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

कायप का मांक – ५७ 
सभावृ तांत 

दनांक – १८.०३.२०१६                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

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

शु वार द.१८.०३.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा.महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

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

उपि थत होत.े   

 

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

३.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

४.  मा.भालेकर अ णा दल प 

५.  मा.सौ. वाती मोद साने 

६.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

७.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

८.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

९.  मा.जाधव साधना रामदास 

१०.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

११.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१२.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१३.  मा.काळजे नतीन ताप 

१४.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१५.  मा.बाबर शारदा काश 

१६.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१७.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८.  मा.उ हास शे ी 

१९.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२०.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
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२१.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२२.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२३.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२४.  मा.भारती फरांदे 

२५.  मा.आर.एस.कुमार 

२६.  मा.जावेद रमजान शेख 

२७.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२८.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२९.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३०.  मा.राजू मसाळ  

३१.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२.  मा.नेटके सुमन राज  

३३.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४.  मा.भ डवे सं गता राज  

३५.  मा.मोरे वर महाद ूभ डवे  

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

३८.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

३९.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४०.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४१.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४२.  मा.अपणा नलेश डोके 

४३.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४४.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४५.  मा.जय ी वसंत गावड े

४६.  मा. साद शे ी  

४७.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४८.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४९.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
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५०.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५१.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५२.  मा.म डगेर  वषा वलास 

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

५४.  मा.सुपे आशा र वं  

५५.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५६.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५७.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५८.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५९.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६०.  मा. दा बाजीराव लांड े

६१. मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६२.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६३.  मा.सावळे समा र वं  

६४.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६५.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६६.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

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

६९.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७०.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७१.  मा.कैलास महादेव कदम 

७२.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७३.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७४.  मा.टाक अ ण मदन  

७५.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७६.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७७.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७८.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
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७९.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८०.  मा.पाडाळे नता वलास 

८१.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८२.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८३.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८४.   मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८५.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८६.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८७.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८.   मा.बारणे माया संतोष 

८९.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९०.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९१.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९२.   मा.च धे आरती सुरेश 

९३.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९४.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९५.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९६.   मा.जगताप राज  गणपत  

९७.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९८.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९९.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१००.   मा. शांत शतोळे 

१०१.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०२.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०३.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०४.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०५.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०६.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०७.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 



5 
 

१०८.   मा.संजय केशवराव काटे 

१०९.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११०.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१११.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११२.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
 

         या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर 

-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे – .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य 

अ धकार , मा.ठाकुर - उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे - सह 

आयु त, मा.पाट ल, मा.च हाण, मा.तुपे – सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, 

मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.खांडकेकर, मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.दुरगुड े

- सहा.आयु त, मा.पवार – कायदास लागार, मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.कुलकण , मा.बरशे ी,  

मा.काबंळे, मा.ओंभासे - कायकार  अ भयंता, मा.वाघमारे - पीएमपीएमएल हे अ धकार  सभेस 

उपि थत होत.े  

      ------ 

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

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
१) पपंर  चंचवड महानगरपा लका ह ीत राहणा-या व पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

ह ीतील खाजगी मा यता ा त वदयालयातील इ. १० वी १२ वी या वदया याना ब ीस 

देणेबाबतचा मा.आयु त यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु त 

यांची मागणी मतास टाकणेत आल  असता – 
 

अनुकूल - ८५            तकूल – ० 

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

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      ------ 

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, बळवंत शंकर काळभोर - नगडी खंडोबा टचे अ य  

तानाजी काळभोर यांचे वडील, मसाळ - चंचवड टेशन येथील नागर क यांचे द:ुखद नधन 

झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडते. 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े   

मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 

(सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल.) 
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मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
         वषय मांक -१ 

दनांक – १८/३/२०१६       वभाग  - मा.आयु त   
 

       संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/श.अ./तां/४/५१५/१५  

                 द.२८/१२/२०१५ 

            २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१५१६६ द.१७/०२/२०१६ 

        पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील र यांमधून भु मगत सेवा वा ह या 

टाक यासाठ   मनपाकडे व वध शासक य/ नमशास कय तसेच खाजगी सं थेकडून र ता खोदाई 

परवानगीसाठ  करणे वेळोवेळी सादर होत असतात. सदर सेवावा ह या नाग रकां या 

सोयीसाठ  आव यक अस याने महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम २३९ अ वये 

सदर सं थांना यांचेकडील भू मगत सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाईस परवानगी 

महापा लकेमाफत दे यात येत.े महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम २४१(२) 

अ वये संबं धत कंपनीकडून  सदर खोदलेला र ता दु त कर यासाठ  जो खच येईल तो 

वसूल करावयाचा आहे. यासाठ  सदर खोदलेले र ते दु तीसाठ  मनपाने दर नि चत केले 

असून सदर दर वेळोवेळी सुधा रत कर यात येतात. मनपा या सदर च लत दरानुसार र ता 

दु तीपोट  येणारा खच संबं धत कंपनीकडून आगाऊ भ न घे यात येतो. स यि थतीत सदर 

र ते दु ती शु काम ये र ता दु ती खच अंदाजे सरासर  र. .६५००/-  व मनपा अ धभार 

सरासर  र. .३०००/- ती मी. दरा माणे आकार यात येतो. यानुसार अ याप पयत सव 

खाजगी, शासक य/ नमशास कय सं थांना (महारा  रा य वज वतरण कंपनी मयाद त 

वगळून) यां या सेवावा ह या टाक यासाठ  वर ल माणे शु क आका न र ता खोद यासाठ  

परवानगी दे यात येत आहेत. खोदले या र यामुळे वाहतुक स होणारा अडथळा व यामुळे 

होणारे अपघात टाळ या या ट कोनातून तसेच नाग रकां या सुर त वाहतूक साठ  मनपास 

रतसर न वदा या क न, सदर खोदले या र यांची दु ती तातडीने करावी लागत.े 

यासाठ  महापा लकेकडून भु मगत सेवावा ह या टाकणा-या सं थकडून र ता दु तीचा च लत 

दरानुसार येणारा खच आगाऊ व पात वसूल कर यात येतो. 

महारा  रा य व युत वतरण कंपनी मया. यांचेकडील मागणीः- 

म.रा. व. व.कं.मया., यां याकडील पायाभुत आराखडा - २ अंतगत  भु मगत केबल टाकणेसाठ  

मा.आयु त यां याकडील द.१०/०२/२०१५ चे मा य तावानुसार व आदेश 

. थाप य/शअ/तां/४/५९/२०१५, द.१०/०२/२०१५ अ वये र. .२३००/- ती र नंग मीटर माणे 
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(एक त र ता दु ती खच व मनपा अ धभार) या माणे सवलती या दराने शु क आका न 

र ता खोदाईस परवानगी दे यात येत आहे. द. १४/०९/२०१५ व द.१६/१०/२०१५ या प ां वये  

म.रा. व. व.कं.मया., यांनी  महापा लका ह ीम ये यां याकडील पायाभुत आराखडा - २ अंतगत 

भु मगत केबल टाक यासाठ  व दु तीसाठ  र ता खोदाई कर यास वनाशु क परवानगी 

देणेबाबत मागणी केलेल  आहे. 

महारा  नॅचरल गॅस ल.व भारत संचार नगम ल.यांचेकडील मागणीः- 
 
तसेच, महानगरपा लकेकडील दर जा त अस याने र ते दु तीचे दर कमी क न पुणे 

महानगरपा लकेकडील सदर कामासाठ या दरा माणे शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी  

मळणेबाबत महारा  नॅचरल गॅस  ल. यांनी यांचेकडील द. २०/०७/२०१५ व द.०६/१०/२०१५ 

या प ां वये वनंती केलेल  आहे. याच माणे भारत संचार नगम ल. यांनी यांचेकडील द. 

०१/०७/२०१५ व द.१९/११/२०१५ या प ां वये र ते खोदाईस परवानगीसाठ  महारा  रा य 

व युत  वतरण कंपनी मया. यांना दे यात येणा-या दरातील सवलतीनुसार र ते खोदाईस 

परवानगी मळणेबाबत तसेच महानगर पा लके या वकास कामातील र ता सुधारणांमुळे पुव  

टाकले या केबल तुट यामुळे सदर केबल दु तीसाठ  वनाशु क र ता खोदाईस परवानगी 

मळणेबाबत वनंती केलेल  आहे. पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ातील सव मु य व 

अतंगत र यांवर ल उप कर व युत वा ह यां वारे महारा  रा य व युत  वतरण कंपनी 

मया. यांचे माफत शहरातील नाग रकांना व युत पुरवठा केला जातो. शहर स दय करण व 

अपघात टाळ या या ट ने सदर उप कर व युत वा ह या भु मगत करणे आव यक आहे. 

महारा  रा य व युत  वतरण कंपनी मया. यांचे माफत बहु तांश मु य र यांवर ल सदर 

उप कर व युत वा ह या भु मगत कर यात आले या असून उवर त ठकाणांचे कामकाज करणे 

बाक  आहे. तसेच, घरगुती वयंपाक व इतर वापरासाठ  तसेच, शहरातील वाढत असले या 

मो या माणातील दुषण रोख यासाठ  चार चाक  वाहनांसाठ  नैस गक वायूचा वापर 

कर याचा क  शासनाने मह वाकां ी उप म हाती घेतलेला आहे. याच माणे, शहर  भागात 

सी.एन.जी. चा वापर वाढवून घरगुती वापरातील एल.पी.जी. सलडर ा मण भागासाठ  

जा तीत जा त माणात उपल ध क न दे याचे उ ी ट क  शासनाने नि चत केलेले आहे. 

नैस गक वायू ( सी.एन.जी.) हा एल.पी.जी. पे ा सुर ीत व व त अस याने व २४ तास 

अखंडीत पुरव याची शा वती अस याने शहरातील नाग रकासंाठ  याचा उपयोग होणार आहे. 

शहरात अशा कार या नैस गक वायूचे ( सी.एन.जी.) भु मगत पाईपलाईन टाक याचे व 

पुरवठा कर याचे कामकाज महारा  नॅचरल गॅस ल. यांचे माफत चालू आहे.  तसेच 

शहरातील नाग रकांसाठ  आव यक असलेले दळणवळणातील एक मु य साधन, दूर वनी व 

मण वनी तसेच इंटरनेटची सु वधा क  शासनाचा उप म असलेल  भारत संचार नगम ल. 
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यासं थेमाफत  पुर वल  जात.े तसेच, संर ण वभागासार या अती मह वा या वभागासाठ  

देखील सदर सं थेमाफत सु वधा पुर वल  जात.े वर ल तीनह  सं थ या याच माणे क  

शासन, रा य शासन यां या व यां या अंगीकृत सं था तसेच इतर नमशास कय सं थ या 

भु मगत सेवावा ह या शहरातील नाग रकांसाठ  उपयु त अस याने यासाठ  महानगरपा लकेचे 

देखील योगदान असणे आव यक वाटत.े यासाठ  सदर तीनह  सं थ या भु मगत सेवावा ह या 

टाक यासाठ  यांना आव यक असणा-या र ता खोदाई परवानगीसाठ  महापा लकेमाफत 

आकार यात येणारे शु कात सवलत देणे आव यक वाटत.े  क  शासन, महारा  शासन, 

एम.एन.जी.एल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था यांना पुणे महानगरपा लका ह ीत भू मगत 

केबल टाकणेसाठ  पुणे मनपाचे मा य र ते खोदाई शु काम ये चालू दरा या ५०% सवलत 

देणेस व एम.एस.ई.डी.सी.एल (एम.एस.ई.बी.) यांना र. .२३५०/- या दराने र ते खोदाई शु क 

यांचेकडील कायालयीन प रप क . पथ १९९३, द.१०/०७/२०१५ अ वये आकार यात येत 

आहेत. स यि थतीत, पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमाफत भु मगत सेवा वा ह या 

टाक यासाठ  सव शास कय / नमशास कय व खाजगी सं थांकडून च लत दरानुसार शु क 

आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेत येत आहे. तथा प, वर ल माणे नमुद केलेनुसार सव 

शास कय/ नमशास कय सं थ या सेवा वा ह या शहरातील नाग रकांसाठ  उपयु त अस याने व 

यासाठ  महानगरपा लकेचे देखील योगदान आव यक अस यान,े पुणे महानगरपा लके या 

वर ल माणे धोरणानुसार, पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ात क  शासन, महारा  

शासन, महारा  नॅचरल गॅस ल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था, नमशास कय सं था 

यांना भू मगत सेवा वा ह या टाकणेसाठ  पंपर  चंचवड मनपाचे च लत र ते खोदाई दु ती 

शु काम ये चालू दरा या ५०% सवलत देणेस ( मनपा अ धभार न घेता ) व महारा  रा य 

व युत वतरण कंपनी मया. यांना र. .२३५०/- या दराने र ते खोदाई शु क आका न र ता 

खोदाईस परवानगी देणेबाबत, तसेच, सदर शासन अंगीकृत कंप यां या सेवा वा ह या नादु त 

झा यास यांची दु ती तातडीने होणे आव यक अस यान,े सदर शासन अंगीकृत कंप यां या 

५ मी. पयत लांबी या सेवा वा ह या दु तीसाठ  वनाशु क व ५ मी. पे ा जा त लांबी या 

सेवा वा ह या दु तीसाठ  वर ल माणे शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतचे 

धोरण नि चत करणेसाठ  मा. महापा लका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. पुणे 

महानगरपा लके या वर ल माणे धोरणानुसार, पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ात क  

शासन, महारा  शासन, महारा  नॅचरल गॅस ल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था यांना 

भू मगत सेवा वा ह या टाकणेसाठ  पंपर  चंचवड मनपाचे वेळोवेळी वापरात असले या 

च लत र ते खोदाई दु ती शु काम ये चालू दरा या ५०% सवलत देणेस ( मनपा अ धभार 

न घेता ) व महारा  रा य व युत  वतरण कंपनी मया. यांना र. . २३५०/- या दरान ेर ते 



9 
 
खोदाई शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबत, तसेच, सदर शासन अंगीकृत 

कंप यां या सेवा वा ह या नादु त झा यास यांची दु ती तातडीने होणे आव यक 

अस यान,े सदर शासन अंगीकृत कंप यां या ५ मी. पयत लांबी या सेवा वा ह या दु तीसाठ  

वनाशु क व ५ मी. पे ा जा त लांबी या सेवा वा ह या दु तीसाठ  वर ल माणे शु क 

आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतचे धोरण नि चत करणेची मा.आयु त यांची 

मागणी असल  तर  सदर वषय द तर  दाखल करणेत येत आहे. 

मा. तभा भालेराव – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े  

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या वषयाबाबत 

शासन आ ण नगरसेवक अतीशय ि दधा मनि थतीत आहेत. याचे कारण असे आहे क  संपुण 

शहरात सगळीकडे खोदाई काम चालू आहे. एमएनजीएल, एमएसईबी यांचा महापा लकेशी तसा 

काह  संबंध नाह , अडचण काय आहे क  येक ठकाणी, काह  ठकाणी तर अशी प रि थती 

आहे क  एकाच बाजूला एमएनजीएल आ ण एकाच बाजुला एमएसईबी आहे. दोघांचीह  लाईन 

शेजार  आलेल  आहे, भ व यातील धो याची जबाबदार  ते घेणार नाह त. हे सगळीकडे नाह  

काह  ठकाणी आहे. या या य तर त मा या माह ती माणे हा ई यू जो आहे तो गे या 

अनेक वषापासूनचा पे डीग वषय आहे. महापा लकेनी यां याकडून पैसे भ न घेत असतील 

तर अतीशय चांगल  गो ट आहे. दुसर  गो ट जर आप याला  क न दयायचे तर    

शासनाने आप याला आदेश दयावेत, महापा लकेचे नुकसान हावे अशा मताचे कुठलेह  

नगरसेवक असतील असं मला तर  वाटत नाह . इले शन आम या डोळयासमोर आहे.  

इले शन डोळयासमोर असताना तु ह  वकास काम आताच एक वष अगोदर काढलय का, 

तु हांला र ता के यावरच खोदाईला सुचतोय का. तु ह  मु ाम र ते खराब करत चाललेला 

आहात अशा कारे वाईट हेतूने नगरसेवकांकडे बघ याचे काम चालू आहे. या कंप याना अनेक 

खाजगी लोक सु दा ञास देतात. या लोकांना था नक ग ल -बोळात अनेक लोक ञास देतात 

हे बरेच जण अनुभवतात. थायी स मतीम ये ताव ठेवला होता या ठकाणी थायी 

स मतीने असा नणय का घेतला या यावर सु दा आ हांला वचार कर याची गरज आहे. पण 

तुमच हणण नेमक काय आहे. शहराम ये कती क.मी.साठ  परवानगी दलेल  आहे. कती 

क.मी. र ते खोदून झाले आ ण जर हा ताव द तर  दाखल केलातर तु ह  हे काम असच 

जैसे थे सोडून दयायला लावणार का. जे खोदाई केलेले र ते आहेत ते र ते दु त कोण 

करणार. बी ह जी कड ेखोदाईच बरेचसे काम आहेत. खोदून केबल पण टाक या नाह त आहे 

तसच टाकून पळून गेला आहे याची जबाबदार  कोण घेणार. आज एमएनजीएलच ठक आहे. 

एमएनजीएलना येक घराम ये जायच आहे. एमएसईबीच काम हे ा फॉमर पयतच असतं. 

एमएनजीएलना येक घराम ये जावून कने शन  दयायच ेआहे यांना कुठह  पकडता येईल  

तु ह  हे केबलच काम जर केल नाह तर आप या शहरात भूमीगत वाह या या  ६० ते ७० 
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ट के झा या, काह  ठकाणी राह ले या आहेत. एमएसईबीने तु हांला ई ा या मा यमातून 

कोटयावधी पयाची काम दलेल  आहेत. मा.ना.अजीतदादा पवार ऊजामंञी असताना या 

शहराला शेकडो कोट ची काम यांनी ई ा या मा यमातून दल  आ ण यातून हे अंडर ाऊंड 

केबलचे काम चालू आहे परंत ु यांना कुठेह  खंड होऊ नये आ ण आप या महानगरपा लकेच 

कुठेह  नुकसान होऊ नये अशा प दतीचा नणय येथे यावा लागेल. पण मा.महापौर साहेब, 

शासनाकडून खोदाई केले या आ ण िजथ फ त खोदाई केल  केबल टाकल  नाह , ड ट ंग 

टाकलेल  नाह  याचा खच कोण करणार, ते काम तातडीने कोण दु ती करणार याचे 

प ट करण हावे जेणेक न नणय घेणे सोपे जाईल, ध यवाद.                                     

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या वषयावर 

आप या भागा या मट ंगम ये सु दा बर चशी चचा झालेल  आहे.  ड भागाचे सव अ धकार  

होत.े बी ह जी  कंपनीने आप या सांगवी, पंपळेगुरव प रसराम ये जी केबल लाईन टाक याचे 

काम करतात, आतापयत एमएसईबी आ ण बी ह जी कंपनी यां यात वचार होतात पण  

महापा लके या थाप य वभागाला वचारले जात नाह  यानी पैसे भरले का नाह  याचा 

खुलासा हावा. कारण पैसे न भरता था नक नगरसेवकाना वचारायला पाह ज.े थाप य 

वभागाला वचारल पाह जे. नको तथ वाकडी-तीकडी लाईन खोदतात. एमएसईबीला भागा या 

मट ंगम ये अ धका-यांना मी वचारले अशी खाल  खोदाई कती करता आ ण यात केबल 

टाकता तर यांनी मला सांगीतले चार फुटा या खाल  खोदकाम करतो.  या याम ये  पह या 

ट यात एक थर वाळूचा दयावा लागतो या या वर केबल ठेवल  जाते या यावर पाईपचे अध 

टुकड े ठेवावे लागतात व या यावर वट ठेवायची आ ण या यानंतर भर टाकायची. अशा 

प दतीने यां या कामाची प दत टडरम ये आहे असं यांनी कबुल केल आहे. आप या 

प रसराम ये जे काम चाललेल आहे या ठकाणी असे काम होत नाह . दोन ते आडीच फुट 

खोदाई करतात आ ण माती ढकलून देतात असे चाललेले आहे. माग या आठवडयात चांगले 

डांबर करण केलेले र ते आप या थाप य वभागाला न सांगता खोदाई केलेल  आहे आ ण 

तेथून केबल टाकल  गेल . दोन ते आडीच फुटावर केबल टाकत असताना मातीचे काम करतात 

नागर कांना याचा ञास होतो कारण माणुस यावेळेस पडतो यावेळेस ते खाल  खचल जातं 

आ ण ती केबल वर येते एखादयाची या ठकाणी मानसीक हानी झाल तर आपण काय करणार. 

अशा प दतीने कामकाज चाललेले आहे. हणून बी ह जी कंपनी वरोधात  थाप य वभागाने 

क ले ट दलेल  आहे यांना अटक सु दा झालेल  होती, परंतु असे काम चाललेतर 

महापा लकेच नुकसान होत. यांनी ोसीजर माणे काम केले पाह ज.े सद यांनी थाप य 

वभागाचे अ धकार  यां याशी बोलले पाह ज.े यांनी प हल कुठ काम करायचे हे सद यांना 

वचारले पाह जे. डायरे ट ते या ठकाणी पाह जे या ठकाणी काम करतात. काम होवून 

गेलतर  तेथील राडारोडा सु दा उचलला जात नाह  यामुळे नागर कांना नाहक ञास होतो. 
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अनेक न  यां यामुळे वाढलेले आहेत. आता आपण डांबर करण केले दुस-या दवशी खोदाई 

केल तर तो रोड या ले हलला येतो का याचीह  पाहणी केल  पाह ज.े  बी ह जी, एमएसईबी 

यां याकडून उडवाउडवीची उ तर आ हांला मळाल.े महापा लके या अ धका-याना यांनी 

व वासात घेतले पाह जे आ ण यांनी यांचे काम  केले पाह जे.  २५ ट के काम झालेले आहे. 

पंपर  चंचवड शहराम ये ९८ कोट चे काम आहे आ ण यात २५ ट के काम झालेले आहे  

यांनी आप याला खोदाई कामाचे पैसे भरलेले आहेत का नाह त याचा खुलासा पाह ज.े यां या 

कामाची प दत बघीतल तर आप या ि ट लाईटची केबल सरळ गेलेल  आहे यांची आडवी-

तीडवी जसे पाह जे तसे खोदकाम करतात आ ण जसं पाह जे तसं ते काम क न घेतात. आपले 

यां यावर नयंञण पाह जे आ ण वचारलेनंतर काम केले पाह ज.े                                

मा.कैलासभाऊ थोपटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता शांत 

शतोळे आ ण राज  जगताप यांनी वषय मांडलेला आहे. आप या प रसराम ये एमएसईबीचे 

काम चाललेले आहे ते काम होणे गरजेचे आहे. ते काम आपण पंपर  चंचवड  महापा लका 

अंडर ाऊंडचे काम करत होतो. २०१० पासून ते धोरण बदलले यानंतर मा.बंड साहेब असताना 

एमएसईबीन ेहे काम करावे असे धोरण ठरलेले आहे. आज बघीतलेतर भागाम ये  एका एका 

एमएसईबी या खांबावर प नास प नास कने शन आहेत. या ठकाणी संपुणपणे जाळ झालेले 

आहे. आयु त साहेबांना मी अनेकवेळा वनंती केलेल  आहे. एमएसईबी या अ धका-यांना 

वनंती केलेल  आहे क  हे काम होणे गरजेचे आहे. या यावर काह तर  धोरण ठरले पाह जे. 

महारा  शासनाने धोरण ठर वले पाह ज.े भागाम ये अनेकवेळा चचा झालेल  आहे 

या ठकाणी या चचतून असे ठरले होते क  २३००/- . मी. ने यां याकडून पैसे यायचे 

आ ण यांना परवानगी दयायची या यावर शासनाने नणय घेतला का नाह . आज काह  

ठकाणी काम बंद केलेले आहे. भागाम ये चचा झाल  या यानंतर बी ह जीचे अ धकार  

आलेले होते यांनी काम बंद केलेले आहे. काह  ठकाणी खोदाई केलेल , केबल गाडून ठेवलेल  

आहे काह  ठकाणी काह च काम झाले नाह . मग आपण जर हे काम बंद के यास शहराचा 

बकालपणा आहे तो तसाच राहू न जाणार आहे. अनेकवेळा एमएसईबी या सव एि झ यूट ह 

इंिजनीअरला घेवून गेलो या यावर काह तर  नणय यावा हणून सांगीतले आहे. असे खांब 

झालेले आहेत क  ते कधी गळून पडतील हेह  सांगता येत नाह . ते पड यानंतर या ठकाणी 

धोकाह  नमाण हो याची श यता आहे. हे काम होणे खुप गरजेचे आहे. या याक रता शासनाचे 

काय असेल या यावर धोरण ठरवावे, धोरण ठरवून या यावर रोड कट ंगच ेकाय पैसे यायचे 

असतील ते यावेत आ ण ह  काम झाल  पाह जेत. एमएनजीएलने पाईप टाकलेले आहेत 

यां याह  कामाचा दजा खराब आहे. काळेवाडी फाटयावर एक दवस ायल घेत असताना ती 

लाईन जोडलेल  नसताना या याम ये पाणी सोडून  ायल घेत होत.े या ठकाणी एवढा मोठा 

फोट झाला क  असे वाटले या प रसराम ये कुठेतर  बॉ ब फोटच झाला. 
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एमएनजीएलवा यांना सु दा तु ह  वॉ नग दयावी. काम करताना चांग या दजाचे काम झाले 

पाह जेत. मा.आयु त साहेबांना, सट  इंिजनीअर यांना मी पञ सु दा दलेले होत.े या ठकाणी 

दहा ते बारा फुटाचा र ता आहे. या ठकाणी एमएनजीएलची लाईन टाकतात. पह ल च 

या ठकाणी एचट  लाईन गेलेल  आहे, ेनेजची लाईन गेलेल  आहे, वॉटरची लाईन गेलेल  आहे,      

आशा दहा-बारा फुटाम ये एवढया लाईन पडत असतीलतर या ठकाणी का धोका होणार नाह . 

मग धोका झा यावरती आपण यावरती वचार करणार आहेत का. या यावर धोरण ठरवाव.े 

एमएनजीएलने कती मीटरवर लाईन टाकल  पाह जे ह  द ता यायला पाह जे. आम या 

भागात अजून ब-याचशा ठकाणी अंडर ाऊंड केबलचे काम राह लेले आहेत. गेल  पाच ते सहा 

वषापासून य न करत आहोत. मा.अजीतदादा पवार यांनाह  अनेकवेळा पञ दललेे आहेत क , 

अंडर ाऊंड केबलचे काम होणे गरजेचे आहे. आयु त साहेब या यावरती काह तर  नणय झाला 

पाह जे. काम बंद पडले नाह  पाह जे, आम या ऐर यामधील अजून बर चशी काम राह लेल  

आहेत, ह च मी आज सभागृ हाला मा.महापौरांना आ ण आयु त साहेबांना वनंती करतो आ ण 

या ठकाणी थांबतो, ध यवाद. 

मा.सुरेश हेञे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा ववीध कंप या 

माफत सेवासु वधा पुर व यासाठ  आप या महापा लका अंतगत जे र ते खोदाई काम करायचे 

आहे या या ब लचा हा वषय आहे. आम या वॉडाला मळणारे लमीटेड बजेट आ ण या 

अनुषंगाने या या र याला र ता खोदाईची परवानगी दलेल  आहे मग ते रलाय स असो, 

होडाफोन असो, एमएनजीएल असो कंवा महा वतरण असो याब ल डसबर २०१५ ला पञ 

लहू न शहर अ भयंता, कायकार  अ भयंता या सवाना पञ दलेले होते परंतु एकाह  अ धका-या 

माफत याच उ तर दे यासाठ  तसद  घेतलेल  नाह . डांबर करणास सुरवात केल , माग या 

हा याम ये रलाय सवाले आले आ ण खोदाई चालू केल  आ हांला मा हत नाह . राज  

जगताप आ ण शांत शतोळे यांनी सांगीतल क  नगरसेवकांना मा हती होत नाह  क  वॉडात 

खोदाई चालू आहे. यांचे काम नाह  का खोदाई चालू करतो हणून सांगायच े कंवा आपण 

कळवायला पाह जे होत.े आम या छोटया ग ल तील र ते अशा ठकाणी जर तो र ता एक 

मीटरचा खोदला तर उरले या तीन मीटर कंवा आडीच मीटर र याम ये चालणह  मुि कल 

होत.े तो र ता रपेअर कर याक रता वाट पहावी लागत.े दुसरा वषय असा आहे क ,  आपण 

जे खोदाईचे रेट घेतो ते कती फुटावर घेता का रपेअर वक या ल नुसार घेता हा मह वाचा 

भाग आहे. जर यांना खोदाई एक मीटर लागत असेलतर आप याला ते रपेअर कर यासाठ  

तीन ते चार मीटरचा र ता पुन च करावा लागतो. आप याला मळणा-या खोदाईचे पैसे 

खरोखरच परवडतात का हा वषय मह वाचा आहे. केलेल  खोदाई आ ण यांचे मळणारे पैसे 

आपण जे डांबर करण करणार आहोत याचा कुठे ताळमेळ आहे का. नाह तर यां या 

ऐर या माणे, वेअर मीटर माणे रेट कसे लावून पैसे घेतो आ ण खरोखरच आपले र ते 
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होतात का हा मह वाचा वषय आहे. येक भागाम ये नगरसेवकांच आपआपले पञ जायला 

पाह ज े क  आप या ऐर याम ये या या परवान या संबंधीत कंपनीना खोदाईसाठ  दले या 

आहेत. हे एक सेवाभावी काम आहे याचा फायदा आप या शहराला, आप या नागर कांना 

होणार आहे. फोरजी असेल कंवा गॅस पाईपलाईन असेल जुने वायर आहेत ते अतीशय  

कमकुवत झालेले आहे ते वा-याने तु टून पडणार कंवा स लाय बरोबर मळत नाह , हो टेज 

नाह  असे अनेक कारण आहेत यामुळे अंडर ाऊंड होणे गरजेचे आहे. परंतु होणार  खोदाई 

नयोजनब द प दतीने हायला पाह ज ेअसे मत आहे आ ण मळणा-या खोदाईचा रेट दु त 

करणे या याम ये ताळमेळ हावा एवढेच बोलतो, ध यवाद. 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. एमएसईबी याच 

कंपनीब ल मला बोलायचे आहे. आप या शहराम ये अनेक कार या केबल टाक या जातात. 

रलाय स बीएसएनएल आ ण जेवढया हणून या या कंप या आहेत या सगळया कंप या 

आप याकडून परवानगी घेत असतील कंवा परवान या घेत नसतीलह  ते मला माह त नाह . 

परंतु यांची तर खोदाई अशीच सु  होते भर, भर, भर, भर खोदतात, सहा इंच, फुटभरच 

खोदतात. यां या या केबल टाकतात कुठेतर  याचा ए ड करतात, कुठेतर  वेटोळे तसेच 

पडलेले असतात. तु हांला उदाहरणच पाहायच असेलतर चंचवड टेशनचा ओ हर ीज 

डावीकडची बाजू इकडे येताना बघीतलेतर तु हांला दसतील क  पदपथावर सु दा या केबल 

तशाच ओपन आहेत. अनेक अशा कंप या या केबल आहेत या कधी टाकतात, के हा काम 

होत हे काह च कोणाला मा हती नसत,े आ ण ईथे महापा लकेम ये थाप या या कोण याह    

अ धका-यांना याची मा हती नसत.े ते पैसे भरतह  असतील पण तुम याकडून ती मा हती 

खालपयत पोहचल  जात नाह  थाप य वभागाला, एवढ माञ नि चत. तु ह  कोणाला 

परवानगी दयावी याब ल मला काह  बोलायचे नाह  पण फ त एमएसईबीची आपण जी वीज 

वापरतो या वीजे या उप कर वाह या या आहेत या केबल आहेत याचे जाळे संपुण 

शहरभर पसरलेले होत व आता सु दा आहे आपण यां याकडून वीज वापरतो.  १९९७ ला 

डसबरम ये आपण सुरवात केल या शहराम ये या वदयूत वाह या अंडर ाऊंड कर याची 

आ ण जवळ जवळ  दहा ते बारा वष आप या महापा लकेकडून या केबल अंडर ाऊंड 

कर याचे काम खुप मोठया माणावर झालेले आहे. मला वाटत साधारण ते साठ ते स तर 

ट के झालेले असेल, न क  मला मा हत नाह . परंतु ब-याचशा माणात ते काम झालेले आहे, 

मा याह  वॉडम य ेसाधारणत: ७० ट के काम झालेले आहे. काह  केबल अशा आहेत क  या 

केबल या अंडर ाऊंड के याच पाह जेत. आपण आप या शहराम ये हर त ांती करायची 

हणतो. काल आम याकडून सांगीतले क  जे र ते पुण वकसीत झालेले आहेत या या दो ह  

बाजूला जर आपण वृ ारोपण केल, वृ संवधन केले, वृ  वाढवलेतर आपले शहर न क च 

जा त हर त दसेल. मग अशा वेळेस या केबल जर वर असतीलतर  झाडे  कसे  वाढणार. 
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वा-यामुळे या झाडांचे घषण होते या ठकाणी हानी, अपघात हो याची श यता असत.े  या 

या ठकाणी आपण र ते वाढ वलेले आहेत, र ते ं द करण झालेले आहे अशा ं द करणाम ये 

या केबल वाह नीचे जे पोल आहेत ते पोल र यात आलेले आहेत. ते पोल काढणे आव यक 

आहे. मग पोल काढून ते पु हा मागे यायचे मग ते फुटपाथवर येणार हणजे केबल या 

अंडर ाऊंड झा याच पा हजते. हे आपले धोरण आहे आपण ते काम सु  केलेले आहे या 

कामासाठ  हा जो वषय आलेला आह. एमएसईबीचा या कामासाठ  आपण शेकडो कोट  पये 

खच केलेले आहेत, मला वाटत हजारो कोट  पयेह  खच केलेल ेअसतील. साहेब, यावेळेला 

र ते खोदाई आपणच करायचो, केबल आपण टाकायचो आ ण पु हा टडर वगैरे काढून आ ण 

पु हा र याची दु ती अपणच करायचो वर आपण  एमएसईबीला १५ ट के सुपर ह जन 

चाजस देत होतो.  १९९८ ते २००० या कालावधीम ये आ ह  थायी स मतीला असताना  

येक वषयपञीकेवर वषय असायचे या या भागातील एमएसईबीचे केबल अंडर ाऊंड करायचे 

आहेत यासाठ  एमएसईबीला एवढे एवढे सुपर ह जन चाज देणे १५ ट या माणे तथ आपण 

र कम दयायची. आमचे नेते मा.अजीतदादा पवार हे ऊजामंञी होते यावेळेला यांनी ठर वले 

क  महापा लकेचे पैसे याम ये घाल यापे ा आपण एमएसईबीला हे काम देऊ हणून यांनी 

यां याकडे हे सगळे काम सोपवलं. आ ण हणून ते लोक हे काम करतात. आपण सगळच 

काम करत होतो वरती आणखीन १५ ट के वर सुपर ह जन चाज देत होतो,  आता हे सगळ 

वाचलेले आहे. फ त र ते खोदाई क रता हणून यांचे काम आडवायच का आ ण आ हांला ते 

आव यक आहे.  आता न या ठकाणी काम झालेले आहेत. या या ठकाणी टॉवर उभे 

आहेत, पोल उभे आहेत, ा सफॉमर आहे, या या जवळ जाऊन यांनी केबल आणुन 

ठेवले या आहेत. अधवट यांची टोक वर आहेत आजून यांनी चाज कर यासाठ  थांबलेले 

आहेत त.े तर  ते काम करायचे आहे यामुळे काम सगळ अधवट आहे आ ण अशा 

प रि थतीम ये तु ह  सांगता यांनी कती दयाव आ ण आपण कती याव. तु हांला रोखठोक 

हे कळून सु दा वष झाल असेल, यांनी परवानगी मागून सु दा. यांचे टडर नघालेले आहे, 

या कंपनीला यांनी टडर दलेले असेल यांनी काह  काह  ठकाणी वकास काम चालू केलेल  

आहेत. आ हांला वचारण न वचार तो भाग वेगळा.    आमच ल  वॉडाम ये पाह जे क  कुठे 

काय काम चालू केले आहे त.े आ हांला एकच माह ती आहे क  वॉडामधील काम झाल  

पा हजेत परंतु मला हे ह  समजावून सांगा क  हा वषय जर असाच द तर  दाखल केला, 

आम या हण या माणे, प ा या ि हप माणे तर तो वषय कसा राह ल. मी यां याशी 

बोलले, तुम याकडे ते आलेले होत.े एि झ यूट ह िजनीअर बरेचसे दवस एक ते दड वष 

झाले हे काम खोळंबलेले आहे. कती पैसे र ते खोदाईचे दयायच ेआ ण ते दु त करायच े

यासाठ  मला वाटत दड एक वष झालेले आहे हे काम खोळंबलेले आहे.  असं जर असेलतर 

याचा लवकर नणय घेतला पा हजे, आ हांला काम पा हज.े एवढ  सगळी आपल  बचत होत 
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असेलतर आपण याला साथ दल  पाह जे. साहेब, आता जो द तर  दाखल वषय करतात 

आ ण या माणे जर मा.आयु तांनी आणले या वषया माणे कंवा तुम या ठरले या 

दरा माणे खोदाई दर घेणार असालतर मी मा.प ने यांना वनंती करेल क  हा वषय नदान 

तहकूब तर  करावा, या यावर चचा होईल. यांचे अ धकार , िजनीअर संबंधीत आहेत 

यां याशी तु ह  चचा करा आमचे काह  नेतेमंडळी आहेत यांना बोलवा परंतु हा जो दुरा ह 

आहे, दु ती या कामाचे पैसे दले पाह जे हे चुक आहे. आपले कती वाचतात हे बघा. आपल  

कती बचत होत े त ेआपण बघत नाह त. साहेब, झोपडप ीम ये तु ह  फरत असताल तथ  

हाताला येईल अशा आहेत केबल, असं जाळे आहे. एकदातर प या या या शेडवर वायरच 

कने शन पडल आ ण तो संपुण पञा आग ओकत होता. साहेब, अशा कारे भयानक प रि थती 

आहे. या केबल अंडर ाऊंड झा या पाह जते या मताशी आ ह  आहोत. आपल  बचत होत 

असेलतर काह  खच आपणह  सोसला पाह जे असं माझ मत आहे. या ि टने आपण हे पाऊल 

उचलावीत कंवा याब ल कायवाह  करावी असं मला वाटत.  

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  या वषयासंदभात 

अनेकानी चचा केलेल  आहे.  खरंतर शासक य सं था आ ण  या काह  नागर कांना  सेवा 

देणा-या सं था आहेत या संदभात संपुण शहराम ये खोदाई या ठकाणी सु  झालेल  आहे परंतु  

अनेकांनी अनेकांची मते मांडलेल  आहेत. क  पु या या धत वर या प दतीने रनींग मीटरवर 

दर घेतले जातात या माणे आप याकडे यायचे व या पु या या धरतीवर यांना ५० ट के 

कमी करायचे अशा संदभातील वषय आहे.  वषय मंजूर करायचा,  द तर  दाखल करायचा हा 

मु ा असलातर  याह  पल कडे जावुन काह  स य प रि थती या ठकाणी कथन करणे गरजचेे 

आहे. एमएसईबी या मा यमातून ओ हरहेड कंवा अंडर ाऊडचे काम होतात. या काह  

नागर कांना सेवा देणा-या कंप या आहेत. रलाय स असेल, एअरटेल असेल अ य कुठ या 

कंप या  असतीलतर या सगळया कंप याचे नेटवक आप या शहरात पसरत.े परंतु ये ाम ये       

या आप या वभागाम ये हे पैसे भ न घेतले जातात. यावेळेला भोसर  प रसराम ये ह  

खोदाई सु  झाल , नॅशनल हायवे या बाजून े असेल, अंतगत र यावरती असेल, डीपी 

र याम ये असेल जे र त े पुव  बीआरट एस या मा यमातून झालेले आहेत जे अंतगत ् 

या ठकाणी पाईपा टाकलेले आहेत, या पाईपमधुन टाक याचे काम असु दयात या पाईपम ये 

टाक याच सु दा यांना जा काह  खोदाईचा दर असतो याची रॉय ट  भरावी लागत.े   

मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह माझा या ठकाणी फार मोठा आरोप आहे 

क  एक कुठेतर  या शहराम ये रॅकेट नमाण झालेले आहे.  या कंप याचे क स ट सी रॅकेट 

आहे यानी या वॉडाम ये सगळयाना ऍडजे ट करायच,े ा धकरणाला मॅनेज करायच, सगळया 

यंञणेला मॅनेज करायचे व राञीम ये या ठकाणी खोदाई करायची महापा लकेला एकह  पया 

भरायचा नाह . हणजे हा जो काह  महापा लकेला  नधी येणार होता, पैसा येणार होता, 
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रॉय ट  येणार होती.  य ाम ये २५ ट के सु दा रॉय ट  महापा लकेला जमा झालेल  नाह  

या वभागाची आ ह  मा हती काढल . मा याच वॉडातील मा हती काढल ,  चखल  असेल, 

च-होल  असेल, भोसर या काह  भागाम ये असेल, एमएसईबी असेल, रलाय स असेल कंवा 

एअरटेल असेल या ठकाणी आ ह  पाह ले. येक ठकाणी खोदाई क न वाह या टाकले या 

आहेत. परंत ु यावेळेस पेपरवरती पाह ल क  या भागाम ये या डीपी र यावरती, या 

अंतगत र यावर वाह या टाकले या आहेत कुठ याह  कारचा या र याचा नकाशा  

न हता, याला कुठ याह  कारच े कामाचे आदेश  न हत.े एक पया सु दा न भरतात 

बेकायदे शर प रि थतीम ये संपुण प रसरात या वाह या टाकले या आहेत.  या पाठ मागे फार 

मोठे रॅकेट आहे. कोटयावधी पयाचा टाचार या याम ये झाकलेला आहे. शासन डोळेझाक 

करत,े मु ामहू न डोळे झाकतय यांना मा हती आहे हे काय चाललेल आहे. यावेळेला 

नगरसेवक शासनाकडे त ार करतो यावेळेला शासनाचे अ धकार  सांगतात क  आ हांला 

काह  मा हती नाह . कुठ खोदाई चाललेल  आहे हे मा हत नाह . मग नगरसेवक या ठकाणी 

जागा दाखवतो बंद करतो लगेच त े तासाने पु हा चालू होत.े हे असं कस होत, कुठ याह  

कारचा एफआयआर दाखल करत नाह त. यांना जर वचारल तु कुठले पैसे भरलेले आहेत 

याची पावती आ हांला दाखव, नकाशा दाखव, आदेश दाखव तर कुठ याह  कारची मा हती 

अ धका-याना नसत.े कधीह  आपले अ धकार  या यावर कुठ याह कारचा एफआयआर दाखल 

करत नाह त. याचा अथ एकच होतो क  या संपुण करणाम ये कोटयावधी पयाचा टाचार 

झालेला आहे.  सभागृ हातील अनेक सद य या याशी सहमत आहेत. या शहरातील चांगल  

चांगल  बडी मंडळी या रॅकेटम ये आहेत. कोटयावधी पयाचा महसुल महापा लकेचा 

बुड वलेला आहे.  एका बाजुला आपण हणतो उ प न नाह  आ ण जर आपण या ठकाणी  

शासनाने कानाडोळा केला. आप या समोर अशा कारच उ खनन होतय. एक पया सु दा 

भरला जात नाह  आ ण आपण काह च करत नसेलतर १०० ट के सगळे अ धकार  याला 

मळालेले आहेत आ ण नयमबाहय, बेकायदेशर  अशा कारचा कोटयावधीचा टाचार 

या ठकाणी झालेला आहे. या ठकाणी वषय आलेला असताना थायी स मतीम ये आ ह  तोच 

मु ा मांडला क  यांना कुठल े रेट दयायचे ते आपण नंतर ठरव.ू यांना मोफत दयायचे का 

कुठला रेटने दयायचे ते आपण नंतर ठरऊ. पह ल द ता क मट या मा यमातून पुण 

शहरातील याची चौकशी करावी. कांबळे साहेबांना सु दा आ ह   सांगीतले आहे पण कांबळे 

साहेब यांना स या दोन मह ने राह ले रटायड हो यासाठ  यामुळे यांनी मौन धारण केलेले 

आहे, ते मौनात गेलेले आहेत. कारण यांना वाटत आपण आपल  हयात चांगल  घालवलेल  

आहे आ ण शेवट  शेवट  जर या चौकशीच लचांड मागे आलेतर काय करायच हणून यांनी 

स या आता यानाम ये गेलेले आहेत. दोन मह ने अतीशय मौन, अतीशय मधुर, अतीशय  

गोड  अतीशय कमी वेळ ते बोलतात आ ण सु ंदर प दतीने हासतात. या ह याम ये ि मत 
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ह य घेतलेल आहे. शांततेचा महामे  कांबळे साहेब असतील अस मला वाटत आ ण यांनी ते 

मौन आता सोडाव या शहरात जो काह   टाचार सु  आहे, मी तर हणतो आप याच 

सहमतीने या ठकाणी टाचार सु  आहे हणून या सगळया करणाची चौकशी झाल  

पाह जे. जर आपण चौकशी करत नसालतर आपणह  शासनाची सव मंडळी टाचाराला  

सामील आहेत असा प ट माझा आरोप आहे. नंतर या ठरावाला मा यता दयायची कंवा काय 

करायच हे नंतर ठरवा. मा.महापौर साहेब, आप याला फार मोठ  महापौरांची कारक द 

मळालेल  आहे.  तुम या डोळयासमोर चाललेले वषय आहे, मला मा हती महापौरताई  आपले 

काम अतीशय शु द आहे. पण या कामा म ये अजून जर शरपेच तु हांला रोवायचा असेलतर 

एक चांगला आदश शासनाला दया क  संपुण शहराची जी काह  खोदाई चालू आहे याची 

सगळी द ता क मट  माफत चालू क न पंधरा ते मह नाभराम ये याचा अहवाल सादर करावा 

तोपयत हा वषय बंद होऊ नये कंवा तहकूब क  नये असा नणय आपण यावा असे आदेश 

दयावेत एवढ च या शहरातील एक करदाता हणून या शहराचा वकास हावा या ि टने   

मागणी आहे ती मागणी आपण या ठकाणी  पुण करावी. स मा.आयु त साहेबांनी मा या 

बोल याचे प ट करण करावे, या ठकाणी प ट करण क न जी काह  मागणी मांडलेल  आहे 

याचे प ट करण करावे अशी मी वनंती करतो. 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  आज हा जो वषय 

सभागृ हा समोर आलेला आहे,  हा वषय आ याब ल मा.आयु त साहेबांचे आभार  आहे कारण 

१९९७ साला नंतर या काह  ओ हरहेडस लाईन काह  भागाम ये राह ले या आहेत हे काम 

एमएसईबीने करायचे असे ठरलेले आहे. या वषया या मा यमातून आप या शासनाने 

यां याकडून या ऐर याम ये राहू न गेलेले आहे त ेकासारवाडीत पण हराबाई लांडगे झोपडप ी 

असे दोन भाग आहेत तेथील ब-याच वषापासून हे काम रखडलेले आहेत.  या यावर नणय 

झा यानंतर शहरातील असेच भाग असतील येक नगरसेवकां या या सम या आहेत.   

पावसाळयाम ये तर एका एका वदयुत खांबाव न प नास प नास स ह सलाईन गेले या 

असतात, आग लाग याचे कार कासारवाडी सार या ठकाणी झालेले असतात. या यावर 

काय नणय हायचा तो सभागृ ह घेईलच परंतु महापौर साहेब, माझी आपणास वनंती आहे क  

एमएसईबीन े या मोठमोठया केबल बरोबर या क झुमर या केबल आहेत या केबल पण 

टाक याचे धोरण लवकर यावे आ ण पावसाळयापुव  ते टाकून दयावे असे आदेश 

मा.महापौरांनी दयावेत, ध यवाद. 

मा.उ हास शे ी -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय माझा 

आवडता वषय आहे. सगळयांना मा हती आहे. मी गेल  दोन-तीन वष या वषयावर बोलत 

असतो. हा जो वषय आहे काल मी बजेटसदंभात या वषयावरती बोललो आहे. एमएनजीएल 

आ ण एमएसईबी या संदभात बोललो.  पठाणताई सांगतात यात सु दा त य आहे. काह  
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गो ट  आम या या वॉडम ये फुल फल हो या या ट ने तो एक माग होऊन जातो कारण 

आप याला बजेटम ये ो ह जन करा ती यव था करता करता  नाक नऊ येतो. आम याह  

ब-याचशा गो ट  लेअर झाले या आहेत पण या यानंतर या या फॉमल ट ज आहेत या 

पुण कोणी कराय या. याम ये थायी स मतीने  जो नणय  घेतला  तो यां या 

अ धकारातला आहे. जनरल बॉडीचा हा वेगळा अ धकार आहे. तु ह  ऍ युअल  या याम ये 

लेर फकेशन दयायला पाह जे. कारण चेअरमन आम या शेजार च बसलेले आहेत ते हणत 

होते क  या ठकाणी कमचार  वग कुठ याच बाबतीत यासंदभात पुढे येवून आ हांला 

लेर फकेशन दयायची  तयार  दाखवत नाह .  क  ऍ युअल  एमएनजीएलचे कती र नंग 

फुटच काम चालेले आहे. एमएसईबीच कती र नंग फुटच काम चालेले आहे या याम ये ऑडीट 

क न हे  ऍ युअल  कतीच काम आहे. वॉडाम ये असं वाटत क  एवढे चांगले काम करत 

असताना अचानक कोणीतर  ख डे क न जातो आ ण तो सहा सहा मह ने असाच राहतो आ ण 

या यानंतर ये ठ नागर कांचा तु हांला मा हती आहे क  यांचे पञ यवहार असतात,  आ ह  

आता पडलो, आ हांला चालता येत नाह , मुलांना सायकल चालवता येत नाह . या याम ये 

आ हाट यांनी सांगीतले खुप मोठा टाचार आहे, वगैरे वगैरे.  या यावर कती बोलावे तेवढे 

कमी आहे. मला या ठकाणी तु हांला एकमा हती दयायची आहे क  ीकर परदेशी साहेब 

असताना ओ हरहेड केबल जे शहराम ये पसरते या संदभात कोणी नणय आपण घेत नाह त.  

महापा लकेची ब डींग कंवा महापा लकेचे ि टलाईट, या गो ट व न उदा. ट ह  केबल 

असतील, पोटसचे चॅन स असतील आतातर टाटा कायवा यानी तुम याकडे यायचचे बंद 

केलेले आहे. टाटा कायवाले का येत  नाह  तर तुमची जी एनओसी यायला वेळ लागतो 

आ ण पैसे परवडत नस यामुळे येत नाह त. शहरात तु ह  बघावे डश, टाटा काय या केब स 

सरास ठकाणी आहेत. यां या ओ हरहेड हवेत केबल आहेत. आता तु ह  हणताय 

आकाश च ह वभाग काह  नसताना लोकांकडून पैसे तु ह  गोळा करतात, मग हे हावेत 

एमएसईबी या वायर ंग फरतात या याब ल कधी सभागृ हात हा वषय आलेला नाह.  या 

वषयी धोरण आलेले नाह . कंवा आप या अ धका-यांनाह  असं वाटल नाह  क  आप याला 

आता हा रे हे यू कमी पडतो तो गोळा कर याच एक सोस नमाण कराव याकडे का दुल  

करायच.  फॉरेनम ये गे यास तु ह  बघावे, येक ठकाणी र याला  एक ड ट असतो 

या या माफत सगळया कॉमन वायर जात असतात आ ण ते देश रे हे यू गोळा करत 

असतात. आपला एवढा मोठा हायवे होता या ठकाणी एखाद ड ट नमाण केल असत आ ण 

तीकडून अशा केबल गे या अस यातर आपले कती पैसे वाचले असते आ ण आप याला कती 

पैसे मळाले पण असत.े आपण याचा कधीह  वचार केलेला नाह . आपण चांगले फुटपाथ 

खोदाई क न केबल टाकतो हणजे आपले लोक कुठ कमी पडतात, का कमी पडतात. एवढ 

मोठ डे हलप करत असताना पाईन रोड असु दयात, ए स ेस हायवे असू दयात काबर अगद  
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एखाद छोटेसे ३X३ चा वेगळा ड ट तयार केला असतातर या ठकाणाहु न सव केबल गे या 

अस यातर ते मे टेन ससाठ  सु दा सोपे आहे, रे हे यू पण मळणार, डांबर टाकायची गरज 

नाह . मग या याकड ेआपण का दलु  केलेले आहे.  ीकर परदेशी साहेब असताना  एक 

आदेश दलेला होता आ ण आ या पंपर  चंचवडम ये जेवढया केबल आहेत तेवढयाना यांनी 

काञी लावलेल  होती.  टाटा काय, ऐअरटेल असू दयात या जेवढया जेवढया केबल आहेत 

नेटवा यांचे यात इ कम आहे. एखाद नेट घेतलतर काय चाजस घेतात लोकांकडून कती 

चाजस घेतात, आप याला एक पया सु दा ते भरत नाह त. घराघराम ये नेट आहे. सगळे 

बझनेस, हॉटेल, पानटपर  कुठह  बघीतलतर नेट आहे ते आप याला चाज करतात ते 

तुम याकडे काह  पैसे भरतात का, नाह  भरत. ते इकडून तीकडे वायर टाकतात, बॉ बे-पुना 

रोड ॉस करतात, हायवे ॉस करतात, एमएसईबी बघत नाह त, काह  बघत नाह त, डे झर 

झोन बघत नाह त. तु ह  या यावर एखाद  क मट  नेमा. सजेशन ऑ जे शन घेवून एक मोठ 

इ कम सोस महापा लके या मा यमातून तयार होवू शकत.े आयु त साहेब, या यावर तुमच 

काय हणंन आहे, तु हाला या याब ल काय वाटत.े तु ह  या गो ट  करत असताना 

आप याला कती मोठा भूदड बसणार आहे आ ण कती लोकांना यामधुन आम या लोकांना 

ञास आहेच. साहेब, स या वॉडाम ये काम करत असताना, आ ह तर बघतो क कोणी 

परमीशन घेतलय नाह  घेतल. मी  माग यावेळेस हणालो होतो शाहू नगर या शेजार   मा या 

वॉडात अचानक गेलोतर या ठकाणी एमएनजीएलने खोदाई क न मोकळे होत.े ते संबं धत 

नगरसेवकांना व वासात सु दा घेत नाह त. आ ह  तथ आटापीटा करतो, आमचे भांडण 

होतात क   आ हांला तरतूद क न दया, आ ण या ठकाणी आमचे फुटपाथ खोदून मोकळे 

होतात. मग आ हांला या छोटया छोटया गो ट ची तरतूद करायला एवढे क ट घेत असू आ ण 

वॉडाम ये स यानाश होत असेलतर याला जबाबदार शासन आहे का.  तुम या डपाटमटला   

कोणालाह  काह  नाह  क  या गो ट वर संबंधीत नगरसेवकांशी सलाहमशुरा करायला पाह जे. 

तुम या वॉडात एवढया क.मीटरच काम होणार आहे यासाठ  असं असं आप याला कराव 

लागणार आहे असं व वासात यावे आ हांला सु दा बरे वाटेल. परंतु कोणालाह  ते व वासात 

घेत नाह त. ते हणतात आमचे इ ट मेट काढायचे काम आहे, इ ट मेटवाल े हणतात 

परमीशन ते देतात, ते हणतात परमीशन आयु त देतात, साहेब तु ह  खुलासा करावा, तु ह  

बदनाम होतात. हे अ धकार  लोक तु ह  करतात हणून हणतात, तु ह  लेअर करा हे 

तुमच काम नाह  हणून, ध यवाद. 

मा.अ नता तापक र -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. भुमीगत केबलचा 

वषय चाललेला आहे.  आयु त साहेब, आम या येथे अ रश: केबल या वायर  ल बकळत 

आहेत.  काह  काह  ठकाणी जाळ पण नघतो. करंट बस याची श यता आसत.े 

एमएसईबीवा यां या घरातील या वायर  आहेत नागर क वत: कने शन घेतात. या ठकाणी 



20 
 
जोडणीसाठ  एमएसईबीवाले लवकर येत नाह त. तथे जाळ होतो हा कार अ रश: घरात 

होतो. रोडवर या एक दोन टयुब असतात या सु दा बंद असतात. या सु दा अशा यव थीत 

चालू नसतात. भू मगत खोदाईचे काम असते ते काम केले क  तेथील राडा कधीह  उचलला 

जात नाह  खडी वगैरे ते सव तथं पडून असतं.  या ठकाणी अपघात पण होव ु शकतो.  

आम या वॉडात वायर  ल बकळत आहेत.  या ठकाणी द ता घेतल  आ ण नागर कां यासाठ  

भू मगत काम क न दलेतर बरे होईल, एवढ बोलून मी माझे दोन श द संप वत.े  

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

आप या समोर आलेला आहे या ती ह  सं था एमएसईबी, एमएनजीएलन ेआ ण बाक या 

केबलस आहेत याबाबत खोदाईचा काय दर दयायचा. माझ हणणं असं होत क  आपण या 

तीन सं था बाक या केबलस आहेत हे लोकांकडून पैसे घेत असतात. या सेवा देत असताना   

यां याकडून पैसे घेतात बील देत असतात, एमएसईबी याज घेत,े बील जर नाह  भरलतर 

सोनारापे ा जा त याज एमएसईबी घेत.े मला वाटते आप या या सावज नक सं था आहेत 

या सगळया सं थाम ये सवात जा त याज घेणार  सं था एमएसईबी आहे हे कोणा याह  

ल ात येत नाह . वषभर यांचे याज घे याम ये यांची जे हा लाईट जात,े दवसभर लाईट 

गेलेल  असते अशा ब-याचवेळा लाईट जातात. जे हा एखादयाचे बील काढतात ते हा सरासर  

बील काढतात. या सरासर  बीलाम ये लाईट गेले या दवसाचे बील ते वजा करत नाह त. 

याज घेणा-या या सं था आहेत या यामुळे यांना अ दभार कमी क  नका. यां याकडून 

याज जर  घेता आले नाह तर  आपला जो माकटरेट आहे खोद यानंतर दु त कर याचा तोच 

आपण दर यावा. ब-याचशा झोपडप ीम ये बघतो सव केबलस ल बले या आहेत. एवढ  

बेजबाबदार सं था एमएसईबी आहे. इत या या केबल ल बले या आहेत आ ण एका एका 

पोलवर जवळ जवळ प तीस प तीस चाळीस चाळीस वायर आहेत. मा या वॉडाम ये सुयवंशी 

हणून एक माणूस तो पावसा या अगोदर घरावर लॅ ट क आंतर यासाठ  घरावर गेलातर  

यावेळेला शॉक लागून तो मरण पावललेा आहे. अशावेळी एमएसईबीवर गु हा दाखल हायला 

पाह जे. परंतु आमची काह  चुक नाह असे हणुन ते हात झटकतात. मोठया हायटे शन या 

या केब स आहेत या घरापयत पोहचले या आहेत. या आ ह  वत: त ार  क न भूमीगत 

केबलच काम दापोडीम ये सु  झालेल आहे. परंतु हे होत असताना आता या      

सभासदानी त ार  सांगीतले या आहेत क  खोदाईचा राडारोडा उचलत नाह त. खोदाईह  करत 

नाह त जेवढया उंचीने ती केबल यायला पा हजे तेवढ खोदल जात नाह . साहेब, या यावर 

आपल कोणीतर  प र ण करणार कंवा आपल कोणीतर  यां यावर ल  ठेवणारा माणुस 

पाह जे. आपला कोणीह  माणुस नसतो, तो कती खोदाई करतो, पा या या लाईनला तो            

ॉस करतो का,  सोप-सोप काम ते करतात आ ण मग ते यांचे काम क न नघून जातात. 

एमएसईबीचा डीपी आहेत हे लोकांकडून पैसे घेतात परंत ु या या जागेवर यांनी डीपी 
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ठेवलेले आहेत कंवा बांधलेले आहेत मोठया ताराचे डीपी आहेत, उचं या उंच टॉवर आहेत  

टॉवर या सु दा ब-याचशा जागा यांनी फुकट घेत या आहेत. माझीतर आप याला वनंती आहे 

क  यांच ेबरेचस ेडीपी महापा लका जागेम ये अस याची शंभरट के श यता आहे.  या जागेचे 

भाड सु दा आपण एमएसईबीकडून यावे. यांना अजीबात मोकळ सोडू नका. त ेआप याकडून 

लाईट बील घेतात,  लाईट देतात का यामुळे यांना कुठ याह  प दतीच देता कामा नये. 

यांचे डीपी सु दा खाल  ज मनीवरती ठेवलेले आहेत. डीपीचे दरवाजे सु दा उघडे असतात.  ब-

याचशा त ार  असतात. ते हा वनंती अशी असणार आहे क  जो यो य रेट  आहे तो लावावा.  

कुठ याह  प दतीची सवलत कंवा आ दभार कमी कर याची सवलत देवु नका. आप या 

महापा लकेचा फायदा जा तीत जा त करावा अशी वनंती करत,े ध यवाद.  

मा. नता पाडाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता हा परमीशनचा 

वषय आलेला आहे परंतु गे या वष  ब-याचशा वॉडाम ये केबल टाक यात आले या आहेत.  

यावेळेला मी आप याला एक पञ दलेले होत,े आप या जागेतून यां या या केबल जातात 

यांना आपण काह तर  भाडे ठेवावे. या कंप या आहेत या भरपुर पैसे कमवतात. वायर  

टाकतात आज आप याला येक माणसाला मोबाईल वगैरे वापरण ह  न याची बाब आहे.  

मी यावेळेला आप यला पञ दलेल होत क  आपण काह तर  आप या जागेतून यां या वायर 

जातात याचे भाड े यावेत याचे पुढे काय झाले याचा खुलासा करावा. याच माणे आयु त 

साहेब आपण आ हांला सांगीतलेले आहे क  तुम या या वायर  जाणार आहेत, तुमचा जो रोड 

खोदला जाणार आहे, गे यावष  आपण ड भागाम ये मट ंग घेतल  होती. जेवढे पैसे ती 

कंपनी आप याला भरणार आहे तेवढया येक वॉडाला आ ह  पैसे तो रोड कर यासाठ  देणार 

आहोत असे सांगीतले आहे परंतु तसे काह दलेले नाह . अजून पण आम या काळेवाडी ते 

पंपर या रोडमधुन या वायर  वायर  गेले या आहेत. तो रोड तसाच पडलेला आहे. तो एवढा 

मोठा रोड डांबर करण कर यासाठ  वॉडाम ये तरतूदच नाह . जे एमएसईबीने काम केलेले आहे.  

काह  ठकाणी लोक यांना आडवतात यावेळेला यांनी कमान अ धका-यांना, नगरसेवकांना 

सांगीतले पा हजे क  आ हांला क न देत  नाह त. र या या मधुन ते खोदाईचे काम करायला 

सुरवात करतात. आता एक ते दड मह यापुव  डांबर करण केले आ ण आठ दवसापुव  यांनी 

रोड या एकदम मधमेधुन खोदाई क न टाकलेल  आहे. मी वचार तीकडून का घेतल नाह  तर 

हणाले ताई, या लोकांनी आ हांला ईकडन टाकू दल नाह  हणून आ ह  इकडून घेतल. हे 

चुक च आहे. अ धका-यांनी यांना रोड या बाँ ीतूनच यायला सांगीतल पाह जे. ब-याचशा 

माणात या ज मनीवर बॉ स असतात यांची झाकण यव थीत नसतात ती सु दा ते  

बदलत नाह त. याच माणे गंजलेला मनी बॉ स आहे. यातून धोका होवु शकतो, ते सु दा 

यांनी बदलेले नाह त. आता आ ह  सांगीतल क  हे बदला ते बदला तर हणतात ताई आमची 

कॉ टेट  संपल , हे झालं ते झाल अशी उ तर येतात. मग शेवट  आप या महापा लकेलाच ते 
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बदलाव लागत या यामुळे आयु त साहेब जो आपला रेट आहे याच याच रेटन ेयांना दयावे 

ह  वनंती, ध यवाद. 

मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मा.महापौर साहेब, 

र त ेखोदाईचा वषय सगळया नगरसेवकांचा िज हाळयाचा वषय आहे.  आयु त साहेब, मला 

वाटते वारंवार आप याकडे आ ह  त ार  करत असतो. परवानगी न घेता आपण र ते खोद ू

देतो. माग या आठवडयात मा याच वॉडात एमआयडीसीम ये रलाय स कंपनीच े खोदकाम 

चालू होत.े तेथ ेएका स मा.आमदारांचे समथक ४० ते ५० पोर तेथे उभे होत.े अ या क.मी. 

र ता खोदाईसाठ . साहेब, या र याने येताना दसल हणून थांबल,े थांबले हणून वचारल  

तु ह  र ता कसा काय खोदता,  परवानगी घेतल  का, पैसे भरलेले आहेत का. ते हणाले पैसे 

भरलेले आहेत आ ह , आम याकडे परवानगी आहे. मी हणाले मला परवानगी बघायची आहे. 

तर यां याकडे परवानगी होती टे को रोडची आ ण खोदत होते एमआयडीसी या आतम ये.  

इं ायणीनगरला मथुरा हॉटेल पासून जर ले ट मारलातर आतम ये एमआयडीसीचा जो र ता 

जातो या र याने  खोदत होते. परवानगी गवळीमा या पासून बालाजीनगर पयतची आ ण 

खोदत होते एमआयडीसी या आतम ये आ ण एकदम मोठया आवाजात हणतात, ऐ हे घे रे   

परवानगी दाखव बाईला. मला वाटल आप याकडून चुकल असेल एवढ जोरात बोलतो. 

यावेळेस असे वाटले कानफडात मारावी.  खोदणारे ते महानगरपा लकेला बुडवतात दुदवाने 

आपले महानगरपा लकेचे अ धकार  सु दा या ठकाणी बोटचेपी पणाची भु मका ि वकारतात.  

साहेब, या ठकाणी मी यांना सांगीतले पावती मला दाखवा याच माणे मला नकाशा दाखवा 

आ ण नकाशा पाह यानंतर ल ात आल क  यांनी आप याकडून परवानगीच घेतल  नाह . 

मग रलाय स कंपनीला आपण दंड ठोकायला पाह ज.े समजा मी फोनवर त ार केल तर 

त ार च पुढे काय झाल याचा सु दा पाठपुरावा आ ह च यायचा का. तु हांला 

सांगीत यानंतरह  खोदाईचे काम बंद झाले नसतेतर नगरसेवकांनी जाऊन मारामा-या कराय या 

का. मग अशा कारे महापा लका दुल  करत असेलतर, काल मसलपॉवरचा वषय  काढला तर 

खुप लोकां या नाकाला मर या झ ब या. ह  मसलपॉवर नाह तर काय आहे. महानगरपा लका 

काह  यां या बापाची आहे का. ह  सावज नक मालम ता आहे. ह  सावज नक सं था आहे.  

एखादा गैरकृ य करत असेलतर, कंपनीकडून तु ह  पैसे घेत असाल आ ण ते पैसे जर 

महापा लकेम ये भरत नसतीलतर याचा जाब वचार याचा अ धकार हे सु दा नागर क हणून 

करदाता नागर क हणून वचार याचा या शहरातील येक नागर काला आहे. परंतु साहेब, 

बोललतर राग येतो. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, तु ह  संपुण एमआयडीसीम ये, 

पाठ माग कांबळे साहेब बसलेत, दुधकेर बसलेत यांनी नकाशा दाखवावा मी तु हांला ती केबल 

खोदुन दाख वते दहा दहा क.मी.ची केबल बीना परवानगी या टाक या गेले या आहेत. या 

एक एक केबलची मी मा हती घेतल  या केब स या आतम ये या केब स असतात या 
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सु दा भाडयाने द या जातात. डो यावरचे केस असतात तशी ती केबल सु दा भाडयाने देतात 

यासाठ चे लाखो पये संबंधीत या केबलधारकाला मळतात. आ ण मग या ठकाणी जर 

केबल टाकत असतीलतर आपल मॉ नटर ंग काय. आपला कोणी यु नअर इंिजनीअर, 

सुपरवायझर नसतो, तो ठेकेदारच होल ऍ ड सोल मालक असतो. पैसे भ न तु ह  काम करावे 

नि चतपणे यांचे वागत आहे. जर  लोकसेवा पुरवणारे काम असेल एमएसईबी असेल, 

एमएनजीएल असेल व इतर सव मोबाईल कंप या असतीलतर या सेवा देतात हणजे काय 

करतात,उपकार थोडाच करतात. या आम याकडून एक एक पया, पै ना पै वसूल करतात. मी 

तर असे हणले क  यांच महापा लकेवरती दवसाढवळया दरोडा टाक याचे काम चालू आहे.    

मी मा हती या अ धकारात अनेक फाईल  खोदकामा वषई या सगळया कंप यां या ने यात ती 

फाईल आ ण समोरच मॅच केलतर कुठेच मॅच होत नाह .  मला या याव न पट शन फाईल ् 

करायचे हणून मी या वषयावर काह  बोलत न हत.े केबलसाठ  संपुण शहर खोदाव लागलतर  

चालेल. कारण क  अशा कारचा महानगरपा लकेचा महसूल बुडत असेलतर कोणीतर  बोललच 

पाह जे आज वषय आला हणून. साहेब, सगळयात मह वाच हणजे र ता खोदाईसाठ  

आपला रेट ९५००/- होता. ६५००/- र ताखोदाई आ ण मनपा अ धभार ३ हजार घेतो. 

आ हांलाह  कळल नाह  क  कधी याचे रेट इतके कमी झाले आ ण हे २३५०/- वर आल.े  याला 

महापा लका सभेने परवानगी दल  का. आयु तांनी यां या अ धकारात केले हे सु दा बघीतले 

पा हज.े  एखादे आर ण ता यात घेत यानंतर आपण जर या ठकाणी टडीआर देत असूतर 

आपण ९५००/- च रेट लावतो. हणजे या शेतक-यांनी तु हांला जागा दल  तो भू मह न   

झाला असेल कोणी घर दलेले असतील, ते सगळे देशोधडीला लागलेले असतील. काह ना पैसे 

मळतात काह ना मळत नाह त यां यासाठ  आपण रेट कमी करत नाह त आ ण यां यासाठ  

माञ आपण नि चतपणे रेट कमी करतो. साहेब, मला अस या ठकाणी सांगायचे आहे क  जर 

याय असेलतर तो सवाना समान याय असला पाह ज.े परंतु तो काह  ठरावीक लोकांना 

डोळयासमोर ठेवून असे काम करणार असालतर नि चतपणे या याम ये टाचार झाला आहे 

हे या ठकाणी ठामपणे सांगत.े मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आताच जवळपास 

एमएनजीएलचे ५२.२६ क.मी. चे करण आप याकडे दाखल आहे आ ण बीएसएनएलचे १.७८ 

क.मी.चे करण यांच आप याकडे दाखल आहे आ ण एमएसईबीचे जे आता बी ह जी ठेकेदार 

आहेत यांचे जवळपास ३५ क.मी.चे करण आप याकडे दाखल आहे.  मा.महापौर साहेब, 

आ ह  एमएसईबी या या चार कंप या आहेत याम ये माग या मह याम ये या कामाची 

माह ती घे यासंदभात ाकडे आ ह  गेलो होतो. या ठकाणी या कामाची मा हती यांनी दल  

असता पह ले ते काम दहा कोट चेच होत,े बी ह जीला जे काम दल त.े यावेळेला तेथील 

अ धका-यांनी सांगीतले, त काल न आताचे मंञीमहोदय या मं यांनी सांगीतल दहा या वर एक 

शु य लावा आ ण ते काम दल, दहा कोट च काम शंभर कोट ला जाऊ शकत. गेलतर  माझ 
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या याब ल काह  हणण नाह . कारण यानंतर नवीदा झाले या आहेत, नवीदा कोट के या 

गे या. नवीदेम ये पारदशकता झाल  असे यांचे हणणे आहे. परंतु माझ असं हणण आहे 

क  या ठकाणी दोनच कॉ ॅ टर आले आ ण दोनम ये बी ह जीन े नंबर पटकावला. मग 

एक कड जर तु ह  १०० कोट च ेकाम घेतलेले असेल तु हांला खोदाईचा दर काय आहे तो 

मा हती होता. येणारा खच तु हांला मा हती होता. मग १०० कोट च तु ह  काम घेतल 

असेलतर आज तु ह  आम याकडून पैसे कमी क न कसे काय मागता. हणजे एक कडे तु ह  

सांगता क  आ हांला सु वधा दयायची आहे जा तीत जा त काम करायच आहे हे आ हांला 

तु ह  गाजर दाखवता. आमच असं हणण आहे क  समजा एमएसईबी धमादाय सं था 

असतीतर आ ह  एखादयावेळेस वचार पण केला नसता.  एमएसईबी सु दा या ठकाणी  नफा 

कमावणार  सं था आहे मग यानंा  कशासाठ  सटु दयायची. आता आपले लाईट पाह लतर ३१ 

माच पासून नवीन दर लागू होणार आहेत. मीटरम ये काह  फॉ ट असेलतर, नवीन मीटर 

घेताने आ ह च पैसे भरायचे असतात आ ण दरवष  मीटरला आ ह  डपॉझीट भरत असतो.  

जर आ हांला एकह  सु वधा यां याकडून फुकट मळत नसेलतर आ ह  काय हणून यां या 

कामाला सवलत दयायची. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या ठकाणी एमएनजीएल 

कंपनी आहे, महारा  नॅचरल गॅस. साहेब आता महारा , भारत, इंडीया, ह दु तान या 

नावाला आता बंद  आल  कारण क  अशा ब-याचशा सं था याचा गैरवापर करतात हणून. 

परंतु यांनी गैरवापर करायला सुरवात केलेल  आहे याम ये एमएनजीएल सु दा आहे.  

नॅचरलचा गॅस घरापयत येवू देत, जर  मी रे युलेटर चालू केला तर  मीटरमधुन मला कळणार 

आहे, बील मला मळणार आहे मला सगळया सु वधा मळणार आहेत या तु ह  फुकट देणार 

का हे सांगा. सवलती या दराम ये सु दा मळणार नाह त. या ठकाणी कने शन याय या 

अगोदर डपॉझीट भरायचे आहे. हणजे आज जसं तथ मी सलडरच डपॉझीट भरते तस ईथे 

सु दा डपॉझीट भरायचे आहे. एमएसईबीचे बील आले ते भरले नाह तर लाईट कट होते तस 

या ठकाणी सु दा माझ गॅस कने शन कट होणार आहे मग यांना सुट कशासाठ  दयायची.   

या सं थां या बरोबर आपण आपले सु दा ह त जोपासले पाह जे. आपले हत जोपासणार 

नसालतर ते यो य नाह  आ ण या याम ये आ हांला नि चतपणे दाद मागावी लागेल. साहेब, 

दादागीर चा वषय मी आता तु हांला सांगीतला या ठकाणी आपण वत: कती दवसात 

कारवाई करणार आहात. र ता खोदून टाकलेल  केबल आपल  परवानगी न घेता केबल 

टाकलेल  असेलतर आपण वत: इ पे शनला यावे आ ण ते जर पैसे भरले नसतीलतर  

यांनी या ठकाणी केबल खोदनू दाखवावी. आम याकडे झोपडप ी अस यामुळे कंवा 

एमआयडीसी अस यामुळे आमच कोणाचह  ल   नाह  असे ब-याच जणांना वाटत. तुम याकडे 

एक र ता करायचा असेलतर दहा हेलपाटे मारत अस ु तर आमच सु दा तथ ल  असतं.  

आमच हणण असं आहे क  र या या मधोमध खोदू नका र या या कडेने या. खोदताना 



25 
 
तसच टाकून जायच हे थांबल पाह ज.े साहेब, आपण या यावर आपण जातीने ल  दले 

पाह जे. माग या पंचवाष कम ये मा.मा ती भापकर नगरसेवक होते यांनी अतीशय सु ंदर 

मा हती या सभागृ हाम ये नो तरा या पान े दलेल  होती. आपण महसुल कती जमा क  

शकतो, भू मगत केबलसाठ  अपण काय काय क  शकतो. या सगळयावर कुठल  कारवाई 

झाल  नाह . वरोधी प ा या नगरसेवकांनी यायचे बोलायचे, आ ह  बोललो हणजेच आरोप 

आहेत असं नसत काह  गो ट म ये ९९ ट के त य असते हणून आ ह  बोलत असतो. 

आ हांला सु दा तुम या एवढच काळजी आहे ह  सं था टकल  पा हज.े मा.महापौर साहेब, 

मा.आयु त साहेब, आपण आता या रेट माणे एमएनजीएलला ५२.२६ क.मी. साठ  

र तादु ती खच ३४ कोट  ९६ लाख ४२ हजार ८१५ पये होतात. मनपा अ धभार होतो १२ 

कोट  १९ लाख ९७ हजार ६५० पये. एकूण होतात ४७ कोट  १६ लाख ४० हजार ४६५ होतात.  

परंतु आपण आहे तचे तावीत दरा माणे  गेलो तर १७ कोट  ४८ लाख २१ हजार ४०८ पये 

होतात. मनपा आ धभार आपण जर नाह  लावला तर  १७ कोट  ४८ लाख पये मळतात. मग 

आपण का कमी करतो. आता यांनी जे पैसे भरलेले आहेत ते पैसे सु दा यां याकडून कमान 

६५००/- माणे या. बी ह जीला आपण जो रेट कमी केलेला आहे ते ५० पयानी वाढ वणार. 

२३०० चा २३५०/- करणार आहोत.  या सगळयाचे ६५००/- पयानी यावे.  मनपा आ दभार 

घेतला नाह  तर  चालेल परंतु ६५००/- माणे घेतलतर आपण ४ कोट ने याम ये उ न 

कमवणार आहोत. आ ण हे उ प न कमवत असताना साहेब, नि चतपणे आप याला 

महानगरपा लकेची आथ क ि थती सुधार यास मदत होणार आहे. मा.महापौर साहेब, 

मा.आयु त साहेब, परवा या दवशी मी माह ती घेतल  क  आप याला एमएसईबी सवलती या 

दरात वीज देतात का. रावेतचा जलउपसा क  असेल, जलशु द करण क प असेल, 

पाणीपुरवठा वभाग असेल २०१३-१४ ला आपण ३३ कोट  ७७ लाख पये बीलापोट  भरलेले 

होत.े २०१४-१५ ला ३६ कोट  ३१ लाख पये भरलेले होत.े २०१५-१६ ला जवळपास ३५ कोट  ६० 

लाख पये भरलेले होते मग या यामधे आप याला कुठेह  सुट मळत नसेलतर आपण यांना 

सुट का दयायची. बीएसएनएल ह  जर  क शासनाची कंपनी असल तर  तु ह  एक मह ना 

तारखेत बील नाह  मळलतर  तुमचा दुर वनी कट होतो. मग हे आप याला कमी करत 

नसतीलतर आपण यांना सुट का हणून दयायची.  आपण सु दा ग हनम ट अंडरटगींच सं था  

आहोत मग आपण यांना का सुट दयायची. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, 

एमएनजीएलला आतापयत आपण ४२.८० क.मी.ची परवानगी दल  होती. याम ये यांनी 

आतापयत आप याला ३५ कोट  २६ लाख ५१ हजार पये भरलेले आहेत. आ ण आता जर 

सवलत दल तर आपण कती कोट ने खाल  येणार आहोत आ ण अशा कारच जर आपण काम 

करणार असूतर मला असं वाटत हे महानगरपा लके या आथ क हता या वरोधात आहे आ ण 

हणून आपण हे काम क   नये. माझतर असं हणन आहे क  एमएसईबी असेल, ा असू 
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देत, कंवा बीएसएनएल असु देत कंवा एमएनजीएल असु देत सरसगट सगळयांना ६५००/- रेट 

ठेवावा. मी तर हणेल क  आ धभार सु दा या. परंतु मी मा हती घेतल  असता असं कळाल 

क  आ धभार जर घेतलातर आ ण समोरचा जर कोटात ्  गेलातर आपण टकू शकणार नाह त. 

हणून यांना दयायचतर ६५००/- माणे दयाव. मा.महापौर साहेब, एमएनजीएल, बीएसएनएल, 

एमएनडीसीएल या सगळयाचे तावीत दर आ ण चालू दराम ये जर आपण फरक केलातर 

एमएनडीसीएलसाठ  जर इतर तावा माणे आपण शु क वसुल केले असतेतर आतापयत 

आप याला २६ कोट  ५६ लाख पये मळाले असत.े या तीघाकडन जर आपण ६५००/- माणे 

दर वसुल केले असतेतर  मला वाटत २६० कोट  पयाची वसुल  झाल  असती. आपण हे करत 

नाह त हणून आपण २६० कोट  पयाला मुकणार आहोत. माझ वारंवार कांबळे साहेबां बरोबर 

भांडण असायच, हे जे काह  आपण र ताखोदाईचे वषय करतो, परवान या देतो याम ये फार 

मोठ गौडबंगाल आहे. ीकर परदेशी साहेब असताना आ हांला कळाल क , एक क.मी. र ता 

करायला घेतलातर १४ कोट  पये खच येतो आ ण या या अगोदर १८ कोट  पये खच येत 

होता. मग आता जर का ती सवलत दल तर र ता दु तीचा खच आपण या ठकाणी 

त ड मळवणी क च शकणार नाह . मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आप याला अशी 

वनंती असेल क  आपण यांना कुठल ह  सुट न देता जो ६५००/- रेट आहे लस ३०००/- पये 

हेच गृ ह त ध न यांना परवान या दे यात या यात. एवढच बोलते आ ण थांबत.े  

मा.सुलभाताई ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, एका 

वषयाला सु वात झाल  आहे. पण या वषयाचे गां भय माननीय सव सभागृ हाला नाह. कारण 

या वषयातून कोण कुठून कुठपयत पोचलेला आहे. यासंदभात आ ह  काह  मा हती देणार 

आहोत. आमची इ छा आहे क , याची सखोल चौकशी करावी आ ण जर चौकशी केल  

नाह ततर यात शासन व शासनाचे मु य हणून आप य़ाला यि तशः जबाबदार  यावी 

लागेल. मा.आयु त साहेब, आप याला मा हत आहे क , आप याकडे जे हा जकात चालू होती, 

ते हा काह  चौकडी जकात चोर हणून घो षत झाले होते. या चौकडीची नावे आजह  

जा हरपणे बोलल  गेल  नाह त. पण येकाला मा हत आहे. बरेच वेळा यां याकडून अशा 

कार या चोर ची कामे झाल  होती. आ ण हच सगळी चौकडी पु हा या रलाय स, होडाफोन, 

बी ह जी या या मा यमातून शहरात कामे करते आहे. बनापरवानगी खोदकाम केले, तु हाला 

वचा न केले नाह , हे सगळे वषय गौण ठरतील जे हा तु हाला यातला स रअसनेस कळेल 

क  हे काय आहे. आपले अ धकार  आ ण खरेतर मा.धनंजय आ हाट यांनी सट  इंिज नअर 

यां याबाबतीत सां गतलेच आहे. खरेतर ते रटायड होणार आहेत. मला यां याबाबतीत 

सांगायचे नाह . आमचा यां याशी जवळचा संबंध आहे. कुठ याह  करणाशी ते टच नसलेतर  

ते टच क न घेत नाह त, ह  यांची वतःची खा सयत आहे. कारण टाचार केला नाह  कंवा 

मी करत नाह  हे हणणे जेवढे सो पे असत,े तेवढे टाचार होत असताना बघत बसणे, हे 
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तेवढेच खोटे असत.े हणजे मी टाचार केला नाह  हणून तो झाला नाह  असे नाह . तो 

होतो आहे आ ण तो होत असताना ग प बसणे हा सु ा फार मोठा गु हा आहे. आ ण अशा 

कारचा गु हा आप या थाप य वभागाची मंडळी करत आहेत. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी 

बी ह जी कंपनीने इ ाचे एमएसईबीचे काम घेतले आहे. मी तु हाला सांगू इि छते क, एक 

मीटरची पर मशन घेतात व दहा मीटरचे काम करतात. पर मशन नाह  असे नाह . पर मशन 

आहे. पण या पर मशनचा ते अशा कारे दु पयोग करतात. १० क.मी. चे काम के यानंतर 

एमएसईबी २० क.मी.चे बील घेत.े वतः कॉ ॅ ट घेतले आहे नावाला, परंतू सगळीकडे 

सबकॉ ॅ ट दले आहेत. आ ण सबकॉ ॅ ट कुणाकडे दले आहे, यां याकडे कुणाकडे वतःचे 

लायसन नाह , यांना कुठलाह  अनुभव नाह . ह  लोक र यात कुठेह  काम करत असतात. 

यांना कशाचे काह  गां भय नाह . अशा अ श त लोकांना कॉ ॅ ट दले आहे. ते फ त 

राजक य गुंडागद  क  शकतात. अशा लोकांना काम दले आहे. खोदकाम करत असताना 

यांची खोल  कती असायला पा हजे, हे फ त  टडरम ये आहे. जसे आप याकडे शे युल बी 

म ये असत.े मा.आयु त साहेब, परंतू मा याकडे दघी भागातले काह  फोटो आहेत. यात 

तु हाला दसेल क  वायर कती वर हो या. या ठकाणी लोकांनी वतःचा जीव मोडून यायचा 

का. मी हे फोटो तु हाला वॉटस ्अपवर तुमचा नंबर असेलतर पाठवते. असे न कृ ट दजाचे 

काम हे सबकॉ ॅ टर करत आहेत. इ ाचे काम कुठे केले जाते, का केले जाते याची 

मा.आयु त साहेबांना क पना असेल. इ ा या कामाचे असे वग करण आहे, या ठकाणी 

लोकांनी डबल घरे बांधल  आहेत, हणजे सामा य घर आहे या यावर जे हा वरती घर 

बांधतो. ते हा तथे लो हो टेज होतो. कारण तथे एकच ा सफॉमर असतो. या यावर लोड 

आला क  ते अजून लो हो टेज. यामुळे या ठकाणी अजून लोड वाढव यासाठ  इथे इ ा या 

कामाला सु वात झाल  आहे. या कामाची मंजूर  घेतल  गेल  आहे. मा.महापौर साहेब, 

मा.आयु त साहेब, सव स मा. सभागृ ह मी तु हाला हे सांगू इि छते क, इ ा या कामाची 

संपूण प रभाषा बी ह जी लस एमएमईबी लस राजक य पुढार  यांनी मळून बदलून टाकल  

आहे. िजथे आव यक आहे तथे काम केले जात नाह . इ ाचे काम कुठे केले जात,े एखादा 

मोठा कारखाना, एखादा ब डर. जनतेचा पैसा, तुमची फुकट पर मशन, रलॅ सेशन सु ा 

परवानगी शवाय, याचा उपयोग ह  सगळी ठरा वक मंडळी करत आहेत. बी ह जी कंपनीचे हे 

अंडरलाईन केबलचे मटेर यल स या माकटम ये वकायला उपल ध आहे. यात कदा चत 

हनुमंत गायकवाड, द ता गायकवाड यांना मा हतीसु ा नसेल. यांनी सबकॉ ॅ टर दले आहे. 

ह  मंडळी सांगतात, १२५ फुट वायर लागत.े य ात लागते ५० फुट वायर. बी ह जी मो ं 

थान आहे. यांना कदा चत या छो या-छो या गो ट ंची क पना नसेल. यातले रा हलेले ७५ 

फूट लोकांना बाजारात खाजगीत वकतात. तथे न कृ ट दजा या वायर वापर या जातात. 

याकडे कोण बघतोय. कोणाचे याकडे ल  आहे. मा.महापौर साहेब, बी ह जी, इ ा यांचे काम 
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आ ण एमएसईबी यांनी यासाठ  क  सरकारकडून कज घेतले आहे. हे अनुदान नाह . 

क सरकारने यांना ह  र कम परत दे या या कबुल जबाबावर दल  आहे. मा.आयु त साहेब, 

मा.मु यमं यांनी आप याला बी ह जी यां या सांग याव न दोनदा पाचारण केले. आपल  

मु यमं ी साहेबांसमोर बैठक झाल . रेट कमी क न दे यासाठ  यांनी तु हाला वनंती केल . 

यानंतर हे रेट कमी झाले आहेत. हणजे ते तुम यावर दबाव आणतात. अशी कामे करायला 

सांगतात. तु हाला या ठकाणी उ तर यायला काय झाले होते क , आ ह  क  शकत नाह . 

आ हाला येत नाह . तु ह  बघू हणालात, आ ण फसलात. तुम या वभावाचा फायदा सगळे 

घेतात तसा यांनी सु ा घेतला. मा.महापौर साहेब, कवळे इथे काम पूण झाले. काम पूण 

होऊन बरेच दवस झाले. पण अजूनह  लोकां या मीटरपयत यांनी वायर  जोडले या नाह त. 

तु ह  सां गतले होत,े जु या ह ीत या कामाचे आ ह  पैसे घेणार नाह . अ ल खत होत.े 

या ठकाणी नवीन काम होते आहे, फ त या ठकाणीच पैसे घेऊ. तीन/चार कार या वायर  

वापर या जातात. यात फ ट वा लट  वायर फ त वर दाखवल  जात.े आ ण यामुळे 

वर यावर वायर  के होतात. लोकांची लाईट जाते. कंवा काह तर  शॉटस कट होत.े मा.महापौर 

साहेब, २०१४ म ये रलाय स कंपनीचे १०० कोट ंचे खोदकाम झाले. यावेळी वधानसभे या 

नवडणूका हो या. आ ह  सगळे यात गु ंतलेलो होतो. यावेळी ेमकुमार पशुपती नावा या, व 

आप या काह  राजक य लोकांनी लायसन घेतले होत.े तु ह  सांगा, कुणाला वचारले होत.े 

आपलेच लायस सर असतील तर अ धका-यांची काय टाप आहे कुणाला वचारायची क , कुठे 

खणताय, कशाला खणताय. उगाच हणत नाह  कंुपणानेच जर शेत खात असेलतर कोणाला 

वचारायच.े अ धका-यांना एक मा हत आहे, पण कोणी बोलत नाह . होडाफोन, एअरटेल व 

आयडीया या कंपनीचे खोदकाम झाले आहे याचा एक पयासु ा महापा लके या तजोर त जमा 

झालेला नाह . जवळजवळ १०० क.मी.ची लाईन टाकल  गेल  आहे. लाईन टाकणा-याचे नाव 

आहे. व म ज हेर . याचे खडक  इथे ऑफ स आहे. याने आप या जागेतून या कंप यांकडून 

१०० क.मी.ची लाईन टाकल  आहे. एक पयासु ा जमा नाह . तो या कंप यांकडून केबलचे 

भाडे हाईट चेकने घेतोय. आप या ह ीतून लाईन टाकल  आहे. यांनी वतः टाकल . या चार 

कंप या याला चेकने पेमे ट देतात. भोसर  इथे खुलेआम गुंडाराज चालले आहे. समाताई 

हणा या ती ह  सगळी चाळीस प नास माणसे तथे होती. खुलेआम चालले आहे. जनतेचे 

फुकटचे पैसे घेऊन, जनतेम ये दहशत, अ धका-यांम ये दहशत. होत असेलतर  वरोध करणार 

कोण. व म ज हेर  या माणसाची इ कमटॅ स वभागाकडून मा हती या. 

होडाफोन,एअरटेल,आयडीया या कंप यां या फोर-जी या लाईन टाक या आहेत. याचे हाईट 

चेकने पेमे ट घेतले असेलतर कोण या जागेचे घेतले, कुठून घेतले, जागा कोणाची, भाडे कोण 

घेतो आहे. महापा लके या ज मनी घेत या तर  मालक महापा लका आहे. ताबा महापा लकेचा 

आहे. टडीआर पण यायचा व ज मनीपण याय या. सगळेच मला. तु ह  कशी कामे करणार 
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आहात. मा.आयु त साहेब, तुमची चु पी अ यंत महागात जाणार आहे. ए ककडे आपण 

उ प नाचे ोत बघतोय, ए ककडे सग या कामांना का ी लावायचा य न करतोय, आ ण 

ए ककडे आपल  जी स ता, सुब ता आहे ती आपण आप या लोकांवर उधळतोय. कुणाला 

कशासाठ  रलॅ सेशन यायच.े वळसे पाट ल जे हा व युत वभागाचे मं ी होत.े ते हा 

एमएसईबीकडे आपले १०० कोट  जमा आहेत. ते हापासून आपण यां याकडे पैसे मागतोय.                   

ते तु हाला मळणारच नाह त. सगळीकडे कम शयल रेट आहे. एक दवस भाडे भ  नका 

लगेच एमएसईबीची नोट स येत.े मनपाचे सु ा लाईट कापतात. एमएसईबी लगेच लाईट कट 

करत.े मग कशासाठ  रलॅ सेशन, कुणा या सांग याव न रलॅ सेशन. हा पैसा आमचा पैसा 

आहे, जनतेचा पैसा आहे. तु हाला रलॅ सेशन करायचे अ धकार  तु हाला कोणी दलेले नाह त. 

माझी सव स नाननीय सभागृ हाला देखील वनंती आहे क, या य तीचे खडक  इथे ऑफ स 

आहे. याने या फोरजी या लाईन टाक या आहेत या बघा. फोरजीचे जे हेड कोण आहेत 

यांना कॉ टॅ ट करा. ते कुठे द ल त बसू देत, नाह तर अमे रकेत बसू देत तु ह  सग यांना 

कॉ टॅ ट करा. लाईन कुठून टाकल , कती पैसे देतात, कोणाला पैसे देतात, या या फोन या 

सीडी तपासा मग तु हाला कळेल क , यां या ला याबां याम ये कोण कोण आहेत. 

मा.आयु त साहेब, हे गां भयाने या. मा. थायी स मतीने हा वषय जो द तर  दाखल केला 

आहे तो अ यंत यो य केला आहे. यात कोणतेह  रलॅ सेशन न देता पूव  जो ६५००/- रेटने 

दले आहे, या माणे संपूण वसूल  झाल  पा हजे, असे या न म ताने सांगते. ६,५०० आहे 

या माणेच घेतले पा हज.े रलॅ सेशन करायचे कारणच नाह . आ ह  से टर २२ म ये मीटर 

मागतोय. या ठकाणी ते सांगतात, मागची बले भरा. एकतर आकडे टाकून कोणी कुठे लाईट 

वापरल  कुणालाच मा हत नाह . जो मीटर मागतो, याला एमएसईबी हणत,े तु ह  मागचे 

बील भरा. गोरगर बांना फुकट लाईट या. देत नाह त. मी सव सभागृ हाला सांगत,े आपले हे 

मोठे तो  आहे. उपसूचना द तर  दाखल करा. मी मा.मंगलाता ना सांगत.े मी मांडल तर ते 

होणार नाह . तु ह  सूचना मांडा, तु ह  अनुमोदन या व या माणे वषय क न या अशी 

वनंती करत.े  

मा. शांत शतोळे – मा.आयु त साहेब, माझा एक न आहे क , यात कती पैसे भरलेत 
याची मा हती दे यात यावी.   
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, या वषयावर 

चचा चालू असताना मी न हतो. पण मला हे शासना या ल ात आणून यायचे आहे क , 

२००७-०८ म ये १०० क.मी. ची केबल पंपर  चंचवड शहराम ये पैसे न भरता टाकल  होती. 

मी अनेक अ धका-यांना वचारले, ते आहे पण हणत नाह  आ ण नाह  पण हणत नाह त. 

यावेळी असलेले असे अनेक अ धकार  महापा लकेत आहेत. जे केबल टाकले आहे ते लॅक 

कलरचे केबल होत.े मो या मो या कंप यांना भा याने दले या आहेत. कोणी अ धकार  सांगत 
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नाह  अशा केबल टाक या नाह त हणून. मी वेळोवेळी अ धका-यांना वचारले आहे, याचे पैसे 

भरले आहेत का. सगळे हणतात, नाह  भरल.े एक मा  न क  क , ५०/१०० क.मी.ची केबल 

पैसे न भरता टाकल  आहे. कोणीतर  डॉनचा मॅनेजर पंपर  चंचवडम ये राहतो. या माणसाने 

केले असे हणतात. हे शोधून काढायचे काम तुमचे आहे. ५०/१०० क.मी. हणजे थोडा ए रया 

येत नाह त. यात त य आहे, खरे आहे. केबल कुठे टाकल  आहे. काय टाकल  आहे. दुसरे 

हणजे एमएसईबी यांना सवलत दे याची काय गरज होती. ते आप याला बलात सवलत 

देणार आहेत का. रलाय स, होडाफोन कंप या र ता खोदतात. याच टमस आ ण कंडीशन 

काय आहेत. तो र ता कोणी रपेअर करायचा. डांबर करण कोण करणार. यासाठ  खच कती 

येतो. एका कंपनीला ९,०००/- दुस-या कंपनीला ३,०००/- आ ण बी ह जीला २,३००/-. असे हटले 

तर आपले लोक हणतात, एमएसईबीला क सेशन आहे. पण एमएसईबीचे काम ाय हेट 

कंपनी बी ह जीच करत.े आप या लोकांचा व बी ह जी यांचा काह  संबंध तर नाह  ना. 

कशासाठ  एमएसईबी यांना यायचे. एक म हना बील भरले नाह तर लगेच लाईट कट करायला 

येतात. आप याला कोणतीह  सवलत देत नाह त. ते आप याला कम शयल रेटने देतात. 

सामा य माणसाला सु ा द ड हजार पे ा कमी बील येत नाह . रेट वाढत जातात. स युर ट  

डपॉ झट वाढत जात.े मग सवलती कशाला मागतात. तु ह  यात असेच हणावे क , जे 

खोदकाम यांनी केले आहे ते रपेअर क न दले पा हज.े आपण कशासाठ  करायच.े माझी 

आप याला वनंती आहे क , यांना क सेशन यायची काह  गरज नाह . ध यवाद! 

मा.आयु त - मा.महापौर साहेब,सव स मा.सभागृ ह, हा अ तशय मह वाचा वषय आहे. या 

अनुषंगाने चचला आला आहे. मी सव थम शासनापु ढे वषय ठेवला अस यामुळे वषय 

ठेव यामागची  भू मका थोड यात सांगू इि छतो क , ब-याच स मा.सद यांनी जे काह  मु े 

उपि थत केले. या सवाना  टच क न महापा लकेला काय-काय करता येईल. यावर मी माझे 

भा य करणार आहे. अ तशय मह वा या गंभीर वषयावर ब-याच गो ट  रेकॉडवर राहतील. 

प हल  गो ट हणजे आप याकडे शासक य व अशासक य अशा दोन कार या सं था आहेत. 

शासक य म ये ग हनमट ऑफ महारा या कंवा ग हनमट ऑफ इं डया या अंडरटेक ंग असे 

दोन भाग होतात. महारा  शासनाची एमएसईबी कंपनी आहे. एमएनजीएल व बीएसएनएल या 

ग हनमट ऑफ इं डया या अंडरटेक ंग आहेत. अशासक यम ये रलाय स, होडाफोन, एअरटेल 

या कंप या येतात. मी सव थम हे ि लअर क  इि छतो आ ण सभागृ हाला हे सांगू इि छतो 

क , आ ह  हा वषय फ त शासक य सं थांसाठ  आणला आहे. यात एमएनजीएल व 

बीएसएनएल या क  शासना या व रा य शासना या या सं थांसाठ  हा वषय आणला आहे. 

या मागील उ े य एवढाच होता, या शहरात एमएसईबीने खूप काम केले आहे. अंडर ाऊंड 

केबल टाकून शहराचे सुशो भकरण झाले आहे. शहराचे व ुपीकरण कमी झाले आहे. पूव  

महापा लका वतःच खच क न हे काम करत होती, याची आप या सवाना क पना आहे. नंतर 
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सब स वटल  ग हनमट ऑफ महारा  व एमएसईबीने यां या खचातून करायला सु वात 

केल  याची आप याला क पना आहे. हणून ते आपलेच काम करत आहेत असा गैरसमज 

आहे याला हे लॉिजक आहे. आता न असा आहे क , एमएसईबीचे हे काम जर शहरा या 

सुशो भकरणात भर पाडणार असेलतर यामुळे लोकांची अडचण दूर होत असेल, शहरवा सयांची 

सोय होत असेल आ ण सवजण आ ह  असतील तर पु या या धत वर यांनी एमएसईबीसाठ , 

महारा  शासनासाठ  हा नणय घेतला होता. या माणे काय म करतोय. आज आ ह  जो 

वषय आणला आहे. एमएसईबी यांचे ३०० वर सु ा समाधान होत न हत.े बीना शु क कंवा 

मु त करा असे हणत होतो. मा या अ धकारांत केले होत.े माझी सभागृ हाला वनंती आहे 

क , जर  मी मा या अ धकारांत केले होते तर  यामागील उ े य साधा व सरळ आहे. 

बी ह जीला करतेय का बी ह जीने आणखी १० लोकांना दले का कोणाला दले. बी ह जी यांना 

बघून केले न हते. तर सु ा ती २३०० चे ६५०० या रेटने केले तर  महापा लके या ट ने 

चांगलेच होईल असे माझे वतःचे हणणे आहे. आ ण आपण नाह  केलेतर  तो माझा वतः 

नणय मी वापस घेतो असे इथे जा हर करतो. यापु ढे मी वतः काह  नणय घेतला आ ण 

महापा लकेचे नुकसान केले असे होणार नाह . यामुळे मी हा नणय मा.महापा लका सभेपु ढे 

सोडतोय. यामुळे माझी ह  प हल  वनंती राह ल आ ण आपण ते ६५००/- करावे. परंतू 

यामागील माझा उ े य साधा आ ण सरळ होता एवढेच मला या संगी सांगायचे आहे.   

दुसरे हणजे एमएसईबी यांना २३००/- रेटने पु या या धत वर द यामुळे लगेच 

एमएनजीएल व बीएसएनएल या या काह  ग हनमट सं था आहेत याह  पु ढे आ या. या 

हणा या क , आ ह  सु ा घरोघर  गॅस सलडर  देतो. सव लोकांना गॅस आण यासाठ           

बाहेर जा याची गरज नाह . वाहतुक ची गरज नाह . मीटर लागेल. आ ह  जसे पाणी मीटरने 

देतोय तसे कोणालाह  गॅससु ा मीटरने देऊ. इतरह  भागात डे हलपमट होईल. आ ण हे 

शहरासाठ  आ ण शहरातील दूषण कमी कर यासाठ  यो य आहे. दुसरा वषय आला, 

बीएसएनएलचा. बीएसएनएलची कने ट ह ट  आहे आ ण ते देखील ग हनमट ऑफ इं डयाचे 

डपाटमट आहे. बीएसएनएल आ ण एमएनजीएल या दो ह  सं था यांनी एमएसईबी या धत वर 

.२३००/- रेटने करावे असा आ ह या दो ह  सं थांनी धरला. मा याकडे धरला नाह . यांनी 

धरला असता तर  मी यांना ब कूल जुमानले नसत.े आम याकडे वभागीय आयु तांकडे 

पीसीएमसी व या ब-याच भागातील कोऑड नेशन मट ंग होत.े यावेळी यांनी वभागीय 

आयु तांकडेसु ा आ ह धरला होता. वभागीय आयु तांनी सा गंतले जर पुणे करतेय तर 

तु हाला करायला काय हरकत आहे. तु ह  सु ा मा.महापा लका सभेपु ढे हा वषय या. आज 

इथे नढे साहेब आहेत का नाह  हे मला मा हत नाह . परंतू यावेळी वभागीय आयु तांना 

भेटले यावळेी यांनी सु ा यांना सां गतले क , शासक य सं था आहे. आप या समाजासाठ  

चांगले काम करतो आहे. जर  एमएनजीएल .६०००/- कने शनसाठ  डपॉ झट घेत 
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असतीलतर  यात काह  सवलत देत नाह त तर  आप याला सवलत देता येते का. अशी यांनी 

आप याला वनंती केल . काल सु ा मी एका वषयासाठ  वभागीय आयु तांकडे गेलो होतो. 

यावेळी एम.ट .कांबळे यां याकडे यांनी आ ह धरला. मग मी सकाळी सकाळी सभागृ ह नेते 

यां याशी बोललो क , वभागीय आयु तांचा आ ह आहे. शासक य सं था आहे. आपण यावर 

काह तर  नणय यावा. परंतू आजची चचा ब घत यानंतर मी सभागृ हालाच वनंती करेन क, 

यांनी काह तर  यो य तो नणय यावा. हा वषय मांड यामागील उ ेश मी सु वातीलाच 

प ट केला आहे. आता मी मुळ मु यावर येतो. आप याकडे दोन भाग आहेत. रलाय स, 

होडाफोन, भारती एअरटेल या अशासक य सं था आहेत. आ ता मा. समाताई सावळे यांनी 

सां गत या माणे व आपण ठरव या माणे आपण सु वातीला ६५००/- ते ३,०००/- असे दर घेत 

होतो. ए से ट एमएसईबी. ते सु ा आजपासून बंद करणार आहोत. माझे असे हणणे आहे 

क , यात दोन कार आहेत. महानगरपा लकेची कामे आहेत. मी कुठल  िज मेदार  काढत 

नाह . यांनी आप याकडे परवानगी मा गतल  क  रोड या कडेने कंवा फुटपाथ या खाल  कंवा 

कडेने कंवा साईड मािजन मधून जेणेक न सोय उपल ध होईल. व आपल  अटकळ होणार 

नाह . रसव सींगसाठ  १० कोट  येक भागासाठ  ठेवले आहेत. यामुळे रसव संग होईल. 

जेणेक न जनतेला सेवा मळेल व आपला र ता सु ा ऍज ईट ईज होईल. या माणे काम 

कर याची ह  प हल  िज मेदार  आमची आहे. आ ण ती आपण करावी अशी अपे ा आहे. 

दुसर  िज मेदार  मह वाची आहे आ ण जी आप याकडे येतच नाह . आ ण पर पर आप या 

परवान या घेतात. याला कोणी वचारणारा नाह . समजा ती जागा खाजगी आहे तर मी समजू 

शकेन. पि लक लेस आहे कंवा शासक य जागा आहे कंवा महापा लकेची जागा आहे असे 

आपण समजू. याची मटेन स करायची िज मेदार  महापा लकेची आहे. मा.आर.एस.कुमार 

साहेबांनी २००८-०९ चे उदाहरण सां गतले. ऊबाळे मॅडम यांनी सु ा अशातलचे एक होडाफोनचे 

१०० क.मी.चे उदाहरण दले आहे. मी हे सांगू इि छतो क , ह  सु ा िज मेदार  महापा लकेची 

आहे. २००८-९ पासूनची आहे. आ ण आज सु ा आहे. जर ते परवानगी घे यासाठ  आप याकडे 

येत नाह त, जर वचारणाच करत नाह त. जे कोणी मा हती देतील, नागर क देतील,पदा धकार  

देतील,अ धकार  देतील यां यावरच डपे ड आहोत. या सग या गो ट ंची जबाबदार  आमची 

आहे हे सु ा मी सु वातीला सांगू इि छतो. यासाठ  यापु ढे काह  कार होणार नाह  याची 

आपण चौकशी क . माझी सभागृ हाला वनंती आहे क, पूव  का झाले हे आपण ऐकून या. 

नंतर आपण पुढे जाऊ. मी उदाहरण सांगतोय, यांनी जर महापा लकेकडे परवानगीच घेतल  

नसेल, यांनी थोड यात महापा लकेला अंधारात ठेवून या लाईन टाक या आहेत. आपण 

याची सखोल चौकशी क  हा प हला मु ा. यापुढे महापा लकेला अंधारात ठेवून शहरात कोणी 

असे काम क  नये. आपण बांधकामासाठ  जसे बीट नर क नेमले आहेत. तसे आपण 

येक वॉडसाठ  जे संबं धत ज.ेई. आहेत यांना वैयि तक र या जबाबदार धर यात येईल. 
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माझी सभागृ हाला वनंती आहे क , स या आप याकडे अन धकृत बांधकामे होत आहेत. 

मा.उ च यायालयाने कारवाई करायला सां गतल  आहे. पूव सु ा आप याकडे माणसे होती पण 

फ स अशी माणसे न हती. हणून आपण बीट नर क केले. अन धकृत बांधकामाचा पीड 

प ह यापे ा बराच कमी झाला आहे. हरकत नाह  आणखी पीड कमी क . आप याकडे सहा 

े ीय कायालये आहेत. तथे सहा एि झ युट ह थाप य वभागाचे आहेत. येकाकडे २/३ 

जे.ई. आहेत. यामुळे सव शहर थाप यम ये वाटले गेले आहे. यामुळे बीआरट / थाप य. 

यां याकडे र ता आहे. ता काळ उ या या उ या ऑडर नघून यांची िज मेदार  फ स होईल. 

यांनी यां यावर डो यात तेल घालून रा ं दवस पहारा ठेवावा. यां या नदशनास आले क , 

असे होते आहे तर यांनी ता काळ नदशनास आणून यायचे आहे. अ यथा संबं धत ज.ेई., 

डे युट  या यावर श तभंगाची कारवाई कर यात येईल असे प रप क काढू आ ण यां यावरह  

कारवाई क  हेह  मी या संगी सांगू इि छतो.  

मा. समा सावळे – मा.आयु त साहेब, तु हाला वभागीय आयु तांनी प  दले होते का.  

मा.आयु त – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सभागृ ह, मॅडम वभागीय आयु तां या प ाची 

गरज नाह . यांनी त डी सां गतले तर  आपण ब-याच गो ट  करतो.  

मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, हे अिजबात यो य नाह . प ाची गरज नाह  हणजे काय.  

मा.महापौर – आयु त साहेबांचे बोलून झा यानंतर तु ह  बोला.  

मा.आयु त – मा.महापौर साहेब, वभागीय आयु त माझे व र ठ आहेत. मी जबाबदार 

अ धकार  आहे. मी सभागृ हासमोर खोटे बोलणार नाह. असे तुमचे हणणे यो य नाह . असे 

बोलायच ेनाह . आपण राईट ंगम ये घेऊन या. मी यापु ढे सांगू इि छतो क, यापु ढे आप या 

अ धकार /कमचा-यांची जबाबदार  कशी फ स होणार आहे ते सांगतो. वनापरवाना आपल  

फसवणूक करतात आ ण आप या शहरात अशी खोदाई करत असतील तर यां याह  व , ते 

कोण याह  कंपनीचे केबल टाकत असू देत. कोण केबल टाकतोय या याशी मला देणेघेणे नाह . 

यां या व  गु हा दाखल करता येईल. सबलेट सबलेट कोणीतर  टाकतो. यामुळे या 

कंपनीची केबल असेल या कंपनी वरोधात ता काळ गु हा दाखल करता येईल. (सभागृ हात 

ग धळ)  

मा.महापौर – सवानी खाल  बसा. आयु त साहेबांचे बोलून झा यानंतर तु ह  बोला.  
मा.आयु त – मह वाचा वषय आहे. हणून मी सग या गो ट ंवर काय-काय करता येईल ते 

सांगतोय. अशी यवि थत ॅटेजी ठरवल  तर आप या अ धकार /कमचा-यांची िज मेदार  

फ स होईल. जे अन धकृतपणे केबल टाकत आहेत, यां यावर आपण कं ोल केला असे 

होईल. आ ण आपण यां याकडे ऊठसूठ येऊन गावात खोदाई केल  आ ण जनतेला ास दला 

असे होणार नाह . हणून मी पु हा एकदा प ट करतो क , अ या या काह  कंप या आहेत, 

कुठल ह  कंपनी असेल होडाफोन असेल कंवा शासक य कंपनी असेल एमएसईबी असेल, 
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एमएनजीएल असेल कंवा बीएसएनएल असेल, ऑफ शयल  क च. आपण दंडाची सु ा तरतूद 

यात ठेव.ू दंड लावणे, ते रे युलराईड करणे, एफआयआर दाखल करणे या दोन तीन गो ट  

आप याला करता येतील. मी सभागृ हाला मह वाचा मु ा पु हा एकदा सांगू इि छतो क, मी 

ऑफ शयल परवानगी देतो यासाठ  भाग नहाय दहा कोट  ठेवले आहेत. आपण याला २१ 

तारखेला मंजूर  देणार आहात. यामुळे मी परत सभागृ हाला हे सांगू इि छतो क, हे १० कोट  

भागाला दले आहेत. यांनी तकडे परवानगीची खोदाई समोर झाल  क  लगेच चौकशी 

करायची आहे. यापु ढे मी हेह  सांगू इि छतो क , आपले एि झ युट ह इंिज नअर आहेत यांनी 

वदाऊट चौक र या या सटरला अशी खोदाई न घेता र या या कडेला आ ण जा तीत जा त 

फुटपाथ या कडेलाच खोदाई करावी अशी आ ह  सोय करणार आहोत. यांना ऑलरेडी सूचना 

आहेत. परंतू लेखी सूचना काढ यात येतील. सग यात मह वाचे पुढचे सांगतो, यात 

महापा लकेने काय काय काळजी घेतल . आपण या ाय हेट कंप या आहेत, रलाय स, 

होडाफोन आ ण भारती हे परवानगी मागायला आलेतर आपण ऑफ शयल  परवानगी कशी 

यायची याची ो सजर सांगतोय. यात आपण महापा लकेचा कसा फायदा क न घेतला आहे 

याचीह  या सांगतो. जे परवानगी मागतच नाह त याब ल मला इथे काह  बोलता येणार 

नाह . मा. समाता  सावळे यांनी, मा.ऊबाळेता ना सां गतलेल  आकडेवार  मी रपीट करत नाह . 

एमएनजीएल यांना ४५ कमी. ची परवानगी दल . एमएसईबी यांना २७ कमी. परवानगी 

दल . रलाय स यांना २१ कमी., होडाफोनला २ कमी. भारती एअरटेल यांना .२० कमी. 

याम ये मी हे सांगू इि छतो क , रा य शासनाने १ ए ल २००६ म ये एक जीआर काढला 

होता. अशा आपण दोन कार या केबल टाकतो. एक नेटवक गसाठ  आ ण बाक  गॅस कंवा 

एमएसईबी या लाई स. नेटवक ग टाकणा-या अ भकरणांना,सं थांना भागधारकाचे ह क दे याचे 

शासनाचे धोरण यात आहे. या धोरणा माणे यांनी ऍ ीमट केले. यात यांनी ३.१ म ये चाज 

दला आहे. ते हणतात अशा कंप यांना तु ह  तुम या रेट माणे खोदाईची परवानगी या. 

तथा प यां याकडून काह  गो ट  फुकट क न या. यात यांनी आप याला टू एमबीपीएस 

कने शन यावे. शासक य कायालये, नमशासक य कायालये, महापा लकेची न हे. इतर सु ा 

शासक य कायालये. ते िजथे डक टाकतात तथे शासक य कायालय असेल तर यांनी 

कने ट ह ट  यावी. रलाय स यांनी २ एमबीपीएस क न दले, २ एमबीपीएस आ ह  

आम या तरावर क न घेतले आहे, याची मा.सभागृ हाने न द यावी अशी माझी वनंती आहे. 

आ ता जसे शे ी साहेबांनी सां गतले,आपले वतःचे डक पा हजेत. आ ण आपण या सग या 

कंप यांना यात परवान या द या पा हजेत. चांगल  आयडीया आहे. आपण काँ टचे रोड क  

यावेळी असे डक क न टाकू. यावेळी नवीन र ता होईल यावेळी असे डक टाकता येतील. 

आपले वतःचे डक होईपयत रलाय स कडून ऍडीशनल डक क न घेऊ. यामुळे रलाय स 

िजथे िजथे ३०/४० कमी. म ये डक टाकले ते हा तो महापा लकेचा डक हणून राह ल. याची 
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िज मेदार  पोमण साहेबांकडे दलेल  आहे. या माणे आप य़ाला यवसाय करता येईल. 

कोणीह  परवानगी यायला आला क , याला सांगता येईल, तुला परवानगी देतो. डक कशाला 

टाकतो. रे डमेड डक आहेत. याचे भाडे आ हाला दे. ती सु ा ऍडीशनल सोय सवाची परवानगी 

घेऊन क न घेतलेल  आहे. एक द ड म ह यांपूव च या कंपनीला दलेले आहे. या माणे या 

कंपनीने ऍ ीमट क न घेतले आहे. आपण यांना नेहमी माणे परवानगी देतो आहोत. जे 

रलाय स यां याबाबतीत केले आहे, हेच आपण होडाफोन, एअरटेल जे कोणी फोर-जी वाले 

आहेत यां याबाबतीत हाच नणय केला आहे. आ ह  शासन हणून तुम या शासन जी.आर 

माणे, शासन धोरणा माणे या नेटवक कंप या आहेत, यां यातील मह वा या दोन अट  

तु हाला इथे सां गत या आहेत. या माणे यां याकडून वाढ व सोस सु वधा घेतो आहोत. या 

शासक य कंवा शासना या अंडरटेक ंग कंप या आहेत यांनी सु ा इथून पु ढे वनापरवानगी 

काम करावे अशी अपे ा नाह . कांबळे साहेब उ या लगेच यांची मट ंग बोलवा, आपण यांना 

लेखी प  देऊ. यांची मट ंग घेऊ. ते हणतात, आ हाला मा हत नाह ,साहेब. आम या 

खाल या मंडळींनी केले. कुणीतर  लोकल माणसाने केले. हे आमची ऐकून यायची तयार  

नाह . हा यांचा हेडॅक आहे. यांनी शहरात काम करायचे असेल तर ोफेशनल  काम करावे 

आ ण ोफेशनल  परवानगी घेऊनच पुढे जाव,े या मताचे आ ह  पण आहोत. सभागृ ह सु ा 

आहे. सभागृ हा या भावनांची जाणीव आ हाला आहे. यामुळे या माणे पुढे चाललो आहोत. 

सभागृ हाने या माणे नणय यावा.  

मा.अिजत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, या ठकाणी 

खुलासा केला आहे. शासनाने हा वषय सभागृ हापु ढे आणला आहे. यामागील आपण आपल  

भू मका प ट केल  आहे. महारा  शासना या आ ण क  शासना या अंडर या सं था काम 

करतात, यां यासाठ  हा दर दे याब लची तुमची शासनाची जी भू मका होती, हणून हा 

वषय पु ढे आले आहे. दुसरे हणजे खाजगी यावसा यक,केबल टाकणारे लोक यांचा वेगळा दर 

आहे. यात समाजा या भावना सवा या ल ात आ या आहेत. जे बोलतात कंवा बोलले नाह त. 

सवाना वाटत,े यात जे काम हावे ते नयमा माणे हाव.े महापा लकेला यातून उ प न 

मळावे. मा.आयु त साहेब, यातील एक भाग असा आहे क , आपण खूप जा त दर ठेवला तर 

चो-या होतात. यातून लोकांना नयमबा य काम करायची संधी मळत.े केबल टाकत असताना 

अनेक ठकाणी र याची लांबी कमी दाखवल  जात.े य ात जा त खोदाई केल  जात.े 

तुम याकडे यं णा नाह . तु ह  जर  आ ता हणत असताल क  आम याकडे थाप यची लोकं 

आहेत. ती सु ा काम करणार  माणसे आहेत. या ठकाणी काम करताना यांना कशा प तीने 

काम करावे लागत.े याची कोणी मा हती घेतल  क  नाह  ते मा हत नाह . परंतू यां याशी चचा 

केल तर कोणीह  येऊन दादा गर  करतो, आ ण दादा गर  के यावर यांना तथून गपचूप जावे 

लागत.े आ ण पो लस कं पले ट करायची सु ा हंमत आप या अ धका-यांत नाह . कधी-कधी 
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मा. ीकर परदेशी साहेबांची सु ा आठवण येते. इतक  अन धकृत बांधकामे या शहरात झाल  

नसती पण दूदवाने या शहरात हे घडते आहे. हे अ यंत दूदवी आहे. आ ण आपण हे कतपत 

थांबवू शकतो ते मा हत नाह . नागर कांसाठ  या सु वधा गरजे या आहेत. भले त े यातून 

यवसाय करत असतील. पण नागर कां या ि टकोणातून वचार केलातर ते घेणे बंधनकारक 

आहे. मा.उ हास शे ी यांनी मु ा मांडला क , आपले वतःचे डक टाकले पा हजेत. पण इथून 

पुढ ल काळात तसे लॅ नंग आपण केले पा हजे. या- या र यावर आप याला वाटते, तथ े

आ तापासून लॅ नंग केले पा हज.े सग या शहरभर अशा प तीने जर डक केलेतर यातून 

महापा लकेला चांगले उ प न मळू शकत.े हे सगळे करत असताना तु ह  दर मा  या 

कंप यांना परवडतील याचाह  वचार करावा. शेवट  कोणतेह  काम करत असताना दोन पैसे 

मळावेत या हेतूने काम करत असतील. जर आपण दर खूप जा त ठेवले तर अशा कारे 

चुक या वृ तीला खतपाणी घातले जात.े चुक या वृ ती समाजात वाढ स लागतात. आज 

जो त ण वग आहे यां यापुढ ल आदश या सग या गो ट  बदलत आहेत. आ ह  सु ा 

नगरसेवक हणून काम करतो. तु ह  सु ा अधकार  हणून काम करता. आमचेह  काह  म  

हा यवसाय करतात. यवसाय करणारे खूप आहेत. याब ल आमचे ब कूल दुमत नाह. परंतू 

यवसाय करत असताना एक चांगला मेसेज पुढ ल पढ पुढे गेला पा हज.े अशा कारचा 

यवसाय यांनीह  करावा. आ ण शहरात एका चांग या कारचे वातावरण रहावे. कारण यातून 

गु हेगार  वृ ती वाढते. हणून दर परवडतील असे ठेवावेत.  

आप या अ धका-यांना चांगले अ धकार यावेत. आ ण जर कोणी ास देत असतील तर तु ह  

मुख हणून खंबीरपणे यां या पाठ शी उभे रा हले पा हजे अशी अपे ा या न म ताने य त 

करतो. ध यवाद. 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आयु त 

साहेबांनी उ तर परफे टल  दले आहे. यांनी दले या उ तरा माणे काम झालेतर सभागृ हात 

कोणी ब बह  मारणार नाह . पण होते काय बीट नर क असताना सु ा अन धकृत बांधकाम 

होते का नाह  ते सांगा. यां यावर काय कारवाई केल त. तु ह  बीट अ धकार  अपॉ ट केले 

आहेत. यां यावर काय कारवाई केल त. न काय आहे, तु ह  इथे फार रोझी प चर देताय. 

तशी प चर नाह . तु ह  बीट अ धका-यांकडून सगळे रेकॉड न द  घेताय. पण तु ह  बीट 

अ धकार  एि झ युट करायला पाह जेत. तुम या आयडीयाज चांग या आहेत. But that 

should be implemented to the bottom. पण तसे होत नाह . इथेच सगळा ॉ लेम आहे. 

या कंप या आहेत यां याकडून आप याला ुप बीपीपीएस  ऑफ चाज मळणार असे 

तु ह  हणालात.  एअरटेलचे फोर-जी झाले आहे. आपण यां याकडून घेतले का. मी सट  

इंिज नअर यांना सग यांना फोन क न सां गतल.े जोपयत ते टूबीपीपीएस आप याला मळत 

नाह . तोपयत तु ह  पुढ ल ऑडर देऊ नका. आमचे कोण ऐकतो. तु ह  टमस ्  ऍ ड 
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कंडीश सम ये घातलेले आहे क , इतके बीपीपीएस  ऑफ चाज दले पा हजे. यांचे नाह  

याब ल मी बोलू शकत नाह  पण एअरटेलची जा हरात सगळीकडे पेपरम ये येते आहे. मग 

एअरटेलकडून न घेता तु ह  फदर पर मशन देताय. तुमची िजतक  वांट ट   ऑफ चाज             

वापरायला मळायला पा हज,े ते मळत नाह . तु ह  परवान या देत जा. आ ण आप या टमस ् 

ऍ ड कं डश स माणे  ऑफ चाज मळाले पा हजे. ते मळत नाह . अंडर कोऑड नेशन 

पा हज.े प ह या दवशी एक कंपनी, दुस-या दवशी दुसर  कंपनी, तस-या दवशी तसर  

कंपनीस चौ या दवशी चौथी नंतर एमएसईबी. साहेब,हे काय चालले आहे. हे सगळे कामाचे 

कोण करणार. तु ह  कुठेतर  कोऑड नेशन ठेवावे. या वषात कोणकोणती कंपनी कुठे कुठे काम 

करणार, याचे डांबर करण कसे करणार. फूटपाथ कसे बांधणार. काह  नाह . कसेह  काम 

चालत.े फूटपाथ खोदून पडले असतील तर या चार पाच कंप यांपैक  एक कंपनी ते करत.े 

बाक  चार कंप या करत नाह त. ते काम कोण करणार. यांचे करायचे असेलतर  केबल 

टाकणारा माणूस डांबर करण चांगले क  शकतो का. फूटपाथ रपेअर क  शकतो का. हणून 

आप या इ ा चरम ये जे अ धकार  आहेत यांनी बरोबर काम केले तर,पण होते काय. 

तु ह  इि लमटेश ए स लोअर करता, याचे ेझटेशन करता. पण काम काह  होत नाह . 

याचा उपयोग होत नाह .    

मा. समाताई सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, मा.आयु त 

साहेब, आपण आ ता सां गतले क , वभागीय आयु तांची लेखी परवानगी आप याला लागत 

नाह . आप या एका नणयाने को यावधी पयांचे नुकसान झाले आहे. याचे आपण काय 

करणार आहात ते सु ा तु ह  सां गतले पा हजे. इत या बेजबाबदारपणे आपण उ तर दले 

नाह  पा हजे. दोन ओळींचे प   यां याकडून नि चत घेतले पा हज.े ९५००/- म ये यांना सूट 

दल . या सग या लोकांकडून मागची पूण र कम भ न या. नवीन काह  सुट यायची 

असेलतर सभागृ हासमोर तसा वषय आणा. सभागृ हाला कळू या तु ह  काय करताय ते. 

सग यांचे हणणे आहे क , लोकां यासाठ , लोकां यासाठ , लोकां यासाठ  तर ह  सं था सु ा 

लोकांसाठ च आहे, लोकां या पैशांतून चालते. लोकां या पैशांचे र ण कर यासाठ  ट  हणून 

आमची नवड झाल  आहे. कंवा आ ह  नवडून येतो. आ ह  ट  हणून नवडून येतो तर 

आ हाला सु ा या टची तेवढ च काळजी असल  पा हजे. जेवढ  आपण लोकां या नावाखाल  

होणा-या ॉफ टची काळजी करतो. झालेले नुकसान आहे त े सव कंप याकडून पह या थम 

वसूल करावी. तसेच रपीट यात तु हाला सूटच यायची असेल, आ ण आम या सग यांची 

संमती असेल, आमची नि चतपणे याला संमती नसेल. परंत ु तु हांला करायच असेलतर   

वषय परत सभागृ हापुढे आणावा. जर तसे झाले नाह तर जे काह  पढेु होईल याला आपण 

वतः जबाबदार असाल एवढेच या ठकाणी सांगत,े थांबत,े जय ह द जय महारा .   
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मा.सुलभाताई ऊबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, हा काय 

कोणाचा वैयि तक वषय आहे. सग या महानगरपा लकेचा वषय आहे. मा.महापौर साहेब, 

आ ह  तु हाला कोण याच वषयावर ास देत नाह . आ ण एखादे चुक चे झालेचतर या 

वषयावर बोलतो. मा.महापौर साहेब, आयु त साहेबांनी जे काह  सां गतले ते यां या 

वभावा माणे ते बोलले. यात यांचा काह ह  दोष नाह . मागचे धुणे धुवायला यांना आवडत 

नाह . मागे जे झाले आहे याबाबतीत यांची जबाबदार  येत नाह  ते बरोबर आहे. परंतू 

आप या सवाची जबाबदार  येत.े याची चौकशी झाल  पा हजे अशी आमची साधी मागणी आहे. 

आ ह  लगेच हणत नाह  क  आ हाला कुणाला फासाला या. ते होणार नाह . असे कुणाला 

वाटू नये, जब सया होवे कोतवाल फर डर काहे का. मा.आयु त साहेब, माझी फ त 

आप याला न  वनंती आहे क , हे झालेले आहे. ते बदलता येणार नाह . तु ह  कुठेह  जाऊन 

बघू शकता. बीट न र क काय, आप या घरात जर कुणी बाहेरचे येऊन नॉक करायला लागला 

तर  घरात या माणसांना कळत.े महापा लके या े ात जे अ धकार  काम करता, ज.ेई. 

असतील, सवअर असतील, कोण आपला र ता खणतोय हे कुणाला कळत नाह  हे हणणे खूप 

सो पे आहे. हणून मी गां भयाने तु हाला सांगते क , याची चौकशी हावी. वेळ संगी गु हे 

दाखल हावेत. आ ण तु हाला हे जमत नसेलतर आ ह  ाय हेट र या हे गु हे दाखल क . 

परंतू तु हाला यात घेऊन तु हाला लेखी देऊन आ ह  गु हे दाखल क . यामुळे कृपया 

मा.महापौर साहेब, यातून आप याला पैसे मळणार आहेत, उ प न मळणार आहे. मला 

मा हती आहे क  मा.मंगलताई कदम या सु ा या वषयाला सहमत असतील. कारण यांची 

सु ा तेवढ च जबाबदार  आहे. या कुठ याह  दबावाखाल  हे करत नाह त. यामुळे या सु ा 

नि चतपणे चौकशीचीच मागणी करतील. आपण ठरा वक पर यडम ये आप याला हा वषय 

थंड क न खायचा नाह तर गरमागरम क नच हा वषय पुढे यायचा आहे. तर  या वषयाची 

व रत चौकशी करा.  

मा. शांत शतोळे -मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,मा.आयु त साहेबांनी 

याबाबतीत खुलासा केला आहे क , शासक य व खाजगी कंप यां याबाबतीत वेगवेगळी धोरणे 

आहेत. महापा लकेला कुठ या गो ट चा तोटा आहे आ ण आपण कुठ या गो ट चे पैसे भ न 

घेतोय याचे प ट करण दे याचा यांनी य न केला आहे. चोर या बाबतीत चोर कोण असतो 

हे न क च महापा लकेला समजत नाह . परंतू याचा भूदड असतो तो महापा लकेला सहन 

करावा लागतो आहे. माझी सूचना आहे क , मी याबाबतीत कालच बजेट या न म ताने बोललो 

क , एमएसईबी संपूण महापा लकेला कम शयल रेटने चाज करत.े आपण जर यांना सवलत 

देत असू, आप या ट ने ते शासक य सं था आहेत तर आपण कोण आहोत. सगळीकडे देऊ 

नका. महापा लकेची कमान णालये व या शाळा आहेत यांना तर  कमान रे सडेि शयल 

दराने दले पा हज.े आज सग यांनी सां गतले, वजेचे हे दर बरेचसे वाढले आहेत. आज एकह  
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युनीट आपला ए स ेस फडर सोडता सगळे दर ८.१० पैसे युनीट या पुढे दर आहेत. ते 

यां या दरात आप याला सवलत देत नसतील, जर  यांचा वन टाईम जॉब असला तर  

आपण तो दर इतरांना .६.५०/- माणे लावतो, याची जर तुलना केल तर आपला रे हे यू 

बुडणार आहे. यामुळे आपण जी सवलत मागतोय, ती तुटपु ंजी सवलत मागतोय. माझी या 

न म ताने एक सूचना राह ल क , आपले ए स ेस फडर कुठे असतील, ड यूट पी व 

एसट पीला असतील कंवा आहेत. या य त र त णालये, सव कार या चर असणा-या 

इमारती हणजे शाळा असेल,आपल  ऑफ सेस असतील, सग या इमारतींना वीटलाईन असेल 

ती जाऊ या. पण यांना यांनी ५० ट के सवलत यावी. यांचा ५० ट के दर कमी करावा. 

यांचेह  नुकसान झा यासारखे वाटू नये. मा.आयु त साहेब, तु ह  मला आज सांगा, गे या 

४/५ वषात एमएसईबी,संबंधीत मं ालय, वभागीय आयु त कायालय, पुणे महानगरपा लका 

आ ण आपण यां यात गे या अनेक वषात अनेक बैठका झा या. आ ता प रि थती ह  आहे 

क , हे लोक पैसे भरत नाह त. हणून तो कॉ ॅ टर अधवट काम सोडून जातोय. यामुळे 

आप या शहरात बकालपणाची प रि थती वाढायला लागल  आहे. पण हे चालू होताना याकडे 

सु ा दुल  होता कामा नये. एमएसईबीचे काम चालू झाले क  व म ज हेर  सारखा माणूस 

येतो आ ण यात याची केबल टाकून जातो. यामुळे अशा चोरांवर मोर असले यांवरसु ा 

आप याला ल  ठेवणे तेवढेच गरजेचे आहे. काल बराच वेळा झाला होता हणून मी बोलू 

शकलो नाह . मी काल बरेच रे हे यू मॉडेल आणले होत.े नवी मु ंबई महापा लकेत यांचे सगळे 

टॉवर र यांवर लावलेले आहेत. खाजगी परवानगीच देत नाह त. आज यांचे रे हे यू मॉडेल 

आहे. आज पंपळे सौदागरमध या केबलवा यां या,टॉवर या कती त ार  आहेत. येक 

सोसायट ची केबलवा याची त ार आहे. याचे ि ह र फकेशन होत,े जनरेशन, वाय ेशन होत.े 

माणसा या शर रावर वपर त प रणाम होतात. या लोकांना फ त सरकार  जागेत परवानगी 

या. एका टॉवरला वीस ते पंचवीस हजार भाडे आहे. आज काल तर इतके मॉडन टॉवर आले 

आहेत, याची उंची आप या हायमा क एवढ  ३५ मी. असत.े आ ण या टॉवरवर सग या 

कंप यांचे बीच असतात. एकदम हाटटेक आहे. एका सोसायट ला लाख, दोन दोन लाख इतके 

भाडे आहे. शहरात अलाऊड क  नका. आप या महापा लके या उ प नाचे साधन होईल. आपण 

जर यांना परवानगी देत असूतर यांचे सगळे टॉवर महानगरपा लके या मोक या जागेतच 

झाले पा हजेत. हणजे कोणाची त ार ये याचे काह  कारणच नाह . रे हे यू या मा यमातून 

अ तशय चांगल  गो ट तु हाला उपल ध होईल. या गो ट कडे यावसा यक नजरेने ब घतले तर 

अ तशय चांगले आहे. परंतू अशा कार या गो ट ंना आम याकडे परवानगीसाठ  यावे लागत 

असेलतर, याचे दर कमी करा हणून यावे लागत असेलतर आप या शहराचा बकालपणा सु ा 

वाढ या शवाय राहणार नाह . तु ह  सां गतलेले प ट करण जर  यो य असले, शहरात 

बीएसएनएल, एमएनजीएल यांची कामे अपे त असल , यांनी मागणी जर  केल  असल  तर , 
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बी ह जीची वक ऑडर दोन अडीच वषापूव ची न वन ग हनमट ये याआधीची आहे. परंतू आज 

प रि थती अशी आहे क , आज सु ा यां याकडून काम संपले जात नाह. एमएसईबी व 

महापा लका यां यातला ताळमेळ आजदेखील बसलेला नाह . तुम या अनेक बैठका होऊनदेखील 

या रेटम ये कुठेह  तारत य आले नाह , तुम यात कुठेह  एकमत झाले नाह . तु ह  सांगायचे 

६,५००/- ने भरा. एमएसईबीने सांगायचे आमची अजून ोसेस झालेल  नाह . आमचे अजून 

टडर झालेले नाह . या कॉ ॅ टरने पैसे भरायचे का नाह  भरायचे हे ठरवायचे आहे. यात 

यां या- यां यात पण वाद होते. हणून हा सगळा घोळ झालेला आहे. यामुळे तु हाला 

पॉ लसी ड सजन हणून सरकार  कंप यांसाठ  सवलतीचे दर करावेत हणून हा दर ठेवलेला 

आहे. सवलत न क  या. पण आ ता जसे मा.अिजत ग हाणे यांनी सां गतले क , फार हायर 

रेट असतील तर तुम याकडे चोर  शंभर ट के होणार. सरकार  कामावरचे नयं ण, खाजगी 

कामावरचे नयं ण हे आप याला कं ोल करावे लागेल. आ ता मा. समा सावळे यांनी मागणी 

केल  या माणे द ता स मतीकडून याची चौकशी करा. भ व यात, या- या गो ट  या 

स मतीकडून करता येऊ शकतील, या- या गो ट  पारदशकपणे करता येऊ शकतील याकडेह  

ल  राहू  या. येक गो ट यावसा यकपणे ब घतल  तर महापा लकेचा तोटा कमी होईल. 

सरकार  यं णा हटले क  तोटा कमी असतोच. पण याचे माण ब घतले तर याचे माण 

कमी करणे, याची गळती कमी करणे हे सु ा तुमचे एक मुख काम आहे. कंवा व व त 

हणून आमचे सु ा काम आहे. यामुळे तु ह  ते करावे अशी मी तु हाला एमएनजीएल व 

एमएसईबी यां या वषया या न म ताने वनंती करतो. एमएनजीएल बाबतीत तु ह  एक 

चांगल  गो ट सां गतल  क , भ व यात आपण माट सट  होऊ पाहणार आहोत. मुळात 

आहोतच. पण उ या या काळात नागर कांना बाक  सग या ासा या गो ट  कमी होणार 

आहेत. यातून इंधनाची बचत होणार आहे. यां या पैशांची बचत होणार आहे. आ ह  जे हा 

एमएनजीएल या अ धका-यांकडे बसलो ते हा आ हाला सांग यात आले क , या सलडर या  

स लाय या तुलनेत कमान दोनश,े अडीचशे पयांची येक म ह याला बचत होईल. ती 

सीएनजी या मा यमातून राह ल. जर एवढा मोठा फायदा शहरातील येक नागर काला होणार 

असेलतर मग आपण यांना शंभर ट के सहकाय केले पा हज.े केबल हा वषय वेगळा आहे. 

एमएसईबी हा वषय वेगळा आहे, आ ण एमएनजीएल हा वषय वेगळा आहे. तघांनाह  त ह  

नजरेतून आप याला बघावे लागेल. मा  आप याला न क  वचार करावा लागेल. याचा येक 

उपभो ता हा आप या शहरातील नागर क, हणजे येक जण हा असणारच आहे. पण याचे 

कने शनच डायरे ट या या घरापयत जाणार. यामुळे याचे कने शन कती आहे, 

हाऊसहो ड कती आहे. तु हाला उ या करसंकलनला गे यावर डेटा मॅच करताना याची मदत 

होणारच आहे. आज तु ह  सु वात केल  आहे. तु हाला भ व यात एकमेकांचे कोऑड नेशन हे 

लागणारच आहे. एमएनजीएल बाबतीत माझे मत शंभर ट के अनुकूल राह ल क , आपण 
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सवलतीचा दर एमएनजीएल सार यांना दला गेला पा हज.े एमएसईबीबाबतीत आपण सव 

एकमतान,े कुणालाह  अडचण होणार नाह . आता काय झाले आहे, आ तापयत सभागृ हातील 

येका या चचतून एक जाणवते क, खाजगी व सरकार  यां याकडे आपण एकाच नजरेतून 

पाहतोय. हे वेगवेगळे केलेतर आप याला सरकार  सं था फायदेशीर आहेत. यांना नि चत दर 

वेगळे ठेवा. मा  खाजगी सं थांना कुठेह  माफ  देऊ नका. यांना यावसा यकतेने बघा. २ 

एमबीपीएस हे तु हाला दाखवलेले लालूच आहे. पण २ एमबीपीएस हणजे महापा लकेला 

शु लक आहेत. आप या ट ने तो पीड काह च नाह . पण आजरोजी ती कने शन बघायला 

गेलोतर वाय-फाय सट  करा. एवढे शेअर ंग झाले पा हज.े काह  दवसांनी तु हाला 

सॅटेलाईटव नच सगळे होणार आहे. नंतर केबलची गरज नाह . भ व यात काह  टे नॉलॉजी 

येणार आहे. तोपयत आप याबरोबर एमएनजीएल यांचे शेअर ंग झाले पा हजे. केवळ एका 

वेळचा खोदाई खच हणून बघा. सग या गो ट  कॅपे स हणून बघू नका. कॅपे स मधून 

लॉ गटमम ये जा. याकडे २२ वष, ५० वष उ प नाचे साधन हणून बघा. यांनी कुठलाह  एक 

वेळेचा खच न घेता महापा लकेकडे कायम व पी उ प न चालू राह ल अशी सूचना राह ल. 

मा.महापौर साहेब माझी वनंती आहे क , सरकार  सं थां या दरां याबाबतीत सभागृ ह जो 

नणय घेईल याचा अवलंब ता काळ झाला पाह जे. शहरात जी वलंबाने झालेल  कामे आहेत, 

यांचा माग मोकळा क न दला पा हज.े या माणे आपण नणय यावा. ध यवाद.  

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, मी प हले 

अ भनंदन करेन कारण वभागीय आयु तांनी सां गत या माणे तु ह  तुमचे अ धकार वापरले 

असतील. परंतू सभागृ हाची परवानगी यायला पा हजे. सभागृ हासमोर सगळे वषय आणायला 

पा हजेत. हा वषय तु ह  अजडावर आणलात हणून तुमचे ध यवाद. अनेकांनी चचा केल . 

आ ण चचतून या शहरात काय घडते आहे ते सां गतले. अनेकांनी वेगवेग या आठवणी सु ा 

के या. या आठवणीं या अनुषंगाने मी सु ा सांगू इि छतो क, सग यांनी सां गतले आहे क  

अशा गो ट ंना जर कुठेतर  श त लावायची असेलतर मा. ीकर परदेशी साहेबांची आठवण येत.े 

पण या महापा लकेचे सौभा य हणा कंवा दूभा य हणा. परंतू क लूजनला आले तर 

आ हाला चांगले अ धकार  भेटले. आता मा. दल प बंड साहेबांब ल बोलायचे हटले तर एक 

बो ड ऑफ सर हणून यांची गणना करता येईल. He was a really bold officer. 

डसीजन यायचा हणजे यायचा. यानंतर मा.आ शष शमा यां याब ल बोलायचे हटले तर 

Mr.Ashish Sharma was a very calculative & good officer. यां याब ल कधीह  

दुसर  कसल  चचा झाल  नाह . गुड ऑ फसर हणूनच यांची गणना होत.े मा. ीकर परदेशी 

यां याब ल बोलायचे झाले तर he was a very disciplined & organized officer.  ते 

खूप ट होत.े आ ण मा.राजीव जाधव यां याब ल हणायचे तर he is a very clever 

officer. अशा चार अ धका-यांची तलुना केल तर यात लोक त नधी व आयु तांचा सुवणम ये 
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जो असतो, यासाठ  लेि झ ब लट  लागत.े ती लेि झ ब लट  मा. ीकर परदेशी यां याकडे 

नेमक  न हती. या शहरावर कोटाने नदश दल,े असा तु ह  उ लेख केल  क , अमुक-अमुकची 

कारवाई करा. पाडा, झोडा सु  झाले. ते अिजबात लेि झबल न हत.े हणून आ हाला 

आम या माजी उपमु यमं यां या मागे लागून लागून एकदाची यांची इथून बदल  करा तरच 

या शहरावरचा हातोडा थांबेल. आ ण यामुळेच आ हाला यांची इथून बदल  करावी लागल. 

याचे कारणच असे होत.े साहेब तु ह  लेवर आहात, लेि झबल आहात, बाक  सग या 

गो ट ंत चांगले आहात. तु ह  काह  गो ट  मा य करता. सुधारणा करायचे पण मा य केले 

आहे. आ ह  सु ा आ हाला काह  गो ट  आवडत नाह त या तु हाला सांगतो. अजूनह  शहरात 

बेकायदेशीर बांधकामे चालल  आहेत ती थांबल  पाह जेत. मी वतः पठाणता नी, बाक  

सद यांनी देखील कतीवेळा सां गतले आहे क , शहरात बेकायदेशीरपणे टॉवर उभे राहतात. या 

टॉवरवर मा याच एका म ाने म लंद हसकरने मेल टाकल  आहे. गे या तीन म ह यांत 

याने तुम याकडे एकाच टॉवरवर सहा सात मेल टाक या असतील. तो वरगंगाम ये राहतो. 

याने आयु तां या नावाने सारथीवर मेल टाकल  आहे. संबं धत एन ोचमट डपाटमटला मेल 

टाकल  आहे. मी वॉडात या इंिज नअर लोकांना सां गतले आहे. तर  तथे कोणी थांबवायला 

गेले नाह . मुळात हाडाची जागा याला अ धकृतपणे बांधकाम करायला मळाले तर याने 

६५० फूटाचा डोलारा उभा केला. याने या तीन मज यांवर टॉवर उभा केला आहे. इतके 

बेकायदेशीर बांधकाम केले आहे. अशा कारे वतः या मालक या जागेत जर  कोणाला टॉवर 

उभा करायचा असेलतर  तो महापा लके या परवानगी शवाय उभा क  शकत नाह . हा कायदा 

आहे, असला पा हज.े यासाठ  याने शु क भरले पा हज.े या ट यातल  लेि झ बल ट  याने 

घेतल  पा हजे. एखाद  जुनी इमारत असेल, एवढा मोठा टॉवर उभा केला तर, आ ता मा. शांत 

शतोळे यांनी सां गत या माणे याचा एक वॉईज येतो, यातून आजार पस  शकतात. रा ी 

एक साऊ ड येतो. या या वे हज ्  नी या मालका या कृतीवर प रणाम होऊ शकतो. याचे 

र ले शन असताना सु ा, कं ले ट क न सु ा लोक सरास कोण याह  कारची परवानगी 

घेत नाह त. लोक सरास टॉवर उभे करतात. शहरात कती टॉवर आहेत. कती परवान या 

घेत या ते बघा. यांनी परवानगी घेतल  नाह  यां यावर नोट स बजावा. यांनी डे हलपमट 

ऑथॉर ट ची पर मशन घेतल  पाह जे. मा.आयु त साहेब, फंड माझा असलातर  मी मा या 

मनाने बांधू शकतो का. डे हलपमट ऑथॉर ट  हणून मी नकाशा सगळे परवानगीसाठ  

तुम याकडे देतोच ना. एवढे असून सु ा माझा बंगला असला, माझा बंगला परवानगीचा 

असलातर  कधी पा याची लाईन बदल  करायची झाल , कंवा पा याची लाईन जुनी झाल  

असेल, तथून दोन इंची, चार इंची लाईन गेल  असेल यावेळी आ ह  वारंवार त ार केल तर 

ते हा मी असेल कंवी कोणीह  असला तर  आपले अ धकार  रकरे शन चाजस भरायला 

सांगतात. मग नवीन लाईनवर कने शन देतो असे हणतात. एखादा भाडेक  राहणारा असेल 
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या या घरात वतःची लाईन जर  चोक अप झाल  तर  याला देखील रकरे शन चाजस 

भरावे लागतात. यासाठ  तुमची परवानगी यावी लागत.े यासाठ  तुमचा ऑथोराईजड लंबर 

येऊन करतो. सामा य नाग रकांना एवढ  ो सजर फॉलो करावी लागत.े अशा प तीने 

शहराम ये कोणतीह  कंपनी असेल, लाईन असेल, केबल असेल पर मशन न घेता, आपले स 

आ ण रे युलेश स प ट युलर आहेत का नाह त ते तु ह  चेक करा. याचे रेट फ स आहेत 

का ते तु ह  चेक करा. रेट कती असावेत यासाठ  या कंपनीशी चचा करा. या लोकांशी चचा 

करा. महापा लकेचे नुकसान होता कामा नये. महापा लके या र यावर पडलेला दरोडा याची 

चौकशी करा. चालू असलेल  चोर  ह  थांबवा. दरोडा कुठे कुठे पडला आहे, कती पडला आहे. 

शहरात या कती कती ठकाणी कोणकोण या कंप यांनी परवानगी न घेता काम केले आहे. 

तसे असेलतर ते कट करायचा आप याला अ धकार आहे. तु ह  टॅ स सोडता का. आता 

मा.भानुदास गायकवाड दवंडी पटवत आहेत. अमुक अमुक करा. एव या वेळात भरलातर एवढ  

बचत होईल. पु याम ये टॅ स भरला नाह तर या या घरासमोर जाऊन बँड वाजवतात. वसूल  

करायची आहे तर अशा मो या धनदांगट लोकांना मोकाट सोडून यायचे का. काह  लोक एजंट 

पण असतील. काह  लोकं यावरचा म लदा खात असतील तर आपण या लोकांना आवरले 

पा हज.े मा.महापा लका सभेत हा वषय चार चार वेळा सां गत यानंतर सु ा होत नाह , 

तु हाला लोकांना सां गत यानंतरह  यावर कारवाई होत नसेल तर आपले ज.ेई. काय करतात, 

आपले बीट न र क काय करतात. या या हाताखाल  दोन थाप य सहा यक असतात, 

मुकादम रोज फरायला बघायला असतो. याला मा हत नाह  का क  या या वॉडात काय 

चालले आहे. तु ह  इ शन या क , िजथे खोदाई चालू असेल तर तु ह  कशाला थांबून 

वचारायला पा हजे क  तुम याकडे परवानगी आहे का. जर महापा लके या आवारात वतःचे 

घर रपेअर करायचे झालेतर तुमचे अ धकार  कसे बरोबर येतात. एकाने याचे घर गळतेय 

हणून याने वरचे सल ंग काढले तर लगेच आपला माणूस गेला. याने फोटो काढला. लगेच 

नोट स दल  क  तू काम क  शकत नाह . पु हा रपेअर ंगची परवानगी या हणून सां गतले. 

असा एका टेनंटपयत माणूस जाऊ शकतो तर शहरात भर दवसा होत असलेल  खोदाई. मी 

एकदा थरमॅ स चौकापासून रा ी साडेआठ नऊ या दर यान चाललो होतो. मी मंगलाता ना 

फोन क न सां गतल.े मी व मा.उ हास शे ी बरोबर होतो. मागील आठव यात इतके चांगले 

फूटपाथ केले होत.े तु ह  खंडोबा मंद रापासून थरमॅ स चौकापयत इतक  व छता केल. इतके 

चांगले केले आ ण ते रा ीची एवढ  खोदाई करत आहेत. काय वाटलं असेल. यांनी फोन 

लावला व सां गतले. मा.उ हास शे ी यांनी फोन लावला. उलट उ हास शे ी यांना दुस-यांचे 

फोन आले क , तू यात ल  घालू नकोस. या बा चे काम आहे. हे थांबले पा हज.े माझे तर 

हणणे आहे, एखा या बाईला वर पैसे मळत असतील तर मळू देत. आ हाला टोचायचे काह  

कारण नाह . पण कमान महापा लकेचे तर  पैसे मळायला पा हजेत. कालपरवा मा या 
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घरासमो न लाईन गेल  आहे. ती आता साईमंद रापासून जाऊन फुलेनगर इथपयत ती 

पाईपलाईन चालल  आहे. आ ह  याला अडवले नाह . परवानगी सु ा वचारल  नाह . परंतू हे 

काम करत असताना खंडोबा मंद रा या शेजार  यांनी खोदाई करताना आपल  ेनेज व 

पा याची अशा दोन लाईन तोड या. दोन दवस झाले एवढं घाणेरडे पाणी तथून वाहतेय. मी 

आज भोसलशी बोललो. मा.सुजाता पालांडे यांनी सांगूनसु ा ते पाणी दोन दवसांत वाहायचे 

थांबले नाह . ते घाणेरडे पाणी सग या सोसायट म ये जातेय. पूलम ये जाते. भर र यात 

वाहतेय. हणजे र ता खोदाईचे पैसे नुसते घेऊन जमणार नाह, शवाय डपॉ झट ठेवले 

पा हज.े ेनेड लाईन, पा याची लाईन तोडल  कंवा एमएसईबीची लाईन तोडल  कंवा इतर 

सव सेस या लाईन तोड या तर यासाठ  याने आप याकडे ५ लाख कंवा १० लाख डपॉ झट 

ठेवले पा हजेत. संपूण काम झा यानंतर याचे पैसे आपण रफंड केले पा हजेत. वकास 

हायला पा हज.े माट सट  असेल, मॉडेल वॉड असेल याचे इनकॉप रेशन आपण केलेच 

पा हज.े परंतू हे करत असताना या गो ट वर कारवाई होणे ततकेच गरजेचे आहे. बारकाईने 

ल  देणे सु ा ततकेच गरजेचे आहे. दुसर  गो ट सांगायची हणज,े आज तु ह  पा हलेतर 

मा. ीकर परदेशी असताना अजून एक गो ट होत होती. पं चंग वेळेवर होत होत.े दुपार  दोन 

नंतर टाईमम ये झोनला, सग या ऑफ सम ये सगळे ऑफ सम ये दसायचे. आ ता तु ह  

पा हलेतर आपले लोक दवसभर इथून रॉ सी, रॉ सीतून कॅ ट न, कॅ ट न मधून इकडे तकडे 

सरास फरत असतात. कोणालाह  कशाची भती राह लेल  नाह . यां यावर कोणाचाह  वचक 

नाह . मा.आयु त साहेब, थोडासा ड स ल न पा हजे. सगळे ऑगनाईज पा हजे. ऑ फस 

अवसम ये ऑ फसरने ऑ फसर सारखेच वागले पा हजे. कमचा-याने कमचा-यासारखेच वागले 

पा हज.े आ ह  हणतो का यांना पाचवा वेतन देऊ नका. सहावा वेतन देऊ नका. बोनस देऊ 

नका. आ ह  हणतो का. यांना सग या फॅ स लट ज या. तु ह  यांना कमी दरात हाऊ संग 

लोन या, ए युकेशन लोन या, यवहाराचे कज या. मेडीकल फॅ स लट  या. सगळे काह  

करा. परंतू हे करत असताना श त लावल  पा हजे. ती आप याकडून अपे त आहे. ह  श त 

आपण आप या अ धका-यांना लावावीत. थोडेसे ट करा. काल मला ता ना फोन केला 

होता. यांनी सां गतले, अ धका-याला फोन केला होता. ते हा तो अ धकार  कसा बोलला. जर 

या अ धका-यावर कारवाई केल  असेलतर आम यासार या त नधींनी तु हाला वनंती केल . 

याला स पे ड केले असेलतर दोन आठव यांसाठ  याचे स पे शन ठेवले पा हज.े तु ह  

लोकांचा र पे ट ठेव यासारखे होईल. तु ह  अ धका-याचाह  स मान ठेवला आ ण 

त नधींचाह  स मान ठेव यासारखे झाले. अिजबात ऐकले नाह क  ीकर परदेशींसारखे होत.े 

असे होऊ नये हणून आमची अशी वनंती आहे क , या सग या गो ट ंकडे तु ह  बारकाईने 

ल  या. हे जे टॉवस आहेत यांची सखोल चौकशी करा. या इमारतींना टॉवर लावले आहेत, 

याची लेि झ बल ट  यांनी आ कटे टकडून यावी. मगच परवान या या यात. अ यथा 
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दले या परवान या सु ा र  करा यात, काढायला लावा यात. कारण उ या काह  झाले, इमारत 

कोसळल  कंवा तो टॉवर दुस-या टॉवरवर पडला. यामुळे आप याला आपल  जबाबदार  

नाका न जमणार नाह . जसे टॅ सबाबतीत होत.े टॅ सबाबतीत पण असेच होते क , वतः 

ड लेरेशन करायचे असते क  मी या भागात रहायला गेलो आहे. नंतर आपले लोक असेसमट 

करतात. ते असेसमट या हशोबाने दर लावतात. ते आप याला मा य असत.े तशा प तीचे 

नागर कांकडून ड लरेशन या. नागर कांनी केले नाह  पण ते आप या सवम ये आले तर 

याची शहानीशा करण,े सगळे पेपर तपासणे, याला ब डींग पर मशन आहे का, याचे बांधकाम 

अ ू हड आहे का हे सगळे तपासून घेणे ह  आपल  जबाबदार  आहे. यातून मह वाचे हणजे 

आपला महसूल हा बुडता कामा नये. इमारत जर  माझी असल  तर  या ए रयात लावतोय 

हणून याची परवाना फ  असल  पा हजे. आप या शहरात सु वधा पुरवतोय, मग या याकडून 

शु क घेतले पा हजे. आपला एलबीट  बंद झाला आहे, जकात बंद झाले आहे. सगळे उ प नाचे 

ोत बंद झाले आहेत. मग जा हरातींचे फलक असतील, होड ग असतील यातून चांगले 

उ प न मळाले पा हज.े पा या या गळतीचे पहा. काल मी, मा.अिजत ग हाणे यांनी सां गतले. 

दहा-अकरा हजार भ न कने शन रे युलराईज करा. आपण एका कने शनसाठ  आठ हजार 

घेतो. महापा लके या तजोर त आठ-साडेआठ कोट  येतील. पंपर  चंचवड शहराम ये फ त 

२२०० अ धकृत कने श स न द आहेत. मग इतके यवसाय होत असतील आ ण इतके पाणी 

वापरले जात असेलतर २२०० लोकच उ योगधंदा करणारे आहेत का यां याकडून आपण बील 

घेतोय. हणजे आपला कती रे हे यू बुडतोय ते बघा. या कम शयल ॉपट ज ्  आहेत यांची 

असेसमट करायला लावा. रे युलर असेसमट करायला लावा. आपला टॅ स बुडतोय. आपण 

एज सीला सव करायला दला आहे, यां याकडून मा हती या. कम शयल कने श स कती 

आहेत. आ ण जे घरगुती वापरासाठ  वापरत आहेत, या सवाना कम शयल रेटने कने श स 

या. या अशा काह  गो ट  आहेत, यात you have to be organized, you have to be 

disciplined अशी वनंती करतो. आ ण माझी मा.महापौर साहेब, व सभागृ हाला देखील अशी 

वनंती असेन क , हा वषय द तर  दाखल न करता तहकूब ठेवावा. जेणेक न आयु त 

साहेबांना देखील या लोकांशी चचा करता येईल. यांचे काय हणणे आहे आ ण सभागृ हाचे 

काय हणणे आहे. या हशोबाने आपण नणय यावा. ध यवाद.  

मा.आशा शडग-ेमा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, तु ह  मला बोलायची 

संधी दल त तुमचे मनापासून ध यवाद मानत.े कोण काय बोलले, कशावर काय झाले आ ण 

कोणाची मते काय हे मी सांगणार नाह . परंतू मघाशी आयु त साहेब तु ह  कॅ युअल  एक 

वा य सां गतले, वभागीय आयु तांनी हटले आ ण I have to do it.  असे तु हाला कोणते 

अ धकार/राईटस ्  आहेत का क  वभागीय आयु तांनी तु हाला सां गतले आ ण you have to 

implement. याम ये महापा लकेचे आ थक हत न राखता तु ह  ते काम क  शकता. उ या 
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मु यमं ी असतील, उपमु यमं ी असतील, कंवा उ या आ ह  नगरसेवक एखादे काम सांगू जे 

महापा लके या हता या वरोधात असेल तर  ते तु ह  क  शकता. इतके कॅ युअल  तु ह  

बोललात. महापा लके या इत या उ च पदावर असताना आयु त हणून आ ह  तुम याकडे 

पेशल य ती हणून पाहतो. आ ण तुम याकडून अशा कारचे व त य तेह  डायसवर बसून 

केले जात.े अ यंत खेदजनक, दुःखद आहे. खरेतर तु हाला या वषयावर नोट स पाठवल  तर 

उ तर यायला वभागीय आयु त येणार नाह त. तु हाला उ तर यावे लागणार आहे. आ ण 

आ हाला ते पाठव यात फार मोठेपणा असणार नाह . तु ह  जर चुक चे केलेतर आ ह  

तु हाला सु ा नोट स पाठवू शकतो हे सांग याचा हा य न आहे. इथून पु ढे आप याकडून 

सभागृ हात अशा कारची कोणतीह  चुक चा घटना घडू नये. आ ता आपण खूप सां गतले हे 

करणार, ते करणार. मा.आयु त साहेब, तु हाला आठवत असेल मागील दोन/तीन वष सलग 

सांगतेय क , तु ह  युट लट  लॅन तयार करा. आप याकडे थायी स मतीचे म नटस ्  दले 

जात नाह त. परंतू मी अनेकवेळा हे सां गतले आहे, तु हालाह  पटले आहे क , आप या शहरात 

या काह  युट ल ट  असतात यांचा लॅन तयार असला पा हज.े जसे आ ता मा.सुलभाताई 

ऊबाळे यांनी सां गतले, मा.योगेश बहल यांनी सां गतले क , ेनेज खोदायला गेले क  पा याची 

लाईन फुटत.े पा याची लाईन टाकायला गेले क  आम या इले क या वायर  म ये येतात. हे 

सगळे कुटाणे कुणी सांभाळायच.े आ हाला नागर क सांगतात, ताई,आप याकडे ेनेजची लाईन 

टाकल  आ ण ट लाईट बंद झा या. मग एखादा जेई शोधायचा आ ण याला वचारायचे, 

लाईट का गेल . तो हणणार, ताई, तुम याच लोकांनी काम केले. या लाईन तुट या. आता 

आ ह  काह  क  शकत नाह . इथे एम.ट .कांबळे साहेब बसलेले आहेत, यांची रटायरमट 

आहे. यांनी मौन पाळले आहे. यां यासाठ  हे चांगले आहे. काह  गो ट  नजरेआड कराय या. 

असे हणतात ना क  मांजर डोळे झाकून दूध पत,े तला वाटते आप याला कोणीच बघत 

नाह , तशी आप या सग या शासनाची अव था झाल  आहे. सग यांना सगळे दसते परंतू 

आ ह  बोलत नाह . कोण स माननीय आहेत, कोण खासदार आहेत, आमदार आहेत, कोण 

काका आहेत, मामा आहेत. काय वा ेल तेवढ  पदे या शहरात आहेत. आ ण या शहरात या 

यां या पदां या भतीपायी बोलत नाह त का यांचे खशे गरम होतात हणून बोलत नाह त 

यावर मला अिजबात ड कशन करायचे नाह . परंतू मला आठवते क , पंपळे सौदागरम ये 

खोदाई चालू होती. होडाफोन कंपनीची लाईन टाकत होत.े आ ह  अ धका-यांना कळवले. नंतर 

कळाल,े यांनी पर मशन घेतल  न हती. पण आपले डक उपल ध आहेत. यांनी या डकमधून 

काम केले पा हजे खरेतर आप या अ धका-यांची एवढ  मान सकता असल  पा हजे क , यांनी 

या कंप यांकडून या प तीने काम क न घेतले पा हज.े आप या अ धका-यांकडून कोण याह  

कारचे मॉ नटर ंग केले जात नाह . बीट नर कांना काह ह  सांगा. आप याकडे कोणतेह  

इि लमटेशन होत नाह . तु ह  बोलता हे तुम यापुरतेच राहत.े खाल या क न ठ कमचा-
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यापयत ह  ोसे संग हायला पा हज.े तो कार दसत नाह . यामुळे कं ोल काह च नाह . 

उ या तु ह  कतीह  हटले क  आज मला वाटतेय आपण डक तयार करायच.े या बजेटम ये 

तु ह  नयोजन केलेत का. हा वषय सभागृ हात येणार आहे हे तु हाला मा हत होते. उ या या 

उ या न वदा या करायची. शहरात डक करायच.े शहराचा वकास होईल, आप याला भाडे 

मळेल. हे डायसवर बोलणे फार सो पे आहे. तु हाला बोलायचे आहे, हे करायचे आहे हे 

तु हाला मा हत होत.े सभागृ हाला मा हत न हत.े मग काय इि लमट केले. आ हाला तु हाला 

दोष यायला अिजबात आवडत नाह . मी कमान पंचवीस वेळा तर  या सभागृ हात बोलले 

असेन क  युट लट  लॅन तयार करा. आपला एखादा ज.ेई.असेल, डे य़ुट  असेल याला तु ह  

इ से ट ह या काह  हरकत नाह . काम के यावर आपण पैसे देणे लागतोच आ ण दलेच 

पा हजेत. परंतू यातून आप या शहरात लाईन कुठून कुठे गे यात याची आप याला मा हती 

मळणार आहे. आपण यावर कोण याह  कारे काम करत नाह . आ ता तु ह  असे सां गतलेय 

क  आ ह  एमएसईबी ला असे असे सां गतले आहे. मा.आयु त साहेब, आपण कुणावर दया 

करायचे कारण नाह . मा या कासारवाडीत हराबाई झोपडप ी असेल कंवा साईनगरचा प रसर 

असेल मी आमदार साहेबांना आमचा प रसर पाह यासाठ  फोन केला क  असे असे आहे. तर ते 

हणतात, काय करणार मॅडम, आम या वषयी असणारे तुमचा एकह  नगरसेवक आ हाला 

सहकाय करत नाह . मग आ ह  तुमचा एखादा श द का ऐकावा. ह  भाषा तथे होत.े आ ह  

आमचे एखादे पसनल कने शन, पसनल काम घेऊन गेलो न हतो. या ठकाणी एक प याचे 

घर आहे. या घराव न कमान ७०/८० कने श स गेले आहेत. तथे करंट येतो. पावसा यात 

या घराला करंट येतो. आ हाला तथला डपी बंद करावा लागतो. तथून पुढे तथला धोका 

टळलेला असतो. या धो यासंदभात आ ह  यांना कळवले तर यांनी या वषयासंदभात 

आ हाला असे उ तर दले. तु हाला तथे खोदाई करायला सां गतले आहे. तु ह  करत नाह . 

मग तु ह  आम याकडे काम का सांगता. कोणताह  नगरसेवक या ठकाणी जात नाह  क , 

आमचे बील कमी करा. आमचे र हवासी आहेत यांचे बील कमी करा. पसनल काम घेऊन 

आ ह  कोणी जात नाह . यामुळे आ ह  कोणी यां याकडे पसनल  जा याचे काह  कारण 

नाह . हा वषय पु हा एकदा सभागृ हासमोर आणावा अशी एकदा वनंती करत.े  

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, दोन पासून 

पाच वाजेपयत आपण एकाच वषयावर चचा करतोय. खरेतर हा वषय आ ह  द तर  दाखल 

करणार होतो. तु हाला असे वाटत असेल, आ ह  कुठ याह  गो ट या पा ठमागे आहोत का 

काय. अशी शंका मनात आल तर  ती घेऊ नका. शेवट  आपण इथे महापा लकेचे हत 

जप यासाठ च बसलेलो आहोत. हणून ि हपम ये जर  हा वषय द तर  दाखला करा असे 

असलेतर  थायी स मतीने घेतलेलाच नणय आ हाला मा य आहे. आ ता या तीन तासां या 

चचनंतर आयु त साहेबांनी सभागृ हात जो खुलासा केला. या खुला यानंतर, चचनंतर असे 
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वाटत,े ६,५००/- जो दर आहे नंतर आपण याचे ५० ट के केले कंवा काह  केले. अजून ब-

याचशा गो ट  समोर आ या आहेत. रलाय स आहे, होडाफोन आहे यांनी कती लाईन 

टाक या आहेत, काय काय केले आहे. आयु त साहेब तु ह  नणय या. तु ह  मला सकाळी 

सां गतले होत.े ते हा मी तु हाला हणाले क , आ ह  हा वषय द तर  दाखल करणार आहोत. 

बरोबर आहे, तु हाला तुम या व र ठांचे ऐकणे म ा त असत.े यांनी तु हाला बोलवले. 

तुमची मट ंग घेतल . परंतू यांनी तु हाला लेखी सु ा दले गेले पा हज.े तु ह  न कारण 

कशाला अडकताय. हणून ते तु हाला काह  सांगत असतील तर तु ह  यां याकडून लेखी 

या. हा म हना हा वषय द तर  दाखल न करता तहकूब ठेवू या. बाक  केबल सु ा शहरात 

कुठे कुठे परवानगी न घेता टाक या असतील असे कोण काय उ योग करत असतील. साहेब, 

इतके सो पे नाह . तु ह  मला सांगा. र ता रा ीम ये खोदतात. केबल टाकतात पण आप याला 

मा हत नाह  असे होत नाह . नागर कांम ये ब ीस ड लेअर करा. महापा लके या ॉपट चा 

गैरवापर करणे, यात लोकांनी फोटो काढून हॉटस ्  अपवर जर पाठवला. दोन तीन अ धका-यांचे 

नाव ड लेअर करा. कंवा कॉप रेशनला सारथीवर कळवले. तर फार अवघड नाह . जसे म ये 

पा याचे बाबतीत केले होत.े पा याचे लकेज कळवा. ब ीस मळवा. अशा प तीने ह  योजना 

काढल . नागर कांना ती खूप आवडल . शहराचे र ण करायचे काम नागर कांचे सु ा आहे. या 

ऍ ट या मा यमातून आपण नागर कापंयत सहज पोहोचू शकतो. नागर क सु ा कं ले ट क  

शकतात. सारथीची योजना चांगल च होती. या या दवशी नागर कां या कंपले ट गे या 

पा हजेत. यासाठ  आप याला सारथीचे ब स सु ा मळाले आहे. खूप चांग या प तीने 

चालल  गेल  पा हज.े आप याला ब ीस मळावे आ ण आपण याचे गां भय सोडून यावे 

अशातल  ती गो ट  नाह . हणूनच या सग या गो ट ंचा सगळा वचार क  या. टॉवसचा सु ा 

इथे मो या माणावर वषय नघाला. वा हेकरवाडीम ये काह  टॉवस घे यासाठ  म ये काह  

पर मशन आ या हो या. यांनी सा गंतले, तुमचे अन धकृत आहे. आ ह  तु हाला काह  कळवू 

शकत नाह . ती माणसे तुम याकडे परवानगी मागायला आले आहेत. लोक गपचूप करता 

अशातला भाग नाह . मग आपण यांना असे का हणायच.े तु ह  अन धकृत बांधकामांना 

शा तीकर लावता. यांचे अन धकृत घर असून सु ा तु ह  घराचा टॅ स घेता. ते तुम याकडे 

रतसर परवानगी मागायला येतात. शेवट  लोक काय थांबणार आहेत का. तो पेपर घेतात. 

यां याकडे जातात. ते हणाले, तुमचेच आहे. मला दंड पडेल यावेळी मी भरेन. ह  प रि थती 

नागर कांम ये आहे. मी य ती या नावासकट सांगू शकत.े हणजे या गो ट  आप याला 

मा हत असतात. पण आपण सहज र या दूल त करतो. ते ामा णक असताना आपण यांना 

अ ामा णक बनव याचा य न करतो. हा सगळा वषय आहे. आयु तांना सु ा अ धकार 

आहेत. टँडींगम ये यावेळी वषय मंजूर होत नाह  यावेळी आयु तांना सु ा अ धकार आहे 

तो वषय मंजूर करायचा. कंवा सभागृ हात एखादा वषय चुक चा झालातर तो नणय यायचा 
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सु ा अ धकार आयु तांना आहे. तु हाला अ धकार नाह  असे आ ह  अिजबात हणणार नाह . 

तु ह  तुमचे श द माघार  या. तुमचा कमीपणा झाला पा हजे असे हणून आ ह  तु हाला 

कधीह  दुखवणार नाह . परंतू यावेळी पंपर  चंचवड शहराचा वचार करतो. ते हा आपण 

जाणून बुजून चुकता कामा नये हणून मी महापौर साहेबांना वनंती करते क , हा वषय 

तहकूब करावा. 

मा.सुमन नेटके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडत.े           

मा.आशा सुयवंशी – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देत.े  
 
      यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
ठराव मांक -  ८३०       वषय मांक - १  
दनांक - १८/०३/२०१६       वभाग - मा.आयु त 
 
 संदभ –  १) मा. महापालका आयु त यांच ेजा. . था/श.अ./तां/४/५१५/१५  
                 द.२८/१२/२०१५   

         २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१५१६६ द.१७/०२/२०१६ 
      

        वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 

अनुकूल - ८१      तकूल – ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      -------       

                
मा.मंदा कनी ठाकरे -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

   

ठराव मांक – ८३१          वषय मांक -२ 

दनांक – १८/३/२०१६          वभाग  - मा.आयु त   
 

संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .आप/२/का व/१५४/२०१६  

           द.९/२/२०१६   

      २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१५१९३ द.१७/०२/२०१६ 

महानगरपा लकेचे उ प नातील समतोल राख याचे हेतूने सन २०१६-२०१७ या आ थक 

वषाकर ता जा हरात कराचे दरात प र श ठ अ माणे व जागा भाडे दरात प र श ठ ब म ये 

नमूद केले माणे दर नि चत ता वत केल  अस यान े यास मा यता देणेची मा.आयु त 
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यांची मागणी असल  तर  सन २०१५-२०१६ या आ थक वषाचे जा हरात कर व जागा भा याचे 

दर सन २०१६-२०१७ या आ थक वषाकर ता कायम ठेवणसे मा यता देणेत येत आहे. 

मा.मंदा आ हाट – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.सुमन नेटके -  मा.महापौर साहेब, जाह रात कराचे दर  नि चत कर यासाठ  ताव सादर 

कर यात आला आहे याबाबत मी पढु ल माणे उपसूचना माडंत ेक  शहरातील सव ठकाण या 

व सव कार या जाह रात फलकासाठ च े जाह रात कराच े सन २०१५-१६ या आथ क वषात 

नि चत केले या दरात ५ ट के वाढ क न सन २०१६-१७ या आथ क वषासाठ चे दर नि चत 

कर यात यावे.       

मा.आशा सुयवंशी-  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन देत.े                       

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी पु हा 

एकदा हा वषय महानगरपा लके या उ प ना या ञोता वषयी आहे. या ठकाणी जे अन धकृत 

जाह रात फलक आहेत याची माह ती मी वभागाकडून घेतल  या याम ये अ ेञीय 

कायालयाम ये ७१, ब म ये ५६, क म ये ३, ड म ये २३, ई म ये ११२, आ ण फ म ये ८३ 

असे एकूण ३४८ फलक अन धकृत आहेत असे शासनाने कळवल आहे. परंतु या आकडेवार वर 

माझातर  वत:चा व वास नाह . एवढे जर बोड अन धकृत असतीलतर अ धकृत बोडची जी 

सं या आहे परवानाधारक बोड ते आहेत २७. महानगरपा लके या जागेत परवानगी घेतले या 

बोडाची सं या फ त २७ आहे. आ ण जे खाजगी जागेम ये बोड लावले गेले याची सं या आहे 

१२१८. हणजे खाजगी जागेमधील परवानाधारकांचे असणारे बोड. हणजे एकूण १५०४ टोटल 

आप याकडे सं या आहे. परंतु तशी काल पण चचा झाल  चौकाचौकातून यावेळेस आपण 

जातो यावेळेस सं या बघीतल तर मला वाटत मु ंबई-पुणे हायवेलाच हा कोठा संपतो. मग 

आप या शहराच काय.  मा.महापौर साहेब, या याम ये काह  अ ट शत  आहेत हणजे खाजगी 

जागेतील बोडाला जे हा आपण परमीशन देतो यावेळेस आपण यांचा सात बारा घेतो, 

बाक या काह  एनओसी असतील या घेतो आ ण या यावरती आपण परवानगी देतो. 

मा.महापौर साहेब, खाजगी जागेचा सात बारा देत असताना जस आपण टडीआर देत असताना 

मोजणी वगैरे सगळी आपण याची ू ट नी करतो तसे हे ले स देत असताना सात बारा 

एक कडचा आ ण परवानगी एक कडची हणजे कागदाला फ त कागद जोडले गेले आहेत. या 

परवान या सु दा तपास या पाह जेत. काह  ठकाणीतर या परवान या सु दा नाह त. काह  

बांधकाम यावसायीकांनी हणजे याचे हे बोड लावलेले आहेत याची ह  सं या ३४८ आहे. 

हणजे यांनी या या जागेम ये या या ॉपट साठ  लावलेले हे बोड आहेत. यां याकडून 

सु दा आपण उ पादन शु क जाह रातीच घे यात याव. परंतु आयु त साहेब, ह  सं या पु हा 

एकदा तपासल  पाह जे. महारा  शासनाने काह  दर आप याला देवू केलेले आहेत. आपण जे 

दर ठरवणार आहेत याची शासनाकडून परवानगी घेतल  पाह जे असे काह तर  जाह रात 
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करा या संदभाम ये आहे. तर  आपण हे सांगाव हे जे दर आहेत ते यो य आहेत का. याचा 

या ठकाणी खुलासा हावा आ ण पु हा एकदा हे जे अन धकृत ले सच सव ण आहे या या 

संदभाम ये आपण सांगाव. इले ॉ न स बोड जे लागले आहेत इले ॉ न स बोड या 

संदभाम ये मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, चौका या ठकाणी असतीलतर यांच खुप 

मोठ र ले शन  ह लर चाल वणारे असतीलतर डोळयाम ये होत. कलर कॉ बीनेशनचे काह  

बंधन आहेत क  नाह त. यामुळे  ऍ सीडट होईल क  काय अशी शंका आम या मनाम ये 

येत.े यामुळे इले ॉ न स बोड या संदभात सु दा काह  नयम असतील कंवा तशा कार या 

काह  परवान या असतील याचा सु दा अ यास करावा आ ण पु हा एकदा जाह रात ले सची 

अन धकृत ले सची चौकशी करावी.  

मा.माया बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  आप या सगळयांना 

माह ती आहे क  पंपर  चंचवड महापा लकेच उ प नाच ञोत असणार  जकात बंद झाल  

यामुळे प रणामत: आपल उ प न कमी झाल याचा प रणाम आप या वकास कामावरती 

दसून येतो. यासाठ  पाल केने उ प नाच ञोत वाढ व यासाठ  ववीध कार या उपाययोजना 

सु  के या.  या उपाययोजनाचाच एक भाग हणून आपण होड ज वरती  टॅ स सु  केला 

परंतु पुणे महानगरपा लकेचा टॅ स आ ण आप या पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा टॅ स या 

दोघांची जर तुला केल तर पुणे महानगरपा लके या तुलनेत अतीशय कमी आप या पंपर  

चंचवड महानगरपा लकेचा होड जवरचा टॅ स आहे. पुणे महानगरपा लकेचा होड जवरचा टॅ स 

ती वष  २२२ चौ.फुट इतक  वाढ कर यात येत.े हणजे यांचा मासीक दर आहे १८.५० पै. 

या तुलनेत पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा जाह रातीचा मासीक दर आहे ७.८० पै. तर  

आतीशय कमी माणात आपण ह  वाढ करत असतो. मी सभागृ हाच एका गो ट कडे ल  

वेधत.े हा शहराचा होडीं जचा दर २००४-०५ चा १३७ पये ती चौ.मी. होता. यानंतर सलग 

दोन वष आपण कुठ याह  कारची वाढ केलेल  नाह . २००७-०८ साल  आपण फ त १० 

ट यानी वाढ केल  आहे. २००८-०९ साल  आपण ६५ ट यांनी वाढ केल .  यानंतर २००९-

१० साल  आपण १० ट यांनी वाढ केल . परत दोन वष आपण कुठ याह  कारची यांना 

वाढ केलेल  नाह . २०१२-१३ साल  आपण ३० ट यांनी वाढ केल . २०१३-१४ ला आपण पु हा 

१० ट यांनी वाढ केल . सलग चार वष आपण कुठ याह  कारची वाढ केलेल  नाह . जर 

आपण महानगरपा लके या इतर उ प नाचे ञोत असणा-या वभागाकडे जर ल  दलतर 

आप याला या गो ट  कटा ाने जाणवतील. यासाठ  शासन आ ण सभागृ हाचाह  इतर 

वभागाकडे ल  वेध याचा य न करते.  आपण पाणीप ीम ये २००२ साल  ७२० पयानी देत 

होतो  यात २००२-०३ साल  १० ट यानी वाढ केल . सलग यांना आपण येक वष  १० 

ट यांनी वाढ करत गेलो. २००६-०७ साल  आपण २० ट यांनी वाढ केल . यानंतर पु हा १० 

ट यांनी दरवष  आपण वाढ करतो. खरंतर शासनाने नागर कांची एक कारे फसवणूक 
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के यासारखे आहे. २४ शहराला पाणीपुरवठा करणार अशी घोषणा क न सवसामा य 

नागर कांची एक कारे फसवणूकच केलेल  आहे आ ण ह  घोषणा के यानंतर यांना मीटर 

प दती लागू केल .  मीटर प दतीवरती आमच सभागृ ह बोलतय क  अवाजवी पाणीप ी 

सवसामा य नागर कांना भरावी लागत.े एकतर मीटरप ी तु ह  अवाजवी देतात, त ार  

आ यातर  याची दखल घेतल  जात नाह . नागर कांना ती पयायाने भरावीच लागते. हणजे 

आपण या सवसामा य नागर कांना या सु वधा गरजे या आहेत यां याम ये आपण येक 

वष  वाढ करतो. हे सगळ करत असताना कुठेतर  असं हणाव लागेल क  होड जचे ठेकेदार 

आ ण शासन यां याम ये काह  संगनमत आहे क  काय हे सु दा कळत नाह. तसेच 

घरप ी या बाबतीतह  वचीञ असं आप याला कॉ बीनेशन दसतं. जे आरसीसीची घर आहेत 

यांना २००१ साल  आपण ६० पै. .चौ.फुट यां याकडन आपण घेत होतो. बगर नवासीसाठ  

२.५० पै. .चौ.फुट अशी होती यानंतर शासनाने २००६-०७ साल  याची अ,ब,क,ड अशी 

वगवार  केल . अ गटाम ये ा धकरण हणजे िजथे आप या सु वधा चांग या कारे आहेत हा 

संपुण भाग अ गटाम ये मोडला. ब गटाम ये सांगवी, थरेगाव यां या कायालयातील सव गट 

समा व ट झालेला ामीण भाग वगळून. क म ये च-होल , मोशी, चखल , तळवड,े 

आदशनगर, दघी गावठाण, थोड यात आता या गावाम ये डे हलपमट चाललेल  आहे तो 

भाग क म ये मोडला आहे. ड गटाम ये समा व ट आता झालेल  गाव परंतु डे हलपमट 

झालेल  नाह त असे. अशी तु ह  वगवार  केल  परंतु हेह  करत असताना यांचा टॅ स 

पाह लातर खुप तफावत आहे. अ गटाला २००६ साल  १ . ६० पै. होता. तो २००९ साल  

२२.५० पै. केला. हणजे एकदम एवढा मोठा टॅ स नागर कांवर का लादला गेला. ठरावीक अशी 

र कम ठेवा क  ती ट याट याने वाढल  पाह ज.े तु ह  जर १ .चे डायरे ट २० पये करत 

असालतर याचा अथ याम ये काह तर  काळबेर आहे हे सवा या ल ात येत. बगर नवासीचह  

तु ह  तेच केलेल आहे. जस तु ह  पाणीप ी या बाबतीत दहा ट केनी दरवषानी वाढ करतात 

तशी घरप ीम ये २००९ नंतर तु ह  सलग वाढ करत गेलेले आहेत. मग असं होड ज या 

बाबतीत का होत तथ तु ह  १० ट के यावर अजीबात वाढ केलेल  नाह .  होड जचे ठेकेदार 

शासनाचे काह  जावाई लागतात का यांना येक बाबतीत सुट दल  गेल . आताह  सांगीतल 

क  ५ ट केनी वाढ केल , ५ ट के हणजे यां या बाबतीत शु लक गो ट आहे. करायची 

हणून ह  वाढ केलेल  आहे याला काह ह  अथ नाह . माझा शासनाला एक न आहे याच 

उ तर मला दयाव.  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम ९९ अ वये करांचे दर २० 

फे ूवार  कंवा यापुव  नि चत होण गरजेच होत. कायदयात तशी तरतूद आहे परंतु 

आप याकडे हा वषय माच मह या या जीबीला येतो याचा अथ काय होतो. आ ण हा आता 

के यानंतर महानगरपा लकेला लागू होणार आहे का.  संबंधीत अ धका-यांनी याचा खुलासा 

दयावा. 
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मा.सुरेश हेञे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मला या वषयाचे 

प र श ट अ/ब याम ये आपण  नि चत काय भाडेवाढ मागीतल  याचा खुलासा करावा.  

मा.कडूसकर (सहा.आयु त ) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय 

आप याकडे थायी स मतीमाफत आप याकड आलेला आहे. करवाढ जी आहे ती आप या 

महानगरपा लकेला शासनाने लागू केलेल  आहे. जाह रातकर, परवाना फ  आ ण जागाभाडे हे 

तीन असत.े जाह रात कर हा संपुण महारा ाम ये फ त आप या महानगरपा लकेला लागू 

असणारा टॅ स आहे. तो फ त आपण लागू क न घेतलेला आहे. या यानंतर जागा भाड.े  

शासनाकडून यावष  आपण कोणतीह  दरवाढ सुचवल  न हती. कारण क  जाह रात कर हा 

शासन मा य क न यावा लागतो. शासनाची याला मा यता लागत.े  २००४ साल  आपण 

यावेळेस जाह रात कर केला होता यावेळेस याची मा यता घेतल . या यानंतर केले या 

कोण याह  दरवाढ ला आपण कशाह  कारची मा यता घेतलेल  नाह . जागाभाडे जे आहे ते 

आपण ३३ .७४ पै. पर वे.फुट ती मह ना घेतला जातो. तो रेडीरेकनरपे ा जवळपास 

ती पट ते चौपट जा त आहे. यामुळे याम ये आपण कोणतीह  करवाढ तावीत केलेल  

न हती. कारण क  आपण उ प नवाढ या ट ने कोण याह  नवीदा काढ या तर  आप या 

या नवीदे या र कमा हो या या याम ये जागाभाडयाच क पोनंनट जवळपास ८० ते ८५ 

ट के होत होता. यामुळे संपुण आता पयत काढले या जाह रात संबंधी या जेवढया पण  

नवीदा हो या यांना कोण याह  कारे नवीदेला यश लाभलेल नाह . यामळेु उ प न वाढ या 

ि टने आपण या वष  हणल क  जाह रात कराम ये कंवा जागाभाडे याम ये जर वाढ 

केल तर येथून पु ढे जे आप या जवळपास नवीदा असणार या याम ये कोण याह कारे हे 

होणार नाह . यामुळे आपण ह  वाढ केल  न हती.  जागाभाडेम ये ऑलरेडी चौपट आपण घेतो 

यामुळे टॅ सवाढ केलेल  न हती. तीसरा जो वषय आहे तो परवाना फ चा आहे तो वधी 

माफत आप याकडे येतो यामुळे मॅडमचा जो न होता २० फे ूवार चा आपण कोण याह  

कारची दरवाढ तावीत केलेल  नस यामुळे आप याला हे काह  नाह . तीसरा जो वषय आहे 

तो परवाना फ  चा याम ये कलम २४४,२४५ अ वये फ यावी लागत,े परवाना शु क, 

परवाना फ. हा वधी माफत येणारा वषय आहे या याम ये करवाढ ता वत केलेल  आहे.  

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. यांनी आता 

सांगीतल क  कलम २४४,२४५ अ वये फ यावी लागत.े तो वषय पुव  आलेला असेल आ ण 

वधी स मतीने नणय दलेला असेल परंतु आता जो आहे तो जागेभाडेचा वषय आहे 

या याम ये शासनाने कोणतीच वाढ सुच वलेल  न हती कारण आपण ऑलरेडी जा तच 

घेतोय. सभागृ हाच सु दा हणण असं आहे आ ण बारणेताई या हण याशी पण मी सहमत 

आहे.  यावेळेला वधी स मतीने नणय घेतलेला असेल परंतु परवाना फ पु या या तुलनेम ये 

आपल  खुप कमी आहे. याम ये वाढ हावी. दुसरा सुलभाताईनी येथे वषय मांडला क  आ ह  
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५ ट के वाढ वतो, ५ ट के वाढ वण म ा तच आहे. जीबी ने हणल क  आता ५ ट केनी 

वाढ करा ऑलरेडी आपण ३२ ते ३३ ट के जा त घेतो अजून आता ५ ट के वाढ करायची तर 

हा सभागृ हाने नणय यायचा आहे.  

मा.कडूसकर (सहा.आयु त ) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या याम ये 

१० पये आप याला शासनाने मा यता दलेल  आहे. आपण २४ . ५० प.ै . वे.मी.स या 

आपण चाज करतो. वे. मी. चा जर फरक असेलतर २७ . ५० पै. हणजे २४ . ५० पै. 

आ ण २७ . ५० पै. अशा कारे आपण चाज करतो. या यानंतर जागाभाडे आपण यांना 

४०X२ ची जर  जागा दल तर  आपण ४०X२० जर  फरक असेल हणजे ८०० वे.फुटचा तर  

आपण संपुण याला जागा भाडे लागू करतो. यामुळे हा दर लागू केलातर रेडीरेकनरपे ा 

जवळपास १० पट जा त मळतो. यामुळे आ ह  याम ये स यातर  दरवाढ कर यात येवूनये 

असं केल होतं. कलम ९९ अ वये थायी स मतीने मा यता दलेल  आहे जीबीम ये 

या यानंतर ताव आलेला आहे, आता ५ ट के दरवाढ लागू होवु शकत.े  

मा.आयु त -  स मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. आपण या याम ये रेडीरेकनरनुसार दर हे 

भाडे ठर व यासाठ  घेतलेले आहे. रेडीरेकनर जस रिज टर एकदाच भरतो तसा नाह  कार हा. 

भाड ठर वताना ऑलरेडी आपण जा त भाड ठरवलेल आहे तथा प आता महासभा हणते 

अजून ५ ट के दरवाढ करा आपण परवा यात वाढ केलेल  नाह , ऍटल ट येथे वाढ क न 

यानंतर आप याला उ प न मळेल का हा न आहे. याम ये कडूसकर एचओडी आहेत यांच 

असं हणण आहे अ दच आप याकडे टडरला तसाद येत नाह  आपण जर परत हे भाड 

वाढ वलतर आजून तसाद कमी येईल हणून पाच ट के करायच का नाह  याचा नणय 

महासभेने यावा अशी वनंती आहे. 

मा.सुरेश हेञे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता आयु त 

साहेबांनी खुलासा केला परवाना फ चा वधीला वषय आहे याब ल काह  वषय नाह .... 

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरंतर बारणेताईनी 

वचारणा केल  ती यो यच आहे. फे ूवार म ये जो वषय ठेवलेला आहे तो आजह  वधी 

स मतीम ये लंबीत आहे. तो वषय ए लला आला तर तो सु दा लागू होणार नाह  यामुळे 

भुतकाळातले दर तु हांला पु हा कि ट यू करावे लागेल. वधी स मतीने सु दा या कारचा 

नणय लवकर पटकन घेवूशी वाटेल असा तावच आप याकडून आ हांला अपे ीत आहे. 

फे ूवार या अगोदर हा वषय अजे डयावर का आला नाह  अशी शंका बारणेताईनी यामुळेह  

उपि थत केल  असेल. परंतु दो ह  गो ट  जाह रात फ  आ ण जाह रात परवाना या दो ह  बाबी 

वगवेगळया अस यामुळे हा वषय आता आलेला आहे. शहराम ये १२०० ते १३०० फलक 

खाजगी जागेम ये आहेत.  आता तु ह  जो दर सांगीतला तो सरकार  जागेचा आहे. आज या 

शहराम ये मा.अजीतदादा जे हा जे हा या शहराम ये येत असतात ते हा ते हा या ले स या 
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नावाने बोलत असतात. आता सगळेच होड जवाले अन धकृत आहेत अशातलाह  भाग नाह . 

पण काह  काह  ठकाणी आप याला डजीटल होड ज पाह यास मळतात. यांनी आरटाअची 

परवानगी घेतलेल  आहे का. तु ह  सं याकाळी जा याचा डोळयाला ञास होतो. जर आकष त 

करणार  जाह रात असेलतर ाय ह ंग करताना तुमच ल  वचल त होतं. आपण केवळ फ 

लावतो, परवाना लावतो. हणजे आपला वषभराचा वषय संपला.  आपण नागर कां या 

सुर ीततेची पण जबाबदार  काह  माणात घेतल  पाह जे. तुम या राञी या काशाची मयादा 

याची खरता जी आहे ती सं याकाळी कमी करायला पा हज.े पंपर  चौकाम ये दोन तीन 

ठकाणी आहेत. ते बोड खुप चांगले दसतात पण ते ५० लाखा या जवळपासच होड ज असेल 

याला वेगळा कर आकारायला नको का. अनेक ठकाणी हे डजीटल बोड लाव यात आलेले 

आहेत. या डजीटल बोडसाठ  वेगळे जाह रातीचे दर आ ण याचा परवाना शु क हे वेगळ केलं 

पाह जे. यां या जागेचा दर सु दा वेगळा केला पाह जे.  याच कारण काय तर याची उभारणी 

करताना याच चर वेगळच आहे. याच चर मजबूत लागत. याच लाईटच मीटर 

या या बाक या गो ट  अतीशय चांग या प दतीने कर याचा यांचा य न असतो. पण 

आपण याची सा या होड ज माणे गणना क   नये. कारण क  तो रेट घेताना वेगळा घेतो. 

याचा जर ४० ते ५० . वे.फुट तमह ना असेलतर डजीटलचा ५०० पये असतो. दुसर  

गो ट हणज आप या शहरा या मुख चौकाम ये आजची प रि थती अशी आहे कोण कोणाची 

जाह रात करतंय हेच कळत नाह . यासाठ  काह तर  मयादा पाह जे. तु हांला उ प न मळतय 

हणून कतीह  जाह रातला परवाने देता. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौकातल उदाहरण याव. तेथे 

मोजून बघाव कती बोड आहेत आ ण मला पटकन जाता जाता गाडीवर वाचून दाखवावेत.  ते 

आपण वाचूच शकत नाह त. नजरेला यव थीत दसेल आ ण कळेल अशा प दतीची ती 

जाह रात असावी. आज रोजी इतक  या चौकाम ये बोडाची गद  झालेल  आहे. शहरातील 

अन धकृत ले स काढा याचा अथ अ धकृत ले स सगळीकडे देत असा होत नाह . एखादया 

ठकाणी एक बोड अ धकृत आहे या ठकाणी तु ह  दहा परवान या द या तर  तो तुमचा 

बकालपणा आहे तसाच राहणार आहे. हणजे तु ह  काय केल बकालपणा आहे तसाच आहे 

फ त तु ह  याला अ धकृत क न टाकल. ५० . वे.फुटला तु हांला मळणार आ ण तो 

अ धकृत करणार. यापे ा आप या शहरातील चौक सु दा टॅ डड फॉरमेट ठेवा. याचे फॉरमेट 

ठरलेले आहेत परंतु एका चौकात चार असावेत आठ असावेत इथपयत मयादा ठेवा. चौकाम ये 

४० ले स असतात कशी ती जाह रात बघायची. आप या महापा लका चौकापासनू सुरवात 

होत,े महापा लका संपल  क  अखे ले सच ले स.  तीन तीन मजल  ले स एकावर एक 

एकावर एक असे. इमारतीसारखे ते वाढत चालले या यावरती तो डजीटल बोड. या याम ये 

तु ह  ते टे परेचरच लावता.  या दो ह  चौकाम ये आपण काह  खाजगी लोकांना परवान या 

द यात. माझी एक सुचना आहे तथ ं आप या शासनाच े राजमु ेच श प उभा कराव. 
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जेणेक न या चौकाला शोभा येईल. तुम या ले सची शोभा येणार नाह , या  होड जची 

शोभा येणार नाह  परंतु केवळ तुम या उ प नाच साधन हणून याला बघत असालतर 

या यामाग थोड शे ट मेजर पण तु ह  के या पाह जेत. रोडवर असेलतर याला तु ह  

आरट ओचा नाहरकत दाखला तु ह  क पलसर  करा. ना शक फाटयाला या लोकां या जागा 

बाधीत झाले या आहेत, या लोकां या जागा ६१ मी. म ये गेले या आहेत यांनी जाह रात 

परवा यासाठ  अज केला या लोकांना आपण परवानगी दयायला पा हजे.  याना परवानगी का 

दयायची नाह , आप याकडून जो बाधीत आहे, आप याकडून याच नुकसान झालेल आहे, 

याच कुटूंब र यावर आलेल आहे याला ाधा य म दला पाह ज.े यांनी आप याकडे अज 

सादर केले आ ण जर आप याला अशा कारे कुठेना कुठेतर  ऍडजे टमट करता येत असेलतर 

अशा प दतीचे जाह रात परवाने यांना दलेतर, दराम ये सवलत दया असं आमच अजीबात 

हणण नाह . परंतु यांना परवाना दयावा. ५ ट के दरवाढ करावी हणून उपसूचना दलेल  

आहे परंतु आता आयु त साहेबांनी सांगीतल क  आपला मुळातच १० पये रेडीरेकनरचा दर 

आहे. आपण आकरत असलेला ३३ पये आहे आता ५ ट केनी वाढ वलातर दोन ते तीन 

पयानी वाढ होईल. मुळातच आपण ॉफ टम ये आहोत. पु याची तुलनाजर केल तर पु याची 

माकट हॅ यु वेगळी आहे, पु याम य डे कनला गेलोतर ५० हजार पये वेअर फुटान दुकान 

मळतं. आज आप या अ या पंपर  चंचवड शहरात ५० हजाराचा दर कुठच नाह . यामुळे 

डे कन सार या भागात होड जचा दर २०० ते २५० पये आहे. आज आप या शहरात कुठला 

पाट असा आहे कुठेच नाह . वाकड, पंपळेसौदागर, या बाजूला मोशी, च-होल  आहे परंतु 

यावसाय परवाना यांना देतो यावेळेला याला जर आपण ३३ या ऐवजी ६० झाल तर 

परवाना मागायला कोणी येणारच नाह . ते हा माञ आप याकडे अन धकृत ले सची सं या 

जा त झालेल  असेल. आज ५ ट के दरवाढ सुचवलेल  आहे ती मा या मताने यो य आहे 

परंतु या गो ट चा सु दा वचार करावा क  डजीटल बोडाचा वचार आ ण शहरातील चौकाची 

साईज पाहू न. पीएमपीएमएलला चांगले रोड क सलटंट आहेत यां याकडून स ले या. क  

आप याला या र यावर कती जाह रात करावी. कती ल  माणसांच दुल ीत हाव. कती 

अपघात हावेत याच माण ठरलेल आहे. यामुळे याचा वचार या नमी तान करावा. अशी 

मागणी, सूचना व वनंती आहे मी आप याला या ठकाणी करतो, ध यवाद. 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मी आयु तांना 

अशी वनंती करेल क  या प दतीन पंपर  चंचवड शहर सुंदर आ ण माट या दशेन आपण 

धावत आहोत. हे धावत असताना आपण शहरावर खुप खच करतो. वॉडाम ये आपण काय म 

करतो यावेळेला जाह रात करण हे गरजेच असतं. तुम या या यासाठ  जागा या. कोटाने 

नणय दला अन धकृत ले स लावू नका. अ धकृत ले स लावा. वॉडात कोणता काय म 

असेल आ ण तथे जाह रात लावायची तर या ठकाणी चार पाच पॉ ट करा. याच ठकाणी 
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तु ह  ले स लावू शकता आ ण याला भाड आकारणी सु  करा. मा याकडून सुरवात करा, 

क  वॉडाम ये यांना ले स लावायचे आहेत या ठकाणी पाच पॉ ट ठरवा आ ण या पाच 

ठकाणी ले ससाठ  भाड आकारणी कर यास सुरवात करा.  हणजे अ धकृत ले स 

लाव याची सवय सवानाच लागेल, आ ण सुरवात मा या वॉडा पासून करावी. सगळयाचच 

हणण आहे आ ण जे संबंधीत एचओडी असतील यांनीह  खुलासा केला आहे. रेडीरेकनर 

दरा माणे आपण करतो आहोत यामुळे वषय आहे तसा मंजूर करावा. आ ण उपसूचना ह  

मागे यावी अशी मी वनंती करत.े  

मा.सुमन नेटके -  मा.महापौर साहेब, मी वाचलेल  उपसूचना मागे घेत.े 

मा.आशा सुयवंशी – मा.महापौर साहेब, उपसूचना मागे घेतल  यास अनुमोदन देत.े 

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, मुळ वषयाला मंजूर  दे यात यावी.  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१      तकुल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमत ेमा य झा याच ेमा.महापौर यांनी कट केले. 

      -----  

मा.नंदा ताकवणे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक – ८३२           वषय मांक -३ 

दनांक – १८/३/२०१६           वभाग  - मा.आयु त   

 

                संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .पअक/२/का व/०५/२०१६,  

                   द.०६/०१/२०१६ 

                २) मा. वधी स मती ठराव . २८ द.१५/०१/२०१६    

                ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८२० द.२०/०२/२०१६      
 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेसाठ  घनकचरा यव थापन व हताळणी नयम  २००० 

अंतगत उप वधी तयार करणे बाबत मा.त काल न आयु त सो यांनी मा.अ त. आयु त सो यांचे 

मागदशनाखाल  करावया या सुचना द या हो या यास अनुस न  या े ामधील त  तसेच 

व वध े ाम ये कायरत असले या अनुभवी वंयसेवी सं थेचे त नधी (जनवानी प रसर, 

कागद काच प ा संघटना व संचा लका पयावरण  श ण क  इ.), मनपाचे अ धकार  यांचे 

सब ुप तयार करणेत येऊन सदर सब ुप माफत तयार करणेत आले या उप वधी या 

[Byelaws] या Pre Final Draft च ेमा.अ त र त आयु त सो यांचेकडे दनांक ०३/०२/२०१४ रोजी 

सादर करण करणेत आले  व याम ये मा.अ त र त आयु त सो यांचे सुचनेनुसार आव यक ते 

बदल करणेत  येऊन मा.आयु त सो यांचेकडे दनांक १५/०९/२०१४ व दनांक ०३/०२/२०१५ 
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रोजी सादर करण करणेत आले. तसेच याबाबतचा उप वधी मसुदा [Draft Copy] महारा   

शासनाकडे मा हतीकामी यांचे मागणीनुसार मा हतीसाठ  दनांक १८/०२/२०१५ रोजी  पाठ वणेत 

आला आहे.  घनकचरा यव थापन व हाताळणी नयम २००० अंतगत तयार करणेत  आले या 

उप वधी मसुदा मा.महापा लका सभेची मा यता घेऊन अं तम मंजुर कामी  तसेच अंमलबजावणी 

करणेकामी महारा  शासनाची मंजूर  घेणे आव यक आहे.  स यि थतीम ये घनकचरा 

यव थापनासाठ  तयार केलेला उप वधी मसुदा महारा   शासनाकडील अं तम मा यता 

येईपयत मा.मनपा सभे या मा यतेने घनकचरा यव थापन व हाताळणी नयम अंतगत 

“मनपाचे घनकचरा यव थापन धोरण” हणून राब वणे श य आहे. तसेच या धोरणांस 

मा.महापा लका सभेची मा यता  मळालेनंतर हा मसुदा मा यतेकामी महारा  शासनाकडे 

पाठ वणेत येईल व यास  मंजुर  मळालेनंतर मनपा काय े ात घनकचरा यव थापनासाठ  

उप वधीची  अंमलबजावणी करणेत येईल.  सबब घनकचरा यव थापन व हाताळणी नयम 

२००० अंतगत या े ातील  अनुभवी व त  वंयसेवी सं थांचे त नधी व मनपाचे अ धकार  

यांचे सब ुप या  मदतीने तयार करणेत आले या मनपाचे घनकचरा यव थापन उप वधी या 

मसु यास  अं तम मंजुर कामी महारा  शासनाकडे पाठ वणेसाठ  व महारा  शासनाकडील  

मा यता मळेपयत सदरचे घनकचरा यव थापन उप वधी मनपाचे घनकचरा  यव थापन 

धोरण हणून राब वणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मा.आयु तांना 

मा हती आहे क  या कागद, काच, पञा, बी ह जी, खाजगी सं था आ ण महानगरपा लका  

या याम ये चंड वाद आहे. आज सांगवीमधील घडलेल  घटना मी सांगतो. आम या येथे चार 

टे पोना ाय हर नाह त. याचा कोण कॉ ॅ टर आहे हे माह त नाह .  आम याकडे काम 

करणा-या सं था आहेत, नवमहारा  बेरोजगार संघ हणून आ ण  पंपर  चंचवड अपंग 

वयंरोजगार सं था.  या वयंरोजगार सं थानी याचे चालक मालक भलतेच आहेत. सगळयांना 

माह ती आहे पण आप याला या वयंरोजगार सं था  यांनी चांगल काम कराव अशी 

आप याला अपे ा आहे यामुळे आपण यांना नयमानुसार काम दलेल आहे. आज  

प रि थती अशी आहे क  यात कोणाचाच ताळमेळ लागत नाह . मा या येथे अशी प रि थती 

आहे क  या कागद, काच, पञा वाले हणजे आपले मालक नाह त पण यांना जर रोजगार 

नयमीत पाह जे असेल, यांना जर कामकाज नयमानुसार पाह जे असेलतर यांनी काम सु दा 

चांग या कारचच, चांग या दजाच आ ण यव थीत करणं अपे ीत आहे. यांचा माणूस या 

टे पोम ये बसलेला असतो तो खाल  उतरत नाह  हे आ ह  पाहतो आहोत. यांचा माणूस या 

टे पोतून खाल  उत न श ी मारणे, घंटा वाजवणे, गचरा गोळा करणे हे याच काम असलतर  

सु दा आज ते लोक यवि थत काम करत नाह त. यांच काम ाय हेटवा यांवर ढकलतात, 
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ाय हेटवाला हणतो वयंरोजगार, वयंरोजगारवाले हणतात महापा लका सहकाय करत  

नाह . आज मला सांगा ब-याच ठकाणी ह  प रि थती आहे. मी आप याशी कमान सहा 

मह याम ये तीन वेळा याबाबतीत बोललो. मी दंडवते साहेबांशी बोललो, खालचे जे लोक 

आहेत, मी एसआय वा यापासून सुरवात केल. मा या एकटयाचा ॉ लेम हा नाह तर आ ह  ड 

मधुन क म ये आ यानंतर तर ग धळच गोधंळ. आमचे तीन वॉड क ला जोडले आ हांला 

वाळीत टाक यासारखच क न टाकल. आज आम या वॉडातल  इतक  घाणेरडी अव था झाल  

आहे क  चार दवस झाले रोज पेपरला फोटो आहेत. लोकमतला, पुढार ला आ ण सकाळला. 

पेपरवा यांनी तेवढच करायच का, फ त आम या येथे कचराच शोधत बसायच का. यांना 

साफ करायचा आहे यांना यव थीत सांगावे. कागद, काच, पञावाले असो कंवा कोणी असो. 

यांचे नेते बाबा आढाव साहेब ते यांना याय मळावा हणून सारखे झगडत असतात. यांनी 

यांना असं कुठेह  हणलेल नाह  क  काम चुक च करा. यायालयाने आप याला जे आदेश 

दलेले आहेत ते काम चुक च कराव हणुन दलेल नाह. काम क  नका हणुन दलेले 

नाह त. यांनी दलेले आहेत क  महानगरपा लकेनी ाधा यान े यांना काम दयाव. आपण 

यायालया या आदेशानुसार काम दलं. मग यायालया या आदेशानुसार जर कागद, 

काच,पञावा यांना काम दलेल असेलतर यात असा कुठेह  उ लेख नाह  क  कामाम ये 

कामचुकारपणा करा. काम यव थीत पार पाडा आ ण तुमचा यव थीत मोबदला 

महापा लकेकडून मळवा. सहा मह ने झाले मी सारख यां याशी बोलतो कधी ाय हर नाह , 

ाय हर असेलतर पे ोल, डझेल नाह . या गो ट  आ ह  या सभागृ हाम ये सांग यासार या 

आहेत का. एका बाजूला आज आपल शहर भारतात नव या मांकावर आहे. महारा ाम ये 

एक मांकावर आ ण आ ह  असं ईथ ओरडायच.  या सं थावा यांनाह  येथे काह तर  वाटल 

पाह जे, आपण इत या चांग या पगारावर काम क न घेत असू, ॉ लेम काय आहे या सं था 

खाल या लोकांना पैसे देत  नाह त. आपण धोरण केलेल असताना असं का करतो हे कळत  

नाह . या लोकां या नावावर चेक काढायचा, याबाबतीत ईथ बोलण मला शंभर ट के चुक च 

वाटत. महारा ाम ये मांक एकची महापा लका जर आरो या या बाबतीत असेलतर 

आरो या या बाबतीत त ार आल च नाह  पाह ज.े आप याकडे शेकडो गाडया आहेत, एकह  

गाडी नीट नाह , एकाह  गाडीला ाय हर नाह .  

मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर मॅडम, सव नगरसेवक, मा.सभागृ ह. कागद, काच, पञाचा 

आता शांत शतोळे यांनी सांगीतल आहे. खरंतर काह  भागाम ये गाडीजर चालल तर ते लोक 

श ी वाजवत नाह त. बकेटम ये कचरा घेवून गेलेतर तो कचरा आम या गाडीम ये टाकायचा 

नाह . समो न गाडी चालल तर लोक कचरा टाकयला जाणारच परंतु ते लोक कचरा घेत 

नाह त. झाडूवा यांची अशीच प रि थती आहे, पुण रोड असेलतर अ या रोडम येच झाडू 

मारतात. तो कचरा सु दा साईडला लावतात, तो कचरा सु दा ते उचलत  नसतात. कुठतर  
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साईडला लावून साईडला ग पा मारत बसत असतात. महारा ाम ये आपण एक नंबरच ब ीस 

घेतलेल आहे. आ ण या कच-याची जर अशी दुराव था असेलतर या यावर ल  दलेतर पंपर  

चंचवड महानगरपा लका देशात एक नंबरची राह ल. आ ण अशी दुराव था राह ल तर 

आप याला मळाले या ब ीसाच काय होईल. शांत शतोळे यांनी यां या भागाची कशी 

प रि थती आहे ते सांगीतल आहे. तशीच थेरगावमधील पण प रि थती आहे. अनेक भागाम ये 

साईडला आप या झाडूवा या जात  नाह त. कचराकंुडया उचल याचा ठेका कोणाकडे आहे. या 

कचराकंु डया भरले या असतात या या साईडने कचरा खाल  पडलेला तो सु दा कोणी उचलू 

शकत नाह .  ह  व छता कोणी करायची हणजे अशा प रि थतीम ये दुघधीचा एक भाग, 

नागर कां या आरो याला धोका पोहच याच आप या सं थे या लोकां या हालगज याम ये 

नागर कांचे हाल होतात. काह  काह  ठकाणी कचरा बाजूला सरकवलेला असला आ ण तो 

कचरा उचललातर यांची दुघधी सूटत.े लोक नाकाला माल लावून जातात असे काह  काह  

ठकाण या कचराकंुडया भरले या असतात. याचा प रसरामधील लोकांना ञास आहे. आपण 

या सं थाना पैसे देत नाह त का. झाडूवा या बाया जर असे उ तर देत असतीलतर तो भाग 

आमचा  नाह , अधवट तु ह  झाडता आ ण आधवट तसंच ठेवतात मग या यावरती कोणाच  

नयंञण आहे. मी भागा या मीट ंगम ये सु दा जावून बोललेले आहे, परवा सु दा अ धका-

यांना तेथे जावुन मी बोललेले आहे.  असं होत असेलतर आ ह  काय करायच. आ ह  

झाडूवा यां या मागे उभा रहायच का, आ ह  कॉ ॅ ट या मागे जायच का. ह  कंुडी भरलेल  

आहे ती उचलल  पाह ज.े या यावर नयंञण कोणाच आहे. आ ण आता ते कचरा घेवून 

चाललातर आम या गाडीम ये टाकायचा  नाह . आ ण २० पये लोकांनी दले क  कचरा 

कशाकाय घेतात. बाजूचा कचरा यायचा असेलतर ते गाडीवाले २० पये घेतात. २० पये 

द यावर कसे घेतात. या यावर नयंञण कोणाच आहे. आपल शहर व छ आहे आप याला 

ब ीस मळालेल आहे आ ण या याम ये जर अशा हलगज पणामुळे लोकांचा गैरसमज होणार 

आहे. माग यावेळेस पण आप याला पेपरला फोटो पहायला मळाले असतील. ते सु दा रोड या 

कडेचे, आतम ये पण  नाह . मेन रोडला कचराकंु डया भरले या याचे फोटो पेपरला आलेले 

होत.े अशा प दतीने ते लोक काम करत असतीलतर मग ते दुस-याना दया, यांनाच का देता. 

यांना काम कर यास ञास होत असेलतर यांना कशाला ठेवता. या झाडूवा या बाया असं 

उ तर देत असतीलतर यांना काढून टाका नाह तर यां या बद या करा. मा या वॉडात पण 

खोदाई झालेल  आहे याचा सु दा रोडारोडा झालेला आहे. नागर कांना ञास होतो काह ंचे 

ऍ सीडट होतात. टु ह लरवाले पडतात, तर  राडारोडा उचल याची यांची जबाबदार  आहे ती 

यांनी करावी.   

मा.रामदास बोकड -  मा.महापौर मॅडम, सव नगरसेवक, मा.सभागृ ह. कच-या या संदभात 

बोलायचजर झालतर आयु त साहेब मी आप याला वनंती करतो क  आप या मु यालयाम ये 
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दंडवते साहेबांकडे आरो याचा कायभार दलेला आहे येक भागावरती यांचा आंकुश आहे क  

नाह  हे बारकाईने प र ण कर याची गरज आहे. आरो य अ धका-यांनी सव भागावरती 

बारकाईने ल  दयायला पाह जे. आरो याचा वषय हा शहराचा मह वाचा वषय आहे. गे या 

मह याम ये मा याकडे ड यूचे चार ते पाच पेशंट सापडले. आप या ड भागाम ये आरो याचे 

जे अ धकार  आहेत यांना आ ह  वारंवार सूचना देतो. या ठकाणी आता झामाताई बोल या, 

शांत शतोळे बोलले. या सं था आहेत या सं थेवरती आप या अ धका-यांचा आंकुश आहे 

का हे पह ल आयु त साहेब आपण तपासून पाह ल पाह ज.े या सं थेचा असणारा मनमानी 

कारभार.  नागर क आ हांला सांगतात क   सकाळी ९ वाजता जी गाडी या ठकाणी जायला 

पाह जे ती गाडी दुपार  ३ ला आ ण ४ ला जात.े नागर कांना सवय लागलेल  आहे क  यांना 

जो वेळ बांधुन दलेला आहे या वेळेलाच गाडी जायला पाह ज ेव या माणे नयोजन हायला 

पाह जे. सांगायला कागदावर आहे क  एका भागात पाच गाडया असतात पण कायवाह त माञ 

एकच गाडी असत.े चार गाडया कुठ गायब असतात हे अ धका-यांनाह  माह त नसतं आ ण 

सं थेलाह  माह त नसतं. या सं थेनी काम घेतल या सं थेची तर एवढ   ह मत झाल  

यांना जर वचारल का रे बाबा कच-या या गाडया नाह त तर तो नगरसेवकांना डायरे ट 

उ तर देतो माझ काम नाह , माझा काम फ त लेबर पुरवायच आहे. बाक च नयोजन करायच 

काम आप या शासनाच आहे. असं काह  आपल शासनाच ठरलेल आहे का. सं थेला काम 

देताना काह  नयम अट  लावले या आहेत का नाह . मनमानी कारभार सं थेवाले करतात. ना 

या याकड एसआय ल  देत ना आरो य अ धकार  ल  देत. शेवट  नगरसेवकांनाच कच-याची 

गाडी आल , नाह  आल , नागर कांचा कचरा घेतला ते नगरसेवकांनाच बघाव लागतं. अ धकार  

माञ पगार घे यापुरत.े आरो या या संदभात सभागृ हाचा कल बघा. केवळ कचरा न 

उचल यामुळे सगळीकडे कचराच कचरा शहराम ये आहे. रोज पेपरला फोटो येतात. एका बाजूने 

आपण ऑवॉड घेतो आ ण एका बाजूने कच-याचे असे. आयु त साहेब मला वनंती करायची 

आहे आपण सं थेवरती बंधन ठेवा आ हांला ते काम करताने ञास होतो. सं थे या लोकांचा 

मनमानी कारभार झालेला आहे आ ण आपले शासन उघडया डोळयानी बघतयं हे मला या 

सभागृ हाम ये ामु याने सांगायच आहे. तर  या वषयी आपण काळजी यावी आ ण 

सं थेवरती आंकुश ठेवा. जेणेक न शहरामधील र यावरती नागर क कचरा टाकणार नाह त 

याची काळजी या.  

मा.राज  जगताप - मा.महापौर मॅडम, सव नगरसेवक, मा.सभागृ ह. खरंतर कच-याची 

प रि थती आमचे पंपळेगुरव आ ण भाग . ५६ आ ण ५७ अशी प रि थती आहे क  ५६ 

आ ण ५७ हा भाग ड म ये येतो आ ण कचरासंकलन जे आहे ते क म ये येत.े ते क म ये 

अस यामुळे इकडचा कचरा तीकड टाकु देत नाह त असं आ हांला वेळोवेळी ऐकायला मळतं. 

कारण दंडवते साहेबांना या वेळेस फोन करावा लागतो यावेळेस कचरा तीकड टाकू दला 
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जातो. तर  आपण ल  दयाव. कचरा कशामुळे एवढा साचतो कारण क म ये 

कचरासंकलनम ये टाकू दला नाह तर असे होत.े आपण पु याचा कचरा पंपर  चंचवड शहरात 

टाकू देत नाह त. आपण एकच आहोत क आ ण ड हे पंपर  चंचवड शहरातच आहेत.  

कचरासंकलन तथ असताना तो आप याला टाकू दला जात नाह  हणून आप याकडे कचरा 

जा त तसाच राहतो. यासाठ  दंडवते साहेब आपण साहेबांशी चचा करा. नगरसेवकांचे काह  

ॉ लेम असतीलतर आ ह  चचा क . तर  ड भागाचा कचरा हा क भागामधील 

कचरासंकलनाम ये यायला पाह ज ेयाची अपण दखल या.  

मा.सुरेश हेञे - मा.महापौर मॅडम, सव नगरसेवक, मा.सभागृ ह.  मला या संदभात एकच 

सुचना करायची आहे क , आप याकडे कच-या या गाडया आहेत याची अव था फार बकट 

आहे. भाग तरावर भरपूर चचा यावर झाले या आहेत. ॅ प कर या या प दतीच काह  

गाडया झाले या आहेत यामुळे सव सद यांची ओरड आहे क  गाडया भागाम ये कचरा 

घे यासाठ  वेळेवर येत नाह त.  अनेक गाडया खराब झाले या आहेत तर  अपण या बजेटम ये 

यासाठ  तरतूद करावी असे मी गावड ेसाहेबांना भाग स मतीम ये सांगीतल होतं. ते मोठया 

गाडया घेणार आहेत. आम याकडे छोटे छोटे र ते आहेत या ठकाणी हे करता येत नसेल याच 

गाडया जावु शकतील अशी प रि थती आहे. परंतु या खरोखर ॅ प झाले या गाडया आहेत 

या ॅ प करा. रोज प नास गाडयामधुन दहा गाडयाच रोडवर असतीलतर कचरा उचलला 

जाणार नाह  हे साहजीकच आहे हणून गाडया घे याक रता आपण याबाबत कायवाह  करावी. 

एवढच मला सांगायच आहे, ध यवाद. 

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर मॅडम, सव नगरसेवक, मा.सभागृ ह. आठरा गाडयांची बॅटर  

चोर  झालेल  आहे. यामुळे पाच दवस गाडया आ हांला मळा या नाह त. ाय हेट 

कंप यावाले बॅटर  चोर  गेल तर दुस-या दवशी बॅटर  फ स करतात आ ण ताबडतोब कामावर 

पाठवतात. आपले पाच दवस झाल,े पह ला न आहे तथ स यूर ट  होत का.  या 

स यूर ट  कडून तु ह  पैसे वसूल केले का. कंवा इ शुर स मधुन ते पैसे वसुल केले का. 

याबाबत ताबडतोब आपण नणय यायला पाह जे आ ण दुस-या दवशी गाडी र यावर यायला 

पाह ज े पण असं होत नाह . आता सांगीत या माणे अनेक गाडया जु या झा या आहेत. 

ाय हर गाडया कशाह  चालवतात. या चांग या कारे चालव यातर जा त दवस टकणार. 

चुक या प दतीने गाडया वापरतात आ ण अशी चोर  हायला नाह  पाह ज.े कारण तथ 

स यूर ट  आहे. एखादया गाडीच समजू शकतो पण आठरा गाडयाची बॅटर  चोर  झालेल  आहे. 

दुसर हणजे या गाडयाना कॉ ॅ ट देताना य याम ये घराघरातला कचरा, र या या साईडने 

झाडू मा न तो उचलला पाह ज.े र याचे कडेला छोटेछोट ढग असतात ते उचलत नाह त. 

आपण झाडू आ ण गटर साफ कर यासाठ  जे कॉ ॅ ट दलेल आहे यांना आपण मनीमम 

वेजेस देतो परंतु ते लोक यांना मनीमम वेजेस देत नाह त. यांना आपण हणतो दहा हजार 
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आहेत.  ऍ यूल  मनीमम वेजेस हणजे ५० ट के कस आहे, पीएफ कॉि यूशन, बोनस 

कॉि यूशन असं जे ए ा ए सेस होते ते ३२ ते ५० ट के असतं. तु ह  जर या मनीमम 

वेजेस वरती ३२ ते ५० ट के नाह  दलतर मग कमचा-यांना कती पैसे मळतात. मनीमम 

वेजेस दहा हजार असेलतर यांना ४५०० हजार ते ५ हजार मळतात. आपण पीएफ 

कॉि यूशन आ ण ऑदर या यासाठ  कॉ ॅ टरला पैसे देत नस यामुळे कॉ ॅ टर मनीमम 

वेजेस देत नाह .  आता यांनी युनीयन जॉईन केलेल आहे. आता यु नयन माफत ते कोटात 

जाणार. आताच आपण १६ कोट ची केस हारलो ५६० कमचा-या या संदभात असेच हे कमचार  

कोटात जातील आ ण परत आप याला बोलन बसेल. यामुळे मला आप याला वनंती आहे क  

मनीमम वेजेस देताना तु ह  दहा हजार देत असालतर तो सहा हजारच देणार. या दहा 

हजारामधुनच तो हे कट ंग करतो, याचे ॉफ ट काढतो आ ण ५० ट के सॅलर  सु दा 

कामगारां या हातात जात नाह . मी आताच सांगतो एका केसम ये आप याला १६ कोट  फरक 

दयावा लागतो आ ण हे सु दा कमचार  यु नयन जॉईन करतात, यु नयन जॉईन के यानंतर 

दोन तीन वषा नंतर असांच सु मकोट आदेश देणार आ ण परत तु हांला भूदड बसणार आहे. 

यामुळे या वषयावरती चचा करा आ ण यो य ते पेमट म ये वाढ करा.  हणजे मनीमम 

वेजेस देवून इ डायरे ट वेजेस दया हणजेच यांना मनीमम वेजेस मळेल.  

मा.अ नता तापक र -  मा.महापौर मॅडम, सव नगरसेवक, मा.सभागृ ह. आजतर आम याकडे 

कच-याची गाडीच आल  नाह . माग यावेळेस तर आठ आठ दवस कच-या या गाडया येत 

न ह या. रोज लोक पो यांनी कचरा भ न ठेवायच.े रोडने कचरा फेकला क  कुञे तथे येतात. 

कच-या या गाडयावा याकड श ी सु दा नाह . माग या ग ल बोळा या या लाईनी आहेत 

तथपयत ती गाडी जात नाह  मेन रोडलाच ती गाडी उभा राहत.े श ी वाजवून या लोकांचा 

कचरातर  घेतला पाह जे. यामुळे लोक कुठतर  लांब कचरा नेऊन टाकतात. आताच झामाताईन 

सांगीतल या माणे वॉडात सु दा झाडूवाले कमी आहेत. जे हा आ ह  वॉडात जात असतो ते हा 

तथ नागर कांची अ रश: नागर कांची ओरड असते क  आम या इकड आठ आठ, पंधरा पंधरा 

दवस झाडूवाले येत नाह त. आ ण आलेतर  यवि थत काम करत नाह त. या मह ला  झाडू 

मारला क  कुठतर  व ांतीला बसतात. नागर कांनी सांगीतल ईथ झाडू मारायचा राह लातर ते 

यांना उलट उ तर देतात.  अशी आपल  प रि थती आहे.  पुण शहराचा कच-या या बाबतीत 

खुप मोठा ॉ लेम झालेला आहे. कच-या या गाडया दोन दोन दवस चार चार दवस येत 

नाह त या रे यूलरतर  चालू करा यात एवढ मी सांगत ेआ ण थांबत.े  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१           तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमत ेमा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

         ------ 
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मा.नंदा ताकवणे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

ठराव मांक – ८३३           वषय मांक -४ 

दनांक – १८/३/२०१६           वभाग  - मा.आयु त   
 
    संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/ प.ंगुरवाटे- 
                   ८/६८८६/२०१५, द.०१/१०/२०१५ 

          २) मा.शहरसुधारणा स मती ठ. . ५२ द.१६/०२/२०१६    
 
       मौजे पंपळे गुरव भागाची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 

यांचेकडील अ धसुचना .TPS/1893/1276/CR-1974/93/UD-13 द. १८ स टबर १९९५ अ वये 

शासनाकडून मंजूर करणेत आल  आहे.  सदर वकास योजनेनुसार मौजे पंपळे गुरव येथील 

स.नं.७९ पैक  व ८० पैक  जागेत  आर ण .३५६,  “ ाथ मक शाळा व तार ”  ता वत 

केलेले आहे.  सदरचे आर ण डी.पी. रपोटनुसार सुमारे १५००.०० चौ.मी. े ावर आहे.  

य ात मंजूर वकास आराखडयात  दश वलेनुसार सदरचे े  सुमारे २५००.०० चौ.मी. 

े ावर असून यापैक  ५००.०० चौ.मी. े ावर शाळा वक सत आहे. सदर आर णाचे 

जागेपैक  सुमारे ९००.०० चौ.मी. े  ट.डी.आर. या बद यात महानगरपा लके या ता यात 

स यि थतीत आलेले आहे. ता यात नसले या े ावर अन धकृत बांधकामे आहेत. 

आर णाचे उव रत े  ट.डी.आर. कंवा खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा करणे या 

बद यात महानगरपा लके या ता यात मळणेकर ता य न करणेत आलेले आहे. सदर 

आर ण वक सत करणे आव यक अस याबाबत था नक त नधी या वभागाकडे मागणी 

कर त आहे.  यामुळे उव रत े  भूसंपादनाने संपाद त करता येवु शकत.े  यामुळे सदर 

आर ण पूणपणे वक सत करता येईल.  क  शासनाने  “ The Right to fair compensation 

and Transparency in land acquisition, Rehabilitation Resettlement Act 2013 ” हा नवीन 

भूसंपादन कायदा तयार केला असून द. १ जानेवार  २०१४ पासून सदर कायदा अंमलात 

आला आहे.  तर  उपरो त ता वत आर णाखाल ल जमीन महारा  ादे शक व 

नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ व नवीन भूसंपादन कायदा अ वये संपादन 

करणेकामी सदर आर णाचा भूसंपादन ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस 

मा यता देणेत येत आहे.   

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमत ेमा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

         ------ 
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मा.नंदा ताकवणे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   
 
ठराव मांक – ८३४           वषय मांक - ५ 

दनांक – १८/३/२०१६           वभाग  - मा.आयु त   

         संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील   
                  जा. . नवडणुक/१/का व/४६/२०१६ द.२०/०२/२०१६ 
 
      मा.रा य नवडणूक आयोग, महारा  यां याकडील पञ . माजअ-२०१५/ . .५/का-१० 

दनांक १४/१२/२०१५ तसेच मा. मा हती व जनसंपक अ धकार  रा य नवडणूक आयोग 

यांचेकडील पञ . माजअ-२०१५/ . .५/का-१० दनांक ०८/०१/२०१६ पञा वये भारत नवडणूक 

आयोग व रा य नवडणूक आयोग यांचे काय ेञ, अ धकार श ती व दजा इ. बाबत मा हती 

कळ वल  आहे. 

 मा.रा य नवडणूक आयु त यां या आदेशानुसार सदर पञ माननीय लोक त नधीना 

(खासदार/आमदार) पञ पाठ व यात आलेले आहे. सदर पञाम ये वषयासंदभात था नक 

वरा य सं थां या नवडणुका लोकसभा / वधानसभे माणे नभय, मु त व पारदशक 

वातावरणात पार पाड यासाठ  १९९२ म ये भारतीय सं वधानाम ये दु ती क न येक 

रा याम ये वतंञ रा य नवडणूक आयोग कायरत आहे. 

 मा.सव च यायालया या नर नराळया नकालानुसार ( ामु याने सि हल अ पल 

मांक-५७५६/२००५ ी. कशन संग तोमर व द अहमदाबाद महानगरपा लका व इतर) रा य 

नवडणूक आयोगाने दलेले आदेश व सूचनांची अंमलबजावणी करणे रा य शासनावर 

बंधनकारक आहे, असे असताना भारत नवडणूक आयोग व रा य नवडणूक आयोग यांचे 

काय ेञ, अ धकार , श ती  व दजा इ याद बाबत लोकां या मनाम ये सं म आहे. हणून 

या वषयी या काह  ठळक मु ांबाबत व तुि थतीवर नमूद पञाम ये नमुद कर यात येत आहे. 

 भारत नवडणूक आयोग व रा य नवडणूक आयोग यांचे काय ेञ, अ धकार, श ती व 

दजा इ याद ंबाबतचे पञ मा.नगरसद यां या मा हतीसाठ  सदरचा वषय ठेवणेत आला. 

मा.सुमन नेटके-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

(मा.डॉ.यशवंत माने (सहा.आयु त) यांनी मा.रा य नवडणूक आयोग यांचे स चव मा. दप यास 

यांचे पञाचे वाचन केल.े)   

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

         ------ 
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मा.नंदा ताकवणे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े   
 
ठराव मांक – ८३५           वषय मांक - ६ 

दनांक – १८/३/२०१६           वभाग  - मा.आयु त   
 
          संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील   
                   जा. .आरो य/२/का व/१४४/२०१६ द.०८/०३/२०१६ 
 
 देशातील सव शहरां मधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य मळावे या 

कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा 

उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनान े व छ भारत अ भयान संपूण देशाम ये 

राब व याची घोषणा द.२/१०/२०१४ पासून केलेल  आहे. महारा  शासनाने देखील क  

शासना या “ व छ भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अ भयान 

(नागर )” राब वणेबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन नणय . वभाअ/२०१५/ 

. .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या अ भयानाचे अनुषंगाने 

क  व रा य शासनाचे ह याची र कम (अनुदान) . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४ 

द.१४/८/२०१ अ वये नगत करणेत आलेल   आहे.  

        सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  

यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु त करणे (Open 

Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ नुसार पंपर  

चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अ भयानांतगत वैय तीक शौचालय 

उभारणी कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे.  नगर वकास वभाग मं ालय, मु ंबई -३२ 

यांचे कडील ा त प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग 

द.१७/८/२०१५अ वये सदर अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून खाल ल 

माणे अनुदान ा त झाले आहे. 

व छ महारा  अ भयान (नागर )  क शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 

 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि तक घरगुती शौचालय ८४,९६,०००/- १,१७,५७,०००/- 
२ सामुदा यक शौचालय ३४,६७,०००/- ८,०९,०००/- 

३ 
व छ महारा अ भयानाचे 
ँ डंग (मा हती, श ण व 

५,९०,०००/- १,३७,०००/-    
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सार आ ण जन जागृ ती) 
४ मताबांधणी १,५०,०००/- ३४,०००/- 
५ एकूण १,२७,०३,०००/- २७,३७,००० /- 

  
क शासन व रा य शासन 
एकूणअनुदान  

२,५४,४०,०००/- 

      वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  

८०००/- , रा य शासनाचे र. . ४०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैयि तक घरगुती 

शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 

               यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनांक २९/२/२०१६ अखेर   प  "अ " 

माणे कामकाज झालेले आहे.शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, दनांक 

१९/११/२०१५  अ वये "नागर  था नक वरा य सं थांमधील व छ महारा  अ भयान (नागर ) 

या अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब संबं धत नागर  था नक वरा य सं थे या येक 

म ह या या सव साधारण सभे या वषय सूचीवर कायम व पी समावेश क न या वषयाचा 

स व तर आढावा सव साधारण सभेम ये घे यात यावा " अस े कळ वलेले आहे. 

          व छ महारा  अ भयान ( नागर  ) अंतगत महापा लकेने दनांक २९/२/२०१६ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 

                                                                       प  “अ” 

महानगरपा लकेचेनाव 
पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका 

 

शेरा 
िज हा पुणे  
वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटुंबांची सं या 
३६८६  

क  शासनाचे “ व छ भारत अ भयान” या संकेत 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची 
सं या  

३२३८  

मंजूर अजाची एकूण सं या १७५८  
बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक 
घरगुतीशौचालय 

९१४  

बांधकाम पूण झाले या वैयि तक घरगुती ४१७  
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   सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.   

मा.मंदा आ हाट -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

         ------ 

मा.नंदा ताकवणे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   
 
ठराव मांक – ८३६           वषय मांक - ७ 

दनांक – १८/३/२०१६           वभाग  - मा.नगरस चव    
 
                             मा. वधी स मती   

 

                         अ) द.५/२/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

             ब) द.२५/२/२०१६ चा सभावृ तातं कायम करणेत येत आहे. 
                                 

मा.मंदा आ हाट  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

शौचालयांची सं या शौचालय 

बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदा यक शौचालय ६२ सीटस  

नगत करणेत आलेला 
प हलाह ता 

१५७७ लाभाथ  
GOI+GOM=९४.६२ लाख 

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB          =३१.५४ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण१२६.१६लाख  
नगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ता 
१४८  लाभाथ  GOI+GOM=८.८८लाख 

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB      =२.९६ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण११.८४ लाख  
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      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

         ------ 

मा.नंदा ताकवणे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   
 
ठराव मांक – ८३७           वषय मांक - ८ 

दनांक – १८/३/२०१६           वभाग  - मा.नगरस चव 
 

मा.म हला व बालक याण स मती    
 

           अ) द.२७/१/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे 

     ब) द.१०/२/२०१६ व द.१८/२/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  

मा.मंदा आ हाट  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

         ------ 

मा.नंदा ताकवणे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े   
 
ठराव मांक – ८३८           वषय मांक - ९ 

दनांक – १८/३/२०१६           वभाग  - मा.नगरस चव 
 
                           मा.शहर सुधारणा स मती   
 
           अ) द.२/२/२०१६ व द.४/२/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   
 

मा.मंदा आ हाट  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

         ------ 
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मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े   
 
ठराव मांक – ८३९             वषय मांक - १० 

दनांक – १८/३/२०१६             वभाग  - मा.नगरस चव  
 
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती    
                                                  

                          अ)  द.३/२/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.     

                ब) द.१७/२/२०१६ चा सभावृ तातं कायम करणेत येत आहे.     

मा.मंदा आ हाट  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

         ------ 

मा.भारती फारांदे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े   
 
               वषय मांक - ११ 

दनांक – १८/३/२०१६             वभाग  - मा.आयु त 
 
        संदभ -  १) मा. शांत शतोळे, मा. करण मोटे  यांचा ताव. 
                २) मा. क भाग स मती सभा द.२/३/२०१६ ठराव .१६४ 

                ३) मा. ेञीय अ धकार  यांचे जा. .क /ेका व/४५/२०१६  

                                 द.८/३/२०१६     

  पंपर  चंचवड शहराचे जु या ह ीची सुधा रत वकास योजना शासनाने द.१८/९/१९९५ 

रोजी या अ धसूचने वारे मंजुर केल.सदर वकास योजनेत मौज ेसांगवी येथील स.नं.८३ पैक  व 

८४ पैक  मधील े  काह  भाग अि त वातील र यातील असून उव रत े  नवासी वभागात 

समा व ठ आहे.तसेच सदर े ाचा काह  भाग नद या नळया व लाल पूर रेषेने बाधीत 

आहे.सदर जागा मु ंबई-पुणे र यांपासून साधारणपणे १-२ क.मी.अंतरावर आहे.सदर नवासी 

वभागातील जागा सदयि थतीत अ वक सत मोकळी आहे.सदर जागा पुणे व पंपर चंचवड 

शहरा या म यवत  ठकाणी आहे या ठकाणी सट  ले हलची काह  सु वधा नाग रकांना वक सत 

करणे संयुि तक ठरेल व नाग रकांना सोईची होणार आहे. 
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       सांगवी येथील सदरचे े  हे १८.०० मीटर ं द चे र या या लगत आहे.सदर जागा 

महापा लका उपयोगासाठ  व खुले डा संकुल ( Open Sports Complex)योजनासाठ  आर त 

के यास शहरातील सव नाग रकांना म यवत  अशी सट  ले हलची सु वधा उपल ध क न देणे 

श य होईल. तसेच शहरातील हजारो नाग रकांनी या ठकाणी व वध उप मांम ये सहभाग 

घेतला आहे. 

       सदर जागेवर ल उ तर-द ण असणा-या १८ मी. ं द चे र यालगत शासना या पाटबंधारे 

वभागाचे इमारतीचे उ तर दशेस इमारतीलगत पासून पाटबंधारे वसाहतीचे पंप हाऊसची जागा 

व इतर  मोकळया जागेत थलांतर त क न घेणेसह व या ठकाणी होणा-या मोकळया जागेसह 

या जागेलगत पुव-पि चम असा र ता व असणा-या ना यालगतची अंदाजे १८ एकर मोकळया 

जागेत नाग रकांना अ यंत उपयु त होईल अशा व पाची आर णे असणे व वक सत करणे 

अशी मागणी आहे. 

       हणुन पंपर  चंचवड महापा लके या सुधा रत मंजुर वकास योजनेतील मौजे सांगवी 

येथील स.नं.८३ पैक  व ८४ पैक  सुमारे १८ एकर मोकळया जागेत सावज नक योजनासाठ  

आर णे ता वत कर यास महापा लका उपयोगासाठ  व खुले डा संकुल ( Open Sports 

Complex) या योजनासाठ  आर त कर यास महारा  ादे शक व नगररचना 

अ ध नयम,१९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदलाची कायवाह  पुण क न फेरबदलाचा ताव 

शासनास सादर कर याकामी आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास 

मा यता देणेत येत आहे.  

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  चंचवड 

मनपा या ह ीतील मौजे सांगवी येथील स ह . ८३ व ८४ मधील जागेत (सुमारे १८ एकर) 

म. ा.व न.अ. १९६६ चे कलम ३७ नुसार महापा लका योजनासाठ , खुले डा संकूल (Open 

Sports Complex)  तसेच लब हाऊसचे योजनासाठ  फेरबदल हावा. तसेच पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेचे जु या ह ीबाबत ता वत असणा-या सुधा रत वकास आराखडयाम ये 

मनपा शासनाने सदर जागेवर ल महापा लका उपयोगासाठ , खुले डा संकुल व लब हाऊस 

कर ता PLU म ये समावेश करणेस मा यता देणेत यावी.   

मा.राजू मसाळ – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.राज  जगताप -   मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मौजे पंपळे गुरव 

येथील स.नं. ४४, ४५ व ४६ पैक  जागेत मंजुर वकास योजनेतील आर ण . ३४४ अ पाकचे 

(उ यान) आर ण आहे सदर आर णा या जागवेर स.नं. ४४ पैक  जागेत वकास योजना 

मंजूर होणेपुव ची घरे आहेत. सदर घरे सवसामा य कामगार वगाची आहेत. सदरचे आर ण 
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संपुणपणे वक सत के यास येथील नाग रकांना व था पत (बेघर) हो याची वेळ येईल. सदर 

आर णापैक  उपल ध मोकळी जागा ब-याच माणात आहे. 

 तर  स.नं. ४४ पैक  जागेत सुमारे १२ ते १५ कुटंूबाचे ेञ व यांना जाण-ेयेणेसाठ  

आव यक र ता सोडून उव रत जागेत आर णाचा वचार करावा. तसेच सदरचे ेञ नवासी 

वभागात समा व ट करणेकामी महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ कलम ३७ 

नुसार फेरबदल करणेकामी हरकती व सुचना मागवून अं तम नणय घेणेकामी सदरचा वषय 

पुढ ल कायवाह क रता व शासनास ताव सादर करणेक रता मा.आयु त प.ं च.म.न.पा. यांना 

अ धकार दान करणेस मा यता देणेत यावी.  

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकार या आहेत. 

 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
   
ठराव मांक – ८४०                                       वषय मांक - ११ 

दनांक – १८/३/२०१६             वभाग  - मा.आयु त 
 
        संदभ -  १) मा. शांत शतोळे, मा. करण मोटे  यांचा ताव. 
                २) मा. क भाग स मती सभा द.२/३/२०१६ ठराव .१६४ 

                ३) मा. ेञीय अ धकार  यांचे जा. .क /ेका व/४५/२०१६  

                                 द.८/३/२०१६     

पंपर  चंचवड शहराचे जु या ह ीची सुधा रत वकास योजना शासनाने द.१८/९/१९९५ 

रोजी या अ धसूचने वारे मंजुर केल.सदर वकास योजनेत मौज ेसांगवी येथील स.नं.८३ पैक  व 

८४ पैक  मधील े  काह  भाग अि त वातील र यातील असून उव रत े  नवासी वभागात 

समा व ठ आहे.तसेच सदर े ाचा काह  भाग नद या नळया व लाल पूर रेषेने बाधीत 

आहे.सदर जागा मु ंबई-पुणे र यांपासून साधारणपणे १-२ क.मी.अंतरावर आहे.सदर नवासी 

वभागातील जागा सदयि थतीत अ वक सत मोकळी आहे.सदर जागा पुणे व पंपर चंचवड 

शहरा या म यवत  ठकाणी आहे या ठकाणी सट  ले हलची काह  सु वधा नाग रकांना वक सत 

करणे संयुि तक ठरेल व नाग रकांना सोईची होणार आहे. 

       सांगवी येथील सदरचे े  हे १८.०० मीटर ं द चे र या या लगत आहे.सदर जागा 

महापा लका उपयोगासाठ  व खुले डा संकुल ( Open Sports Complex)योजनासाठ  आर त 

के यास शहरातील सव नाग रकांना म यवत  अशी सट  ले हलची सु वधा उपल ध क न देणे 

श य होईल. तसेच शहरातील हजारो नाग रकांनी या ठकाणी व वध उप मांम ये सहभाग 

घेतला आहे. 
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       सदर जागेवर ल उ तर-द ण असणा-या १८ मी. ं द चे र यालगत शासना या पाटबंधारे 

वभागाचे इमारतीचे उ तर दशेस इमारतीलगत पासून पाटबंधारे वसाहतीचे पंप हाऊसची जागा 

व इतर  मोकळया जागेत थलांतर त क न घेणेसह व या ठकाणी होणा-या मोकळया जागसेह 

या जागेलगत पुव-पि चम असा र ता व असणा-या ना यालगतची अंदाजे १८ एकर मोकळया 

जागेत नाग रकांना अ यंत उपयु त होईल अशा व पाची आर णे असणे व वक सत करणे 

अशी मागणी आहे. 

       हणुन पंपर  चंचवड महापा लके या सुधा रत मंजुर वकास योजनेतील मौजे सांगवी 

येथील स.नं.८३ पैक  व ८४ पैक  सुमारे १८ एकर मोकळया जागेत सावज नक योजनासाठ  

आर णे ता वत कर यास महापा लका उपयोगासाठ  व खुले डा संकुल ( Open Sports 

Complex) या योजनासाठ  आर त कर यास महारा  ादे शक व नगररचना 

अ ध नयम,१९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदलाची कायवाह  पुण क न फेरबदलाचा ताव 

शासनास सादर कर याकामी आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड मनपा या ह ीतील मौजे सांगवी येथील स ह 

. ८३ व ८४ मधील जागेत (सुमारे १८ एकर) म. ा.व न.अ. १९६६ चे कलम ३७ नुसार 

महापा लका योजनासाठ , खुले डा संकूल (Open Sports Complex)  तसेच लब हाऊसचे 

योजनासाठ  फेरबदल हावा तसेच  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे जु या ह ीबाबत 

ता वत असणा-या सुधा रत वकास आराखडयाम ये मनपा शासनाने सदर जागेवर ल 

महापा लका उपयोगासाठ , खुले डा संकुल व लब हाऊस कर ता PLU म ये समावेश 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ४४, ४५ व ४६ पैक  

जागेत मंजुर वकास योजनेतील आर ण . ३४४ अ पाकचे (उ यान) आर ण आहे सदर 

आर णा या जागेवर स.नं. ४४ पैक  जागेत वकास योजना मंजूर होणेपुव ची घरे आहेत. सदर 

घरे सवसामा य कामगार वगाची आहेत. सदरचे आर ण संपुणपणे वक सत के यास येथील 

नाग रकांना व था पत (बेघर) हो याची वेळ येईल. सदर आर णापैक  उपल ध मोकळी जागा 

ब-याच माणात आहे. 

 तर  स.नं. ४४ पैक  जागेत सुमारे १२ ते १५ कुटंूबाचे ेञ व यांना जाण-ेयेणेसाठ  

आव यक र ता सोडून उव रत जागेत आर णाचा वचार करावा. तसेच सदरचे ेञ नवासी 

वभागात समा व ट करणेकामी महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ कलम ३७ 

नुसार फेरबदल करणेकामी हरकती व सुचना मागवून अं तम नणय घेणेकामी सदरचा वषय 

पुढ ल कायवाह क रता व शासनात ताव सादर करणेक रता मा.आयु त प.ं च.म.न.पा. यांना 

अ धकार दान करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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        अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

         ------ 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े   
 
               वषय मांक - १२ 

दनांक – १८/३/२०१६             वभाग  - मा.आयु त 
 
          संदभ – १) मा.आयु त यांचेकडील जा. .ना वयो/२/का व/१५१/२०१६  

                    द.१६/३/२०१६  

                 २) मा.आयु त यांचेकडील जा. .ना वयो/२/का व/१५२/२०१६  

                    द.१६/३/२०१६  
 
   पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध 

कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात. याम ये इ. १० वी १२ वी या गुणवंत 

वदया याना ब ीस र कम योजना कायाि वत आहे. मा.महापा लका सभा ठराव . ६०७ 

द.२०/११/२०१४ अ वये पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीत राहणा-या व पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका ह ीतील खाजगी मा यता ा त वदयालयातील इ. १० वी १२ वी या 

वदया याना खाल ल माणे ब ीस र कम दे यात येत.े 

१. इ. १० वी म ये ८५% ते ९०% गुण ा त वदयाथ  र. .१००००/- 

२. इ. १० वी म ये ९०% पे ा जा त गुण ा त वदयाथ  र. .१५०००/- 

३. इ. १२ वी म ये ८५% पे ा जा त गुण ा त वदयाथ  र. . १००००/- 

  परंतु या योजने या मंजूर धोरणानुसार जे वदयाथ  पंपर  चंचवड महानगरपा लका  

ह ीत  वा त यास आहेत  परंतु  श णासाठ   पंपर   चंचवड महानगरपा लका ह ीबाहेर ल 

शाळेत जात आहेत असे वदयाथ  या योजनेत लाभापासून वं चत रहात आहेत. हे गुणवंत 

वदयाथ  लाभापासून वं चत राहू  नये हणून जे वदयाथ  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

ह ीत वा त यास असून पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची व यालये वगळता इतर कोण याह  

वदयालयात श ण घेत असले या इ. १० वी १२ वी या व या याना या योजनेचा लाभ 

दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.आशा शडगे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या ह ीबाहेर शाळेत श ण घेत असलेले जे वदयाथ  आहेत सन २०१५-१६ या 

आथ क वषात यांनी अज केला आहे यांना सु दा या योजनेचा लाभ मंजूर क न अथसहा य 

दे यात यावे. 
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मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आताचा जो वषय 

दलेला आहे तो पु यातील लोकांना कंवा पुणे िज हयातील लोकांसाठ  तर नाह नां हा. आताचा 

१ के चा वषयच तो आहे.  

मा. शांत खांडकेकर (सहा.आयु त) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा 

जो वषय १ के खाल  आला आहे. आप याकडे जो मुळ ठराव झाला होता याला अमे डमट 

आपण सुचवलेल  आहे. पीसीएमसी ह ी या बाहेर या या कुल आहेत या याम ये जे 

श ण घेणारे वदयाथ  होते यां यासाठ  आप याला ह  योजना ए सटेन कर यासाठ  आपण 

हा १ के खालचा ताव सादर केलेला आहे. परंतु यावेळेला आपण हा असा ताव 

ठेव यानंतर माग या अपाञ अजाना लागू करायचा असेलतर आ ह  शासन हणून देवू शकत 

नाह , उपसूचना द यास क .      

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहब, स मा.सभागृ ह. वषय अतीशय 

चांगला आहे, पंपर  चंचवड शहरात या वशेषत: रोख र कमा या द या याम ये अशी एक 

जाणीव झाल  क , कुठ याह  शाळेत असलातर  याला गुण अतीशय चांगले आहेत जो 

आप या ब ीस पाञ झालेला आहे तो आपला मतदार आहे, शहराचा नागर क आहे तो या 

ब ीसापासून वंचीत राह ला यामुळे मी अतीशय चांग या कारची सुचना आहे. 

 मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  चंचवड मनपा ह ीबाहेर ल शाळेत श ण घेत 

असले या या व या यानी सन २०१५-१६ या आ थक वषात लाभ मळणेकामी अज केलेला 

आहे. यांना सु दा या योजने या मंजूर धोरणानुसार ब स र कमेचा लाभ मळणेस मा यता 

देणेत यावी तसेच सदर योजनेम ये अजदार वदया याना पाञ क न घेणे, न याने अज घेवून 

मनपा ह ीतील वदया याना व ह ीबाहेर ल वदया याना पाञ क न येणा-या य  खचास व 

पु हा या तातडीने राब वणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  
 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ८४१       वषय मांक - १२ 

दनांक – १८/३/२०१६            वभाग  - मा.आयु त 
 
          संदभ – १) मा.आयु त यांचेकडील जा. .ना वयो/२/का व/१५१/२०१६  

                   द.१६/३/२०१६  

                २) मा.आयु त यांचेकडील जा. .ना वयो/२/का व/१५२/२०१६  

                   द.१६/३/२०१६  
 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध 

कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात. याम ये इ. १० वी १२ वी या गुणवंत 

वदया याना ब ीस र कम योजना कायाि वत आहे. मा.महापा लका सभा ठराव . ६०७ 

द.२०/११/२०१४ अ वये पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीत राहणा-या व पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका ह ीतील खाजगी मा यता ा त वदयालयातील इ. १० वी १२ वी या 

वदया याना खाल ल माणे ब ीस र कम दे यात येत.े 

१. इ. १० वी म ये ८५% ते ९०% गुण ा त वदयाथ  र. .१००००/- 

२. इ. १० वी म ये ९०% पे ा जा त गुण ा त वदयाथ  र. .१५०००/- 

३. इ. १२ वी म ये ८५% पे ा जा त गुण ा त वदयाथ  र. . १००००/- 

  परंतु या योजने या मंजूर धोरणानुसार जे वदयाथ  पंपर  चंचवड महानगरपा लका  

ह ीत  वा त यास आहेत  परंतु  श णासाठ   पंपर   चंचवड महानगरपा लका ह ीबाहेर ल 

शाळेत जात आहेत असे वदयाथ  या योजनेत लाभापासून वं चत रहात आहेत. हे गुणवंत 

वदयाथ  लाभापासून वं चत राहू  नये हणून जे वदयाथ  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

ह ीत वा त यास असून पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची व यालये वगळता इतर कोण याह  

वदयालयात श ण घेत असले या इ. १० वी १२ वी या व या याना या योजनेचा लाभ 

दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड मनपा ह ीबाहेर ल शाळेत श ण घेत 

असले या या व या यानी सन २०१५-१६ या आ थक वषात लाभ मळणेकामी अज केलेला 

आहे. यांना सु दा या योजने या मंजूर धोरणानुसार ब स र कमेचा लाभ मळणेस मा यता 

देणेत येत आहे तसेच सदर योजनेम ये अजदार वदया याना पाञ क न घेण,े न याने अज 

घेवून मनपा ह ीतील वदया याना व ह ीबाहेर ल  वदया याना पाञ क न येणा-या य  

खचास व पु हा या तातडीने राब वणेस मा यता देणेत येत आहे.   

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

           -----     
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मा.महापौर- सवाचे आभार मानून आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 
                

            
 
 
                                           

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  – ४११०१८ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/१५४/१६ 
दनांक – ७/४/२०१६          
                                

                                                                                        
            नगरस चव 

          पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                       पंपर  – ४११ ०१८. 

 
   

त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
    कायवाह साठ  रवाना.                                                            

  

                                                                                             

              

                               
                                                                           
 
 
                                                                                          
                                                                                       
 
   
 

 

 


