उदया होईल, 
पवना बंद जलवाह नीच काय होईल ते होईल. ठक आहे तु ह  दोन तास देता ते 
एकच तास दया पण ेशरन दयानां. लोक तु हांला हणत नाह त क  आ हांला 
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चोवीस तास पाणी ा हणून. कुठलाह  नागर क हणणार नाह  आ हांला चोवीस 
तास पाणी पाह जे हणून. एक तास ा, ेशरनी ा आ ण चांगल ा, वेळेवर ा.   
माझ सात ते आठचा पाणीवेळ असेलतर सात ते आठलाच ा, नऊ ते दहाला पाणी 
वेळ असेलतर नऊ ते दहालाच ा. तु ह  डायरे ट कपात करायला िनघालात. हे 
अजीबात यो य वाटत नाह . एखाद सवसामा य कुटंूब आहे, आपली बैठ  घर 
आहेत. दवसाआड पाणी करताना एक सांगा क  यावेळेस आद या दवशी पाणी 
साठवून ठेवतो आ ण दुस-या दवशी पाणी आ यानंतर ते ओतून देतो याचा अथ 
आपण डबल वापर करतो. िशळ आ ण ताज पाणी असा लोकांच म आहे. नळाच 
आल क  ताज पाणी आ ण िशळ पाणी ओतून देणं आ ण ताज पाणी भरणं. 

येकाकडे साठवणूक साठ  काह  आहे का नाह  याची जबाबदार  पण घेणं गरजेच 
आहे. ठक आहे या तीन मह यात लोक समजून घेतील. आता कोण समजून 
घेणार आहे. हणून महापौर साहेब, तु हांला वनंती आहे क  या पा या या 
बाबतीत आपण कठोर िनणय घेवून समसमान वाटप करा. तास कमी करा, वेळ 
कमी करा, यां याकड जा त आहे यांच कमी करा. आम याकड असेलतर आमच 
कमी करा पण सगळयांना समसमान पाणी वाटप करा असं आमच हणण आहे. 
तु ह  टेल सांगताय पण ते आज आहे का. हे शहराम ये आज आहे का. तु ह  
आ हांला आज का सांगताय. आ हांला पण कळतयना, चढाला पाणी जात नाह  
उताराला पाणी जातय. पण या चढा या भागाला पाणी ने याची जबाबदार  ह  
शासनाची आहे, नगरसेवकांची नाह . हे काम करण तुमच काम आहे. पाणी चोर  

झालेली का सांगत नाह त तु ह . चाळ स ट के कपात ह  का सागंत नाह त. तुमची 
गळती, चो-या मा-या का सांगत नाह त. तुम या अिधका-यांवर तु ह  का करवाई 
करत नाह त. मा.महापौर साहेब, माझी आप याला वनंती आहे क  या वषयाला  
आमचा ती  वरोध आहे आ ण या वषयाचा आ ह  जाह र िनषेध करतो. पाणी 
कपात कुठ याह  नगरसेवकां या मनात नसणार आहे आ ण ह  क  नये अशी 
आमची आप याला अ हाची वनंती आहे, ध यवाद. 
 
मा.मीनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवात 
थम गेले चार मह ने पाऊस पडतो, आता दवाळ पयत पाऊस पडत होता. 

का हापूरला ओला दु काळ जाह र केला, अ खा पुण महारा  पा याम ये आहे 
आ ण अशा प र थतीम ये पंपर  िचंचवडला पाणी कपात होते यासारखी वाईट 
गो  दुसर  कुठली नाह . याचा मी मा या प ा या वतीने, िशवसेने या वतीने 
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आ ण पंपर  िचंचवड या येक सवसामा य नागर कां या वतीने जाह र िनषेध 
करते. हा िनषेध फ  अिधकार  वगाचा नसुन जे काम करतात पाणीपुरवठा वभाग 
यांचा नाकतपणा आहे. गेले ते वषानुवष, दहा वष हे अिधकार  यां या खुचला 

िचटकून आहेत. गे या पंचवाष कम ये कोणाचीह  स ा असो पण ते हा पाणी 
कपात न हती हे मा य करावेच लागेल. गे या दड वषाम ये अशी कती 
लोकसं या वाढली क  या अिधका-यांना एवढ पाणी असुनह  याच िनयोजन करता 
येत नाह . हणजे अिधकार  वगाचा हा नाकतपणा आहे. एवढा मोठा पगार यांना 
िमळतो तो कशासाठ  िमळतो. मुबलक तु ह  जर सवसामा याना पाणी देवू शकत 
नाह त. आयु  साहेब तुमचा हा जाह र िनषेध आहे. कारण सवसामा यां या अपे ा 
असतात क  आप याला यव थीत पाणी िमळाव, घरातील कचरा नीट वेळ या वेळ  
उचलावा या सामा य गरजा असतात आ ण याक रता एवढ पाणी असतानाह  जर 
पुरवल जात नसेलतर खरच हा अिधकार  वगाचा िनषेध आहे. याच माणे 
मा.महापौर साहेब तु ह  गेले दड वष खुप चांगल काम केल आहे आ ण वेळावेळ  
मला बोल याची संधी दली याब ल आभार  आहे. पण तुमचा आजचा 
कायकाळातील शेवटचा दवस असताना तु हांला हे बोल याची वेळ येते आ ण 
तुम या कायकाळात असा िनणय होऊ नये हणून मी तु हांला नं  वनंती करते 
क  कठोर श दात तु ह  आयु ांना सांगा क  मा या कायकाळात तर  ह  पाणी 
कपात थांबवा. आ ह  मा य क  शकतो क  ए ल, मे म य े ह  पाणी कपात 
झालीतर. पण धरण भरलेल असताना जर तु ह  एवढ  पाणी कपात करत 
असालतर खरच तु ह  या याकडे गांभीयाने घेतल पाह जे. आपली पंपर  िचंचवड ह  
कामगार नगर  आहे, गोरगर ब क ाने एक एक म क न बांधतात आ ण तु ह  
कालच टेटमट दलय क  अनिधकृत बांधकामावंर कठोर कारवाई करणार. तीच 
कारवाई तु ह  जी सवसामा य जनता आहे जी पाणीप ट  भरते, सगळे कर भरते 
ते हा आपलीह  जबाबदार  तवढ च पडतेना यांना अनिधकृत बांधकामावर एवढ  
कडक कारवाई करताय याच माणे सवसामा य जनता पाणीप ट  भरते यांना 
मुबलक पाणी दे याच काम हे तुमच आहे. आ द  तु ह  तुमची जबाबदार  पुण 
करता का. एखादयान पाणीप ट  घरप ट  भरली नाह तर तु ह  लगेच फाईन देता 
मग कोण या हा काने तु ह  हे मागताय, या यामुळे कुठ याह  राजक य 
दाबाखाली काम न करता सवसामा य जनतेच येय हातात घेवून, कारण तु ह  पुढे 
एक दोन वषात येथून िनघुन जाताल, पण इथे जी स ा आहे यांना हे पुढ ल 
प रणाम भोगाव ेलागतील. या यामुळे मी नं  वनंती करते, याचबरोबर मागील 



20 
 
पंचवाष कम ये कांदया या भावामुळे सवसामा यां या डोळयातून पाणी आलं याच 
मुळे या पंचवाष कला पा यामुळे इथ या लोकां या डोळयात पाणी येतय. 
सवसामा य जनता ह  बरोबर यांच यांच उ र हे मत पाने देत असते. 
या यामुळे न  वनंती करते क  तु ह  पाणी कपात थांबवावी, ध यवाद.  

मा.अ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आप या 
महापािलकेच द वा य आहे “क टब दा जन हताय” लाईट, पाणी, र ते आ ण 
आरो या या संदभात या मुलभूत गरजा आहेत या आप या महापािलकेनी 
जनतेला यव थत पुरवा यात. परंतु आयु  साहेब काल आपण घोषणा केली क 
दवसाआड पाणी देणार हणून, खरतर २४X ७ अमृत योजना ह  का राबवली हा 
एक जनतेला पडलेला  आहे. परवा खासदार साहेबांबरोबर िमट ंग झाली होती 
ते हा आयु  साहेब आपण सांगीतलेल होतं क  दड वषात जवळ जवळ दड लाख 
लोकसं या वाढलेली आहे. मग लोकसं या वाढते या माणे तसं आपण िनयोजनह  
केल पाह जे होतं. रतर हे शासन पा यासंदभात पुणपणे िन य ठरलेलं आहे. 
मी आयु ांचा जाह र िनषेध करते क  यांनी दवसाआड पाणी दे याचा िनणय 
घेतलेला आहे. खरतर चाळ स ट के पाणी गळती होते. मग या गळतीच माण 
आता कमी हायला पाह जे होतं. तीन वषापासून आ ह  गळती ऐकतो. मग ती 
गळती का कमी झाली नाह . िचंचवड गावात दोन वेळा पा याच वेळापञक आहे. 
िचंचवड गावात जी र यांची कामे चालू आहेत ितथे रोड या कामामुळे लाईन 
फुटते. अ रश: नागर कांचे आ हांला फोन येतात आ ह  अिधका-यांना फोन करतो 
ते हा ितथ लोक पोहचतात. मग तुमच काय काम चालल आहे. तीथ या ठेकेदाराला 
कळत नाह  का धो धो पाणी लोकां या समोर वाहतय आ ण अिधकार  िन य 
पणे बसलेले असतात. आयु  साहेब, मी िनषेध करते तु ह  खरच जनतेचा 
तळतळाट घेवू नका, ध यवाद. 
मा.िनता पाडळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  
साहेब, तु ह  दवसाआड जो पा याचा िनणय घेतला आहे तो खरंच चुक चा आहे. 
कारण मा या भागात एक दवसाआड पाणी क न आयु  साहेब, काह  काह  
सोसायटया अशा आहेत क  आज सु दा ितथ म हना म हनाभर पाणी गेलेल नाह . 
दवसाआड पाणी केलतर  सु दा या सोसायटयांना पाणी जात नाह . तांबे साहेब 
वत: या सोसायटयात पाहायला आले होते, या सोसायटयानंा अजीबात पाणी 

िमळत नाह . रोज पाणी असलतर कधीतर  येत पण दवसाआड के यास तर 
अजीबात नाह . डेली टँकर यावे लागतात. आयु  साहेब, मला एवढच तु हांला 
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सांगायच आहे क  तु ह  पा याच जे िनयोजन आहे ते यव थत करा. मा या 
भागाम ये जे.ई, डे युट , सांगतात तुम याकडे से ेट टाक  नाह . आयु  साहेब 

२०१६ साली टाक च भूमीपुजन झाल आहे. य टाक च काम अजून चालू केलं नाह . 
पह ले पाईप जळाले यामुळ या पाईपाच इ शुर स हो यासाठ  काम थांबल असं 
सांगतात, या पाईपाचा इ शुर स एक वष होणार नाह  या या नंतर आम या 
टाक च काम चालु होणार आहे का. आयु  साहेब, अजीबात आ हांला पाणी िमळत 
नाह . आज सु दा सकाळ  कोकणेनगर प रसरात, िशवर  कॉलनी, पंचर , ीकृ ण 
नगर येथे एक एक हांडाभर पाणी लोकांना िमळालेल आहे. आपले जे ए झ यूट ह 
आहेतना ते फ  पालीकेम ये बस याच काम करतात, दुसर काह  करत नाह त. 
कामाच आपण ाय हेट टडर देतो आ ण या यातन तो माणुस ठेवतो तो माणुस  
यांना सांगतो क  साहेब इथे असं केल पाह जे, हा वॉल दाबा, तो वाल दाबा, असं 

करा, तस करा आलेला नगरसेवक ओरडला क  यां या सांग यानुसार तो वॉल 
दाबायचा, तो नगरसेवक ओरडला क  या या सांग यानुसार तो वॉल दाबायचा. 
फ  वॉल दाबादाबी आ ण कुठलतर  पाणी कमी करायच आ ण कुठेतर  जा त 
सोडायच हेच भागात चालल आहे दुसर काह  चाललेल नाह  आयु  साहेब. 
पा या या लाईन जो ठेकेदार टाकतो तो तर पालीकेचा जावाई आहे का तेच काह  
कळत नाह . याचा वत:चा मनमानी कारभार चाललेला आहे. एक लूप तयार 
करायचा तर तो तीन तीन मह ने लावतो. आयु  साहेब आपण पा या या लाईनच 
उ ाटन केल परंतु तीन मह ने या ठेकेदारांनी या कॉलनीत या पा याची लाईन 
टाकली नाह . का टाकली नाह  ते याला वचारा. याला कोण सांगतय टाकायची 
नाह , काह  करायच नाह . आयु  साहेब तु ह  एकदा तीथ भूमीपुजन 
घेत या यानंतर ती लाईन का थांबवली जाते, तु ह  तांब ेसाहेबांना हे वचारा. या 
कॉलनीत मी काल गेले होते तर एक-एक, दोन-दोन हांडे सु दा लोकांना पाणी 
िमळाल नाह . काह  कॉलनीम ये पाणी येतं तर काह  कॉलनीम ये पाणी येत नाह . 
एका कॉलनीत सुरवाती या दहा पंधरा घराना पाणी येतय आ ण ला ट या घरांना 
अजीबात थबभरह  पाणी नाह . तु ह  सांगाना आयु  आ ह  काय करायच. एक 
दवसाआड पा याची तुमची बातमी आ ह  काल मोबाईलम ये हॉटसअप वर 
वाच यानंतर अ रश: झोप उडाली, क  आता या वजयनगर या सगळया 
सोसायटयाच करायच काय. यांना दवसाआड पाणी केलतर अजीबातच पाणी 
िमळत नाह . आपले अिधकार  सांगतात मॅडम टेल अस यामुळ लाईन रका याच 
असतात, थोडफार पाणी जाईल हा कार तीथ होतोय, मग आ ह  करायच काय ते 
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सांगा. तु ह  हणताय दवसाआड पाणी क  पण दवसाआड पाणी क नह  
आम या भागाला पाणीच िमळत नाह . मग करायच काय ते सांगा. या यावरती 
उ र आहे का, तु ह  सांगताय अमृत योजनेची काम, एक माझी कॉलनी आहे तर 
या कॉलनीत तुम याकडे येवून ती लाईन टाकून घेतली. सहा मह यापुव  लाईन 

टाकली या कॉलनीचे कने श स अजून झालेले नाह त. आज सु दा आता तु ह  
तीथे गेलेनां तर लोक तु हांला ेनेजच पाणी यां या हांडयात दाखवतील. पुण 
नेज िम स पाणी येतय. तर  सु दा तो ठेकेदार कने शन करत नाह , फ  

मनमानी कारभार. या ठकाणी यांनी लाईन टाक या आहेत या ठकाणचे 
पह यांदा कने शन दले पाह जेत. एक एक वषभर तो पा या या लाईन चालू 
करत नाह , कने शन देत नाह तर या यावर तुमच आ ण तुम या अिधका-यांच 
वच व आहे का नाह , का तो आप या पालीकेचा मालक झाला. कोण ठेकेदार आहे 
काय आहे हे आ हांला काह  मा हती नाह  यांना एकदा बोलवा. फ  यां या 
कॉ ॅ टची माणस येतात आ ण झाल, ती माणस कशाह  प दतीने काम करतात. 
आयु  साहेब तु ह  िनयोजन करा पाणीपुरवठा हे सवाना समान दया. मी तांबे 
साहेबांना दहा वेळा फोन केला एका माणसाच अ रश: ब लेर  लॉ ट चालू होता 
याला पाणी देतो दोन-दोन इंची कने शन घेवून. अशा चो-या तु ह  थांबव या 

पाह जेत. यां या एवढया मोठमोठया टा या रोज भराय या तीथे. दोन दोन इंची 
कने शन आप या पालीके या लाईनला चो न मारले होते यांनी. या या टा या 
वाहून पुण ते पाणी रोडवर यायच. तर  आपले अिधकार  कारवाई कर त न हते. मी 
दहा वेळेस तांबे साहेबांना फोन केला या यानंतर साबळे साहेब आले आ ण याचे 
कने शन बंद केले. साहेब तु ह  येक भागात फरा, छोटे छोटे जार िमळतातना 
तर येक जारवाला हा याचच पाणी वकतो साहेब. आप या लंबर पासून हे 
डे युट  पयत सगळयांना माह त असतं क  कोण जारचा धंदा करतय कोण काय 
करतय. यांना हा े जातात साहेब. ह  चोर  आपण थांबवली पाह जे. आज लोक 
आप या पालीके या पा यावर करोडो पये कमवतात, टँकर लॉबी आहे ते सु दा 
पैसे कमवतात. काह  काह  ठकाणी कॉप रेशनचा टँकर वकत िमळतो. कॉप रेशनच 
पाणी येत कुठून टँकरम ये ते मला सांगा. तो माणुस जर काप रेशनच पाणी या 
सोसायट ला वकत टाकत असेलतर ते पाणी काप रेशनच येत कुठून. साहेब, आपण 
पण ल  दल पाह जे. आपले ए झ यूट व तर कधी पालीकाच सोडायला तयार 
नसतात. यांना कोणता ठेकेदार येतो, कधी या यावर सह  होते या यातच म न 
असतात. आयु  साहेब तु ह  ॉपर ल  घाला. पाणीचोर  थांबली पाह जे. आपल 



23 
 
पाणी जातय कुठ कुठ, आपण कोणाला पाणी मंजूर केलेलं आहे. कोण या कंप यात 
आपल पाणी जातय हे सगळ तु ह  वत: पाह ल पाह जे. हे सगळ इथ बसले यांना 
माह ती आहे. तुमचे लंबर, ठेकेदारांची माणस सगळ ते मॅनेज करतात. मोटार  
लाव यावरती या मोटार  उचलाय या हणता परंतु आयु  साहेब, या उचलले या 
मोटार  पण आपले जे.ई. असतात, लंबर असतात हे नंतर वकतात. याचा कधी 
हशोब घेतला आहे का. बीचारे नागर क आड च तीन हजाराला मोटार घेतात हे 
हजार हजार पयाला वकतात. आतापयत कती मोटार  उचल या, आज फ  
तु ह  वचारा कती मोटार  उचल या आ ण या मोटार  यां याकडे आता 
दाखवायला आहेत का ते बघा. एक मोटार तु हांला िमळणार नाह . ते हणतील 
आ ह  परत देवून टाक या, नगरसेवकांचे फोन आले. कोण याच नगरसेवकांचे फोन 
गे यावर हे मोटार  देत नाह त. कुठला वॉल बदलायचा असेलतर इथला वॉल 
काढायचा तो रपेअर करायचा आ ण तो दुस-या ठकाणी टाकायचा पालीके या 
बीलात िलहायच नवीन वॉल टाकला. खाली कोण नगरसेवक बघायला जातय कंवा 
तु ह  बघायला जातात क  वॉल खरच नवीन टाकलाय का. बीलतर पालीके या 
नावावर फाडली जातात. आयु  साहेब आपण जे नागर कांना पाणीपुरवठयाचे बील 
देतोत या बीलांसाठ  आपण एज सी नेमलेली आहे. ती एज सी काम करते का हे 
बघा फ . कुणाला पाणीपुरवठयाचे बील िमळत नाह त काह  िमळत नाह . 
आ हांलातर काळेवाड तून ब भागात जायच. मी मागे खोत साहेबांना हणलं 
पाणीपुरवठयाची बील भर यासाठ  तु ह  आ हांला थेरगावला जागा उपल ध क न 
दया. आज ये  नागर क ब भागात बील भर यासाठ  लाईनला उभे असतात. 
तर  तु ह  काळेवाड ला म यवत  ठकाणी पाणीबील भर यासाठ  केल पाह जे. काह  
नाह  आयु  साहेब, इथे आ ह  बोलायच तु ह  ऐकायच परत जैसे थे. या यासाठ  
तु ह  वचारा क  आम या काळेवाड या टाक च काय झालं. आज डसबर २०१६ 
म ये भूमीपुजन झाल होत आज २०१९ डसबर आला आहे. या तीन वषात टाक  
झाली असती. आपले अिधकार  सांगतात काळेवाड ला टाक  से ेट नाह , तीन वषात  
या टाक च काम जर पुण झाल असतंतर आज यां या हण यानुसार आ हांला 
पाणी िमळाल असतं. आयु  साहेब, तु ह  ल  घाला परंतु मा.महापौर साहेब, एक 
दवसाआड जो पा याचा िनणय घेतलेला आहे तो मला चुक चा वाटतो. कारण 
मा या भागा म ये जवळपास प नास सोसायटयाना अजीबात पाणी िमळत 
नाह ,ध यवाद. 
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मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आमचे 
महापौर जाधवदादा, उपमहापौर सिचनदादा या सोळा मह यात यांनी हे सभागृह 
एकदम चांगले अशा प दतीने चालवले सवाना बोल यास संधी दली, ह  सभा 
महापौरां या मागदशनाखाली, सोळा सोळा तास, दहा दहा तास अनेक ावर 
चालली. खरोखर दादा तु ह  आम यासार या या नवीन सभासदांना सु दा बोलत 
केल आ हांला काह  कळत न हतं कस बोलायचं. तुम यामुळे आ हांला 
सभागृहाम ये तोडकमोडक बोल याला येवू लागल हणून मी मा या तफ 
महापौरांच अिभनंदन करतो. उपमहापौर सिचनदादांच पण अिभनंदन करतो. 
पा याचा वषय िनघाला आहे, पा याची प र थती खुप अवघड आहे. ऑग -२०१८ 
पासून आप या पंपर  िचंचवड शहराला पाणी नाह . कारण २०११ पासून परतीचा 
पाऊस पडला नाह  हे कारण आपण सांगत राह लो पण २०१९ ला भरपूर पाऊस 
पडला. लोकांना वाटत धारणाम ये पाणी आहे मग पाणी कसं िमळत नाह . आयु  
साहेब, सांगतात आप याला धरणातून ४२० एमएलड  पाणी िमळतय लस ५० 
एमएलड  पाणी िमळतय. मा.आयु  साहेब, आ ह  आता आम या महापौरांच 
अिभनंदन केल. मला पण वाटत आड च वषात जे तु ह  काम केलं तुमच पण 
अिभनंदन करणारच पण ते कशा प दतीने करायला पाह जे हे तु हांला आम या 
सव नगरसेवकां या पुढ सांगतो. पञकार बंधुपशी पण सांगतो. कारण अ या 
शहराचा पाणीपुरवठयाचा वषय असतो. तो कसा सोडवायचा हे आ ह  सव 
नगरसेवक तुम या समोर मांडतो आ ण पाणीपुरवठयाचे जे अिधकार  असतात ते 
ए झ यूट ह असू ात, डे युट  असू ात कंवा जेई असु ात आ हांला फ  
आतापयत पाणीपुरवठयाची कारण सांगीतली जातात. एवढ एमएलड  पाणी येतं. 
आज ऑग  २०१८ पासून अशी काय लोकसं या वाढलेली आहे. आता आमचे 
द ाभाऊ साननी सांगीतल क  एवढ  काय लोकसं या वाढली. साहेब, आ या पंपर  
िचंचवडचा वचार केला तो तर बाजूलाच राह ला पण मी थािनक नगरसेवक जे हा 
टा या वर जातो, आमचा ऐर या दापोड , नवी सांगवी, जूनी सांगवी, गुरव पंपळे हे 
शेवटचे टोक आहे. आ हांला २४ एमएलड  पाणी येतं व ते २०१७-१८ ला येत होतं. 
ऑग  मह यापासून हे पाणी गायब झाल. आता पाणी िलकेज आहे तेवढ पण 
पाणी येत नाह . आमची एक वनंती आहे क  जेवढ आ हांला पह ल पाणी येत होत 
तेवढच पाणी दया. आ हांला सवाना ते पाणी पुरेस होईल. तु ह  आ ण तुमचे सव 
अिधकार  आ हालंा जनतेला वेडयात काढतात. कारण जे रावेत मधुन बायपास 
पाणी होत ते अनेक ठकाणी आडवल जाते. मग ते कशाला आडवल जात कशा 
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प दतीने आडवल जात हे कधी साहेब तुम या अिधका-यानी, तु ह  कधी शोधल 
नाह . तांबे साहेबांची जी केबीन आहे ती पा या या टाक या खाली पाह जे. या 
टाक या खाली ए झ यूट ह, डे युट ला केबीन दयायला पाह जे. यांना हेड 
ऑ फसला ठेवू नका. आयु  साहेब तु ह  आ यापासून जे िनयोजन पाह जे ते होत 
नाह , महापौर सव नगरसेवकांना बोलायला देतात. तु ह  आड च वषात या 
शहरासाठ  पा याचा लॅन करायला पाह जे होता. पण तो तु ह  केलेला नाह . २०१६ 
ला अमृत योजना आ ण २४x७ ची योजना तु ह  आणली.  १४३ कोट च पह ल 
तु ह  टडर काढल ते नागपूर या ठेकेदाराला दलं. नंतर २०१८ ला तु ह  १०० 
कोट च टडर काढल, नंतर तु ह  ५० कोट च टडर काढल परत तु ह  ५०-५० चे 
दोन टडर काढले. असे ३४२ कोट च २४x७ या योजनेला तु ह  िनयोजन केल. 
आयु  साहेब आज तु ह  देशाम ये सातवा नंबरला येणारे अिधकार  आहेत. तु ह  
३४२ कोट ची जी पह ली योजना होती ह  योजना आणायची गरज न हती. उलट 
तु ह  पाणी कुठून िमळेल, कोणत नवीन धरण कसं िमळेल, या यातून आप याला 
पाणी कशा प द ने आणता येईल हे करायला पाह जे होतं ती योजना बाजूलाच 
राह ली आ ण तु ह  ३४२ करोड पये हे २४x७ या नावा खाली सव या योजनेच 
वाटोळ केलेल आहे. यापे ा तु ह  कुठ धरण बांधता येईल, कुठून पाणी उचलता 
येईल कंवा पवना नद  असेल या यावर तु ह  तलाव बांधायला पाह जे होता. 
बार क बार क तलाव बांधायला पाह जे होते. फ  तु ह  टडर काढत बसला आ ण 
२४x७ मुळ लोकं हणतात आम या पह या लाईनला पाणी चांगल येत होतं 
आता या लाईनीला पाणीच येत नाह . ट ह  पुढे बस यानंतर जशी एक यूज येते 
तस तांबे साहेब आ हांला एक मॅसेज पाठवतात आज पंपींग बंद आहे तो पण 
मॅसेज कधी येतो पाचला येतो सातला पाणी संपल आ ण यांचा फोन बंद राहतो. 
मग आम या मागे अ खे लोक लागतात. तु ह  कोण या मोठया लॅनवर ऍ शन 
घेतली, कोण या मोठया हॉटेलवर ऍ शन घेतली कोणतीह  ऍ शन तु ह  आतापयत 
घेतली नाह . कंवा टँकरलॉबीवर ऍ शन घेतली नाह . फ  तु हांला एक कारण 
सापडल आहे २०११ ला १६ लाख लोकसं या होती आता लोकसं या झाली २७ 
लाख. आयु  साहेब तु ह  मनापासून पाणीपुरवठया या अिधका-यांना बसवा, 
सगळयांचा अ यास या, ए झ यूट ह, आम या तेथे कुलकण  मॅडम आहेत या 
मॅडमला साध एमएलड  कळत नाह . जनीअरला काह  कळत नाह . तु ह  आता 
बोलवा यांना दापोड ला कती एमएलड  पाणी वचारा. ते लीटरम ये सांगतात 
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लाखाम ये सांगत नाह त.  साहेब, यांची एक शाळा या. अ यास वग या. मला 
बोल यास चा स दला याब ल मी आभार  आहे. 
मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पा याचा 
वषय हा सव नगरसेवकां या वॉडातील नागर कांचा  ज हाळयाचा हा वषय आहे. 
मह लांनातर थम पह ल पाणी पाह जे. आतापयत सव नगरसेवकांनी सांगीतल आहे 
क  पाऊस एवढा पडलेला आहे धरण भरलेलं आहे परंतु नागर कांना पा याचा  
भेडसावतो. येका या वॉडाम ये हा  आहे हे सगळयांना मा हती आहे. काह  
ठकाणी पाणी आल क  एक ते दड तास पाणी असतं आ ण ते पाणी शेवट या 
टोकापयत जाईपयत इकड आपल पाणी बंद होतं. आता पाणी यव थत झालेल 
आहे माग या वेळेस घाण पाणी यायच परंतु आता सुरवातीला थोडस गढूळ पाणी 
येत पु हा चांगल पाणी येतं. परंतु आलेल सुरवातीला पाणी मह ला दुस-या भांडयात 
टाकतात ते ओतून देत नाह त. परंतु प या या पा याचे टाईमापयत पाणी जातं. 
नागर कांनी कती दवस दुसर कडून पाणी भरायच. प याच पाणी चांगल पाणी 
जथ असेल तीथ जावुन भरतात. परंतु कती दवस हे चालणार. आता तर 
दवसाआड पाणी देणार हण यावर काय करणार नागर क. येक वॉडाम ये 
यव थीत पाणी नाह . यव थत पाणी असेलतर ते बोलणार नाह त. यां या 
वॉडाम ये पा याचा  बीकट आहे ते तर ओरडणार आहेत. दवसाआड पाणी 
झालतर कशा प दतीने पाणीपुरवठा होणार आहे. या भागाम ये बायपासच पाणी 
आहे या भागात जर आज पाणी दलेल असेलतर उदया तो पाणीपुरवठा व कळ त 
असतो. काह  ठकाणी िमळत, काह  ठकाणी ेशर कमी असतं. मग असं 
दवसाआड जर पाणी झालतर लोकांना पाणी िमळणार नाह . पा याचा िनयोजन 
कशा प दतीने करायच हे आपण मा.महापौर साहेब, ठरवायच आहे. तुमची कारक द 
चांगली गेलेली आहे अनेक जणांनी कौतूक केलेल आहे. बोल याची संधी अनेकांना 
िमळालेली आहे. या पा या या ासाठ  आपण चांग या प दतीने िनयोजन कराव. 
काल आपली िमट ंग झालेली आहे. पा याचा  बीकट आहे पा यासाठ  नागर क 
आप यावरती नाराज आहेत हे सगळयांना माह ती झालेलं आहे. कारण अनेक 
ठकाणी लोकांची ह च ओरड आहे क  आ ह  पाणीप ट  भरतो, आ ह  घरप ट  
भरतो मग आ हांला पाणी का िमळत नाह . आम या भागामधली थाप याची 
काम थांबलेली आहेत. आ ह  रोडची काम केलेली नाह त, थाप याची काम केलेली 
नाह त या अमृत योजनेमुळे. डांबर करणाची काम आमची मंजूर झालेली होती परंतु 
परत खोदाखोद  नको, पालीकेची नुकसान नको हणून आ ह  आतापयत 
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डांबर करण केल न हतं. काम नाह  झालीतर परत आ हांला काह तर   िनयोजन 
केल पाह जे. आता जर या लाईनी लवकर सोड या नाह तर आ ह  डांबर करण 
क न घेणार आहेत. र यावर ख डे झालेले आहेत लोकांची छोटया छोटया 
र यामुळे ऍ सीडट होतात. ग लीबोळात सु दा ख डे झालेले आहेत. आ ह  
हणतोत क  परत खोदायला नको हणून आ ह  र यांची काम थांबवली होती. 

परंतु आता ह  काम चांग या गतीने झाली पाह जेत. आ ह  तर  नागर कांना कती 
उडवाउडवीची उ र देणार. तर  हे लवकरात लवकर झाले पाह जे अशी मी वनंती 
करते. काम झाली नाह तर आ ह  आम या प दतीने काम क न घणेार. मग 
अिधकार  वग कशा प दतीने आ हांला साथ देणार हे तु ह  यांना सांगू शकता. 
तर  आम या प दतीने काम क न यायला आ ह  वनंती करतोत क  ह  काम 
लवकर झाली पाह जेत. पा याचा  लवकर सुटला पाह जे. आ ण जर तु ह  
बायपासन जर पाणी देत असालतर या भागातील िनयोजन यव थत केल 
पाह जे. कारण दवसाआड पाणी केलतर दुस-या दवशी आम या लोकांना पाणी 
िमळणार नाह . आपण मला बोलायला संधी दली याब ल ध यवाद देते. 
महापौरां या कारक द ला पण ध यवाद देते.                 
मा.संिगता (नानी) ता हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
एक दवसाआड पाणी द यास, आता एक दवस पाणी दलतर  वर या कडे या 
लोकांना पाणी दलंतर खाल या कडे या लोकांना पाणी िमळत नाह . आम याकडे 
गु वार  पाणी नसतं शु वार  पाणी येतं ते पाणी शेवट या टोकापयत कधीच 
पोहचत नाह . आम याकडे पहाटे तीन वाज यापासून पाणी येते आ ण पहाटे 
सकाळ  सहा वाजता जातं. मग लोकांनी पाणी कधी भरायच. आता सातला पाणी 
येतं ते पाणी सातला न येता आठ, नऊला कधी कधी दहा वाजता पाणी येतं आ ण 
ते पाणी अधा तास ते एक तास राहतं. चढा या ठकाणी पाणी येत नाह , 
या ठकाणी उतार आहे याच ठकाणी पाणी येतं. तु ह  सांगीतलेल आहे क  

मोटार  उचल यासाठ , जर पा याला ेशर दल तर लोक मोटार  लावणारच नाह त. 
मोटार  लाव याचा काह  संबंधच येणार नाह . पाणी भरपूर िमळालतर लोक मोटार  
कशाला लावतील. २४X७ चे काम केली नसतीतर  चाललं असतं. कारण पुण 
र याची चाळणी केलेली आहे. पाणीपुरवठया मुळ काह  ग यानी बलकूल काम 
केलेली नाह त. आता आम याकड डांबर करणाची काम करायची आहेत, ह  जर 
पाणीपुरवठयाची काम अगोदर केली नाह तर परत आ ह  र ते यांना खोदू देणार 
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नाह त. याची ज मेदार  पाणीपुरवठा वभागान ेघेतली पाह जे एवढच बोलते आ ण 
थांबते.  

मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. कालची 
आयु ानीं पञकार प रषद घेतली एक दवसाआड पा याची ह  खरच ध कादायक 
बातमी होती. आज तारखेला शंभर ट के धरण भरलेल आहे. जे हा ह  बातमी 
नागर कांपयत पोहचली ते हा लोक ितिनधी हणून आ हांला सामोर जात असतांना 
लोकां या या क पना आहेत, वचार आहेत ते जर तु ह  ऐकलेतर आमच वॉडात 
राहणं मु कल होईल. शहराम ये पुव  दवसातून दोनदा पाणीपुरवठा हायचा, 
सकाळ  आ ण सं याकाळ . कालांतराने तो पाणीपुरवठा एक वेळ केला. एकवेळ 
के यानंतर जी वेळ होती ती सु दा बदलली. जो पाणीपुरवठा सकाळ  हायचा तो 
काह  भागात सं याकाळ  कर यात आला. या यानंतर आताची प र थती आपण 
पाहता आठवडयातून एकदा पाणीपुरवठा बंद क न बाक  इतर वेळा पाणी सोडतात.  
आम या प रसराम ये जु या पाईपलाईन आ ह  बदलून घेत या, मोठया यासा या 
पाईपलाईन टाक या. टा यांची उभारणी केली. अशा प र थतीम ये जर यव थीत 
ेशरने आ ण आव यक पाणी िमळत नसेलतर मग ते केलेलं सगळ काम शु य 

आहे. ते काम क न आज ह च वेळ येणार असेलतर मग ते केलच नसतंतर बर 
झाल असतं अस वाटायला लागल. आ हांला लोकां या समोर जाव लागत ते हा 
पाणी हा सगळयात मह वाचा वषय आहे. शहरातील नागर कांना मुलभूत गरजा 
दयाय या असतीलतर यातल पाणी ह गरज सगळयात जा त मह वाची आहे. 
अशा रतीने तु ह  समान वाटपासाठ  कपात केलीतर खरतर यासाठ  िनयोजन 
करत असताना टा या सु दा ओ हर लो होवून वाहणार आहेत. काल याच पेपरला 
बातमी होती व ठलनगरची टाक  पुण वाहून चालली होती. टोअरेज कर यासाठ  
एका कुटंूबात कती असणार आहे. तु ह  हणताय दोन दवसाच पाणी तु हांला 
एकदाच देणार आहे. पण ती कपॅिसट  या सोसायट ची असेल, या घराची 
असेलतर दोन दवस कस साठवणार ते. आ ण या यामुळ पाणी वे ट होणार आहे. 
तु ह  पञकार प रषद घेतली ते हा तु ह  पाणी चोर , गळती कंवा बंद जलवाह नी 
या गो ीवर काय काम केल आहे या पण गो ी दाखवायला पाह जे हो या. जे हा हा 
िनणय घेतला जातो ते हा आपण पण काय कारणासाठ  घेत असताना जेथे चाळ स 
ट के चार  होते, गळती होते ती पण कमी केली पाह जे. आज आम या 
प रसराम ये काँ ट र याच काम ऐन सणासुद या काळात केलं. याम ये 
पा या या इत या पाईपलाईन फुट या याचा तो ठेकेदारह  वचीञ अस यामुळे 
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वेळोवेळ  तेथील पाणी खुप मोठया माणात वाया गेलं. मग अशा या सम या 
र या या कामाम ये येतात याच शोधन आपण काय करतो याचाह  तीतकाच 
वचार केला पाह जे. तर  मी आयु ांना, महापौरांना वनंती करेल क  तु ह  ह  
कपात र  करा व जे िनयोजन आहे या याम ये तु ह  काह तर  सुधारणा करा, 
काह तर  लॅन करा जेणेक न या शहरातील नागर कांना पा यासाठ  ञास होणार 
नाह . तसेच पा याची जी वेळ केली जाते तु ह  जसं समान पाणी वाटप हणता 
तशी समान वेळ पण ठेवानां. गे या दहा वष आ ह  सं याकाळचच पाणी घेतो. 
अ टरनेट दयानां तु ह . आज या प रसराम ये सु दा कामगार वग आहे. यांना 
कामा िनमी  बाहेर जाव लागतं, पा यामुळे सगळयांची अडचण होते. समान वाटपा 
बरोबर समान वेळ याच लॅिनंग केल पाह जे. महापौर पदांची कारक द कौतूका पद 
गेली आहे तर  माझी वनंती राह ल क  तुमची ह  शेवटची सभा आहे, तु ह  या 
सभेत आयु ांना आदेश दया क  ह  कपात र  करावी. शहरातील नागर कांना पाणी 
कसं चांगल देता येईल याब ल यांना सुचना दयावी. 
मा.अ नी वाघमारे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  
साहेबांनी आता जो पाणीपुरवठयाचा िनणय घेतला आहे तो चुक चा आहे. आज 
मा या . . २५ म ये जवळपास आड चशे ते तीनशे सोसायटया आहेत आ ण 

येकाला खुप कमी माणात पाणीपुरवठा होत अस यामुळे यांना यासाठ  सामोरे 
जावे लागते. तर  तु ह  घेतलेला िनणय चुक चा अस यामुळे तो तु ह  िनणय मागे 
यावा असे सांगते. वाकडम ये आता स या पाणीपुरवठा व कळ त आहे. तेथे कमी 

दाबाने पाणीपुरवठा होत अस याने मा या . . २५ मधील वाकड, ताथवडे आ ण 
पुनावळे या ाम थान या वतीने मी अशी वनंती करते क  आपण हा 
पाणीपुरवठयाचा िनणय मागे यावा आ ण शासनाचा मी जाह र िनषेध करते, 
ध यवाद. 
मा.सं दप क पटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  
साहेब, दवसाआड पाणीपुरवठा कर याचा आपण जो िनणय घेतला आहे याम ये 
कदािचत आपला उ ेश चांगला असेल क  या शहराला समसमान पाणीपुरवठा 
हावा. पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा हावा आ ण पुरेशा वेळ पाणीपुरवठा हावा. परंतु 
या याम ये काह  तांञीक अडचणी आहेत या मोठमोठया सोसायटया आहेत, काह  
सोसायटयांम ये टोअरेज कपॅिसट  कमी आहे. यानंा आपण नवीन टा या 
बांधायचा आदेश दला. परंतु आ दच टँकर या खचामुळे या सगळया सोसायटयांच 
आथ क िनयोजन सगळ बघडलेलं आहे आ ण आपण परत यांना भुदड देतो. 
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कारण हे सोसायट धारक वेळेत आ ण मा णक कर भरतात आ ण आपण यांनाच 
टागट करतो, यांनाच गृह त धरतो. यामुळे आपण या िनणयाचा फेर वचार 
करावा. यापे ा पवना जलवाह नी असेल, भामा-आसखेड असेल या क पांवर 
आपण जा त ल  क त क न या िनणयाचा आपण फेर वचार करावा अशी मी 
आप याला वनंती करतो. 
मा.संतोष ल ढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. बारा 
मह यापैक  चार चार मह यांचे ऋतूमान असतात. याम ये पावसाळा, उ हाळा 
आ ण हवाळा असतो तर सहा मह ने आप याकड पावसाळा झालेला आहे. आपले 
धरण शंभर ट केव न अिधक भरलेले आहेत. या अनुषंगाने महापािलके या 
मा यमातून जे िनयोजन झालेल आहे ते अतीशय ढ ल िनयोजन झालेल आहे. 
आपण भामा-आसखेड, आं  धरणातून जे पाणी उचल याच काम करणार आहोत 
या याबाबत जो वलंब होत आहे या याम ये ख-या अथाने आयु ांनी ल  

घालून आप याला लवकरात लवकर या शहराला पाणी कसं सुरळ त देता यईेल 
याच िनयोजन होणं गरजेच आहे. मी आप याला सांगू इ छतो क  जी अमृत 
योजना आलेली आहे, अमृत योजनेला ख-या अथाने महापािलके या मा यमातून 
पांढरा हा ी पोस याच काम करत आलेलो आहोत. कारण मा या भाग . ७ 
भोसर  येथे कती ठेकेदार असावेत, अमृत योजने या मा यमातून चार चार ठेकेदार 
दलेले आहेत क  जेणेक न कुठ याह  ठकाणी यांचा धागादोरा लागायला नाह  
पाह जे. यानी काम केल, यांनी काम केल, हणजे हात वर करायला मोकळे. 
आपले ३२ भाग आहेत या भागा या मा यमातून एकाच एज सीला काम दले 
पाह जे. या एज सीन ते काम िनयोजनब द केल पाह जे. अमृत योजनेच काम 
२४X७ च आपण हणतो ते तर खुपच लांब राह ल मी तर हणतो पुढ या वषात 
होईल का नाह  याची गॅरंट च नाह . कारण क  आज एवढ मुबलक पाऊस होवून 
ह  आज आपण एक दवसाआड पाणी दयायच हणतो. तर  हे िनयोजन आता या 
थतीलातर  अयो य आहे. हा याम ये एक दवस पाणी बंद ठरवल होत ते रा त 

आहे. लोकांना यामुळे यव थतपणे पाणी पोहचत होतं. या या ठकाणी पाणी 
कमी होतं या ठकाणी अिधका-यांना िनयोजनब द पाणी देता येत होतं. पण 
आज या थतीला हवाळा आहे आ ण मह लाना पाणी साठव याची आवड असते. 
क  बाबा आता एक दवस पाणी येणार नाह  मग साठवून ठेवायच. गे या 
हा याम ये आम याकडे दोन तीन घटना घडले या आहेत. याम ये दोन तीन 
लोकांना मृ यूला सामोर जाव लागलेलं आहे. व छ साठवले या पा यामुळे ड यू 
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होतो. या यामुळे जो साठव याचा कार आपण चालवला आहे तो थांबवला 
पाह जे. या यामुळ रे युलर सुरळ त पाणी यो य राह ल. अमृत योजनेसाठ  जे 
काह  ठेकेदार आहे या ठेकेदाराला एकच भागाम ये एकच ठेकेदार राह ला पाह जे. 
मा या भागाम ये चारजण आहेत, येकाला तीस ट के, चाळ स ट के, वीस 
ट के, दहा ट के अशा प दतीने काम दलेले आहेत. या ठेकेदारांच कुठ याच 
कारच काम िनयोजनात नाह . अतीशय िनकृ  दजाच काम ते या ठकाणी करत 

आलेले आहेत. पह ले बीटचे पाईप असायचे या बीट या पाईपला टॅ पंग केल 
जायच आ ण यातून आप याला अधा ची, एक ची या प दतीने कने श स 
आहेत ते दले जायचे. आता या ठकाणी पा याची चोर  होणारच. कारण क  
नागर कांना पाणी कसंह  िमळू दयात, पाणी चो न िमळू दयात कंवा कसह  िमळू 
दयात. तर  जे टॅपींग होणार आहे ते न होता ते कशाह  प दतीने होल करतील. 
यामुळे दुषीत पाणी ये याचे चा सेस जा त आहेत. मा.महापौर साहेब, आप या 

शहराम ये वाढती लोकसं या पाहता ओनरिशपच मोठया जोमाने काम चाललेल 
आहे. या सोसायटयाम ये यां या टाक ची मता ह  पाच ते सहा हजार ली. ची 
असते ते पाणी आपण कुठ या प दतीने साठवणार. कारण यांची मता पाच ते 
सहा हजार लीटरची असणार ते दवसालाच संपणार आ ण दुस-या दवसाच पाणी 
अपण कस देणार. महापािलकेला दोनशे तीनशे टँकर यावे लागतील का बाहेरचे 
यात धरणार याच िनयोजन तु ह  सांगा. येक सोसायट ला पाणी साठव याची 

टाक ची मता असते ती जर एक दवसात वाप न संपणार असेलतर दुस-या 
दवसाच िनयोजन कस करणार आहे. कंवा तु ह  दोन टाईम पा याच िनयोजन 
करणार का. सकाळ  एकदा सोडणार, सं याकाळ  पु हा सोडणार. तुमच िनयोजन 
आ ह  मा य क  पण या सोसायटयांच िनयोजन कस राहणार आहे. याबाबतीत 
आपण काय उपाययोजना केलेली आहे. मा.महापौर साहेब, पा या या बाबतीत 
शहराला वेठ स धरता कामा नये, शासनान या ठकाणी चांगल काम करायला 
पाह जे. पाणी आ ण लाईट ह  रा ीय संप ी आहे. याच िनयोजन सगळयांना आहे 
आ ण आपण सव स मा.नगरसेवक या ठकाणी ल  देतात पण आपण या 
सोसायटया या बाबतीत कंवा पुढ या आजाराला आळा बसव यासाठ  आपण 
उपाययोजना शोधायच सोडून या ठकाणी पाणी साठव याच काम करतो. व छ 
पा याम ये डगी, म छर या आळया तयार होतात. या ठकाणी कोणी नागर क 
द ता घेत नाह त. बाहे न आलेली य  या ठकाणी मवर झाकण ठेवते नाह  
ठेवत. या ठकाणी सवसामा य कामगार वग आहे या या बाबत आपण द ता घेणे 
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गरजेच आहे. मा.महापौरांनी आप या कारक द म ये चांगल कामकाज केलं आ ण 
जाता जाता अजूनह  चांगल काम क न जावे, आपण जन हतासाठ , पंपर  िचंचवड 
शहरासाठ , नागर कांसाठ  आपण चांगल िनयोजन कराव, पाणी हा याला एक दवस 
बंद आहे या माणेच राहू दयाव एवढ या ठकाणी सांगतो आ ण माझे दोन श द 
संपवतो. 
मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. महापौर 
साहेब, आयु  साहेब आपण काल दवसाआड पा याचा िनणय घेतला. मुळात 
शासनाकडन कामाम ये दरंगाई झा यामुळ आज ह  प र थती आप यावर 

उदभवलेली आहे. पुणे महापािलका आ ण आप याला मा या माह ती माणे एकाच 
वेळ  मंजूर  िमळालेली होती. पुणे महापािलकेच भामा-आसखेड, आं  धरणातून 
पाणी उचल याच काम आतापयत पुण वाला आलेलं आहे. आता जी आपण िनवीदा 
काढली ती एक कारच अपयश आप या शासनाला आलेलं आहे आ ण हणून ह  
प र थती आज आप यापुढे आहे. लोकसं या वाढते या सगळया गो ीच आप या 
सगळयांनाच भान आहे परंतु येथून पुढ या काळाम ये आणखीन मोठया माणात 
लोकसं या वाढणार आहे. अशाच प दतीने चालू राह लतर मला वाटतय अजून 
काह  वषात आप याला खुप मोठया माणात पा याचा ॉ लेम फेस करावा 
लागणार आहे. तु ह  काल गटने यांची बैठक घेतली आ ण या याम ये दवसाआड 
पाणीपुरवठयाचा िनणय घेतला. आ हांलाह  ल ात येत क  आज पाणी मुळातच 
कमी आहे. धरणात पाणी आहे परंतु आपली जी मंजूर  आहे या मंजूर पे ाह  
जा त आपण पाणी उचलतो. मुळात आपली जी गळती आहे ती गळती 
थांब व या या ीकोनातून अजून कठोर पावल उचल याची आप याला गरज आहे. 
आ ह  वारंवार आप याला सांगीतल क  अनेक ठकाणी मु य जलवाह यांना थेट 
प दतीने कने शन घेतलेले आहेत. या यामुळे काह  भागात खुप जा त माणात 
पाणी दल जातं आ ण काह  भागाम ये खुप मोठया माणात पा याचा ॉ लेम 
या ठकाणी लोकांना फेस करावा लागतो. तर  आयु  साहेब या गळती या 

संदभात तु ह  आ ण तुम या पाणीपुरवठा  वभागाकडून सभागृहाला खुलासा झाला 
पाह जे क  जी चाळ स ट केची गळती आपण सांगतो या यातली कती गळती 
आपण आप याकडून थांबवलेली आहे. आपल नेमक टागट काय आहे, येथून पुढे ती 
गळती आपण नेमक  कती दवसात थांबवणार आहोत आ ण कती ट के गळती 
थांबेल. या यावरती आप या वॉटर स लाय डपाटमटन काय काम केल याची 
मा हती सु दा सभागृहाला झाली पाह जे. गटने यां याच बैठक म ये आपण िनणय 
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घेतला, मळुात हा येक नागर कां या अ यंत ज हाळयाचा  आहे. सगळयाना 
व ासात घेवून हा वषय सभागृहाम ये हायला पाह जे होता. आम या गटने यांनी 
काल या बैठक म ये वरोध न दवला आहे. आम या प ाची जी भूमीका आहे ती 
यांनी या ठकाणी मांड याचा य  केललेा आहे. मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब 

तु ह  या गळती संदभात सभागृहाला खुलासा झाला पाह जे, नेमक  कती गळती 
आतापयत थांबव यात यश वी झालेलो आहोत. मागे आ ह  भेटलेलो होतो 
यावेळेस या चचतून तु ह  सांगीतल होतं क  जर आप याला पवना धरणातून 

काह  पाणी वाढवून िमळालतर आप याला इमीजेटली सो यूशन िमळू शकतं. 
या ीकोनातून आपण काह  य  केले आहेत का. रा यशासनाकडे काह  तसा 

पाठपुरावा आप याकडन झालेला आहे. मला वाटत तेच सोईच आहे तु ह  सांगीतल 
या माणे केलतर िन तपणे आता जी पा याची टंचाई आहे ती दरु होवू शकते. 
या कोनातून काय य  झाले हे सु दा सभागृहात कळलं पाह जे. आता तु ह  

नवीन िनवीदा काढली याची वक ऑडर दली काय दली ती मा हती सभागृहाला 
कळली पाह जे. तु ह  या इं ायणी या बेसीसवरती पाणी दे याचा आता िनणय 
घेतला, शॉटटम म ये आप याला जर पाणी िमळालतर या ठकाणच पाणी 
उचलणार अशा कारची भूमीका शासनाने घेतलेली आहे याचीह  मा हती 
सभागृहाला झाली पाह जे. आ हांला नागर कांपुढे जातांना सांगाव लागणार आहे क , 
नेमक हे कती दवस एक दवसा आड पाणी राहणार आहे. कारण अजून मे मह ना 
यायचा आहे, भरपूर पाऊस झालेला असताना, धरणात पाणी असताना सु दा 
आप याकड पाणी देवू शकत नाह त. तु ह  सु दा नागर कांना तशा कारची उ र 
देत असतात परंतु आप याला नागर कांना सांगाव लागणार आहे क  नेमक कधी 
पासून रोज पाणी आप याला देता येणार आहे आ ण याचा खुलासा या ठकाणी 
शासनाकडन झाला पाह जे मगाशी संतोष आ णा बोलतांना यांनी अमृत योजनेचा 

उ लेख केला. आयु  साहेब, २४X७ जे काम चालू आहे शहराम ये या कामाचा 
इतका बो-या वाजलेला आहे क  ठक ठकाणी काम करताना चार चार, पाच पाच, 
दहा दहा ग या खोदून ठेवाय या आ ण ये ात ते काम अधवट ठेवायच 
या यामुळ नागर कांना खुप मोठया माणात ञास होतो.  हणजे एका बाजूला 

आपण लोकांना हणतो क  अ ह  चोवीस तास पाणी देवू आ ण दुस-या बाजूला 
आपण दवसाआड पा याची भूमीका घेतली. या यामुळे िन तपणे फार मोठया 
माणात वसंगती आहे. ह  सु दा गो  नागर कांपयत पोहच याची गरज आहे 

आ ण या कोनातून शासनाकडन या संदभातला खुलासा अपे ीत आहे. 
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आतापयत जी दरंगाई झाली ती येथून पुढे होवू नये याच कोनातून आपण 
ल  घालावा. भामा-आसखेडच पाणी आप याला लवकरात लवकर िमळवता आलतर 
िन तपणे आप या पा याचा  सुटू शंकतो. पवना जलवाह नीच काम बंद पडल 
खर हणजे ते जर झाल असतंतर आप याला अडचणीला सामोरे जाव लागल 
नसत. परंतु या कामा या संदभात सु दा नेमक आता याची काय टेज आहे, 
याच काय टेटस आहे याची सु दा मा हती सभागृहान े सगळया यां या 

नगरसेवकांना आ ण पञकारां या मा यमातून येक नागर काला या संदभातील 
मा हती गेली पाह जे अशा कारची अपे ा य  करतो आ ण या सगळया गो ींचा 
आपण खुलासा करावा अशा कारची मागणी क न थांबतो.   

मा.अॅड.सिचन भोसले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज 
मा.महापौर यां या अ य तेखाली होणार  ह  शेवटची सभा आहे. सव थम मी 
महापौरांच या ठकाणी मनापासून अिभनंदन करतो. यां या कार कद म ये अतीशय 
चांगल काम आपण केलं. अनेक योजना असतील, अनेक दौरे असतील यामधुन 
िन तपणे शहरातील सव कायक याना एक वेगळा आदश आप या कामातून 
िमळालेला आहे. यामुळे मी आपले आ ण उपमहापौरांच दोघांचेह  या ठकाणी 
मनपूवक अिभनंदन करतो आ ण आप याला भावी कायासाठ  शुभे छा देतो. खरतर 
पा यावर चचा चालू आहे आ ण काल दुपार  झाले या बैठक नंतर यावळेेस सव 
युजपोटलवरती यूज आ या क  सोमवार पासून दवसाआड पाणी दे यात येणार 

आहे. सव थम मी िशवसेने या वतीने हा जो काह  िनणय झाला आहे याची 
अंमलबजावणी हो या या अगोदरच मी या िनणयाचा या ठकाणी जाह र िनषेध 
य  करतो. मा.आयु  साहेब मी तु हांला या जनते या वतीने या सभागृहा या 
मा यमातून अगद  प पणे सांगतो क  आपली जी काम कर याची प दत आहे 
तु ह  शासक य यंञणा राब व यात अकाय म आहात हेच तुम या या काल या 
बैठक तून समोर येतं. मा.महापौर साहेब, हा चांगला योगायोग आहे क  आपला हा 
शेवटचा दवस आहे आ ण आप या धरणाच जलपुजन आप या ह ते झाल होतं. 
आपण या धरणाम ये जलपुजन केलं होत आ ण ते जल संपुण शहरा या 
नागर कांना िमळाव हणून कदािचत आजची ह  सभा हा योगायोगा हणाव लागेल. 
आयु  साहेब, जे काह  आप याला सांगतात क  आपण ४९० एमएलड , ५२० 
एमएलड  जे काह  पाणी उचलतो आ ण याम ये यांच हणण असं आहे क  ४० 
ट के पाणी हे पाणी गळती आ ण पाणीचोर  होते. तु ह  या बेसीसवर सांगताय 
क  ४० ट के पाणी चोर  आ ण पाणी िलकेजस होत तर तु ह  हे कुठ या बेसवर 
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सांगता क  शहराम ये आपला ४० ट के पा याचा लॉस होतो. मा या अनेक 
सहकार  िमञानंी या यावरती बोललेले आहेत क  आयु  साहेबांनी या यावरती 
कुठ या कुठ या ऍ शन घेत या आहेत. आजपयत जे काह  पाणी चोर  कंवा 
िलकेज होतय हे हे ट कर यासाठ , मा.आयु  साहेब आप या मागदशनानुसार  
जे हा पासून आपण या महापािलकेत आलात ते हा पासून आजतागायत तु ह  अशी 
कुठली योजना राबवली कंवा कुठले डायरे शन तुम या अिधका-यांना दलेत, क  
या यावरती यांनी काम केल आ ण ह  जी काह  गळती आहे ती यांनी 

कं ोलम ये आणली. थोडस तर  आ हांला प ीकरण दया क  तु ह  या या टे स 
घेत या हो या आ ण तर  देखील ते तुम या कं ोल या बाहेर आहेत. मला वाटतय 
क  जनतेला सांगायला कारण आहे क  लोकसं या वाढली. लोकसं या वाढली अस 
तु ह  जर हणत असालतर लोकसं या जीत या माणात वाढली तीत याच 
माणात आपण धरणातून पाणी जे काह  उचलतो या पा याची मता 

वाढव यासाठ  तु ह  काह  हालचाली के या आहेत का. तु ह  सरकारला वरती 
कळवलं आहे का क  आ ह  जे पाणी उचलतो ते कमी पडतय, कारण आज जी 
काह  लोकसं या वाढली ती कुठ या बेसीसवरती तु ह  हणताय आ ण या 
अनुषंगाने तु ह  आजपयत काय पाठपुरावा केला आहे. आयु  साहेब मी मा या 
भागापुरत आता बोलेल क  मा या भागामध या मी अनेक पाणीटंचाई या आ ण 

दुषीत पा या या त ार  के या. एक दवस तु ह  सांगा क  तु ह  अिधकार  
समवेत कुठला दौरा असा आयोजीत केला आहे आम या भागातला. संपुण 
शहराम ये आयु ानी जावुन जो काह  नागर कांना पा याचा ॉ लेम होतो या 
ॉ लेम मधुन बाहेर ये यासाठ  आपण कुठ या टे स घेत या पाह जेत. मला नाह  

वाटत आजपयत आयु  साहेबांनी तशा कुठ या उपाययोजना के या आहेत नाह तर 
आजचा दवस आप याला हा पहावा लागला नसता. सगळया लोकांना समजल आहे 
क  धरण शंभर ट के भरलेल आहे. लोकांना हेच वाटणार क  धरण जर शंभर ट के 
भरलेल असलतर मग पाणी का येत नाह . आ हांला लोकां या समोर जायच आहे, 
लोकां या ांना उ र दयायची आहेत यावेळेस आमची अडचण होते. सव 
सहकार  िमञांची देखील ह च अडचण आहे क  आपण सांगणार काय, लोक तर 
हणतात धरण पुण भरलेली आहेत. पण यावेळेस जो काह  ॉ लेम येतो तो 

नागर कांना सांग याचा आ ह  य  करतो. तो ॉ लेम सॉ ह कर याचे काह  
बरेचसे माग स मा.आयु ां या अख यार त आहेत, यां या हातामधले आहेत. हा 
जो यांचा काह  कालावधी आहे याम ये आयु ांनी कधीह  कुठ याह  टे स 
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घेतले या नाह त.  कधीह  यां या अिधका-याना यांनी ॉपरली गाईड केलेल नाह  
क  या यावर कं ोल कर यासाठ  हे हे कराव  लागेल. असं कुठह  आजपयत यांनी 
केलेल नाह . यामुळे शंभर ट के अकाय म आयु  असं हणाव लागतय.  कारण 
क  काम कर याची जी प दत आहे कंवा काम क न घे याची जी प दत आहे ती 
आप याकड नाह . मा.आयु  साहेब मी आम या भागातील तीन तारखे या 
िमट ंगला दु षत  पा याची त ार केली होती. त ार के यानंतर मला सांगीतल क  
अमृत योजनेच काम चालू आहे आ ण अमृत योजनेच काम हे आज चालू नाह , 
मला वाटत क  ते एक दड वषापासून चालू आहे असे सांगतात. यावेळेस अमृत 
योजनेच काम पणु होईल यावेळेस दु षत पाणी येणार नाह , पाणी ेशरने यईेल ह  
फ  मोघमची उ र आहेत, या याम ये कुठलह  त य नाह . यावेळेस आ ह  
बोलतो यावेळेस ते सांगतात क  अमृत योजनेच काम चालू आहे. अमृत योजनेच 
काम अतीशय हाळू चालू आहे याम ये कुठलाह  पड नाह . पा या या टाक च 
काम एक वषापासून चालू आहे फ  टाक  पाडून ठेवली आहे. ते हापासून 
आजतागायत या यावरती कुठलह  ॉपरली काम होत नाह . या याकड सु दा 
दुल  होतं. मी ग भागा या िमट ंगम ये सु दा दुषीत पा यावरती बोललो 
यावेळेस सांगीतल आहे. तीन तारखेला भागाची िमट ंग झाली यावेळेस तांबे 

साहेब तीथ हजर होते. यावेळेस यांनी सांगीतल होत क  आ ह  पंधरा 
दवसाम ये हा ॉ लेम सॉ ह करतो. मी हणालो पंचवीस दवसात करा, 
या दवशीह  मी सांगीतल होतं आ ण आजह  सांगतो क  पंधरा दवसा या ऐवजी 

पंचवीस दवस या पण पंचवीस दवसानंतरह  दुषीत पाणी मा या भागातील 
नागर कांना याव लागलतर तेच पाणी या पािलकेत आणुन मी आयु  साहेबांना 
आ ण तांबेना पाज या िशवाय राहणार नाह . या शहराम य नागर क फ  आजार  
पडतात ते पा यामुळे पडतात. पाणीपुरवठा दुषीत हणजे तु ह  या नागर कां या 
जवीताशी खेळ खेळताय आ ण आज जे जबाबदार आहेत ते दोघेह  सभागृहात 
नाह त. आयु  साहेब आपले जे अिधकार  आहेत ते लोकां वषयची जी मागणी आहे 
ती कॅ युएली घेतात. आपण या अिधका-यांना सु दा ताक द दली पाह जे क   
आज पुण शहराम ये डे युंचे चंड ण आहेत. कारण कायतर दुषीत पणी दुषीत 
पाणी असं सांगीतल जातय. या यावरती जातीन ल  दे याची गरज आहे. 
या ठकाणी मी िशवसेने या वतीने जो काल तुमचा िनणय झाला या िनणयाला 
जाह र वरोध करतो आ ण भ व यात जर तु ह  या िनणयाची अंमलबजावणी 
केलीतर आ ह  आंदोलन के या िशवाय राहणार नाह त. या पालीकेवरती शंभर 
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ट के आ ह  आंदोलन करणार कारण क  पाणी दे याची जबाबदार  ह  
महापािलकेची आहे. तु ह  जर यांना पाणी वेळेत, यव थत, मुबलक देणार 
नसालतर आ ह  जनतेला अवाहन करतोत क  कुणी देखील पाणीप ट  भरायची 
नाह . हे सांगायच कारण असं आहे क  तु ह  जतका खच पाणी िनयोजनावरती 
करतानां मला असं वाटतय तेवढे पैसे जर गोळा होत नसतीलतर तु ह  मोफत 
पाणी दल या शहराला तर  चालेल, सव नागर क खुष होतील. यामुळ तु ह  
यावरती जातीन ल  घालाव. मला बोल याची संधी दली मा.महापौर साहेब, आपले 
मनपुवक आभार. 
मा.िनतीन (आ पा) काळजे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
आता पाणी ावरती जो वषय चालू आहे याबाबतीत बोलायच हणलतर 
सगळयात जा त माणाम ये आमचे काह  भाग नवीन गावाम ये आहेत ते 
शेवट या भागाम ये अस यामुळे सगळयात जा त प रणाम आ हांला भोगावे 
लागतात. परंतु हे करत असताना हा वचार पण केला गेला पाह जे क  ह  वेळ 
आली का. तस पाह लतर या गो ीना अिधकार  जबाबदार आहेतच आहेत पण 
यावेळेस काह  भागाम ये पाणी आल नाह तर तेथील नागर क वचारतात क  

आ हांला पाठ माग पाणी आल नाह . काह  लोक काय वचारतात क  आहो 
यावेळेस पाणी येत यावेळेस आ ह  मोटार बसवलेली आहे अस आ हांलाच 

सांगतात क  लाईट गेलेली आहे लाईट लावा हणून. प नास ट के आप या 
शहराम ये िन तच अनिधकृत नळ कने श स असतील. यावसायाला पाणी 
वापरणारे लोक असतील याचा आप या सव नागर कावर प रणाम होतो. आपण 
सु दा या गो ीला जबाबदार आहोत. कारण क  यावेळेस नागर क आप याला फोन 
करतात आमची लाईट नाह  मोटार चालू करा, यांना पण आपण सांगीतल पाह जे 
क  तु ह  मोटार लावू नका. आज एवढे जर नागर क आप या अंगावर आलेतर 
आपण पण यांना सांभाळू शकणार नाह त. अिधकार  पण आ ण नगरसेवक पण 
सांभाळू शकणार नाह त. हा पण वचार केला गेला पाह जे, आता आपण हणतो 
क  पाणी िमळत नाह , पाणी का िमळत नाह  एक दवसाची आपली पाणी टंचाई 
आहे का मगाशी काह  व यांनी सांगीतल या काळात पाणी टंचाई होती या 
काळात पाणी टंचाई न हती. आ ह  सु दा २०१२ पासून या महापािलकेम ये 
नगरसेवक आहोत. ते हापासून आम या गावात पाणी टंचाई होती. तु ह  
पाठ माग या महापौरां या काळातील सु दा ोिसड ंग काढा. आपण असंच भांडत 
बसणार का यां या काळाम ये पाणी नाह  आल यां या काळाम ये पाणी नाह  
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आलं. परंतु यावर आपण एक उपाययोजना केली पाह जे. २०१६ म ये आपण ४८० 
एमएलड  पाणी उचलत होतो आ ण आज पाह लतर २०१९ म ये आप या शहराची 
लोकसं या पाच लाखानी वाढलेली आहे. तु ह  नुसतच अिधका-यांना धोपाटे घालून 
पण जमणार नाह . आपण स य प र थती पण पाह ली गेली पाह जे क  
आप याला िन त ॉ लेम काय आहे. मला वाटत पाच लाख लोकसं या यावेळेस 
वाढते यावेळेस ४८० एमएलड च पाणी िन त आप याला पुरणार नाह . बंद 
पाईपलाईनमधुन पाणी आप याला उचलायच होतं तो पण  आपला लंबीत 
राह ला आहे. यासाठ  पण आपण य  करायला हावे होते. हे पुव या पण 
सरकारने करायला पाह जे होते आ ण आ ह  पण करायला पाह जे होते. ह  

येकाची जबाबदार  होती आ ण सगळे जण या गो ीला कमी पडलेलो आहोत. 
मला हणायच नाह  क  कोणाला दोष दयायचा. दोन मह यापुव  आपण 
िचखलीम ये ड यूट पीच उदघाटन केलं आप याला देहू व न पाणी उचलायच ठरलं 
यावर आपण काय पाठपुरावा केला. आपण इथे बोल यापे ा पसनल जावून 

आयु ांना भेटल पाह जे, बोलल पाह जे. सभागृहात बोलल क  झाल का िन त या 
गो ीच काय केल गेल पाह जे याचा पाठपुरावा केला गेला पाह जे. आम या 
भागाम ये पा याची खुप मोठ  अशी अडचण आहे. आ ह  या गो ीसाठ  रोज 
फॉलोअप करत असतो आयु  साहेबांना भेटत असतो. दो ह  आमदारां या 
मा यमातून बोलत असतो. आता देहूमधुन पाणी उचल यासाठ  आप याला काह  
गो ी या अडचणी आहेत याला सु दा सामोर गेल पाह जे. मला तर वाटत एक 
दोन वषात पाणी आल नाह तर आप याला पुढ या वेळेस या िनवडणूक ला सामोर 
जाण सु दा आवघड आहे. परंतु यासाठ  आपण सगळयांनी य  केले गेले 
पाह जेत. या देहूमधुन पाणी उचलतो या जॅकवेलमधुन पाणी उचलायच या 
जागेचा सु दा  लंबीत आहे. आप या कामाम ये अडचणी आहेत, 
पाईपलाईनम ये अडचणी आहेत. देहू ामपंचायतीमधुन सु दा आप याला 
यव थत परवान या िमळा या गे या पाह जेत, यां या पण काह  अडचणी 
आहेत. यामुळ मी आपणा सवाना वनंती करतो क  आपण भांडत बसू नका 
या यावरती काह तर  आयु ांना उपाययोजना करायला सांगा. मुळातच पाणी कमी 
आहे यामुळे कतीह  ओरडलतर  काह  होणार नाह  मला वाटत नाह  पाणी पुरणार 
हणून. यापे ा दोन वषात ह  पाणीपुरवठा योजना पुण करावी असे मी आवाहन 

करतो. आपण पाणी दवसाआड केल, मी पुव  हणल होत पाणी दवसाआड करा  
ेशरनी पाणी येईल, मा या भागाम ये मी सांगतो दवसाआड पाणी केल तर  
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चालेल पण ेशरन पाणी दया. कारण रोज पाणी सोडलतर शेवट या टोकापयत 
पाणी येत नाह  अगोदर या लोकांना पाणी येतं. आ ण जोपयत अगोदरचे लोक 
भरतात तोपयत माग या लोकांना पाणी जात नाह  नंतर पाणी संपत जात. तर  
आयु  साहेब, महापौर साहब आपणा सवाना वनंती करतो क  या यावरती आपण 
कुठलह  भांडवल न करता, भांडण न करता या यावरती माग काढावा आ ण 
महापौर साहेब आप या कायकालासाठ  शुभे छा देतो जय हंद जय महारा .  
मा.जावेद शेख - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. महापौर 
साहेब, सवात थम तुम या कारक द ला मी हाद क शुभे छा देतो. तुम या पुढ या 
जीवनाला व राजक य कारक द ला शुभे छा देतो कदािचत ह  िमट ंग तुमची शेवटची 
असेल. पण तु ह  महापौर हाय या अगोदर माझे एक चांगले िमञ आहात 
याब ल मनापासून तुम या कारक द ला हाद क शुभे छा आहेत. तुमचे अिभनदंन 

सु दा, कारण तुम या कारक द म ये तु हांला चांगल काम करता आलं. परंतु एक 
गो  मला खटकली क  मे मह याम ये आपण सांगीतल होतं क  पाणीकपात 
अजीबात होणार नाह . पण ऐन पावसाळयाम ये आपल पाणी कपात झाल. 
या यानंतर तु ह  जाता जाता केला ईशारा आसा काय म झाला आपला आ ण 

एकदम ठोकाच दला आ हांला क  डायरे ट एक दवसाआड पाणी हणजे मला 
तुम याकडन ह  अपे ा न हती. तु ह  देखील या गो ीला वरोध केला पाह जे अशी 
माझी मनापासून अपे ा आहे. िनकम साहेबांनी पंचवीस दवसापुव  पेपरला टेटमट 
दलं क  शहरामधली पाणी त ार राह लेली नाह . मग आज ह  वेळ कशाला. 
िनकम साहेब तु हांला मा हती आहे का आप या शहराम ये २४X७ च कती काम 
झाल आहे. कुठ या कुठ या वॉडाम ये कती कती ट के काम झाल आहे. आता 
आमची भाषण झा यानंतर सांगा. मी मा या भागाच सांगतो माझा भाग टोटली 
२४X७ ला तयार आहे. फ  एक पेश कॉलनी जर सोडलीतर तीह  सुपेकर साहेब 
कायकार  अिभयंता होते यांची बदली होणार होती यांनी तरतूद वरती यव थत 
ल  दल नाह  आ ण या कारणामुळे आम याकडे जंुधारे साहेब आहेत यां यावर 
ताण आलेला आहे. मा या वॉडाम ये इतरह  भरपरू कामासाठ  आ हांला ॉ लेम 
आहे या यासाठ  तु हांला नंतर भेटता येईल ती तरतूद मला क न दयाव. परंतु 
तुमचे जे २४X७ चे ठेकेदार आहेत ते ठेकेदार न क च कुणाचे आहेत हेच कळत 
नाह  आ हांला. कारण यां या करारना याम ये जे हा तु ह  २४X७ च काम 
करताय यावेळेस तु हांला लॉक असतील, कंवा काँ ट असतील कंवा 
डांबर करण असेल ती जागा यांनी जशी या तशी क न देण बंधनकारक आहे. 
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परंतु कुठेह  काम सु  करायच असेलतर अजीबात नगरसेवकांना व ासात घेत 
नाह त. कुठली ग ली पह ली यायची आ ण कुठली नंतर यायची आमचे सहकार  
मोद कुटे बसले आहेत यांना वचारा. अ रश: आम या दोघांचे िमळून या 

ठेकेदारा बरोबर दहा-दहा, पंधरा पंधरा वेळा भांडण झालेली आहेत. कुठह  ख डा 
करायचा आ ण तो ख डा बुजव यासाठ  यां या माग वारंवार वारंवार लागून 
देखील यांनी ख डा बुजवलेला नाह . जवळ जवळ थाप य वभागाचा मा या 
भागाम ये पंधरा-एक लाख पयाचा खच थाप या या अंगावर पडलेला आहे. 

आता ठेकेदाराचा डायरे ट फायदा झालेला आहे. यां यावरती काह ह  िनयंञण 
नाह . तु ह  मला सांगा, आज तु ह  एक दवसाआड पाणी करताय आज तुम या 
पंपींग टेशनची काय हालत आहे हो. एमएसईबीची काय हालत आहे आज. आज 
शहराम ये कुठ याना कुठ या ठकाणी कं ट यू लाईट जाते. एक िमनीटासाठ  जर  
लाईट लक झालीना आप या पंप टेशनला तर आपले आठरा पंप आहेत आठराची 
आठरा पंप डायरे ट बंद पडतात आ ण ते आठरा पंप ऑन कर यासाठ  पु हा 
लाईट आ यावरती आप याला पुणपणे अधा तास लागतो. आ ण या अधा 
तासाम ये ४० एमएलड  पाणी कमी पडत. आता वचार करा दवसातून चार पाच 
वेळा जर  लाईट लक झाली तर  काय नागर कांची हालत होणार आहे. मी 
तु हांला मनापासून वनंती करतो क  तु ह  जर एक दवसाआड पाणी देणार 
असालतर  दया. आज तुमची मता नाह  क  तु ह  स वीस स ावीस लाख 
लोकांना पाणी पुरवू शकत नाह त. तु ह  आ या लोकांना पाणी देणार आहेत. मग 
चोवीस तास पाणी यांना दयानां. आमचा ८० ट के भाग २४X७ ला रेड  पण 
आहे. शेवट या दोन तीन तासाम ये यांना जो काह  टॉक करायचा असेलतर 
टॉक करतील. आहो, एवढ २४X७ च काम कशाला केल आपण. एवढा 

महापािलकेचा पैसा कशाला आपण बरबाद केला आहे. मागे लागून लागून या 
२४X७  च काम केल. आ हांला वचारल नाह  इथले बॉ स बसवले तीथले बॉ स 
उखडले. आ हांला वचारल नाह , कुठ या ग लीमधल आमचा रपेअर ंगच आहे 
कुठल काय आहे नगरसेवकांना वचारायच नाह  का डायरे ट काम करायच. आहो, 
ह  कुठली प दत आहे. महापौर साहेब, मी तु हांला सांगतो आता सुदैवाने आम या 
पाठ मागे एक आमदार आला आहे. मा या भागाम ये तु ह  डॉ. रॉय यांना 
वचारा कमीत कमी ३५ क कचरा काढला या पंधरा एक दवसाम ये. एवढा 
केरकचरा मा या वॉडाम ये जमा झालेला आहे. कुठली प दत आहे ह , जोपयत 
आम या माग कोणी नाह  याचा अथ आम या वॉडात कामच करायच नाह  का. 
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तरतूद बघा आ या अ भागाम ये सगळयात कमी तरतूद १४ नंबर या वॉडला 
आहे. मोठे ोजे ट वेगळे आहेत तो भाग वेगळा आहे. परंतु नागर कां या 
ज हाळयाचा  छोटया कामाम ये आहे. काल तुमचा मॅसेज आला क  सगळे 
सोसायटयाचे मु य मु य पदािधकार  सं याकाळ  आम या ऑ फसला. कारण 
माझी चार पाच दवसापुव च पाणी टंचाईवर यां या बरोबर िमट ंग झाली. मी  
डे यूट  आ ण वडके साहेब यांना घेवून बसलो होतो. लडकत साहेबांना वेळ न हता. 
ते कुठ यातर  कामासाठ  बाहेर गेले होते ते आले नाह त िमट ंगला आ ण लगेच 
दोन चार दवसानी डायरे ट एक दवसाआड पाणी. लोक हणायले आ ह  करायच 
काय, का आ ह  घर सोडून जावू का. ह  प र थती यां यावरती िनमाण झालेली 
आहे. मग या यावरती काय तोडगा आहे तुमचा. या यासाठ  काय उपाययोजना 
केलेली आहे. माझा वॉड ८० ट के तयार आहे तु ह  मला २४ तास पाणी दया. 
नाह तर माझा या गो ीला पुणपणे वरोध आहे. मा या भागाम ये सोसायटया कमी 
आहेत, बैठा भाग जा ती आहे आ ण ड यूचे इतके पेशंट झाले क  चार ते पाच 
मयती झा या आम याकड. औषध फवारणीसाठ  गेलोना लोक पाणी फेकत नाह त 
या याम ये आळया दस यातर  कारण आ ह  काय वापरायच, आ हांला धुणं 

धु यासाठ तर  पाणी होत अस हणतात. बळ बळ भांडून या मम ये औषध 
फवारणी करावी लागते. अ रश: आ ह  प नास एक मम ये बळबळ औषध 
टाकल. या याम ये आ हांला आळया दसतात. पण लोकांचा जीव आडकला 
पा याम ये. आता एक दवसाआड झाल हण यास अजून ॉ लेम वाढणार आहे. 
अजून डो याला ताप होणार. तु हांला जो िनणय यायचा आहे तो यव थतपणे 
यावा. तुम या चांग या कामाम ये आ हांला वरोध करायचा नाह . तु हांला मी  

सांगीतल आता एक िमनीटासाठ  लाईट गेलीतर  ४० एमएलड  पाणी कमी पडतं.  
समजा उदया मा याकड पाणी येणार नाह  आ ण परवा या दवशी तुम या पंपींग 
टेशनच काम िनघालतर आ ह  काय करायच. आम याकड या सोसायटयाला 

पावसाळा लाग यापासून येक सोसायटयाला साठ ते स तर हजार पा या या 
टँकरच बील आलेली आहेत. मग एक दवस खाडा झालातर या या दुस-या दवशी 
अचानक पंप पडला, काह बी होवू शकतं ते यंञ आहे. तु ह  मला सांगा तो पॅचअप 
काढ यासाठ  तु ह  तुम या काळाम ये काय केलं. तु ह  का नाह  एखाद यंञ 
आणल, क  या यामधन याला इले क स लाय दला जाईल जर  लाईट लक 
झालीतर  पंप बंद पडणार नाह . याचा वचार का केला नाह . मला प ने यांना 
वचारायच आहे क  प नेते साहेब या यावरती आपण का ल  दलं नाह . 
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या याम ये प रपुण ल  दयायच काम होत तुमच. आज जगाम ये चांगले चांगले 
यंञ आहेत. आपण परदेशातले दौरे करतो, इकडे जातो तीकडे जातो आज पाणी हा 
आप या ज हाळयाचा  आहे. अ या तासासाठ  आपले सगळे पंप बंद पडतात 
काह  एमएलड  पा याच नुकसान होतं. मा या वॉडात २४ तास पाणी दया नाह तर 
माझा या क पाला वरोध राह ल, ध यवाद.  

मा.राजू बनसोडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  
साहेब, मा.महापौर साहेब, आ ह  वारंवार क ले ट केली. अजून आम या भागाकड 
तु ह  जाणीवपुवक दुल  करता. दापोड  पासून रावेत पयत आमचा हा ए डचा भाग 
आहे. सहा मह ने झाले आम या भागाला पाणी नाह . कतीवेळा आ ह  भाग 
सिमतीम ये वषय यायचा. नंद बैलाची कहाणी ऐकलीना तु ह , यांना यां या 
समोर सांगायच ऐकतात, मुंडक हालवतात झाल, तीथच वषय संपला. मह वाचा 
पा याचा वषय चालला आहे आ ण तांबे साहेब कुठे आहेत. िनकम साहेब तु हांला 
एक फोन केलेला होता. मी मोचा संदभात तीकड पोलीस चौक म ये गेलो होतो 
तीकड मला बोलावल होतं. मोचा काढू का हणलतर तु ह  हणाले क  तुम या 
भागातील पाणी मी सुरळ त करतो. िनकम साहेब तु ह  पण आम या भागात आले 
नाह त. आम या भागात सगळा लम ऐर या आहे कतीवेळा आ ह  सांगीतल आहे. 
आमचा ७५ ट के हा लम भाग आहे. आम या भागाम ये सगळे लोकांच 
हातावरच पोट आहे. आम याकडे सहा से शनम ये पाणी सोडतात. एकच पाणी 
आ हांला कती वाजता िमळायला पाह जे तु ह  सांगा, दोन, तीन, चार आहो दहा-
दहा वाजता पाणी येत. राञी दहा वाजता पाणी येत आ ण दहाच पाणी तीन वाजता 
येतं. नागर कांनी झोपायच नाह  का, का पा यासाठ  डयूटया सोडाय या. आयु  
साहेब, तु हांला आ ह  पा या या संदभात िनवेदन दलं होतं. आम याकडच पाणी 
सुरळ त करा हणून. ठक आहे तु ह  एक दवसाआड पाणी दे याचा िनणय 
घेतला. पण कुणाला व ासात घेवून हा िनणय घेतला. या या भागात पाणी 
कमी येत, या लोकांनी तु हांला िनवेदन दलं आहे या ठकाण या ितनीधीला 
तु ह  का व ासात घेतल नाह . मनमानी कारभार का करताय तु ह . आम या 
भागातील काय अडचण आहे हे वचार यासाठ  ितनीधीला व ासात यायच 
होतनां. साहेब, या यासाठ  तु ह  जबाबदार आहेत. आज ब लर  लॉ टला पाणी 
िमळतय, हॉटेल लाईनला पाणी िमळतय, बांधकामाला पाणी िमळतय. सगळया 
भागाला पाणी िमळतय मग आम या भागाला पाणी का िमळत नाह . आ ह  
दापोड  सोडून इकडे रहायला यायच का. ते झाल हणजे तु हांला माग मोकळा 
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होईल. या कुलकण  याचंी बदली करा हणून सांगीतल भाग सिमतीम ये. या 
मॅडम आम या भागाम ये नाह  काम क  शकत. यांना गोळया खायला लागतात, 
घाम येतो. फोन केलातर या उचलत नाह त. यांची बदली करा हणून तु हांला 
कती वेळा िनवेदन दलं आहे. आ ह  चारह  नगरसेवकांनी कती वेळा तु हांला 
सांगीतल क  यांची बदली करा हणून. याना राञी-अपराञी लोक फोन करतात. 
यांना कती ञास होतो. या दवशी म हलांनी घेराव घातला होता. वचारा या 

कुलकण  मॅडमला. आयु  साहेब, तु ह  हा  खरच िसर एसली या. आम या 
भागातील पा याची लई अडचण आहे. पाणी राञी तीन तीन वाजता येत कोण लोक 
जागत राहणार. का प पात होतो आम या भागावर. महापौर साहेब, तुमची आजची 
ह  शेवटची सभा आहे. आयु  साहेब, तु ह  थोड ल  दया. साहेब तु ह  एक 
दवसा आड पाणी दे याचा िनणय घेतलेला आ हांला मा य आहे पण आ हांला 
पाणी ेशरनी िमळाल पाह जे. आ हांला आम या भागात पाणी यव थत िमळाल 
पाह जे एवढ च तु हांला मी वनंती करतो. तुम या कारक द म ये बरेचसे आंदोलन 
बघीतले असतील, कुणी कचराच केल असेल, कुणी काह  केल असेल पण आमच 
आंदोलन वेगळया कारे असेल याला सगळे जबाबदार तु ह  असताल. एवढ 
बोलून मी थांबतो.  

मा.सं दप वाघेरे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आयु  साहेब 
आपण  दवसाआड पाणीपुरवठा कर याचा िनणय घेतलेला आहे.  आयु  साहेब 
मा या भागात  आता अशी प र थती आहे क , ६ एमएलड  पा या या टाक  
आहे आ ण भागाम ये  दररोज १३ ते १३.५० एमएलड  पा याची आव यकता 
आहे. आताच मा या भागाम ये जे पाणी येत आहे ते पुरत नाह  दोन वेळा 
टा या भरतो सकाळ आ ण सं याकाळ  रा ी आ ण दुपार  आ ण सं याकाळ  पाणी 
सोडतो. आ ह  तशी ऍडजे टमट केली होती. माग यावेळेस सु दा याच वषयावर ९ 
तास चचा झालेली होती. या या आगोदर सु दा २/३ वेळा चचा झालेली होती. 
माग यावेळेस आपण दवसाआड पाणीपुरवठा केला यानंतर पाऊस पडला यानंतर 
सांग यात आलं क , आपण दररोज पाणीपुरवठा क  परत सांिगतलं क , 
आठवडयातून एक दवस पाणीपुरवठा बंद क , परत दवसाआड पाणी पुरवठा 
कर याचा िनणय घे यात आला. हणजे २४ बाय ७ हे तर लांबच राह लं आता 
साडेतीन बाय ७ असंच झालं कायकार  अिभयंता तांबे हणून य  आहे या 
य कडं गे या साडे पाच वषापासून पाणीपुरवठा वभाग आहे त हापासून ह  
ब बाब ब चालू आहे. सु वातीला थोड  ओरड कमी होती परंतु अड च वषापासून 



44 
 
बीजेपीची स ा आ यापासून   पा याची जा त ब बाब ब चालू झालेली आहे. हणजे 
तांबेनी भारतीय जनता पाट ची सुपार  घेतलेली आहे का? महापौर साहेब, ह  वचार 
कर यासारखी गो  आहे. कारण एकाच ठेकेदाराला नळ जोडायचं आ ण काढायचं 
सु दा काम दलेलं आहे. आयु  साहेबांना माग या वेळेस सांिगतलं क ,सगळ  कामं 
तांबे साहेबांनी  ऍडजे ट क न,मॅनेज क न एकाच ठेकेदाराला  दलेले  आहे या 
ठेकेदाराला हे पाटनर आहेत क  काय याचीह  चौकशी करा. तांबेना िनलंबीत क न 
स या रजेवर पाठवा  यांना दुस-या जागेवर सु दा पाठवू नका कारण ितथं 
सु दा काह  तर  करतील आयु  साहेब तुम याकडे सहा म ह यापूव   १२/१३ 
ठेकेदारांनी येऊन त ार  केले या हो या यावर तु ह  काय कारवाई केलेली आहे. 
साहेब,हे असंच जर का चालू राह ल तर आंधळ दळतंय आ ण कु  पीठ खातयं 
अशी प र थती चालू राह ल तर ह  महापािलका िभकेला लागेल. आ ण ठरा वक 
अिधकार  असेच करणार असतील तर नगरसेवकां या नावाने माकटम ये ब ब होईल 
क , नगरसेवकांनी हे अस,ेअसे उ ोग केले हणुन हे असं झालं आहे मुळात हे 
अिधकार  आ ण ठेकेदार िमळून करतात.मी दड वषापुव  लडकत आ ण िनकम 
साहेबांना घेऊन ितथं देहूला गेलो होतो या ठकाणी  ड यूट पी ची जागा आहे 
आ ण ह  जागा घेतली तर वषय पटकन िमटेल असे हणले होते. माझं फ  
एकच हणणं आहे क , पंपर  िचंचवड शहराचा पा याचा  संपला पा हजे. 
गे यावष  पण हाच वषय झाला होता. तु हांला हे ह  हणलं होतं क , रावेत येथे 
जे पंपींग करतो या ठकाणी जनसेट बस वणेत  यावा लाईट गेली तर जनसेट 
ऍटोमॅट क चालू होतील. हणजे २ िमनीटां या आत ते पंप चालू होतील. एक,दोन 
िमनीटे पंप बंद झाले तर ३०/४० एमएलड  पाणी कमी येते असेल आ ण यामुळे 
सभासदांची ओरड होत असेल तर ती ओरड बंद होईल. आपण इतर कामाचे 
कोटयावधी पयांचे टडर काढतो पण जनसेट घे या या संदभात टडर का काढत 
नाह . रावेत मधील पाईपलाईनचा जो वषय आहे मी यांना मगाशी बोललो होतो 
ते हणाले तु हांला धरणा या आतलं पाणी यायची गरज काय आहे तु ह  
धरणा या इथ संप करा, तेथून पंपींग  करा आ ण पाणी पण चांगल येईल आ ण 
से टर २३ ला पण पाणी आणु शकतो. या अिधका-यांनी चुक चं फ ड ंग तयार 
केलं आ ण मग हा सगळा उ ोग वाढला. आज १० वष झाली आहेत यावेळेस 
आपण २०० कोट  .खच केलेले आहेत जागा ता यात नसताना टडर काढलं कशाला 
महापािलकेचे पैसे आहेत नां आता भामा आसखेड मधुन हणतात क , आप याला 
१८०० डायमीटरचे पाईप लागणार आहेत का, १५०० डायमीटरचे पाईप लागणार 
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आहेत. ते जर पाईप इकडे वापरता आले तर ते क  शकतात हणजे जे २०० कोट  
.चे पाईप घेतलेले आहेत ते भंगारम ये वकणार आहेत का?  या प र थती या 

बाबतीत मी आयु  साहेब तु हांला वारंवार भेटलेलो आहे. आ ण द ा काका साने 
मगाशी हणले क , ब डरांचा पाणी पुरवठा बंद करा. ठक आहे मी बांधकाम 
यवसायीक आहे. कोणी जे ह  म ये बांधकाम करणारा असेल कंवा पाटनर असेल 
कंवा कोणी  डायरे ट ब डर असेल महापािलकेला या ब डरकडुन ७०० ते ८०० 
कोट  . उ प न िमळते. हणजे महापािलके या एकुण उ प नापैक  २० ट के 
उ प न हे बांधकाम परवानगी वभागाचं आहे लोकांना रोजगार उपल ध झालेला 
आहे कुठलाह  ब डर वत:चा एसट पी बांधतो जे पाणी घेतो तो परत वापरात 
आणतो या पा याचं तो रसायकलींग करतो हणजे ३५ ट केच तो  पाणी 
वापरतो. इथे वषय आला क , टँकर लॉबी, ब डर लॉबी याच तु ह  काय करणार 
आहात थोडया दवसांनी ब डर या एनओसी बंद करा, अमुक करा,तमुक करा असं 
काह  पड ामागचं काह  तर  काळबेरं करणार माग या वेळेस या वषयावर चचा 
झालेली होती नां आता हणताय क , २७ टा या बांधणार अहोत मुंबई 
महापािलकेम ये एकह  पा याची टाक  नाह  तर  ेशरनी पाणी देतात ना आप या 
इथं ह  िस ट म का नाह . िनकम साहेब मुंबई म ये पा या या टा या आहेत का?  
मग आप या इथंच का ? यांचा जरा अ यास करा यांचे स आपण फॉलो 
करतोत ना तसंच टाक चं पण करा नां आयु  साहेब या वषयावर वचार 
कर यासारखी गो  आहे.  आयु  साहेब तु ह  बदली होऊन जाल पण आ हांला 
अजुन इथं रहायचं आहे  तांबेनी भारतीय जनता पाट ची सुपार  घेतलेली आहे का? 
महापौर साहेब, तांबेची चौकशी लावा हणजे लावाचं तु हांला तांबेचे सगळे ताप 
मा हत आहेतच एवढं बोलून थांबतो.जय हंद, जयमहारा . 
मा.आशा धायगुडे-शडग–े मा.महापौर साहेब,.आयु  साहेब, मा.सभागृह  मा.महापौर 
साहेब तुम या अिधप याखाली होणार  ह  शेवटची महापािलका सभा, माग या 
जेवढया महापािलका सभा झा या याम ये आपण सवाना बोल याची संधी देवुन 
या शहरा या वकासाम ये तुम या मा यमातून एक महापौर हणुन एक चागं या 
प दतीचे कामकाज केलेले आहे. आपली कारक द खुप चांग या कारची पार 
पडलेली आहे. मी या सभागृहा या वतीने आपले आभार मानते. तुम या कामाचं 
कौतूक करते क , आपण सवाना सामावून घेऊन काम केलं पुढ या काळातील 
आपली राजक य वाटचाल चांगली असो. तुम या मनोकामना या आहेत या पूण 
होवो अशी अपे ा य  करते परंतु आज सभागृहाम ये सु वात झाली आहे   ती 
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पाणी पुरवठया या वषयावर बोलायला कालपासून पाणीपुरवठया या वषयावर 
बात या ये यास सु वात झाली क , दवसाआड पाणीपुरवठा होणार आहे हे ऐकलं 
आ ण  हॉटसअप, फेसबुक  या मा यमातून वेगवेगळया बात या कोणाचं काह  
हणणं असेल तर ते आपआप या प दतीने मांड यास सु वात झाली. आ ण आज 

आपण पेपरम ये बघतोय क , खरंच झालं क  नाह  पेपरला जाह र झा यानंतर 
कळेल, आ ण सोमवार पासून दवसाआड पाणी पुरवठा चालू झाला. ख-या अथाने 
दवसाआड पाणी पुरवठा कर यास सव नगरसेवकांचा वरोध दसत आहे. सवाना 
मा हती असेल माग या काळाम ये जत या दवस दवसाआड पाणीपुरवठा चालू 
होता या काळाम ये आ ह  शहरातील पाणीपुरवठया या त ार  कमी असतील मग 
अनेकांना  पडतो क , आपले धरण पूणपणे भरलेलं असताना आपण दररोज 
पाणीपुरवठा का कर त नाह  याचे टे नीकल कारण कोणाला सांगता येत नाह . 
महापौर साहेब,सकाळ  म हलांचे फोन येतात हणतात क , ताई झाली का झोप, 
बोला क  हण यानंतर अहो ताई एवढा पाऊस झाला, माणसे वाहून गेली तु हांला 
आम या घरात पाणी देता येत नाह  का? मग या व हनींना सांगायचं क , ताई 
असं,असं होत आहे आपली धरणातून पाणी उचल याची यं णा कमी आहे आ ण ती 
कशी वाढवायची यासाठ  यत चालू आहेत अशी उ रे ावी लागतात.  इत या 
सकाळ ,सकाळ  बोलणं श य नसत त हा महापौर साहेब, आयु  साहेब आप याला 
एक वनंती आहे क , या ठकाणी दवसाआड पाणीपुरवठा करणार आहात तर  
याचवेळेस पेपरला हे ह  जाह र करा यावष  खरचं पाऊस चांगला झालेला आहे 

धरणाम ये मोठया माणात साठा असला तर  दरवष  आप याला जतकं पाणी 
उचलणं श य असतं तेवढ  यं णा आपण से टर २३ ला केलेली आहे आ ण तसं 
अस यामुळे कतीह  पाणी आलं तर  आ ण तुमची इ छा धो,धो पाणी उचलावं 
आ ण ते वापरावं हे श य नाह . हे येक नागर काला सांगण श य नाह . हा 
झाला प हला मह वाचा भाग तु ह  हे ह  लीअर करा तु ह   दवसाआड पाणी 
ायचं ठरवलच आ ण सगळया प ाची बैठक घेतली असेल, गटनेते असतील, 

महापौर, प नेते असतील या सगळयामुळे दोनदा  िनणय झालेला आहे आ ण ा 
िनणयानंतर तु ह  परत  पु हा ढळू देवु नका कारण काय होतं कोणताह  िनणय 
तु ह  ५/६ जण िमळून घेतात आ ण यामुळे आम या सार या सव नगरसेवकांना 
वॉडामधील नागर कांना फेस कराव लागतं. कारण याच असे आहे क , तु ह  
हणता दवसाआड तर दवसाआड  तु ह  हणता रोज पाणीपुरवठा तर रोज 

पाणीपुरवठा  तु हांला वाटल क , आठवडयातुन एक दवस पाणीपुरवठा बंद 
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करायचा ते ह  केलं तु ह   तोपयत आम या लोकांना सवय लागायची या 
सगळयाम ये ४/५ म ह याचा कालावधी जातो आ ण हा िनणय तु ह  आम या 
लोकांवर लादता आयु  साहेब तु हांला जे काह  करायचे आहे या यावर तु ह  
ठाम रहा. शहराम ये कती पाणी आहे कती देवु शकता, कशा कारे वतरण क  
शकता क  जेणेक न आम या १३३ लोकांना या नागर कांनी  आ हांला िनवडुन 
दलेलं आहे या मा या नागर कांना ास होणार नाह  अशा कारचं िनयोजन करा. 
आयु  साहेब, तु ह  आता बोलता,बोलता हणले क , मी मा या  अिधका-यांना 
ठामपणाने सांिगतल आहे क , हे काह  बाराह  म हने आ हांला दवसाआड पाणी 
नाह  परंतु हे होत असताना तु ह  सांगा ना साहेब, हे पाणी तीन म ह यासाठ  
दवसाआड देणार आहोत आ ण या तीन म ह याम ये मा या अिधका-यांनी 
असा,असा बदल करायचाच आहे असा का तु ह  िनणय घेत नाह , जसं आ ह  
मोघम बोलतो, पॉलट स या भाषेत बोलतो तसे तु ह  बोलता. आ ह  तु हांला 
सहकाय करतो पण तु ह  २/३ म ह याम ये काय बदल करणार आहात हे सांगावे. 
तुम या बोल यातून आलेलं आहे क , आपण पाणी बायपास करणार आहोत 
बायपासमुळे पाणी ेशर हाय होतो हे सु दा मा हती आहे. आ ण मग तु ह  िनणय 
घेत यानंतर तु हांला  काम करायला  कती कालावधी लागेल जसं आज तु ह  
पेपरला ठामपणाने  सांिगतलं आहे क ,  सोमवार पासून आ ह  दवसाआड पाणी 
सोडणार  तु ह  सांगा क , येथून पुढं तु हांला कती दवस लागेल हे पण सांगावे. 
धरणातील पा याची अडचण नाह , आता धरण भरलेलं आहे मला वाटतं पुढ या 
जुलै,ऑग ला सु दा पाणी ड ब होणार नाह  असं मला मा या अ प बु द ला 
वाटतं. परंतु जर का तुम या सगळया यं णांनी तुम या मागदशनाखाली काम केलं 
तर िन तपणे तु ह  आ हा सवाना सभागृहाला सांगा क , तु ह  आ हांला ३/४ 
म ह याचा कालावधी ा या याम ये आ ह  या,या लाई स टाकणार आहे जे काह  
तु हांला करायचं आहे आ ण हे सगळं के यानंतर आपण पु हा एकदा यापुढे आपण 
कधीह  दवसाआड पाणीपुरवठा करणार नाह . सुरळ त पाणीपुरवठा अशा प दतीने 
पाऊस झाला तर क  शकू असं ठामपणाने तु ह  उ र ा. आज तु ह  दवसाआड 
पाणी देता आमचं काह ह  हणणं नाह  जर आम या नागर कांना ास होणार 
नसेल तर आ ह  तुम या बरोबर आहोत. पण नाह क ास देऊ नका. मोठया 
ब ड ंगम ये पा याचा साठा कर यासाठ  मोठया टा या असतात पण माझा भाग 
हा ६० ट के लमचा भाग आहे यांना रहायलाच  दड बाय दड ची खोली असते 
आ ण याम ये पा याची टाक  ठेवायची, यावर म ठेवायचा अशा पा याम ये 
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आळया घुसतात हे अस या सगळया गो ी आप याला पुढ या काळाम ये पहायला 
िमळतील. पण ठक आहे २/३ म ह यांचा  आहे आ ह  लोकांना सांगू क , 
पाणी भ न ठेवा पण आयु  साहेब तु ह  याला डेड लाईन ा. मोघम कोणी बोलू 
नका इथे आ ह  सगळे बोलतो आ ण आ ह  बाहेर सांगतो क , असं होणार आहे, 
तसं होणार आहे. आयु  साहेब असं करणार आहेत, महापौर असं करणार आहेत 
असं आ ह  सगळं सांगतो या यापे ा पलीकडं आपण केलं पा हजे. मगाशी तु ह  
सांिगतलं क , वॉिशंग सटर बंद करणार, हॉटेलचं पाणी बंद करणार या या 
ठकाणी आपण प याचं पाणी वापरतो. समजा माझं अिधकृत वॉिशंग सटर आहे. 
झाले सांगुन, आज या शहराम ये तुमचं कसलंह  िनयोजन नाह . या शहराम ये 
अनेक आयु  आले, अनेक स ा आ या परंतु आ ह  िनयोजन कर यात कुठं तर  
कमी पडलो आहे.  हे आ ह  सु दा कबुल केलं पा हजे. झालेला उिशर खपु झाला 
पण यापुढ या काळात उिशर होऊ नये हणुन तु ह  सांगा क , शहरा या या 
भागात वॉिशंग सटर टाकता आलं पा हजे आ ण या ठकाणी आमचे एसट पी लँ ट 
आहे तेथून आपण जे काह  पाणी ट केलेलं आहे याची लाईन टाकलेली आहे 
का?  हे पा हलं पा हजे. फ  वॉिशंग सटरच कने शन तोडणार एवढं हणुन 
भागणार नाह . या या बाबतीत सु दा एक ठाम िनणय घेतला पा हजे.  आ ण 
साहेब, तु ह  सांगा २ दवस, ४ दवस, ८ दवस आप याकडे खुप यं णाह  पा हजे. 
तु हांला जर हे करायचं असेल तर एकदम डसीजन या आ ण यावर आपण ठाम 
राह लं पा हजे. जे अनिधकृत हॉटे स आहेत ते रा भर चालू असतात यांना पाणी 
लागत नाह  का? कोणीह  टॅब मारतं आ ण पाणी घेतात, पण या याव न होतं 
काय तु ह  आपलं जाणार चाळ म ये आ ण गर बांच नळकने शन तोडणार पण ते 
कने शन तोडू नका असं मी हणणार ह  नाह . पण जे यवसायीक  लोक आहेत 
जे आमचं पाणी  चो न  वापरतात यांना तु ह  २/३ दवसाची मुदत ा  आ ण 
यानंतर एकह  वॉिशंग सटरला तुमचं पाणी जाणार नाह , एकाह  हॉटेलला पाणी 

जाणार नाह .हे तु हांला श य आहे का? या सगळया गो ीवरती तु ह  टारगेट करा 
याचं यवसाियक कने शन आहे ते न क  तोडा  यांनी रतसर तुम याकडे 

जा तीचे पैसे भ न जी काह  रतसर परमीशन आहे याची अंमलबजावणी करावी. 
एक तर अनिधकृत टप-या चालतातच का? अनिधकत झोपडया कशा टाकतात   हे 
तुम या अिधका-यांना दसत नाह .आ ह  या ठकाणी कोण याह  अिधका-यांच नांव 
घेणार नाह . तु ह  इतके स म आहात पण तु हांला सांगावस वाटतयं क , आपण 
जो िनणय घेतला आहे तो आम या शहरावर लादत आहात. जर का तु ह  या 
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शहराला, नागर कांना सुरळ त पाणी देणार असाल तर आ ह  हे ऍ से ट क  तु ह  
आ हांला सांिगतलं आहे क , हे दोन म ह यासाठ  आपण करणार आहोत पण 
तु ह  याची डेड लाईन सांगा, तु ह  जाह र करा  क ,तु हांला लोकांकडुन  
येतात क , जर का धरणाम ये एवढं पाणी आहे मग तु हांला ते उचलता का येत 
नाह   तु ह  पेपरला जाह र करा क ,  पाणी उचल याची यं णा आपली एवढ च 
आहे यावष  आपलं निशब खुप चांगल आहे क , आप या शहरात पाऊस खूप 
चांगला पडला हणुन पाणी मागते आहे.महापौर साहेब तु ह  आ हांला सांगावे क , 
हा दवसाआड  पाणीपुरवठा २ म हने  कंवा ३ म हने राह ल. मग आमचं हणणं 
काह  नाह . दापोड  हा या शहराचं शेवटचं टोक आहे मग यांना पाणी दे याचा 
आपला अिधकार नाह  का? साहेब ते लोक प यासाठ  पाणी घेतात,धु या 
भांडयासाठ  पाणी घेतात यवसायासाठ  घेत नाह त. हे पण तु ह  ल ात ठेवलं 
पा हजे. यांना पाणी ा यांचा पण अिधकार आहे पहाटे ५.०० पासून मा या 
भागातील बायका फोन करतात. माग या वेळेस तर पहाटे ३.०० वा. फोन कर त 

हो या या हण या क , आताची आता या इथं पहाटे ३.०० वा. पाणी ये याची ह  
वेळ असते का? ५/६ तास लोकांना झोपा येत नाह त. पण हे सगळे गर ब लोक 
असतात हे फ  मा या वॉडाम येच नाह  तर संपुण शहराची अव था आहे.  साहेब 
मला आप या टाक वर ल कमचा-यां या बाबतीत बोलायचं आहे दवसा आप या 
टाक वर महापािलकेचा कमचार  असतो आ ण रा ी या वेळेला जे ठेकेदारांची माणसे 
असतात यांचा पगार १० हजार .असतो आ ण या लोकांनी लोकां या िश या 
खाय या, आमची बोलणी ऐकायची आमची फोन उचलायची आ ण फोन केला क  
यांनी हणायचे ताई आमची डयुट  नाह  ना. साहेब दवसा काह  असो पण 

रा ी या वेळेला पा या या टाक वर हा पगार  माणुस पा हजे.आ ण या या 
मदतीला ठेकेदाराचा  माणुस ठेवु शकतो.   आ ण जो पगार घेतो यांनी घर  
जायचं आ ण पगार यायचा बघा तु ह  पा या या टा या जर फ न या,  
पा या या  टाक खाली गादया,कॉट हे तु हांला सगळं बघायला िमळेल.  आ ह  या 
गो ी बोलू नये हणजे या सगळयांनी आराम केला हणुन ास नाह   आमचं 
हणणं आहे क , पाणी ा आ ण आराम करा यांनी पाणी ायचं नाह  आ ण 

सगळया लोकांनी पहाटे ४.०० वा.पासून उठायचं   आ ण आ हांला सांगायच. यांना 
पाणी दे याची ह  बेिसक गरज आहे. आयु  साहेब आप याला वनंती आहे क , 
वॉिशंग सटर चालतात आ ण टाक वर या माणसांब ल तु ह  खरंच काह  तर  
िनणय या. आम या ांची उ रं आ हांला घरापयत पाठवा. सभागृहात यायचं 
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बोलायचं आ ण पेपरम ये बातमी छापुन यावं अशी अ जबात इ छा नाह . यापे ा 
वेगळा काह  बदल या शहराम ये घडव यास आ हांला िन तपणे आवडणार 
आहे.नंतर मह वाचा  येईल पा याची गळती आपण याच वॉटर ऑड ट का 
कर त नाह  जे मोठ,मोठे वॉल असतात या ठकाणाहून पाणी वाहतांना दसत. 
आपण वॉडातले १०/१५ लाखांचे छोटे,मोठे टडर काढतो या टडरम ये ते वॉल 
रपेअर होऊ शकत नाह त का? इतक  अवघड गो  आहे का? वॉल  रपेअर 
करायची. माग या वष  टडर काढलं होत क , जमीनीखालची जी गळती आहे ती 
शोधायची,अहो जे डोळयासमोर धो,धो पाणी वाहतयं, गळती दसते ती तु ह  थांबवू 
शकत नाह . साहेब ह  गळती कती दवसात थांबवणार हे सांगा आ ण मग पाणी 
कपात करावी. तुमची यं णा प हली ॉपर करा यानंतर पाणी कपात करा साहेब 
दुदवाने सांगावे लागते क , गढुळ पाणी येत, घाण पाणी येत या त ार  आ ह  
तुम यापयत सांिगत या आहेत आ ण अिधका-यांनी सांिगतल क , २४ बाय ७ ची 
लाईन टाकली तर  सु दा आम या लोकांना घाण पाणी यावं लागतय. साहेब एक 
वचार करा तुम या घरात गढुळ पाणी आलं तर तु ह  काय करता एक दवस 
सु दा तु हांला सहन होणार नाह  मला वॉडातली  बाई हणते ताई पाणी गढुळ 
येत आहे ती बाई रोज गढुळ पाणी पते  ती बाई हणते पाणी आ यानंतर रोज 
मला अधा तास पाणी सोडून ावा लागतो. काळं पाणी येत हे अिधका-यांना सांगुन 
झालं एक म हना, २  म हने नाह  तर ६,६ म हने झालेले आहे. गढुळ पाणी येत 
अस यास ते काम कती ायो रट ने केले पा हजे. आज पाणी आले तर उ ा हा 
वषय संपला पा हजे. याबाबतीत तु हाला काय ऑडर ायचे आहेत ते ा. तु ह  
काम करत नाह  असं हण याच काह  कारण नाह  परंतु तु हांला वनंती क .करते 
क , तु ह  जाह रपणे सांगा क , एक दवसाआड पाणी यावर तु ह  ठामपणे रहा 
पण पुढ या कामाचं काय जे पगार  अिधकार  आहेत यां याकडन तु हांला  काम 
क न यायचं आहे. या ना साहेब तु ह  काम क न  आम या वॉडाम ये २४ बाय 
७ ची लाईन टाकली या या आधीची लाईन आहे ती पण चालू आहे, या या 
आधीची एक लाईन होती ती पण चालू आहे. हा एक या शहरातला सगळयात मोठा 

 आहे. एखाद  नवीन लाईन टाक यानंतर जुनी लाईन काढणेत यावी हे 
आ हांला का सांगाव वाटत आ हांला यां या मागे लागावे लागते क , ती लाईन 
तोड ना प हली आ ण मग कळते क , या यावर सगळयांचेच अनिधकृत 
नळकने शन आहेत.  एका ए रयाम ये एका ग लीम ये  ४/४ ठकाण या 
पाईपलाईनचे  पाणी जात आहे आ ण हणुन ख-या अथाने पा याची तुट दसुन 
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येत आहे. असा माझा एक अंदाज आहे. आयु  साहेब, येक वॉडाम ये जे 
जेई,डे युट   इं जिनयर आहेत यांना सांगा क , यांनी आपआपला एक मॅप तयार 
करावा कोण या ठकाणी कती इंची  लाईन टाकलेली आहे जु या लोकांशी चचा 
करा लाईन कुठून चालू करायची आ ण कुठं बंद करायची या यावरती एक ठाम 
िनणय या.महापौर साहेब, माझी आप याला वनंती आहे क ,आमचे जे काह   
आहेत याची उ रं या सभागृहाला दे यात यावी. पुढ या कती दवसासाठ  
आ हांला दवसाआड पाणी देणार आहात आ ह  तर तु हांला सांिगतल होतं क , 
एक दवसाआड पाणी दे याला लोक नाराज आहेत. परंतु शेवट  शहरातील 
नागर कांना यायला पाणी हवं आहे अस सांगा ते ह  करणं गरजेच आहे परंतु हे 
कती दवसासाठ  ठेवणार आहात हे या सभागृहाम ये सांगावे. ध यवाद  
मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह एका 
पेपरम ये असं आलेलं आहे क , कमीशनर साहेब आता ब स झालं साहेब आता 
सवानी मु े भरपूर मांडलेले आहेत. सवानी भरपूर बोलले आहेत मी परत तेच 
बोलून खूप वेळ घेणार नाह . आज प कारांना सु दा वाटत आहे क , कमीशनर 
साहेब आता ब स ्    झालं याचा अथ आपण अंतरमनातन बिघतलं पा हजे क , 
आपण कुठं तर  चुकतोय का?  आ ण जर चुकत असेल तर दु ती कर यास 
काह च हरकत नाह . आ ण हणुन मा.महापौर साहेब मी तुम या जागी असते ना 
एक तर हा असला िनणय घेऊच दला नसता अ जबात चालणार नाह , असंच 
बोलले असते.आ ण मला वाटत क ,मा यापे ा तु ह  जा त डॅिशंग आहात,यंग 
आहात, माट आहात सगळं,सगळं जे काह  आहे ते आज इत या म हला 
बोल यानंतर उ ा पेपरला बातमी ह च येणार आहे क , घरचे आहेर इतके भरपुर 
िमळाले.महापौर साहेब, तु ह  सांगुन टाका क , उ ापासून एक दवसाआड पा याचा 
िनणय बंद, पा याचा तुटवडा होईल यावेळेला बघु. आता म हना हा २०  नो हबर 
आहे. ए ल,मे पयत पाणी पुरतं जुन म ह याम ये पाऊस पडणार नाह  असं कधी 
होईल का? जुलै म ये तर  पाऊस पडेल. साहेब पावसाळा सु  हायला फ  ६ 
म हनेच रा हलेले आहेत. आ ण खरं सांगते साहेब, या तांबे आ ण लडकतची तेथून 
बदली कराच या दोघांना काम जमत नाह  लडकत साहेब २००५ पासून २४ बाय ७ 
या योजनेचे काम कर त आहेत. २००५ ते २०१९ कती वष झालेली आहेत. २००५ 
साली है ाबादला २४ बाय ७ साठ  कॉ फर स झाली या  कॉ फर सला मी 
लडकत,पाणीपुरवठयाचे काह  लोक,आमचे काह  नगरसेवक हणजे सगळे आताचे 
भाऊ आमदार पण होते. हे अिधकार  २००५ पासून २४ बाय ७ साठ  नाचतात 
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आज साल कोणतं आहे १४ वष झालेली आहेत. १४ वषाम ये २४ बाय ७ ची तयार 
होणार   योजना आज तु हांला सांगतात क , एक दवसाआड पाणी पुरवठा करावा. 
वचार करा ना साहेब तु ह , आता माझी भिगनी म हला हणाली क , तु ह  २ 
म ह यांनी तर  आमचं पाणी कपात क  नका १४ वषानंतरह  या अिधका-याना 
काम करता येत नसेल तर यांना हणावं ह आरएस या आ ण खरंच साहेब 
ह आरएस यायला लावा. प ह यांदा यांना कामाची सवय काय होती सकाळ  ८ 
वा.आलेला माणुस रा ी १२ वा.घर  जायचा इतकं िसनसरली काम असायचं पण हे 
काम होतं का काय होतं हे मा हत नाह  आ ह  इत या खोलात गेलो नाह  
कोणा या पसनल लाईफ म ये आ ह  तो माणुस सं याकाळ  ६.०० नंतर तो कुठे 
जातो या याशी आ हांला काह  घेणं देणं नाह . परंतु ज हा आ ह  ऐ कवात होतो 
क ,हे ितथं रा ी १२ वाजेपयत ितथं काम कर त होते. असे हे लडकत साहेब आहेत. 
मग मला सांगा आज यांना गे या १४ वषापासून या शहराचा  सुटत नाह . 
साहेब, मी मागे तु हांला वनंती केली होती क , लाज वाटायचं कारण नाह , मा या 
पे ा लहान वय असले या नगरसेवकाना जर काह  चांग या गो ी येत असतील तर 
मी या याकडनं िशकलं पा हजे. तु ह  आधुिनक काळाम ये जाताय़ मा या 
काळाम ये मा या भिगनी असेल, कंवा एखादा नगरसेवक असेल तर या याकडनं 
िशकणं गरजेचं आहे हणुन मी तु हांला असं सांिगतल होतं क , आजपयत जेवढे 
काह  पाणीपुरवठयाचे अिधकार  आले होते यांची िमट ंग लावा तीन वषापुव  
पाणीपुरवठा यव थत सुरळ त होता  आताच काह  खुप लोकसं या वगैरे वाढललेी 
नाह . आपण नागर कांना वारंवार सांगतो क , तु ह  नळकने शन अिधकृत क न 
या हा तर या शहरातील ामा णक नागर कांचा खरं तर अपमान आहे. कती वेळा 

आ हान करायचं क , अनिधकृत नळकने शन अिधकृत क न या हणुन यानंतर 
जर जाणुनबुजून करत असतील तर आपले अिधकार  / कमचार  ितथे काय 
करतात हे बघायला नको का?  साहेब, रोज पा या या त ार  आहेत आ ण तु ह  
धाडस क  नका क , दवसाआड पाणी सोड याचं हणजे कुठ याह  शहरात तुमचा 
अपमान झाला नाह  आ ण तु ह  तुमचा अपमान या पंपर  िचंचवड शहरातून 
क न घेवुन जाऊ नये अशी माझी तु हांला वनंती आहे.कारण आजपयत या 
अिधका-यांनी कधीह  धाडस केलेलं नाह  दवसाआड पाणी कर याचं, पाणी कपात 
अहो साहेब तु ह  िनयोजन करा नां आज मला सांगा तीन वषापुव  सं याकाळ  
७.०० ते सकाळ  १०.०० पयत पाणी दलं जायचं या यानंतर पाणी कपात चालू 
झाली ७ ते ९ झाल,ंनंतर रा ी ९ ते १.०० झालं यानंतर पहाटेचा ४ ते ५ झालं, 



53 
 
यानंतर सकाळ  ६ ते ७.३० असे पाणी आलेलं आहे. आता दड तासावर पाणी 

आलेलं आहे. या अिधका-यापे ा खालची जी लोक आहेत ती भयंकर हुशार आहेत 
साहेबांनी सांिगतल तेवढंच आ ह  काम करणार खाल या लोकांना पण व ासात 
घेतलं गेलं पा हजे. यांना मा हती आहे क , कुठं पाणी मुरतंय आ ण मा या 
नगरसे वका भिगनी सांगत असतील क ,एकाच ठकाणी दोन,दोन इंची या दोन 
लाईन आहेत अिधका-यांना आ ह  सांगायचं आ ण मग अिधका-यांनी कारवाई 
करायची याला काय अथ आहे का? प हलं कने शन बंद क न टाक आ ह  
तु याकडे येणार आहे ह  प र थती सगळ कडे आहे अ रशा शहर घाणेरडं, 
बकाल,असुर त झालेलं आहे कमीत कमी आप या ह काचं जे पाणी आहे ते तर  
ा. मा या वॉडाब ल सांगायचं झालं तर सगळ कडे त ार आहे शाहूनगर म ये 
हणलं तर एमआयड सीचे पाणी आहे एक दवस पाणी नसेल तर या ठकाणी चार 
दवस  आ हांला सफर करावा लागतो आ ण तु ह  तर दवसाआड पाणी देणार 
हण यानंतर आ ह  काय करायचं. आपण लोकांना कच-या या ड टबीन दले या 

हो या या माणे लोकांना ५,५ हजार िलटर या टा या पण देऊन टाका. महापौर 
साहेब, जाधववाड म ये बठै  घरे खुप आहेत ती लोक टॅ स देतात यांना पाणी 
दे याची जबाबदार  तुमची नाह  का? यांना पाणी यव थत दलं पा हजे. ५,५ 
हजार िलटर या टा या दे याचं टडर काढा यामुळे तर  लोक खुष होतील. आ ण 
हणुन किमशनर साहेब आपण जो िनणय घेतलेला आहे तो अ जबात यो य नाह . 

किमशनर साहेब, तु हांला पुव  लडकत साहेब काह  सांगत होते क ,नाह . 
या दवशी पाणी बंद करतो ती लाईन भरायला दोन ते अड च तास लागतात. २४ 

बाय ७ ह  योजना का आणायची तर दु षत पाणी आत म ये जाऊ नये. आ ण 
लोकांना पाणी दे यासाठ  जो अड च तासाचा वेळ लागतो.तो होऊ नये  कॉक बंद 
झा यानंतर पाईपम ये जेवढं पाणी आहे तेवढं येतं का?  आपलंच पाणी वे टेज 
जाते तर  सु दा आपण दवसाआड पाणी करणार आहात मग हे कुठ या त वात 
बसतं मग प हलं सांगता ते खरं का आता सांगताय ते खरं किमशनर साहेब, 
आ ह  लोकांना कतीह  सांग याचा य  केला तर  लोक तु हांला घरा या बाहेर 
येऊ देणार नाह त तु ह  मगाशी हणले पाणी कपात करणार नाह . किमशनर 
साहेब, दोन दवसाचं जेवण तु ह  एकदाच जेवण करता का हो, मगाशी पाणी 
पताना सु दा तु ह  इत या टाईलने पत होता क , एक घोट पाणी पलं क , 
थांबायचं, एक घोट पाणी पलं क , थांबायचं  मला बरं वाटलं, मला काह  वाईट 
वाटलं नाह  हणजे पाणी सु दा इत या टाईलनं पतो हण यानंतर लोकांना 
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सु दा चांग या टाईलनं पाणी दलं पा हजे नां हे कुठ या त वात बसतय  दोन 
दवसांच पाणी एकदाच देणार दोन दवसाचं जेवण तु हांला करायचे असेल तर ते  
एकदाच करा  पण आपण जो िनणय घेतला आहे तो काह  या शहरात  लागू 
होणार नाह . मा.महापौर साहेब, मी सभागृहा या वतीने वनंती करते क , किमशनर 
साहेबांनी जो काह  िनणय घेतला आहे तो बदला तुम या कारक द तील ह  सुवण 
संधी आहे  शहराने तु हांला ल ात ठेव यासाठ , उ ापासून माई आहेतच आ ह  
यां याकडनं कस काम क न यायचं ते बघु पण आज तु हांला सुवण संधी आहे 

आ ण हणुन तु ह  किमशनर साहेबांना सांगावे  हे काह  होणार नाह . आज 
आ खं सभागृह सांगतय क ,  होणार नाह . मग कोणाचा ह ट आहे फ  आशाताई 
हणा या क , दोन म हने िलहुन ा आ हांला क , दोन म ह यानंतर पाणी कपात 

होणार नाह  २१ वषात जे झालं नाह  ते २ म ह यात काय करणार आहात आ ण 
लडकत आ ण तांबे यांना या कामासाठ  नेमलेलं आहे यांना काढून टाका दुसरे 
लोकं आणा नाह  तर पुव चे जे लोक होते यांना बोलवा बघा पाणी पुरवठा कसा 
सुरळ त होतो. यांना साईडवरती काम कर याची सवयच नाह  आ ण हणुन 
महापौर साहेब, मी तुम या जागेवर असते ना तर एवढया सद यांना बोलूच दलं 
नसत शहराम ये असं काह  होणार नाह  तु हांला दररोज पाणी िमळेल असा िनणय  
महापौर साहेब तु ह  िनणय ा. ए ल, मे म ह याम ये आपण बघु यावेळेस 
लोकांचीह  मनाची तयार  असते. ४० ट के धरणात पाणी असतांना सु दा आ ह  
पाणी कपात कधी केलेली नाह .  आ ण हणुन तु हांला सांगते आज १०० ट के 
धरण भरलेलं आहे यामुळे तु ह  पाणी कपातीचे आदेश  र  करणेत येत आहे 
असे आदेश ा. तुमचा आजचा सुवण अ रातील दवस आहे. सगळेजण टाळया 
वाजवणार आहेत, पेपरवाले तु हांला डो यावर घेतील,नागर क सु दा तु हांला 
डो यावर घेतील हे कौतुक कर यासाठ  नाह  तर या म हला भिगनींसाठ   तु हांला 
हा िनणय यावा लागेल. मगाशी माझे एक बांधव हणाले क , तांबेला कोणी 
सुपार  दली आहे का?  कंवा कसं, तस सु दा आसु शकतं आता या 
िनवडणुक म ये सगळ कडे तेच वातावरण आहे. यांना काय िनवडुन ायचे अशी 
सगळ कडे चचा आहे पण तो वषय या ठकाणी काढायचा नाह . मा.महापौर साहेब, 
हे जे काह  चाललंय ना ते आम या भ यासाठ  आहे पण यासाठ  आ हांला संपुण 
शहराला वेठ स धरायचं नाह . माणसाला माणुसक  कुठे तर  असते. चांगल काम 
के यानंतर जनताह  वसरत नाह . आ ण हणुन महापौर साहेब, तु हांला सांगते 
िनणय बदला एवढ च मी वनंती करते. आज दुपार  १.३० वाज यापासून बोलय 
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आता ४.३० वाजले आहेत ह  काय पा या या वषयावर चचा कर याची प हली 
सभा नाह . हणुन तु ह  हा िनणय बदलावा एवढ च मी तु हांला वनंती करते. 
नाह  तर पुढ या काळाम ये महापौर साहेब आ ण आयु ांचह  काह  खरं नाह .  
एवढचं सांगते जय हंद, जयमहारा   

मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  महापौर 
साहेब, आजची आपली ह  शेवटची सभा आहे. खुप चांगल  काम केलेलं 
अस यामुळे आपण महापौर हणुन या पदावर बसलात  माग या पंचवाष क मधला 
भांडणाचा अनुभव अस यामुळे खाली कतीह  भांडण झाले तर  तु ह  तुमचा धीर 
सोडत न हता चागं या कारे आपण सभागृह चाल वले याब ल तुमचं मनापासून 
अिभनंदन करते आ ण तुम या पुढ ल वाटचालीस शुभे छा देते. आता मंगलाताई 
या हट या यावर िसर यसली वचार कर याची वेळ आलेली आहे. पुढ ल 

िनवडणुका या पा यावरतीच होणार आहेत  आ ण ती यासाठ  होणार आहे क , गेली 
अनेक वष यावर कुठ याह  कारचं िनयोजन न झा यामुळे जशी या 
महापािलकेची थापना झाली, यावेळेस ह  महापािलका  अ त वात आली 
त हापासून िनयोजन झालेलं नाह . भारतातील सवात फा टे ट ो ग िसट  हणुन 
या शहराची न द आहे. दरवष  २५ हजार िमळकती या शहराम ये वाढत आहेत 
आ ण तर ह  यावर िनयोजन नाह . आ ण हणुन मंगलाताई हणतात याम ये 
सु दा त य आहे परंतु काळाची पाऊल ओळखून िन तपणे आपण यो य ती 
पाऊले उचलणार आहात यातलं प हलं पाऊल उचललं आहे  किमशनर साहेबांनी 
एक दवसाआड पाणी दे याचा जो िनणय घेतला आहे. जे काह  देणार असाल ते 
चांगल ा, जा त वेळ ा, लोकां या त ार  येऊ देवु नका, तुम या अिधका-
यावरती वचक ठेवा, यांना कामाला जंुपा, यां याकडनं काम क न या ते खरंच 
जागेवरती आहेत क  नाह  हे बघा जी काह  काडा  योजना कामाला लावली   
यावेळेस आ हालंा सांिगतलं गेलं क , हे तुम या मोबाईलवरती दसणार आहे मी 

नगरसे वका आहे मा या मोबाईल वरती दसणार क , मा या भागातील पा याची 
टाक  कती ट के भरलेली आहे वॉडातली सफाई चालू आहे क  नाह , लाईट 
नस यामुळे पाणी येत क  नाह  असं सगळं आ हांला व न दाखवलं काडा 
योजना आणली आ ह  शासनाला कुठंह  आडवलं न हतं.या सभागृहाम ये 
पा यासाठ  अनेक वेळा आरडाओरड झालेली आहे. आंदोलने झालेली आहेत, 
र यावर आंदोलने झालेली आहेत. सगळ  नाटकं झालेली आहेत हे सगळं कर त 
असताना आमची फसवणुकच झालेली आहे. साहेब, आ ह  या वषयातले त चं 
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नाह ,आ हांला कळतंच नाह . पाणी कती ेशरनी येते, कती वेळात टाक  
भरते,पाईप भर यास कती वेळ लागतो चढावरती पाणी कसं जात, उतारावरती कसं 
जातं अिधकार  जसं सांगतात तसं आ ह  या ठकाणी पोपटासारखं बोलतो. एका 
वेळ  चढावरती पाणी जात नाह  हणतात आ ण दुस-या वळेेस सांगतात क , पाणी 
धो-धो वाहतंय आ ण आ ह  वचार यानंतर सांगतात क , पाईपलाईन भरली 
हणुन पाणी धो-धो वाहत आहे. आ हां लोकांना पण कळून चुकलेलं आहे क , 

नगरसेवकांना काह  कळत नाह . तुम या या िनणयाचं वागत कराव क  िनषेध 
कराव या धा मन थत आहे. पण चांगल काह  तर  करणार यावर व ास आहे. 
आ ण हणुन तु ह  जो िनणय घेतलेला आहे तो पुढे काह  तर  चांगल क  शकाल 
अशा हशोबानीच घेतलेला आहे. आ ण हणुन मी तुम या पाठ शी उभी रहाते. 
तु ह  हे कती दवस ठेवणार आहात याची एक डेडलाईन दे यात यावी. उ हाळा 
होता यावेळेस पा याची टंचाई होती हे सगळं आ ह  समजुन घेतल आहे. कोणी 
तुम यावरती नाराज नाह . परंतु आता पाणी असताना सु दा  आपण एक 
दवसाआड पाणी पुरवठा कर याचं धोरण आखलेलं आहे पण या आखले या 
धोरणामुळे लोक हणतात क , यावष  लोक वाहून गेली तर  सु दा तु ह  लोकांना 
पाणी देवु शकत नाह  का? मग काह  ठकाणी खरंच आपलं पा याचं िनयोजन 
चुकतंय का? या अिधका-या या भरवशावर इतक  दवस महापािलके या पा याचा 
गाडा हाकत होता ामु याने याम ये तांबे असतील,लडकत असतील यांना आ ह  
त  समजतो. लडकतला तर आ ह  त च समजतो. आ ण मला अस ंवाटत क , 
एखादा माणुस चांगला काम कर त असेल  तर आपण या या पाठ शी उभं राहू ते 
ह  आ ह  बघीतलं आहे. पण हे सगळं क न यं णा सुधार यासाठ  खरंच काय 
य  केले आहेत आ ण ते य   दसले पा हजेत. २४ बाय ७ योजनेला सगळया 

नगरसेवकांनी यावेळेस आ हांला खरंच काह  कळत न हतं आ ण आजह  आ ह  
सांगतो क ,आ हांला यातल कळत नाह .  तु ह  सांिगतलं योजना चांगली आहे 
२४ तास पाणी असणार आहे यावेळेस दलीप बंड असतील, ीकर परदेशी 
असतील,आिशष शमा असतील जे,जे आयु  ते आम यापे ा जा त िशकलेले 
असतात, हुशार असतात यांना वेगळं काह  तर  क  शकतात यावर आ ह  व ास 
ठेवतो. तु ह  २४ तास पाणी देणार हणुन ह  योजना आणली ती योजना 
आणताना २०१६ साली याची वकऑडर झाली आज ती योजना आण यानंतर ती 
पूणपणे काया वीत होत नाह . अनेक नगरसेवक या ठकाणी खोडा घालतात, ास 
देतात जेसीबी लावला नाह  तोपयत तर नगरसेवक येऊन थांबतो काम थांबवतो 
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आ ण हे शासनाला सगळयांना मा हती आहे याची काय इ छा आहे हे ह  
मा हती आहे. या यावर आपण कारवाई कर त नाह . मग ह  योजना आणली 
कशाला कोणी आणली हे मह वाचं नाह . पण या शहरासाठ  आणली होती आ ण 
ह  योजना जर बंद होत असेल, ते काम अनेक दवस रखडत असेल तर  मग या 
खोडा घालणा-या नगरसेवकांना  आपण  जे सामा जक कायकत आहेत सामा जक 
कायक या या नावाखाली जे,जे दादािगर   करतात, काम थांबवतात या यावर 
तु ह  उपाययोजना का कर त नाह . एकदा कोणाबरोबर तर  तु हांला भाडंण यावच 
लागेल. आ या शहराला तु ह  वेठ स धरलेलं आहे. गटने यां याच बैठक त तु ह  
िनणय घेतला आहे पा याचा  हा यां याच भागात होता का? सगळया 
नगरसेवकांना ऍटो ल टरला बोलवायला पा हजे होतं. यांच काय मत आहे हे 
समजुन यायला पा हजे होतं. यावेळेस तु ह  एखादा पॉलीसी डसीजन घेता 
यावेळेस या भागातील ितिनधी व करणा-या सगळयांचा अिधकार आहे. यां या 

माथी तु ह  काय लादता. आ ण ते जर तु ह  कोणाला मा हतीच पडू दलं नाह . 
आ ह   तर फ  पेपरलाच वाचलं तु ह  जे करता तेच आ ह  पाहतोय. आ हांला 
सु दा कळतंय पण केवळ तुमचा मान ठेवायचा हणुन आ ह  कुठे वादात पडत 
नाह . तु ह  िनणय घेतला आहे ठक आहे १/२ म हने यासाठ  घेतला आहे पण तो 
कशासाठ  घेतला आहे ते सांगा. आ ण कती दवसासाठ  घेणार आहात ते सांगा. 
आ ण कायम ठेवणार असाल तर मग २४ बाय ७ योजनेचं काय करणार आहात 
१५० ते १७५ कोट चं टडर केलेल होतं  ते करायचं कारण  काय?  या कामाची 
मुदत संपलेली आहे आजह  ते काम रखडलेलंच आहे ते काम पूण होत नाह . ा 
ना या कामाला टारगेट, कोण नगरसेवक आडवा आला तर याला दंड करा एखादा 
उघडा पाडा काय फरक पडतो. हणजे एक  तर काम तर  पूण करा. यात भर 
हणुन क  काय माग या ८/१० दवसापुव चा वषय वाचा सगळे पाईप गोळा क न 

आणायचे याच ८०/८५ लाखाचं टडर करतो आहे. हणजे तु ह   ऑलरेड  
वकऑडर दलेली होती. जथं पयाय संपलेले आहेत ितथं १५० ते २०० कोट  .वाया 
गेलेले आहेत ते पाईप सडलेले आहेत अनेक वष पडून आहेत ते उपयोगात येतील 
कंवा नाह  हे मा हत नाह  पण या पाईपची लॅब मधुन टे ट ंग क न या. आ ण 
या याम ये जे,जे अिधकार  जबाबदार आहेत यां याकडुन पैसे वसुल करा. आता ते 
पाईप गोळा कर यासाठ  टडर काढायचं या पाईपचं काय लोणचं घालायचं आहे 
का? आ ण हे पाईप कुठं वापरणार आहात तर दुसर कडे कुठ या योजनेवर  
वापरणार असाल तर यांना न याने पैसे दलेले आहेत याच काय? नेमकं काय 
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करायचं बंद पाईपलाईनमधुन पाणी आणायचं, शेतक-यांचा  सुटला पा हजे. 
िन तपणे  सुटला पा हजे. तु हांला जे काम करायचं आहे या यावरती काम 
कराय या आधी पाईप गोळा करायचे कशासाठ  कोणच उचलून नेत नाह  याला 
गोळा करायची घाई कशाला करता ते समजत नाह . आ ण का करतोय ते कळत 
नाह  करतोय कशासाठ  ते तर  आ हांला सांगा. खरंच योजना बंद करणार आहात 
का?  मा.महापौर साहेब,आयु  साहेब अनिधकृत नळकने शन आपण तोडणार 
आहात जे अनिधकृत नळकने शन आहेत यां यावर कारवाई  करा  कंवा कारवाई  
करायची असेल जे काह  करायचे असेल तु हांला ते करा माझी तु हांला   वनंती 
आहे क , लोक अनिधकृत बांधकाम अिधकृत क न घे यासाठ  येत नाह त. तु ह  
जा, या ठकाणचे थािनक नगरसेवक बोलवा,अिधकार  या, या ठकाणचा स ह 
करा आ ण एक,एक भाग या यांचे अनिधकृत बांधकाम आहेत यांना नोट सा 
ा,लोकांना जागृत करा, लोकांना सांगा, काह  तर  सांगा एवढ  चांगली योजना 

आणली याचीह  वाट लागली. ते ह  होत नाह . जर का तु ह  अनिधकृत 
नळकने शन तोडलं तर तो काय पाणी पणार नाह  का? तो कोणा या तर  घ न 
पाणी घेणारच आहे नां, याला पयाय काय आहे. पयाय जर चांगला असेल  तु हांला 
जे यो य वाटतं, जे सुटसुट त वाटतं ते तर  करा. आपण काह च कर त नाह . 
अनिधकृत नळकने शन अिधकृत कसे होतील, यांनी तर पाणी वापरलेलंच आहे 
यां याकडून रे ह यु कसा जमा येईल यासाठ  य  करावा. यांना माझं 

अिधकृत नळकने शन झालं पा हजे असे वाटते यांना तु ह  अिधकृत क न 
घे यास सांगा नां. येक भागातील ४ नगरसेवकांना बोलवून १/२ म ह याम ये 
अिधकृत नळकने शन क न या. जतके अनिधकृत नळकने शन आहेत याची 
याद  तुम याकडे आहे यांना नोट सा ा आ ण यांना या,या तारखेपयत अिधकृत 
नळकने शन क न  घे यासाठ  यांना डेडलाईन ा या या उपरह  ते आले नाह  
तर यां यावर कारवाई करावी. पण आपण हणतो यांनीच यावं असं होत नाह . 
कोणी तर  पुढं जावं. जर का वषाला २५ हजार िमळकती वाढत असतील आ ण 
वषाला  १ लाख लोकसं या वाढत असेल तर पा याचा  या यापे ा जट ल 
होणार आहे. कारण नवीन आपण काह च कर त नाह . वॉटर युजसाठ  आपण 
काह च केलेलं नाह  आ ण वॉटर युजसाठ  आपण या, या योजना आणणार 
हणत होतो या यावर आज कारवाई चालू आहे. मगाशी हटले क , आ ह  सगळे 
ब डर लोक एसट पी चाल वतो. कती ठकाणी एसट पी चालू आहे बघा बरं. 
ब ड ंग परमीशनचे िसट  इं जिनयर कुठे गेले आहेत या, या ठकाणी तु ह  
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एसट पीची पॉवर डेलीगीट केली होती या ठकाणी एकह  एसट पी चालू नाह  जाऊन 
बघा तु ह ,आ ण मग यां यावर तु ह  काय कारवाई करणार आहात. काह च नाह  
नां, नुसताच आपण कारवाईचा धडाका लावणार असु तर तेह  चालत नाह . तु ह  
चुक चं करताय असंह  आमच हणणं नाह .याम ये सगळयात मह वाचं हणजे 
आपण या २४ बाय ७ या या लाईन  टाकले या आहेत याचे नकाशे 
आप याकडे आहेत. तुम या,आम या इथं ऑ फसम ये वॉटर युर फायर 
मागवा,वॉटर युर फायर मागवा असे अनेक ऑ फसम ये मागवतात. याचे जेवढे 
कारखाने असतील ते चेक करा आपण यांना खरंच पाणी बील हे कमिशयल दराने 
लावतो का? या ठकाणी गाडया धुवतात या ठकाणची प र थती काय आहे ते 
बघा मा याच वॉडाम ये ५/६ ठकाणी वॉिशंग सटर चालू आहेत. या ठकाणी 
प याचं पाणी वापरतात एका रा ीत नळकने शन होतं  यां यावर कारवाई 
करायची हणले तर ते ह   होत नाह . या यावर आपण काह  तर  कारवाई  केली 
पा हजे. आ ण कारवाई करायची हणजे पोलीस कारवाई होईल काह  तर  कारवाई 
करावीच लागेल नां. मा.महापौर साहेब, मा.किमशनर साहेब एकदा लाईट गेली क , 
२/३ दवस पाणीपुरवठा व कळ त होतो. तु ह  समसमान पाणीपुरवठा करताय 
पण एका लाईनसाठ  दुसर कडचा पाणी पुरवठा व कळ त करणात आहात का? 
दुस-या दवशी  पाणी दे याची वेळ  आहे या ठकाणी पाणी जाणार नाह . आ ण 
मग व कळ तपणा येतो. या यासाठ  काय करता येईल. हणजे आपले रावेतला 
पंपींग टेशन आहे या पंपींग टेशनला आप यासाठ   २४ तास १२ म हने लाईट 
गेली नाह  पा हजे. एका िमनीटांसाठ  सु दा गेली नाह  पा हजे. तर तशी काय 
यं णा आप याला करता येईल का? तुमचे अिधकार  ओळखीचे आहेत, यां याकडे 
जा, यांना भेटा मग काय करता येईल का ते बघा  आ ण मग तु ह  करणार 
असाल तर आमचे काह ह  हणणे नाह . जेणेक न तु हांला या रोषाला बळ   पडावं 
लागणार नाह . काह  ठकाणी रा ी १२ वा., १ वाजता पाणी येत. साहेब, कुठ याह  
प र थतीत एक हयुमन िलग हणुन आपण या याकडे पा हलं पा हजे. 
या याकडे ल  दलं पा हजे कती वाजता पाणी सोडायचं आ ण ते आपण पहात 

नाह  आ ण हणुन या याकडं िसर एसली ल  दे याची गरज आहे. आपण एक 
दवसाआड पाणीपुरवठा कर या या संदभात आं ा धरण, देहुगावचा धरण बांधतोय 
मला मा हत नाह  क , याला कती दवस लागणार आहेत. एक कडे पाणी येणार 
आ ण दुसर कडे लोकसं या वाढणार हणजे जे शहर सुजलाम सुफलाम होतं ते 
पंपर  िचंचवड शहर एका वेगळया दशेनं जाणार आहे. कारण या याम ये िनयोजन 
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नाह . िनयोजनाचा अभाव आपण सगळं िनमाण क  शकतो पण पाणी िनमाण क  
शकत नाह . िसर यसली कोणच वचार कर त नाह . नवीन बांधकाम १०० ट के बंद 
करता येणार नाह त. कारण यांनी तुम याकडे डे हलपींग चाज भरलेला असतो. 
कसं बंद करणार सांगा आप याकडे फिन सचा मॉल येतोय याला कुठून पाणी 
देणार सांगा.  माझी प ने यांना वनंती आहे क , तु ह  जो काह  िनणय घेतलेला 
आहे तो पूण वचाराअंती घेतलेला असेल यावर आ ह  व ास ठेवतो पण या 
पा यासाठ  तु ह  हे करणार असाल तर अिधका-यांनाह   स  ताक द ावी आ ण 
कायम व पी असंच ठेवणार असाल तर तशी मानिसकता नागर कांची आ ण 
नगरसेवकांची पण करा. आ ण कुठं चुकतंय या यावर एकदा रे फाईड करा.  
अिधका-यांना वनंती आहे क , नवीन काह  करता येईल का ते बघा जुने जे लोक 
रटायड होऊन गेलेले आहेत ते ह  बघा यांना खुप गो ी मा हती हो या. मला 
मा य आहे क ,२००७ ला जी लोकसं या होती ती २०१९  ला वषाला एक लाख 
हणजे १० वषात १० लाख लोकसं या हणजे जवळपास १३ लाखांनी लोकसं या 

वाढलेली आहे. यामुळे िनयोजन हे कोलमडणारच आहे पण तर ह  यात या यात 
आप याला कती चांगल करता येईल या याकडे ल  ा  जा त पैसे अस यानंतर 
उधळ यानंतर संपत असतात पण पाणी जा त आहे आ ण ते उधळणार असाल तर 
ते सु दा संपणार आहे याचं भान आ हांला   आहे हणुन आ ह  तुम या बरोबर 
काह  अंशी तुम याबरोबर आहोत. काह  अंशी हा श द परत एकदा यासाठ   वापरते 
क , या यावरती  तु ह  जर यो य िनयोजन नाह  केलं तर लोकां या रोषाला 
आ हांला बळ  पडावं लागणार आहे मगाशी मंगलाताई हण या क , आम यासाठ  
चांगलंच आहे तसं जर हटलं तर राजक य या ते यो यच आहे. कारण पुढचं 
इले शन हे फ  पा यावरतीच होणार आहे. आ ण पाणीटंचाई ह  कृ ीम आहे. हे 
मी आज नाह  बोलत गेली अनेक दवसापासून बोलत आहे. ह  कृ म पाणी टंचाई 
आहे ती मु ामहून केली जात आहे. मु ामहून पा याची वेळ कमी जा त केली जात 
आहे. जो वॉ ह आहे या या आटया वेगळया कारे फरव या जातात काह  
नगरसेवक दांडगाई करतात. काह  लोक दांडक घेऊन बसतात. इं ायणीनगर 
भागातील पाणी वेगळया भागाम ये घेऊन जातात. नेलं नाह  पा हजे असं नाह  
यां यासाठ  टा या बांधले या आहेत  तशा टा या या या भागात सु दा 

बांध याचा य  करावा. आ ण या या भागातील नागर कांसाठ  या या 
नगरसेवकांनी टा या बांध याचा य  करावा. कारण यांना या भागातील 
नागर कानी लोक ितिनधी हणुन िनवडुन दलेल आहे. परंतु यां यासाठ  तु ह  
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दुस-या ठकाणचं पाणी हे देणार असाल आ ण या दादािगर ला शासन जर बळ  
पडतं असेल तर गाठ आम याशी सु दा आहे. आ ण मग इले शन जसं यांच आहे 
तसं आमचं पण आहे. आ ह  पण काय ग प बसणा-यापैक  नाह . आम याकडंच 
पाणी पळवून दुसर कडे नेणार असाल तर आ ह  सु दा र यावर उतर यािशवाय 
राहणार नाह . या भागात टा या आहेत या भागातील नागर कांची गरज 
ओळखून आपण टा याचं बांधकाम करतो. तुम या भागात तुम या अिधका-यांना 
सांगा. येक वॉडातले नगरसेवक असतात. एखादया वॉडात पाईपलाईनचं काम 
असेल,टाक चं काम असेल तर या वॉडातील चारह  नगरसेवकांना वचारा. सांगा, 
वचारा क , ताई असं,असं ठरतंय क  का?  करता येईल का? सकाळ  १० 
वा.सांगणार ११ वाजता उ घाटन आहे हे बंद करा. यांना समजुन सांगा नगरसेवक 
वरोधी प ाचा असला तर  याला मान ा लोकांनी िनवडुन दला आहे याचं मान 
राखणं तुमचं काम आहे. यामुळे या याकडे ल  ा मा.महापौर,मा.प नेते 
असतील या सभागृहाचे पदािधकार  असतील आ ण सगळयांना आप याला वनंती 
असणार आहे एकदा किमशनर साहेबांनी िनणय घेतलेला आहे १/२ म हने काय 
करतात ते बघु. तुमचं काय मत आहे ते ऐकु ा,बघु ा या यावर काय 
अंमलबजावणी होते कारण आ ह  तुम या बरोबरच आहोत तु ह  या शहरासाठ  
काह  तर  चांगलच करणार हणुन आ ह  तुम या सोबत आहोतच आ ण जी काह  
सोशल िमड या तुम याब ल वाईट बोलतात ऐकुण पण सहन होत नाह  या यावर 
देखील आपण िसर यसली वचार करावा. आ ण चांगल काय करता येईल याचा 
आपण िन त वचार करावा. तु ह  जे काह  करणार आहात याची डेडलाईन 
ठरवून ावी एक दवसाआड पाणी कती दवस देणार आहात. आ ण रे युलर देवु 
शकणार नसाल तर डायरे ट सांगा. लोकसं या इत या पट ने वाढलेली आहे आज 
पाणी इतके उचलतो  यापे ा जा त परवानगी घेतली नाह  असं हण यापे ा 
मागणी केलेली नाह  कंवा पुढ या ३० वषापयत आपण इतकंच पाणी उचलू शकतो 
असंच राहणार आहे आ ण असंच मी करणार आहे मा याकडे पयाय नाह  असं 
ठणकावून सांगा तु हाला २/४ दवस लोक वाईट बोलतील पण हळूहळू 
वकारायला लागतील. कारण चांगल काह  करायला आणल तर वकारायला वेळ 

लागतो. आ ण िन तपणे या शहराची जनता हुशार आहे क , आप याला 
िन तपणे वेळ देईल. याबाबतीत मा या मनात मा  ितळमा  शंका नाह . परत 
एकदा सांगते आपण एक दवसाआड केले या पाणीपुरवठयासाठ  पाठ ंबा देत पण 
तो कधीपयत असणार आहे आ ण क  शकत नसाल तर  एकदा यां याकडनं 
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वचा न या. नसल तर जे आहे ते तर वकारावं लागेल. नवीन बांधकाम तु ह  
रोख ूशकत नाह . अनिधकृत नळकने शन तु ह  कतीह  मनात आणलं तर  तोडू 
शकत नाह . कारण तु ह  आजपयत अनिधकृत नळकने शन या बाबतीत एकह   
पाऊल उचललेलं नाह . तु हांलाच उचलावं लागणार आहे यांचे जे अनिधकृत 
नळकने शन आहेत ते अिधकृत क न या. जे काह  कमिशयल पाणी 
वापरतात,इंड यल म ये वापरतात यांच काय हणणं आहे ते ऐकुण या आ ण 
खरंच चो न पाणी वापरतात क , काय हे बघा आ ण वापरत असेल तर कने शन 
तोडून टाका आ ह  अ जबात पाठ शी घालणार नाह . आ ह  तुम या बरोबर थांबू 
पण बदनामी होत आहे  हणुन आ ह  तुम या पाठ वरचा हात काढणार नाह . 
आ ह  तुम या बरोबर थांबणार आहोत. पण तु हांला जो काह  िनणय यायचा 
असेल या िनणयावर ठाम रहा.ध यवाद. 
मा. बापु उफ श ु न काटे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  
गेली ३.३० तास या पाणीपुरवठयावर चचा चालू आहे. या पा यामुळे शहरातील 
राजकारण पेटलेलं आहे. गे या अड च वषाम ये सभागृहाम ये जा तीत जा त 
पा या या वषयावर चचा झालेली आहे. इ ा चर  डे हलपमट ब ल बोलले 
असेल,कधी नागर कां या ाब ल बोलले गेले असेल, अनिधकृत बांधकामाब ल 
बोलले असेल,िश ण वषय असेल, डा वषय असेल या यावर देखील कधी चचा 
झालेली नाह . कारण हा एकदम मह वाचा  आहे. या याम ये आतापयत तर  
माग या वेळेस पण स ाधार  होते,आता पण स ाधार  आहेत हा वषय नाह . याला 
सव वी जबाबदार पाणीपुरवठा  वभाग आहे. हे तर तु हांला मा य करावंच लागेल. 
गेली ४ म हने आ ह  सगळे सद य या वषयावर वारंवार चचा कर त आहोत. 

येक वेळेस सांिगतलं गेलं क , नगरसेवकांना या यांची एक किमट  तयार 
कर यात यावी यां यापयत काह  गो ी तु ह  मांडणार काह  बदल होत नाह  
आप याकडे बरेचसे अिधकार  असे आहेत क , आपण जर यांना हणले 
आम याकडे पाणीपुरवठा चांगला करा तर पाणीपुरवठया या  कुठ याह   अिधका-
याने िनणय घेतलेला नाह . याम ये आपण िनणय घेतला पा हजे. माग या वेळेस 
आपण काय िनणय घेतला होता क ,बांधकाम परवानगी वभागातील काह  डे युट  
इं जिनयर, जे.ई. थाप य वभागाचे काह  अिधकार  यांना पाणीपुरवठा 
वभागाम ये घे यात यावे पण असं झालेलं नाह . आपण काल जो िनणय घेतलेला 
आहे शहरात पाणी टंचाई नाह  पाणीपुरवठयाचे इ वल ड युशन  होत नाह  
हणुन तु ह  हा िनणय घेतलेला आहे. आ ह  तु हांला पूण पाठ ंबा दलेला आहे. 
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महापौर साहेब, पाणीपुरवठयाची प र थती ह  दोन म ह यात सुधारली पा हजे. 
नाह  तर आ ह  वषय तुम याकडे मांडतोय लोकांनाह  वाटतंय क , धरण १०० 
ट के भरलेलं आहे यामुळे पाणी कपात होणार नाह . नगरसेवकांनी तु हांला 
सांग यापे ा अिधका-यांनी याचा अ यास करावा. या याम ये तु ह  ब-याचशा चुका 
सांिगतले या आहेत. साहेब, आजपयतची अनिधकृत बांधकाम असतील, नळकने श 
असतील,  कुठ या नगरसेवकांनी सांिगतल आहे क , कारवाई क  नका हणुन 
या ठकाणी इलिलगल कने शन घेतो, कुठलाह  य  ५०० के.फुटाचा  बांधकाम 

कर त असेल तर तो याचा मॅप कशाला आणुन देतो. याम ये कुठ या 
जे.ई.डे युट वर तु ह  कारवाई केली. शहरात कतीह  पाणी आलं तर  काह  होणार 
नाह  मा या मा हती माणे काल तु ह  सांिगतले आहे क , ५१ हजार कने शन असे 
आहेत क , या कुटंूबाला ५४० िलटर पाणी पा हजे असले तर याला १५०० िलटर 
पाणी िमळतयं आ ण ते कुटंूब तुम यापयत येत नाह . हे जर तु हांला मा हत 
असेल तर तु ह  का कारवाई केली नाह .आता तु ह  दोन म हने दवसाआड पाणी 
सोडणार आहात यानंतर तु ह  अिधका-यावर काय कारवाई करणार आहात. आ ह  
अिधका-यांना अित मणवर कारवाई होणार का अस हण यानंतर अिधकार  
हणतात क , पोिलस यं णा  नाह , गाड  नाह   असं हण यानंतर तु ह  काय 

ऍ शन घेणार साहेब, माझी आप याला एक सूचना आहे क , आपण थाप य 
वभाग असेल, ेनेज वभाग असेल, बांधकाम परवानगीचे अिधकार  असतील 
यांना आपण ऍड शनल चाज हणुन पाणीपुरवठयाचा दला पा हजे. जोपयत 

मुबलक पाणीपुरवठा होणार नाह  तोपयत यांना सोडू नका. मा.महापौर साहेब, 
मा या काह  सूचना आहेत गेली ४ म ह यापुव  तु ह  हेच सांिगतलं होत 
या याम ये काह  बदल झालेला नाह . तु ह  िनकम साहेबांना, तांबे साहेबांना 
वचारा एक म ह यापासून सकाळ  ७ ते ८ पयत   ते कधीच फोन घेत नाह त. 
एक तर दुपार  १२ ते १२.३० पयत झोपेतच असतात यानंतर फोन यायचे. साहेब 
यांना काम करायचं नसेल तर यांना घर  बसवा. याम ये खरंच बदल हवा असेल 
तर दोन म ह यात हा ॉ लेम सोडवावा लागले. या यानंतर तु हांला जे करायचं 
आहे ते करा या शहराचा सवात मह वाचा  आहे तो पा याचा या याम ये तु ह  
आ हांला काह  आ ासन दलेले आहेत यामुळे खूप बदल होतील असे वाटत नाह . 
मा या मा हती माणे गे या अड च वषाम ये एकाह  अिधका-यावर कारवाई केललेी 
नाह . येक वेळेस ते तु हांला काह  तर  सांगतात आ ण आ हांला काह  तर  
अडचणी सांगतात आप या काह  अिधका-यांना वॉल सु दा मा हत नाह त. आता 
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याबाबतीत मला काह  खोलात जायचं नाह  ते तु हांला मा हती आहे. याबाबतीत 
तु हांला भरपूर मा हती आहे. मंगलाता नी सािंगतले क , धरणात ४० ट के पाणी 
असताना सु दा कधी पाणी कपात केलेली नाह . हा स ाधार  आ ण वरोधकाचा 
वषय नाह . हा सगळयांचा वषय आहे. शहराला मुबलक पाणी िमळालं पा हजे, 
नागर कांना पाणी िमळालं पा हजे. यासाठ  तु हांला जी काह  मदत लागेल यासाठ  
आ खं सभागृह तुम या बरोबर आहे. आ ण मग याम ये अनिधकृत बांधकाम 
असतील, अनिधकृत नळकने शन असेल या यावर कारवाई करावी. आयु  साहेब 
आ ह  तु हांला २ म ह याचा अवधी देतो या दोन म ह याम ये   प र थती 
सुधारणेत यावी ध यवाद.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  
आयु  साहेब मगाशी आ ह  सांिगतले क , आ ह  तुम या बरोबर आहे. परंतु 
आम या दापोड या  एवढयाशा छोटया वषयावर बोलायच नसतयं परंतु  सांगतेय 
मा या दापोड म ये एकच टाक  आहे खाली संपात पाणी येऊन वर पीकअप होऊन 
पाणी टाकतो. ह  आमची दवसभराची यं णा चालू आहे.  तुम याकडचं आता सु दा 
एकावेळचं पाणी येणं सु दा ऍटोमेट क बंद झालं काय झालं मा हत नाह . आ ण 
नंतर लाईट गेली पण आ ह  काय केलं पा हजे. या ठकाणी जनरेटर बसवायला 
पा हजे. जनरेटर बसवा हणुन नगरसेवकांनी प  ायला पा हजे का? ितथं आधी 
संपवेल तयार करा हणुन आ ह  सांगायचं का? संपवेल तयार के यानंतर 
या ठकाणी पाणी साठा तयार होईल. या दोन गो ीसाठ  जर तु हांला टाक  बांधता 

नाह  आली तर  चालेल कारण टाक साठ  पाणी पा हजे परंतु दापोड साठ  वर त 
िनयोजन कसं करता येईल यासाठ  य  करावा यासाठ  वनंती करते. आ ण 
पुढ या ८ दवसांम ये दापोड चे दो ह  वषय वचारात घेऊन संपवावे.  

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, महापौर 
साहेब  खरं तर तुमचं अिभनंदन करतो क , तु ह  महापौर झा यापासून खुप 
चांग या प दतीने सभागृहाचं कामकाज चाल वले आहे. शहरातील सव ांना 
आपण याय दलेला आहे. कुठं तर  मी तु हांला मतदान के याचं साथक झालं 
याच समाधान वाटते. परंतु तु ह  जाता,जाता जो िनणय घेतलेला आहे यामुळे या 
शहरातील जनता न क च खुष नसणार आहे. कुठं तर  सवसामा य नागर कांचा 
न क च वचार केला पा हजे. आज शहराम ये जर का तु ह  पा हलं तर सवानी 
तेच सांिगतलेलं आहे यामुळे परत तेच,तेच बोल यात काय अथ नाह . पण कुठं 
तर  नगरसेवकांच हणणं ऐकुण या नां आपले सगळे िम  आहेत आ ण मुख 
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नेते हणुन आपण या खुच वर बसलेले आहात या सव गो ीचा वचार क न 
न क च आयु  साहेबानंी जो काल िनणय दलेला आहे तो िनणय मागे घे याची 
गरज आहे. सवात मह वाची गो  हणजे अशी आहे क , काल ज हा तु ह  सव 
गटने यांची बैठक बोलावली यावेळेस मला अस वाटलं क , ह यातून एक दवस 
पाणी बंद कर याचा िनणय घेतलेला आहे तो िनणय मागे घेतला असेल असे वाटले 
होते. परंतु तु ह  आ हांला सांिगतलं क , परत एक दवसाआड पाणीपुरवठा करणार 
आहे सवात मह वाची गो  हणजे अशी आहे क , दूर ी असताना यावेळेस 
पवना बंद जलवा हनीचं काम चालू झालं होतं मी माजी महापौर िनतीन काळजे 
आ पा यांचे अिभनंदन कर न क , यानंी जी गो  झाली नाह  ती ऍ से ट केली. मी 
तु हांला न क च सांगू इ छतो क , ज हा आपण नगरसेवक झालो त हापासून 
भ व याम ये पाणीटंचाई होणार आहे या वषयी तु ह  संबंिधत अिधका-या बरोबर 
एक िमट ंग घेऊन यावर काय उपाययोजना करता येईल याबाबतीत आपण कधीच 
काह  सांिगतलेलं नाह  आज आप या अ रशा गळयाला फास लागला यानंतर 
आपण िमट ंग घेतली आहे आ ण ती िमट ंग दोन वेळा कॉल केली प ह यांदा 
िमट ंग कॉल केली यावेळेस सांिगतलं क , पाणी टंचाईला सामोरे जाताना आपण 
कपात क   काल या िमट ंगम ये आयु ांनी सांिगतलं क , दोन म हने आगोदर 
कपात करावी लागेल. याच कारण असं क , थंड च वातावरण चांगलं अस यामुळे 
पा याचे बा पीभवन कमी होईल. आ ण पुढं आप याला पाणी टंचाईला सामोर न 
जाता आप याला पाणी से ह ंग करणं खुप गरजेचं आहे. आयु  साहेबांच जर 
हणणं असेल तर आ हांला ह  गो  मा य नाह . शहरातील सव नागर कांना 

दररोज यव थत पाणी देणं आ ण ते शु द देणं हे आपले कत य आहे. आपण 
दरमहा लाईट बलं भरतो दर म ह याला जरा इकडचं ितकडं झाल आ ण बल दलं 
नाह   तर याचं कने शन कट करतात.सवात मह वाची गो  हणजे अशी आहे 
क , येणा-या दवसाम य ेलवकरात लवकर यावर काम करणं गरजेचं आहे. माझी 
आप याला सूचना आहे क , तु ह  रोज पाणी ा, भले दोन तास पाणी ा पण 
दररोज पाणी ा. याच कारण असं आहे क , एक दवसाआड पाणी केलं आ ण परत 
दुस-या दवशी तो पाणीपुरवठा ५/६ तास ठेवला याऐवजी  दररोज पाणी दलं तर 
काय फरक पडणार आहे. धरण यव थत भरलेलं असताना सु दा नागर कांम ये 
चचा आहे क , नगरसेवकांनी पाणी कपात केलेली आहे  स ाधार  प ाचे अथवा 
वरोधी प ाचे नगरसेवक असु ा. पाणी कपात हणजे काय सोशल िमड या असो 
क , आज या पेपरला बघा सगळयांनी वरोध केलेला आहे.  आज मला 
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तुम याकडुन िनणय पा हजे आज या आज पाणी कपातीचा िनणय मागे याल 
अशी मी अपे ा य  करतो. आ ण या शहरावािसयां या वतीने चांगला िनणय 
या. एवढंच सांगतो जय हंद जयमहारा .  

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह आयु  साहेब 
ज हा आपण बोलत होता त हा सांिगतलं क , शहराला चांगला पाणीपुरवठा 
कर याची जबाबदार  आहे.  दुस-या बाजुला आपण ४८० एमएलड  पाणी उचलतो. 
आपली मागणी ३०० एमएलड  आहे हणजे आपण आजह  या शहराला  लागणा-या 
गरजेपे ा १५० एमएलड  पाणी जा त उचलतो. असं असताना आपण हे  कती 
दवस करायचं साहेब, तु ह  पण याचे आ मप र ण कर याची गरज आहे. तु ह  
सव गटने याची बैठक बोलावली सकाळ  िनरोप आला  मला एका ठकाणी जायचं 
अस यामुळे मला या बैठक ला येता आलं नाह  आ ण मी या बैठक ला असतो तर 
वरोध केला असता आ ण आजह  वरोध करतो. साहेब, वेगवेगळे योग कर याचे 
आता दवस नाह त. यावेळेस पाणी टंचाई होती यावेळेस आ ह  तुम या बरोबर 
होतो. कारण यावेळेस पाणी कमी होतं हणुन दवसाआड पाणीपुरवठा कर त 
होतो.तु ह च सांगत आहात क , पाणी टंचाई आहे हणुन हे कर त नाह  तर 
समसमान पाणीपुरवठा कर या या नावाखाली दवसाआड पाणीपुरवठा कर त 
आहात. हे असले योग कर याचं थांबवावं भरपूर य  केलेले आहेत आता आपण 
ठोस िनणयावर यावे. आ ण महापौर साहेब, यांनी जे िनणय घेतलेले आहेत तसे 
आपण पण आप या प दतीने िनणय घेतले पा हजेत नां आयु ांनी िनणय घेतला 
क , आपण सगळे हां हणतोय हणजे साहेब, तुमचे अिधकार  तु हांला िमसगाईड 
करतात, तु ह  आ हांला करता आ ण आ ह  जनतेला करतो. अशा कारचं 
वातावरण या शहराम ये आहे. पण पाणी भरपूर आहे पाऊस धो,धो पडतोय  लोक 
वाहून जातात. मगाशी मंगलाता नी सांिगतलं आहे क , ड ट बन दे याची िन वदा 
र  केली आहे याब ल तु हाला ध यवाद ायला पा हजे. परंतु आता तु ह  ह  
िनवीदा काढा ा ५ हजार िलटर या टा या सवाना काढा याचं टडर आपण या 
शहरात कती योग पा हलेले आहेत दोन टाईम पाणी देत होतो ितथं एक टाईम 
पा यावर आलं आ ण आता दवसाआड पाणी दे याचे िनयोजन आहे. एका बाजुला 
तु ह  हणताय क , या माणे बांधकाम यावसाियक हजारो कोट  महापािलकेला 
भरतो या दवशी बांधकाम सु  होते ५/५ वषानी पझेशन िमळतंय आज तो 
तु हांला पैसे देतोय आज पण तु ह  याला पाणी देत नाह . हणजे शहरात एवढे 

 पडलेले आहेत आ ण दुस-या बाजुला तु ह  हणताय क , तीन गो ी आहेत 
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एक गळती, दुसर  चोर  आ ण अनिधकृत वापर. अनिधकृत वापर असेल तर तु ह  
काय हणताय  इलिलगल बांधकाम आहे, टॅ स भरलेले आहेत आ ण गळतीला 
तु ह  सांगताय क , नाग रकांना बरोबर घेऊन आ हान करायचं हणताय साहेब, 
आ ह  अड च वषापासून गळती,गळती हे ऐकतोय. ह  न क  गळती कसली आहे. 
याम ये आ हां सगळयांना शंका येत आहे कोणी तर  तुम या खांदयावर बंदुक 
ठेवत आहे. एका बाजुला हणायचं इलिलगल बांधकामांना परवानगी देऊ नका 
आ ण दुस-या बाजुला हणायचं इलिलगलचं नळकने शन तोडा दुस-या बाजुला 
हणताय वह र,बोअरवेल ता यात या  ह  कुठली प दत आहे. धरणात पाणी 

आहे, आता या ीने पा याची कुठलीह  टंचाईची प र थती नाह  ह  प र थती का 
तर समसमान पाणी ड युशन या नावाखाली तु ह  हे कर त आहात. ४ 
म ह यापुव  सांिगतलं होतं क , धरणांत पाणी नाह . आज नांव काय देताय इ वल 
ड यूशन साहेब, या शहरातील जनता एवढ  पण मुख नाह   तु ह  जे िनयोजन 
कर त आहात याला आम या िशवसेनेतफ पूणपणे वरोध आहे. तु ह  सांगताय 
रावेतमधुन ऍड शनल पाणी उचलायचं, दुसर कडे तु ह  आं ा धरणाचं सांगताय, 
आता तु ह  भामा आसखेड सांगताय. जसं आता अंबादास कांबळे यांनी सांिगतले 
आहे क , नको आ हांला ५००,६०० कोट चे टडर काढू नका. आ हांला पा याची 
गरज नाह  तर उपसूचना आ यानंतर करायला पा हजे. एवढ  धमक  िमळाली तर  
यांचा आवाज दबला नाह . का आवाज दबला नाह  तर नागर कांना उ र ायचे 

आहे. वॉडात गे यानंतर नागर कांना सांगायचं आहे पाणी देवु शकत नाह . नागर क 
हणतात पाणीह  देत नाह  आ ण ितकडं जाऊन त डह  उघडत नाह . संद पनंह  

सांिगतलं तु हांला चांग या सूचना के या तर या तु ह  या नां. मंगलाताईनी ५ 
हजार िलटर या टा या नागर कांना दे याची केलेली सूचना अंमलात आणू. आयु  
साहेब,तु ह  पाणी कपातीचा िनणया या शहरावर लादू नका. हणजे जेवढे योग 
करायचे होते तेवढे क न झालेले आहेत. आता कुठं तर  थांबवा. आ ण अिधका-
यांवर कं ोल ठेवा. तु ह  िनणय घेत यानतंर याची अंमलबजावणी कर याची 
जबाबदार  अिधका-याची  आहे. हणजे तु ह  एक िनणय घेणार आ ण अिधकार  
एक िनणय घेणार ह  काय प दत आहे.आयु  साहेब,एका प ाचं उ र ायला 
तु हांला १०/१० दवस  लागतात. मी तु हांला  साधा  वचारला होता  चार 
ओळ चं प  होतं कोणाकडे चाज होता याचं अजुन  उ र दलं नाह .  आता िनकम 
साहेब हणतात तुम या सह ला प  ठेवलं आहे हणतात. ते हणतात यां याकडे 
चाज होता, ते हणतात यां याकडे चाज होता. हणजे साहेब, तु ह  कुठं तर  
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रमोट कं ोलवरती थांबा. तु ह  तुम या बु द नं काम करावं अशी आमची अपे ा 
आहे. तु हांला वाटल पा हजे तु ह  िनणय यावा आ हांला काय वाटतयं तु ह  
िनणय यायचा नाह . आ हांला काय कळत नाह  का? आ ह  काय खेळायला येत 
नाह  इथं  हणजे साहेब,तु ह  तुमचा िनणय या. तु ह  शासक आ ण शासन 
अिधकार  या ना तु ह  िनणय तु हांला कोणी अडवलय  अड च,अड च वष आपण 
एक िनणय घेवु शकत नाह . या दवशीपासून महापािलका ता यात आहे या 
दवसापासून पा यावरती चचा चालू आहे. आ ण अजुनह  पा यावरती जीबी चालू 
आहे. महापौर साहेब,माझी तु हांला वनंती आहे क , तु ह  घेतलेला िनणय र  
करावा जो िनणय घेतलेला आहे यावर ठाम रहावं या शहरात कोणावरह  अ याय 
नको आहे. आ ण तु ह  घेतले या िनणया बरोबर आ ह  नाह . आम या या 
िनणयाला वरोध आहे असे सांगतो.  
मा. व ठल उफ नाना काटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  
काल जर  सव गटने यांची िमट ंग घेतली असली तर  हा रोष पहाता  सव 
नगरसेवकांना आपआप या वॉडात या सम येला फेस करावे लागत आहे ते आता 
तुम या समोर जवळपास २ ते २.३० तास चचा चालू आहे. काल जो िनणय 
झालेला आहे याला आ ह  रा वाद  काँ ेस पाट  तफ वरोध कर त आहोत. मी 
आप याला दोन म ह यापुव  िनवेदन दलं होतं क ,आपण जन सभेचे आयोजन 
क न सव नागर कां या कंवा  नगरसेवकां या भावना समजून या. आप याला 
भ व यातील पा याचे िनयोजन करणे गरजेचं आहे. या यावरती आपली एकह  सभा 
झालेली नाह . आ ह  जे िनवेदन दलेलं आहे ते फ  नामधार  दलं का? तुमचा 
शासनावर अंकुश नाह  का? तुमचं अिधकार  ऐकत नाह त का? धरणांम ये पाणी 

असताना देखील आपण नागर कांना पाणी देवु शकत नाह . न क  काय ॉ लेम 
आहे. जाणुन बूजुन ह  कृ म टंचाई िनमाण केली जात आहे का? हणजे न क  
काय चाललंय हणजे न क  कोण कोणाला फसवतंय  आ ह  का नागर कांचा रोष 
यायचा. तुमचं जर अिधकार  ऐकत नसतील तर  यांच िनलंबन करा, यां या 

बद या करा कारण याबाबतीत िनयोजन होणं गरजेच आहे. रा ं असो क ,पहाट 
असो  लोक त ार कर याचं थांबत  नाह त. रे युलर फोन चालू आहे गढुळ 
पा या या सु दा त ार  आहेत. आ ण काह  भागाम ये चार,चार दवस पाणीच 
जात नाह . आता काल परवा माई काटे असेल, अ पा काटे असतील सव मंडळ  
तुम याकडे आली होती. दापोड  भागाम ये पाणी येत नाह  ह  सम या आपण का 
सोडवू शकत नाह . धरणातं पाणी असताना सु दा  काय अडचण आहे. तांबे 



69 
 
साहेबांना वचार यानंतर ते वेगळंच उ र देतात. िनकम साहेब हणतात पाणी 
पुरवठा  सुरळ त होईल. कधी होणार आहे. तु हांला या यावर जो काह  िनणय 
यायचा आहे तो यो य िनणय यावा. रोज पाणीपुरवठा करणेत यावा अशी अपे ा 

रा वाद  काँ ेस या वतीने करतो.  

मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह गेली चार 
तासापासून या वषयावर चचा कर त आहोत. आ ण पा या या संदभातील या 
सभागृहाम ये ह   चचा  गे या अड च वषामधली ह  ७ ते ८ वेळा झालेली आहे. 
आ ण सगळे जण मी कती चांगला व ा आहे, मी कती वरोध क  शकतो, मी 
कती चांगलं बोलू शकतो अशा प दतीचं भाषण हे पा या या संदभात सगळेजण 
करतात. आ ण कधी,कधी सगळया स माननीयांनी हणजे कुठ या प ाचा असं मी 
हणणार नाह . धरण भरलंय पण आ हांला पाणी देत नाह . अशी भावना य  

केली. खरं आहे, पण उचल याची यव था का केली नाह . पाणी उचलायचं, याचं 
शु द करण करायच आ ण लोकांना ायचं हे सगळं करायला पा हजे नां आपण 
सरळ हणतो धरण भरलंय ना. अरे,धरण भरलंय ना बाबा पण आणुन ायची 
कोण यव था करणार आ ण यावेळेस एखादा आरोप करतो हणजे पा या या 

ावर पुढची िनवडणुक हो याची श यता आहे क  काय, ह  कृ म टंचाई आहे क  
काय असे हणले आहे. खरंतर आपण एखादा िनणय करत असतो खरंतर माझी 
प ह यापासून माग या २/३ जीबी या मा यमातून या शहरातील पा या या ावर 
चचा झाली. मी हात जोडून वनंती केली क , पा या या ावर कुठ याह  राजक य 
प ान राजकारण करता कामा नये. परंतु सगळयांनाच राजकारण करायचं आहे 
सगळ कडे स ेची ग णतं बदलली  क , आ ह  कशा प दतीनं बोलू शकतो अशा 
प दती या  अ वभावाम ये भाषणं करतात. खरं तर पा या या संदभाम ये सव 
स मा.सद य कर त असतात. पण पा या या ावर सगळया प ांनी एक त 
येऊन पुढ या २५/३० वषाचं िनयोजन का करत नाह . या यावर खरंतर या 
सभागृहाम ये चचा होणे आव यक आहे. यावेळेस आपण अशा प दतीचा वचार 
करतो क , पुढ ल २५ वषाच िनयोजन केलं पा हजे. पा या या ावर आपण भामा 
आसखेडचं काय करतोय हे गे या २५/३० वषापुव चा  जर का आपण वचार केला 
तर खरंतर या शहरावरती आज ह  प र थती का िनमाण झाली. आप या 
शहरासाठ  मुबलक पाणी साठा वाढ व यासाठ  य  करायला पा हजे. पवना 
जलवा हनी या संदभामधुन दुसरे पयाय आप यासमोर होते. ताई सांगत हो या क , 
२४ बाय ७ ह  योजना  २००५ सालापासूनची  आहे हणजे १४ वषा या काळात 
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नाह  झाली, आता ह  योजना झाली नाह   हणुन आपण करायचीच नाह  का?  
खरंतर याची क पना आप या सगळयांना आहे. हे अिधकार  काय करतात, शासन 
काय करते यासंदभात खरंतर मला जायचं नाह . शासनानं यांच काम िन त 
केलं पा हजे. काह  अिधकार  या वभागाम ये  काम कर त नाह त.पण यां यावर 
कारवाई केली पा हजे.  पण एखाद  गो  कधी,कधी शहरवािसयां या संदभाम ये 
पुढ या १० वषाचा वचार करायचा आहे कधी,कधी कटु िनणय घे याची गरज आहे. 
आप याला मा हती आहे क , पा या या ावर एवढे सगळे नगरसेवक बोलले 
आहेत ते मा याच या यावर बोलले आहेत. अशा प र थतीत तो नगरसेवक 
बोलला क , तो चुक या प दतीने बोलला हणजे पा याची सम या ितथ या 
वॉडाम ये राह ल. पा याची सम या आहे हणुनच आपण हा कटु िनणय घेत 
आहोत. हणजे एखादया िनणया या संदभाम ये किमशनरसाहेबां या संदभात टका 
करायची,महापौरांवर करायची स ाधार  प ाचे नगरसेवक हणुन कंवा पदािधकार  
हणुन ह  आनंदाची गो  आहे का ह  एक दवसाआड पाणी करतोय ह  काय 

आनंदाची गो  आहे का? पण कधी,कधी या शहरवािसयांना खरं बोल याची गरज 
आहे.  आ ह  पुढ या २५ वषाचं पा याच  िनयोजन क  शकलो नाह . हणुन 
आज आप या सगळयावर ह  वेळ आलेली आहे. आप याला पुढ ल २५/३०वष 
लोकांना फसवायचं नसेल,आपण लोकांना सांगायची गरज आहे क ,आप याला 
पुढ या काळाम ये  पा याची सम या सोडव यासाठ  भामा आसखेड तुमचं जर  
असलं काका तर  भामा आसखेडचं भूमीपुजन आ ह  केलं आहे 

                             ( ग धळ )   

मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, पा या या संदभात तु ह  राजकारण क  
नका पुढ या २५/३० वषाचं पुढ या िनयोजन करायचं नाह , खोट बोलायच आ ण 
या शहरावािसयांची फसवणुक करायची. पवना जलवा हनी या संदभातील  
असेल, भामा आसखेड या संदभातील  असेल या शहरवािसयांना मुबलक पाणी 
दे याचा आ ह  ामा णकपणे य  करतो आहे. किमशनर साहेब आ ह  तुम या 
मागं आहे आ हांला शहरवािसयांना फसवायचं नाह , तु ह  जो िनणय घेतला आहे 
दोन म ह या या काळाम ये कती अनिधकृत नळकने शन आहेत, कती अनिधकृत 
बांधकामांना नळकने शन दलेले आहेत वॉिशंग सटर असतील, हॉटेल असतील 
अशा अनेक ठकाणावर कती कारवाया केले या आहेत पुढ या महासभे या वेळेस 
आ हांला अहवाल ा क  आ ह  ५० ठकाणावर कारवाया के या, एवढया पोलीस 
क पलेन केले,यानंतर ठेकेदारा या मा यमातून पाणी चो न वापरतात या प दतीनं 
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लॅिनंग कर याची गरज आहे. खरं तर या प दतीनं माग या काह  जनरल 
बॉड या आधी आपण सांिगतलं होतं क , थाप य वभागा या अिधका-यांना 
पाणीपुरवठया या अिधका-या बरोबर जोडून दले जाईल.  

                            ( ग धळ )  

मा.एकनाथ पवार – पाणीपुरवठा वभागाम ये काम करणारे अिधकार  असतील तर 
अशा अिधका-यां बरोबर सु दा आ ह  काम क . माझी या स मा.सभागृहाला 
वनंती आहे क , पा या या ावर राजकारण क  नका, पा यासाठ  पुढ या 
२५/३० वषासाठ  काह  िनयोजन करायचं असेल तर राजकारण क  नका. एका 
बाजुला आपण हणायचं क , लोकसं या वाढत आहे या माणात पाणी दलं 
पा हजे. भामा-आसखेडचं पाणी आ यानंतर यावेळेस आपण बांधकाम यवसाय 
करतो  तोपयत पाणी दे याची जबाबदार  आहे. आ ण बांधकाम झा यानंतर या 
लोकांना आप याला पाणी पुरवठा करावयाचा आहे.  

                            ( ग धळ )  

मा.महापौर – ताई तु ह  खाली बसा, वषय चालू झा यानंतर बोला.  

मा.एकनाथ पवार-  मा.महापौर साहेब, मी आप याला वनंती करतो क ,कुठ याह  
दबावाला बळ  न पडता या ठकाणी शानाने जो िनणय घेतलेला आहे या 
िनणया या बरोबर आपण राहू आपण पुढ या काळाम ये लोकांम ये जनजागृती  
क न पाणी जपुन वापरा आ ण हणुन आपण या िनणया या बरोबर अस याची 
गरज आहे. महापौर साहेब, आपण पा या या संदभात जा त चचा न करता आपली 
ह  शेवटची सभा आहे मला अपे त होतं एखादा महापौर या या स वा वषा या  
कालावधीम ये चांगले कामकाज करतो या याब ल गौरव उदगार काढले पा हजे. 
कधी कधी एक चांगला महापौर चांग या प दतीनं  काम केलं आहे  यावर १/२ 
तास चचा हायला पा हजे होती. मा.महापौर साहेब, तुम या या स वा वषा या 
कालावधी या कामकाजाब ल खुप,खुप अि नंदन करतो. आ ण मला खा ी आहे 
क , आज एक सवसामा य कुटंूबातील कायकता आज या शहराचं नेतृ व करतो 
आहे याचा आ हांला अिभमान आहे मा.महापौर साहेब, मी आप याला वनंती 
करतो क , या प दतीनं दोन म ह यापयत आपण या एक दवसाआड पाणीपुरवठा 
करतोय  या याब ल किमशनर साहेबांनी सांिगतलं आहे क , या,या गो ी आ ह  
करणार आहोत हे आपण सभागृहा या पटलावर मांडाव एवढ  वनंती करतो आ ण 
थांबतो. जय हंद जयमहारा . 
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                 ( ग धळ )                                                      
मा.अॅड.मोरे र शेडग े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 

                                  वषय मांक – १  
दनांक- २०/११/२०१९                 वभाग- मा.आयु  
 
          संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  
                   .पअक/५/का व/१४८/२०१९ द.२९/०५/२०१९ 

    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .४८५१ 
       द.१२/०६/२०१९  
    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२९ द.७/९/२०१९ 
    ४) मा.महापािलका सभा ठराव .४५६ द.२०/९/२०१९   

 

क  शासना या पयावरण, वन हवामान बदल मं ालयतफ “बांधकाम 
सा ह य व राडारोडा यां यातील टाकाऊ घटका या व हेवाट लावण”ेया िनयम 
२०१६ नुसार [C & D Waste Management Rule 2016] महानगरपािलकेन े
यव थापकाची जबाबदार  पार पाडावयाची आहे. पयावरण, वन हवामान बदल 
मं ालया या िनयमांनुसार महानगरपािलकेने सदर यं णेसाठ  उप वधी [By laws] 
मंजूर क न सदर यव थापन खच राडारोडा िनमाण क याकडून वसूल करणे 

ता वत आहे. तसेच ना व यपूण तं ान वाप न बांधकाम राडारोडयाचा पुनवापर 
कर या या व टाकाऊ व तूचे माण कमी कर या-या बांधकाम यावसाियकांना 
ो साहन दे यासाठ  सवलती व सूट देणे याक रता महानगरपािलकेतफ धोरण 

िन त करणे आव यक आहे.  

पूव पठ का: भारत देशातील बांधकाम यवसायाचा वृ  दर वा षक ७-८ 
ट के आहे. पुढ ल वषात नीती आयोगा या अनुमानानुसार स या या बांधकामा या 
ित पट गृहिनमाण क प, र ते, यावसाियक व सं था मक आ थापना व मुलभूत 
सु वधा क प भारतात ता वत आहेत. या क पातून वाळू, खड , दगड, 
चुनखड , माती यांचा वापर मो या माणावर होतो. या क पा या बांधकाम 
सा ह यातून िनमाण होणा-या राडारो यातून अनेक संसाधानाचे वग करण क न 
पुनवापर केला जाऊ शकतो. यासाठ  द ली व अहमदाबाद येथे पथदश  क प 
गेली ५ ते ६ वषापासून कायरत आहेत. पंपर  िचंचवड शहरातील व आजूबाजू या 
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प रसरात मो या माणात बांधकाम क प कायरत आहेत. शहरांतगत अनेक 
वकास क पाचे बांधकाम शासन व महानगरपािलकेतफ व खाजगी व पात केले 
जात आहेत. शहरातील म यम वगाम ये सात याने गृह दु ती क रता व सुधारणा 
क रता घरा अंतगत बांधकाम सा ह यांचा वापर होत आहे. स थतीत शहरात 
सदर टाकाऊ बांधकाम सा ह य नद , नाल,े ओढे, तळे इ याद ं या काठावर व इतर 
ठकाणी अयो य प तीने टाक यात येत आहे. यामुळे मो या माणात नैसिगक 
ोतांचे दूषण होत आहे. तसेच पदपथ, मोक या आ ण अडगळ या जागा 

इ याद  ठकाणी अनािधकृत व अयो य रतीने टाकाऊ बांधकाम सा ह य टाक या 
मुळे नाग रकांना याचा ास होऊन अनारो य प र थती िनमाण होते.  

उ : Construction and Demolition Waste Management Rule 2016 

नुसार शहरात िनमाण होणा-या बांधकामाचा राडारोडा सुयो य प तीने गोळा क न 
यावर शा ो  प दतीने या करण.े शा ो  प तीने येतून वेग या 

झाले या बांधकाम संसाधानाचा पुनवापर महानगरपािलकेतफ के या जाणा-या 
बांधकाम क पाम ये करणे तसेच खाजगी क पाम ये सदर सा ह याचा पुनवापर 
करणेसाठ  ो साहन देणे अ याव यक आहे.  

कृती आराखडा: १. शहरातील बांधकाम सा ह य वापर कर या-या सव यावसाियक 
कं ाटदार व नाग रक यांना पयावरण मं ालयातफ बांधकाम व दु ती 
िन कासनातून िनमाण होणा-या राडारो या या महारा  ांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम अंतगत भाग १८ तील २९०,२९१,२९२,२९३िनयम बंधनकारक असतील. 
२. बांधकाम व दु ती मधून िनमाण होणा-या राडारोडा यव थापनासाठ  राडारोडा 
िनिमतीदाराचे वग करण पुढ ल माणेआहे.  

ेणी .१ : i  शासना या व महानगरपािलकेतफ नेमणूक केलेले 
कं ाटदारामाफत व वध वकासकामातून िनमाण होणारा राडारोडा. : i i  खाजगी 
बांधकाम यावसाियक, सं था व नाग रकांकडून करणेत येणार  बांधकामे यांना 
महानगरपािलकेतफ खाजगी बांधकामासाठ  ािधकृत वा परवानगी वतर त 
बांधकामातून िनमाण होणारा राडारोडा. ेणी .२ : i  शासनाची व 
महानगरपािलकेची परवानगी आव यक नसलेले कोणतीह  घरगुती आ थापना 
अंतगत, सं था अंतगत बांधकाम व दु ती ेणी १ म ये अंतगत समा व  नसलेले 
सव घटक : i i  मनपा कंवा कोण याह  ािधका-याकडून परवानगी न घेता करणेत 
येणा-या बांधकामामधून िनमाण होणारा राडारोडा.  
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ेणी .१ अंतगत येणा-या घटकांनी पुढ ल माणे कायवाह  करणे अपे त असेल.  

      १. शासक य/िनमशासक य वभागा या व वध वभागामाफत कंवा 
महानगरपािलके या व वध वभागाकडून कायादेश वतर त झा यानंतर ८ 
दवसा या आत अथवा आप कालीन प र थतीत काम सु  के या नंतर तीन 
दवसा या आत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण वभागाकडे कामाचे 
व पानुसार िनमाण होणारे राडारोडा या अंदा जत माण व कार कामाचे ठकाण 
व हत नमु यात शासक य/ िनमशासक य कंवा मनपा या संबधीत वभागा या 
कायकार  अिभयंता दजा या अिधका-ंयांकडून मा णत क न सादर कराव.े सदर 
राडारोडा ५०० कलो पे ा जा त अस यास आव यक कंटेनरची सं या िन त 
क न अंदा जत या व वाहतूक खच तसेच महानगरपािलकेतफ साठवणूक 
कंटेनरसाठ  आव यक ठेव र कम िन त कर यात येईल.  

२. राडारोडाचे दैिनक माण जा त नस यास िनिमतीदार वतःचे कंटेनर 
वाप  शकतात व महानगरपािलके या कॉल सटर मिधल यं णाना राडारोडा 
उचल यासाठ  संपक क  शकतात. महानगरपािलके या यं णांना टोल  
मांकावर राडारोडा उचल यासाठ  संपक के यानंतर वर त राडारोडा उचल याची 
यव था मनपाने नेमले या कंपनीतफ करेल परंतु कोण याह  प र थतीत राडारोडा 
नैसिगक जिमनीवर कंवा र यावर व इतर  टाकता येणार नाह  याची जबाबदार  
सबंिधत सं थावर व नाग रकांवर राह ल. 

३. अंदा जत या खचा या कमीतकमी २५ ट के र कम व साठवणूक 
कंटेनरक रता ठेव र कम महानगरपािलकेकडे जमा करावी लागेल. ेणी १ म ये       
येणा-या महानगरपािलके या कं ाटदारा या वतीने संबिधत वभागाचे अिधकार  
वभागाचा Login व Password वाप न े ड ट िनमाण क  शकतात.  

     ४. स या अ तवात असले या राडारोडा या व अनािधकृत बांधकामा या 
राडारो या या वहनासाठ  व या कर यासाठ  भाग मुखांना Login व 
Password वाप न े ड ट िनमाण क  शकतात. या क रता छायािच स हत केलेली 
कायवाह  व राडारोडा अंदा जत माण यांची न द करणे आव यक असेल.  

     ५. महानगरपािलकेतफ राडारोडा यव थापनासाठ  िनमाण कर यात येणा-या 
मोबाईल अॅप व संकेत थळा म ये Login व Password संबिधत सं था यांना 
अ ीम र कम जमा झा यानंतर वतर त कर यात येईल.  
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      ६. सदर अॅप व संकेत थळावर अंदा जत राडारोडाचे माण व जमा अि म 
र कम खा याम य े दसेल.  

      ७. सदर सं थान ेकंटेनर भर यानंतर अथवा सदर सं थेन ेसंपक के यानंतर 
राडारोडा उचल यासाठ  वाहन पाठ वल ेजाईल. सदर वाहनातील संगणक यं णे दारे 
उचल यात आलेला राडारोडा याचे छायािच  व यांचे वजन तसेच सदर साठ  
आकार यात येणार  र कम महानगरपािलके या सम वय क ाकडे व मोबाईल अॅप 
वर दो ह  कडून न दव यात येईल व अि म र कमेतून वजावट कर यात येईल.  

     ८. राडारोडा उचल यात ये यासाठ  मोबाईल अॅपमधील िश लक र कम ह 
अंदा जत माणा या ५% पे ा जा त असण ेआव यक राह ल.   

९. सदर र कम ५% पे ा कमी अस यास सदर सं थेन ेता काळ पुढ ल 
२५% ट के भरणा करण ेआव यक राह ल.  

ेणी २ अंतगत येणा-या घटकांना पुढ ल माण ेकायवाह  करण ेअपे त आहे.  

१. ेणी २ अंतगत घटकांनी जमा झालेला राडारोडा, गनी बॅगम य े
भरण ेआव यक राह ल. ेणी २ अंतगत सदर राडारोडा महानगरपािलके या मोशी 
येथील Construction & Demolition पयत वखचान ेनेऊन देऊ शकतात. अथवा 
महानगरपािलके या राडारोडा यव थापन क ास टोल  मांकावर संपक क न 
राडारो यासाठ  वाहन Pickup साठ  बोलव ूशकतात.  

२. राडारोडा मनपा या नजीक या ा फर टेशन पयत ने यास 
ेणी १ व २ मधील घटकांना ा फर टेशन येथे वजना माण े शु क भरणा 

करावा लागेल. सव ेणीसाठ  पुढ ल माण े राडारोडा यव थापन शु क आकारणे 
ता वत आहे. राडारोडा गोळा करण.े ेणी १ व २ बांधकाम राडारोडा उचलण ेव 

मोशी राडारोडा या क ापयत वहन खच र. .१५/- ित कमी/ ितटन 
राडारो यावर या करण.े ेणी १ व २ बांधकामराडारोडा या शु क. र कम 
पये. २५०/- ित टन  

िनयम बा  राडारोडा यव थापनाक रता दंड :-  

१. वर ल माण ेराडारोडा यव थापन यं णाशी संपक न करता अथवा 
अनिधकृत राडारोडा टाकणा-या य , सं था, यावसाियक, कं ाटदार, नाग रक व 
इतर घटकावर टाकले या राडारोडा या वाहनासाठ  व येसाठ  येणा-या खचा या 
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१० पट शु क अिधक वहन व या खच वसूल कर यात येईल. तसेच नागर  
घनकचरा यव थापन २०१६ व C & D Waste Management Rule 2016 या 
अिधिनयमनुसार कायवाह स पा  राहतील.   

२. वर ल माण ेकोण याह  ेणीमधील घटकान ेनैसिगक, नद , नाल,े 
ओढे, इ याद  जल ोतां या बाजून े वनापरवाना राडारोडा टाकलेचे िनदशनास 
आ यास, तसेच पदपथ, मोक या आ ण अडगळ या जागा इ याद  ठकाणी 
अनािधकृत व अयो य रतीन े टाकाऊ बांधकाम सा ह य टाक याचे िनदशनास 
आ यास यांचेकडून १० पट दंडाची र कम तसेच यांचेवर फौजदार  गु हा 
मनपा या वतीन ेदाखल करणेत येईल.  

राडारोडा पासून पुनिनिमत घटका या वापरास ो साहन :-  

१. (i ) यायु  राडारोडा वापरणा-या बांधकाम यवसाियकांना 
ो साहन दे याक रता बांधकामम य े ीन ब ड ंग रेट ंग अंतगत GRIHA कंवा 

LEED माणप  घेणा-या बांधकाम क पांना मालम ा कराम य े चिलत 
िनयमानूसार जा तीत जा त ५% सूट तसेच मो या क पाम य े (Large 

Development) अथवा परवडणा-या (Affordable Housing) (GRIHA) गृहा 
मानांकननुसार क पाम य ेचार टार व पाच टार क पाम य ेगृह माणप  
अथवा (Leed) लीड माणप ाम य े Platinum अथवा गो ड दजा माणप  
िमळवले या क पांना मनपा या बांधकाम परवानगी वभागाकड ल ीन ब ड ंग 
रेट ंग या योजनेनूसार चिलत सुट देय राह ल.  

(i i ) यायु  राडारो यापासून िनमाण झाले या बांधकाम 
सा ह याचा मो या माणात वापर करणा-या बांधकाम यवसाियक कंवा, खाजगी 
नाग रकांना तसेच शासक य /िनमशासक य/मनपा या ठेकेदारांना सदरचे सा ह य 
या- या वषा या चाल ू बाजारभावापे ा २०% कमी दरान े उपल ध क न देण े

सबंिधत एज सींवर बंधनकारक राह ल.  

२. महानगरपािलकेतफ कर यात येणा-या सव थाप य, कामाम य े
राडारो यावर या क न बन वले या बांधकाम सा ह याचा वापर M२० grade 
पयत Non structural भागासाठ  वापर करण ेबंधनकारक राह ल यासाठ  मनपा या 
शहर अिभयंता कायालयान े आव यक सा ह याची मागणी या क ाला तीन 
म हन ेआगाऊ प तीन े े ीय कायालया या कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांचे 
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मा यमातून कळ वण ेआव यक आहे. सदर थाप य वषयक बाबींचे येक वष चे 
दर, थाप य वभागामाफत शहर अिभयंता कायालयाकडून दरपृ थकरणा दारे 
िन त करणेत येतील. तसेच बाजार भावातील अशाच बाबीं या दरापे ा सुमारे 
२०% कमी दरान ेसदरचे सा ह य मनपा या व वध वकास कामासाठ  उपल ध 
क न देण ेसबंिधत एज सीवर बंधनकारक राह ल. याचा वापर मनपा या व वध 
वकास कामाम य े आव यकतेनूसार करणेची द ता थाप य/उ ान/ ेनेज/ 
पाणीपुरवठा इ याद  वभागांकडून घेणेसाठ  अशा बाबींचा समावेश िन वदेम य े
वतं पण ेकरणेत येईल.  

३. याम य े ामु यान ेपे हर लॉक, कब टोन, चबस क हर,  
गाड, युट लीट  ड ट व इतर आव यकते माण ेिनमाण होऊ शकणारे ना व यपूण 
का ट ॉड टसचा समावेश असेल. या यित र  व वध वकास कामांसाठ  

लागणारे क चे सा ह य उदा. दगड, खड , वटा, वाळू, माती इ याद  सह 
र यासाठ  लागणारा भराव, GSB, Wet - Mix इ याद  व वध बांधकाम साह याचा 
वापर मनपा या व वध वभागाकड ल ठेकेदारांमाफत करणेसाठ ची काय णाली शहर 
अिभयंता कायालयाकडून िन त करणेत येईल. यानुसार याचा वापर मो या 
माणात करण ेआव यक आहे.  

      सबब उपरो  माण े पंपर  िचंचवड शहरातील िनमाण होणा-या 
बांधकामा या राडारो याचे Construction and Demolition Waste Management 

Rule 2016 चे िनयमानूसार वहन क न याचेवर शा ो  प दतीन े या क न 
यापासून िनमाण होणा-या व वध Precast Product बांधकाम सा ह याचा पूण 

वापर मनपा या व इतर खाजगी बांधकामाम य ेकरणे या धोरणास [C & D Waste 

Policy] मा यता देणेत यावी.  

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-               
पंपर  िचंचवड मनपाचा वग १ व २ या अ याव यक सेवेतील पदांचा आकृितबंध 
नुकताच शासनान ेमंजूर केलेला आहे. अगोदरच मनपाम ये अिधकार /कमचा-यांची 
कमतरता असून स थतीत अनेक अिधका-यांकडे एकापे ा अनेक वभागाचा 
अित र  पदभार सोप वललेा आहे. महापािलकेची वाढणार  लोकसं या व या 
माणात नागर  सेवेवर वाढणारा ताण वचारात घेता शासनाने मंजूर केले या 

आकृितबंधानुसार तातड ने पाञताधारक अिधका-यानां पदो नती देणेची कायवाह  
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शासनाने तातड ने करणे आव यक आहे. या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या शासन मा य आकृितबंधानुसार आ थापनेवर सहशहर अिभयंता, 
पयावरण या अिभनामाचे एक पद र. .१५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या 
वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे. या पदासाठ  िन त केले या शै णक अहता व 
अनुभवा या कालावधी इ याद  अट नुसार स थतीत या पदासाठ  ी.संजय 
नारायण कुलकण , कायकार  अिभयंता, पयावरण हे पाञ होत अस याने यांना 
सहशहर अिभयंता, पयावरण या शासनमा य पदावर पदो नती देणेस मा यता 
देणेत यावी याच माणे या पदाचे िनयंञणाखाली पयावरण अिभयांिञक  वभाग, 
जलिन सारण वभाग, उदयान ( थाप य) वभाग इ याद  पयावरण संवधन 
वषयक वभागांचे िनयंञण सोप वणेस मा यता देणेत यावी. सदर ठराव कायम 
होणेची वाट न पहाता या ठरावाची अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत यावी.  
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन 
देतो. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े-     मा.महापौर साहेब,  उपसूचना वकारली आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता—  
ठराव मांक – ४६९                                वषय मांक – १  
दनांक- २०/११/२०१९                वभाग- मा.आयु  
  

     संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  
                 .पअक/५/का व/१४८/२०१९ द.२९/०५/२०१९ 

  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .४८५१ 
     द.१२/०६/२०१९  
  ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२९ द.७/९/२०१९ 
  ४) मा.महापािलका सभा ठराव .४५६ द.२०/९/२०१९   

 

क  शासना या पयावरण, वन हवामान बदल मं ालयतफ “बांधकाम 
सा ह य व राडारोडा यां यातील टाकाऊ घटका या व हेवाट लावण”ेया िनयम 
२०१६ नुसार [C & D Waste Management Rule 2016] महानगरपािलकेन े
यव थापकाची जबाबदार  पार पाडावयाची आहे. पयावरण, वन हवामान बदल 
मं ालया या िनयमांनुसार महानगरपािलकेने सदर यं णेसाठ  उप वधी [By laws] 
मंजूर क न सदर यव थापन खच राडारोडा िनमाण क याकडून वसूल करणे 

ता वत आहे. तसेच ना व यपूण तं ान वाप न बांधकाम राडारोडयाचा पुनवापर 
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कर या या व टाकाऊ व तूचे माण कमी कर या-या बांधकाम यावसाियकांना 
ो साहन दे यासाठ  सवलती व सूट देणे याक रता महानगरपािलकेतफ धोरण 

िन त करणे आव यक आहे.  

पूव पठ का: भारत देशातील बांधकाम यवसायाचा वृ  दर वा षक ७-८ 
ट के आहे. पुढ ल वषात नीती आयोगा या अनुमानानुसार स या या बांधकामा या 
ित पट गृहिनमाण क प, र ते, यावसाियक व सं था मक आ थापना व मुलभूत 
सु वधा क प भारतात ता वत आहेत. या क पातून वाळू, खड , दगड, 
चुनखड , माती यांचा वापर मो या माणावर होतो. या क पा या बांधकाम 
सा ह यातून िनमाण होणा-या राडारो यातून अनेक संसाधानाचे वग करण क न 
पुनवापर केला जाऊ शकतो. यासाठ  द ली व अहमदाबाद येथे पथदश  क प 
गेली ५ ते ६ वषापासून कायरत आहेत. पंपर  िचंचवड शहरातील व आजूबाजू या 
प रसरात मो या माणात बांधकाम क प कायरत आहेत. शहरांतगत अनेक 
वकास क पाचे बांधकाम शासन व महानगरपािलकेतफ व खाजगी व पात केले 
जात आहेत. शहरातील म यम वगाम ये सात याने गृह दु ती क रता व सुधारणा 
क रता घरा अंतगत बांधकाम सा ह यांचा वापर होत आहे. स थतीत शहरात 
सदर टाकाऊ बांधकाम सा ह य नद , नाल,े ओढे, तळे इ याद ं या काठावर व इतर 
ठकाणी अयो य प तीने टाक यात येत आहे. यामुळे मो या माणात नैसिगक 
ोतांचे दूषण होत आहे. तसेच पदपथ, मोक या आ ण अडगळ या जागा 

इ याद  ठकाणी अनािधकृत व अयो य रतीने टाकाऊ बांधकाम सा ह य टाक या 
मुळे नाग रकांना याचा ास होऊन अनारो य प र थती िनमाण होते.  

उ : Construction and Demolition Waste Management Rule 2016 

नुसार शहरात िनमाण होणा-या बांधकामाचा राडारोडा सुयो य प तीने गोळा क न 
यावर शा ो  प दतीने या करण.े शा ो  प तीने येतून वेग या 

झाले या बांधकाम संसाधानाचा पुनवापर महानगरपािलकेतफ के या जाणा-या 
बांधकाम क पाम ये करणे तसचे खाजगी क पाम ये सदर सा ह याचा पुनवापर 
करणेसाठ  ो साहन देणे अ याव यक आहे.  

कृती आराखडा: १. शहरातील बांधकाम सा ह य वापर कर या-या सव यावसाियक 
कं ाटदार व नाग रक यांना पयावरण मं ालयातफ बांधकाम व दु ती 
िन कासनातून िनमाण होणा-या राडारो या या महारा  ांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम अंतगत भाग १८ तील २९०,२९१,२९२,२९३िनयम बंधनकारक असतील. 
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२. बांधकाम व दु ती मधून िनमाण होणा-या राडारोडा यव थापनासाठ  राडारोडा 
िनिमतीदाराचे वग करण पुढ ल माणेआहे.  

ेणी .१ : i  शासना या व महानगरपािलकेतफ नेमणूक केलेले 
कं ाटदारामाफत व वध वकासकामातून िनमाण होणारा राडारोडा. : i i  खाजगी 
बांधकाम यावसाियक, सं था व नाग रकांकडून करणेत येणार  बांधकामे यांना 
महानगरपािलकेतफ खाजगी बांधकामासाठ  ािधकृत वा परवानगी वतर त 
बाधंकामातून िनमाण होणारा राडारोडा. ेणी .२ : i  शासनाची व 
महानगरपािलकेची परवानगी आव यक नसलेले कोणतीह  घरगुती आ थापना 
अंतगत, सं था अंतगत बांधकाम व दु ती ेणी १ म ये अंतगत समा व  नसलेले 
सव घटक : i i  मनपा कंवा कोण याह  ािधका-याकडून परवानगी न घेता करणेत 
येणा-या बांधकामामधून िनमाण होणारा राडारोडा.  

ेणी .१ अंतगत येणा-या घटकांनी पुढ ल माणे कायवाह  करणे अपे त असेल.  

      १. शासक य/िनमशासक य वभागा या व वध वभागामाफत कंवा 
महानगरपािलके या व वध वभागाकडून कायादेश वतर त झा यानंतर ८ 
दवसा या आत अथवा आप कालीन प र थतीत काम सु  के या नंतर तीन 
दवसा या आत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण वभागाकडे कामाचे 
व पानुसार िनमाण होणारे राडारोडा या अंदा जत माण व कार कामाचे ठकाण 
व हत नमु यात शासक य/ िनमशासक य कंवा मनपा या संबधीत वभागा या 
कायकार  अिभयंता दजा या अिधका-ंयांकडून मा णत क न सादर कराव.े सदर 
राडारोडा ५०० कलो पे ा जा त अस यास आव यक कंटेनरची सं या िन त 
क न अंदा जत या व वाहतूक खच तसेच महानगरपािलकेतफ साठवणूक 
कंटेनरसाठ  आव यक ठेव र कम िन त कर यात येईल.  

२. राडारोडाचे दैिनक माण जा त नस यास िनिमतीदार वतःचे कंटेनर 
वाप  शकतात व महानगरपािलके या कॉल सटर मिधल यं णाना राडारोडा 
उचल यासाठ  संपक क  शकतात. महानगरपािलके या यं णांना टोल  
मांकावर राडारोडा उचल यासाठ  संपक के यानंतर वर त राडारोडा उचल याची 
यव था मनपाने नेमले या कंपनीतफ करेल परंतु कोण याह  प र थतीत राडारोडा 
नैसिगक जिमनीवर कंवा र यावर व इतर  टाकता येणार नाह  याची जबाबदार  
सबंिधत सं थावर व नाग रकांवर राह ल. 
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३. अंदा जत या खचा या कमीतकमी २५ ट के र कम व साठवणूक 
कंटेनरक रता ठेव र कम महानगरपािलकेकडे जमा करावी लागेल. ेणी १ म ये       
येणा-या महानगरपािलके या कं ाटदारा या वतीने संबिधत वभागाचे अिधकार  
वभागाचा Login व Password वाप न े ड ट िनमाण क  शकतात.  

     ४. स या अ तवात असले या राडारोडा या व अनािधकृत बांधकामा या 
राडारो या या वहनासाठ  व या कर यासाठ  भाग मुखांना Login व 
Password वाप न े ड ट िनमाण क  शकतात. या क रता छायािच स हत केलेली 
कायवाह  व राडारोडा अंदा जत माण यांची न द करणे आव यक असेल.  

     ५. महानगरपािलकेतफ राडारोडा यव थापनासाठ  िनमाण कर यात येणा-या 
मोबाईल अॅप व संकेत थळा म ये Login व Password संबिधत सं था यांना 
अ ीम र कम जमा झा यानंतर वतर त कर यात येईल.  

      ६. सदर अॅप व संकेत थळावर अंदा जत राडारोडाचे माण व जमा अि म 
र कम खा याम य े दसेल.  

      ७. सदर सं थान ेकंटेनर भर यानंतर अथवा सदर सं थेन ेसंपक के यानंतर 
राडारोडा उचल यासाठ  वाहन पाठ वल ेजाईल. सदर वाहनातील संगणक यं णे दारे 
उचल यात आलेला राडारोडा याचे छायािच  व यांचे वजन तसेच सदर साठ  
आकार यात येणार  र कम महानगरपािलके या सम वय क ाकडे व मोबाईल अॅप 
वर दो ह  कडून न दव यात येईल व अि म र कमेतून वजावट कर यात येईल.  

     ८. राडारोडा उचल यात ये यासाठ  मोबाईल अॅपमधील िश लक र कम ह 
अंदा जत माणा या ५% पे ा जा त असण ेआव यक राह ल.  

९. सदर र कम ५% पे ा कमी अस यास सदर सं थेन े ता काळ पुढ ल 
२५% ट के भरणा करण ेआव यक राह ल.  

ेणी २ अंतगत येणा-या घटकांना पुढ ल माण ेकायवाह  करण ेअपे त आहे.  

१. ेणी २ अंतगत घटकांनी जमा झालेला राडारोडा, गनी बॅगम य े
भरण ेआव यक राह ल. ेणी २ अंतगत सदर राडारोडा महानगरपािलके या मोशी 
येथील Construction & Demolition पयत वखचान ेनेऊन देऊ शकतात. अथवा 
महानगरपािलके या राडारोडा यव थापन क ास टोल  मांकावर संपक क न 
राडारो यासाठ  वाहन Pickup साठ  बोलव ूशकतात.  
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२. राडारोडा मनपा या नजीक या ा फर टेशन पयत ने यास 
ेणी १ व २ मधील घटकांना ा फर टेशन येथे वजना माण े शु क भरणा 

करावा लागेल. सव ेणीसाठ  पुढ ल माण े राडारोडा यव थापन शु क आकारणे 
ता वत आहे. राडारोडा गोळा करण.े ेणी १ व २ बांधकाम राडारोडा उचलण ेव 

मोशी राडारोडा या क ापयत वहन खच र. .१५/- ित कमी/ ितटन 
राडारो यावर या करण.े ेणी १ व २ बांधकामराडारोडा या शु क. र कम 
पये. २५०/- ित टन  

िनयम बा  राडारोडा यव थापनाक रता दंड :-  

१. वर ल माण ेराडारोडा यव थापन यं णाशी संपक न करता अथवा 
अनिधकृत राडारोडा टाकणा-या य , सं था, यावसाियक, कं ाटदार, नाग रक व 
इतर घटकावर टाकले या राडारोडा या वाहनासाठ  व येसाठ  येणा-या खचा या 
१० पट शु क अिधक वहन व या खच वसूल कर यात येईल. तसेच नागर  
घनकचरा यव थापन २०१६ व C & D Waste Management Rule 2016 या 
अिधिनयमनुसार कायवाह स पा  राहतील.   

२. वर ल माण ेकोण याह  ेणीमधील घटकान ेनैसिगक, नद , नाल,े 
ओढे, इ याद  जल ोतां या बाजून े वनापरवाना राडारोडा टाकलेचे िनदशनास 
आ यास, तसेच पदपथ, मोक या आ ण अडगळ या जागा इ याद  ठकाणी 
अनािधकृत व अयो य रतीन े टाकाऊ बांधकाम सा ह य टाक याचे िनदशनास 
आ यास यांचेकडून १० पट दंडाची र कम तसेच यांचेवर फौजदार  गु हा 
मनपा या वतीन ेदाखल करणेत येईल.  

राडारोडा पासून पुनिनिमत घटका या वापरास ो साहन :-  

१. (i ) यायु  राडारोडा वापरणा-या बांधकाम यवसाियकांना 
ो साहन दे याक रता बांधकामम य े ीन ब ड ंग रेट ंग अंतगत GRIHA कंवा 

LEED माणप  घेणा-या बांधकाम क पांना मालम ा कराम य े चिलत 
िनयमानूसार जा तीत जा त ५% सूट तसेच मो या क पाम य े (Large 

Development) अथवा परवडणा-या (Affordable Housing) (GRIHA) गृहा 
मानांकननुसार क पाम य ेचार टार व पाच टार क पाम य ेगृह माणप  
अथवा (Leed) लीड माणप ाम य े Platinum अथवा गो ड दजा माणप  
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िमळवले या क पांना मनपा या बांधकाम परवानगी वभागाकड ल ीन ब ड ंग 
रेट ंग या योजनेनूसार चिलत सुट देय राह ल.  

(i i ) यायु  राडारो यापासून िनमाण झाले या बांधकाम 
सा ह याचा मो या माणात वापर करणा-या बांधकाम यवसाियक कंवा, खाजगी 
नाग रकांना तसेच शासक य /िनमशासक य/मनपा या ठेकेदारांना सदरचे सा ह य 
या- या वषा या चाल ू बाजारभावापे ा २०% कमी दरान े उपल ध क न देण े

सबंिधत एज सींवर बंधनकारक राह ल.  

२. महानगरपािलकेतफ कर यात येणा-या सव थाप य, कामाम य े
राडारो यावर या क न बन वले या बांधकाम सा ह याचा वापर M२० grade 
पयत Non structural भागासाठ  वापर करण ेबंधनकारक राह ल यासाठ  मनपा या 
शहर अिभयंता कायालयान े आव यक सा ह याची मागणी या क ाला तीन 
म हन ेआगाऊ प तीन े े ीय कायालया या कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांचे 
मा यमातून कळ वण ेआव यक आहे. सदर थाप य वषयक बाबींचे येक वष चे 
दर, थाप य वभागामाफत शहर अिभयंता कायालयाकडून दरपृ थकरणा दारे 
िन त करणेत येतील. तसेच बाजार भावातील अशाच बाबीं या दरापे ा सुमारे 
२०% कमी दरान ेसदरचे सा ह य मनपा या व वध वकास कामासाठ  उपल ध 
क न देण ेसबंिधत एज सीवर बंधनकारक राह ल. याचा वापर मनपा या व वध 
वकास कामाम य ेआव यकतेनूसार करणेची द ता थाप य / उ ान / ेनेज / 
पाणीपुरवठा इ याद  वभागांकडून घेणेसाठ  अशा बाबींचा समावेश िन वदेम य े
वतं पण ेकरणेत येईल.  

३. याम य े ामु यान ेपे हर लॉक, कब टोन, चबस क हर,  
गाड, युट लीट  ड ट व इतर आव यकते माण ेिनमाण होऊ शकणारे ना व यपूण 
का ट ॉड टसचा समावेश असेल. या यित र  व वध वकास कामांसाठ  

लागणारे क चे सा ह य उदा. दगड, खड , वटा, वाळू, माती इ याद  सह 
र यासाठ  लागणारा भराव, GSB, Wet - Mix इ याद  व वध बांधकाम साह याचा 
वापर मनपा या व वध वभागाकड ल ठेकेदारांमाफत करणेसाठ ची काय णाली शहर 
अिभयंता कायालयाकडून िन त करणेत येईल. यानुसार याचा वापर मो या 
माणात करण ेआव यक आहे.  
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सबब उपरो  माण े पंपर  िचंचवड शहरातील िनमाण होणा-या 
बांधकामा या राडारो याचे Construction and Demolition Waste Management 

Rule 2016 चे िनयमानूसार वहन क न याचेवर शा ो  प दतीन े या क न 
यापासून िनमाण होणा-या व वध Precast Product बांधकाम सा ह याचा पूण 

वापर मनपा या व इतर खाजगी बांधकामाम य ेकरणे या धोरणास [C & D Waste 

Policy] मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड मनपाचा वग १ व २ या 
अ याव यक सेवेतील पदांचा आकृितबंध नुकताच शासनान े मंजूर केलेला आहे. 
अगोदरच मनपाम ये अिधकार /कमचा-यांची कमतरता असून स थतीत अनेक 
अिधका-यांकडे एकापे ा अनेक वभागाचा अित र  पदभार सोप वलेला आहे. 
महापािलकेची वाढणार  लोकसं या व या माणात नागर  सेवेवर वाढणारा ताण 
वचारात घेता शासनाने मंजूर केले या आकृितबंधानुसार तातड ने पाञताधारक 
अिधका-यानां पदो नती देणेची कायवाह  शासनाने तातड ने करणे आव यक आहे. या 
अनुषंगान े पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शासन मा य आकृितबंधानुसार 
आ थापनेवर सहशहर अिभयंता, पयावरण या अिभनामाचे एक पद र. .१५६००-
३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे. या पदासाठ  िन त 
केले या शै णक अहता व अनुभवा या कालावधी इ याद  अट नसुार स थतीत 
या पदासाठ  ी.संजय नारायण कुलकण , कायकार  अिभयंता, पयावरण हे पाञ 
होत अस याने यांना सहशहर अिभयंता, पयावरण या शासनमा य पदावर 
पदो नती देणेस मा यता देणेत येत आहे याच माणे या पदाचे िनयंञणाखाली 
पयावरण अिभयांिञक  वभाग, जलिन सारण वभाग, उदयान ( थाप य) वभाग 
इ याद  पयावरण संवधन वषयक वभागांचे िनयंञण सोप वणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता या ठरावाची अंमलबजावणी 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

      अनुकूल- ८१      ितकूल- ० 

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

       ------- 

 

 



85 
 
(सभागृहात ग धळ) 

मा.अॅड.मोरे र शेडग े -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
 

                                  वषय मांक – २  
दनांक- २०/११/२०१९                 वभाग- मा.आयु  
 

        संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  
                 .मसभा/ं६/का व/१०९/२०१९ दनांक १७/०९/२०१९ 
              २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .१६ द.२०/९/२०१९ 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत दवाखान े
/ णालयास वाटप केलेल ेसा ह याचे पॅ कंग व औषधे पॅ कंगचे िनकामी सा ह य 
तसेच ए स रे वभागात उपल ध होणारे िनकामी हायपोसो युशन कच-यात न 
जाता जस ेउपल ध होईल या पर माणाचे ा  दरान ेलेखा वभागात र म भरणा 
क न यासह व  क न मनपास आिथक फायदा होणार अस यान े ई-िन वदा 
मांक-०४/२०१९-२०२० अ वय े िस द क न ऑनलाईन दर माग व यात आल े

आहे. ा  िन वदाकारांमधील मनपास जा तीत जा त दर देवुन िनकामी सा ह य 
वकत घेणेकामी उपल ध िन वदाकार M/s. Trinity Enterprises यांचे दराचा 
तपशील खालील माण ेआहेत. 

अ.  कामाचा तपशील 

M/s. Trinity Enterprises             

  यांचे ा  दर (GST वगळून) 

१ 
रका या काचे या बाट या ( सलाईन, इंजे शन, 

हाय स ) ित कलो. 2.00 . कलो 

२ ला ट क बाट या व डबे (लहान /मोठे) 12.00 . कलो 
३ पु याची खोक  (पु ठा) 5.75 . कलो 
४ प याचे डबे (लहान /मोठे) 11.00 . कलो 
५ लाकड  खोक  1.25 . कलो 
६ १ िलटरचे ला टक जार 20.00 . कलो 
७ ५ िलटरचे ला टक जार 24.00 . कलो 
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८ 
मनपाचे सव णालयाकड ल उपल ध होणारे 
हायपोसो युशन 

38.00 .िलटर 

९ थमाकॉल बॉ स 1.50 . कलो 
१० खराब -  करण फ स 30.00 . कलो 

 

महानगरपािलके या दवाखान/े णालयाकड ल िनकामी सा ह य व 
हायपोसो युशन वारंवार उपल ध होत अस यान े याची ा  दवाखान े
/ णालयातुन  व  क न मनपास आिथक फायदा होणार आहे.  या अनुषंगाने 
M/s. Trinity Enterprises यांचे ा  दर मा. आयु  सो यांनी दनांक -  /०९/२०१९  चे 

तावा वय े वकृत केलेल ेआहेत. सबब मनपाचे दवाखान/े णालयातील िनकामी  
पु ठे, काचे या बाट या, ला ट क जार, व लोखंड  सा ह य तसेच िनकामी 
हायपोसो युशन िन वदेतील उ चतम ा  दर अिधक GST या माण े M/s. Trinity 

Enterprises यांना दोन वषासाठ  दे यात येणारे कामकाजाची अंदाजे एक त र कम 
पये ५,०२,२०६/- इतक  येत आहे. ह  कंमत र. . ५००/- पे ा जा त अस यान े
या सा ह याची व  करणेसाठ  मा यता देणेत यावी. 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाचे टाटा एस वाहनां या लोडबॉड चे 
बाबत मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांनी यांचेकड ल प  
.जा. .आमुका/३/का व/६०९/२०१८ द. ६/१२/१८ अ वय ेटाटा एस वाहनां या 

लोडबॉड  भंगार/िन पयोगी अस यान ेिललावात काढ याबाबत कळ वल ेआहे. तसेच 
आकाशिच ह परवाना वभाग याच माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
काय े ातील अनािधकृत जा हरात फलक, बोड, लोखंड  चर इ याद  सा ह य  
ज  क न नेह नगर कोठारम य ेजमा कर यात आलेल ेआहे. 
      सदर भंगार/िन पयोगी सा ह याचे मु यांकन होणे आव यक होते. यानुसार 
सदर कामी म.न.पा. माफत िनयु  शासक य मु यांकनदार मे.ए. ह .शेवडे ऍ ड 
एसोिशयट पुणे. यांना मु यांकन करणेकामी आदेश िनगत कर यात आले होते. 
यानुसार यांचेक़डुन य  पहाणी क न उ  भंगार सा ह याचे अंदाजे मु याकंन 
कंमत र.  23,62,500/- (अ र  र. . तेवीस लाख बास  हजार पाचश फ ) 
मु यांकन काढणेत आलेले आहे. 
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 तुत कंमत चालू बाजारभाव गृह त ध न अंदाजे काढ य़ात आलेली आहे. 
उ  भंगार सा ह याची कंमत अंदाजे अस याने य  खु या िललावात कमी / 

जा त हो याची श यता नाकारता येत नाह . तुत सा ह याची व / व हेवाट ई-
िललावा दारे करणे तावीत आहे. सदर िललावासाठ  महानगरपािलका अित. 
आयु  यांचे अ य तेखाली, सहा.आयु  (भांडार), मु य लेखाप र क, मु य   

लेखाअिधकार , भांडार अिधकार  व संबिधत वभागाचा शाखा मुख यांची िललाव 
सिमती गठ त कर यात आली आहे. सदर वषयास िललाव सिमतीने           
द.२८/८/२०१९ रोजी वर ल भंगार सा ह याची व  ई-िललावा दारे करणेबाबत 
िशफारस केलेली आहे.   

सदर भंगार सा ह याची शासक य मु यांकनानुसार अंदाजे कंमत र. . 
23,62,500/- (अ र  र. . तेवीस लाख बास  हजार पाचश फ ) मु यांकन 
काढणेत आलेले आहे. उपरो  नमुद केलेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
मधील कलम ७९(क) नुसार महापािलकेची कोणतीह  थावर कंवा जंगम मालम ा 
व  करणेस मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे. यानुसार उ  भंगार 
साह याची ई-िललावा दारे व  करणेस मा यता देणेत यावी.  

तसेच  सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजपञकातील खालील कामांना वाढ/घट 
करणेस व नवीन कामांचा सन २०१९-२० या अंदाजपञकात समावेश कर यास 
मा यता देणेत यावी. 

अ. . पान 
. 

कामाचा 
अं. . 

कामाचे नाव  
अंदाजपञक य 
र. 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र. . 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद 

वाढ/घट 
करवयाची 
तरतूद र. . 
२०१९-२०  

लेखािशष  

१ नवीन काम  भाग . ३० 
दापोड  येथील 
स ह नं.३/५ 
येथे खेळाचे 
मैदान 
वकिसत 
करणे.   

नवीन काम  ३००००००० ० १४५००००० वशेष 
योजना  

२ ३३ १५२ फुगेवाड  ७ 
मी.र ता 
वकसीत 
करणे. 

 १००००००० १००००००० ४५००००० ० वशेष 
योजना 
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 ३ ३३ १५४ दापोड  येथील 
एस.ट .रोड 
सांगवी 
पुलापयत 
अदयावत 
प दतीने 
वकिसत 
करणे.   

१०००००००० १०००००००० १००००००० ० वशेष 
योजना  

   एकुण वाढ ११००००००० १४००००००० १४५००००० १४५०००००  

                    

      तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात 
पान . ६१ अ. . ११९ नुसार भाग .२ बो-हाडेवाड , गट . ५४४ येथे 
छ पती िशवाजी महाराज पुतळा उभारणे या कामाचा समावेश आहे. या कामाचे 
नावाम ये खालील माणे बदल व अंदाजप क य र कमेम ये वाढ करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
 

अ ..  
कामाचे 
नाव 

कामा या नावात 
बदल 

पान 
. 

अ ..  
मुळ 

अंदाजप क य 
र कम 

सुधा रत अंदाज 

प क य र कम 

सन २०१९-२० 
ची तरतुद 

१ भाग . 
२     
बो-डेवाड  
गट . 
५४४ येथे 
छञपती 
िशवाजी 
महाराज 
पुतळा 
उभारणे.   

भाग . २  
बो-हाडेवाड  
वनायकनगर, 
मोशी येथे छ. 
संभाजी महाराज 
व सरसेनापती 
हंबीरराव मो हते 
यांचा पुतळा 
उभारणे.    

६१ ११९ १०,०००,००००/- ४५०,०००,०००/- २५,००,०००/- 

 
(सभागृहात ग धळ) 
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब-ू मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन 
देतो. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े-  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
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 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 ठराव मांक – ४७०                                 वषय मांक – २  
दनांक- २०/११/२०१९                  वभाग- मा.आयु  
 

        संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  
                 .मसभा/ं६/का व/१०९/२०१९ दनांक १७/०९/२०१९ 
              २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .१६ द.२०/९/२०१९ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत दवाखान े
/ णालयास वाटप केलेल ेसा ह याचे पॅ कंग व औषधे पॅ कंगचे िनकामी सा ह य 
तसेच ए स रे वभागात उपल ध होणारे िनकामी हायपोसो युशन कच-यात न 
जाता जस ेउपल ध होईल या पर माणाचे ा  दरान ेलेखा वभागात र म भरणा 
क न यासह व  क न मनपास आिथक फायदा होणार अस यान े ई-िन वदा 
मांक-०४/२०१९-२०२० अ वय े िस द क न ऑनलाईन दर माग व यात आल े

आहे. ा  िन वदाकारांमधील मनपास जा तीत जा त दर देवुन िनकामी सा ह य 
वकत घेणेकामी उपल ध िन वदाकार M/s. Trinity Enterprises यांचे दराचा 
तपशील खालील माण ेआहेत. 

 

अ.  कामाचा तपशील 

M/s. Trinity Enterprises             

  यांचे ा  दर (GST वगळून) 

१ 
रका या काचे या बाट या ( सलाईन, इंजे शन, 

हाय स ) ित कलो. 2.00 . कलो 

२ ला ट क बाट या व डबे (लहान /मोठे) 12.00 . कलो 
३ पु याची खोक  (पु ठा) 5.75 . कलो 
४ प याचे डबे (लहान /मोठे) 11.00 . कलो 
५ लाकड  खोक  1.25 . कलो 
६ १ िलटरचे ला टक जार 20.00 . कलो 
७ ५ िलटरचे ला टक जार 24.00 . कलो 

८ 
मनपाचे सव णालयाकड ल उपल ध होणारे 
हायपोसो युशन 

38.00 .िलटर 
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९ थमाकॉल बॉ स 1.50 . कलो 
१० खराब -  करण फ स 30.00 . कलो 

 

महानगरपािलके या दवाखान/े णालयाकड ल िनकामी सा ह य व 
हायपोसो युशन वारंवार उपल ध होत अस यान े याची ा  दवाखान े
/ णालयातुन  व  क न मनपास आिथक फायदा होणार आहे.  या अनुषंगाने 
M/s. Trinity Enterprises यांचे ा  दर मा. आयु  सो यांनी दनांक -   /०९/२०१९  
चे तावा वय े वकृत केलेल े आहेत. सबब मनपाचे दवाखान/े णालयातील 
िनकामी  पु ठे, काचे या बाट या,  ला ट क जार, व लोखंड  सा ह य तसेच िनकामी 
हायपोसो युशन िन वदेतील उ चतम ा  दर अिधक GST या माण े M/s. Trinity 

Enterprises यांना दोन वषासाठ  दे यात येणारे कामकाजाची अंदाजे एक त र कम 
पये ५,०२,२०६/- इतक  येत आहे. ह  कंमत र. . ५००/- पे ा जा त अस यान े
या सा ह याची व  करणेसाठ  मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या आरो य वभागाचे टाटा एस वाहनां या लोडबॉड चे बाबत मा.आरो य 

कायकार  अिधकार  यांनी यांचेकड ल प  .जा. .आमुका/३/का व/६०९/२०१८       

द. ६/१२/१८ अ वय ेटाटा एस वाहनां या लोडबॉड  भंगार/िन पयोगी अस यान ेिललावात 

काढ याबाबत कळ वल े आहे. तसेच आकाशिच ह परवाना वभाग याच माफत पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील अनािधकृत जा हरात फलक ,बोड ,लोखंड  

चर इ याद  सा ह य  ज  क न नेह नगर कोठारम य ेजमा कर यात आलेल ेआहे. 

      सदर भंगार/िन पयोगी सा ह याचे मु यांकन होणे आव यक होते. यानुसार 
सदर कामी म.न.पा. माफत िनयु  शासक य मु यांकनदार मे.ए. ह .शेवडे ऍ ड 
एसोिशयट पुणे. यांना मु यांकन करणेकामी आदेश िनगत कर यात आले होते. यानुसार 
यांचेक़डुन य  पहाणी क न उ  भंगार सा ह याचे अंदाजे मु यांकन कंमत र.  

23,62,500/- ( अ र  र. . तेवीस लाख बास  हजार पाचश फ ) मु यांकन काढणेत 
आलेले आहे. 

 तुत कंमत चालू बाजारभाव गृह त ध न अंदाजे काढ य़ात आलेली आहे. 
उ  भंगार सा ह याची कंमत अंदाजे अस याने य  खु या िललावात कमी / 

जा त हो याची श यता नाकारता येत नाह . तुत सा ह याची व / व हेवाट ई-
िललावा दारे करणे तावीत आहे. सदर िललावासाठ  महानगरपािलका अित. 
आयु  यांचे अ य तेखाली, सहा.आयु  (भांडार), मु य लेखाप र क, मु य   

लेखाअिधकार , भांडार अिधकार  व संबिधत वभागाचा शाखा मुख यांची िललाव 
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सिमती गठ त कर यात आली आहे. सदर वषयास िललाव सिमतीने           
द.२८/८/२०१९ रोजी वर ल भंगार सा ह याची व  ई-िललावा दारे करणेबाबत 
िशफारस केलेली आहे.   

    सदर भंगार सा ह याची शासक य मु यांकनानुसार अंदाजे कंमत र. . 
23,62,500/- ( अ र  र. . तेवीस लाख बास  हजार पाचश फ )  मु यांकन काढणेत 
आलेले आहे. उपरो  नमुद केलेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील 
कलम ७९(क) नुसार महापािलकेची कोणतीह  थावर कंवा जंगम मालम ा व  
करणेस मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे. यानुसार उ  भंगार 
साह याची ई-िललावा दारे व  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच  सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजपञकातील खालील कामांना वाढ/घट 
करणेस व नवीन कामांचा सन २०१९-२० या अंदाजपञकात समावेश कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ. . पान 
. 

कामाचा 
अं. . 

कामाचे नाव  
अंदाजपञक य 
र. 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र. . 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद 

वाढ/घट 
करवयाची 
तरतूद र. . 
२०१९-२०  

लेखािशष  

१ नवीन काम  भाग . ३० 
दापोड  येथील 
स ह नं.३/५ 
येथे खेळाचे 
मैदान 
वकिसत 
करणे.   

नवीन काम  ३००००००० ० १४५००००० वशेष 
योजना  

२ ३३ १५२ फुगेवाड  ७ 
मी.र ता 
वकसीत 
करणे. 

 १००००००० १००००००० ४५००००० ० वशेष 
योजना 

 ३ ३३ १५४ दापोड  येथील 
एस.ट .रोड 
सांगवी 
पुलापयत 
अदयावत 
प दतीने 
वकिसत 

१०००००००० १०००००००० १००००००० ० वशेष 
योजना  
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करणे.   

   एकुण वाढ ११००००००० १४००००००० १४५००००० १४५०००००  

                    

      तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात 
पान . ६१ अ. . ११९ नुसार भाग .२ बो-हाडेवाड , गट . ५४४ येथे छ पती 
िशवाजी महाराज पुतळा उभारणे या कामाचा समावेश आहे. या कामाचे नावाम ये 
खालील माणे बदल व अंदाजप क य र कमेम ये वाढ करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

 

अ ..  
कामाचे 
नाव 

कामा या नावात 
बदल 

पान 
. 

अ ..  
मुळ 

अंदाजप क य 
र कम 

सुधा रत अंदाज 

प क य र कम 

सन २०१९-२० 
ची तरतुद 

१ भाग . 
२     
बो-डेवाड  
गट . 
५४४ येथे 
छञपती 
िशवाजी 
महाराज 
पुतळा 
उभारणे.   

भाग . २  
बो-हाडेवाड  
वनायकनगर, 
मोशी येथे छ. 
संभाजी महाराज 
व सरसेनापती 
हंबीरराव मो हते 
यांचा पुतळा 
उभारणे.    

६१ ११९ १०,०००,००००/- ४५०,०००,०००/- २५,००,०००/- 

 
       अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

     ------ 
 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
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                                   वषय मांक – ३  
दनांक- २०/११/२०१९                  वभाग- मा.आयु  
 
        संदभ- १) मा.सुिनता तापक र, मा.शिमला बाबर यांचा ताव.  

        २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .११ द.३१/८/२०१९ 

    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४६० द.२०/९/२०१९   
 

      चं भागा गोशाळा संवधन सं था ट (Reg.no.MAH/473/2014/PUNE-

F-44979) ह  सं था गे या १२ वषापासून गोपालन े ात काम कर त आहे.  देशी 
गायींचे संगोपन करणे हाच गोशाळेतील गोपालनाचा उ ेश आहे. सं थेने मागील 
पाच वषापासून चं भागा गोशाळेची थापना केली आहे. काळया रंगा या अ यंत 
दु िमळ ३० देशी गायी सं थेकडे आहेत. सं थे या गोमाता संवधनासाठ  वशेष 
योगदान दे याचा मानस आहे. तसेच या अनुषंगाने दुध न देणा-या गायी, आजार  
कंवा अपंग जनावरे आद ंचा वशेष वाने सांभाळ करणे व यो य आहार पुर वणे 
आद  उप म सं थेमाफत राब व याचा सं थेचा मानस आहे.  स या मौजे िचखली, 
ता.हवेली, ज.पुणे येथे गायींकर ता प याची शेड बांधून सं थेमाफत गोशाळा 
उभार यात आली आहे. सदर जागा अपुर  असून यामुळे गायींची गैरसोय होत 
आहे. महापािलके या आर णाखालील िचखली गट नं.१६५५/२ पै. आर ण 
.१/७९ हे े  िचखली गुरां या गोठयासाठ  आर त आहे. तर  या जागेत 

महापािलके या पशुवै क य वभागा या िनयं णाखाली जागेचा ताबा पश ु वै क य 
वभागाकडे ठेऊन चं भागा गोशाळा संवधन सं था ट, या न दणीकृत सं थेस 
गोशाळा चाल व यास देणेस मा यता देणते यावी.   
मा.केशव घोळवे -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा.नामदेव ढाके-मा.महापौर साहेब,मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- 
महापािलके या आर णाखालील िचखली गट नं. १६५५/२ पै. आर ण .१/७९ हे 
े  चं भागा गोशाळा सं थेस, महापािलके या पशुवै क य वभागा या 

िनयं णाखाली जागेचा ताबा ठेवून गोशाळा १० वष करारावर मनपा िनयमानुसार 
चाल व यास दे या बरोबरच सदर ठकाणी गायी, हशीक रता क डवाडा 
चाल व यास यांची देखभाल कर यास तसेच याक रता ा  होणार  िनयमानुसार 
दंडाची र कम सं थेस घे यास मा यता दे यात यावी तसेच मौजे िचखली येथील 
गट नं. ७२/२ पै.या िमळकतीतील मंजूर सुधार त वकास योजनेतील आ. .१/१३८ 
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ाथिमक शाळा आर त जागा े  ४०००.०० चौ.मी.या जागेवर ाथिमक शाळा 
वकिसत करणेसाठ  सदरची जागा ी.गु द  सेवा ित ान, गट नं.५९४, द नगर, 
जाधववाड , िचखली पुण-े४११०६२ यांना  तीस वष कालावधीसाठ  उपसंचालक 
नगररचना यांचेकड ल दरानुसार सं थेस िनयमानुसार जागा भाडेप याने दे यास 
मा यता देणेत यावी. तर  सदर सं थेस िनयमानुसार जागा दे यास मा यता देणेत 
यावी.  

मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब-ू मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन 
देतो. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ४७१                                 वषय मांक – ३  
दनांक- २०/११/२०१९                  वभाग- मा.आयु  

 
            संदभ- १) मा.सुिनता तापक र, मा.शिमला बाबर यांचा ताव.  

         २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .११  

            द.३१/८/२०१९ 

        ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४६० द.२०/९/२०१९   
 
     चं भागा गोशाळा संवधन सं था ट (Reg. no. MAH / 

473/2014/PUNE-F-44979) ह  सं था गे या १२ वषापासून गोपालन े ात काम 
कर त आहे.  देशी गायींचे संगोपन करणे हाच गोशाळेतील गोपालनाचा उ ेश आहे. 
सं थेने मागील पाच वषापासून चं भागा गोशाळेची थापना केली आहे. काळया 
रंगा या अ यंत दु िमळ ३० देशी गायी सं थेकडे आहेत. सं थे या गोमाता 
संवधनासाठ  वशेष योगदान दे याचा मानस आहे. तसेच या अनुषंगाने दुध न 
देणा-या गायी, आजार  कंवा अपंग जनावरे आद ंचा वशेष वाने सांभाळ करणे व 
यो य आहार पुर वणे आद  उप म सं थेमाफत राब व याचा सं थेचा मानस आहे.  
स या मौजे िचखली, ता.हवेली, ज.पुणे येथे गायींकर ता प याची शेड बांधून 
सं थेमाफत गोशाळा उभार यात आली आहे. सदर जागा अपुर  असून यामुळे 
गायींची गैरसोय होत आहे. महापािलके या आर णाखालील िचखली गट 
नं.१६५५/२ पै. आर ण .१/७९ हे े  िचखली गुरां या गोठयासाठ  आर त 
आहे. तर  या जागेत महापािलके या पशुवै क य वभागा या िनयं णाखाली जागेचा 
ताबा पश ु वै क य वभागाकडे ठेऊन चं भागा गोशाळा संवधन सं था ट, या 
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न दणीकृत सं थेस गोशाळा चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
महापािलके या आर णाखालील िचखली गट नं. १६५५/२ पै. आर ण .१/७९ हे 
े  चं भागा गोशाळा सं थेस, महापािलके या पशुवै क य वभागा या 

िनयं णाखाली जागेचा ताबा ठेवून गोशाळा १० वष करारावर मनपा िनयमानुसार 
चाल व यास दे याबरोबरच सदर ठकाणी गायी, हशीक रता क डवाडा चाल व यास 
यांची देखभाल कर यास तसेच याक रता ा  होणार  िनयमानुसार दंडाची र कम 

सं थेस घे यास मा यता दे यात येत आहे तसेच मौजे िचखली येथील गट नं. 
७२/२पै.या िमळकतीतील मंजूर सुधार त वकास योजनेतील आ. .१/१३८ ाथिमक 
शाळा आर त जागा े  ४०००.०० चौ.मी.या जागेवर ाथिमक शाळा वकिसत 
करणेसाठ  सदरची जागा ी.गु द  सेवा ित ान, गट नं.५९४, द नगर, 
जाधववाड , िचखली पुण-े४११०६२ यांना  तीस वष कालावधीसाठ  उपसंचालक 
नगररचना यांचेकड ल दरानुसार सं थेस िनयमानुसार जागा भाडेप याने दे यास 
मा यता देणेत येत आहे. तर  सदर सं थेस िनयमानुसार जागा दे यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

       अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

           ------ 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
 

                                   वषय मांक – ४  
दनांक- २०/११/२०१९                  वभाग- मा.आयु  
 
        संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ 
                  .नर व/का व/०६/७०७/२०१९ द.२६/०८/२०१९    
 
 शासन िनणय . टपीएस १८१९/११४/ . .५७/१९/न व-१३ द. 
०८/०३/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस महारा  ादेिशक िनयोजन 
व नगररचना अिधिनयम,१९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये खालील माणे फेरबदल 

ताव सादर कर याचे िनदेश आहेत. 
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 “ वकास योजना-ताथवडे ( पंपर  िचंचवड महानगरपािलका) मधील स.नं. ४१ 
या जागेमधून, २४ मी. व १८ मी. वकास योजना र याची आखणी जागेवर ल 
अिधकृत बांधकाम बािधत होणार नाह  अशा प दतीने सुधा रत कर यासाठ  महारा  
ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये 

आव यक फेरबदलाची वैधािनक कायवाह  व रत पूण क न ताव शासनास 
मा यतेसाठ  सादर करावा”. 
 मौजे ताथवडे गावाची वकास योजना द.६/०१/२०१७ व द. ०३/१०/२०१८ 
अ वये मंजूर आहे. उ  वकास योजनोत स.नं. ४१ म ये २४ मी. व १८ मी. ं द चे 
र ते ता वत आहेत. ताथवडे गाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त 
समा व  हो यापुव  स.नं.४१/१/अ(पै) २४०० चौ.मी. ेञावर गोडाऊन या वा ण य 
वापराकर ता रतसर बनशेती परवानगी घेऊन बांधकाम केलेले अस याचे दसून 
येते. अिधकृत बांधकाम परवानगी घेऊन वकास झाले या करणात संबंिधत 
बांधकाम किमटेड डे हलपमट गृ हत ध न कोणतेह  आर ण ता वत न करणेचे 
शासनाचे धोरण आहे. गुगल नकाशा पाहता या बांधकामा या प रसरातील ेञ 
मोकळे असून या दो ह  वकास योजना र याची पुनरचना क न अिधकृत 
बांधकामास दलासा देणे श य आहे. सबब अिधकृत बांधकाम बािधत होणार नाह  
अशा २४ मी. व १८ मी. र याची आखणी सुधा रत करणे आव यक अस याचे 
शासनाचे मत झा याने संदिभय िनदेश महापािलकेस आहेत. 
 मंजूर वकास योजनेनुसार वषयां कत िमळकत (मोजणी नकाशा मो.र.न. 
४५५०/१५.४.०५ द.१८/५/२००५ नुसार) २४ मी व १८ मी. ता वत र याने 
बािधत होत असून काह  भाग रटेल माकट व वाहनतळाचे आर णाने बािधत 
असून उव रत भाग िनवासी वभागात समा व  आहे. शासनाचे उ  िनदेशानुसार 
स.नं. ४१ या जागेमधून जाणा-या २४ मी. व १८ मी. वकास योजना र याची 
आखणी जागेवर ल अिधकृत बांधकाम बािधत होणार नाह  अशा प दतीने सोबत या 
नकाशात दश व या माणे सुधा रत कर याकामी महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये फेरबदल कर यास व 
फेरबदलाची वैधािनक कायवाह  पुण क न शासनास फेरबदलाचा ताव सादर 
कर यास आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास 
मा यता देणते यावी. 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मा.महापािलका सभा ठराव .४०५ दनांक 
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०६/०६/२०१९ अ वय े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात ठरावात नमूद 
के या माण े गावातील े ाम य े नगररचना योजना राब व याकामी महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे तरतुद नुसार कायवाह स मा यता 

दे यात आली आहे. 

तथा प पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सदर मा.महापािलका सभा ठराव 
. ४०५ दनाकं ०६/०६/२०१९ अ वये मौजे िचखली अंतगत येणा-या े ाम ये 

महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६चे तरतुद नुसार राब व या या 
नगररचना योजनेस थािनक नाग रकांचा मो या माणात वरोध अस यामुळे 
तसेच नगररचना योजनेसाठ  ता वत े ाम ये यापुव च बहुतांश वकास झालेला 
अस याने भाग .२ मौजे िचखली अंतगत (मुळ तावात नमूद माणे तसेच 
उपसुचना ारे दाखल केलेले सव गट नंबर) े ाम ये महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे तरतूद नुसार राब व यात येणार  नगररचना योजना 
र  करणेस मा यता दे यात यावी. तसेच यानुसार भाग .२ मधील सव गटाचा 
(िचखली, जाधववाड , मोशी संबंिधत गावांतील नमूद सव गट नंबर)  संबंधीत मुळ 

तावात नमूद करणेस आलेला तसेच उपसुचना ारे दाखल करणेत आलेला सव 
भाग यामधील नगररचना योजना राब वणेचा ताव र  कर यास मा यता दे यात 
यावी. तसेच पुनावळे, ताथवडे व रावेत मधील देखील वर ल माण ेकायवाह  करणेस 
मा यता देणेत यावी.   

तसेच मौजे बो-हाडेवाड  मधील शेती वभागातील जिमन र हवास वभागात 
समा व  कर यासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ 
चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव मंजुर साठ  रा यशासनाकडे सादर करणेत 
आला आहे. 

सदर े ामधील, िमळकतीं या मोजणी नकाशातील ह , गट मांक, तसेच  
िमळकतीं या जागेवर ल ह  तसेच मंजुर वकास योजना व वर ल फेरबदल 

तावाचे नकाशात दश वले या गटां या ह , गट मांक याम ये ब-याच माणात 
तफावत आहे व न वन गट बाधीत होत आहेत. जर शासनास पाठ वलेले वर ल 
फेरबदलास मंजुर  िमळाली तर जागेवर र ते, आर ण वकिसत करताना ब-याच 
अडचणी व वाद ववाद उदभव याची श यता आहे. यामुळे व रल े ासाठ  यापुव  
मा.महापािलका सभा ठराव .५३३ द.२०/१०/२००८ व ठराव .११०२ 
द.१८/०२/२०११ अ वये शासनास पाठ वलेला ताव र  करणेस मा यता देणेत 
यावी. 
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तसेच, या भागातील स ह ण क न, जागेवर ल प र थती वचारात घेऊन 
न याने मौजे बो-हाडेवाड  मधील शेती वभागातील जिमन र हवास वभागात 
समा व  कर यासाठ  व लगत या िनवासी वभागात न वन र ते ता वत करणेस 
महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेर ताव शासनास सादर करणेस मा यता देणेत यावी.  

तसेच मौजे मोशी-बो-हाडेवाड  मधील मंजुर वकास योजनतेील ३०.०० 
र याची आखणी कायम कर यासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना 
अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव मंजुर साठ  
रा यशासनाकडे सादर करणेत आला आहे. 

सदर े ामधील, िमळकतीं या मोजणी नकाशातील ह , गट मांक, तसेच  
िमळकतीं या जागेवर ल ह  तसेच मंजुर वकास योजना व वर ल फेरबदल 

तावाचे नकाशात दश वले या गटां या ह , गट मांक याम ये ब-याच माणात 
तफावत आहे जर शासनास पाठ वलेले वर ल फेरबदलास मंजुर  िमळाली तर 
जागेवर सदर र ता वकिसत करताना ब-याच अडचणी व वाद ववाद उदभव याची 
श यता आहे. यामुळे व रल र यासाठ  यापुव  मा.महापािलका सभा ठराव 
.७५८ द.२१/१२/२००९  अ वये शासनास पाठ वलेला ताव र  करणेस 

मा यता देणेत यावी. 
तसेच, या भागातील स ह ण क न, जागेवर ल प र थती वचारात घेऊन 

न याने मौजे मोशी-बो-हाडेवाड  मधील वर ल ३०.०० मी र याची आखणी कायम 
कर सासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम 
३७ अ वये फेर ताव शासनास सादर करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मा.महापािलका सभा ठराव . ४०५ दनांक 
०६/०६/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ेञात ठरावात नमुद 
के या माण े गावातील ेञाम य े नगररचना योजना राब व याकामी महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे तरतुद नुसार कायवाह स मा यता 

दे यात यावी. तथा प पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.महापािलका सभा 
ठराव . ४०५ दनांक ०६/०६/२०१९ अ वय े मौजे पुनावळे, ताथवडे व रावेत 
अंतगत येणा-या ेञाम ये महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
तरतुद नुसार राब व या या नगररचना योजनेस थािनक नाग रकाचा वरोध  
अस यामुळे तसेच नगररचना योजनेसाठ  ता वत ेञाम ये यापुव च बहूतांश 
वकास झालेला अस याने मौजे पुनावळे, ताथवडे व रावेत अंतगत येणा-या 
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ेञाम ये महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे तरतुद नुसार 

राब व यात येणार  नगररचना योजना र  करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब-ू मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन 
देतो. 
(सभागृहात ग धळ) 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ४७२                                 वषय मांक – ४  
दनांक- २०/११/२०१९                  वभाग- मा.आयु  
 

    संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ 

              .नर व/का व/०६/७०७/२०१९ द.२६/०८/२०१९    
 

   शासन िनणय . टपीएस १८१९/११४/ . .५७/१९/न व-१३ 
द.०८/०३/२०१९ अ वय े पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस महारा  ादेिशक 
िनयोजन व नगररचना अिधिनयम,१९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये खालील माणे 
फेरबदल ताव सादर कर याचे िनदेश आहेत. 

   “ वकास योजना-ताथवडे ( पंपर  िचंचवड महानगरपािलका) मधील स.नं. 
४१ या जागेमधून, २४ मी. व १८ मी. वकास योजना र याची आखणी जागेवर ल 
अिधकृत बांधकाम बािधत होणार नाह  अशा प दतीने सुधा रत कर यासाठ  महारा  

ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये आव यक 
फेरबदलाची वैधािनक कायवाह  व रत पूण क न ताव शासनास मा यतेसाठ  
सादर करावा”. 

    मौजे ताथवडे गावाची वकास योजना द.६/०१/२०१७ व द. 
०३/१०/२०१८ अ वये मंजूर आहे. उ  वकास योजनोत स.नं. ४१ म ये २४ मी. व 
१८ मी. ं द चे र ते ता वत आहेत. ताथवडे गाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ह त समा व  हो यापुव  स.नं.४१/१/अ(पै) २४०० चौ.मी. ेञावर गोडाऊन या 
वा ण य वापराकर ता रतसर बनशेती परवानगी घेऊन बांधकाम केलेले अस याचे 
दसून येते. अिधकृत बांधकाम परवानगी घेऊन वकास झाले या करणात संबंिधत 
बांधकाम किमटेड डे हलपमट गृ हत ध न कोणतेह  आर ण ता वत न करणेचे 
शासनाचे धोरण आहे. गुगल नकाशा पाहता या बांधकामा या प रसरातील ेञ 
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मोकळे असून या दो ह  वकास योजना र याची पुनरचना क न अिधकृत 
बांधकामास दलासा देणे श य आहे. सबब अिधकृत बांधकाम बािधत होणार नाह  
अशा २४ मी. व १८ मी. र याची आखणी सुधा रत करणे आव यक अस याचे 
शासनाचे मत झा याने संदिभय िनदेश महापािलकेस आहेत. 

 मंजूर वकास योजनेनुसार वषयां कत िमळकत (मोजणी नकाशा मो.र.न. 
४५५०/१५.४.०५ द.१८/५/२००५ नुसार) २४ मी व १८ मी. ता वत र याने 
बािधत होत असून काह  भाग रटेल माकट व वाहनतळाचे आर णाने बािधत 
असून उव रत भाग िनवासी वभागात समा व  आहे. शासनाचे उ  िनदेशानुसार 
स.नं. ४१ या जागेमधून जाणा-या २४ मी. व १८ मी. वकास योजना र याची 
आखणी जागेवर ल अिधकृत बांधकाम बािधत होणार नाह  अशा प दतीने सोबत या 
नकाशात दश व या माणे सुधा रत कर याकामी महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये फेरबदल कर यास व 
फेरबदलाची वैधािनक कायवाह  पुण क न शासनास फेरबदलाचा ताव सादर 
कर यास आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.महापािलका 
सभा ठराव .४०५ दनांक ०६/०६/२०१९ अ वय े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात 

ठरावात नमूद के या माण े गावातील े ाम य े नगररचना योजना राब व याकामी 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे तरतुद नुसार कायवाह स मा यता 
दे यात आली आहे. 

तथा प पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सदर मा.महापािलका सभा ठराव 
. ४०५ दनांक ०६/०६/२०१९ अ वये मौजे िचखली अंतगत येणा-या े ाम ये 

महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६चे तरतुद नुसार राब व या या 
नगररचना योजनेस थािनक नाग रकाचंा मो या माणात वरोध अस यामुळे 
तसेच नगररचना योजनेसाठ  ता वत े ाम ये यापुव च बहुतांश वकास झालेला 
अस याने भाग .२ मौजे िचखली अंतगत (मुळ तावात नमूद माणे तसेच 
उपसुचना ारे दाखल केलेले सव गट नंबर) े ाम ये महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे तरतूद नुसार राब व यात येणार  नगररचना योजना 
र  करणेस मा यता दे यात येत आहे. तसेच यानुसार भाग .२ मधील सव 
गटाचा (िचखली, जाधववाड , मोशी संबंिधत गावांतील नमूद सव गट नंबर)  
संबंधीत मुळ तावात नमूद करणेस आलेला तसेच उपसुचना ारे दाखल करणेत 
आलेला सव भाग यामधील नगररचना योजना राब वणेचा ताव र  कर यास 
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मा यता दे यात येत आहे. तसेच पुनावळे, ताथवडे व रावेत मधील देखील 
वर ल माण ेकायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

तसेच मौजे बो-हाडेवाड  मधील शेती वभागातील जिमन र हवास वभागात 
समा व  कर यासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ 
चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव मंजुर साठ  रा यशासनाकडे सादर करणेत 
आला आहे. 

सदर े ामधील, िमळकतीं या मोजणी नकाशातील ह , गट मांक, तसेच  
िमळकतीं या जागेवर ल ह  तसेच मंजुर वकास योजना व वर ल फेरबदल 

तावाचे नकाशात दश वले या गटां या ह , गट मांक याम ये ब-याच माणात 
तफावत आहे व न वन गट बाधीत होत आहेत. जर शासनास पाठ वलेले वर ल 
फेरबदलास मंजुर  िमळाली तर जागेवर र ते, आर ण वकिसत करताना ब-याच 
अडचणी व वाद ववाद उदभव याची श यता आहे. यामुळे व रल े ासाठ  यापुव  
मा.महापािलका सभा ठराव .५३३ द.२०/१०/२००८ व ठराव .११०२ 
द.१८/०२/२०११ अ वये शासनास पाठ वलेला ताव र  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

तसेच, या भागातील स ह ण क न, जागेवर ल प र थती वचारात घेऊन 
न याने मौजे बो-हाडेवाड  मधील शेती वभागातील जिमन र हवास वभागात 
समा व  कर यासाठ  व लगत या िनवासी वभागात न वन र ते ता वत करणेस 
महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेर ताव शासनास सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच मौजे मोशी-बो-हाडेवाड  मधील मंजुर वकास योजनेतील ३०.०० 
र याची आखणी कायम कर यासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना 
अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव मंजुर साठ  
रा यशासनाकडे सादर करणेत आला आहे. 

सदर े ामधील, िमळकतीं या मोजणी नकाशातील ह , गट मांक, तसेच  
िमळकतीं या जागेवर ल ह  तसेच मंजुर वकास योजना व वर ल फेरबदल 

तावाचे नकाशात दश वले या गटां या ह , गट मांक याम ये ब-याच माणात 
तफावत आहे जर शासनास पाठ वलेले वर ल फेरबदलास मंजुर  िमळाली तर 
जागेवर सदर र ता वकिसत करताना ब-याच अडचणी व वाद ववाद उदभव याची 
श यता आहे. यामुळे व रल र यासाठ  यापुव  मा.महापािलका सभा ठराव 
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.७५८ द.२१/१२/२००९  अ वये शासनास पाठ वलेला ताव र  करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच, या भागातील स ह ण क न, जागेवर ल प र थती वचारात घेऊन 

न याने मौजे मोशी-बो-हाडेवाड  मधील वर ल ३०.०० मी र याची आखणी कायम 
कर सासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम 
३७ अ वये फेर ताव शासनास सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.महापािलका सभा ठराव . ४०५ दनांक 
०६/०६/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ेञात ठरावात नमुद 
के या माण े गावातील ेञाम य े नगररचना योजना राब व याकामी महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे तरतुद नुसार कायवाह स मा यता 

दे यात येत आहे. तथा प पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.महापािलका सभा 
ठराव . ४०५ दनांक ०६/०६/२०१९ अ वय े मौजे पुनावळे, ताथवडे व रावेत 
अंतगत येणा-या ेञाम ये महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
तरतुद नुसार राब व या या नगररचना योजनेस थािनक नाग रकाचा वरोध  
अस यामुळे तसेच नगररचना योजनेसाठ  ता वत ेञाम ये यापुव च बहूतांश 
वकास झालेला अस याने मौजे पुनावळे, ताथवडे व रावेत अंतगत येणा-या 
ेञाम ये महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे तरतुद नुसार 

राब व यात येणार  नगररचना योजना र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
      अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

       ------ 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक – ४७३                                 वषय मांक – ५  
दनांक- २०/११/२०१९                  वभाग- मा.आयु  
 
       संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   

                 . वभाअक/३/का व/२०४/२०१९ दनांक ५/१०/२०१९ 

           क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ 
महारा  अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 
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           सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे 
वतं शौचालय नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर 

हागणदार मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश 
आहे.रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील 
एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी 
उपल धकरणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य 
शासनयांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,१४,९६१/- व ९,१०,५४,९७४ /- असे एकुण र. 
.१४,०३,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

            ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून यके लाभाथ स क  शासनाचे 
र.  ४०००/-, रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. .४०००/- या माणे 
वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदाकरणेत येत आहे.      

        व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/०९/२०१९ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                                                               प “अ” 

महानगरपािलकेचे  नाव 
पंपर  

िचंचवड   महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुण े

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अजकेले या कुटंुबांची सं या 

१७३२३ 
 

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

१७३२३ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १४८५४ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

वैय क 
घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१४८५७ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
१०१९० 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
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                    सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 

(नागर ) अमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते आला.  

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

         ------ 
मा.शञु न काटे -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 
 
 
 

माफत  बांधकाम  - ४६६७ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 
म हला–२६२िसटस कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा 

१०५८७ 
लाभाथ  

GOI+GOM=६३५.२२लाख 
        GOI = २०००/-व  

       GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   २११.७४ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण                 ८४६.९६  लाख 

 
िनगत करणेत 

आलेला 

दुसरा ह ा 

९९०२ 
लाभाथ  

GOI+GOM=५९४.१२लाख 
             GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 

  
      ULB  =१९८.०४ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण             ७९२.१६ लाख 
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ठराव मांक – ४७४                               वषय मांक – ६  
दनांक- २०/११/२०१९                वभाग- मा.नगरसिचव  
 

सिम यांचे अहवाल 

वधी सिमती 
         अ) दनांक १६/०८/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
         ब) दनांक ७/०९/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

         ------ 
मा.शञु न काटे -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 

ठराव मांक – ४७५                               वषय मांक – ७  
दनांक- २०/११/२०१९                वभाग- मा.नगरसिचव  
 

मा.म हला व बाल क याण सिमती 
        अ) दनांक ०९/०८/२०१९, २३/०८/२०१९, २६/०८/२०१९(दु .३.००), व  

           द. २६/०८/२०१९ (दु .३.३५वा) चा सभावृ ांत कायम करणते येत  

           आहे. 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

         ------ 
मा.शञु न काटे -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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ठराव मांक – ४७६                               वषय मांक – ८ 
दनांक- २०/११/२०१९                वभाग- मा.नगरसिचव  
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
       अ) दनांक २८/०८/२०१९ व ३१/०८/२०१९ चा सभावृ ांत कायम 

           करणते येत आहे. 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

         ------ 
मा.शञु न काटे -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक – ४७७                               वषय मांक – ९ 
दनांक- २०/११/२०१९                वभाग- मा.नगरसिचव  
 

मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती 
अ) दनांक २३/०८/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

         ------ 
मा.शञु न काटे -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक – ४७८                               वषय मांक – १० 
दनांक- २०/११/२०१९                वभाग- मा.नगरसिचव  

मा.िश ण सिमती 
        अ) दनांक ०५/०९/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

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

  (राहुल गुलाब जाधव) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/६/का व/२५/२०२० 
दनांक - ३०/१/२०२० 
 
 

                                                   
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर -४११ ०१८. 
 

 त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या 
      कायवाह साठ  रवाना.                       
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वषय मांक ४ चे लगत (मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ                     
.नर व/का व/०६/७०७/२०१९ द.२६/०८/२०१९  

 
  


