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

कायप का मांक – १९ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.७.२०१८                         वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जुल ै- २०१८ ची मा.महापािलका सभा शु वार 
द.२०.७.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा.महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 
च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत 
होते.  

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.अ नी संतोष जाधव 
७) मा.सार का िशवाजी स ते 
८) मा.राहुल गुलाब जाधव 
९) मा.वसंत भाकर बोराटे 
१०) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
१२) मा.डोळस वकास ह र ं  
१३) मा.उंडे ल मण ध डू 
१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
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१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
१८) मा.बारसे यांका वण 
१९) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 
२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 
२२) मा.लांडगे र व ल मण 
२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२४) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 
२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  
२७) मा. अॅड. िनतीन ाने र लांडगे 
२८) मा.सावळे िसमा र वं  
२९) मा.ल ढे न ता योगेश 
३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
३१) मा.लांडे व ांत वलास 
३२) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३३) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 
३४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३५) मा.समीर मोरे र मासुळकर 
३६) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
३७) मा.केशव हनुमंत घोळवे 
३८) मा.मंगला अशोक कदम 
३९) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
४०) मा.अ नी िभमा बोबडे 
४१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
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४२) मा.संजय बबन नेवाळे 
४३) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४४) मा.भालेकर वण महादेव 
४५) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
४६) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
४७) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४८) मा.घोलप कमल अिनल 
४९) मा.उ म काश कदळे 
५०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
५१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
५२) मा.जावेद रमजान शेख 
५३) मा.यादव मीनल वशाल 
५४) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
५५) मा.राजू िमसाळ 
५६) मा.बाबर शिमला राज ू
५७) मा.अिमत राज  गावडे 
५८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
५९) मा.खानोलकर ा महेश 
६०) मा.भ डवे संिगता राज  
६१) मा.ढाके नामदेव जनादन  
६२) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
६३) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
६४) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 
६५) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६६) मा.अपणा िनलेश डोके 
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६७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
६८) मा.गावडे राज  तानाजी 
६९) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
७०) मा.जय ी वसंत गावडे 
७१) मा.कोमल दपक मेवानी 
७२) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
७३) मा.सुल णा राजू धर 
७४) मा.शाम गणपतराव लांडे 
७५) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
७६) मा.योगेश मंगलसेन बहल 
७७) मा.कदम िनक ता अजुन 
७८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
७९) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८०) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८१) मा.नढे वनोद जयवंत 
८२) मा.पाडाळे िनता वलास 
८३) मा.काळे उषा दलीप 
८४) मा.कोकणे संतोष अंकुश 
८५) मा.पवार मिनषा मोद 
८६) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
८७) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े
८८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८९) मा.बारणे माया संतोष 
९०) मा.िनलेश हरामण बारण े
९१) मा.वाघमारे अ नी व म 
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९२) मा.दशले रेखा राजेश 
९३) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९४) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
९५) मा.ममता वनायक गायकवाड 
९६) मा.कामठे तुषार गजानन 
९७) मा.च धे आरती सुरेश 
९८) मा.क पटे सं दप अ ण 
९९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
१००) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
१०१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
१०२) मा.कुटे िनमला संजय 
१०३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
१०४) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
१०५) मा.कदम शिशकांत गणपत 
१०६) मा.बनसोडे राजू व नाथ 
१०७) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१०८) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
१०९) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 
११०) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१११) मा.राजापुरे माधवी राज  
११२) मा.नवनाथ द ू जगताप 
११३) मा.संतोष बबन कांबळे 
११४) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
११५) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
११६) मा. वाबळे संजय म हारराव   
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११७) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
११८) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 
११९) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 
१२०) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  

यािशवाय मा. वण आ ीकर- .अित र  आयु  (१), मा. दलीप गावडे- .अित र  
आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.डॉ.अिनल रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , 
मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, , 
मा.झगडे, मा.खोत, मा.दुरगुडे, मा.राऊत -सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.िशंदे 
– शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण- मु य मा हती व तंञ ान 
अिधकार ,   मा.सवणे, मा.कुलकण , मा.कांबळे, मा.ग टूवार, मा.भोसले, मा.घुबे, मा.पवार, 
मा.सुपेकर-कायकार   अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-पशुवै क य अिधकार , मा.दांगट- शासन 
अिधकार  व मा.माने-पीएमपीएमएल  हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते. 

मा.महापौर- मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक, स मा. नगरसे वका, सव अिधकार   वग, 
प कार बंध,ू नागर क  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  
येत  आहे.  

मा. वलास म डगेर  – मा. महापौर, उ राखंडम ये बस दर त कोसळून झाले या 
अपघाताम ये ४७ वाशांचे िनधन, आंबेजोगाईमधील २ वारकर  म हलांचे मोशी येथे 
झाले या अपघाताम ये िनधन, मुंबई-पुणे महामागावर काला फाटा येथे झाले या 
अपघाताम ये िचंचवड या ९ वाशांचे िनधन तसेच दादा जे.पी.वासवानी-साधु वासवानी 
िमशनच े मुख आ या मक गु , रटा भादुर - ये  अिभने ी, संकेत उ हास भोईर, िसताराम 
मा ती भोईर, ठुब े दपक भालचं -म.न.पा.चे त कालीन कायकार  अिभयंता, भाऊसाहेब वाघेरे, 
पुंडिलक वाघेरे, कौस या जाधव, ीरंग काटे-दापोड , महादेव लांडगे-साम जक कायकत, नानाभाऊ 
ता हाणे, ठकूबाई ह र ं  ढोरे, वजयमाला ल मण पाट- ी संभाजी पाट, मु य िल पक, मनपा 
यां या मातो ी यांचे दु :खद िनधन झा याने यांना दांजली अपण करणेत यावी अशी 
सूचना मी मांडतो.  
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        आ या मक गु  दादा जे.पी. वासवानी यांचे बाबतीत बोलायचे हटले तर यांचा 
ज म १९१८ साली झाला. ते ९९ वषाचे होते. खर हणजे ते चालते फरते संत होते.  
स चाई या र यावर चाल याचा यांनी कायम संदेश दला. यां यामुळे २५ न हेबर 
जगाम ये शाकाहार  दवस हणून साजरा केला जात होता. यांनी सव ाणीमा ांवर कायम 
ेम करा असा ते संदेश कायम देत रा हले. दादा नेहमी प ांना रोज दाना टाकून खायची 

सोय  वत: कर त होते. येकांने मानवतेची सेवा करा हा संदेश कायम व पी देत रा हले. 
कोणाशी ह  ेम आदर भावनेने वागा हाह  संदेश कायम व पी देत रा हले. यांनी 
जीवनाम ये १०० पे ा जा त व वध कारची पु तके िलह ले. कायम मुलगी िशकली पा हजे 
हा संदेश यांचा असायचा. मुलगी िशकली तर यांच संपुण कुटंूब घर, प रवार सुिश त 
होऊ शकते अशा कारचा संदेश  यांचा  असायचा. यांनी सवाना चांगले िश ण िमळावे 
यासाठ  खूप  मोठयामोठया माणाम ये ब-याच ठकाणी  शाळा  सु  करायचा य  यांनी 
केला. वासवानी िमशनचे अनेक सटस जगाम ये उघडले. याम ये अनेक रा ाम ये यां या 
िमशनचे सटस आहेत. यामुळे अमे रकेसार या रा ाम ये सु दा यां या सटरचे काम 
चालते. अशा कारचे थोर संत आ या मक जे.पी. वासवानी यांचे अ पशा आजाराने दु :खद 
िनधन झाल. यांना भावपूण दांजली अपण करणेत यावी. ह  दांजली वा ह यानंतर  
१५ िमिनटांसाठ  ह  सभा तहकूब करणेत यावी अशा सूचना मी मांडतो.  

मा. बाबासाहेब भुवन -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
मा. महापौर - सवानी दांजली वाह यासाठ  दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा.महापौर-  आजची सभा शु वार द.२०/७/२०१८ रोजी दुपार  २.३० पयत तहकूब करणेत 
येत आहे.            
      ----- 
     
 

  (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                                  महापौर 
                                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                    पंपर  -४११ ०१८.     
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – १९ 
सभावृ ांत 

( द.२०/७/२०१८ ( द.ु२.०० वा.) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २०.७.२०१८                          वेळ – दुपार  २.३० वाजता 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची दनांक २०.७.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजताची 
तहकूब मा.महापािलका सभा शु वार दनांक २०.७.२०१८ रोजी दुपार  २.३० वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत 
करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.अ नी संतोष जाधव 
७) मा.सार का िशवाजी स ते 
८) मा.राहुल गुलाब जाधव 
९) मा.वसंत भाकर बोराटे 
१०) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
१२) मा.डोळस वकास ह र ं  
१३) मा.उंडे ल मण ध डू 
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१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
१८) मा.बारसे यांका वण 
१९) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 
२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 
२२) मा.लांडगे र व ल मण 
२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२४) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 
२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  
२७) मा. अॅड. िनतीन ाने र लांडगे 
२८) मा.सावळे िसमा र वं  
२९) मा.ल ढे न ता योगेश 
३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
३१) मा.लांडे व ांत वलास 
३२) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३३) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 
३४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३५) मा.समीर मोरे र मासुळकर 
३६) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
३७) मा.केशव हनुमंत घोळवे 
३८) मा.मंगला अशोक कदम 
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३९) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
४०) मा.अ नी िभमा बोबडे 
४१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
४२) मा.संजय बबन नेवाळे 
४३) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४४) मा.भालेकर वण महादेव 
४५) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
४६) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
४७) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४८) मा.घोलप कमल अिनल 
४९) मा.उ म काश कदळे 
५०) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
५१) मा.जावेद रमजान शेख 
५२) मा.यादव मीनल वशाल 
५३) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
५४) मा.राजू िमसाळ 
५५) मा.बाबर शिमला राज ू
५६) मा.अिमत राज  गावडे 
५७) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
५८) मा.खानोलकर ा महेश 
५९) मा.ढाके नामदेव जनादन  
६०) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
६१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
६२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 
६३) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
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६४) मा.अपणा िनलेश डोके 
६५) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
६६) मा.गावडे राज  तानाजी 
६७) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
६८) मा.जय ी वसंत गावडे 
६९) मा.कोमल दपक मेवानी 
७०) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
७१) मा.सुल णा राजू धर 
७२) मा.शाम गणपतराव लांडे 
७३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे  
७४) मा.कदम िनक ता अजुन 
७५) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
७६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७७) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७८) मा.नढे वनोद जयवंत 
७९) मा.पाडाळे िनता वलास 
८०) मा.काळे उषा दलीप 
८१) मा.कोकणे संतोष अंकुश 
८२) मा.पवार मिनषा मोद 
८३) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
८४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े
८५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८६) मा.बारणे माया संतोष 
८७) मा.िनलेश हरामण बारण े
८८) मा.वाघमारे अ नी व म 
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८९) मा.दशले रेखा राजेश 
९०) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९१) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
९२) मा.ममता वनायक गायकवाड 
९३) मा.कामठे तुषार गजानन 
९४) मा.च धे आरती सुरेश 
९५) मा.क पटे सं दप अ ण 
९६) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
९७) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
९८) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
९९) मा.कुटे िनमला संजय 
१००) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
१०१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
१०२) मा.कदम शिशकांत गणपत 
१०३) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१०४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
१०५) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 
१०६) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१०७) मा.राजापुरे माधवी राज  
१०८) मा.नवनाथ द ू जगताप 
१०९) मा.संतोष बबन कांबळे 
११०) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
१११) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
११२) मा. वाबळे संजय म हारराव   
११३) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
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११४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 
११५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 
११६) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  

 यािशवाय मा. वण आ ीकर- .अित र  आयु  (१), मा. दलीप गावडे- .अित र  
आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.डॉ.अिनल रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , 
मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, 
मा.झगडे, मा.खोत, मा.दुरगुडे, मा.राऊत -सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.िशंदे 
– शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण- मु य मा हती व तंञ ान 
अिधकार ,   मा.सवणे, मा.कुलकण , मा.कांबळे, मा.ग टूवार, मा.भोसले, मा.घुबे, मा.पवार, 
मा.सुपेकर-कायकार   अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-पशुवै क य अिधकार , मा.दांगट- शासन 
अिधकार  व मा.माने-पीएमपीएमएल  हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते. 

मा. महापौर :- मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक, स मा. नगरसे वका, सव अिधकार   
वग, प कार बंधू, नागर क  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  

मा. नामदेव ढाके :- मा. महापौर साहेब वषय मांक १ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडतो. 

            वषय मांक- १ 
दनांक –  २०/७/२०१८           वभाग- मा.आयु  
 

  संदभ – १) मा. वलास म डगेर  व मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६४६ द.९/०५/२०१८ 
    ३) मा.महापािलका सभा ठराव . २०७ द.२२/०६/२०१८      

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील र ते व वध सेवा वा ह यां टाक यासाठ  
दर वष  र ते खोदले जातात. सदर र ते खोद यानंतर ते पूववत दु ती करणेकामी बराच 
कालावधी जातो. खोदलेले र ते लवकरात लवकर पूववत (दु ती) करणेकामी धोरण िन त 
करणे आव यक आहे.   
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अ) धोरणः-  
१) सेवा वा ह यां टाकणा-या सं थेकडून र ते खोदाईसाठ  परवानगी माग यासाठ  

कर यात येणारे अज येक वष  जुन, जुलै, ऑग ट व स टबर या चार म ह या 
म येच वकारणेत यावेत.  

२) महानगरपािलके या अंदाजप काम ये अ,ब,क,ड,इ,फ,ग, ह व बीआरट एस अशा 
येक े य कायालय/ वभागानुसार सेवावा ह या टाक यासाठ  खोद यात 

आलेले र ते पूववत कर यासाठ  वतं  लेखािशष तयार करावे. 
३) र ता खोदाईपोट  ा  होणारे शु क, याच े य कायालया या े ातील सेवा 

वा ह या टाक यासाठ  खोद यात आलेले र ते दु तीकामी वर ल लेखािशषावर 
देणेत यावे. 

४) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत े ीय कायालया अंतगत वदयुत वभाग, 
पाणीपुरवठा वभाग, जलिनःसारण वभाग, वाहतुक वभाग या वभागांचे नाहरकत 
दाखले ा  क न घे यात येऊन, ते शहर अिभयंता कायालयाकड ल तां क 
वभागास दले नंतरच परवानगी प  दे यात यावे.  

५) एच ड  ड  (Horizontal Direction Drill) प दतीने खोदाईची परवानगी यापुढे 
कायम व पी देणेत येऊ नये. 

६) परवाना धारक या याकडून एकूण खोदाई या दु ती पोट  येणा-या शु का या 
२५% र कम अनामत हणून परवानगी देणे पुव  ड  ड /आर.ट .जी.एस. ारे 
मनपा कोषागारात भ न यावी. 

७) या पुढे शहराम ये वनापरवाना खोदकाम के याचे आढळ यास/त ार  ा  
झा यास,सदर त ार थळाचा पंचनामा संबंिधत े य कायालय ( थाप य)  
वभागाने क न, खोदाई शु का या र कमे या दु पट र कमेचा दंड आकारणे 
बंधनकारक राह ल. अ यथा सदर भागातील उपअिभयंता यांनी अनिधकृत खोदाई 
करणा-यावर F.I.R. दाखल करावा. 

८) दररोज काम सु  करणे पुव  संबंिधत किन  अिभयंता यांना परवानाधारक सं था 
यांनी काम सु  करणेबाबत कळ वणे आव यक असून, संबंिधत किन  अिभयंता 
कंवा थाप य सहा यक यांनी दैनं दन पाहणी क न, कामाचे फोटो व चलिच  



15 
 

खोदाई काम सु  करणे अगोदर तसेच खोदाई चालू असताना व बुज वलेनंतर 
संपुण फोटो व चलिच  (Video shooting) संकिलत क न न तीब द करावेत. 

९) फ  दु तीसाठ  तातड ने र ता खोदणे आव यक अस यास, मनपाकड ल व 
खाजगी सेवावा ह यांची १०० मीटर पयतचीर ते खोदाई शहर अिभयंता यांची 
परवानगी घेवून करणेत यावी व यापुढ ल अंतरासाठ  मा.आयु  यांची रतसर 
परवानगी घे यात यावी. (सदर तातड चे कामासाठ  NOC घेणे यित र  इतर सव 
अट  बंधनकारक राहतील.)   

     
ब) अट ः- 

सेवा वा ह याचे र ते खोदाईचे परवाना देताना खालील माणे अट ंचा समावेश करावा. 

१) काम कर या या ठकाणी कामा या मा हतीबाबत फलक लावणेत येवून याम ये 
कामाचे नाव, कामाची मुदत,एज सीचे नाव, एकूण र ता खोदाई करणेत येणारे 
अंतर, कामाचे ठकाण, संबंिधत एज सी या ितिनधीचे नाव व मोबाईल नंबर व 
या भागातील किन  अिभयं याचे नाव व मोबाईल नंबर इ याद  मा हतीचा 

समावेश असावा. तसेच फलक येक दवशी काम सु  होणा-या  ठकाणी ते 
या दवशी या काम पुण होणा-या ठकाणी तसेच कमान ४०० मी. अंतरावर 

असावा.   
२) काम सु  करणेपुव  संपुण खोदाईचा बार चाट परवानगी धारक सं था यांनी 

संबंिधत कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांना सादर करावा. 
३) वाहतूक पोलीस वभागाकडून परवाना घेणेत येऊन, सदर परवा याची त संबंिधत 

कायकार  अिभयंता ( थाप य) यां या  कायालयाकडे सादर करणे बंधनकारक 
राह ल. 

४) खोदाई काम सु  करणेपुव  महारा  नॅचरल गॅस (MNGL), एम.एस.ई.बी., 
बी.एस.एन.एल. तसेच एम.आय.ड .सी यांना संबंिधत परवाना सादर क न याची 
पोहोच संबंिधत कायकार  अिभयंता थाप य वभागात देणे बंधनकारक राह ल.         
(सदरची बाब यांनी यांचे सेवा वा हनीची खोदाई काम चालु असताना द ता 
घेणेसाठ    आव यक आहे.) 



16 
 

५) या एज सीला खोदाई कामाची परवानगी दली आहे यांनी कामाचे फोटो व 
चलिच  (Video Shooting) खोदाई काम सु  करणे अगोदर तसेच खोदाई चालू 
असताना व बुज वलेनंतर काढणे आव यक आहे व या या ती थाप य 
वभागास काम पूण झालेनंतर सादर करणे बंधनकारक राह ल. 

६) काम पणु झालेनंतर परवानगी प ा माणे काम झा याचा, संबंिधत थाप य 
कायकार  अिभयंता यांनी मा णत केलेला दाखला, अजदार एज सीने अनामत 
र कम परतावा अजासोबत जोडणे बंधनकारक राह ल. 

७) काम संप यानंतर परवाना धारक यांनी अनामत र कम परत िमळणेसाठ  ४५  
दवसां या आतपरवाना देणा-या ठकाणी अज करणे बंधनकारक राह ल. अ यथा, 
कोणतीह  पुव सुचना न देता अनामत र कम ज  करणेत येईल.  

८) दले या परवानगी यित र  जादा खोदाई आढळ यास वाढ व खोदाईस दु पट 
दराने दंड आका न याची वसुली करणेत यावी.  

९) सदर र ता खोदाईचे काम हे मनपा या कायालयीन वेळेतच (सकाळ  १०.०० ते 
सं या ५.४५) पयत करावे. 

१०) र ता खोदाईची परवानगी देताना मनपा कडून परवानगी प ात असणा-या 
यापुव या अट  व शत  कायम राहतील. 

 तसेच या वषात सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाईची परवानगी दली जाईल, 
याच वष  सदर र ते पूववत कर याचे काम अंदाजप कात ठेवून, पुरेशी तरतुद क न काम 

पूण करावे. मा.आयु  यांनी सव वभागास सदर धोरणानुसार कायवाह  करणेचे प रप क 
काढावे.  सबब वर ल माणे धोरण िन त कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
मा. लांडगे  राज  - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा. मंगला कदम - मा. महापौर साहेब, उपसूचना ह  शेवट  दयावी आता वषयावर चचा 
होऊ दया.                               
मा.अ नी िचंचवडे पाट ल - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. सभागृह पंपर  िचंचवड 
शहराम ये र ते खोदाई या धोरणाबाबत थायी सिमतीचे सद य मा. वलास म डगेर  व 
मा.सागर आंगोळकर यांचे मी वागत करते. वा त वक हा ताव शासनाने मांडण ेगरजेचे 
होते. आज रोजी सव सभागृहातील नगरसेवकांना माझी वनंती आहे क  आप या 
सगळयां या भागाम ये फायबर केबल, एमएनजीएल, २४X७ व इतर खोदाईमुळे भागातील 
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आबालवृ द नागर कांना त आहेत.  र यावर राडारोडा, केबलचे बंड स, ख डे आ ण 
यामुळे ॅफ क जाम होत हे िन याचेच झालेले आहे. िचंचवडम ये मागे पाणीपुरवठा 
वभागाने खोदाई केली. नगरसेवकांनी पाठपुरावा केला. डांबर करण झाले आ ण दोन दवसांनी 
परत एमएसईबीने र ते खोदाई केली. ते बुज वले तर फायबर केबलवा यांनी खोदाई केली. 
याचाच अथ महापािलके या वभागाचा सम वयाचा अभाव आहे. संबंिधत वभाग एकमेकांकडे 
बोट दाखवत चुक शासनाची  आ ण  याचा ास मा  नागर कांना होतो, आपण सव 
नगरसेवकांनाह  याचा ास होतो. मा याकडे मा हती आहे. मे. रलाय स, जओ, इ फोकॉम 
यांना र ते खोदाईची परवानगी दली द.४/३/२०१३ रोजीचे करारना यानुसार महापािलके या 
११८ कायालयात इंटरनेट ाँडबँड कने शन उपल ध क न दयावे याबाबत महापािलकेने तीन 
ते चार वनंती प  पाठ वली आहेत. परंत ु रलाय स, जओने द. ६/४/२०१७ पयत 
महानगरपािलके या कायालयात इंटरनेट कने शन उपल ध क न दलेले नाह . दंडा मक 
कारवाई का झाली नाह  यां यावर. कंपनीने करारनामा वेळेवर पाळला नाह  तर  देखील 
आज रोजी द. २२/३/२०१८ पयत  कंपनीवर दंडा मक कारवाई न करता नुसते कागद  घोडे 
नाचवत पु हा र ते खोदाईची परवानगी दे यात आली आहे हे दुदव आहे. याचाच अथ 
आिथक लागेबांधे आहेत हे ल ात येते. आमचे एखादे नागर काने जर प या या पा यासाठ , 
े नेज लाईनसाठ  खोदाईची परवानगी मािगतली तर परवानगी लवकर िमळत नाह . काह तर  
कारणे सांिगतली जातात. क  सगळ कडून परवानगी यावी लागेल. मग र ते खोदाई होईल. 
परंत ुहे रलाय स, जओवाले आहेत यांना पोस याचे काम आपली पािलका करतेय का ? ते 
काय जावई आहेत का आपले ? आज रोजी वेगवेगळया एज सीने केले या खोदाईमुळे 
ठक ठकाणी पॅचवक कर यात आले आहे. परंत ु ते काम दजाह न झा यामुळे ख डेच ख डे 
झालेले आहेत. यामुळे खोदाईची महापािलकेतील याच तावातील अट शत नुसार व 
कंप यासोबत केले या करारना यानुसार गु तर य चौकशी  व तपासणी हावी. याबाबत 
ेतप का काढावी अ यथा आंदोलन करावे लागेल असे मला या ठकाणी सांगावेसे वाटतयं,  

ध यवाद साहेब. 
मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक, स मा. सभागृह 
पंपर  िचंचवडमधील ख डे हा कार आता खूप गाजलेला आहे. हॉटसअपला सव लोक ख डे 
टाकतात. अ रश: बरेच लोकाचंा काह  ख डयांम ये मृ य ू झालेला आहे. पाऊस लय 
पड यामुळे. पंपर  िचंचवडचे आप या देशाम ये एक वेगळे नाव आहे. मोठमोठे कारखाने 
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आहेत. जर बाहेर देशातले लोक आप या देशात आले कंवा पंपर  िचंचवडम ये आले तर 
खूप ख डेच ख डे दसतात. आता कोण या कॉ ॅ टराने हे काम केले नसेल कंवा कोण या 
अिधका-याने काम केले नसेल तो वषय मागील वषाचा असेल पण मला रोडमध या 
ख डयांब ल मनापासून सांगावेसे वाटते क  आ ह  नवीन नगरसद य असताना सहा 
म ह याचे  नगरसेवक असताना काटेपुरम ते गांगुडनगर असा अधा कलोमीटरचा रोड होता  
आ ण या रोडम ये नुसते ख डे अस याने गाडया पडाय या, ए सीडट हायचे, कुणाला 
लागायचे कुणाला काय हायचे. तर मी एक मा या जवळ या माजी नगरसेवकाला वचारले 
क  हे ख डे का बुजवीत नाह त. ते हणले यांना काप रेशनने पैसे दलेले नाह त. मग 
या यावर मी वचारले क  कोण आहेत ते तर त े हणाले क  िनलेश गांगुड यांना 

काप रेशनन े मोबदला दला न हता. तर ते ख डे आपण बुजव ू शकतो. एखादयाचा जीव 
वाचव ू शकतो तर मी वत: या िनलेश गांगुड या घर  गेलो. मेन गो  आम याबरोबर 
याला उमेदवार  रा वाद ची होती. पण मी िनलेश गांगुड याकडे गे यानंतर िनलेशला मी 
वनंती केली क  बाबा रोड होऊ दे. आ ण ते ख डे बुजवून लोकांचा जीव वाच ूदे. याने पण 
मोठापणा दाखवून तो रोड आ हाला गे यावष  क न दला. तस ंजर आपण सव अिधका-
यांनी कंवा नगरसेवकांनी कंवा ठेकेदारांनी जर चांगला वचार केला तर भागातला. मी 
जसा काटेपुरम चौक ते मयूर नगर पयतचा वचार केला तर सवानी अिधका-याला कंवा 
कॉ ॅ टदाराला वचारले क  बाबा हा रोड तो खोदतोय या रोडम ये त ू कती वषाची गॅरंट  
देशील. तर याला आपण गॅरंट  मागायला पा हजे. कारण  ख डा पडला  तर लोक आप या 
पंपर  िचंचवडचे या यात मृ य ू पाव यात कंवा ए सीडट होतो ह  बेकार गो  आहे.  
कॉ ॅ टदाराला आपण वचारायला पा हजे क  बाबा पाच वषाची गॅरंट  दे. एक उदाहरण 
सांगायच हणल ं तर पु याचा जंगली महाराज रोड. तो तीस वषापुवी झालेला होता. 
यां याकडे दहा वषाची गॅरंट  दली होती तर या रोडची गॅरंट  तीस वषाची होती. तो ख डा 

पडला नाह  हे एक वैिश  आहे. मला वष झाले मी नवीन नगरसेवक अस यामुळे  मा. 
महापौर साहेब यांनी बोल याची संधी दली आहे. सभागृहाम य ेभाऊसाहेब भोईर असतील 
कंवा अ जत ग हाण ेअसतील, राहुल कलाटे िशवसेनेचे असतील यांच सवाच ंभाषण मी 
शांतपणाने ऐकतो. भाऊसाहेबांचे तर मी वष झाल ंभाषण ऐकतो. कारण ते भाषण करताना 
पंपर  िचंचवडचा काय वकास हावा हया यावर भाषण कर त असतात ते द ुसरं भाषण 
काह ह  कर त नाह त ते मी शांत रतीने ऐकतो. थोडफार घे यासारख ंआहे आ हाला नवीन 
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नगरसेवकांना. आम या ताई आ मक आहेत सावळेताई.  यांनी प ह यापासून वरोध पण  
केला आहे क  हे शहर चांगल बनाव, यांचंह  मी भाषण ऐकतो, सवाच ं भाषण ऐकतो.  
आता द ा साने नाह त मी यां याब ल एक गो  बोल ूशकतो. कारण मी यांचा आदर 
करतो. कारण यांच ं पेपरला आ ण हॉटसअपला आलेल आहे क  १००/- पये िमळवा  
ख डा दाखवा. पण मा याकडे एक माणूस असाच आला आ ण हणाला आहो  द ा साने 
१००/- पये देतात. तु ह  का नाह  १००/- पये देत. आहो हणल तस ंनाह य आ ह  असं 
करतोय क  ख डा बुजवून या आ ण मग १०० पये या. कारण माणुस मरायला नको.  
कारण हे कस हायच आमचे पोर हणायचे मी खडडा पाडतो मला १०० पये तु ह  दया. 
मी हणल, तस क  नको बाबा ख डा बुजवून ये मग तुला १००/- पये देतो. मला महापौर 
साहेब यांनी बोलायला संधी दला मी यांचे आभार मानतो, ध यवाद. 

मा.अ नी बोबडे - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक, स मा. सभागृह मला 
र याब ल बोलायच ं आहे. भाग मांक ११ एमआयड सी ितथे र ता प हलाच जशी 
एमआयड सी झाली ते हाच र ता झाला होता. अित मण झाले आहे. अित मण थोडेफार 
उठ व यात आले आहे. १०० मीटर ं द चा तो र ता थरमॅ स चौकापयत आहे. तर या 
र याम ये १० ते २० घर अशी आहेत क  यांना आ ह  २००७ म ये ब ड ंगम ये घरे 
आ ण दुकान े दली असताना यांनी ती घरट  बस वलीत. ठेकेदाराला याचे पैसे दलेले 
असताना ठेकेदारानी ती घरे काढलेली नाह त. रा ीअपरा ी, पाहटे पाच वाजता, साडेपाच 
वाजता ितथे र याची लाईट बंद केली जाते ते हा ितथे ऍ सीडट होतात. ऍ सीडट  
झा यानंतर आ हाला ितथ ं रा ी-अपरा ी जावे लागते. फ  ती १० च घरे ितथ ं रा हलेली 
आहेत. ठेकेदाराला याचे पैसे दलेले आहेत कंवा नाह त ते एक आ हाला सांग यात यावे. 
आ ण दुसर गो  तो र ता एवढे वष झालेला असताना तो र ता महेशदादांनी पास क न 
घेतला. या याब ल महेशदादांना ध यवाद. आ ण ती १० घरे १० दुकाने काढ यात यावीत, 
ह वनंती. दुसर गो  आम या भागाम ये सीम ये ड पी आहे.  याम ये २ ते ३ लोक 
मेलेत. आ ण कोणीतर  ितथ ंकाय तर  काय तर  करत असत.ं आज १५ दवस झाले ितथे 
लाईट नाह . अिधका-यांना फोन क न पण अिधकार  ितथ ंआलेले नाह त. तर ते का आलेले 
नाह त, ध यवाद.              
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मा.सिचन िचंचवडे - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक, स मा. सभागृह  मा. 
अ नीताई िचंचवडे यांनी आता जो वषय मांडला या वषयाला मी १०० ट के सहमत आहे. 
महापौर साहेब, या प दतीने ख डे खोदले जातात आ ण परत आपण जे काम करतो ते 
काम करताना थािनक नगरसेवकांना वचारात न घेता या गो ी के या जातात. परवानगी 
दली जात.े ती परवानगी कोणाला वचा न कंवा कोणाशी चचा क न न घेता या 
परवान या द या जातात. येथून पुढे कमान या परवान या देताना थािनक नगरसेवक 
असतील कंवा लोक ितिनधी असतील या लोक ितिनधींना व ासात घेऊन कंवा वचा न 
या के या जा यात. एवढ च अपे ा य  करतो, थांबतो. 

मा. सिचन िचखले - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक, स मा. सभागृह.   
खूप मह वाचा आ ण चांगला वषय आज सभागृहापुढे मांड यात आलेला आहे. हया याआधी 
मा या प ी नगरसे वका हो या आ ण गेली दड वषापासून आ ह  सु दा कारभार चालवत 
आहोत. आताच आम या आदरनीय अ नीताई िचंचवडे असतील, आमचे अंबरनाथभाऊ  
कांबळे असतील, याच माण े आम या बोबडेताई असतील, आमचे सिचनभाऊ िचंचवडे 
असतील. शहरातील एक सम या पी आ ण सव सामा यां या या  यथा आहेत या यांनी 
आप या  सभागृहामाफत  महापौर साहेब तुम यासमोर मांडले या आहेत.  एक चार ते पाच 
दवसा पासून कंवा एक १५ ते २० दवसांआधीपासून लोकमत असेल, पुढार  असेल, सकाळ 
असेल, लोकस ा असेल, आज का आनंद असेल अशी सवच वतमानप े यांनी शहरातील 
ख डयां या वषयी आ ण दैनं दन नागर कां या वषयी वेळोवेळ  वतमानप ा या मा यमातून 
आप यासमोर सव सामा य नागर कां या यथा मांडले या आहेत. खरतर या ठकाणी सव 
नगरसेवक आ ण नगरसे वका बोलत असताना महापौर साहेब कुठेतर  शासनाने याची 
काळजी घेतली पा हजे. काह  दवसापूव  एक म हलेचा मृ य ू र यावर गाड  चालवीत 
असताना ख डयामुळे झालेला आहे. आप याला पुण पंपर  िचंचवड शहराला माह त आहे. 
कधीतर  आपण शासन या ना याने पावसाळा याय या आधी हे ख डे यव थतपणे 
बुज व याच ेकाम ह  संपुण जबाबदार  शासनाची आ ण सव नगरसेवकांची सु दा जबाबदार  
आहे. परंत ुकाह  एज सी आ ण काह  सं था अशा आहेत आ ण यां यामागे या सं थेना 
दले गेलेल ेकाम आहे ते गुंडिगर  वृ ीची जी लोक आहेत, भाईिगर  करणार  जी लोक 
आहेत ती कोण याह  स मा. नगरसेवकांना अ जबात व ासात घेत नाह त. आ ण या 
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अिधका-यांना तर कु यासारखी वागणूक देतात. अिधकार  तर सोडा  नगरसेवकाना सु दा ती 
लोक वचारत नाह त. आज र ता झाला क  उदया खोदत बसायच आ ह  या अिधका-यांना 
फोन करायचा क  कारे बाबा काल तो र ता डांबर करण केलेला आज त ूखोदतोय तु हाला 
माह त आहे का? तर तो अिधकार  हणतो साहेब, मला काह च मा हती नाह य. मग आ ह  
पु हा घेऊन यांना जायच आ ण पु हा भाई, दादाचा फोन येणार क  आमची लोक आहेत 
सांभाळून या. स मा. महापौर कती दवस आपण लोकांना वेठ स धरणार आहेत. काह  तर  
लगाम या सव सं थांना लागला गेला पा हजे. आज सभागृहापुढे जो मु ा उप थत केलेला 
आहे. खरतर सिचन भाऊंनी जे सांिगतल ं एमएनजीएल कंपनी असेल, या कोणी सं था 
असतील खोदाई कर यापूव  महापािलकेची जी काय यांनी परिमशन घेतली गेली असेल 
याचा कालावधी ठरला गेला पा हजे.  आ ण ठर यानंतर जे कोणी संबंिधत जे.ई. असतील, 

डे यूट  इं जिनअर असतील आ ण स मा. जे कोणी नगरसेवक असतील. यां या हाताम ये 
तो चाट दला गेला पा हजे. क  बाबा हा र ता येथून पुढे आ ह  खोदत आहोत. जर 
आ हाला अंदाज लागला क  हा र ता खोदणार आहे तर आ ह  न क च आम या अिधका-
यांना सांगू ती ो ह जन क  क  बाबा हया ठकाणी एवढा र ता खोदणार आहे. आ हाला 
एवढ डांबर लागणार आहे. ते डांबर आ ह  माग ठेऊ शकतो. परंत ुअसा कोण याह  कारचा 
िनणय, कोण याह  कारचा अिधकार कंवा कोण याह  कारचा आळा या शासनावर बसलेला 
नाह य. स मा. महापौर कोणीह  येतेय काह ह  खोदतेय आ ण याचा काह ह  उपयोग होत 
नाह . आ ण नंतर याचा फटका सवसामा य नागर कांना होतो. महापौर साहेब, आपण आता 
माटिसट म ये वेश केलेला आहे. २९ वा नंबर आपला आहे. कुठेतर  या गो ीची आपण 

दखल घेतली पा हजे. स मा. महापौर साहेब, वदयुत लाई स असेल, पाणीपुरवठा असेल, हे 
सु दा यावेळेस आपण एखादा ठेका एखादया ठेकेदाराला आपण देतो आ ण यावेळेस तो 
खोदायला सु वात करतो तो बघत नाह  क  या बीएसएनएल या लाईन आहेत का 
एमएसईबी या लाईन आहेत, जेसीबी लावला क  जे तोडत जातो आ ण ते तोड यानंतर 
याच फ  एकच काम असत क  कधी माझ काम पुण होईल. कधी माझ टडर कं लेट 

होईल पण या यानंतर बीएसएनएल या लाईन अ जबात जोडायला येत नाह त कंवा 
पाणीपुरवठया या लाईन जोडायला येत नाह  आ ण तो सांगत सु दा नाह  क  इथ ंलाईन 
तुटली आहे कंवा इथ वायर तुटलेली आहे. असं कोण याह  कमचा-यांना, अिधका-यांना तो 
सांगत नाह . आ ण या यानंतर तो अिधकार  बीएसएनएलचा येतो आ ण बचारा आ खा  
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र याची परत चाळण करतो. क  कुठे वायर तुटली कंवा कुठे लाईन तुटलेली आहे. आ ण 
या यानंतर मग एक ते दोन ह यानंतर कंवा एक म ह यानंतर सव सामा य नागर कांचे 

जेवढे सव बीएसएनएलचे जेवढे कॉ स असतील तेवढे थांब वले जातात. वायरस तुटले या 
असतात तोपयत कोणीह  बुजवायाला येत नाह . स मा. महापौर साहेब, याचा काह तर  
ायटे रया ठरलेला आहे. याची अंमलबजावणी यव थतपण े हायला पा हजे. आ ण जो 

कोणी य , जी कोणी सं था  तु हाला आ ण आ हाला व ासात घेत यािशवाय काम क  
शकत नाह य यां यावर कायदयाने गु हा दाखल झाला पा हजे. मग तो कोणीह  असो 
याला न जुमानता कायदयामाफत या यावर शासनाने कारवाई केली पा हजे. एवढ मी 

बोलतो. स मा. महापौर आजचा वषय खूप चांगला आहे. या याम ये स मा. महापौर साहेब, 
आपण एक अट न क च टाकली पा हजे क  इं जिनअर यांनी नगरसेवकांना यव थतपणे 
कळ वले गेले पा हजे. आ ण पावसाळया या आधी कमीत कमी दोन ते तीन म हने आधी 
हयाची सगळयांची ोसेस कं लीट केली पा हजे. नाह तर पावसाळा त डावर येतो आ ण आपल 
खोदकाम चाल ूराहत ं या यानंतर डांबर करायला सु दा वेळ िमळत नाह  नंतर मग आपण 
जो नागर कांना ास दयायचा तो देत असतो स मा.महापौर या याबाबत यव थत  काळजी 
यावी आ ण मग िनणय यावा, ध यवाद. 

मा. मीनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक, स मा. सभागृह.  
आता  ख डयांचा  ऐरणीवर असताना हे जओचे, रलाय सचे लाई स टाक याचे जे काम 
चाल ू आहे ते एकदम मोठया माणावर आहे. जे तुम याकडून परिमशन घेतात. या 
परिमशनची या या भागातील नगरसेवकांना काह ह  मा हती नसते. कोणीह  उठते आ ण 
वत: या बापाचा र ता अस यासारखा खोदकाम चाल ू करत. पा या या लाईन तुटतील, 
े नेज या लाईन तुटतील याच यांना काह  देणंघेण ंनसत.ं फ  यांच काम झालं बाक च 
आ ण हयांच काम ते फ  शिनवार, र ववार कंवा सु ट या दवशी चाल ूअसत.ं या दवशी 
बाक चे अिधकार वग आहेत कंवा नाह त क  या तुटले या लाई स आहेत क  या दु त 
क  शकतो. सणावारा या दवशी हयांच काम असत.ं अस तु ह  यांना एक िनयम लावून 
दया क  वक ग ऑवसम ये तुमच ंकाम झाल ंपा हजे सकाळ  १० ते ५ म ये. हे सहानंतर 
काम चाल ू करतात रा ी दहा-दहा वाजता पा या या लाई स तुटतात. अशा वेळेस लोक  
आम याकडे आले क  आ ह  आय या वेळेस कसे काय यांच ं हे सॉ ह करायच.ं म यंतर   
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आम या भागाम ये पाड या या आद या दवशी रा ी ९.३० वाजता जओ या लाई सचे 
काम झाले. मोठ  पाईपलाईन तुटली. द ुस-या दवशी सणासुद या दवशी कोणालाच पाणी 
िमळाले नाह . ते जओचे लोक कुठलीच जबाबदार  यायला तयार नाह त. काह  सांगायला 
तयार नाह त. या यानंतर ४ दवस आलेच नाह त. जो राडारोडा पडला होता. या ठकाणी 
तीन वेळा ए सीडट झाले खंडोबा माळ या ितथ.ं  मेनरोडला जओ या लाईनचे काम झालं 
होते. तेथे गोदावर  शाळा आहे, उद ू शाळा आहे. आ ण गजबजलेला ए रया आहे. या 
ए रयाम ये कतीवेळा ए सीडट झालेले आहेत. कतीवेळा संबंिधत अिधका-यांना सांिगतल.ं 
पण यांना बाक याच कामाचा लोड इतका असतो क  हे काम यांना दलय यांनी याचा 
फालोअप घेतला पा हजे. जओचे लोक वषातून कती वेळा हे खोदतात, यांच काम आहे हे. 
म ह यापूव  खोदलेले असते परत दुसरा म हना चालू करतात. हणजे यांना काह तर  िनयम 
लावून दया क  पाच वषाम ये एकदाच हा र ता खोदला पा हजे. काय करायच ते एकदाच 
करा. मा या भागाम ये जओचा अनिधकृत टॉवर बांधलेला होता. हणजे कुठलीह  
परिमशन न घेता टॉवर बांधलेला होता. अस कस काय? या यावर कारवाईसाठ   कतीवेळा 
बोलण ंझाल.ं शेवट  सहा म ह यांनी तो टॉवर उतरवला. एखादया वेळ  तु ह  अनिधकृत 
बांधकामे काह ह  असतील यां यावर कारवाई करता. मग हे असं अनिधकृत टॉवर आहे.  
या लाईन टाकतात या यावर का कारवाई कर त नाह . बाक या जर एखादया गरजूला 

पा याच नवीन कने शन दयायच असेल तर चार वेळेला भागाम ये तु ह  च ा घालायला  
लावता. यावेळेस तु हाला सगळे कागदप े सगळे िनयम अट  सगळे लागतात आ ण जे हा  
अशा काह  लाई स टाकतात या वेळेला तुमचे सगळे अिधकार  शासन काय झोपा काढतात 
का. ते हा कुठे जातात तुमचे सगळे िनयम. या यामुळे माझी न  वनंती आहे क  वक ग 
ऑवसम येच हे काम झाले पा हजे. सु ट या दवशी हे काम करायला परिमशन नाह  
िमळाली पा हजे. सोमवार ते शु वार पाचच दवसांम ये आ ण पावसाळया या आधी. 
पावसाळयाचे पुण ४ म हने हे काम करायला बलकुल यांना परवानगी िमळाली नाह  
पा हजे. मे म ह या या आत ह  सगळे काम झालीच पा हजेत. आ ण पुढचे चार म हने हे 
पुण थांबले पा हजे आ ण एका भागात एकाच वषात डबल खोदकाम केल ंतर यांना फाईन 
दया ध यवाद. 
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मा. िनलेश बारणे - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक. स मा. सभागृह. मा.  
महापौर साहेब, या याम ये काह  ुट  आहेत. या ुट  आप याला मी सांगू इ छतो. ४ 
नंबरचा जो वषय आहे. महापौर साहेब आप याकडे वाहतूक वभागाची थापना नाह . आ ह  
आयु ांना असे सांगू इ छतो क  आपण पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये वाहतूक वभागाची 
थापना क न या यावर लास वन अिधकार  आपण नेमावा. महापौर साहेब, या याम ये 

७ नंबरम ये अस दलय क  आपण दु पट या यावर दंड आकारावा. तर महापौर साहेब 
माझी आप याला एक वनंती आहे. या यावर आपण ित पट आकारला पा हजे. महापौर 
साहेब, आताच स मा. सद यांनी वनंती केली क  खोदकाम करतानी ते रा ीचे वेळ   
खोदकाम करतात. मा. महापौर साहेब, आप याला वनंती करतो क  हे खोदकाम कर त 
असताना सुया तानंतर हयांना कुठलीह  खोदाईची परवानगी देऊ नये. जर कोणी खोदले तर 
हयां यावर फौजदार  गु हे दाखल करावेत ह  वनंती करतो. मा.महापौर साहेब, माग या एक 
म ह यापूव च पेपरम ये ऍड आली होती क  महापािलके या कायालयाला इंटरनेट सु वधा 
पुर व यासाठ . रलाय सला तीन म ह यांची मुदतवाढ दली होती. नीलकंठ पोमण साहेबांकडे 
मी प यवहार केला होता क , शासनाचा आ ण क  सरकारचा एक िनयम आहे क  दोन  
एमबीपीएस बँड वडथ हे येक शासक य कायालयाला सु वधा पुर व या पा हजेत. तर मा. 
महापौर आ ण मा. आयु  आप या कुठ याह  शासक य कायालयाला यांनी सु वधा न 
द याचे नीलकंठ पोमण यांनी कबूल केलेले आहे. तर नवी मुंबई महापािलका हयांना बंद  
घाल ूशकते. मग आपण का बंद  घाल ूशकत नाह  महापौर साहेब. का घालू शकत नाह  
आपण जर २८ लाख पये यांना तीन म ह यांसाठ  मोजतो. तर आप याला या सु वधा 
द या पा हजेत. तर या सु वधा आप याला देत नाह त. तर मी प हली आप याला वनंती 
करतो क  नीलकंठ पोमण यांनी याचा खुलासा करावा. या सु वधा का देत नाह त ते 
आप याला. आ ण आपण यांना कमी दराम ये खोद याची परिमशन देतो. खोदाय या 
परिमशन बाबत आ ह  जर यांना वचरायला गेलो क  बाबा त ूका खोदतोय तुला कुठ या 
साईडची परिमशन आहे का मी हयाचा भाचा, मी याचा काका, मी याचा पुत या, असं 
सांगीतल जात यामुळे स मा. नगरसेवकांना शांत बसावे लागते. का असं करायचं. 
या याआधी महापािलकेत खोदाईची कामे झाले नाह त का. महापािलकेत खोदाईची कामे 
झाली परंत ु यावेळेस कोणाचा भाचा, कोणाचा पुत या, कोणाचा मामा या महापािलकेम ये 
काम कर त न हता. मग आता भाचा, पुत यांना जर काम करायच असेल तर आ ह  
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नगरसेवक घर  बसतो. भाचा, पुत यांनाच सभागृह चालव ूदया ना. आ ह  का काम करायच 
या महापािलकेम ये. काय झाल ंतर  अिधका-यांना दम. अिधका-यांना कुठ या दम दला क  
एक एक दवसाम ये मंजुर  घेऊन यांचे अिधका-यांची बदली करता. का काम करायची 
अिधका-यांनी. नगरसेवकांचे कोण ऐकतय. भाचा, पुत यांचे ऐकायला इथ सगळे जण 
बसलेत. आमच ं ऐकायला कोणी नाह  या महापािलकेत मा. महापौर साहेब. मी आपणांस 
वनंती करतो क  हे जे आपणांस सांिगतलय याचा आपण गांिभयाने वचार करावा. आ ण  
हे जे कोण रलाय स असतील, होडाफोन असेल, एअरटेल असेल शासनाने, क  सरकारने 
महापौर साहेब जे धोरण ठरवून दलेय या धोरणाची अंमलबजावणी करावी अशी मी 
आप याला वनंती करतो. 

मा. िनता  पाडाळे - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक. स मा. सभागृह. मा. 
महापौर साहेब, माझी एक आप याला वनंती आहे क  गे यावष  काळेवाड म ये होडा 
फोनवा यांनी र ता खोदलेला आहे तर अजूनह  द ु ती झालेली नाह  तर अशावेळ  काय 
करायच.ं यावेळेस जाधव साहेब आयु  होते यावेळेस सु दा असाच वषय आला होता. 
आयु  साहेबांनी यावेळेस मला वाटत क  जनरल बॉड म ये सांिगतल होत ंक  या वॉडात 
जेवढ  खोदकाम होतील आ ण याचे पैसे आपण या रलाय स, होडा फोनवा यांकडून घेऊ.  
या वॉडात याच ंसेपरेट अस ंटडर काढले जाईल. परंत ुमला असं काह च दसत नाह  क  

टडर काढलेले आहे. तर महापौर साहेब, माझी आप याला एक वनंती आहे क  आपण ह  जी 
सेवा आहे आता रलाय स, जओ वगैरे ह  सेवा अ याव यक सेवेत येते क  नाह  याचा 
प हला अिधका-यांनी खुलासा करावा. जर अ याव यक सेवेत येत असेल तर आपण यांना 
फ  जुन, जुल,ै ऑग ट, स टबरपयतच परवानगी देणार का. यांची अ याव यक सेवा 
असेल तर आप याला कधी पण परवानगी दयावी लागेल. असं मला तर  इथ ंवाटतय.ं दुसर 
गो  हणजे आपण यां याकडून जे पैसे भ न घेतो तर ते पैसे आपण यांनी जेवढं 
खोदलय तेवढेच भ न घेतो का, इथ बसलेले आपले अिधकार  मॅनेज होऊन दोन कलोमीटर 
खोदले असेल तर दड कलोमीटरचेच पैसे पािलकेत येतात बाक चे अधा कलोमीटरचे पैसे 
जातात कुठे याचा पण आपण खुलासा करावा. येक ठकाणी आपला जे.ई. मोजतो का 
साहेब, मोजत नाह . फ  सगळं कागदोप ी चाललेले असत.ं कागद  घोडे इकडचे ितकडे 
नाच वले जातात परंत ु ितथ ंवा त वक पाहता आप या जे.ई.ला सु दा माह त नसत ं यांनी 
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न क  कती खोदलय. जे.ई. आपला अंदाजे फ  सांगतो आ ण म येच मॅनेज होऊन पाक टे 
जे. . या खशात जातात आ ण ते सगळ अशा कारे मॅनेज हायच चाललेले असते. आयु  
साहेब, माझी आप याला अजून एक वनंती आहे. हा वषय तर खरच खूप चांगला आहे.  
तु ह  चांगल धोरण िन त केलेले आहे. परंत ुआप याला या यातून पािलके या उ प नाचा 
ोत सु दा आहे. पण आपण फ  एक काळजीपूवक ल  ठेवून न क  तेवढे पैसे 

काप रेशनला भेटतात का या याकडे जा त ल  दयावे आ ण येक वॉडाचा जो इथ वषय 
चाललेला आहे क  खोदकाम, खोदकाम पण आपण जर यांनी खोद या यानंतर पैसे भरलेले 
असतात तर या यातून आपण या वॉडाम ये एक म ह या या आतच काम केले तर  इथं 
मला वाटत नाह  क  सभागृहातले कोणतेच नगरसद य आरडाओरडा करतील तर  आपण 
हया याकडे ल  दयावे थांबते, ध यवाद.  

मा. ानदेव थोरात - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक. स मा. सभागृह. हा 
वषय अ यंत चांगला आहे. तु ह  बिघतले असेल क  बॉ बे-पुण ेरोडला सु दा खोदकाम होते.  
ते खोदकाम कर त असताना न क  कती होत, काय होत.ं आता स मा. सद यांनी सु दा 
सांिगतल.ं हा वषय शहरा या ीने फार मह वाचा आहे. आप या शहराबाबत आताच 
अंबरनाथ कांबळनी सांिगतल ं क  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे एक वेगळया ीने 
पा हले जाते. एक आदश महानगरपािलका हणून या पािलकेकडे पा हले जाते. इथला 
कामगारवग असेल, यापार वग असेल, वेगळया ीने शहराम ये येतो आ ण याचा उदयोग 
यवसाय करतो आ ण याची चांगली भरभराट होते. आता यावष  कामे झालेली आहेत. परंत ु
रोजची कामे होत असताना जे खोदकाम होते. कुठ याह  हयाच असेल तर ते होताना 
ए यूअली न क  कती आहे हे पण कळत नाह . आ ण जो खोदकाम करतो या 
कॉ ॅ टदाराने ितथ ंपाट  लावली पा हजे. क  माझ इथ ंएक कलोमीटर खोदकाम आहे, अधा 
कलोमीटर आहे. आ ण जस स मा. सिचन िचखलनी सांिगतल क  ितथ ं या पाईप लाईन 
येतात, कंवा केबल येतात याचा कुठलाह  वचार न करता ते तोडतात. आ ण ती पाईप 
लाईन तुटली क  ती परत आप या पािलके या खचातून केली जाते आ ण काम यांचे होते. 
आपला ितथला वदयमान नगरसेवक असेल एखादया ठकाणी पाणीपुरवठा बंद झाला 
असेलतर तो आप या अिधका-याला सांगतो. तो खच आप या पािलके या खचातून होतो. तर 
माझी एक र वे ट आहे तु हाला क  या खोदकाम करणा-याने ितथ ंएक बॅनर लावला 
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पा हजे, पाट  लावली पा हजे. क  माझ  हे खोदकाम कती होणार आहे. आपण आता एक 
मु ा इथ ं मांडला आहे क  खोदकामाला परवानगी देताना आपण दु तीसाठ २५ ट के 
र कम अनामत हणून घेणार आहोत. मा या मते तर एक पया खच येत असेल 
द ु तीला आ ण जर आपण यां याकडून २५ पैसे  घेत असेल तर तो दु त क न देईल 
का. चालढकल करेल कंवा बुडवेल. तर माझ ंमत आहे क  अनामत र कम हणून ५० 
ट के  यावे.  हणजे या कॉ ॅ टदारावर दबाव येईल आ ण तो झालेले काम लगेच 
पटकन करेन तर  ह  माझी अशी सूचना आहे, र वे ट आहे. २५ ट केचे जागेवर तु ह   
५० ट के करावे. आ ण जे खोदकाम चालत ं याला एक िनयम करावा आ ण या िनयमात 
द ुसर एक सूचना करतो क  ाय हेट से टरम ये असं होत ंक  आपली एक पा याची  पाईप 
लाईन असते. अंतगत रोडला काह  नाह  पण बॉ बे-पुण ेरोडला, नािशक रोड आहे या नािशक 
रोडला आपण साईडला एक पाईप लाईन अशी करावी या पाईप लाईनमधून  येणारे नंतर जे 
चज होते या याम ये टाकून दयावे कायम व पी. आ ण याला चबर िस ट म करावी 
हणजे जेणेक न भ व याम ये  ते खोदकाम होणार नाह . या पाईप लाईनमधून या 

सगळया वायर असतील या येतील. हणजे वारंवार होणारे आपले खोदकाम टळेल आ ण 
रोडची खराबी सु दा होणार नाह . एकदा रोड खोदला क  जर  पॅचअप दला तर  तो पॅचच 
असतोना या या शेजा न र ता खराब हायला सु वात होते. आ ण यामुळे पंपर  
िचंचवडम ये येणा-या मोठया रोडच नुकसान होत.ं येणेक न ते ख डे पडतात. कालच 
कासारवाड म ये ख डा पडला या यात सु दा एक अपघात झाला तर ते होऊ नये हणून  
माझी र वे ट आहे क  कायम व पी आप याला पाईपलाईन टाकून येणा-या नंतर या या 
सुधारणा आहेत या पाईपलाईन ारे कशा करता येतील या यावर वचार करावा, ध यवाद.  

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक. स मा. सभागृह 
खरतर केबल या वषयासंदभात मी गेली पाच वषापुव  याच सभागृहाम ये लेखी व पाम ये  

 उप थत केलेले होता. हा  सात याने २२ ते २५ वषापासून या सभागृहाम ये 
अितशय गंभीरपण ेचिचला जातो. आ ण याच गांभ य या सभेपुरतेच मया दत राहते. नंतर 
मा  शासन आप या िनयमानुसार हणजे यां या िनयमानुसार यांना आवडणा-या 
गो ीनुसार, सवयीनुसार काम सात याने याच प दतीने आपण कतीह  ओरडलो तर  याच 
प दतीने चाल ूअसते. कोणताह  यवसाय हा जे हा गु हेगार  प दतीने केला जातो याला 
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माफ या असा श द संबोधला जातो. आ ह  वतमानप ाम ये वाचतो क  वाळू माफ या आहे, 
भूमाफ या आहे तस ं केबल माफ या पण आहे. केबल माफ या हा इतका जबरद त 
या याम ये यवसाय आहे. िनलेश बारणनी य  केले या भावनांशी मी िन त काह  
गो ींशी सहमत आहे. भाचे, पुतण ेयासंदभात नाह  पण यां या श दांशी मी सहमत आहे. 
राजकारणाम ये भाचे, पुत याचेच दवस असणार. यवसायाम ये पण असतात. परंत ु ते 
कशा प दतीने करतात,  कृतीने करतात क  गु हेगार  प दतीने करतात. याच संशोधन 
घे याचा मी देखील अनेक वष सात याने य  कर त आहे. अिधकार  इतके जबरद त 
ताकद चे आहेत क  कसं यो य आहे ते कागदावर इतक चांग या प दतीने रेखाटतात.  
कोण याह  नगरसेवकांने जर या ठकाणी  वचारला तर अितशय शु द गंगेत 
बुड व या माणे य  क न यांना बरोबर सांगतात. हयांना कुठेतर  इथ जवळपास गंगा 
नद  असती ना खरच बुड वले असते.  पवना नद त तर  नेले पा हजे. हया प र थतीम ये  
नीट गांभयाने हा वषय या. या ठकाणी पाडाळेता नी अितशय चांग या प दतीने यांच मत 
मांडल, बरोबर आहे. १०० ट के बरोबर आहे ताई तुमच.ं दोन कलोमीटरची परवानगी घेतात. 
आता जर अिधका-यांना चॅलज असेल तर आता मा याबरोबर चला. एक तर मी राजक य 
जीवनाचा ताबडतोब राजीनामा देईन नाह तर यांनी तर  राजीनामा दयायचा. चला आता 
मा याबरोबर. कोणी कती केबलची परवानगी घेतलेली आहे आ ण कोण या प दतीने 
घेतलेली आहे. आ ण लेखी व पाम ये कती आहे. पाच पाच कलोमीटर ४५ लाख पये 
मारतात ह  लोकं, हे पैसे  कुठे जातात.  योजना आण यात, िनयम आणलेत. िनयमावली 
आ ह  थोड ह  बनवतो. अिधकार  आणतात आ ण आपण ते बरोबर आहे हणतो.  ह  काह  
जगातील सगळयात कौतुका पद गो  नाह  आणलेली. िनयमावली आपणच कोण तर  आणत 
अशा प दतीने. सगळं पार ते जओचे काम ते. नुसत ं जओ और जने दो. नुसत ं जओच 
चाललेले आहे. आ खं वाटोळं झा यानंतर आता वषय आणलेला आहे. सगळ  खोदाई 
झालेली आहे. आ खं वाटोळं झालेले आहे शहराचे. ख डे बुजवा नंतर से फ  काढा ते  बरोबर 
आहे.  मे यानंतर ह  चचा कर यात काय अथ आहे. हे सात याने चाल ूआहे. या ठकाणी 
केबल मा फया आहे आ ण जो कोण मा फया असेल मी य  के याब ल याला शंका असेल 
तर मी कुठे पण भेटायला तयार आहे. कारण का माझी भागीदार च नाह  या ठकाणी. या 
प र थतीचे भान शासनाने घेतले पा हजे. नगरसेवकांनी पण एक  रा हले पा हजे. िनलेश 
बारण े कोण या प ाचा आहे तो काय य  करतो यापे ा ते य  केलेले कोण याह  
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गो ीसाठ  गांभीयाने घेणे गरजेचे आहे, हे फार मह वाचे आहे.  सगळे नगरसेवक जर  एक   
झाले ना तर केबलवाले दसणार पण नाह त. मग बाक चे तर सोडून दया कोण काम करतय 
काय काम करतयं. हयांना सो या प दतीने कमी वेळेत जा त पैसा कमवायचा असेल तर 
हाच माग आहे. आ ण हणून प र थतीचे भान मा  शासनाला नाह . शासनाला काय 
करावे हेच सुचत नाह  यांना ते शॉक असतात ना ते शॉक दले पा हजेत. हे सगळे 
शॉटसक ट झालेले आहेत.  हयांची सगळ  केबल उ व त झालेली आहे. लीक झालेली आहे 
केबल यांची. हयांना सगळयांना म ह यातून एकदा एकतर वाराणसीला कंवा कुठेतर  नेऊन 
डुबवून आणले पा हजे साहेब. हे सगळे जागेवर राहतील. नगरसेवकांचा स मान करतील. 
नगरसेवकानंाच मा हती नसते. कधी कधी तर पहाटे तीनला उठून काम कर त असतात. 
कती झपाटयाने वकास चाललेला आहे बघा. पहाटे काह  लोकांना कती चांगली झोप 
लागलेली असते आ ण हे र यावर असतात आ ण हया प र थतीम ये हे चाललेले आहे. मी 
हे सगळं नगरसेवकांसाठ   बोलत आहे. अिधका-यांना काह  फरक पडत नाह .  कारण यांची 
दुकाने चाललेली असतात. कुणाचा तर  फोन येतो. फोनची सु दा वगवार  असते. जस 
ा याम ये गाढव, खेचर आ ण घोडा तसे माणसा या वगवार नुसार ते ऐकतात. यामुळे हया 

सगळया प र थतीचे भान ठेवून ब-याच वेळेला आ ह  इतके जोरात बोलत असतो आमचच 
काय चाललय हेच कळत नाह . हया सगळया गो ी आयु  साहेब, जरा गांभीयाने या. एक 
दवशी उ ेक होतो. एखादया वचाराचा उ ेक झाला ना, आ ह  सोडून दया आ हाला  मतांच ं
राजकारण करायच.ं हे बसता बसता कुठेह  काय म करतील. कुठे कुठे घडलय कुठे कुठे 
काय चालल आहे. कुठेह  खोदतात, बीनधा त खोदतात. कोणीह  वचारत नाह , यांना 
मालकच नाह  कोणी. कोण मालक आहेत हयांचे शोधा हणायला लागेल, जस ं खडडा 
शोधायला लागेल. मालक कोण यांचे. चंड यवहार आहेत यांचे. आ ण आता भाषण ेिभषणे 
क न हयांचा सगळयांचा काय म झालेला आहे. अिधका-यांचा काय म झालेला आहे. हयांची 
येणार  दवाळ  अगोदरच झालेली आहे. यामुळे या सगळया प र थतीम ये गांभीयाने या. 
आ ण  नगरसेवकांची पण एनओसी या. यांना आनंद होईल वा वा काय सुंदर ख डा आहे.  
याला तर यातले काह च कळत नाह . हया सगळया प र थतीम ये चांगली संक पना 

आहे. याद  पण खूप चांगली आहे. पण या याम ये एकच या क  नगरसेवकांची एनओसी 
घेत यािशवाय परवानगी िमळणार नाह . एवढ च मागणी करतो. थांबतो. उपसूचना या, 
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उपसूचना काय पूव  तानाजी मांडायचे आता संताजी, धनाजी तयार झाले आहेत. ढाके 
संताजी आ ण म डगेर  धनाजी. आमची उपसूचना या बाबा.                                             

मा.मंगला कदम - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. सभागृह.  ट ह  चाल ूकेला क  
ख डेच ख डे. सगळ कडे  ख डे.  आता गाणी पण ख डयावर यायला लागली आहेत. आज 
मराठ  ऍ टस सगळे गाणी हणतात ख डयावर. आ या महारा ाची दुदशा. सगळे मराठ  
कलाकार ट ह वर ख डयावर गाणी हणतात. पंपर  िचंचवड शहराम ये कुठेह  अशी दुदवी 
घटना घडू नये मुंबईम ये पाच अपघाती मृ य ू ख डयांमुळे झालेले आहेत. मगाशी एक 
सहकार  सांगत होते यांनीह  सांिगतले क  ख डयाम ये पडून कंवा अपघातामुळे मृ य ू
झाला. मा. महापौर साहेब, आ ह  आता इथ ंखरच चचा कर त होतो. यावेळेला असंच 
बोलता बोलता िन प न होत असत ंक  या ीकोणातून या सगळयांची खरतर सगळे जेवढे 
खडडे खोदणारे आहेत हयांची एक िमट ंग लावा. हणजे रलाय स असेल, जओ असेल, 
जेवढे केबलधारक आहेत. इंटरनेटचे जेवढे केबल टाकणारे आहेत नवीन असतील जुने 
असतील, तेवढया सगळयांची. या यानंतर आपला पाणीपुरवठा असेल, े नेज वभाग असेल, 
वदयुत असेल या सगळया अिधका-यांचे एक चांग या प दतीचे चार दवसांचे चचास  या. 
यांचे सगळे लोकं बोलवा. आ ण एक तीन म ह यांचा काय म तु ह  तीन वषातून एकदा 

आपण यावेळेला र ते करतो यावेळेला तीन वषासाठ  ते करतो.  हया लोकांना तीन 
वषातून एकदा ख डे खोदायची परवानगी दया. अशी कोणतीह  ईमरज सी सेवा नाह ये 
ख डयांची क  तु ह  आताच खोदले पा हजे. र ता के यानंतर या र याचे लाईन तु ह  
कुठूनह  मधून जर खोदले तर कुठूनह  याचे िलकेज होऊ शकत ंआ ण र ता उखडू शकतो. 
आज शहराम ये कतीतर  ठकाणी चर पडलेले आहेत. जथे कुठेतर  कने शन घेतले गेलेले 
आहे. आ ण या चर म ये  खडडेच खडे  मोठे ख डे पड यामुळे आज ब-याचशा गाडया 
पीड ेकरव न जातात. हे पीड ेकर ऍटोमेटकली तयार झालेले आहेत.  आ ण महापौर 

साहेब या गो ीवर खरोखरच गांभीयाने वचार केला गेला पा हजे. क  तु ह  सव अिधकार  
बसून ठरवा क  आपण कोण या वष  ह  सगळ  कामे दयायची. मा. उपमहापौर हो या 
यांना वचारा. यांना मी वचारले ताई अहो कती दवस चाललंय हे काम. मी वॉडाम ये 

एकदाच सव काम क न घेतलय.ं एमएनजीएलला सु दा यावेळेस बोलावून घेतले त ूजर 
आता काम करणार असशील तर काम क न घे. मी नंतर क न देणार नाह . परंत ु यांना 
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वचारा मी यांना हणले ताई एकदा तर  सांगा हो. एकदा २४X७ वाला खोदतोय, एकदा 
आमका केबलवाला खोदतोय. एकदा तमका केबलवाला खोदतोय  आ ण कामाची नंतरची 
वॉिलट  काय आहे मा हती आहे का िसमट आ ण खड  या माणसाने कोणी बुजवावयाचे 
याने बुजवायचे. याला वॉिलट  पण नाह  क  खड  एवढ  वर येते क  वचरायची सोय 

नाह  त हा ते इतक बेकार काम. ते काम केलेले काय नाह  केलेले काय याला काह  अथच 
नाह . आ ण मी असं सांगत े महापौर साहेब आपण या ख डयांसाठ  पैसे भ न घेतोना 
यावेळेला यांना अस ंसांगा क  तु ह  ते काम करायच ं याच टडर यांनीच या कंपनीने 

काढायचे. आ ण त ेकाम आप याला नीट क न दयायच आ ण या यावर आप या अिधका-
यांची एक किमट  ठेवा. साहेब, तु ह  सांिगतले आहेना तीन नंबरचा कॉलम आहे तो बघा. 
र ता खोदाईपोट  ा  झालेले शु क याच े ीय कायालयात े ीय सेवा वा ह या 
टाक यासाठ  खोद यात आलेले र ते दु तीकामी वर ल लेखािशषकावर देणेत यावे. 
िनताताईनी आता सांिगतले या वॉडाम ये काम आहे याच वॉडाला ते पैसे िमळणारच 
नाह त. स य प र थती बघता या वॉडाला पैसे िमळणार नाह त. कुठ या दुस-याच 
भागाकर ता या पैशाचा वापर केला जाईल. आ ण हणून मला असं वाटत ंक  याची 

खोदाई आहे याच माणसाला सांगायचे क  तूच ते टडर काढायचे तूच आमची दु ती क न 
दयायची. आप याकडे जेवढ  आप या प दतीची र कम  आहे ती काप रेशनने दयावी आ ण 
वषय संपवावा. आ ण आप या अिधका-यांनी  या यावर िनर ण करावे. आप या अिधका-
यांची, नगरसेवकांची एनओसी यावी क  हे काम झालं हणून. गमतीचा भाग सोडून दया. 
भाऊसाहेबांनी आता सांिगतल, हसायलापण आलं, हसायला के हा येते कारण खरोखरच अशी 
प र थती होती क  आता खरच सगळ संपलेले आहे, झालेले आहे आ ण आता तो वषय 
आलेला आहे. हणून आप याला असं वाटत ंक , तो सगळा वषय झालेला आहे, सगळं 
झालेल ंआहे आ ण आता वषय येऊन काय करणार तु ह .  पावसाळयात तु ह  जेवढे र ते 
खोदाई केलेले आहेत. उखडायचे तेवढे उखडले आहेत. खरच महापौर साहेब, तु ह  खंडोबा 
मंद रा या इथ येऊन बघा. मा या सहका-यांनी सांिगतले क  वैशालीताई सु दा आता या 
वॉडा या नगरसे वका आहेत. या पण बोलत हो या, कॉनरला शडेकर इंड ज या ितथ.ं 
टाका ना मु म टाका, खड  टाका, र ता करा. कस कोण अडवत बघा बरं. लोकांना खाली 
उतरता येत नाह . एक चाक अस ंएक चाक अस.ं दोन फूट, दड फूट र ता खाली गेलाय. 
नागर कांनी गाड  तर  चालवावयाची कशी. गेली क येक वष कोणाचा वाद आहे. वाद तो 
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वाद पण र यावरचा माणूस कंवा पंपर  िचंचवड शहराचा नागर क ितथ ंमू यूमुखी पडणार 
नाह  हयाची तर  काळजी घेतली पा हजे. आ ण अशा मा यमातून हा जो वषय आलेला आहे 
महापौर साहेब. दर वेळेला हा वषय येतो.  िनलेश बारणनी आताच नाह , तर पूव ह  या 
वषयी सांिगतल होत.ं माफ यां या बाबतीत बोल यात आले क  केबल आ खी केबल एक 
माणसाने इतक  खोदनू टाकली. आजपयत आपण कधीह  चौकशी केली नाह . हणजे याचा 
अथ सभागृहात काय हे. चौकशीचे आदेश दया ना तु ह . यांनी सांिगतलं क  पोमण 
साहेबांनी सांगीतल क  मुंबई महापािलका देतात. आप याला का देत नाह . अहो दयायला 
पा हजे. नुसत बोल यानंतर आज महापािलकेची अव था कशी आहे. आप याला बेिनफ ट 
नकोय का. आपण उ प नाचे ोत शोधत असतो. तर आप याला सु दा या ठकाणी यां या 
या या गो ी िमळतात या िमळायला पा हजेत. महापौर आदेश दया तु ह . क  नुसत 
बोलून एखादा सद य ते सु दा आता िसिनअर झालेत. एखादा सद य बोल यानंतर 
या यावर कायवाह  होत नाह . नुसते सभागृह चालवायचे आ ण पुढे जायचे असं न करता 

हया यावर चांग या प दतीने सोलूशन िनघाले पा हजे.  आता बरेच दवस झालेत परवा इथं 
ते दलेले आहेत कॉलम. मागील दोन तीन वषापासूनच आलेला आहे क  बाबा याचा 
हड ओ रेकॉड ग काढा, याचे फोटो काढा. ते काम झाले क  नाह  ते बघा. या कॉलमम ये 

तसेच दलेले आहे परंतु या गो ीचा मा. महापौर साहेब, नुसतेच कागदावर हे वषय येवून 
उपयोग नाह य हया यावर कडक असं धोरण आखल ं गेल पा हजे. या ीकोनातून काम 
करावं अशीच मी वनंती करते. नाह तर काय उपयोग होईल असं मला वाटत नाह .  

मा.राहुल कलाटे -  मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. सभागृह.  गेली तासभर आदरनीय 
पंपर  िचंचवड शहराचे म डगेर  साहेबांनी जी पॉलीसी आणली आहे यावर आपण 
आ यासपुण चचा केली. खरतर महापौर साहेब, मंगलाता नी सांिगतल या माणे सव खोदाई 
संपलेनंतर पॉिलसी आली. म डगेर  साहेब आपण पुण अ यास क न आणली क  कोणा या 
आदेशाव न आणली. कारण क  ह  पॉिलसी आणत असताना एका बाजूला आयु  साहेब 
यांनी आठ दवसांपूव  ेस घेतली. या ेसम ये सांिगतले क  आपण शहराम ये ४१६ कोट चे 
कामे करतो. यात १६० कोट ची फायबर ऑ ट कची कामे कर त आहोत. आ ण या यात 
तु ह  डक करता. म डगेर  साहेब एका बाजूला आयु  साहेब सांगतात क  १७५ कोट ची डक 
करणार आ ण दुस-या बाजूला तु ह  ह  पॉिलसी आणताय. तर कुठेतर  हा वरोधाभास 
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आ हा सव नगरसेवकांना समजून सांगा क  आम या वॉडाम ये खोदाईचे काम संपले आहे. 
आता काह  ितथे तु ह   जा त कोणी म ये पडू नका. महापौर साहेब, आपण जर हे पा हलं 
तर तु ह  माग या एका वषात १२७ परवान या द यात. या यापोट  जवळजवळ २२५.५८ 
कोट  आहेत. यात बीएसएनएल, महारा  जीवन ािधकरण, खाजगी पाणीपुरवठा पकडून 
१२७ परवान या द यात. यांची लांबी २२५ कलोमीटर आ ण र कम घेतलीय १६५.४ 
कोट . खोदाई हा आप या महापािलकेचा बझनेस आहे काय. याचे पण लेर फकेशन या 
सभागृहाला पा हजे. महापौर साहेब, हे अिधका-यांनी दले गेले पाह जे. हणजे एका बाजूला 
तु ह  खोदताय. उदया लांडे साहेबांचे डोक चालेल क  या यावर अजून कुठेतर  वग करण 
टाकतील. हणजे खोदाईपोट  २५० कोट  येणार. तेवढ  िश लक राहणार. आ ण ती हयाला 
देऊन टाका आजच.  कारण वषय सगळे तसेच आहेत. इकडे पैसे िश लक राहतील ितकडे 
देऊन टाकायचे. महापौर साहेब, आपण खोदाई कर त असताना एका बाजूला आयु  साहेब 
सांगतात क  आ ह  तीन ड ट करणार. एक खाजगी कंपनीला देणार आ ण एक माट िसट  
फायबर ऑ ट कला वापरणार. कुठेतर  आपण डक करणार हणतोय दुस-या बाजूला म डगेर  
साहेब अ यास क नच एका बाजूला याचं पुण धोरणचं ठरवा नां. तर हे धोरण ठर वत 
असताना तु ह  शासना या गाईडलाई स घेत या का तु ह  रा या या गाईडलाई स घेत या 
का स ल या घेत या. नाह तर उदया असं होईल क  तु ह  परवानगी नाह  दली क  ते 
ितकडनं घेऊन येतील. आता मला तर अशी मा हती िमळाली क  रलाय सन ंआता असं 
ठर वलं आहे क , तु ह  खाली परवानगी देत नाह ना तर आ ह  व न वायर  नेतो. हयाची 
पॉिलसी काय आहे तर यांना पण कुठेतर  या धोरणाम ये पा हजे.  नाह तर आपण करायचो 
खालच धोरण आ ण परवानगी यायची व न. अिधका-यांना काय ते आप याला पटवून 
देणार, जस भाऊसाहेबांनी आता सांिगतल.ं ते हणणार नाह  असं नाह  तस ंआहे. आ ण 
जे हा नगरसेवकांना खरच मा हती पाह जे असेल, खर  प र थती काय आहे तर राजू 
िमसाळांना खाजगीत वचारा ते तु हांला सांगतील कारण ओपन ते बोल ूशकणार नाह त. 
िनलेश बोल ू शकतो भाचे आहेत, पुतण े आहेत. सगळे नाह  ना बोलू शकत. जसं 
भाऊसाहेबांनी सांिगतल. स या घोडयाव नच फोन येतात अिधका-यांना. यात पे ोल, 
डझेलचे दर वाढले आहेत ना. यामुळे घोडयांची पण े झ पंपर  िचंचवड शहरात वाढत 
चाललीय. कुठेतर  ह  पॉिलसी तयार कर त असताना ह  पॉिलसी शासनाला, रा य शासनाला, 
उदया शासनाची जर  परवानगी आणली तर  या सभागृहाची पण परवानगी/मा यता असू 
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दया. अशी एक काह  तर  इथ उपसूचना दया. नाह तर व न पॉिलसी आली, व न पॉिलसी 
आली. क  तु ह  खोदून दयाल महापौर साहेब. आज शहराम ये १६५ कोट  भ न घेतले 
असताना २५० कलोमीटरचे र ते आपण खोदले तर कती ख डे पडले. अ रश: शहरातील 
ख डयांची इतक  अव था झालीय क  या ख डयाम ये पडून कोणी गेले तर जबाबदार  
कोण घेणार. आ ण मी तर हणतो क  जो अिधकार  परवानगी देईल महापौर साहेब, 
म डगेर  साहेब ते पण यात ऍड करा क  या अिधका-या या सह ने परवानगी दली  
या यावर पण गु हे दाखल करा. महापािलकेबरोबर कर याबरोबर पसनली या अिधका-

याला या.  काय होतं, परवानगी देतात म डगेर  साहेब उदया येतात राहुल कलाटे. ते जायचे 
आतम य.े असं नको हायला ना. कुठेतर  या अिधका-याचे या पॉलीसीम ये रोल ड फाईन 
करा. आयु  साहेब, आ ीकर साहेब. नाह तर आ ीकर साहेब हणतील मी सांगतो आयु  
साहेबांना. नाह तर आप या चचला काह च अथ राहणार नाह . महापौरां या वॉडाम ये पण 
भरपूर खोदाई चालली आहे. महापौर हे मा हती आहे का आप याला. नाह तर महापौर आतून 
दुखी असायाचे यांनाह  काह  बोलता नाह  यायच.ं  यामुळे खरच ंमहापौर साहेब मंगलाताई 
हणतात या माणे तु ह  चौकशी लावा. कुठेतर  येक नगरसेवकां या मनाम ये खदखद 

आहे. भाऊसाहेबांनी हण या माण े कोणीह  पुरावा देत नाह . वचाराना यांना जो तो 
आपआप या भागाचे पाहतो. सगळे काह  तुम याआम या सारखे जमीनदार नाह त. 

येकाला वचारले तर ते हणतात क  अिधका-यांचीच नुसती दवाळ  होत आहे. बरोबर 
आहे ना भाऊसाहेब कुठेतर  भागातील या खोदाईचे पैसे याच वॉडाम ये एखादे हेड क न, 
म डगेर  साहेब ते पण ऍड करा. या भागात हेड क न तो पैसा याच ठकाणी ठेवला 
पा हजे. पूव  आपण अशी मागणी केली होती क  ट ड आरचे जे पैसे येतात ते याच 
भागाम ये खच करा. यावेळेस लांडे साहेब न हते आता लांडेसाहेब आहेत. या या 
भागातले ख डे खोदाई साठ चा िमळालेला महसूल  याच भागाम ये खच करा अशी मी 

एक या ठकाणी आप याला दु ती/ ऍड करायला या ठकाणी सुच वतो. आ ण ह  पॉिलसी 
होत असताना महापौर साहेब,  अजून एक आप याला वनंती करतो.  म डगेर  साहेबांबरोबर 
आजच त  लोक या. नाह तर उदया काय होईल या पॉिलसीचे ेय यांना जाईल. एक तर 
सगळ  खोदाई  संपली आ ण यानंतर ह  पॉिलसी आली. हया या बरोबर तु ह  शासनाचा, 
रा य शासनाचा, क  शासनाचा  या याम ये अंतभाव करा. या शहराचे चांगले अिधकार  
चांगले हणजे टे नकली चांगले अिधकार  यांचाह  यात अंतभाव करा. या सभागृहाम ये 
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भाऊसाहेब भोईर यांनी सांिगतले. मंगलाता नी सांिगतले. आता मी सांिगतले. अ जत 
ग हाणेनी ं जे सांिगतले, अ नी ता नी जे सांिगतल ंया सगळया गो ींचा उपसूचनामाफत 
अंतभाव करा. नाह तर काय होईल एकतर हा ली सगळे गाववाले खोदायला लागले आहेत. 
यामुळे आ हाला कोणाला काय बोलता येत नाह . गावावा यांना काह  काम न हती ती 

आता यांनी अंगावर खोदाई घेतलेली आहेत. आता सगळेच पाहुणेरावळे एक अस यामुळे 
आ ह  काह  कुठ या भा या, पुत याची नावे सांगणार नाह . आम याकडे रेकॉड ग पण आहे 
ये, सांगीतलना ंभाचा आहे. ह  खोदाई झाली पा हजे.  ह  पॉिलसी केली तर ती पॉलीसी अशी 
करा उदया कोणीह  येऊ दया काय होत रलाय सवाला राहतो बाजूला. खोदणारे दुसरेच 
असतात काय बोलणार याला आपण. तु ह  या ठकाणी खोदत असता या ठकाणी 
संबंिधत कंपनीचा जो कोणी असेल कळू दया ना कोण खोदतय. नाह तर पूव  काय हायचं  
काह  बोलता येत नाह . आ ण आता ना यात काह  बोलता येत नाह . महापौर साहेब, एक 
वषभराम ये १२७ परवान या दले या आहेत. २५० कलोमीटरची खोदाई केली आहे. ते 
हणतात ना “ ाना रिचला पाया तूका झालास कळस”. तस ंझाले आहे. रा वाद ने रचला 

पाया बीजेपीने कळस क न टाकला आहे. एका वषात स वाशे परवान या, २५० कलोमीटरची 
खोदाई केली आहे. सांगाबर एखादया नगरसेवकांनी क  मा या भागाम ये एवढ खोदलय. 
आ ण हया याम ये एक दुसर गंमत मी एक परवानगी काढली, मे. रलाय स जओ 
इ फोटेक िल., ाईम हे चर, वाकड चौक १०० मीटर. असं ब-याच ठकाणी आहे.  आ ीकर 
साहेब संशोधनाचा वषय आहे. सगळयां या परवान या आहेत. हे अंतर कसं मोजलय साहेब. 
वशाल नगर ते ोटोन पॉवर कं ोल २५० मीटर, पंपळे िनलख ते गणेश मंद र ३५० मीटर. 
हे अंतर कशाने मोजले आहे. महापौर साहेब, या पॉिलसीम ये जो अिधकार  परवानगी देईल 
ना या अिधका-याला पसनली या. नाह  तर तो जातो बदलून. आपण दुस-यावर धपाटे 
मारत बस यापे ा अशा या काह  सुचना सवानी सभागृहाम ये सुच व या आहेत याचा 
अंतभाव करावा रा य शासना या, क  शासना या काह  गाईडलाई स असतील या 
या यात. म डगेर ंसारखे अजून काह  त  लोक या े ामधील आहेत यांचा अंतभाव 

करावा. पु हा एकदा ह  पॉिलसी फायनल क न या सभागृहापूढे आणावी आ ण वरची पण 
आणावी. नाह तर जिमनीतूल खोदायचे धोरण करायचो आ ण वायर व न जाय या असं 
या ठकाणी हायला नको.   
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मा.नामदेव ढाके -  मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक. स मा. सभागृह  खर 
हणजे खोदाई या धोरणामधल या ठकाणी पूव चे जे धोरण होते. आ ण आता आप या 

सद यांनी वलास म डगेर  आ ण सागर आंगोळकर यांनी थायी सिमतीम ये हे धोरण 
या ठकाणी  मंजुर केले. मा या मा हतीनुसार गे या दहा म ह यांम ये आमचे स मा. सद य 
वलासभाऊ म डगेर  जे पूव  एखादया र या या खोदाईचे काम घेतल ंआ ण आपलं मंजुर  
कती असते आ ण याच ए चूयल काम कती कर त होता. या संदभाम ये स मा. 
वलासभाऊ म डगेर  यांनी गे या पाचसहा वषामधली मा हती या ठकाणी घेतली. आ ण मला 
असं वाटत क  जे धोरण या ठकाणी या खोदाई या संदभाम ये आणलेले आहे.  बरेच स मा. 
सद य या सभागृहाम य े बोलले. आ ण या वषयाम ये जर का आपण बिघतल तर  
धोरणाम य े१० मु े आ ण अट म ये १० मु े हणजे येक एक एक मु ा जर आपण या 
ठकाणी बिघतला तर यांनी यांनी या ठकाणी शंका उप थत केले या आहेत. मला असं 
वाटत क  या संपुण  धोरणाम ये जे काह  वषय जा तीत जा त वलासभाऊ म डगेर  आ ण 
यांनी घेतलेले आहेत. खर हणजे या सद यांचे या ठकाणी कौतुक केले पा हजे कारण जर 

का आपण पूव  एखादया ठेकेदाराने र ता खोदला कंवा याने काम घेतल ंआ ण जर का 
या ठकाणी काम के या यानंतर महानगरपािलकेला तो कती र म भर त होता. या 

संदभाम ये सु दा माग या काळाम ये आ ण आता या या धोरणानंतर या महानगरपािलकेला 
कती फायदा होणार आहे. मला असं वाटत क  या महानगरपािलके या ितजोर म ये या 
खोदाई या धोरणा या मा यमातून जे काह  पैसे जमा केले जाणार आहेत. याम ये जे काह  
वाढ व खोदाई या संदभाम ये दंडाची र कम असेल ती दु पट करण ेअसेल. मगाशी मा या 
सहका-यांनी या ठकाणी उ लेख केला क  या खोदणा-या ठेकेदारावरती आ ण या संबंिधत 
अिधका-यावरती या ठकाणी गु हा दाखल हायला पा हजे आ ण मला असं वाटत क  या 
संदभाम ये या धोरणाम ये हा मु ा यांनी न क  केलेला आहे. दु ती या पोट  जे काह  
२५ ट के अनामत र कम या ठकाणी ठेकेदारा याकडून घेतली जाते. याचा सु दा या 
ठकाणी या  धोरणाम ये उ लेख केलेला आहे. एकूणच आपण जर का बिघतल असेल तर  
खर हणजे हे धोरण आहे गे या वषभरा या काळाम ये आप या महानगरपािलकेला गे या 
अनेक वषापासून हणजे आता गे या एक वषभराम ये फ  एक वषाम ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेम ये सेवा वा ह या कंवा  खोद याचे काम या ठकाणी चाल ूआहे अस काह  
नाह . माग या कालखंडाम ये सु दा गे या पाच-सात वषा या कालखंडाम ये जर का आपण  
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बिघतल तर अनेक ठकाणी र ते खोदले गेले अनेक ठकाणी सेवावा ह या टाक या गे या. 
अगद  आ ह  २०१७ या िनवडणुक या अगोदर जर का बिघतलं तर यावेळेस सु दा 
रलाय स कंपनीचे काम आम या भागाम य ेचालू होत.ं यावेळेला आ ह  सु दा बिघतल 
क  यावेळेस रलाय सचा जो काह  ठेकेदार या ठकाणी खोदतो आ ण ते जे काह  
बुज व याच े काम करतो आ ण बुजवून गे या यानंतर सेवावा ह या कंवा या ठकाण या 
वदयुत या तारा, एखादयाचे कने शन, पा याची पाईप लाईन कंवा एमएसईबी या कने शन 
या ठकाणी तोड याचे काम होत होत.ं आ ण मला असे वाटत क  या धोरणा या मा यमातून 
हणजे कुठेतर  चुक चे काम होणार नाह . आ ण चुक च ं सु दा या धोरणाम ये उ लेख 

केलेला आहे. आ ण मगाशी मी सांिगतल जर आपण हा पाचवा मु ा एचड ड  चा आहे 
Horizontal Direction Drill प दतीच.ं पूव या काळाम ये १० कलोमीटरला १५ लाख 
पयांचा ग धळ होता. आपण हे खोदाई कर याचे काम आ ह  गे या अनेक म ह यापासून 

या ठकाणी मा हती जमा केली आ ण खोद याचे कलोमीटर एक कलोमीटरला परिमशन 
असायची. आ ण ती अंडर एचड ड  या मा यमातून घेतलेली असायची. आ ण खोदाई मा  
ओपन प दतीने या ठकाणी केली जायची. एक अथाने महानगरपािलकेकडे येणार  जी काह  
र कम यांच या ठकाणी नुकसान होत होत ंआ ण ख-या अथाने या धोरणा या मा यमातून 
या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ प नाम ये सु दा या धोरणा या मा यमातून काह  
अंशी या ठकाणी फायदा होणार आहे असं मला वाटतय. मगाशी आमचे सहकार  िसिनयर 
सद य आहेत भाऊसाहेब भोईर यांनी या ठकाणी उ लेख केला आ ण ता या खरंच आहे 
संताजी-धनाजीची या ठकाणी तु ह  आ हाला उपमा दली असेल. परंत ु संताजी आ ण 
धनाजींनीच  िशवाजी महाराजांना या ठकाणी  वजय  िमळवून दलेला आहे. या प दतीने 
या सभागृहाम य ेआ ह  सव सद यां यासाठ  या ठकाणी उपसूचना दयायची कंवा जे काह  
काम करायच असेल ते काम आ ह  करतोय. िशवाजी महाराजांसाठ  हणजे सव 
सद यांसाठ  या ठकाणी उपसूचना कंवा या पंपर  िचंचवडचा वकास ल ात घेता सव 
वभागांम ये या ठकाणी सगळयांना समतोल  कर याचे काम या ठकाणी वलासभाऊ असतील  
आ ह  असेल या ठकाणी केलेले आहे अस ंमला या ठकाणी वाटत ंआ ण खरच मगाशी आपण 
उ लेख केला क  पाच वषापासून मी खोदाई या संदभाम ये  करतोय. परंत ुअसं धोरण आज 
या ठकाणी महापािलके या सभेसमोर येतय. असं धोरण जर का पाच वषापूव  आपण 
स ेम ये होता यावेळेला जर का या ठकाणी आणल असत तर मोठया माणाम ये या 
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महानगरपािलकेला फायदा झाला असता अस ं या ठकाणी मला वाटत.ं एकूणच या खोदाई 
धोरणा या मा यमातून जस आपण केबल मा फयां याब ल बोलला मला असं वाटत क  लूट 
करणारे या खोदाई धोरणा या मागे जे कोणी कलाकार होते. यांना थांब व याचे काम 
या ठकाणी वलासभाऊ म डगेर  आ ण सागर आंगोळकर यांनी केलेले आहे. यांचे मी 
या ठकाणी अिभनंदन करतो. करणारे या प दतीने सांिगतल.ं राहुलदादा या याम ये शुट ंगचे 
काम आहे. शुट ंग के यानंतर तर  आप याला दसणार आहे ना तो काय काम करतोय 
आ ण  हणून येणा-या काळाम ये सु दा अशाच प दतीचे धोरण येणार आहे. मग याम ये 
कोण मा फया, कोण काम करतय हे सव या ठकाणी  उभे  होतील आ ण  या ठकाणी  जे 
काह  धोरण वलासभाऊ आ ण यां या सहका-यांनी आणलेले आहे. मी दो ह  सद यांचे 
या ठकाणी अिभनंदन करतो आ ण थांबतो, ध यवाद.    

मा.जावेद शेख - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक. स मा. सभागृह  ढाके 
साहेब आपण आता जे बोलला, फार चांग या प दतीने रलाय सवा यांनी, होडाफोनवा यांनी 
कामे केली. कदािचत तुम या भागाम ये केली असतील. मी नाह  हणणार नाह . कारण 
आम या भागाम ये काम कर त असताना होडाफोनने या प दतीने काम केले एकतर 
फोनवर यांचा फालोअप क न क न आ ह  वैतागयायचो  आ ण यां या घाईगडबड म ये 
यांनी जे उखडलेले ख डे  आहेत  काह  ठकाणी लॉक बस वले कंवा काह  ठकाणी डांबर 

टाकले. तु ह  आज येऊन ितथली प र थती बघा. सगळे ख डे पडलेले आहेत.  
दुकानदारां या  दुकानासमोर पा याचा खडडा झाला आहे. वाकडितकडं झाले आहे. हणजे जे 
काह  आपण करारना याम ये करतोय. क  यांनी कुठ या प दतीने केले पा हजे. या 
प दतीने यांनी अ जबात केलेले नाह . उलट महापािलकेचे या याम ये नुकसान होणार आहे.  
डबल प दतीने आता परत काम करावे लागणार आहे. दुस-या ठेकेदारांकडून आ हांला काह  
काह  ठकाणच डबल प दतीने काम करावे लागणार आहे. आ ण महापौर साहेब, मह वाचे 
सांगायचय तु हाला या खडडया या वषयाब ल क  आपण २४X७ म ये पा याचे कने शन 
दे याचे काम सु  केलेले आहे. या याम ये ठेकेदारांकडून इतक  दरंगाई होती इतक  दरंगाई 
होती ख डे बुज व याची क  वचा  नका. ए चूयली २४X७ म ये आपण कने शन देतो. 
या यानंतर एवढा जो चौकोनी लॉक असेल कंवा काय असेल तो जर उक न काढला असेल 
आ ण तो उक न काढलेनंतर तो रपेअर करायचा असतो तर यांची माणसे लवकर रपेअर 
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करायला येत नाह त. यां या डो यात कस आहे क  जर आज ख डा केला तर उदया 
बुजवावयाला पा हजे. जोपयत यांचे टारगेट पुण होत नाह  तोपयत यांचा माणूस रपेयर  
करायला येत नाह . आ ण या मा यमातून नागर कांचे फोन येऊन येऊन आ ह  इतके 
वैतागून जातो. आयु  साहेब, शेवट  ते काम आ हाला थाप याकडून क न यायला लागले. 
अशी कती तर  उदाहरण ेआहेत. वाटलेच तर आयु  साहेब तु ह  एक पेशल  अिधकार  
नेमा या यावर आ ण यांना मा याबरोबर पाठवा.  तु हाला मी दाख वतो क  २४X७ चे जे 
ठेकेदार होते यांची कतीतर  कामे आप या थाप य वभागाकडून आ ह  क न घेतलीत. 
आमचे अिधकार  मी आता नाव घेत नाह  यांना मी बोललो. क  बाबा तु ह  हयां यावर का 
कारवाई कर त नाह . हयां यावर का अ शन घेत नाह  तर हण ेमं ी साहेबां या पीएचा 
फोन आहे क  हा आम या मं यांचा माणूस आहे. साहेब, या यामुळे आ हाला धड हयाला 
बोलताह  येत नाह  आ ण हयाला दाबताह  येत नाह . आ ण तेच २४X७  कंपनीम ये प हला 
मु य अिधकार  अ थ नी  होता आता तो अिधकार  गायब झालेला आहे. या या जागेवर 
दुसरा कोण आलेला आहे तो तर फोनह  घेत नाह  आ ण भेटत ह  नाह . या या खाली 
द ुसरा माणूस गायकवाड होता. ख डे खणताना दुसरा माणूस. आता बुजवावयाची वेळ आली 
तर तो दुसरा माणूस हणतो मेरे को नह  मालूम मेरे सामने नह  हो गया है साहबजी.  मै 
नया हू मै कैसा करेगा. अजुनह  मा या भागाम ये पाठवा माणूस तु हाला अजुनह  दसतील 
कती कामे पड ंग आहेत.  आपण आपली पारदशकता यात हणता ना पण तस ंनाह य. जे 
काम चांगल झालं असेल ना याला आ ह  चांगलच हणणार. याला वाईट अ जबात  
बोलणार नाह . परंत ुनागर कांचा रोष पुण आ हाला यावा लागतोय. आयु  साहेब, महापौर 
साहेब, हया यावरती तु ह  यव थत चौकशीचे आदेश दया एवढच तु हाला मी वनंती 
करतो. ध यवाद.                                 

मा.वैशाली घोडेकर - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक. स मा. सभागृह  
या ठकाणी अितशय चांगले धोरण तु ह  आणलेले आहे. आमचे काह  द ुमत नाह . पण हे 
चांगले आहे क  काय आहे. हे थोडेसे आधीचे िनयम  काय होत ंते आ हाला अ ानी लोकांना 
सांिगतलतंर बरं होईल. मग असेच परवानगी दयायचे का. काह च िनयम न हते का असे 
परवान या दयायचे खोदायचे असेच होत होते का. या याआधी काय िनयम होते. फोटो 
काढले जात होते का परत २५ ट के अनामत र कम तु ह  घेत होते का. याचा एक खुलासा 
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महापौर साहेब या ठकाणी झाला पा हजे. क  हया आधी काय िनयम होते आ ण आता काय 
नवीन आणले आहेत हणजे कळेल क  कंपनीला हे जाचक आहे का महापािलकेला याम ये 
तोटा आहे क  फायदा आहे. या ठकाणी दुसरे एक सांगेन क  दु ती शु काच ेआपण २५ 
ट के घेतो तर दु ती शु क आ ण परवानगी शु क या याम ये सवात जा त शु क कोणते 
आहे. मग जे काह  जा त शु क आहे या यापे ा २५ ट के जा त घेतले पा हजे. तर तस ं
आहे का. हणजे परवानगी शु क हे जा त येते क  दु ती शु क हे जा त येते. याचाह  
खुलासा महापौर साहेब या ठकाणी दला गेला पा हजे. तसेच आताच सवानी या ठकाणी  
सांिगतल क  नवीन कायकार  अिभयंता आ ण किन  अिभयंता या दोघांचा अहवाल 
घेत यािशवाय या ठकाणी पुण वाचा अहवाल यांना देऊ नये आ ण ती अनामत र कम 
यांना दली जाऊ नये. तर या ठकाणी सगळयांची अपे ा अशी आहे क  या दो ह  

अिभयं यांनी नगरसेवकांचा अहवाल घेत यािशवाय तो पुण वाचा अहवाल देऊ नये. 
या ठकाणी एक उपसूचना सगळयांनीच सांिगतलेली आहे ती तु ह  या. अशी मी या ठकाणी 
प नेते आ ण म डगेर  साहेब यांना वनंती करेन. क  आम या सगळयांचा अहवाल  
घेत यािशवाय यांनी या या वॉडाम ये पुण वाचा अहवाल दला गेला नाह  पा हजे. आ ण 
आताच सांिगतल क  आप याकडे अिभयंताना एक मा हती आहे क  येक वॉडाम ये र ते 
आपण कधी करतो. ते र ते दु त करणे या आधी या ठकाणी खोदाईची परिमशन दली 
पा हजे. या ठकाणी तु ह  तीन म हने हणले फॉमचे. पण परिमशन चाल ू बारा म हने 
राहणार का? का चाल ूपण फ  तीनच म हने राहणार का याचाह  एक खुलासा  या ठकाणी 
दयावा. एवढच मी सांगेन क  कंपनी कोणाची आहे काय आहे या याशी आ हाला 
नगरसेवकांना काह  घेण-ंदेण ंनाह . आम या वॉडाम ये फ  खोद यानंतर लगेच एक तासात, 
दोन तासांत, एका दवसांत ते दु त झाले पा हजेत. याम ये अिभयं यांला  काह  ास नाह  
परंत ुसवात जा त  जर का कोणाला वचारले जात असतील आ ण सवात जा त ास 
कोणाला होत असेल  तर तो नागर कांतफ नगरसेवकांना होत असतो. मा या वॉडाम ये असं 
झाल क  एक म ह यापूव  आपण ितथ ं र ता केला आ ण लगेच या ठकाणी येऊन 
रलाय सने तो खोदला.  काह च करता आले नाह  साहेब. महापौर साहेब, तु हाला मा हती 
असेल क  यशवंतनगर चौकाम ये या ठकाणी लगेच  रलाय स वा यांनी खोदले. या ठकाणी 
देखील या कंपनीला तु ह  का दंड मारले. आ ण जसा आधीचा र ता होता तसाच यांनी 
केला का? आ ण या याम ये शु क यां याकडून घेतले का. याचे ह  अिधका-यांनी पण 
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या ठकाणी काह च मा हती नाह य क  आपण शु क काय घेतल आ ण काय केलय. आता 
जे दु ती शु क आहे या दु ती शु काम ये जे वॉटरलाईन खराब होतात. जी वॉटरलाईन 
तुटते. एमएसईबीची केबल तुटते, आप या लाईन या  केबल तुटतात याचे देखील शु क 
या ठकाणी आहे का याचा देखील खुलासा महापौर साहेब  झाला पा हजे. माझे हे पाचसहा 

 आहेत याचा खुलासा महापौर साहेब झाला पा हजे. नंतर मला परत बोलायचे आहे.           
मा.िसमा सावळे - मा. महापौर, मा.आयु , सव स मा. सभागृह. मा. महापौर साहेब 
वरातीमागून का होईना एकदाचे घोडे नाचायला सु वात झालेली आहे. हे खरे आहे क   संपूण 
शहराम ये खोदाई झालेली आहे आ ण यानंतर आपले धोरण आलेले आहे, हरकत नाह . हे 
धोरण आणताना आताच जस वैशालीताई हट या, मगाशी भाऊसाहेब बोलले. राहुल बोललेत 
क  याचा अ यास करा आ ण अ यासपूण धोरण तु ह  आणा. धोरण आणायला 
शासनात या अिधका-यांकडे मता नसेल तर यांनी या ठकाणी स लागार नेमायला 

हरकत नाह . अनेक ठकाणी आपण स लागार नेमलेले आहेत. तर यासाठ  पण स लागार 
नेमा. एक कडे क  शासन डजीटल इं डयाकडे जातेय. फायबर टू होम. घरोघर केबलचा 
नवीन एक उप म येतोय. पयावरणपूरक हणून एमएनजीएलची लाईन येक घराघरापयत 
गेली पा हजे हणून क  शासन, रा य शासन अहारो  झगडतय.ं माट िसट म ये आपण 
ड ट टाक याचे ६०० कोट  पयाचे टडर लोट केलेय आ ण यानंतर र ते खोदाईवरती 
आपण धोरण आणले आहे. एकतर ठरवून या क  क  शासनाला, रा य शासनाला, 
आप याला ऐकायचच नाह . ते काय हणतात यां याशी आप याला काह  घेण-ंदेण ंनाह . 
जर का तुमचा फायबर टू होम आज जर का तु ह  कुठेह  गेला तर बँकेम ये तु हाला 
कुठलाह  यवहार करायचा असेल तर तु हाला इंटरनेटची सु वधा लागत नसेल आ ण  
आप याच ग हनमटने हे केले, या भारत देशा या भारत सरकार या ग हनमटने हे केलेले 
आहे आ ण यांनी जर या ठकाणी नोटा चलनाम ये कमी वापरा यात हणून एक 
अ यासपूण पाऊल जर भारत देशा या धानमं यानी उचलले असेल आ ण याम ये जर का 
आपण अशा कार या अट  शत  टाकणार असू तर मला वाटत आप या गाड ची खळ 
आपणच काढतोय. मगाशी मी सगळयांची भाषण यान लावून ऐकत होते. राहुल दादा 
हटले क  काह  लोक घोडयाव नच फोन करतात. राहुलदादा घोडयाची सवार  राजाची सवार  

होती है. “राजा कौन है, आप भी जानते, हाम भी जानते है” फोन कुठूनह  येऊ दया पण 
येतो याला मह व आहे. काह  लोक तर फोनच कर त नाह . आऊट ऑफ क हरेज आहे. 
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आज जर एखादया फोनची रज जर का गेली, आज आ ह  सगळे जण आय डयाचेच नंबर 
वापरतो. या महानगरपािलकेमधले नगरसेवक २००७ पासून आ ह  वाटेल तेवढया िश या 
खातो. शहर खोदले जातेय का. ख डे होतात का. ख डे जागोजागी झाले आहेत. आता काह  
लोकांनी सुचना पण मांड या. काय केले पा हजे काय नाह  केले पा हजे. काह  वागताह पण 
आहेत. पण हणून तु ह  एकदा ठरवावे लागेल. या सभागृहाने पण ठरवायला लागेल. 
एक कडे नोटबंद  आणली. नोटबंद  आणून तु ह  नोटांचा वापर कमी केला. दुसर कडे तु ह  
पुर कार करताय डजीटल इं डयाचा आ ण ितसर कडे तु ह  काय करताय. तुम या धोरणाला 
तु ह च खो घालताय. चार म हने खोदाईचे दयायचे. भाऊसाहेब मगाशी  मी मा हती घेतली 
असता राहुलदादानी ं सांिगतल ं चार म ह यांम ये १६५ कोट  पये जमा झालेत. महापौर 
साहेब, महापािलकेचे उ प न वाढले क  कमी झाले. या चो-या होत हो या, या चो-या होत 
नाह त. अस ं मी हणणार नाह  या आजह  होतात. परंत ु १६५ कोट  पये या चार 
म ह यांम ये जमा झाले असतील तर या वषभराम ये कती जमा होतील याचा सु दा वचार 
झाला पा हजे. तु ह  सांगा क  एसट ड ला पैसे जा त लागतात क  र ता खोदाईला पैसे 
जा त लागतात. र ता खोदाईला ना. आता यांचे असं हणण ेआहे क  र ता खोदाईचे पैसे 
वाचवा आ ण एसट ड  करतो. तर एसट ड ला तर सोप आहेनां एका ठकाणी मशीन लावली 
कबल टाकला दहा कलोमीटरपयत केबल ओढली. या गो ीची आप याला मा हती नाह . 
या गो ीम ये कती बोलाव.े यालाह  मयादा अस या पा हजेत. एक कडे तु ह  बंधन घालता. 

या देशा या घटनेने मोबाईल आ ण  कायदयाने मोबाईल ह  अ याव यक सेवेम ये इन यूड 
केलेले आहे. अ याव यक सेवेम ये ाय सारखी एक सं था. सं था हणजे क  शासन वत:  
या यावरती िनगरानी करते. ायने जे काह  िनयम घालून दलेले असतील. एखादया  
मोबाईल कंपनीला सांिगतले असेल क  तुमचे हे फोरजीच लायसन वषभरा या आतम ये 
इं लीमट झाले पा हजे. हे वन टू ी फोर या शहरासाठ  ायने घालून दलेले जे काह  
िनयम असतील ते िनयम या या मोबाईल कंपनीला बंधनकारक असतात. ितथे सु दा 
कोटयावधी पये भरावे लागतात. याचा कोणी वचार करायचा. एक कडे पेपरलेस कारभार 
करायचा हणून ब बा माराय या आ ण दुसर कडे कागद  घोडेच नाचवायचे. धोरणाला वरोध 
नाह  महापौर साहेब, परंत ु धोरण आणताना आपण एकदा तर  आप याच ग हनमट या 
बाबतीतले एकदा यांनी जी काह  जे आता कत भांडतात, घौडदौड जी चालू आहे धानमं ी 
नर जी मोद  यां या नेतृ वाम ये या देशाची याला आपण कुठेना कुठे तर  खीळ घाल याचा 
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य  करतो का असं मला तर  हे धोरण वाच यानंतर वाटत.ं  शहराम ये हे ख डे आहेत ते 
ख डे आजचे नाह त महापौर साहेब. माग या वेळेस या रा वाद या नगरसे वका आशाताई 
सुप ेया पड या हो या या ख डयाम ये. तुम याच भागात या आ ण यांचा पण वषय 
झाला होता सभागृहाम ये. सांगाना, क  यांच सरकार होत हणून ख डे होते आ ण आमचं 
आलं हणून ख डे नाह  असं अ जबात नाह . पाऊस आहे, नैसिगक आप ी आहे ख डे 
होतील. परंत ु याची जबाबदार  नाकारण ेमा  यो य नाह . जबाबदार  घेतली पाह जे कारण 
जशी स ा भोग याची जबाबदार  आमची आहे. या यावरती येणारे जे काह  आरोप असतील 
याचसु दा  िनरसन कर याची आ ण ती जबाबदार  उचल याची जबाबदार  सु दा आमचीच 

आहे. ती जबाबदार   आ ह  अ जबात नाकारत नाह . आम याकडून अिधका-यांना यावेळेस 
नाह  सुचना द या गे या, खडडे बुजवा हणून. साडेआठ कोट च टडर झालेले आहे मा. 
महापौर साहेब. या कारची शहराम ये घोषणा केली गेली ख डा दाखवा आ ण १०० पये 
िमळवा. वरोधी प ने यांनीच काढलेल आहे. यां याच भागात माग या वष पण, 
पंचवा षकला आ ण या वष पण असं य ख डे आहेत. गेली दहा-पंधरा वषाम ये आ ह  
बरोबरच काम करतो. साहेब, मला असं वाटत क  प हलं ब ीस यांना वत:लाच याव 
लागेल, वत: याच वॉडातला खडडा दाखवून. यामुळे ते आता इथ ं नाह त वार ला गेले 
आहेत, देव देव करायला गेलेत. यामुळे यां याब ल मी काह  बोलणार नाह . परंत ु
खडडयांची जबाबदार  िन तपण ेआपली आहे मा. महापौर साहेब. ह  जबाबदार  नाका न 
चालणार नाह . एक कडे आपण जर का या धोरणाम ये काह  बदल करणार असाल तर मला 
अस वाटत क  ह  जी अट आपण लावलेली आहे क  चारच म ह यांम ये यांनी आप याकडे 
परवानगी मागायची पण ती तस न ठेवता, ायने काय सांगीतल, रा यशासनाने काय 
सांिगतल.ं यांची परवानगी कती दवसांची आहे. ीजी आलं यावेळेस कती दवसांची 
परवानगी घेतली होती. फोरजी आलं असेल तर याची परवानगी कती दवसांची आहे. 
फायबर टू होम असेल तर याची परवानगी कती दवसांची आहे. हया सगळयां यासाठ  
यां या परवान याचा सु दा तु हाला वचार करावा लागेल. आ ण याह  पे ा मह वाचे 
हणजे असं आहे क  आता सांिगतल क  अिधका-यां या एनओसी या. यां या एनओ या 

असतातच. मी तर हणेल यात ाचार आहे का तर शंभर ट के ाचार आहे, र ता 
खोदाईम ये. मी आज बोलत नाह तर मी माग या २०१० पासून या वषयावर बोलतेय, आहे 
याम ये ाचार. हंमत आहे का तर शहर आपण खोदून  काढायच. आपण दले या 
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परवान या आ ण यांनी टाकलेले केबल जर मोज या तर हजार कोट चा फायदा या 
महानगरपािलकेला होणार आहे. हे डेअर ंग करणार कोण. हे डेअर ंग मा. महापौर साहेब 
आप यालाच करावे लागणार आहे. आ ण हयां यावरती िनयंञण ठेव याच काम सु दा 
आप याला कराव लागणार आहे. फ  याम ये या या काह  आपण चार म ह या या 
बाबतीत मा या सहका-यांनी इथ ंउपसूचना वाचत होते. याम ये काह  वाढ करणार आहेत 
हणून. तर याम ये वाढ कर त असताना मला असं वाटत ंक  यां या परवान या आपण 

जोपयत ल ात घेत नाह त तोपयत अशा कारचे लाद ूनका. लादले  क  ितथे चोर  होते 
आ ण चोर  झाली क  आपणच या ठकाणी ास क न घेतो. मा. महापौर साहेब, मा. आयु  
साहेब, आता शहरभराम ये २४X७ चे काम चाल ू आहे. २४X७, े नेजचे वॉडाम ये 
वेगवेगळया ठकाणी र यांचे काम चाल ूआहे. या सगळया कामांम ये कुठेह  सुसू ता नाह . 
यावरती खरतर एखादे धोरण या सभागृहाम ये येणे गरजेचे आहे. ते धोरण आणले पा हजे 

क  तु ह  र ता कर त असाल तर तीथं खाली केबल आहे क  नाह  ड ट टाकलाय क  नाह . 
पा याची पाईप लाईन आहे क  नाह , े नेज लाईन आहे क  नाह . ॉम वॉटरलाईन आहे क  
नाह . दुदव काय आहे किमशनर साहेब या महानगरपािलकेचे. ॉम वॉटर लाईनवरती 
कोटयावधी पये आ ह  खच केलेले आहेत. दुदव अस ंक  सगळया े नेज लाईन या ॉम 
वॉटर लाईनला जोड यात आ ण पावसाचे पाणी जायला कुठे र ता नाह . आ ण हणून 
र यावरती गुडगाभर पाणी, कमरे इतके पाणी साचलेल होते. या याकडे ल  दयाना. 
या यावरती काह तर  धोरण आणा.  मोबाईल कंप या चो-या करतात का तर १०० ट के 

चो-या करतात. कोण कोण सामील आहे, कोणाकोणाची नावे यायची. इथ ंमा फया आहेत, 
सगळच आहे. परंत ु तर पण बोलायचे कोण काह  थांबतय का. वैशालीताई हणा या क  
नगरसेवकांची पण एनओसी या. ताई वचारतच नाह त नगरसेवकांना एनओसी तर लांबच 
रा हली. वचारल तर पा हजे. तु हाला सांिगतल तर पा हजे क  तुम या भागाम ये ह  खोदाई 
होणार आहे. सांगतच नाह त आ ण हणून जा त गैरसमज िनमाण होतात आ ण गैरसमज 
झाला क  नगरसेवक जाऊन उभा राहतो आ ण नगरसेवक समोर उभा रा हला क  मग 
समोरचा सांगतो मागणी करतो पण यानी काय केलं हे सांगत नाह . तर यासाठ  मा. 
महापौर साहेब या या वेळेस अशा कारची र ते खोदाई  होणार असेल तर याची मा हती 
याची एक त संबंिधत नगरसेवकांना सु दा जाण ं अ यंत गरजेचे आहे. क  जेणेक न 
या ठकाणी गैरसमज िनमाण होणार नाह त. आता काह  जणांनी सांिगतल क  रा ीची 
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खोदाई. आपण मुंबई-पुणे हायवेला गेलोत या ठकाणी ॅफ क चंड मोठया माणात आहे 
या ठकाणी दवसा खोदाई करण ेअ यंत अडचणीचे होत ंआ ण हणून या ठकाणी रा ीची 

परवानगी दया. मे ो साठ  मी वत: दोनतीन वेळा टॅ ड ग चेअरमन असतानी मे ोची 
खोदाई आ ह  बंद केली. याने काय केले होत ंक  जेसीबी जो होता तो स हस रोडला उभा 
केला आ ण आतम ये खोदाई चाल ू केली. जेणेक न तो खोदाई क  शकला असता पण 
याचे काह  टे नीकली िनयोजन न हत ं आ ण हणून ॅ फक जाम होत.ं आपण आता 
हंजवड या भागाम ये गेलोतर महापौर साहेब तीन तीन तास एका ठकाणी गाडया उ या 
असतात. र यावर ख डे होते का ? ख डा न हताच तर  ॅ फक जाम होते. पावसामुळे 
असेल कंवा अजून कस या कारणामुळे असेल, आता सांगतात क  आपण ॅ फकची पण 
परवानगी यायची, नवीन एक घर ओपन करतो. का, ते तर येतातचनां ते तर आपण 
२४X७ ची पा याची पाईपलाईन अ याव यक सेवा असेल ितथे येऊन ते उभे राहतात याचा 
काय संबंध आहे, यांचा काह च संबंध नाह . जबाबदार  आपली आहे महानगरपािलका हणून 
आपली जबाबदार  आहे. आपण सांगतोय तेथे. यांची पण मी परवानगी यायची. मी यांची 
परवानगी घे याचा काह  अथ नाह . मा. महापौर, यामुळे आपण यांची परवानगी यायची 
कारण नाह . ते यातून काढून टाका अशी मी वनंती करते. दुसरे असे क  आता या या 
ठकाणी कामे चाल ूअसतील या सगळया कंप या मोठया आहेत. एअरटेल आहे, होडा फोन 
आहे, आय डया आहे, खूप कंप या आ यात या मोबाईल े ाम ये. या सगळयांना अ यास 
करणे फार गरजेचे आहे. या या ठकाणी टॉवर लागले जातात, ७० ट के टॉवर या 
शहराम ये अनिधकृत ब ड ंगवरती लागलेले आहेत. टॉवर काढायला सांिगतले तर यांनी 
सु म कोटाची ऑडर दाख वली क  टॉवर काढता येत नाह . ािधकरणामधील कती  
र हवासी आहेत ती गेली अनेक वष या टॉवरसाठ  भांडतात. सु ीम कोटाने टे दला. तु ह  
धोरण आणताना फुल पू ॅआणा,  चांगल आणा आ ण आप या काय माला आपणच गालबोट 
लाव ू नका एवढ च आप याला महापौर साहेब वनंती करते. तु ह  वषय मंजुर करणार 
आहात. आ हाला तर सांगताना सांिगतल ंहोत ंक  तो वषय फेटाळणार हणून. तु ह  वषय 
जर मंजुर करणार असाल तर या या काह  दोन तीन दु या सांिगत या आहेत या 
द ु तीसह वषय  करावा. आ ण नगरसेवकां या बाबतीत नगरसेवकांना संबंिधत लोकांना प  
देऊन संबंिधत अिधका-यांनी पञ देवून तो र ता कती दवस आधी झालेला असेल याची 
सु दा मा हती यावी. याचबरोबर या ठकाणी या कंप याचा जो कोणी अिधकार  आहे 
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यांचा मोबाईल नंबर असेल तो पण दया. आता रा ी या वेळ  ितथ ंखोदाई कामाला गेलं तर 
ितथ ं कोणतर  येतो आ ण काम बंद करतो. २४X७ या सु दा नॉन टॉप अशा त ार  
येतात. पाणीपुरवठया या वषया या सु दा तर  या यावर सु दा आप याला कुठेतर  बंधन 
आणण ेफार गरजेचे आहे. या सभागृहात रा वाद चे दोन  नगरसेवक होते. मंगलाताई आहेत 
इथ.ं यांना दुसरं काह च काम दयायच नाह . उपसूचना वाच, वषय वाच,  उपसूचना वाच, 
वषय वाच. िसमाताई बोल या क  सोड ती या अंगावर, तेवढच होतं यामुळ फार भूषणाच 
नाह  ते. ते तु ह  डो यातून काढून टाका. मा. महापौर साहेब, नवीन लोकांना ते भार  वाटलं 
हणून मी आपलं सांिगतल.ं तुमच ंजे धोरण होत ंते सांिगतल ंफ . यांना जे काह  वाटेल 

क  आता वषय वाचायला सांगतात. उपसूचना वाचायला सांगतात आपण भार  आहोत. भार  
नाह  हे सांगते फ  यांना. मा. महापौर साहेब, आपण खोदाई या धोरणासंदभात मला असं 
वाटत ंक  हे जे धोरण असेल तर किमशनरां या वतीने येऊ दया. या संदभात या या 
वेळेस तशी अडवणूक होईल  आता जसे िनलेश बारण े हणाले क  पुत याचा फोन येतो, 
भा याचा फोन येतो. ये बाबा िनलेश तुला कुठला भाचा नाह य का. भांडण करायचे ना तर 
डायरे ट करायच.े नाह तर करायचेच नाह . कोण काय नावच यायला तयार नाह . नावच 
या मजा बघा मग. कोण कशाला, नावच यायचे डायरे ट. नाव घेऊन बोला. मा. महापौर 

साहेब, या ठकाणी आपण धोरण आणताना मला असं वाटत क  किमशनराचे सु दा मत घेणे 
फार गरजेचे आहे. ते मत घेऊन जे जे अिधकार  कॉ फ डंटली काम करतात  यांचे सु दा 
मत यावे आ ण या काह  दोनतीन दु या सुच व या आहेत. या यावर सु दा आपण 
अंमलबजावणी करावी एवढच बोलून या ठकाणी थांबते.  
मा.एकनाथ पवार -  मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक. स मा. सभागृह  
उपसूचना  मंगलाताई उपसूचना वाचायला लाव ूका मी वाचलेली चालेल.  
मा. वलास म डगेर  - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक. स मा. सभागृह 
मला ह  खर या संदभात भाषण करायच होत.ं प नेते ते हणतात फ  उपसूचना वाचा. 
प ने यांचे सभागृहात ऐकायला लागते. या संदभात या ठकाणी सूचना आहे, दु ती 
उपसूचना आहे. जुन, जुल,ै ऑग ट, स टबर असे चार म हने अज वीकारावेत अशा कारे 
सु वातीला मांडल होते या याम ये दोन म ह याची वाढ क न ऑ टोबर आ ण नो हबर  
थोडंस बोलताना या याम ये दोन गो ींचे मी प ीकरण देतो. हे सहा म हने कर याचा हा  
उ ेश आहे क  आपल ं बजेट बनत नो हेबर/ डसबरम ये. ते सादर होत ं जानेवार  
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फे ुवार म ये आप या स मा. थायी सिमतीमाफत या सवसाधारण सभेपुढे मा यतेकामी 
येते. आपण या धोरणाम ये क  आतापयत जे काह  पैसे जमा होत होते. तर ते 
फ ् यु सपल फंड म ये ते पैसे जात होते. यामुळे आपण आता या याम ये एक िशषक 
तयार करावे जे काह  खोदाईचे मा यमातून महापािलकेत पैसे येतात. ते पैसे या या े ीय 
कायालयाम ये या भागाम ये खोदणार आहेत  या या  भागा या खोद या या संदभात 
िन वदा काढून ते र ते दु त करावेत अशा कारचा हा उ ेश आहे. ते जर सेपरेट 
लेखािशषक तयार झाले तर ते काम कर यासाठ  पुढ या फायना शअलम ये ते काम िनघेल 
आ ण ते दु तीचे काम वेळेत होईल. हा एक या संदभातला आपण सहा म हने  यावे. 
पुढे यांना कसे दयायचे काय दयायचे ते शासनामाफत यांना खोदाईचा परवाना दे यात 
यावा. दुसरे परवानगी प  दे यापूव  संबंिधत वाहतूक वभाग या वभागाचे नाहरकत दाखले 
ा  क न घे यात येऊन ते शहर अिभयंता कायालयाकडे तां क वभागास द यानंतरच 

परवानगी दे यात यावी. पूव  परवाना द यानंतर वाहतुक वभागाचा परवाना घेतला जायचा. 
पण वाहतुक वभागाचा परवाना घेऊन आपण याम ये परवानगी दयावी अशा कारचा 
थोडासा बदल आपण सुच वला आहे. दुसरं परवानगी प  दे यापूव  संबंिधत े ीय 
कायालयांतगत वदयुत वभाग, पाणीपुरवठा वभाग, जलिन:सारण वभाग हे आपले 
महापािलकेचे तीन वभाग आहेत. या तीनह  वभागांचे नाहरकत दाखले संबंिधत  े ीय 
कायालयाचे थाप य वभागाने ा  क न घेऊन संपणू करण नाहरकत दाख यांसह पुढ ल 
कायवाह साठ  शहर अिभयंता कायालयाकडे तां क वभागाकडे पाठ व यात यावे. पूव  
परवाना दला जायचा. एनओसी संबंिधत जो कोणी ठेकेदार असेल यांनी आणायचा अशा 
कारचे या याम ये होत.ं परवानाधारक या याम ये एकूण खोदाई या दु तीपोट  येणा-या 

शु का या २५ ट के र कम अनामत हणून परवानगी देणेपूव  बँक गॅरंट ारे दयावी. मूळ 
तावाम ये ड ड  कंवा आरट जीएस ारे असं आपण केले होत.ं पण बँक गँरंट  आपण २५ 

ट के सुच वली. पूव  कोण याह  कारचे प क घेतले जात न हत.ं द ुसरं सदर खोदाई मगाशी 
बोलताना अनेक स मा. सद यांनी मांडल क  रा ी या वेळ  क  नये. दवसा क  नये. परंतु 
या याम ये आपण सुच वल ं होत ं क  ऑ फस ऑवसम येच खोद यात यावे परंत ु
यां याम ये अशी दु ती केली क  सदर र ता खोदाईचे काम हे वाहतूक परवाना माणे 
दले या वेळेतच करावे.  
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मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माण ेउपसूचना मांडतो- खाली नमुद अनु मांकामधील 
द ु तीस मा यता दे यात यावी या यितर  बाक  अनु मांकात काह  बदल नाह , सदर 
द ु तीस मा यता देणेत यावी. 

अ) धोरण- 
१) सेवा वा ह या टाकणा-या सं थेकडून र ते खोदाईसाठ  परवानगी माग यासाठ  
कर यात येणारे अज येक वष  जुन, जुलै, ऑग  व स टबर या चार म ह याम येच 
वकारणेत यावेत या ऐवजी 

सेवा वा ह या टाकणा-या सं थेकडून र ते खोदाईसाठ  परवानगी माग यासाठ  
कर यात येणारे अज येक वष  जुन, जुलै, ऑग , स टबर, ऑ टोबर व नो हबर या सहा 
म ह याम येच वकारणेत यावेत. 

४) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत े ीय कायालया अंतगत वदयुत वभाग, 
पाणीपुरवठा वभाग, जलिनःसारण वभाग, वाहतुक वभाग या वभागांचे नाहरकत दाखले 
ा  क न घे यात येऊन, ते शहर अिभयंता कायालयाकड ल तां क वभागास दले नंतरच 

परवानगी प  दे यात यावे. या ऐवजी  
४अ) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत वाहतुक वभाग या वभागांचे नाहरकत दाखले ा  
क न घे यात येऊन, ते शहर अिभयंता कायालयाकड ल तां क वभागास दले नंतरच 
परवानगी प  दे यात यावे. 

४ब) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत े ीय कायालया अंतगत वदयुत वभाग, पाणीपुरवठा 
वभाग, जलिनःसारण वभाग या ती ह  वभागाचे नाहरकत दाखले संबंिधत े ीय 
कायालयातील थाप य वभागाने ा  क न घेऊन संपुण करण दाख यासह पुढ ल 
कायवाह साठ  शहर अिभयंता कायालयाकड ल तांिञक वभागाकडे पाठ व यात यावे. 

६) परवाना धारक या याकडून एकूण खोदाई या दु ती पोट  येणा-या शु का या २५% 
र कम अनामत हणून परवानगी देणे पुव  ड  ड /आर.ट .जी.एस. ारे मनपा कोषागारात 
भ न यावी. या ऐवजी 
 परवाना धारक या याकडून एकूण खोदाई या दु ती पोट  येणा-या शु का या २५% र कम 
अनामत हणून परवानगी देणे पुव  बँक गॅरंट दारे यावी. 
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ब) अट - 
सेवा वा ह याचे र ते खोदाईचे परवाना देताना खालील माणे अट चा  
समावेश करावा.  
९) सदर र ता खोदाईचे काम हे मनपा या कायालयीन वेळेतच (सकाळ  १०.०० ते 
सं या.५.४५) पयत करावे. या ऐवजी  
 सदर र ता खोदाईचे काम हे वाहतुक परवाना माणे दले या वेळेत करावे.        
वर ल माणे दु तीस मा यता देणेत यावी. 
मा.बाबासाहेब िञभूवन  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.                           
मा.एकनाथ पवार - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक.स मा. सभागृह खरतर 
सगळयाच व यांनी कोणी सांिगतल क  उिशरा आपण हे धोरण आणलं, कोणी काह  
चांग या सुचनाह  मांड या या वषयाम ये. तर मला असं वाटत क  थोडया फार फरकाने 
सगळयां या मनाम ये खोदाई या धोरणाम ये कमीजा त सगळ कडे असेल. हणजे 
सगळयाच गो ी या धोरणाम ये १०० ट के बस यात. तर मला अस ं वाटत क  स मा. 
सद यांनी वलास असेल कंवा सागर असेल या दोघांनी य  तर िन तपण े केलेला आहे. 
यामुळे तो काय य  दोघ जण हातात कागद, पेन घेऊन िलह त बसलेत अशा प दतीचा 
य  १०० ट के झालेला नाह . हणजे स मानीयांनी या या वभागा या अिधका-

यां याबरोबर चचा क न या शहरामध या खोदाई यामुळे जो ास या शहराला होतोय याला 
आळा घाल यासाठ चा हा य  आहे. मला क पना आहे सव स मा. सद यां या मनाम ये 
हणजे यांनी यांनी भाषण केले. यां या हण याम ये केबल मा फया असतील, ख डे 

मा फया असतील. हा खरतर चांग या श दांचा उपयोग केला गेला आ ण खरतर यासाठ चा 
एक य  आहे हे ल ात ठेवा. या शहराम ये सगळ  खोदाई संपली आ ण हे धोरण आणले. 
खरतर हे धोरण अनेक वषानुवष पुढ या काळाम ये या या वेळेस र यावर खोद याचे  
काम होणार आहे याला ितबंध घाल यासाठ चा हा य  आहे हे सगळयांनी मनाम ये 
ल ात ठेवले पा हजे. हया याम ये कती पैसे िमळाले. काह  स मा. सद यांनी हयां याम ये 
बोलता बोलता हा ह  उ लेख केला क  खोदाई या धोरणामधून आपण महापािलकेला पैसे 
िमळ व याचे आपले धोरण आहे का तशीह  प र थती नाह  जे र ते खोदले जातात ते  
चांग या प दतीने बुज वले गेले पा हजेत. आ ण ते बुज व यासाठ  जे जे करता येईल ते 
केले पाह जे. कारण एखादा वषय काह  कायम संपत नाह . एखादा वषय आज मांडला 
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पुढ या काह  दवसां या कालावधीनंतर या याम ये बदल करायचा खरतर या सभागृहा या 
मा यमातून आपण वषय बदलू शकतो. खरतर यांनी यांनी सांिगतल क  जे ठेकेदार  
कोण आहेत खरतर ठेकेदार कोण आहेत या यावर जर का या सभागृहाम ये चचा केली तर 
मा याकडे ठेकेदारांची याद  होती ल ात ठेवा. गे या अनेक वषापासून या खडडया या 
संदभाम ये मगाशी भाऊसाहेब तु ह  सांिगतल क  से फ  वुईथ खडडा ता नी मगाशी 
सांिगतल क  ख डयांची जबाबदार  आ ह  १०० ट के घेतली पा हजे का,  घेतलीच पा हजे. 
खडडयाची जबाबदार  आपण नाकारत नाह . परंत ुखडडयाव न जे आपण राजकारण करतो. 
हणजे खरतर अिधका-यां या संदभाम ये अनेक वेळा चचा झा या. बैठका झा या. खरतर 

आप या शहराम ये प ह या दवशी या प दतीने पाऊस झाला.  खडडे पडण ेनॅचरल होतं. 
पण या खडडयाव न आपण राजकारण करतोय याला कुठेतर  आपण वरोध केला पा हजे 
ना. खडडयाचे राजकारण खरतर आपण असे  केले तर आरोप यारोपांचे फायर ंग क न 
या शहराम ये आपण खडडयांवरच ंराजकारण  करतोय.  या शहरामधले वकासाचे राजकारण 
आपण करतोय.  या संदभाम ये आपण चचा केली पा हजे.  खरतर एचबीट या मा यमातून 
कती महापािलकेला हणजे माग या काळाम ये मलाह  मा हती नाह  ल ात ठेवा. 
एचबीट या मा यमातून एका कलोमीटरला जर १५ लाख पये िमळत असतील तर आपण 
जर ख डा खोदला तर ८० लाख पये भरावे लागतात. हणजे काह  चालाख मंडळ  आहेत 
या शहराम ये. हणजे एचबीट या मा यमातून राहुलदादा १५ लाख पये एका कलोमीटरला 
आ ण जर खोदाई आपण फजीकली केली तर ८० लाख भरावे लागतात. तर एचबीट ची  
परवानगी यायची आ ण पैसा िमळवायचा हणजे पैसा िमळ व याचा हा गोरख धंदा आहे. 
खरतर या संदभाम ये मला अिधक बोलायचे नाह . पण मला मा  एक गो  सांगायची आहे 
ल ात ठेवा. हणजे जे धोरण कर याचा य  पुढ या काळाम ये होणा-या काळाम ये 
आप याला करायचाय. या शहरामधले र ते हे चांगले रा हले पा हजेत. जे लोक केबल या 
मा यमातून या ठकाणी खोद याचे काम करतात. यालाह  चाप बसला पा हजे. खरतर 
डजीटल इं डया या मा यमातून ब-याचशा मा या अनेक सद यांनी एक गो  िन त केली 
क  माट िसट या मा यमातून आपण ६०० कोट चे नाह  ४०० कोट चे टडर जर  काढत 
असलो तर मला अस वाटत क  जर ते जर  केले तर अनेक ठकाणी खडडे खोद याचे काम 
पुढ या काळाम ये होतेय याला कुठेतर  थांब वले पा हजे, ितबंध केला पा हजे. आ ण जे 
चुक या प दतीने या शहराम ये र ते खोदाई या मा यमातून खडडयांचे राजकारण जी 
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मंडळ  करतायत. मला असं वाटत क  यालाह  कुठेतर  चाप बसला पा हजे आ ण एक  
ामा णक य  या नगरसेवकांनी केला, मला या सभागृहा या मा यमातून या सगळयांना 

एकच वनंती करायची खरतर हे शहर खडडे मु  झाले पा हजे. या शहराचा खरतर पुढ या 
काळाम ये अजुनह  चांग या प दतीचा वकास झाला पा हजे. आ ण ते वकास कर त 
असताना सगळयां या मा यमातून खरतर राहुल कलाटचे अिभनंदन केले पा हजे. 
भाऊसाहेबांनी सांिगतल.ं मंगलता नी सांिगतल क  य  तर  करते. योगेशभाई या 
सभागृहाम ये नाह त, पण यांनीह  सांिगतले. सचीन तु ह  ह  सांिगतल.ं एक चांगल धोरण 
हया मा यमातून आपण आणले आहे. मला अस वाटत क  या पुढ या काळाम ये एखादं 
धोरण येईल पुढे याचा कायदा झाला. आ ण या कायदयाम ये आप याला बदल करायचा 
नाह  अशा प दतीची प र थती कधीच नसते. माझी या िनिम ाने तु हाला वनंती आहे क  
आपण या धोरणाम ये वेगवेगळया प दती या मा यमातून या या वेळेस गरज भासेल 
अशा प दतीचे धोरण आणून आपण प ह यांदा धोरण आणायला िन तच सु वात केली.  
माग या काळाम ये  धोरण जर आणले असते तर मला अस वाटत क  ब-याच वेळा या 
खडडे खोदणा-या मा फयांना आपण चाप बस व याचे काम केले असते. पण उिशरा का 
होईना हा एक चांगला य  आपण या सगळयां या मा यमातून करतोय. आ ण 
भाऊसाहेबांनी हटलय, ता नी हटले क  बरेचसे या सभागृहातील स मा. नगरसद य नवीन 
आहेत. कदािचत संताजी धनाजीची ह  या या ह  खरतर यांना येत असेल क  िशवाजी 
महाराजां या इितहासामधला असेल. आपण पॉझीट ह अथाने यायचो. माग या काळाम ये 
माग या सभेम ये काय झालं, अन ्काय संताजी धनाजी नाह त. परंत ुएक िन त आहे क  
संताजी धनाजीनी सु दा इितहास केला. यांनी तो इितहास आप या िशवाजी महाराजांना 
जंक यासाठ  िन तच केला आ ण मला असं वाटत क  कुठ याह  अथाने संताजी धनाजीचे 
नांव या. परंत ुसंताजी धनाजी हे िशवाजी महाराजांचे सेनापती होते. चांग या प दतीचे 
लढव ये कायकत होते. आ ण मला असं वाटत क  दोनच नाह  या महापािलके या 
सभागृहाम य ेआ ह  ताई सगळे मावळे संताजी धनाजीसारखे पुढची लढाई जंक यासाठ  
स ज आहोत. मला माह त आहे हे ल ात ठेवा. पुढ या काळाम ये एखाद  गो  आपण 
चांगली कर याचा य  केला तर आम याम ये चांगले आहे यामुळे िचंता कर याची गरज 
नाह . माग या तुम या काळामधले संताजी धनाजी काय होते हे या सभागृहामधील अनेक 
नवीन सद यांना माह त नाह . पण चांगले संताजी धनाजी या शहरा या वकासासाठ  िनमाण 
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हावेत अशाच प दतीचा य  आप याला पुढ या काळाम ये करायचा आहे. मला असं 
वाटत क  वलास असेल, सागर असेल, कंवा या या सद यांनी या संदभाम ये आपले 
मत  य  केलेय. चांग या प दतीचे धोरण आण याचा य  केला.  ते प रपुण नसेल पण 
पुढ या काळाम ये या धोरणाम ये आप याला या या वेळेस गरज भासेल या या 
वेळेस आपण दु त क न या शहरामधले या चुक या प दतीने र ते खोदले जातात 
याला पायबंद घाल यासाठ  य  क यात. मा.महापौर, हा वषय उपसूचनेसह मंजुर करावा. 

आ ण पुढचा वषय यावा, ध यवाद.  
मा.नामदेव ढाके- मा.महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे.  
मा. महापौर - उपसूचनेसह  वषय मंजुर करणेत येत आहे. 
      यानंतर उपसूचने माणचेा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता --- 

ठराव मांक- २३५             वषय मांक- १ 
दनांक - २०/७/२०१८            वभाग - मा.आयु   

               
    संदभ – १) मा. वलास म डगेर  व मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६४६ द.९/०५/२०१८ 
      ३) मा.महापािलका सभा ठराव . २०७ द.२२/०६/२०१८      

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील र ते व वध सेवा वा ह यां टाक यासाठ  
दर वष  र ते खोदले जातात. सदर र ते खोद यानंतर ते पूववत दु ती करणेकामी बराच 
कालावधी जातो. खोदलेले र ते लवकरात लवकर पूववत (दु ती) करणेकामी धोरण िन त 
करणे आव यक आहे.    

अ) धोरणः-  
१) सेवा वा ह यां टाकणा-या सं थेकडून र ते खोदाईसाठ  परवानगी माग यासाठ  

कर यात येणारे अज येक वष  जुन, जुलै, ऑग ट व स टबर या चार 
म ह या म येच वकारणेत यावेत.   
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२) महानगरपािलके या अंदाजप काम ये अ,ब,क,ड,इ,फ,ग, ह व बीआरट एस 
अशा येक े य कायालय/ वभागानुसार सेवावा ह या टाक यासाठ  
खोद यात आलेले र ते पूववत कर यासाठ  वतं  लेखािशष तयार करावे. 

३) र ता खोदाईपोट  ा  होणारे शु क, याच े य कायालया या े ातील 
सेवा वा ह या टाक यासाठ  खोद यात आलेले र ते दु तीकामी वर ल 
लेखािशषावर देणेत यावे. 

४) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत े ीय कायालया अंतगत वदयुत वभाग, 
पाणीपुरवठा वभाग, जलिनःसारण वभाग, वाहतुक वभाग या वभागांचे 
नाहरकत दाखले ा  क न घे यात येऊन, ते शहर अिभयंता कायालयाकड ल 
तां क वभागास दले नंतरच परवानगी प  दे यात यावे.  

५) एच ड  ड  (Horizontal Direction Drill) प दतीने खोदाईची परवानगी 
यापुढे कायम व पी देणेत येऊ नये. 

६) परवाना धारक या याकडून एकूण खोदाई या दु ती पोट  येणा-या शु का या 
२५% र कम अनामत हणून परवानगी देणे पुव  ड  ड /आर.ट .जी.एस. ारे 
मनपा कोषागारात भ न यावी. 

७) या पुढे शहराम ये वनापरवाना खोदकाम के याचे आढळ यास/त ार  ा  
झा यास,सदर त ार थळाचा पंचनामा संबंिधत े य कायालय ( थाप य)  
वभागाने क न, खोदाई शु का या र कमे या दु पट र कमेचा दंड आकारणे 
बंधनकारक राह ल. अ यथा सदर भागातील उपअिभयंता यांनी अनिधकृत 
खोदाई करणा-यावर F.I.R. दाखल करावा. 

८) दररोज काम सु  करणे पुव  संबंिधत किन  अिभयंता यांना परवानाधारक 
सं था यांनी काम सु  करणेबाबत कळ वणे आव यक असून, संबंिधत किन  
अिभयंता कंवा थाप य सहा यक यांनी दैनं दन पाहणी क न, कामाचे फोटो 
व चलिच  खोदाई काम सु  करणे अगोदर तसेच खोदाई चालू असताना व 
बुज वलेनंतर संपुण फोटो व चलिच  (Video shooting) संकिलत क न 
न तीब द करावेत. 

९) फ  दु तीसाठ  तातड ने र ता खोदणे आव यक अस यास, मनपाकड ल व 
खाजगी सेवावा ह यांची १०० मीटर पयतचीर ते खोदाई शहर अिभयंता यांची 
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परवानगी घेवून करणेत यावी व यापुढ ल अंतरासाठ  मा.आयु  यांची रतसर 
परवानगी घे यात यावी. (सदर तातड चे कामासाठ  NOC घेणे यित र  इतर 
सव अट  बंधनकारक राहतील.)     

ब) अट ः- 

सेवा वा ह याचे र ते खोदाईचे परवाना देताना खालील माणे अट ंचा समावेश करावा. 

१) काम कर या या ठकाणी कामा या मा हतीबाबत फलक लावणेत येवून 
याम ये कामाचे नाव, कामाची मुदत, एज सीचे नाव, एकूण र ता खोदाई 

करणेत येणारे अंतर, कामाचे ठकाण, संबंिधत एज सी या ितिनधीचे नाव 
व मोबाईल नंबर व या भागातील किन  अिभयं याचे नाव व मोबाईल 
नंबर इ याद  मा हतीचा समावेश असावा. तसेच फलक येक दवशी काम 
सु  होणा-या  ठकाणी ते या दवशी या काम पुण होणा-या ठकाणी तसेच 
कमान ४०० मी. अंतरावर असावा.   

२) काम सु  करणेपुव  संपुण खोदाईचा बार चाट परवानगी धारक सं था यांनी 
संबंिधत कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांना सादर करावा. 

३) वाहतूक पोलीस वभागाकडून परवाना घेणेत येऊन, सदर परवा याची त 
संबंिधत कायकार  अिभयंता ( थाप य) यां या  कायालयाकडे सादर करणे 
बंधनकारक राह ल. 

४) खोदाई काम सु  करणेपुव  महारा  नॅचरल गॅस (MNGL), एम.एस.ई.बी., 
बी.एस.एन.एल. तसेच एम.आय.ड .सी यांना संबंिधत परवाना सादर क न 
याची पोहोच संबंिधत कायकार  अिभयंता थाप य वभागात देणे 

बंधनकारक राह ल. (सदरची बाब यांनी यांचे सेवा वा हनीची खोदाई काम 
चालु असताना द ता घेणेसाठ   आव यक आहे.) 

५) या एज सीला खोदाई कामाची परवानगी दली आहे यांनी कामाचे फोटो व 
चलिच  (Video Shooting) खोदाई काम सु  करणे अगोदर तसेच खोदाई 
चालू असताना व बुज वलेनंतर काढणे आव यक आहे व या या ती 
थाप य वभागास काम पूण झालेनंतर सादर करणे बंधनकारक राह ल. 
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६) काम पुण झालेनंतर परवानगी प ा माणे काम झा याचा, संबंिधत थाप य 
कायकार  अिभयंता यांनी मा णत केलेला दाखला, अजदार एज सीने 
अनामत र कम परतावा अजासोबत जोडणे बंधनकारक राह ल. 

७) काम संप यानंतर परवाना धारक यांनी अनामत र कम परत िमळणेसाठ  
४५  दवसां या आतपरवाना देणा-या ठकाणी अज करणे बंधनकारक राह ल. 
अ यथा, कोणतीह  पुव सुचना न देता अनामत र कम ज  करणेत येईल.  

८) दले या परवानगी यित र  जादा खोदाई आढळ यास वाढ व खोदाईस दु पट 
दराने दंड आका न याची वसुली करणेत यावी.  

९) सदर र ता खोदाईचे काम हे मनपा या कायालयीन वेळेतच (सकाळ  १०.०० 
ते सं या ५.४५) पयत करावे. 

१०) र ता खोदाईची परवानगी देताना मनपा कडून परवानगी प ात असणा-या 
यापुव या अट  व शत  कायम राहतील. 

    तसेच या वषात सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाईची परवानगी दली 
जाईल, याच वष  सदर र ते पूववत कर याचे काम अंदाजप कात ठेवून, पुरेशी तरतुद 
क न काम पूण करावे. मा.आयु  यांनी सव वभागास सदर धोरणानुसार कायवाह  करणेचे 
प रप क काढावे. सबब वर ल माणे धोरण िन त कर यास मा यता देणते येत आहे तसेच 
खाली नमुद अनु मांकामधील दु तीस मा यता दे यात येत आहे या यितर  बाक  
अनु मांकात काह  बदल नाह , सदर द ु तीस मा यता देणेत येत आहे. 

आ) धोरण- 
२) सेवा वा ह या टाकणा-या सं थेकडून र ते खोदाईसाठ  परवानगी माग यासाठ  

कर यात येणारे अज येक वष  जुन, जुलै, ऑग  व स टबर या चार म ह याम येच 
वकारणेत यावेत या ऐवजी 

सेवा वा ह या टाकणा-या सं थेकडून र ते खोदाईसाठ  परवानगी माग यासाठ  
कर यात येणारे अज येक वष  जुन, जुलै, ऑग , स टबर, ऑ टोबर व नो हबर या सहा 
म ह याम येच वकारणेत यावेत. 

५) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत े ीय कायालया अंतगत वदयुत वभाग, 
पाणीपुरवठा वभाग, जलिनःसारण वभाग, वाहतुक वभाग या वभागांचे नाहरकत दाखले 
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ा  क न घे यात येऊन, ते शहर अिभयंता कायालयाकड ल तां क वभागास दले नंतरच 
परवानगी प  दे यात यावे. या ऐवजी  
४अ) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत वाहतुक वभाग या वभागांचे नाहरकत दाखले ा  
क न घे यात येऊन, ते शहर अिभयंता कायालयाकड ल तां क वभागास दले नंतरच 
परवानगी प  दे यात यावे. 

४ब) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत े ीय कायालया अंतगत वदयुत वभाग, पाणीपुरवठा 
वभाग, जलिनःसारण वभाग या ती ह  वभागाचे नाहरकत दाखले संबंिधत े ीय 
कायालयातील थाप य वभागाने ा  क न घेऊन संपुण करण दाख यासह पुढ ल 
कायवाह साठ  शहर अिभयंता कायालयाकड ल तांिञक वभागाकडे पाठ व यात यावे. 

६) परवाना धारक या याकडून एकूण खोदाई या दु ती पोट  येणा-या शु का या २५% 
र कम अनामत हणून परवानगी देणे पुव  ड  ड /आर.ट .जी.एस. ारे मनपा कोषागारात 
भ न यावी. या ऐवजी 
    परवाना धारक या याकडून एकूण खोदाई या दु ती पोट  येणा-या शु का या २५% 
र कम अनामत हणून परवानगी देणे पुव  बँक गॅरंट दारे यावी. 
ब) अट - 
सेवा वा ह याचे र ते खोदाईचे परवाना देताना खालील माणे अट चा  
समावेश करावा.  
९) सदर र ता खोदाईचे काम हे मनपा या कायालयीन वेळेतच (सकाळ  १०.०० ते 
सं या.५.४५) पयत करावे. या ऐवजी  
    सदर र ता खोदाईचे काम हे वाहतुक परवाना माणे दले या वेळेत करावे. 
        वर ल माणे दु तीस मा यता देणेत येत आहे. 

 अनुकूल- ८१        ितकूल -० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.  
      ------ 

मा.अनुराधा गोरखे - मा. महापौर साहेब  वषय मांक २ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडते. 
 



57 
 

                     वषय मांक- २ 
दनांक -  २०/७/२०१८                 वभाग - मा. आयु     
           

       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                 .लेखा/६/का व/७१७४/२०१८ द.१८/६/२०१८ 
              २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .२८२४ द.१९/०६/२०१८ 
       ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचे दनांक २०/६/२०१८ चे पञ.   
              ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक २३० द.२२/०६/२०१८ 
    शहर अिभयंता अ व फ े य कायालय यांनी द.१५/०६/२०१८ चे तावा वये 

सन २०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक रा हले अस याची श यता आहे. 
यापैक  सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  अिधच वत रत कर यात आलेले आहे. 
वा षक लेखे अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम िन तपणे िनधा रत करता येत 
नसली तर  सुमारे २२५ कोट ची र कम िश लक राहणेचे श यता आहे.  
भाग/मु यालयातील भांडवली/ महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून र कम पये 

२११,५६,८३,१००/- वग करण करणे श य आहे तर  अ व फ े ीय कायालयासाठ  तावात 
नमूद माणे वग करण क न िमळणेची वनंती केली होती. यानुसार शहर अिभयंता यांनी 

ता वत केलेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार अखच त िनधी 
र. .२२५ कोट  आरंभीचे िशलकेत वाढ क न कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ 
तरतूद २ (१) नुसार तावात नमूद माणे या या कामांसमोर वाढ/घट करणेस व सन 
२०१८-१९ या भांडवली अंदाजप कात कामाचा समावेश करणेस भांडवली/महसूली प 
अंदाजप कातील वभागां या अंतगत वग करण अस याने सन २०१८-१९ ची तरतूद अ व फ 
े ीय र. .२११,५६,८३,१००/- वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 

र. .२११,५६,८३,१००/-)  

मा.शैलजा मोरे -  मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े                          
मा.िसमा सावळे - मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- मा. महापािलका 
सभा ठराव . २३०, द. २२/६/२०१८  मधील तावात नमुद केले माणे अनु मांक 
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५,६,७ ची कामे वगळून या या कामासमोर वाढ घट करणेस व सन २०१८-१९ या 
भांडवली अंदाजप कात कामांचा समावेश करणेस मा यता देणेत यावी.  
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा. महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन देते. 
मा.अनुराधा गोरखे - मा. महापौर साहेब,  उपसूचना वकारली आहे. 
मा.राहुल कलाटे -  मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक. स मा. सभागृह  या 
वषयाम ये खाली वाढ/घट र. . २११,५६,८३,१००/- द.२०/७/२०१८ चे सभेत घे याचे 
िनणया माण.े जगताप साहेब, हे ल ात आले नाह .   
मा.नगरसिचव -  मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक. स मा. सभागृह स मा. 
कलाटे साहेबांनी मु ा उप थत केला. हा जो वषय आहे या याम ये वेगवेगळे वाढ/घट 
लेखािशष दलेले आहेत. याची एकूण जी र कम आहे ती खाली वाढ/घट म ये आपण 
दश वतो आ ण खाली जो द. २०/७/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माण े आहे तो 
माग या सभेचा तहकूबीचा िनणय आहे. तहकूबीचा िनणय या माणे आपण खाली मांडतो.  
मा.राहुल कलाटे – मा.महापौर साहेब, पण माग या सभेत तर या वषयाम ये अमाऊंट 
जा त होती.                                                                  
मा.नगरसिचव - मागचा वषय सेम जसाचा तसाच आलेला आहे यात काह  बदल नाह . 
आता ता नी उपसुचने दारे या यातली अमाऊंट कमी केली आहे. 
मा.राहुल कलाटे - महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आ ह  पण 
सभागृहाम य ेसांिगतल ंहोत ंक  वषयाबाबत तु ह  जागेवर जाऊन चौकशी करा ना. ते र ते 
चांगले आहेत क  चांगले नाह त. तु ह  सरळ ताई भांड या हणून ती तरतूद कमी केली. 
परंत ु तु ह  शहरात सगळ कडेच केलेले आहे. आयु  साहेब, आ ह  काय हणत होतो 
तु हाला तु ह  टडर काढायचे हणून या रकमा नका घालू. जे र ते जागेवर आहेत याची 
व तु थती तु ह  जाऊन पा हली का. तु ह  चौकशी केली का. तु ह  फ  ताई भांड या 
हणून ितथले र ते कमी केले. बाक या भागांचे काय. आ ह  पण आम या वाडाचे काह  

र ते सांिगतले होते ते तुम या बजेटम ये दसतात. हे ह  र तेवर जागेवर चांगले आहेत. ते 
ह  तु ह  या कॉ ंट करणासाठ  घेतले गेलेले होते. तु ह  माग या वेळ  या वषयाला 
उपसूचना दली तु ह  मंजुर हणले परत आता हे खाली िलहलय. कदािचत आ ह  अ ानी 
आहोत. तु ह  माग या वेळेस उपसूचना देऊन मंजुर हणले. मग आज का परत आणला. 
तु ह  याच काय केल.ं    
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मा.एकनाथ पवार - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक. स मा. सभागृह.  
खरतर जगताप साहेब तु ह  हा वषय नीट बिघतला नाह . हा वषय २२१ कोट ंचा होता. 
या याम ये २२१ कोट  शासनाने दलेले आहेत. यामुळे ह  शासनाची चूक अस यामुळे 
आप याला हा वषय या सभे या समोर यावा लागला. तु ह  हणताय क  र ते कुठले 
घेतले. ताई हण या हणून नाह , आपण सगळेच र त े हणजे जे जे वग करण केले. 
कुठ या र याची गरज आहे. कुठला र ता अ यंत गरजेचा आहे. कुठला र ता अगोदर केला 
पा हजे. कुठ या र याची प र थती काय आहे. हे बघूनच आपण काम करणार आहोत. 
यामुळे  मनाम ये असं नका ठेव.ू  

मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, तु ह  सगळयाच र यांची पाहणी क न अंमलबजावणी  
करावी.  
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, आपण तसंच १०० ट के करणार आहोत. यानंतरच 
अंमलबजावणी करणार आहोत यामुळे िचंता नका क . 
मा.महापौर - वषय मांक २ उपसूचनेसह मंजुर करणेत येत आहे. आ ण याची पाहणी 
करावी. 

         यानंतर उपसूचने माणचेा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता--  

ठराव मांक- २३६         वषय मांक-२ 
दनांक- २०/७/२०१८         वभाग - मा. आयु     
 

    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
              .लेखा/६/का व/७१७४/२०१८ द.१८/६/२०१८ 
           २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .२८२४ द.१९/०६/२०१८ 
    ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचे दनांक २०/६/२०१८ चे पञ.   
           ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक २३० द.२२/०६/२०१८ 
 
     शहर अिभयंता अ व फ े य कायालय यांनी द.१५/०६/२०१८ चे तावा वये 

सन २०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक रा हले अस याची श यता आहे. 
यापैक  सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  अिधच वत रत कर यात आलेले आहे. 
वा षक लेखे अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम िन तपणे िनधा रत करता येत 
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नसली तर  सुमारे २२५ कोट ची र कम िश लक राहणेचे श यता आहे.  
भाग/मु यालयातील भांडवली/ महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून र कम पये 

२११,५६,८३,१००/- वग करण करणे श य आहे तर  अ व फ े ीय कायालयासाठ  तावात 
नमूद माणे वग करण क न िमळणेची वनंती केली होती. यानुसार शहर अिभयंता यांनी 

ता वत केलेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार अखच त िनधी 
र. .२२५ कोट  आरंभीचे िशलकेत वाढ क न कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ 
तरतूद २ (१) नुसार तावात नमूद माणे या या कामांसमोर वाढ/घट करणेस व सन 
२०१८-१९ या भांडवली अंदाजप कात कामाचा समावेश करणेस भांडवली/महसूली प 
अंदाजप कातील वभागां या अंतगत वग करण अस याने सन २०१८-१९ ची तरतूद अ व फ 
े ीय र. .२११,५६,८३,१००/- वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट 

र. .२११,५६,८३,१००/-) तसेच वर ल मा. महापािलका सभा ठराव . २३०, द. २२/६/२०१८  
मधील तावात नमुद केले माणे अनु मांक ५,६,७ ची कामे वगळून या या कामासमोर 
वाढ घट करणेस व सन २०१८-१९ या भांडवली अंदाजप कात कामांचा समावेश करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

    अनुकूल -८१          ितकूल - ०  
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 

मा.तुषार हंगे :- मा. महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडतो. 

ठराव मांक-  २३७       वषय मांक- ०३ 
दनांक- २०/७/२०१८       वभाग - मा. आयु  
     

      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प   
                .भूजी/ ेसर-८/कावी/१२२/२०१८     
             २) मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक २८०७, द.१३/०६/२०१८ 

       पंपर  िचंचवड शहरासाठ  वतं  पोलीस आयु  कायालयाकर ता मनपा मालक ची 
िचंचवड येथील स.नं.१६५ व १६६ िस.स.नं.३२५० मधील आ. .१९४ येथील ेमलोक पाक 
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शाळा इमारत भाडयाने िमळणेबाबत मा.पोलीस आयु  यांनी द.०८/०५/२०१८ अ वये 
मागणी केलेली आहे.  यानुसार सदर शाळा इमारत  

G + 2 तळमजला + दोन मजले,  
भुखंडाचे े फळ एकूण ४४२७.५० चौ.मी.,  
तळमजला ७६१.८४ चौ.मी.,  
प हला मजला ७३१.२९ चौ.मी.,  
द ुसरा मजला ७१२.०० चौ.मी.,  
शाळेसमोर ल मोकळया मैदानाचे े फळ ३६६५.१६ चौ.मी.,  

येक मज यावर ७ वग खो या आहेत व एक सभागृह आहे.   
सबब पोलीस आयु  कायालयास पं.िचं.मनपा िनयम/अट शत  नुसार िचंचवड येथील 
ेमलोक पाक शाळा इमारतीची जागा भा याने देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.संद प क पटे - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
         यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेस आला  असता- 
     अनुकूल - ८१                 ितकूल - ० 

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

मा.शिमला बाबर- मा. महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडते. 
 

वषय मांक- ४  
दनांक - २०/०७/२०१८      वभाग- मा. आयु  
     

       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  
                 . लेखा/६/का व/६९७६/२०१८ द.१३/०६/२०१८         
              २) मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक २८२१ द.१९/०६/२०१८  
    सह शहर अिभयंता, बीआरट एस वभाग यांनी द.०४/०६/२०१८ चे तावा वये 

.१ कामामधील आव यक असलेली तरतूद िश लक ठेवून उवर त र कम .२ कामासाठ  
उपल ध क न देणेकामी ता वत केलेले आहे. तर  तावात नमूद माणे 
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र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  फ ) वभागांतगत वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-)                            

मा.कमल घोलप - मा. महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 
मा.सिचन िचखले - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. नगरसेवक. स मा. सभागृह  
महापौर साहेब बीआरट एसचा एक वषय आप यासमोर आहे. आ ण संपूण पंपर  िचंचवड 
शहराच ंजे ल  लागलेल आहे ते हणजे िनगड  भ श  बीआरट एस ते दापोड  पयतचा 
बीआरट एसचा र ता. ितथे आपले मे ोचे काम चालू आहे आ ण गेली क येक दवसापासून 
हा वषय रखडलेला आहे. स मा. महापौर साहेब, या यावर अनेक अपघात, अनेकांची 
वाहतूक क ड  अशा भरपूर गो ी अवलंबून आहेत. मी संबंिधत बीआरट एस वभागांना वनंती 
करतो क  हया या संदभात आता स या यायालयीन येम ये कुठपयत ोसेस आहे 
आ ण हा बीआरट एस कधी चाल ूकरायचा आहे याची सव मा हती नगरसद यांना दे यात 
यावी. कारण क  मह वा या र यावर हे काम चाल ूआहे. आ ण कती दवस लागतील 
आ ण याचे काय टेटस आहे ते जरा सांगावे.       
मा.राहुल कलाटे - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. सभागृह.  महापौर मांक १ मधील 
आव यक असलेली तरतूद मांक २ काम. मांक १ हणजे कुठले काम. तावा वये 
मांक १ कामामधील आव यक असलेली तरतूद िश लक ठेवून उव रत र कम मांक २ 

कामासाठ  उपल ध क न देणेकामी ता वत केलेले आहे. कामे तर कळू दया कुठली आहेत. 
द ुसरे काम कुठले आहे.    
मा.लांडगे सार का - मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- पंपर  िचचवड  
महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा ठराव . १७७ द२०/०४/२०१८ मधील ‘ भाग . ६ 
धावडेव ती मधील आर ण . ४३२ ला िसमािभंत बांधणे व थाप य वषय कामे करण’े 
या कामाम ये खालील माणे कामाचे अंदाजपञक य र कमेत व कामा या नावांत बदल 
करणेस व शासक य मा यता देणेत यावी.   
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४०,००,००,००० १०,७१,००० 

 तसेच अंदाजपञकात समा व  खालील कामांस आव यक तरतदू शहर वकास 
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CCTV बस वणे    
 एकूण  ४०००००००   ० २००००००० 

 
    तसेच खालील कामाचे नाव अंदाजपञकात न याने समा व  क न शासक य 

मा यता देणेत यावी.  
अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे 

नाव  
 अंदाजपञक य  लेखािशष   अंदाजपञक य 

र कम 
१ मनपाचे वायसीएम 

हॉ पटलसाठ  फिनचर पुर वणे 
व यव था करणे.    

-- -- वशेष योजना  २,५०,००,०००/- 

 
मा.मिनषा पवार -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते.  

मा. शिमला बाबर -  मा. महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे.  

मा. महापौर- मूळ वषयाची मा हती दया. 

मा. राजेश लांडे (मु यलेखापाल) - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. सभागृह.  इथे मुंबई-

पुण ेए स ेस हायवे ते भ श  चौकापयतचा ४५ मीटर र ता वकिसत करण ेया यातील 

एक कोट  पयाची घट क न ती टे को र यावर ल थरमॅ स चौक ते दुगानगर चौक 

पयतचा र ता वकास आराखडयानुसार वकिसत करणे याम य े एक कोट  पये वाढ वणे 

असा ताव आहे. ४५ मीटर मुंबई-पुण ेए स ेस हायवे ते भ श  चौकापयत.  

मा. महापौर - उपसूचनेसह  वषय मांक ४ मंजुर करणेत येत आहे. 
 
       यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेस आला असता— 
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ठराव मांक- २३८         वषय मांक- ४  
दनांक- २०/०७/२०१८        वभाग- मा. आयु  
 

        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  
                  . लेखा/६/का व/६९७६/२०१८ द.१३/०६/२०१८         
               २) मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक २८२१ द.१९/०६/२०१८  
 
       सह शहर अिभयंता, बीआरट एस वभाग यांनी द.०४/०६/२०१८ चे तावा वये 

.१ कामामधील आव यक असलेली तरतूद िश लक ठेवून उवर त र कम .२ कामासाठ  
उपल ध क न देणेकामी ता वत केलेले आहे. तर  तावात नमूद माणे 
र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  फ ) वभागांतगत वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-)  तसेच पंपर  िचचवड  महानगरपािलकेची 
सवसाधारण सभा ठराव . १७७ द२०/०४/२०१८ मधील ‘ भाग . ६ धावडेव ती मधील 
आर ण . ४३२ ला िसमािभंत बांधणे व थाप य वषय कामे करण’े या कामाम ये 
खालील माणे कामाचे अंदाजपञक य र कमेत व कामा या नावांत बदल करणेस व 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ.
. 

उपलेखािशष 
अथवा 
कामाचे नाव  

अंदाजपञक य  लेखािशष  मुळ 
शासक य 

मा यता 

कामाचे 
सुधा रत 
नाव  

सुधा रत 
शासक य 

मा यता  

 सन २०१८-
१९ ची मूळ 
तरतूद   

१ भाग . ६ 
धावडेव ती 
मधील 
आर ण 
.४३२ ला 

िसमािभंत 
बांधणे व 

५० २१/९ वशेष 
योजना 

१६,००,००० भाग 
. ६ 

धावडे 

व ती 
मधील 
आर ा 

४०,००,००,००० १०,७१,००० 
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थाप य 
वषयक काम 
करणे.    

. ४३२ 
वकसीत 
करणे  

                                      

         तसेच अंदाजपञकात समा व  खालील कामांस आव यक तरतूद शहर वकास 
आराखडा या लेखािशषामधून वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
अ. . कामाचे नाव लेखािशष  शासक य 

र. .  
पान 
.  

अनु. . उपल ध 
तरतूद 
र. . 

आव यक 
तरतूद 
र. . 

१ भाग . ६ 
मधील दवाब ी 
यव थेचे 
नुतनीकरण 
करणे.  

सावजिनक 
सुर तता  

२००००००० ३०४ ४२ ० १००००००० 

२ भाग . ६ 
मधे व वध 
ठकाणी  

CCTV बस वणे    

सावजिनक 
सुर तता  

२००००००० ३०४ ४२ ० १००००००० 

 एकूण  ४०००००००   ० २००००००० 
 
       तसेच खालील कामाचे नाव अंदाजपञकात न याने समा व  क न शासक य 
मा यता देणेत येत आहे.  

अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव  

 अंदाजपञक य  लेखािशष   अंदाजपञक य 
र कम 

१ मनपाचे वायसीएम 
हॉ पटलसाठ  फिनचर पुर वणे 
व यव था करणे.    

-- -- वशेष योजना  २,५०,००,०००/- 
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     अनुकूल - ८१       ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य  झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.  
         ------ 
मा.िभमाबाई फुगे-  मा. महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

ठराव मांक- २३९         वषय मांक- ५ 
दनांक- २०/०७/२०१८       वभाग- मा. आयु  

       
          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                    .नर व/का व/०९/६१/२०१८, द.२७/०४/२०१८ 
                 २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .७ द.१२/०६/२०१८   

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे वाकड पंपळे िनलख, थेरगाव या 
भागातील वाढती लोकसं या वचारात घेता व मुळा नद या दुषणाचा वचार करता, सदर 
भागात मौजे पंपळे िनलख स. नं. ६५ येथे असले या अ ती वातील मैलाशु करण 
क पाची मता कमी पडत आहे. यामुळे सदर ठकाणी नवीन क प उभारणे आव यक 

आहे. मौजे पंपळे िनलख येथील स.नं. ६४ व ६५ मधील आ. . ३७४ (उ ान) कर ता 
४.५० हे टर े  आर त असून ४.०० हे टर े  मनपाचे ता यात आलेले आहे. सदर या 
ता यातील  ४.०० हे टर े ामधील काह  े ाम ये स या मैलाशु करण क  काया वत 
आहे. स या या मैलाशु करण क  क पाची मता वाढ वणेबाबतची जलिन:सारण 
वभागाची मागणी असून याकर ता एकूण २.५० हे टर जागा मैलाशु द करण क ासाठ  
लागणार आहे. यामुळे उ ाना या जागा वापर म ये फेरबदल क न मैलाशु करण (STP), 
उ ान (G) असा फेरबदल करणेकर ता मंजुर वकास योजनेत महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास तसेच फेरबदलाची वह त 
कायवाह  क न ताव शासन मंजूर तव सादर कर यास मा.महापािलका आयु  यांना 
ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

मा. घुले नानी उफ हराबाई - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.तुषार कामठे - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. सभागृह. आज आपण एसट पीचा 
जो वषय सभेम ये घेतलेला आहे. या याआधी २० एमएलड चा एक लांट आम या पंपळे 
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िनलखम ये असून ितथे ह टेक बाबा या कंपनीला आपण ते काम मेटन सचे दल ेहोते. या 
कामाची वॉिलट  चांगली नस यामुळे आपण याला लॅकिल टला पण टाकले होते. या या 
जागी ड यडू  या कंपनीला ते काम दले होते. आज पण हटेक बाबाची लोक या 
लांटम ये काम पाहतात. आ ण  ड यडू  यांनी फ  म य थी केलेली आहे. हा लांट २४ 
तास चाल ूनसतो फ  १० तास लांट चालतो. आठ दवसातले तीन दवस हा लांट बंद 
असतो. ितथे जाताना येताना या वासाने नको नको होत असते. प ह याच लांटची आपली 
ह  अव था असताना नवीन लांट ितथे आपण आणताय ते कशा प दतीचे आपले िनयोजन 
आहे हे आपण आ हाला सांगावे व प हला लांट हा यव थत चाल व यािशवाय ितथे नवीन 
लांट घेऊ नये अशी आमची वनंती आहे. आमचा एसट पी लांटला अ जबात वरोध नाह . 
पण प हला जो लांट आपण घेतलाय तो यव थत चाल ूनसताना हा कशाला घेताय. ह 
आमची आप याला वचारणा आहे या याब ल आपण आ हाला खुलासा दयावा. या 
कंपनीला आपण लॅकली टला टाकलय याच कंपनीची लोक आज ितथे असतात तेच लांट 
चाल वतात. या यामागचे कारण काय हे आपण येथे आ हाला सांगावे ह वनंती, ध यवाद. 
मा.सं दप क पटे :- मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. सभागृह.  भाग मांक २६ 
मधील वाकड ते पंपळे िनलख मौजे पंपळे िनलख येथील स ह नंबर  ६४ व ६५ याम ये  
आर ण मांक ३७४ हे उदयानाकर ता एकूण साडेचार हे टर जमीन आर त आहे. यापैक  
चार हे टर जागा महापािलके या ता यात आहे. काह  े ाम ये मैला शु करण क प आता 
काया वीत आहे व उव रत जागेवर उदयानाचे तावीत आहे. महापौर साहेब, वाकड आ ण 
पंपळे िनलख  हा भाग झपाटयाने वकिसत होत आहे. मोठे मोठे गृह क प या ठकाणी उभे 
होत आहेत. या भागाम ये ल नीय र या नागर करण वाढत आहे. भ व यातील लोकसं येचा 
वचार करता व मुळा नद या दूषणाचा देखील वचार क न मौजे पंपळे िनलख येथील 
आर ण मांक ३७४ मधील मैला शु द करण क ाची मता वाढ व यासाठ  आड च हे टर 
जागेची जलिन:सारण वभागाची मागणी आहे. यामुळे उ याना या जागा वापराम ये 
फेरबदल क न एसट पी व गाडन असा फेरबदल क न एसट पी व गाडन असा फेरबदल 
से शन ३७ अ वये वह त कायवाह  क न ताव शासनास मंजुर साठ  सादर करणेत यावा 
अशी मी या ठकाणी मागणी करतो. 
मा.संद प वाघेरे- मा. महापौर साहेब, अनुमोदन आहे. 
मा.महापौर- हा वषय मंजूर कर यात येत आहे.  
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मा.एकनाथ पवार-  मा. महापौर साहेब, या वषयाला उपसूचना दयायची होती. 
मा.महापौर-  वषय मंजूर केला आहे. आता सदर उपसूचना पुढ ल वषयाला दयावी.   
मुळ वषय मंजूर करणेत येत आहे. 
      अनुकूल - ८१       ितकूल - ० 

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

मा.सुिनता तापक र - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

             वषय मांक- ६ 
दनांक - २०/७/२०१८          वभाग-मा.आयु   
  

      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                       .नर व/का व/१५/१७५/२०१८, द.१९/०६/२०१८ 

                        २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .११ द.२/०७/२०१८     
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश .पीसीसी/ 

३०९६/१८०१/सीआर–२६१/न व-२२, दनांक–११/०९/१९९७ अ वये करणेत आली आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास 
वभाग, अिधसुचना .ट पीएस–१८०५/१०५०/सीआर–७९५/०७/न व-१३, द.३०/०५/२००८ 
अ वये मंजूर आहे. तसेच द.१८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये पुनः िस द केलेला भाग 
वगळता उव रत वकास योजना मंजूर असून शासन िनणय 
.ट पीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूर /न व-१३, दनांक 

०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या वकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. 
           मौजे िचखली येथील पपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील 

खालील त यात दश वले या ता वत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 

अ. . आ.          
. 

आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे 
संपादन करावयाचे 
एकुण सुमारे े  
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          तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार ,पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता मा.महापािलका सभेची 
मा यता घेणे आव यक आहे. 

        तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ 
व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण 
पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
मा.िनमला कुटे-  मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.   

मा.महापौर- हा वषय उपसूचनेसह मंजूर कर यात येत आहे. 
मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, या वषयाला उपसूचना दली नाह .      

(सभा कामकाज िनयमावलीमधील िनयम मांक ११३ नुसार नगरसिचव यांनी व तु थती 
िनदशनास आणून द यानंतर आ ण मा.सभागृहनेता यांची वनंती वचारात घेवून       
मा.महापौर यांनी िनयमानुसार उपाययोजना करणे या ने खालील माणे उपसूचना दाखल 
क न घे यास आ ण याबाबतची रतसर न द सभावृ ांतात घे यास मा यता दली.)                   
मा.सागर आंगोळकर - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मौजे वाकड 
येथील ािधकरणा या मंजूर वकास योजनेतील तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
िनयोजन िनयंञण क ेत समा व  कर यात आले या स.नं. १८७ या िमळकतीम ये आ. . 
एम.४७ मा यमािमक शाळेचे आर ण आहे. सदर या भागात मोठया माणात शाळा कायरत 
आहेत. आ. . एम ४७ यांचे एकुण ेञफळ १६,००० चौ.मी. असून,  यापैक  ६२०० चौ.मी. 
ेञावर “युरो कुल” नावाने स थतीत शाळा कायरत आहे. यामुळे आ. . एस ४७ 

मा यिमक शाळा मधील उव रत आर णाचे ेञ महारा  ादेिशक अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ अ वये “खेळाचे मैदान” या माणे फेरबदल कर यास तसेच फेरबदलाची वह त 
कायवाह  क न ताव शासन मंजुर तव सादर कर यास मा.महापािलका आयु  यांना 
ािधकृत कर यास मा यता दे यात यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मंजुर 
वकास योजनेतील तसेच कलम २०५ अंतगत घोषीत र ते व आर णे इ याद  
महापािलकेमाफत ता यात घेऊन वकिसत करणेत येतात. सदरची आर णे र ते इ याद  

चौ.मी. 

 १.   - 
 मंजूर 
वकास   योजनेतील 
१८  मी. ं द  र ता 

िस.स.नं. ६५, ६६, ६७, ८८ 
व ६८९, तसेच गट नं. १२३ 
व गट नं. १६४३ 

     ४२००.०० चौ.मी. 
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महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयमा या कलम १२६ अ वये ( यापुढे उपरो  
अिधिनयम असे संबोधले आहे) ता यात घेऊन संबंिधत जागा मालकांना 
एफ.एस.आय/ट .ड .आर/ड .आर. व पात कंवा खाजगी वाटाघाट ने अथवा भूसंपादनाने 
जागेचे मु य अदा कर यात येते. खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा कर या वषयी यापुव  
मा.महापािलका सभेने धोरणा मक िनणय घेतलेला आहे. तर  खाजगी वाटाघाट ने मोबदला 
देणेकामी महानगरपािलकेकडे ा  होणा-या तावासाठ  उपरो  अिधिनयमा वये शासक य 
मा यतेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान के यास खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा 
कर याची या सुलभ होईल. 

तर  महानगरपािलका मंजरू वकास योजनेतील तसेच कलम २०५ अंतगत घो षत 
र ते व आर णे इ याद  ेञ खाजगी वाटाघाट ने ता यात घेणेकामीचे दाखल होणा-या सव 

तावांना उपरो  अिधिनयमा वये शासक य मा यता दे याचे अिधकार मा.आयु  यांना 
दान करणेस मा यता देणेत यावी.   

तसेच पपंर  िचंचवड महानगरपािलके माफत मंजुर वकास योजनेतील मौजे दघी 
येथील ६० मी. ं द र ता (बी.आर.ट .र ता) वकसनाचे काम चालु आहे. सदर र ता वकसीत 
झा यास पुढे पुणे मनपा ह तील मौजे कळस पयत व पुढे लोहगाव वमानतळापयत जोडला 
जाणार आहे, पुणे मनपा ह तील मौजे कळस ते वमानतळ र ता वकसीत झालेला आहे. 
तथा प पंपर  िचंचवड ह तील दघी व पुणे मनपा ह तील मौजे कळस या म ये  VSNL 

चे ेञ आहे, व सदर या ेञ दो ह  महापािलका ह म ये समा व  नाह , यामुळे सदर 
VSNL चे ेञ खाजगी वाटाघाट ने/भूसंपादनाने ता यात घेता येत नाह  व वकसीत करता 
येत नाह . पंपर  िचंचवड मनपा माफत सदर VSNL चे ेञ पंपर  िचंचवड मनपा ह त 
समा व  करणेसाठ  शासनास ताव सादर केलेला आहे. तथा प यास बराच कालावधी 
लाग याची श यता आहे, यामुळे मौजे दघी व मौजे कळस या मधील अंदाजे २.०० 
क.मी.र ता वकास योजना यितर  अस याने व मनपा ह  बाहेर अस याने महारा  
महापािलका अिधिनयम व न वन भूसंपादन कायदयानुसार संपादन करणे/खाजगी वाटाघाट ने 
ता यात घे यास व येणा-या खचास मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ठराव . ४५०६ द. १९/०६/२००१  कृपया पहावा. सदर ठरावा माणे मौजे 
िचंचवड येथील लोकमा य हॉ पटल ते दळवीनगर १२.०० मी. ं द र यावर ल  ी.म होञा  
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यांची इमारत िस.स.नं. ३८७८ ह  िमळकत वगळून भूसंपादना या कायवाह मुळे यांचे झालेले 
नुकसान भरपाई अिधिनयम १८९४ चे कलम ४८ अ वये परत करणेस तसेच वकास योजने 
यितर  र या या भूसंपादनाची कायवाह  पुण कर यास मा यता दे यात आली होती. 
 सदर ठरावानुसार शेजार ल िस.स.नं. ३१९१/१ मधुन १२.०० मी.र याचे काम पुण 
कर यात आलेले आहे. तसेच स.नं. ३८७८ येथील घराम ये ी.म होञा यांचे अजूनह  
वा त य असून भूसंपादनाची कायवाह  य  थानावर कर यात आलेली नाह . सदर 
मालम ेस धारक हणून म होञा कुटंूबातील चौघांची नावे दखील लागली आहेत, तसेच 
तेथून आता र याची गरजह  उरलेली नाह . ी.म होञा यांनी भूसंपादनाचा मोबदलाह  
वकारलेला नाह . 

 ते हा ी.म होञा यांची इमारत िस.स.नं.३८७८ ह  िमळकत भूसंपादनातून वगळ यात 
यावी हा ठराव वशेष भूसंपादन अिधकार / ज हािधकार  यां यामाफत वभागीय आयु  
तसेच शासना या संबंिधत वभागाकडे पाठ व यात यावा आ ण भूसंपादन अिधिनयम १९८४ 
या कलम ४८ माणे भूसंपादन कायवाह  पुण झालेली नस याने िस.स.नं.३८७८ बाबत 

भूसंपादनाची या र  कर यात यावी. 
 उपरो  िमळकत मंजूर वकास योजनेत १२.०० मी. ं द िनयोजीत र याने बाधीत 
होत होती. तथा प य  जागेवर १२.०० मी. र याचा वकास करतांना र याची आखणी 
बदलून र ता वकिसत कर यात आलेला आहे. यामुळे सदर िमळकतीची आता १२.०० मी. 
वकास योजना र यासाठ  आव यकता नाह . सबब १२.०० मी. वकास योजना र या या 
आखणीत जागेवर ल प र थतीनुसार फेरबदल करणे आव यक आहे. सबब सदरचा फेरबदल 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयामा या कलम ३७ अ वये करणेस महासभा मा यता 
दान कर त असून यानुसार कलम ३७ अ वये करावयाची संपुण वैधािनक कायवाह  पुण 

कर यास मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना अिधकार दान कर यात येत 
असून यानुसार कायवाह  पुण क न ताव अंितम मा यतेसाठ  सादर कर यासह  
मा.आयु  यांना या ठरावा दारे अिधकार दान कर यात येत आहेत. तसेच कलम ३७ ची 
कायवाह  पुण क न आयु ांनी शासनास ताव मंजुर साठ  सादर करावा. तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे कासारवाड , ता.हवेली, ज.पुणे 
येथील स.नं.४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८७, ४८९, 
४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ६९९ पैक  मधील मंजूर वकास आराखडयातील 
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३०.०० मी. ं द उ च मता तगतीमाग (HCMTR) या ता वत आर णाचा वकास 
करणे आव यक आहे. सदरचे मंजूर वकास  आराखडयातील ३०.०० मी. ं द उ च मता 
तगतीमाग (HCMTR) या आर णाचा वकास के यामुळे कासारवाड  व प रसरातील 

वाहतूक ची क ड  कमी होऊन वाहतूक सुरळ त होणेस मदत होणार सदरचे आर ण वकिसत 
होणे गरजेचे आहे. मौजे कासारवाड , ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं. ४७५, ४७६, ४७७, 
४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८७, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, 
४९५, ४९६, ६९९ पैक  मधील मंजूर वकास आराखडयातील ३०.०० मी. ं द उ च मता  
तगतीमाग (HCMTR) या आर णाखालील जिमनीचे भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम 

२०१३ अ वये संपादन करणेकामीचा भूसंपादनाचा ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे 
पाठ वणे या तावास मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर 
वकास योजनेतील मौजे कासारवाड , ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं. ४७९, ४८०, ४८१, 
४८२, ४८३, ४८४, ४८७, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ६९९ पैक  मधील 
व स.नं. ४८२, ४८३, ४८४, ४८६, ४८७, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३ पैक  मधील मंजूर 
वकास आराखडयातील १२.०० मी. ं द र ता या ता वत र यां या आर णाचा वकास 
करणे आव यक आहे. सदरचे मंजूर वकास आराखडयातील १२.०० मी. ं द र याचा वकास 
के यामुळे कासारवाड  व प रसरातील वाहतूक ची क ड  कमी होऊन वाहतूक सुरळ त होणेस 
मदत होणार अस यामुळे सदरचे र यांचा वकिसत होणे गरजेचे आहे. मौजे कासारवाड , 
ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं. ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८७, ४८९, ४९०, 
४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ६९९ पैक  मधील व स.नं. ४८२, ४८३, ४८४, ४८६, 
४८७, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३ पैक  मधील मंजूर वकास आराखडयातील १२.०० मी. ं द 
र याखालील जिमनीचे भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन 
करणेकामीचा भूसंपादनाचा ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणे या तावास 
मा यता देणेत यावी. 
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.सुिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
मा.महापौर-  उपसूचनेसह वषय मंजूर करणेत येत आहे.    
         यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेस आला असता- 
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ठराव मांक- २४०           वषय मांक- ६ 
दनांक - २०/७/२०१८          वभाग-मा.आयु     
 

      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  
                .नर व/का व/१५/१७५/२०१८, द.१९/०६/२०१८ 
             २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .११   
                द.२/०७/२०१८   
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश .पीसीसी/ 

३०९६/१८०१/सीआर–२६१/न व-२२, दनांक–११/०९/१९९७ अ वये करणेत आली आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास 
वभाग, अिधसुचना .ट पीएस–१८०५/१०५०/सीआर–७९५/०७/न व-१३, द.३०/०५/२००८ 
अ वये मंजूर आहे. तसेच द.१८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये पुनः िस द केलेला भाग 
वगळता उव रत वकास योजना मंजूर असून शासन िनणय 
.ट पीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूर /न व-१३, दनांक 

०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या वकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. 
           मौजे िचखली येथील पपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास 
योजनेमधील खालील त यात दश वले या ता वत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे. 

अ. . आ.          
. 

आर णाचे योजन गट नं. 

बािधत होणारे 
संपादन करावयाचे 
एकुण सुमारे े  
चौ.मी. 

 १.   - 
 मंजूर 
वकास   योजनेतील 
१८  मी. ं द  र ता 

िस.स.नं. ६५, ६६, ६७, ८८ 
व ६८९, तसेच गट नं. १२३ 
व गट नं. १६४३ 

     ४२००.०० चौ.मी. 
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         तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार ,पुणे याचेंकडे पाठ वणेक रता मा.महापािलका सभेची 
मा यता घेणे आव यक आहे. 
       तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) 
अ वये तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच मौजे वाकड येथील 
ािधकरणा या मंजूर वकास योजनेतील तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन 

िनयंञण क ेत समा व  कर यात आले या स.नं. १८७ या िमळकतीम ये आ. . एम.४७ 
मा यमािमक शाळेचे आर ण आहे. सदर या भागात मोठया माणात शाळा कायरत आहेत. 
आ. . एम ४७ यांचे एकुण ेञफळ १६,००० चौ.मी. असून,  यापैक  ६२०० चौ.मी. ेञावर 
“युरो कुल” नावाने स थतीत शाळा कायरत आहे. यामुळे आ. . एस ४७ मा यिमक 
शाळा मधील उव रत आर णाचे ेञ महारा  ादेिशक अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये “खेळाचे मैदान” या माणे फेरबदल कर यास तसेच फेरबदलाची वह त कायवाह  
क न ताव शासन मंजुर तव सादर कर यास मा.महापािलका आयु  यांना ािधकृत 
कर यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मंजुर वकास 
योजनेतील तसेच कलम २०५ अंतगत घोषीत र ते व आर णे इ याद  महापािलकेमाफत 
ता यात घेऊन वकिसत करणेत येतात. सदरची आर णे र ते इ याद  महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयमा या कलम १२६ अ वये (यापुढे उपरो  अिधिनयम असे संबोधले 
आहे) ता यात घेऊन संबंिधत जागा मालकांना एफ.एस.आय/ट .ड .आर/ड .आर. व पात 
कंवा खाजगी वाटाघाट ने अथवा भूसंपादनाने जागेचे मु य अदा कर यात येते. खाजगी 
वाटाघाट ने मोबदला अदा कर या वषयी यापुव  मा.महापािलका सभेने धोरणा मक िनणय 
घेतलेला आहे. तर  खाजगी वाटाघाट ने मोबदला देणेकामी महानगरपािलकेकडे ा  होणा-या 

तावासाठ  उपरो  अिधिनयमा वये शासक य मा यतेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान 
के यास खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा कर याची या सुलभ होईल. 
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 तर  महानगरपािलका मंजूर वकास योजनेतील तसेच कलम २०५ अंतगत घो षत 
र ते व आर णे इ याद  ेञ खाजगी वाटाघाट ने ता यात घेणेकामीचे दाखल होणा-या सव 

तावांना उपरो  अिधिनयमा वये शासक य मा यता दे याचे अिधकार मा.आयु  यांना 
दान करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत मंजुर वकास योजनेतील मौजे दघी 
येथील ६० मी. ं द र ता (बी.आर.ट .र ता) वकएसनाचे काम चालु आहे. सदर र ता 
वकसीत झा यास पुढे पुणे मनपा ह तील मौजे कळस पयत व पुढे लोहगाव 
वमानतळापयत जोडला जाणार आहे, पुणे मनपा ह तील मौजे कळस ते वमानतळ र ता 
वकसीत झालेला आहे. तथा प पंपर  िचंचवड ह तील दघी व पुणे मनपा ह तील मौजे 
कळस या म ये  VSNL चे ेञ आहे, व सदर या ेञ दो ह  महापािलका ह म ये 
समा व  नाह , यामुळे सदर VSNL चे ेञ खाजगी वाटाघाट ने/भूसंपादनाने ता यात घेता 
येत नाह  व वकसीत करता येत नाह . पंपर  िचंचवड मनपा माफत सदर VSNL चे ेञ 
पंपर  िचंचवड मनपा ह त समा व  करणेसाठ  शासनास ताव सादर केलेला आहे. तथा प 
यास बराच कालावधी लाग याची श यता आहे, यामुळे मौजे दघी व मौजे कळस या 

मधील अंदाजे २.०० क.मी.र ता वकास योजना यितर  अस याने व मनपा ह  बाहेर 
अस याने महारा  महापािलका अिधिनयम व न वन भूसंपादन कायदयानुसार संपादन 
करणे/खाजगी वाटाघाट ने ता यात घे यास व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ठराव . ४५०६ द. १९/०६/२००१  कृपया पहावा. 
सदर ठरावा माणे मौजे िचंचवड येथील लोकमा य हॉ पटल ते दळवीनगर १२.०० मी. ं द 
र यावर ल ी.म होञा यांची इमारत िस.स.नं. ३८७८ ह  िमळकत वगळून भूसंपादना या 
कायवाह मुळे यांचे झालेले नुकसान भरपाई अिधिनयम १८९४ चे कलम ४८ अ वये परत 
करणेस तसेच वकास योजने यितर  र या या भूसंपादनाची कायवाह  पुण कर यास 
मा यता दे यात आली होती. 
 सदर ठरावानुसार शेजार ल िस.स.नं. ३१९१/१ मधुन १२.०० मी.र याचे काम पुण 
कर यात आलेले आहे. तसेच स.नं. ३८७८ येथील घराम ये ी.म होञा यांचे अजूनह  
वा त य असून भूसंपादनाची कायवाह  य  थानावर कर यात आलेली नाह . सदर 
मालम ेस धारक हणून म होञा कुटंूबातील चौघांची नावे देखील लागली आहेत, तसेच 
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तेथून आता र याची गरजह  उरलेली नाह . ी.म होञा यांनी भूसपंादनाचा मोबदलाह  
वकारलेला नाह . 

 ते हा ी.म होञा यांची इमारत िस.स.नं.३८७८ ह  िमळकत भूसंपादनातून वगळ यात 
यावी हा ठराव वशेष भूसंपादन अिधकार / ज हािधकार  यां यामाफत वभागीय आयु  
तसेच शासना या संबंिधत वभागाकडे पाठ व यात यावा आ ण भूसंपादन अिधिनयम १९८४ 
या कलम ४८ माणे भूसंपादन कायवाह  पुण झालेली नस याने िस.स.नं.३८७८ बाबत 

भूसंपादनाची या र  कर यात यावी. 
 उपरो  िमळकत मंजूर वकास योजनेत १२.०० मी. ं द िनयोजीत र याने बाधीत 
होत होती. तथा प य  जागेवर १२.०० मी. र याचा वकास करतांना र याची आखणी 
बदलून र ता वकिसत कर यात आलेला आहे. यामुळे सदर िमळकतीची आता १२.०० मी. 
वकास योजना र यासाठ  आव यकता नाह . सबब १२.०० मी. वकास योजना र या या 
आखणीत जागेवर ल प र थतीनुसार फेरबदल करणे आव यक आहे. सबब सदरचा फेरबदल 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयामा या कलम ३७ अ वये करणेस महासभा मा यता 
दान कर त असून यानुसार कलम ३७ अ वये करावयाची संपुण वैधािनक कायवाह  पुण 

कर यास मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना अिधकार दान कर यात येत 
असून यानुसार कायवाह  पुण क न ताव अंितम मा यतेसाठ  सादर कर यास मा.आयु  
यांना या ठरावा दारे अिधकार दान कर यात येत आहेत. तसेच कलम ३७ ची कायवाह  
पुण क न आयु ांनी शासनास ताव मंजुर साठ  सादर कर यास मा यता दे यात येत 
आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे कासारवाड , 
ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं.४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, 
४८४, ४८७, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ६९९ पैक  मधील मंजूर 
वकास आराखडयातील ३०.०० मी. ं द उ च मता तगतीमाग (HCMTR) या ता वत 
आर णाचा वकास करणे आव यक आहे. सदरचे मंजूर वकास  आराखडयातील ३०.०० मी. 
ं द उ च मता तगतीमाग (HCMTR) या आर णाचा वकास के यामुळे कासारवाड  व 
प रसरातील वाहतूक ची क ड  कमी होऊन वाहतूक सुरळ त होणेस मदत होणार सदरचे 
आर ण वकिसत होणे गरजेचे आहे. मौजे कासारवाड , ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं. 
४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८७, ४८९, ४९०, ४९१, 
४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ६९९ पैक  मधील मंजूर वकास आराखडयातील ३०.०० मी. 
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ं द उ च मता तगतीमाग (HCMTR) या आर णाखालील जिमनीचे भूसंपादन न वन 
भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामीचा भूसंपादनाचा ताव मा. 
ज हािधकार , पुणे यांचेकडे  पाठ वणे या तावास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे कासारवाड , ता.हवेली, ज.पुणे 
येथील स.नं. ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८७, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, 
४९४, ४९५, ४९६, ६९९ पैक  मधील व स.नं. ४८२, ४८३, ४८४, ४८६, ४८७, ४८९, ४९०, 
४९१, ४९२, ४९३ पैक  मधील मंजूर वकास आराखडयातील १२.०० मी. ं द र ता या 

ता वत र यां या आर णाचा वकास करणे आव यक आहे. सदरचे मंजूर वकास 
आराखडयातील १२.०० मी. ं द र याचा वकास के यामुळे कासारवाड  व प रसरातील 
वाहतूक ची क ड  कमी होऊन वाहतूक सुरळ त होणेस मदत होणार अस यामुळे सदरचे 
र यांचा वकिसत होणे गरजेचे आहे. मौजे कासारवाड , ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं. 
४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८७, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, 
६९९ पैक  मधील व स.नं. ४८२, ४८३, ४८४, ४८६, ४८७, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३ 
पैक  मधील मंजूर वकास आराखडयातील १२.०० मी. ं द र याखालील जिमनीचे भूसंपादन 
न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामीचा भूसंपादनाचा ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.  
      अनुकूल -८१                     ितकूल -० 
   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे  मा. महापौर यांनी कट केले.       
         ------                                               
मा.राजापुरे माधवी - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   
ठराव मांक- २४१                            वषय मांक- ७   
दनांक - २०/७/२०१८                           वभाग - मा. आयु     

 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/०६/का व/६९६८/२०१८,  
          द.१३/०६/२०१८ 

          शहर अिभयंता थाप य (ह े य कायालय) यांनी द.२९/०५/२०१८ या 
तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील ह 
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े य कायालय थाप य वभागा या थम ाधा याने करावया या कामासाठ  अपुर  तरतुद 
ठेव यात आलेली अस याने सदर कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक  असलेचे 

ता वत केले होते. सदर तरतूद त सन २०१८-१९  या अंदाजप कातील महापौर वकास 
िनधी या लेखािशषातील िश लक र. .५ कोट तून उपल ध तरतूद तून देणेबाबत मा.महापौर 
यांनी द.२५/०५/२०१८ चे प ा वये िशफारस केलेली आहे. यानुसार तावात नमुद 
केले माणे र. . १०,२०,०००/- चे वग करण करणेस मा.आयु  यांनी मा यता दलेली असलेने 
केले या कायवाह चे अवलोकन करणेत आले. (वाढ/घट र. . १०,२०,०००/-) 
मा.उषा ऊफ माई ढोरे - मा. महापौर साहेब,  ठरावास अनुमोदन देते.   
        यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेस आला असता-- 
 

        अनुकूल-८१                      ितकूल – ० 
 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
     ------ 
मा.नामदेव ढाके - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.   

ठराव मांक- २४२                           वषय मांक- ८   
दनांक-  २०/७/२०१८                     वभाग- मा. आयु     
 
        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/का व/०६/६९७१/२०१८,  
                  द.१५/०५/२०१८ 

         शहर अिभयंता थाप य (क े य कायालय) यांनी द.२९/०५/२०१८ या 
तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील  क 
े य कायालय  थाप य वभागा या थम ाधा याने  करावया या कामासाठ  अपुर  

तरतुद ठेव यात आलेली  अस याने सदर कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक  
असलेचे ता वत केले होते.  सदर तरतूद त सन २०१८ - १९ या अंदाजप कातील महापौर 
वकास िनधी या  लेखािशषातील िश लक र. .५ कोट तून उपल ध तरतूद तून  देणेबाबत 
मा. महापौर यांनी द.२५/०५/२०१८ चे प ा वये  िशफारस केलेली आहे.  यानुसार 

तावात नमुद केले माणे र. .३,८०,०००/- चे वग करण करणेस मा.आयु  यांनी मा यता 
दलेली असलेने केले या कायवाह चे अवलोकन करणेत आले. (वाढ/घट र. .३,८०,०००/-)   
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मा. सागर आंगोळकर - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.          
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेस आला असता- 
     अनुकूल -८१                    ितकूल - ०                       
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
              ------ 
मा.कमल घोलप - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   

ठराव मांक- २४३                           वषय मांक- ९   
दनांक- २०/७/२०१८                           वभाग- मा. आयु     

    
    संदभ-  १) मा.महापािलका आयु , यांचे .लेखा/६/का व/६९७३/२०१८,  
              द.१३/०६/२०१८ 
 

  शहर अिभयंता थाप य (फ े य कायालय) यांनी द.२९/०५/२०१८ या 
तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील फ  
े य कायालय थाप य वभागा या थम ाधा याने करावया या कामासाठ  अपुर  तरतुद 

ठेव यात आलेली अस याने सदर कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक असलेचे 
ता वत केले होते. सदर तरतूद त सन २०१८- १९ या अंदाजप कातील महापौर वकास 

िनधी या लेखािशषातील िश लक र.  ५ कोट तून उपल ध तरतूद तून देणेबाबत मा. महापौर 
यांनी द. २५/५/२०१८ चे प ा वये िशफारस केलेली आहे. यानुसार तावात नमुद 
केले माणे र. .१,३२,४०,०००/- चे वग करण करणेस मा.आयु  यांनी मा यता दलेली 
असलेने केले या कायवाह चे अवलोकन करणेत आले. (वाढ/घट र. . १,३२,४०,०००/-)   

मा.शिमला बाबर -  मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.    
 

        यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 
 

        अनुकूल-८१                 ितकूल - ०                       
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
        ------ 
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मा. वलास म डगेर  - मा. महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.   

ठराव मांक- २४४                                 वषय मांक- १० 
दनांक-  २०/७/२०१८                       वभाग-  मा. आयु     
 

 संदभ – १) मा.महापािलका आयु , यांचे .लेखा/६/का व/७०५१/२०१८,  
           द.१४/०६/२०१८ 
 

      शहर अिभयंता थाप य (ड े य कायालय) यांनी द.०५/०६/२०१८ या 
तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील ड 
े य कायालय  थाप य वभागा या थम ाधा याने करावया या कामासाठ  अपुर  

तरतुद ठेव यात आलेली अस याने सदर कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक 
असलेचे ता वत केले होते.  सदर तरतूद त सन २०१८ - १९ या अंदाजप कातील महापौर 
वकास िनधी या  लेखािशषातील िश लक र. .५ कोट तून उपल ध तरतूद तून देणेबाबत 
मा.महापौर यांनी द. २५/०५/२०१८ चे प ा वये िशफारस केलेली आहे. यानुसार तावात 
नमुद केले माणे र. .५,००,०००/- चे वग करण करणेस मा.आयु  यांनी मा यता दलेली 
असलेने केले या कायवाह चे अवलोकन करणेत आले. (वाढ/घट र. . ५,००,०००/-)   
मा.नामदेव ढाके - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.       
मा.मंगला कदम - मा. महापौर, मा.आयु , सव स मा. सभागृह. खरतर तु ह  महापौर 
िनधी वाढवून या आ ण येक भागाला दया. आम या अनुराधाता वर तु ह  काय 
अ याय केलाय. आ ह  दोन कोट  मािगतलेल ेआहेत. हो आम यावर पण अ याय केलाय.  
दोन कोट  पये आम या अ भाग कायालयाम ये आ ह  भाग कायालय बांधणार आहोत. 
फ भागाचे जे ऑ फस आहे महापौर साहेब, िसर असली सांगते क  फ भागाचे जे ऑ फस 
आहे ते भाडयाने आपण ािधकरणाकडून घेतलेले आहे आ ण आपण न याने जे अ 
भागाम ये मोठे कायालय बांधणार आहोत या यासाठ  दोन कोट ची उपसूचना आ ह  

मागतोय तु हाला, तु ह  दयायला हवी. भाडे जर आपण एवढ भर त असेल तर आमची ह  
उपसूचना मा य करा ना. महापौराना वाढवून दया कोण नाह  हणलय आ ह  सभागृहाला 
सांगतोय महापौरांना अजून दोन कोट  पये वाढवून दयावेत. आ ण अ भागासाठ  दोन 
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कोट  पये हे फ भागाचे नगरसेवक ािधकरणाम ये भाडयाने कायालयात बसतात. 
या यासाठ  ितथे आपले कायालय असावे. महापौर याला आपले अनुमोदन देते.  

मा.एकनाथ पवार - मा. महापौर, मा. आयु , सव स मा. सभागृह.  खरतर सगळयांचा मूड 
चांगला आहे. मला क पना आहे पण कधी कधी हे सगळे नगरसेवक य  करतात क  
आपण चांगल काम करावे. आ ण मला अस ंवाटते क  एवढया वषाचा या सभागृहाचा अनुभव 
तुम याकडे आहे. मा यासार या एका कायक याना असं वाटत क  नवीन नगरसेवकांना 
सभाशा ाम ये चांगले िशक वले गेले पा हजे आ ण तु ह  तर मा टर आहात या यामधले. 
तु ह  या प दतीने हणता क  फ भागाला खरच कायालय नाह . तर मला असं वाटत क  
फ भागा या काय े ाम ये चांगली जागा बघून दोन काय पाच कोट  पये लागू दया. 
आपण या सभागृहामधून िन तच चांगली  तरतूद क न घेऊ. अ ला आपण भेदभाव नाह  
करत. मी प ह याच दवशी सांिगतल होत क  वकास कामाम ये आ ह  कधी ह  भेदभाव 
करणार नाह . “सबका साथ सबका वकास” हे वकासाचे आमचे धोरणच आहे. यामुळे तशी 
िचंता करायच काह  कारण नाह . मा.महापौर, हा वषय मंजुर करावा आ ण पुढचा वषय 
यावा.  

मा.महापौर-  वषय मंजूर करणेत येत आहे.  

           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

     अनुकूल -८१       ितकूल- ०                       
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
        ------- 
मा.नामदेव ढाके- मा. महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
                         वषय मांक- ११   
दनांक  २०/७/२०१८                         वभाग : मा. आयु     

 
       संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/२०१८  
                द.२५/०६/२०१८ 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागा माफत महानगरपािलका 
ह मिधल ओला व सुका कचरा संकलन कर यात येत असून येक भाग थरावर कचरा 
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संकलनासाठ  ओला व सुका कचरा वतं पणे संकलन कर यासाठ  छो या वाहनांची यव था 
महानगरपािलके माफत कर यात आलेली आहे. तथापी ओला व सुका कचरा वतं पणे 
संकलन कर यासाठ ची वाहने पा कग कर यासाठ  वतं  यव था नाह . यामुळे 
महानगरपािलका ह म ये महानगरपािलके या िनयोजन ािधकरण क ेमिधल काह  
आर त जागांम ये “ ा सफर टेशन” या योजनाथ जागा आर त करणे आव यक 
वाटते. यास अनुस न मा. आयु  यांचा दनांक २८/०७/२०१७ चा मंजूर तावानुसार, 
तसेच आरो य कायकार  अिधकार  यांनी दनांक २२/०३/२०१७ चे प ा वये मागणी मौजे 
भोसर  (कासारवाड ) आ. .३१ एस.ट .पी. अंतगत स.नं.५१४, मौजे सांगवी मिधल 
ह रतप यातील स.नं.८४, व मौजे भोसर  आ. .४०५ अंतगत स.नं.२१० या ठकाणी ४०० 
चौ.मी. े ाची जागा, तसेच मौजे पंपळे िनलख आ. .३७४ गाडन अंतगत स.नं.६५ मिधल 
४०० चौ. मी. े ाची जागा १२.०० मी. ं द पोहच र यासह महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये “ ा सफर टेशन”  या योजनाथ आर त करणेचा 
फेरबदल बाबत सव वैधािनक कायवाह  क न फेरबदल ताव शासनास सादर करणेस 
मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे.    

मा. सागर आंगोळकर - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचे 
वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो.  
मा.राज  गावडे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
  यानंतर सूचने ामणचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
ठराव मांक- २४५                   वषय मांक- ११   
दनांक- २०/७/२०१८                       वभाग- मा. आयु     
 
        संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/१८१/२०१८  
                 द.२५/०६/२०१८ 
          वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
 

      अनुकूल -८१       ितकूल- ०     
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
        ------- 
मा.मोरे र शेडगे- मा. महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडतो. 

ठराव मांक- २४६                          वषय मांक- १२   
दनांक - २०/७/२०१८                      वभाग- मा. आयु    
  

         संदभ –१) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   
                  . वभाअक/३/का व/२१३/२०१८ द.०५/०७/२०१८ 

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

उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ 
उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण 
११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे 
आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे 
र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  
झाले आहे. ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे 
र. .४,०००/-, रा य शासनाचे र. . ८,०००/- व मनपा ह सा र. .४,०००/- या माणे 
वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे.  व छ 
महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/०६/२०१८ अखेर केले या 
कायवाह ची मा हती खालील माण े
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प  “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  

िचंचवड  महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुण े

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज केले या कुटंुबांची सं या 

१४०१० 
 

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

१३६८१ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ११०१७ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

वैय क 
घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम 

पुण-१०४७३ 

 

मनपा माफत बांधकाम 
पुण- ६९७१ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ३५०२ 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

४६५ सीटस 
म हला–२०३िसटस कामकाज 

पूण पु ष–२६२ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला 
ह ा 

७७४१ लाभाथ  

GOI+GOM=४६४.४६ 
लाख 

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

ULB      =   १५४.८२ 
लाख 

ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण ६१९.२८  लाख 

 
िनगत करणेत ६८१७ लाभाथ  GOI+GOM=४०९.०२लाख GOI = २०००/-व  
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       सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.    

मा.तुषार कामठे - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.    

            यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

           अनुकूल -८१           ितकूल- ० 
   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
      ------                          
मा. नामदेव ढाके - मा. महापौर साहेब वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडतो.  

                             वषय मांक- १३   
दनांक-  २०/७/२०१८                     वभाग- मा. आयु     
 
         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/३६/१७८/२०१८ 

       द.९/०७/२०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेतील व वध सावजिनक 
योजनासाठ  आर त खाजगी जागा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे 

कलम १२६ मधील तरतूद चा अवलंब क न महापािलके या ता यात घे यात येतात. यापैक  
खाजगी वाटाघाट  हा एक जागा ता यात घे याचा पयाय आहे. महारा  शासनाचे न दणी व 
मु ांक वभागाचे वा षक मु यदर सूचीमधील दर व सवसाधारण मागदशक सूचनांचे आधारे 
संपादनाखालील जागेचे मू यांकन कर यात येते. 

आलेला दुसरा 
ह ा 

GOM=४०००/- ह सा 

  
ULB  =१३६.३४ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण ५४५.३६ लाख 
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मा. महापािलका सभा ठराव . ७७४, दः- २०/११/२०१५ व ठराव . ९१५, दः- 
२९/८/२०१६ या दारे खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा कर या वषयीचा धोरणा मक िनणय 
आहे. यानुसार िमळकतधारकाचे िमळकतीपैक  र याने / आर णाने बािधत े  ३०० 
चौ.मी. पयत अस यास रेड रेकरनुसार होणारे मू यांकन अिधक १०० ट के अित र  र कम, 
तर र याने / आर णाने बािधत े  ३०० चौ.मी. पे ा जा त अस यास रेड रेकनर नुसार 
होणारे मू यांकन अिधक ३० ट के अित र  र कम मोबदला हणून अदा कर याची 
चिलत प दत आहे. 

वकास योजनेतील काह  आर णे/ र ते बािधत खाजगी िमळकती पाटबंधारे 
वभागामाफत िन त केले या नद  ते िनळ  पूररेषा यामधील िन ष द े ात आहेत. अशा 
आर ण/ र ता बािधत खाजगी िमळकती खाजगी वाटाघाट ने महापािलके या ता यात 
दे याबाबत ताव महापािलकेस ा  होतात. तथापी महारा  शासनाचे न दणी व मु ांक 
वभागाचे वा षक मु यदर सूचीत नद  ते िनळ  पूररेषा (िन ष द) े ातील काह  िमळकतींचे 
खू या जमीनीचे दर हे ना वकास वभागाचे मू य वभागात नमूद नसून वकसन म      
(उदा. र हवास) वभागात नमूद आहे. यामुळे नद  ते िनळ  पूररेषा (िन ष द) े ातील 
आर ण/ र ता बािधत िमळकतीवा षक मू यदर सूचीत वकसन म मू य वभागात 
अस यास मू यांकन करतांना कती दर वचारात यावा याबाबत  धोरणा मक िनणय घेणे 
म ा  आहे. 

महारा  शासनाचे न दणी व मु ांक वभागाचे वा षक मु यदर सूची वषयी असले या 
मागदशक सूचनांमधील सूचना . २० ह) म ये वकास योजनेतील ना वकास/ ह रतप टा/ 
शेती वभागातील जमीनीसाठ  वा षक मू य दर त यात वतं  मू य वभाग/ दर दले 
नस यास सदर जमीन या मू य वभागात समा व  आहे या मू य वभागा या दरा या 
४० % दर व संबंिधत जागेचे े ासाठ  थूल जिमनीबाबत असणार  सूचना . १६ अ) 
येथील को क वाप न मू यांकन कर यात यावे असे नमूद आहे. या माणे नद  ते िनळ  
पूररेषा ( िन ष द) े ातील आर ण/ र ता बािधत िमळकती वा षक मू यदर सूचीत 
वकसन म मू य वभागात समा व  अस यास अशा िमळकतींचे मू यांकन या मू य 
वभागा या दरा या ४० % दर वचारात घेऊन मा. महापािलका सभा ठराव  . ७७४, दः- 
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२०/११/२०१५ व ठराव . ९१५, दः- २९/८/२०१६ या दारे खाजगी वाटाघाट ने मोबदला 
अदा कर या वषयीचे धोरणानुसार कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.सुरेश भोईर- मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा.सागर आंगोळकर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.राज  गावडे   -  मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो. 
    यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 
 

ठराव मांक- २४७                      वषय मांक- १३   
दनांक- २०/७/२०१८       वभाग- मा. आयु     

          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/३६/१७८/२०१८ 
        द.९/०७/२०१८ 
 

वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.    

      अनुकूल-८१        ितकूल- ०   
  अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------                   
मा. वलास म डगेर - मा. महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.   

ठराव मांक  २४८       वषय मांक १४   
दनांक  २०/७/२०१८       वभाग : मा. आयु     
            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  
                      पअक/३/का व/२३५/२०१८ द.९/०७/२०१८ 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 
महानगरपािलकेने लगतपूववत  शासक य वषासबंंिधचा पयावरण स थती अहवाल 
शासनाकडून वेळोवेळ  वह त कर यात येईल,अशा प दतीने दरवष  ३१ जुल ै पूव  
मा.महापािलका सभेकडे सादर करणे आव यक आहे. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१७-१८ चा पयावरण थतीदशक अहवाल 
महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने दले या ड .पी.एस.आय.आर. या मागदशक त वानुसार सव 
आव यक मा हती संबंिधत व वध वभागाकडून संकिलत क न यानुसार तयार कर यात 
आला आहे. सदर ा प अहवाल मा.महापािलका सभेस सादर करावयाचा आहे. 

      सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१७-१८ चा पयावरण स थती 
अहवाल मा.महापािलका सभेसमोर ठेवणेत येत आहे. 
मा. बाबासाहेब भुवन- मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.    

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 
 

     अनुकूल -८१       ितकूल – ० 
                        

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
           ------  
मा.उ म कदळे - मा. महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडतो.  
ठराव मांक-  २४९       वषय मांक- १५   
दनांक-  २०/७/२०१८      वभाग- मा.नगरसिचव     

वधी सिमती   
 

            दनांक ०१/०६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

मा.सं दप क पटे -  मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

            यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

       अनुकूल -८१              ितकूल - ०     
                    
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
      ----- 
मा.उ म कदळे - मा. महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
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ठराव मांक - २५०            वषय मांक- १६   
दनांक - २०/७/२०१८           वभाग- मा.नगरसिचव 

मा.म हला व बालक याण सिमती     

अ) दनांक १५/०५/२०१८ व ०५/०६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत  
येत आहे.  

 ब) दनांक १९/०६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.    
मा.सं दप क पटे-   मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

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

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
      -----  
मा.उ म कदळे - मा. महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडतो.  
 
ठराव मांक-  २५१       वषय मांक- १७   
दनांक-  २०/७/२०१८      वभाग- मा.नगरसिचव     

मा.शहर सुधारणा सिमती 

          अ) दनांक १०/०४/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

     ब) दनांक १०/०५/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   

मा.सं दप क पटे-  मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

            यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

       अनुकूल -८१              ितकूल - ०    
                     
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
      -----  
मा.उ म कदळे- मा. महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडतो.  
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ठराव मांक-  २५२               वषय मांक- १८   
दनांक- २०/७/२०१८               वभाग- मा.नगरसिचव     

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती    

          दनांक २५/०५/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.    

मा.सं दप क पटे-  मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

            यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
       अनुकूल -८१              ितकूल - ०                       
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
        -----  
मा.महापौर -  सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे जाह र करतो.                                                            

                                   

                                          (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.    
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/६/का व/३९०/२०१८ 
दनांक - २४/०९/२०१८       
 

                                                           
                                       नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
      कायवाह साठ  रवाना.                          


