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वाघोली �वकासाचा!!
 

वाघोली�या सवा�गीण �वकासाठ�
नाग�रकांचा जा�हरनामा

वाघोली हाउ�स�ग सोसायट�ज
असो�सएशन (WHSA) तफ�

 
 

 "�वा तं �य  �हणजे  आव�यकतेची  जाणीव  आ�ण  जे  लोक  आपली  �नवड  �वा तं �या ने
��  करतात  ते  सु� ते ने  �नवड�यास  तया र  अस�या �शवाय  लोकशाही  यश�वी  होऊ

शकत  नाही . "
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पीएमसी अथवा पीसीएमसी समावेश �क�वा  �वतं�
नगरपा�लका �हणून मा�यता

रा�यशासनाने पुणे शहरा लगतची ३४ गावे PMC ह��त ट��या ट��याने  समावेश कर�यासाठ�
अ�धसूचना जा�हर केली आहे, पर�तु वाघोली गावाचा समवेश अजुन पय��त झालेला  नाही.शासन दरबारी
जरी हा भाग अ�वक�सत �क�वा �ाम पंचायत �क�वा �ामीण म�ये दाखवून �ा �े�ाचा �वकास खं�डत केला
आहे अ�यंत आव�यक सोयी सु�वधांचा अभाव आहे  (जसे �प�याचे पाणी, सांडपाणी �व�ा, कच�याचे
�नयोजन, ���ट लाईट, �लाय ओ�हर ई.)  वा�त�वक पाहता लोकसं�या वाढ तसेच उभे असलेले अनेक
गृह�नमा�ण �क�प याव�न वाघोली �ामपंचायत असावी यावर �व�ास बसत नाही.
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पुणे-नगर रोड सा�ात मृ�युचा सापळा
 नुकतेच  ६ पदरीकरणाचे कामाचे भू�मपूजन कर�यात आले, ��य�ात मा� काम सु� झालेले नाही.
पुणे नगर रा�य महा माग� �.२७, हा रा�ता अ�यंत वद�ळ�चा असून, �ा रोड वर मानवीय जीवनाचे संर�ण व संवध�न �हावे
�ा बाबतीत �शासना �ारे अ�तशय �ल�� कर�यात आलेले आहे.सदर र�ता हा अ�यंत वद�ळ�चा, अ�त�मण, अ�ंद
असलेला रा�य महामाग� �.२७ आहे. �ा रोड वर दर �म�नटाला हजारो वाहने ये जा करतात.सदर र�ता हा वाघोली �ाम
पंचायत ह��तून जातो, या रोड �या आजूबाजूने असणा�या सव�सामा�य लोकां�या दैनं�दन आव�यक गरजा, असले�या
�कानांम�ये जाणे सु�ा �रापा�त होते, जसे औषधी, भाजीपाला, आव�यक �कराणा ई�याद� व�तू घेताना सु�ा सव� सामा�य
���ला आपला जीव धो�यात घालावा लागतो., �ा रोड ला लागूनच वाघोली गावाचा आठवडी बाजार भरतो व येथील
सव�सामा�य गरीब अ�श��त जनतेला आप�या दैनं�दन गरजां करीता जीव धो�यात टाकून र��या व�न, अ�तशय वद�ळ��या
वाहना�या वाहतुक�तून अ�रश: जीव मुठ�त घेऊन माग��मण करावे लागते.
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पुणे-नगर रोड सा�ात मृ�युचा सापळा
 
पुणे नगर रा�य महा माग� �.२७, पुणे मनपा �या ह��त असले�या �ाच र��या वर ��भाजक तथा ���ट लाइट ची �व�ा
आहे परंतु वाघोली �ा प ची ह� सु� झा�यावर कोणतीही अ�या �कारची �व�ा नसून अपघातास �नमं�ण दे�या सारखे
आहे.पुणे शहरातील वेगवान वाहतुक� साठ� BRT बसेस सु� कर�यात आ�या आहेत, परंतु एक गो� खास  नमूद करावीशी
वाटते �क �ा �वशेष बस वाहतुक� साठ� �व�श� बस (�ा बसेस चे आवा-गमन �ार उज�ा बाजूने असते),�व�श� बस
�ानक, वेगळा आर��त र�ता, माग�दश�क फलक, ���ट लाइट, �भाजक, ग�तरोधक, �ा�फक वॉड�न �ांची खास �व�ा
आहे. परंतु �ा सव� �व�ा फ� येरवडा ते आपले घर �टॉप �हणजेच पुणे मनपा ह�� पय�त च आहेत, परंतु BRT बसेस
चा डेपो मा� वाघोली गावात �दलेला आहे. वाघोली ह� सु� झा�या नंतर कुठलीही �व�श� �कारची �व�ा जी �क मनपा
ह��तआहे तशी कुठलीही �व�ा BRT डेपो वाघोली पय�त जात नाही. �हणजेच येरवडा ते आपले घर (अं�तम) �टॉप
संप�या पासून BRT डेपो पय�त साधारणतः ४-५ �कमी एवढे अंतरात कुठलीही �वशेष सु�वधा नाही.
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पुणे-नगर रोड सा�ात मृ�युचा सापळा

वाघोली ह� सु� झा�यावर �ा बसेस चा कुठलाही �नधा��रत �टॉप नाही �यामुळे बस चालक र��याचा मधोमध कुठे �ह
आप�या सोयीनुसार बस थांबवतात. याव�न मा. �यायालया�या ल�ात येईल �क �कती धोकादायक प�र��तीतुन
सव�सामा�य आपले जनजीवन �तीत करीत आहे.BRT बसेस ची अ�त वेगवान वाहतूक अशी अ�या� मधात �हणजेच फ�
पुणे मनपा पय�तच क�न पुढे अशी धोकादायक प�र��ती �नमा�ण क�न का सोडून दे�यात आली?याचे आ�य�
वाटते.वाघोली ह� सु� झा�यावर �ा बसेस ची आवा- गमन �ार डा�ा बाजूने सु� करावे लागते कारण BRT चे जे �वशेष
बस �टॉप बनवले आहेत फ� �या बस �टॉप मधेच उज�ा बाजूचे दार वापरायची �व�ा आहे. वाघोली सु� झा�यावर
मा� अशे काही �वशेष �टॉप ची �व�ा नाही �या मुळे उज�ा बाजूचे दार न वापरता डा�ा बाजूने ये जा करावी लागते.
अ�या �व�च� प�र��तीत जे� तथा अ�श��त नाग�रक यांचे �चंड हाल होताना �दसून येतात.
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पुणे-नगर रोड सा�ात मृ�युचा सापळा
BRT बसेस चा डेपो जर वाघोली येथे ठेव�यात आला तर मग �ा �व�श� जलद सेवा व सु�वधा वाघोली पय�त का
पुर�व�यात आ�या नाहीत, �ा बस सु�वधेचा अं�तम �टॉप वाघोली का ठेव�यात आला नाही �ाचे आ�य� सव�सामा�य
जनतेला पड�या वाचून राहत नाही.एव�ा मो�ा मागा�वर दररोज हजारो लोक माग��मण करीत असताना �यां�या
�जवा�या सुर�ेची कोण�तही साधने �ा रोड वर जसे �क ���ट लाईट, स�व�स रॊड, Zebra �ोस�स�ग, Speed Breakers,
Road Widening, अपघात �वण �ळ, शाळा, दवाखाना मा�क�ग इ�याद�. उपल� नसून �याम�ये Precautionary
Measures अ�त मह�वाचे आहेत, परंतु �याबाबत कोणतीही दाखल ना घेता सव� सामा�य जनते�या जीवाशी जीवघेणा
खेळ भावनाशू�य बनून खेळ�या जात आहे.वरील सव� सु�वधा फ� पुणे मनपा ह�� पय�तच आहेत �ाचा �वशेष उ�लेख
करावासा वाटतो.वाघोली �ा.प ची ह� सु� झा�या वर कुठलीही सु�वधा नाही.
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अन इथे �ास क�डतोय 

घन कचरा �व�ापन �णाली तसेच  कचरा संकलन आ�ण सुर��त �व�हेवाट�ामसभेत कचरा �क�प २ म�ह�यात
काया���वत �हावा असा ठराव मंजूर झाला होता, पर�तु १८ महीने पे�ा अ�धक  काळ लोटून  सु�ा �क�प पूण� पणे
काया���वत होऊ  शकला नाही.कचरा संकलन आ�ण सुर��त �व�हेवाट �� तर अजूनही �लं�बत आहे.�व� भारत
अ�भयान पूण�पणे असफल झाले आहे.नुक�याच झाले�या बैठक� मधे मा. �ज�हा�धकारी पुणे �ांनी कचरा �क�पाला
गायरान जमीन दे�याचे मा�य केले, पर�तु �ा प कडून अ�ाप ठोस आ�ण गांभीया�ने कुठलेही पाउल उचलले नाही व कचर
�क�प स�ब�ी ��ताव अ�ाप सादर केलेला नाही.
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इथे थ�ब अन थ�ब मोलाचा.......

१.५ लाख पे�ा जनता बारमाही फ� आ�ण फ� टँकर वर अवलंबून आहे, टँकर �शवाय �सरा कुठलीही पया�यी
आ�ण शा�त पाणी पुरवठा �व�ा आम�या कडे नाही.वाघोली साठ� १.५ TMC आर�ण, बंद पाइप लाइन �ारे
संपूण� वाघोली जनतेस समान पाणी पुरवठा कर�यात यावा.शा�त पाणी पुरवठा �व�ा नसतानाही अनेक मो�ा
मो�ा गृह �क�पांना बांधकाम परवानगी दे�यात आली आहे.अ�त�र� पाणी वापरणा�या �क�पांना  ता�काळ
बांधकाम थांबवावे तथा बांधकाम परवाने देऊ नये.पीएमआरडीए तफ�  वाघोली अ�त�र� पाणी पुरवठा योजना
कामाचे भू�मपूजन �द ६ स�ट�बर २०१९ रोजी कर�यात आले आहे.भ�व�यातील पाणी टंचाई ल�ात घेता, ट�कर

�व�े�यांवर अंकुश ठेव�या साठ� भारतीय दंड �वधान अंतग�त करवाई �योजन आव�यक झाले आहे. 
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अंतग�त र�ते: एक आ�य�

�ाम पंचायत व PMRDA यां�या मा�यमातून अंतग�त जोडणारे र�ते होने गरजेचे आहे.�वशेष �यान दे�यासार
�हणजे अनेक अंतरगाठ र�ते कायदेशीर बाबी मधे अड्कलेले आहेत, �ा मागचे   मु�य कारण �हणजे गृह
�क�पांना बांधकाम परवानगी देताना नकाशात र�ता दाखव�यात आला होता, आता मा� तो �ायवेट �ॉपट�
आहे. अवैध प�तीने बांधकाम परवाने देऊन PMRDA  व �ब�र 
 मोकळे झाले आहेत आता मा� र�हवासी 
"र�ता" �ा मुलभुत गो��वर संघष� करीत आहेत.बकोरी रोड �ा कारणासाठ� अ�त ��स� आहे.तां��क
अडचणी तसेच �ाम पंचायत व PMRDA चे �ल�� हयामुळे अंतग�त जोडणारे र�ते होत नाहीत, अ�या अनेक
कारणांमुळे �वशेषतः पावसा�यात �चंड हाल  होतात.
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अंतग�त गटार पाइप लाइन

अंतग�त गटार लाइन तसेच सांडपाणी ���या �क�प चा अभाव अस�यामुळे सांडपाणी तसेचा मैला पाणी
�नचरा ही भीषण सम�या झाली  आहे.�यामुळे ठ�क �ठकाणी सांडपाणी जमा झालेले �दसते, पसरणा�या �ग
मुळे आरो�य �वषयक सम�या �नमा�ण होत आहेत.तसेच भूजल ���षत होत आहे.तसेच �या र�हवासी �े�ात
एसट�पी �लांट नाही �यांना अ�त�र� खच� देऊन �ायवेट मैला पाणी �नचरा करणा�या गा�ांवर   अवलंबून
राहावे लागते. पावसा�यात पाणी जमा होऊं बरेचदा र�ते जाम होतात.स� ��तीत सांडपाणी वा�हनीचे का
�ामपंचायत माफ� त सु� आहे ते �व�रत पूण��वास �यावे.
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महा�वतरण तफ�  �वतं� वाघोली-सब �टेशन ची �न�म��त
करणे

स���तीत लो�नकंद सब �टेशन व�न उ� दाब वाही�या, कुठे भू�मगत तर कुठे �वजवाहक खांबाव�न
वाघोली त आणले�या आहेत व �या �ारे सुमारे ६० हज़ार �ाहकना �व�ुत् पुरवठा कर�यात येतो.�यामुळे
वारंवार �व�ुत पुरवठा खं�डत होतो, �यामुळे �वज �ाहकांन बरोबर �व�ुत कम�चा�यांना सु�ा मन�ताप सहन
करावा लागतो.�यामुळे स� प�र���त ल�ात घेता �ावर कायम �व�पी तोडगा �हणून �वतं� सब �टेशन
करणे अ�यंत आव�यक झाले आहे.महा�वतरण कम�चा�यान समोरील आ�हाने:साधारण , १० कम�चारी, ९०
�कमी चा प�रसर, २२ फ�डर, ��येक फ�डर मधे अंदाजे ३० �कमी अंतरतसेच स� महा�वतरण चे काया�लय
अ�यंत अडचणीचे �ठकाणी व तोकड़े आहे, �यामुळे ते न�वन �ठकाणी �लांत�रत कर�यात यावे..
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नाग�रकां�या इतर माग�या

महा मे�ो वाघोली पय��त आणावी
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वाघोली चा पुणे शहर पो�लस ह�� मधे समावेश करणे
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वाघोली चा पुणे शहर पो�लस ह�� मधे समावेश करणे
 

लो�नकंद पो �टे वाघोली पासून सुमारे १० �कमी अंतरावर आहे, �यामुळे आव�यक तशी
सुर�ा वाघोली त देणे श�य होत नाही �यामुळे महामागा�वर रा�ी�या वेळेस लूटमारी�या घटना
घडत आहेत �या मुळे भीतीचे वातावरण प�रसरात सव�� आहे.�वशेष क�न आय ट� �े�ात
काम करणा�या म�हला, टूशन �लासेस व�न परतणारे �व�ाथ�, तसेच जे� नाग�रक �ांचे मधे
रा�� घरी परतना भीतीचे वातावरण आहे, �यामुळे प�रसरात बंदोब�त तसेच �नय�मत ग�त
घालून स�ूण� सुर�ा �मळ�यासाठ� पुणे शहर पो�लस आयु� ह�� मधे वाघोली च समावेश
करणे फार आव�यक आहे.
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सव� वयोगटातील ���साठ� �श�त ��ड़ा संकुल

सव� साव�ज�नक जागांवर साव�ज�नक उ�ानाची �न�म��त
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��त�ा

‘हम भारत के नाग�रक लोकतं� म� �ढ़ �न�ा रखते �ए,

अपने देश क� लोकतां��क परंपरा� एवं �वतं�, �न�प� व
शां�तपूण� �नवा�चन क� ग�रमा को बनाए रखने तथा ��येक
�नवा�चन म� �नभ�य होकर तथा धम�, मूलवंश, जा�त, समुदाय,

भाषा के �वचार� या �कसी �लोभन से �भा�वत �ए �बना
मतदान करने क� एतद �ारा ��त�ा करते ह�।t
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