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

कायप का मांक – ५८ 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.०४.२०१६                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

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

बुधवार द.२०.०४.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा.महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

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

उपि थत होत.े   

 

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.सौ. वाती मोद साने 

८.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.  मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४. मा.काळजे नतीन ताप 

१५. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१७. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८. मा.उ हास शे ी 

१९. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२०.  मा.तानाजी व ल खाडे 
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२१.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२२.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२३.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२४.  मा.आर.एस.कुमार 

२५.  मा.जावेद रमजान शेख 

२६.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२७.  मा.राजू मसाळ  

२८.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

२९.  मा.नेटके सुमन राज  

३०.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३१.  मा.भ डवे सं गता राज  

३२.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३३.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३४.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३५.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३६.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

३७.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

३८.  मा.अपणा नलेश डोके 

३९.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४०.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४१.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४२.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४३.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४४.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४५.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४६.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

४७.  मा.म डगेर  वषा वलास 

४८.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

४९.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 
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५०.  मा.सुपे आशा र वं  

५१.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५२.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५३.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५४.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५५.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

५६.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५७.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

५८.  मा. दा बाजीराव लांड े

५९. मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६०.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६१.  मा.सावळे समा र वं  

६२.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६३.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
६४.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६५.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६६.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६७.  मा.कदम सदगु  महादेव 

६८.  मा. गता सुशील मंचरकर 

६९.  मा.कैलास महादेव कदम 

७०.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७१.  मा.टाक अ ण मदन  

७२.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७३.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७४.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७५.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७६.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७७.  मा.काळे वमल रमेश 

७८.  मा.पाडाळे नता वलास 
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७९.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८०.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८१.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८२.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८३.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८४.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८५.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८६.   मा.बारणे माया संतोष 

८७.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८८.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८९.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९०.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९१.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९२.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९३.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९४.   मा.जगताप राज  गणपत  

९५.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९६.   मा.जगताप नवनाथ द तु 

९७.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९८.   मा. शांत शतोळे 

९९.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१००.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०१.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०२.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०३.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०४.   मा.संजय केशवराव काटे 

१०५.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०६.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

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

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

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

अ धकार , मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे - सह आयु त, मा.च हाण, मा.तुपे – सह 

शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.मान,े 

मा.खांडकेकर, मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.इंदलकर, मा.आ ट कर - सहा.आयु त, 

मा.साळंुके- मु य उदयान अ ध क, मा.पाट ल- ाचाय, औदयो गक श ण क , मा.पोमण- 

मु य मा हती व तंञ ान अ धकार , मा.दुधेकर, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.पठाण, 

मा.लडकत, मा. परजादे, मा.बरशे ी, मा.ओंभासे, मा.ग ू वार, मा.शेख, मा.गायकवाड, मा.भोसले, 

मा.सोनवणे - कायकार  अ भयंता, मा.लावंड-कायदा अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत 

होत.े  

      ------ 

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

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

अ)  मा.महापा लका सभा मांक – ५२ दनांक १९/१२/२०१५, २०/१/२०१६ व २५/१/२०१६ चा   

सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

   ब) मा. वशेष महापा लका सभा मांक – ५४ दनांक १०/२/२०१६  चा  सभावृ तांत  

      कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

क) मा.महापा लका सभा मांक – ५५ दनांक २०/२/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत 

आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

ड) मा.महापा लका सभा मांक – ५७ दनांक १८/३/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत  

   आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      ------ 
 

मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, केरळ येथील पु ींगल मं दराम ये लागले या आगीत 

मृ यूमूखी पडलेले नागर क  तसेच बापूसाहेब थटे मा.गृ हमंञी व ये ठ नेते यांचे नधन, सभुाष 

सोपानराव भोईर सामािजक कायकत यांचे नधन, न तन भामरे सामािजक कायकत यांचे 

नधन, ह.भ.प.सौभा यवती मालन द ताञय होञे, माजी नगरसेवक शरद बो-हाडे यां या 

मातो ी यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी अशी सूचना मी 

मांडतो. 

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
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मा.महापौर  – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन मनीटे त ध उभे रहावे.   

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

मा.नगरस चव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मा.अ ण बो-हाडे यांना 

वचारावयाचे न.    

मा.महापौर-  मा.अ ण बो-हाड.े                                

मा.अ ण बो-हाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. शहरा या वकासाचा 

जो रथ घोडदौड करतो आहे याला अनुषंगीक काह  न आहेत. खरेतर या नाची उ तर 

मला यापुव च मळणे अपे ीत होतं. येथे आ यानंतर  हे लेखी उ तर मला मळालेले आहेत. 

महानगरपा लकेचे जे बजेट आहे ते येक वष  येक नगरसेवक आपआप या भागाम ये 

अतीशय य नपुवक मंजूर क न घेत असतात. परंतु या या कामाची पुतता माञ या या 

वेळेम ये होत नाह . आपण आकडेवार  पाह ल तर शंभर ट के बजेट वापरले जाणे गरजेच आहे. 

या वष  एखादया गो ट साठ  १० लाख पये लागणार असतीलतर ते काम लांबत गेलेतर 

पुढ या वष  ते काम १५ ते २० लाखाचे होत,े थोड यात या या वषाचे बजेट या या वष  

वापरले जाणे काम वेळेवर होत जाणं हे अपे ीत आ ण गरजेच आहे. कारण असतील, 

प ट करण दयायची वेळ आल तर या यावेळी फार छान प ट करण आपले अ धकार  

देतात. याच माणे सवा या पुढे उ तर आहेत. जेएनएनयुआरएम अंतगत कंवा इतर योजने 

अंतगत जो नधी आ हांला मळालेला आहे या या नधीचा वापर आपण केलेला आहे. हे 

शहर वकसीत होत असताना गे या ४० वषाम ये पाह लेतर दहा दहा वषाचे ट पे पडलेले 

आहेत आ ण आता आप याकडे मोशी, च-होल , चखल  हा न याने समा व ट झालेला भाग 

मोठया माणात वकसीत होत आहे. मी मु ामहू न असे न वचारले क  गे या दहा वषाम ये 

मोशी, च-होल  या दोन गावाम ये कती गृ ह क पाला आपण मंजूर  दलेल  आहे. यातील 

आकडेवार  पे ा या ि कमला मंजूर  देत असताना डीसी सचे १०० ट के पालन झालेले आहे 

का. कागदोपञी नि चतच याचे उ तर होकारा मक असेल. आयु त साहेब, आपण जर 

साईडवरती गेलेतर नुस या मोशीम ये कमान अशा डझनभर ि कम सापडतील क  या ठकाणी 

शंभर ट के डीसी सचे पालन झालेले नाह . मला आरोप करायचा नाह  पण माझा हा दावा 

आहे क  प दतशीरपणे काह  गो ट कडे डोळेझाक क न अशा ि कमला मंजूर  दलेल  आहे. 

या ठकाणी जा यासाठ  दहा-पंधरा फुटाचा र ता नाह  या ठकाणी सहा सहा मजल  इमारती 

झाले या आहेत. काह  ठकाणी र ताच नाह  अशा ठकाणी देखील गृ ह क पाला मंजूर  दे यात 

आलेल  आहे. एखादया सा या शेतक-यांने कंवा रा हवाशाने वत: या घरा या मंजूर साठ  

लॅन जर दलातर तो हेलपाटे मारतो, वैतागतो आ ण सोडून देतो आ ण मग या शहराम ये 

अन धकृत बांधकाम उभी राहतात याच बी तथं जलेल आहे. पण याचवेळेला दुस-या 

बाजुला ब डसने दले या माञ मोठमोठया ि क स, बहु मजल  ईमारती झा या याम ये 
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शेकडो लोक या भागाम ये आहेत जर काह  एखाद  दुघटना दुदवाने घडल तर या ठकाणी 

वेळेवर ऍ युल स जाऊ शकणार नाह  कंवा फायर गेडची गाडी वेळेवर जाऊ शकणार नाह . 

तु ह  मला हणाल नाव दया मी नाव देणार नाह ,  मा या कडे नाव आहेत पण माझी अशी 

वनंती आहे क  आयु त साहेब, शासनाचे लोक नगरसेवक कंवा अ य कोणी ञय त पाट  

यांची एक जॉ ट क मट  आपण यावर नमाण करावी आ ण यांनी ती पाहणी करावी. गे या 

दहा वषात ोजे ट, ि क स मंजूर झाले या आहेत याचे आपण ऑडीट क न यावे.  

आप या नदशनास येईल पुणे शहरात दोन वषापुव  आपण पाह ल आहे क  एक मोठ  ईमारत 

बांधकाम चालू असताना कोसळल . आप या येथे सु दा एखाद  घटना घडते मग अ धकृतपणे 

आपण यांना परवान या दले या आहेत अशा ईमारती तु ह  जर चुक या प दतीने काह  

मंजूर केले या असतीलतर या याकडे डोळेझाक क न चालणार नाह . शहराचा वकास होतो 

हणजे नेमके काय होत.े  कोण याह  शहराचा वकास होत असताना, आपण माट सट म ये 

आहोत, बे ट सट  ऍवॉड आपण घेतलेला आहे. परंतु कुठेतर  आ ह  सवानी राजक य ने यांनी, 

शासक य यंञणेनी याचा वचार केला पाह ज.े  या शहराम ये आ ह  कती लोकसं या ठेवू 

शकतो. प या या पा याचे ञोत आप याला एकमेव पवना धरण आप याला आहे. भ व यात 

भामा-आसखेडचे पाणी कधी मळेल, कती मळेल हे कोणी काह  आज सांगू शकत नाह . जी 

येईल फाईल क  याला दया मंजूर , आल  फाईल क  याला दया मंजूर . तु हांला ते रोखता 

येणार नाह  परंतु काह तर धोरण या वषयाचे नमाण केले पाह ज.े कती लोकसं येला आपण 

या सव सु वधा देवू शकतो. प या या पा याची सु वधा असेल, जल न सारण सु वधा असेल 

कंवा इतर अनेक सु वधा असतील. कती लोकसं येचा आ ह  वचार केला पाह ज.े कुठेतर  

याचा आ ह  गांभीयान े वचार केला पाह जे. याला लॉक करता आल पाह जे. आयु त साहेब, 

या शहराचा पाया हा औदयोगीक करणाचा आहे. शहरा या औदयो गक उ पदनातून मळणारे 

ञोत आहे तो खरा आम या उ प नाचा आ मा आहे. एका बाजूला उदयोगधंदे बंद पडत 

चाललेले आहेत. बेरोजगार  या ठकाणी नमाण होत आहे. आ ण याचवेळेला आ ह  या  

कारखा यांना यां या असले या ज मनीचा आ ह  माञ आयटूआर म ये मोठया माणाम ये 

आ ह  चाललेलो आहोत. आप याकडे उ तर आहे, नयमान ेकरतो, शासक य नयमाने करतो, 

महापा लके या नयमाम ये तशी तरतूद आहे, नि चत असेल परंत ुआ हांला याचाह  वचार 

केला पाह जे क  या नुस या ईमारती उ या जर राह यातर उदया या शहराचे होणार काय? 

उ प नाचे ञोत आ ह  घालवतोय का? या ठकाणी आ हांला काह  आपल  जबाबदार  पार 

पाडता येईल का? राजक य नेतृ व आ ण शासक य यंञणा यां या सजगतेन,े सावधपणे, 

जाग कपणे या उदयोगधंदया या अडचणी आ हांला सोड वता आ या पाह जते, हे उदयोगधंदे 

टकले पाह जेत. केवळ उदयोगधंदयात या ज मनीतीला काह  पाट आप याला मळतो, यां या 

या ठकाणी फाईल येतात, नयमाम ये तरतूद आहे, कायदयाम ये तरतूद आहे हणून आपण 
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याचा आयटूआर करायचा आ ण ि कमला मा यता दयायची यातून मळणारे भ व य 

काळातील उ प न आ ण यांना आ ह  देवू शकणा-या सु वधा आ ण आप याकडे असणार 

आथ क बजेट मला वाटत आपल हे बजेट दवस दवस कमी होईल क  काय असे दसत.े याच े

कुठेतर  बॅले स साधता आले पाह जे या आथाने नो तर आ ह  दले आहेत. पाठ मागे आ ह  

सांगीतलेले होते क  पयटनावर वचार करत असताना मोशी, चखल , च-होल  या भागात काह  

नैसग क टेकडया आहेत आ हांला याचा काह  वेगळया अँगलन े वचार करता येईल का. खुप 

सुंदर अशा या टेकडया आहेत. या ठकाणी उदया ईमले आ ण बंगले उभे राह यापे ा 

या ठकाणी एकतर चांग या प दतीच कृ षपयटन उभं करता येईल, या ि टने याचा वकास 

करता येईल. या ठकाणची आ हांला वृ व ल  जतन करता येईल. अतीशय सु ंदर भाग आहे. 

मुळातच तेथून इं ायणी नद  वाहत.े इं ायणी नद ला आ याि मक पा वभूमी आहे. ती या 

प रसरात अतीशय सुंदर टेकडयांच नसगानं दलेल वदान आहे. मला आठवतय आ ह  

लहाणपणी शाळेम ये असताना कै. आ णासाहेब मगर यांनी या महानगरपा लकेला काह तर  

पयटनाच ेञ असाव हणून दुगादेवी टेकडीसाठ  य न केलेले होत.े यांनी सरं ण 

खा याकडून ती टेकडी आप याला य नपुवक मळवून घेतलेल  आहे आ ण आज माञ 

आम या शहराम ये असले या या टेकडयांकडे आ ह  कानाडोळा करतो क  काय असं मला 

वाटत. मोशीमधी या टेकडया म ये मध या काळाम ये खाणी झा या आहेत. खाणींचे मला 

वाटत या ठकाणचे काह चंे करारह  संपत आलेले आहेत. ते सु दा आ हांला पयटना या ि टन े

वकसीत करता येईल या ि टने आपण काह  कराव. आपले जे त  नेमलेले आहेत यांना 

या ठकाणी घेवून जाव.ं आ हांला या ठकाणी वज नम तीचा उपयोग क न घेता येईल का. 

काह  माणात का होईना आ हांला या ठकाणी वज नम तीचा ञोत नमाण करता येईल का 

हे पाहता येईल. खाणी या जागेमधुन सोलर एनजचा उदयोग आ हांला करता येईल का. 

वेगवेगळया प दतीने आप याला या शहराकडे पाह ल गेलं पाह ज.े माट सट म ये ह  चचा 

करत असताना या ठकाणी सरकारकडून आलेले पैसे आ ण  आप याकडे असलेल  साधनसामु ी 

याचा मेळ घाल या या ि टने उपाययोजना आहे हा एक माग आहे असं मला वाटतं. बाक ची 

आकडेवार  आपण दलेल  आहे परंतु पा या या नावरती आपणास पु हा एकदा माझ नवेदन 

आहे क  सभागृ हान ेया यावरती गांभीयाने वचार केला पाह ज.े कारण संपुण पुणे िज हयाचे 

औदयोगीक करण कंवा नागर करण होत असताना आप याकडे असलेल  धरण हे भ व याम ये 

कमी पडणार आहेत. चाकण वाढत आहे, आळंद  वाढते आहे. पवना धरण आ ण भामा- 

आसखेड या धरणातून ऑलरेडी आता पुणे महापा लकेची पाईपलाईन चालू केलेल  असताना 

आळंद करांनी ती पाईपलाईन आडवलेल  आहे. चाकण या नगरपा लके या सभागृ हातह  ह  चचा 

झालेल  आहे. क  हे पाणी पंपर  चंचवडला जा या आ द आमचा हा अ धकार आहे. 

आप याला हे करत असताना शहरातील हया वाढ या लोकसं येला, आणखी एक मला सांगायच 
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आहे क  दररोज सकाळी तु ह  जर पाह लंतर नगडी या पुलाखाल  अनेक ब-हाड बोर ब तारा 

घेवून या ठकाणी आलेले असतात. संततुकारामनगर या एसट  टॅ ड या  ठकाणी  अनेक 

ब-हाड येत असतात. हे ब-हाड जातात कुठे, राहतात कुठे क  पु हा न यान ेझोपडया होतात  

क  काय. एका बाजूला आपण झोपडप ी  पुनवसनासाठ  चांगल काम करत असताना याजर 

झोपडप या वाढत असतीलतर याचा देखील आप याला पाठपुरावा करावा लागेल. मा.महापौर 

साहेब, माझे न घेतले माञ उ तर मला आज मळाले आहेत. मला बोल यास आपण संधी 

दल  याब ल ध यवाद.                                     

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागहृ. नो तराम ये 

जे न स मा. अ णशेठ बो-हाडे यांनी वचारलेले आहेत आताच थायी स मतीम ये 

यासंदभात सव सद यांनी आ ण मी वत: या ठकाणी मागणी केलेल  आहे. आपलं शहर 

वाढते आहे. १० लाख लोकसं या ह  आज २० लाखावर गेलेल  आहे व मळणारे पाणी तेवढेच  

आहे, सं या माञ वाढत चालल  आहे. आं ा-मावळ, भामा-आसखेड या दो ह  क पा या 

आपण ती ेम ये आहोत. अजून याचा डीपीआर सु दा तयार झालेला नाह . नंतर शासनाची 

मंजूर  आ ण य ात कामाला सुरवात या याम ये कती कालावधी जाईल हे सांगता येणार 

नाह  आ ण अशा प रि थतीम ये शहर झपाटयाने वाढत आहे. महानगरपा लके या ह ीम ये 

जी १८ गाव समा व ट झालेल  आहेत या या नागर  सु वधेवर वशेष ताण आलेला आहे.  

थाप यावरती थायी स मतीम ये आ ह  सव सद य बोलत होतो, यथा मांडत होतो. सवात 

मह वाचा भाग हणजे पाणी. पा यासंदभात वेगळे सांगायला नको. कारण आता उपल ध पाणी 

आ ण लोकसं या याचा ताळमेळ बसायला पाह ज.े यामुळे आता स मा. अ णशेठ बो-हाडे 

यांनी जो मु ा मांडला तोच मु ा मी अनेकवेळा सभागृ हात, थायी स मतीम ये मांडलेला आहे. 

मुळात आप या ब डींग परमीशन कडून या प दतीने बांधकाम परवाने दले जातात तेच 

मुळात नयमबाहय आहेत. डीसी ल तपासून या ठकाणी ब डींग परमीशन दले जात नाह त.    

या ठकाणी अ ं द र ते आहेत, या ठकाणी ेनेज नाह , पा याची लाईन नाह  अशा ठकाणी 

या या संबंधीत वभागाकडून बोगस दाखले दले जातात आ ण ते एक कारचे बोगस करण 

तयार होते याला आपले ब डींग परमीशन दले जात.े य  लोक राह यासाठ  येतात 

यावेळेस ते स मा.सद यांकडे जातात. शेवट  पाणी हा यांचा अ धकार आहे, आपण या 

लोकांना पाणी देणे गरजेचे आहे. अशावेळी आपण कुठतर  पळवाट काढून यांना पाणी दे याचा 

य न करतो. आज अशी प रि थती आहे क  आपण यां या अपे ा पुण क  शकत नाह त. 

ह  प रि थती आज आप या डोळयासमोर आलेल  आहे. मग यापुढे आपण जाग क होणार 

आहेत क  नाह त, या याम ये काह  बदल करणार का नाह त क  अशीच प रि थती आपण 

पुढ या पाच दहा वष वाट पाहणार आहोत का. सवात मह वाची गो ट क  यावेळेस आपण 

पुण वाचा दाखला देतो आजह  या भागाम ये जवळ जवळ ९० ट के बांधकाम यावसायीक 
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पुण वाचा दाखला न घेता या ठकाणी पझेशन दले जात.े यां लोकांना आपण पाणी देणं 

गरजेच आहे, यामुळे कुठ याह  कारचा याचा पुण वाचा दाखला आहे कंवा नाह  याची 

चौकशी न करता आपण या ठकाणी यांना पाणी देतो. मुळात ब डरची जबाबदार  आहे तो 

या ठकाणी लॅट वकतो, लोक रहायला येतात तो या ठकाणाहू न नघून जातो. शासन 

सु दा वर हात करत.े जबाबदार  येते नगरसेवकांची. ह  प रि थती नमाण हो यासाठ  

कारणीभूत कोण, दोषी कोण. या ठकाणी स मा. शासक आ ण ब डर यांची जी काह  आभ  

युती आहे या आभ  युतीमुळे आज शहरावर चंड सु वधेचा ताण नमाण झालेला आहे याला 

केवळ आ ण केवळ आपल शासन जबाबदार आहे. वेळीच आपण जर याची दखल घेतल  

नाह , वेळीच आपण जर याच ऑडीट केल नाह , वेळीच जर द ता क मट या मा यमातून 

चौकशी केल  नाह तर आगामी काळाम ये शहर हे बकाल करण झा या शवाय राहणार नाह . 

हणून मी सं त या ठकाणी आप याकडे मागणी करतो. ह  जी १८ गाव आहेत या ठकाणी 

झपाटयाने मोठमोठे गृ ह क प झालेले आहेत याची पुण चौकशी करा. जोपयत आप याला 

पु रेशे पाणी मळत नाह  आं -मावळचे पाणी आप याला जोपयत येत नाह  तोपयत पुढचे 

मोठमोठे गृ ह क प आहेत यांना आपण ता पुरती परवानगी देवू नये आ ण जर तसे झालेतर 

पा याचं शंभर ट के यु द या शहराम ये नमाण होणार या याम ये मला काह  संशय वाटत 

नाह . हणून या या सगळया माग या पोट तडक ने सद य या ठकाणी मांडतात याचा 

स मा.आयु त साहेब, आपण वचार करावा एवढ च वनंती करतो. दुसर  मह वाची गो ट याला 

अनुस नच आहे यावेळेला उदयान वभागाकडून एनओसी दल  जाते आ ण यां याकडून 

अनामत र कम घेतो. आज अशी प रि थती आहे ९० ट के बांधकाम यावसायीक ह  अनामत 

र कम परत घे यास येत नाह त. याचा अथ असा होतो क  यांना एका झाडाला जी काह  

अनामत र कम असते ते झाड या ठकाणी ते लावत नाह त आ ण यांची अनामत र कम 

बुड याची यांना अजीबात द:ुख नसत. ईथं अनामत र कम मह वाची नाह  हे आरो या या 

ि टकोनातून, पयावरणा या ि टकोनातून ती झाड या ठकाणी लावल  गेल  पाह जेत. यामुळे 

आपण या नयमात काह तर  बदल करा, एकतर ती अनामत र कम या याकडून १०० पट ने 

या अ यत: जोपयत ती झाड दोन वषाम ये वाढल  जात नाह त तोपयत यांना पुण वाचा 

दाखला देवू नका. यावेळेस लोक राहायला या ठकाणी येतात यावेळेस आपले अ धकार  

सांगतात क  पुण वाचा दाखला न घेता लोक राह यासाठ  येतात. अशा ठकाणी अतीशय 

मामुल  दंड या बांधकाम यावसायीकावरती आहे या यामुळे याच फावतं, तो हणतो  

पुण वाचा दाखला घे यापे ा मी दंड भरेल व दंड भर यानंतर याला ते माफक वाटतं. हणून 

माझ हणणं असं आहे क  पुण वाचा दाखला घे याअगोदर जे लोक रहायला येतात या 

बांधकाम यावसायीकावरती आता जो दंड आहे तो दहापट करावा. आज एका सद नकेला दहा 

हजार पये दंड आहे.  तर  नयमात आप याच पातळीवरती सभागृ हाम ये बदल क न दंड १० 
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पट करावा जेणे क न नागर  सु वधेवर ताण येणार नाह  व आपण नागर कांना चांग या 

सु वधा देवु एवढच या ठकाणी मी बोलतो.  

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पाणीपुरवठयाम ये 

तीन दवस पाणी कमी मळालेले आहे आ ण २० लाख लोकांची अडचण झालेल  आहे. हे डॅम 

मधुन पाणी कमी सोड यामुळे झालेले नाह. वेगळया कारणामुळे हे झाले ते कारण काय 

याब ल शासनाकडून मा हती पाह ज.े मा या मा हती माणे काह  अ धका-यां या 

न ल ज समुळे  २० लाख लोकांना पाणी यव थीत मळालेले नाह . हा कोणाचा हलगज पणा 

आहे याब ल मा हती पाह ज.े तीन दवसात काय झाले. डॅममधुन  यव थीत स लाय केलेला 

आहे.  ते पाणी आप यापयत का पोहचलेले नाह  याच प ट करण पाह ज.े 

मा.द ताञय सान-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आमचे सहकार  मञ 

अ ण बो-हाडे यांनी ामीण भागातील काह  न वचारलेले आहेत. मी वनंती करतो क  

आर.एस.कुमार यांनी सांगीतले आहे. शहराम ये अचानक नद म ये कोणीतर  बंधारा टाकला 

आ ण दोन दवस शहरातील पाणी व कळीत झालेले आहे. पा याची प रि थती, दु काळाची  

प रि थती पाहता शहराम ये अशी घटना घडनं हे आप या महापा लके या ि टने दुभा य 

आहे. आमचा भाग हा नवीन वाढता ऐर या झालेला आहे. मोठमोठया ईमारती आम या 

भागाम ये होत आहेत. मा या भागातील उदाहरण देतो. एका भागात नागर काला एक इंची 

पाणीकने शन दयायचे हणलेतर आ हांला पाणीपुरवठा आप याकडे सुरळीत नाह , पाणीपुरवठा 

कमी आहे, आ हांला कने शन देता येत नाह  असे हणणारे आपले अ धकार  महाशय आ ण 

दुस-या ठकाणी दोन-दोन इंच ब डसला कने शन दलेले आहेत असे अ धकार  आप याकडे 

आहेत. आपण सांगीत या माणे म यंतर  आदेश काढला होता क  या नवीन सदनीका 

आप या भागात झाले या आहेत यांचे क लेशन स टफ केट, यांना पझेशन दलेले आहेत 

या नवीन लोकांना कने शन दयायचे नाह  असा फतवा काढलेला पेपरला आलेला होता. तु ह  

नुसते पेपरला देता का आप या अ धका-यां या कानापयत जात क  नाह . ब डस लोक 

आम याकडे येतात आ हांला परमीशन दलय, महानगरपा लकेनी आ हांला सांगीतलय मग 

तुमची काय अडचण आहे, नगरसेवक या ना याने तु ह  का आडवता हा यांचा न असतो 

मग ते नागर कांना सांगणार क  तुमचा नगरसेवक पाणी आडवतो. अ धका-यांनी चुकायचे 

आ ण नगरसेवकांनी फेस करायचे का. मा या भागामधल  घटना आहे. आम या भागातील 

पा याची प रि थती वाईट आहे. मोरेव तीला पाणी कमी पडते आ ण तु हांला कने शन देवून 

आ ह  करायच काय. २५६ लॅटला दोन दोन इंची कने शन देताय ते बंद के यानंतर आ ह  

अ धका-यांना वचारलेतर ते हणाल े आ ह  परमीशन दलेले आहे. या वषयाची सखोल 

चौकशी क न एकतर तु ह  आदेश काढलेला असताना आप या अ धका-यांनी यांना कने शन 

दयायचे कारण काय. शहरात पा याची प रि थती वाईट असताना एका बाजूला तु ह  आदेश 
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काढता, एका बाजुला तु ह कने शन कसे काय देता. सवसामा य यि तंची अडवणूक करता 

पळवणूक करता आ ण ब डसला कने शन देता. सवसामा य नागर कांसाठ  अ धका-यांनी 

पह लं ाधा य दले पाह जे हे सोडून ब डस या माग ेतु ह  पळत असालतर याम ये काह तर  

काळंबेर असेल असं मला वाटत.े हे खाल या महाभागान केलेल आहे असं सांग यात आल 

हणून या वषयावर जातीने ल  घालावे. शहरातील पा याची प रि थती खुप वाईट आहे. काल 

रावेतम ये बंधारा आड व यामुळे पाणी मळालेले नाह . याचाह  आ हांला खुलासा दयावा. 

एखादा सवसामा य नागर क कंवा ब डस नद  आडवू शकतो, हे कोण? याची माह ती 

दयावी. तीन दवस आ ह  ञास भोगलेला आहे अशी घटना घडलेल  आहे. अशा घटना 

घडले या आहेत क  या घटनेमुळे सवसामा य नागर कास वेठ स धर या या घटना जर 

आप या शहरात होत असतीलतर या यावर आपण काय कायदेशीर कारवाई केल  आहे, 

यां यावर काय आपण ऍ शन घेतलेल  आहे याची स व तर माह ती दयावी. पवना धरणाम ये 

सु दा पाणी कमी झालेले आहे. तु ह  एक दवसाआड पाणी करणार आहात. पाणी एक तास 

दया, दोन तास दया, तीन तास दया, तु ह  कपात केलेल  आहे परंतु पाणी दयायचे असेलतर 

ेशरने पाणी दयावे. दोन तास पाणी मळालेतर  चालेल परंतु ेशरने दयाव.े तु ह  तीन तास 

पाणी देवून एक हा डाह  भरत नसेलतर ते पाणी नाह  दलेतर  चालेल. कपात करताना काय 

कपात केल  हे आ हांला कळलेले नाह  वेळ कपात केल  का पाणी कपात केले. गेल  तीन 

दवस झाले एका ठकाणी पाणी आहे आ ण एका ठकाणी पाणी बंद.  बंद असेलतर शंभर ट के 

बंद पाह जे. पाणी गेले क  आ हांला ञास, अ धका-यांना ञास. यामुळे जे दयायचे आहे ते 

लमीटेड दयावे आ ण ेशर मे टेन क न दयावे.  

मा.एम.ट .कांबळे ( .शहर अ भयंता)  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

पंपर  चंचवड शहराचा पाणीपुरवठा जो आहे तो १५ ए ल पयत सव ठकाणी सुरळीत होता. 

१५ ए ल या राञी आम या रावेत येथील पा याची ले हल कमी झा यामुळे पंप बंद करावे 

लागले. यानंतर इ रगेशन डपाटमटला संपक साध यानंतर यांना सांगीतले क  पा याची 

ले हल वाढ व यासाठ  तु ह  पाणी जादा सोडा हणून मी यांना वनंती के यानंतर यांनी 

राञी पाणी सोडले. पण र ववार  याचा इफे ट आ हांला दसून आला नाह . यामुळे 

स यि थतीत उपल ध पाणी नागर कांना दे याचा य न केला पण र ववार  सु दा या याम ये 

काह  सुधारणा होवु शकल  नाह  यामुळे सोमवार  सकाळी मी मा या सव अ धका-यांची बैठक 

घेतल  आ ण माह ती घेत यानंतर असे ल ात आले क  पाणी इर गेशन डपाटमटने 

नेहमी माणे सोडलेले आहे परंतु आप या पयत पोहच यास अडचणी झाले या आहेत यासाठ  

या वषयी जे जबाबदार आहेत ते ी. गलबले व यांना जोडीदार ी. तांब ेयांना पाठवून सव 

वरचे बंधारे तपास यास सांगीतले ते तपासताना असे नदशनास आले क  रावेत येथे नॅशनल 

हायवे ऑथॉरेट या ीजचे काम चालू आहे यासाठ  या ठेकेदारांनी नद म ये बांध टाकून 
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पाणी आड वलेले ल ात आले. ह  गो ट इ रगेशन डपाटमटला, मा.आयु तांनाह  सांगीतल  

आ ण तातडीने तो बंधारा तोडून आपला पाणीपुरवठा दोन तासात सुरळीत क न घेतला आहे.  

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण उ तर 

दयायला माह र आहात. न असा आहे बंधारा आड वला यांची परमीशन घेतल  होती का. 

परमीशन घेतल  असल तर  नद पाञ अड वणे हा गंभीर गु हा आहे या यावर काह  आपण 

कायदे शर कारवाई केल  का. आपला तो अ धकार आहे का, तु ह  काय दखल घेतल .    

मा.एम.ट .कांबळे ( .शहर अ भयंता) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

यावेळेस आम या नदशनास आले यावेळेस इ रगेशन डपाटमट या अ धका-यांना मी 

जागेवरती तातडीने बोलावून घेतल े मी वत: तथं होतो. नद पाञाम ये बांधारा कंवा 

कोण या कार या गो ट  तु ह  अन धकृतपणे केले असेलतर याचवेरती कायदे शर कारवाई 

कर याच ेजे अ धकार आहेत ते जल संचन वभागाचे अस यामुळे यांना तातडीने सांगीतले. 

संबंधीत व र ठ अ धका-यांना पण सांगीतलं. यांनी या माणे यांचेवरती कारवाई चालू केलेल  

आहे. आप याला ती करता येत नाह  हणून आपण वत:हू न काह  केलेले नाह . आपल  जी 

अडचण होती ती दुर क न नागर कांचा पाणीपुरवठा दोन दवसापासून आपण सुरळीत केलेला 

आहे आ ण आता कोण याह  ठकाणी पा याची त ार नाह . 

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप याला 

कायदे शर कारवाई यां यावर करता येणार नाह  का. आपण यांच पाणी घेतो, आप याला 

अ धकार नाह  असं हणता येणार नाह . आयु त या ना याने आपण यांना पञ दयायला 

पाह जे होत.े आमचे असे असे पाणी खंडीत झा यामुळे आम या नागर कांना ञास झाल यावर 

कायदेशीर कारवाई करावी असे आयु तांनी पञ दयायला पा हजे होत.े  

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. तीन दवस पाणी 

व कळीत झाल.े यावेळेला अ धका-यांना फोन क न वचारल यावेळेला यांनी सांगीतले 

पाटबंधारे वभागाने पाणी सोडले नाह . आ हांला नागर कांचे सकाळपासून फोन यायला लागले 

आ ह  दोनश-ेतीनश ेनागर कांना तसे सांगीतले क  डॅममधुन पाणी आले नाह  हणून पा याचा 

स लाय व कळीत झालेला आहे. नंतर बातमी आल  क  नद वर ठेकेदारांनी पुल बांधलेला होता.  

पह या दवशी अ धका-यांनी हे का सांगीतले नाह . तीस-या दवशी सट  इंिजनीअरनी मट ंग 

घेतल  यानंतर सांगीतले आपण डॅम पयत जाऊन बघू. मी या याब ल सट  इंिजनीअरनां 

ध यवाद देणार पण हे पह याच दवशी का केलेले नाह . कोणा अ धका-याची जबाबदार  आहे 

यांचे नाव ड लेअर करावे. तु ह  सांगीतल पाटबंधारे वभागाला ऍ शन यायला सांगीतलं. 

आजचा पेपर वाचा याम ये हेडलाईन आहे पाटबंधारे वभागाने सु दा ऍ शन घेतलेल  नाह. 

ह  कंपनी नद त पुल बांधते ती कंपनी कोण आहे. यांनी आप याकडे आ ण पाटबंधारे 

वभागाकडून परवानगी घेतल  नाह  अशी कंपनी कोण आहे. या कंपनीच नाव सांगा आ ण 
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याम ये कोण अ धकार  दोषी आहेत यांचे सु दा नाव सांगाव.े पाणी ॉपर स लाय झालेला 

आहे परंतु तो आप यापयत पोहचलेला नाह  ह  ऍ शन पह याच दवशी घेतल  असतीतर असे 

झाले नसत.े पाणीपुरवठयाम ये स यूर ट  परसन कमी आहेत, कती स यूर ट  आहेत 

सांगावे. दोन स युर ट  असून पाठ माग,े साईडला स युर ट  नाह त.  ा धकरणाम ये जा त 

पाणी देतो हणुन सभागृ हाम ये अनेकवेळा ब बाब ब झाल . आ हांला नॉ स माणे ३० 

एमएलडी पाणी आहे. आज कती पाणी मळत हे यांना वचारा. बाक  सवाना १५ ट के कट 

केल आ हांला ३० ट के कट केलेल आहे. असं का, यावेळेस नॉ सम ये ३० एमएलडी पाणी 

आहे तर तु ह  २७ एमएलडी दया, २६ एमएलडी दया. आता आ हांला मळतय २१.५ हणजे 

जवळ जवळ ८ एमएलडी कमी केलेल आहे. काह  सभासद बोलतात ा धकरणाम ये पाणी 

जा त आहे हणून ८० लाख ल टर पाणी कमी करणे चुक च आहे. मी अनेकवेळा लडकत 

साहेबांना सांगीतले, आम यावर अ याय झालेला आहे, ते मानत नाह त. आम याकडे पाणी 

कमीत कमी २ एमएलडी तर  वाढवावे. बाक याकडे १५ ट के व आम याकडे ३० ते ३५ ट के 

कट करता. 

मा.महेशदादा लांडगे - मा.महापौर साहेब,  मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आताच स मा. 

आ ण बो-हाड ेयांनी काह  न या सभागृ हाम ये उपि थत केलेले आहेत यात वशेषत: दोन 

भागा संदभात जा त मा हती आप या पटलावर ठेव यात आलेल  आहे. आयु त साहेब 

आपण दले या मा हतीनुसार आतापयत ३३ हजार सद नका या ऐर याम ये आता आपण 

बांधतो. दुसर  मा हती अन धकृत संदभात दलेल  आहे. जवळ जवळ २० हजार बांधकाम 

अ धकृत न द असलेले आहेत.  च-होल ला ५ हजार, मोशी मधले १३ हजार जवळ जवळ २० 

हजार बांधकाम आहेत आप याला पा याची कमतरता सगळीकडेच आहे. आमचा भाग शेवटचा 

अस यामुळे तीकडे जा त कमतरता पा याची आहे. आम या भागातील नगरसेवक आ ण 

आ ह  सु दा येक वॉडातील येक ठकाणी, येक भागात फ त पा या याच सम या 

वरती आ हांला दवस घालवावा लागतो. आता आपण असे सांगीतले क  आप या पा याचा 

बंधारा आडवला, काकांच हणणं आहे या यावर कारवाई झाल  पाह ज,े असे आमचे 

सगळयाचेच मत आहे. आपण जर कारवाई केल  नाह तर परत हा न उदया आप या समोर 

येईल. समा व ट गावचा झपाटयाने वकास होतो, सद नका तयार होतात यांना रतसर आपण 

परवानगी देतो असे असताना आप या महापा लकेची ामु याने जबाबदार  आहे क  पह ले ज े

कने शन आहेत ते सव कने शन सांभाळून न याने सदनीका तयार होतात, यांनी या बुक 

केले या आहेत ते लोक राह यासाठ  येतात. तो या उ ेशाने रहायला येतो क  मी जे घर 

घेतलेल आहे ते अ धकृत घर आहे. महापा लके या नयमाम ये बसलेले घर आहे, 

महापा लकेनी सव एनओसी दले या आहेत या व वासावर लोक घर घेतात व आपण कुठल ह  

सु वधा उपल ध क न देत नाह त. चखल ला र हर रे सडे सीम ये ३५०० लॅट आहेत 
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या ठकाणी २८०० लॅट तयार आहेत आ ण १४०० लोक राह यासाठ  आलेले आहेत यांना 

आपण पाणी  देवू शकत नाह त. या  भागाम ये येक सोसायट  मग ती मोशीची असेल, 

च-होल ची असेल, डुडूळगावची असेल या भागाम ये मोठया माणात परवान या आपण दले या 

आहेत. मी बरशे ी, कांबळे साहेब यांना या नागर कां या त ार  ब-याचवेळा पोहच वले या 

आहेत. आपण यांना पाणी देवू शकत नाह त. एका सोसायट ला रोजच ५ हजार पयाच पाणी 

वकत यावे लागते. यां याकडून आपण टॅ स घेतो, या शहराच नागर क व यांना मळालेल 

आहे ते या शहरात राहतात यांना मुलभूत गरजा पुर वण आपल काम आहे.        

भूसंपादना संदभात न वचारलेले आहेत. यावेळेस आपण फ त या भागातील सद नकांचा 

व ब डसचा वचार करतो याबरोबर या भागाम ये या सद नकाधारकांस लागणा-या मुलभूत 

गरजाचा वचार केला पाह ज.े जुना डीपी होता यावेळेस १९८६ साल  महापा लकेस सुरवात 

झालेल  होती. यानंतर पह ला डीपी या महापा लकेचा झाला या डीपीचे आजपयत आर ण 

आप या ता यात नाह त.  याचा प रणाम काय झाला, या आर णावर अन धकृत बांधकाम 

झाल . ती चकु बांधकाम करणा-या लोकांची नाह  ती चुक आपल  आहे, आपल  भूसंपादनाची 

या ह  इतक  थंड आहे क  आप याला येक वेळेस थांबाव लागत. १४-१४ वष एखादया 

भूसंपादनासाठ  थांबतो. यासाठ  टाईमबॉ डम ये क न घेतला पाह ज.े आपण जर भूसंपादनाला 

पैसे भरले तर आप या अ धका-याना कमीत कमी वेळा या भूसंपादनाकडुन, या अ धका-

याकडून आप याला दोन ते तीन मह यात पझेशन हातात आले पाह जे इतक  वर त कारवाई 

झाल  पाह ज.े भूसंपादन करणार या उ ेशाने यांना आपण पैसे भरतो यावेळेला या शेतक-

यांकडे ठरावीक ब डस लोक जातात, तुझा लॉट अवॉड होणार आहे, िज हा धकार  

ऍ वीझेशन करणार आहेत, तुला फ त मोबदला मळणार आहे, असं सांगुन याला घाब न 

टाकतात आ ण या याकडून टडीआर करतात मग आपण इकडे ज े पैसे भरलेले आहेत  

िज हा धकार  यांना भूसंपादनासाठ  या ठकाणी जावुन हे सांगतात क  भसंूपादन थोड लांबवा 

आ ह  यां याकडून टडीआर क न घेतो. या सगळया येमुळे आपला वेळ लांबत 

अस यामुळे वकास खोळंबून राह लेला आहे. आपण नवीन गावाम ये जी आर ण आहेत 

शाळा, दवाखाना, र ते, गाडन, ले ाऊंड यावर ल  क त करावे. जे आर ण आप या 

ता यात आले याचा टडीआर झाला, याचा मोबदलापण शेतक-यांनी घेतला ती वकसीत 

करावीत. जी राह लेल  आहेत यांना नोट स पाठवा. जर आपण ह  कारवाई केल  नाह तर 

या ठकाणी परत अन धकृत बांधकाम होतील, परत आ हांला सगळया नगरसेवकांना ञास होईल 

हणून आपण ामु याने या संदभात वचार करावा. आर णा या संदभात आपण लवकरात 

लवकर भूसंपादन करणे आव यक आहे. जु या वकास आराखडयाचा खोळंबा झाला यामुळे 

आज आप याला काह  नाला सामोरे जावे लागले या संदभातील भू मका या नवीन 

गावाम ये होवू नये याक रता आपण ामु याने ल  दयाव. मलुभूत गरजा आहेत या देणेत 
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या यात. नवीन अथसंक पाम ये आपण उ लेख केलेला आहे या उ लेखा माणे तेवढया 

र कमेचे आप याकडे आता स या बजेट आहे या र कमेम ये आपण या जागेवर वॉल कंप ड 

क न या जागेचा जेवढा वकास करता येईल तेवढा कर याचा य न आपण करावा अशी 

वनंती करतो आ ण थांबतो.  

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. शनीवार पासून 

पा याचा ॉ लेम आलेला आहे. संपुण शहराला यांनी वेठ स धरले. तो जो बंधारा टाकला गेला 

तो श नवार  टाकला गेला. श नवार  महापा लका चालू होती सु ीचा दवस न हता. सव 

अ धकार  कामावर असताना श नवार  सं याकाळी या भागाम ये पाणीपुरवठा होतो या 

दवशी कदा चत झालाह  असेल परंतु जर श नवार  सं याकाळ पयत टा या भर यातर र ववार  

लोकांना पाणी देतो. मग श नवार च यांच ल  का गेल नाह . आपण या काडा 

सि ट ससाठ  कोट या कोट  उ डाणे घेतो या काडा सि ट सम ये  ह  न द झाल  नाह  

काय? यां या ल ात आले नाह  का, काय उपयोग आहे या स ट मचा. लडकत साहेबांनी हे 

सांगीतले असते आप या बंधा-याम ये पाणी नाह  कंवा से टर २३ ला पाणी आलेल नाह .  

याच वेळेस आपण पाह ला पाह जे होते. आपण कती हातबल आहोत, कती  मजबुर आहोत. 

शासनाचा हा वभाग कती मुजोर झालेला आहे. पाणी मळणे हा आपला मुलभूत हा क आहे. 

यावर यांनी गदा आणावी. शासनाच जे काह  काम चालू आहे मग ते पुलाचे काम कंवा 

आणखीन काह  काम चालू असेल. रा यशासनाचे ल  नाह  का ते नसेलतर यांचा नषेध 

करायला पाह जे. २० लाख लोकां या त डचे पाणी पळवले आहे. आ ह  शासनावर एवढे ताशेरे 

ओढतोय, रा यशासनाचे याकडे ल  न हते काय. मी मा.आमदार साहेबांना सांगेल, दादा 

आपला २० लाख लोकांचा न आहे, दोन दवस पा यावाचून तळमळत होत.े सगळे काह  

झोपडप ीम ये राहत नाह त. सगळे काह  चाळीत राहत नाह त. सगळे काह  मैदाना शेजार  

राहत नाह त. संपुण यवहार ठ प झाले, अचानक काह  न सांगता पाणी आले नाह  हणून. 

आ ण रा यशासनाने एवढ  सु दा याची दखल घेवू नये. एवढया मोठया रा याम ये दु काळ 

पडलेला आहे याची दखल त ेघेत नाह त. शहरात दोन दवस पाणी नाह तर काय झाले असे 

हणत असतील, कदा चत. ठक आहे याची दखल लोक घेतील. परंतु आपल पण शासन 

ढ ल कसं आहे, आपला पाणीपुरवठा वभाग या वषयाकडे कसा दुल  करत े हे आप या 

ल ात यायला पाह ज.े श नवार च ते बघायला पाह जे होत. नाह  पाह ल, र ववार तर  जायला 

पाह जे होत क , श नवार  पाणी आल नाह . का नाह  आल हणून र ववार पण गेले नाह त. 

यां यावर कारवाई केल  पाह ज.े जे जबाबदार आहेत या सव अ धका-यावर कारवाई आपण 

केल  पाह जे आ ण रा यशासनाकडे मा.महापौर साहेब, आपण हे नषेधाचे पञ पाठवा क  तीन 

दवस आम या शहराला वेठ स धरलेले आहे.  नषेध करायला पाह जे कारण यां या वभागाने 

हे केलेले आहे. कोणीह  येतं आ ण टकल  मा न जात काय चालल आहे हे. कांबळे साहेबांनी 
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यव थीत प ट करण दलेले नाह . बंधारा कोणी बांधला, कोणा या परवानगीने बांधला, का 

बांधला, आप याकडून यांना पञ गेले का. भाडेक चे पाणी मालकांनी जर  तोडलतर तो 

फौजदार  दाखल करतो. आप या एवढया २० लाख लोकांच यांनी पाणी बंद केलं आ ण तु ह  

काह च क  शकत नाह त. काय करतो आपला कायदा वभाग, यां यावर कायदेशीर कारवाई 

केल च पाह जे. आपला अ धकार असो कंवा नसो उदया काह ह  करतील. उदया आपले चारह  

र ते बंद करतील. हणतील पंपर  चंचवडकरांनी शहरा या बाहेर जायचे नाह  कोणी आ ण 

तु ह  हणाल तो र ता आप या ह ीत नाह . याबाबतीत यो य ती कारवाई करायला पाह जे. 

धरणाम ये पाणी कमी आहे, आपण कपात करणार असे हणतो. तर सगळयांना वचारा, 

फ त गट मुख बोलवता चचा करता यामुळे एखादा वषय राहू न जातो आ ण आम या 

वभागावर अ याय होतो. यामुळे तु हांला जे काह  पाणी कपात करायच आहे त ेसभागृ हाला 

व वासात या. दोन-चार टाळक  आल  यांनी सगळ सुचवल क  झाले असे नाह , सभागृ हाला 

वचारात यायच, व वासात यायच आ ण मग पाणी कपात करायच हे मी तु हांला 

या ठकाणी सांगते. आम याकड ेमाञ येक ब डसचे ज ेबांधकाम चालू आहे ते आप याच 

पा यावर चालू आहे, आपलेच कने शन यांनी घेतलेले आहे. अजून ब डसनी या र यावरचे 

कने शन घेतलेले आहे त े ख डे सु दा बुजवलेले नाह त. तेवढ  चौकशी आपण करावी. 

जल संचन वभाग असो कंवा रा यशासनाचा कोणताह  वभाग असो आप याकडून जी काह  

आव यक कायवाह  आहे, कायदेशीर जी बाबी आहे ती आपण केल च पाह ज े एवढच सांगून 

थांबत.े  

मा.झामाताई बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ब-याच जणानी 

या ठकाणी या वषयावर बोलले आहेत. खुप चचा झालेल  आहे, पा याचा न िज हाळयाचा 

न आहे. येका या वॉडात पा याचा न गंभीर आहे. कारण मी थम आप या 

शासनाला जाग आणुन दलेल  आहे. यां या ल ात आलेले नाह . शासनाला जाग केल ते 

स चन बोडके यांनी यामुळे मी यांचे थम अ भनंदन करत.े यांनी शासना या ल ात 

आणुन दल नसत, आतापयत आप याला मा हती पडल नसतं अजून पा याचा न बकट 

झाला असता. एवढ  मोठ  पवना नद  या नद त कोण बंधारा टाकत असेलतर आ ण ते 

आप याला मा हती नसेलतर आप या सवाच या ठकाणी एवढ दुल  कसं. आप याला या 

प रसराम ये पा या या बाबतीत लोकां या समोर जायचय. लोकां या अडचणी अवेळेम ये असं 

जर होत असेलतर नषेध केला पाह ज.े आज हा न बकट झालेला आहे. लातूर भागाम ये   

रे वेनी पाणी देतात आपण नशीबवान आहोत. पवनेचे पाणी आप याला आहे. या ठकाणी 

आडकाठ  आणणारे अशा यि त कोणी असतीलतर याला खरोखरच शासन झाले पाह जे. 

कांबळे साहेबांनी सांगीतले १५ ए ल पयत पाणी सुरळीत होत.े साहेब आप या पयत मा हती 

पोहचलेल  नाह  असं मला वाटतं. मा याच वॉडात जवळ जवळ एक वष झाले टँकरने पाणी 
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आहे आ ण आता पाणी कपात झा यामुळे तो टँकर बंद केलेला आहे या ठकाणी पाणी पोहचू 

शकत नाह  परंत ु टँकर सु दा बंद केलेला आहे. कांबळे साहेबांना, तांबे साहेबांना याची मा हती 

दल . आता सु दा बघावे काय प रि थती आहे. लोक येतात बघतात परंतु काह ह  होवु शकत 

नाह . या ठकाणी ेशरने सु दा पाणी पोहचत नाह . या लोकांनी पाणीप ी का भरावी.  नाह  

भरल तर या या मागे तगादा लावतो. काह  ठकाणी नळाला नुसती हवा येते व यांना याची 

पाणीप ी भरावी लागते नाह तर कारवाई करतात. पडवळ नगरचा उंचावरचा भाग आहे, 

दगडूपाट ल नगरला पाणी आहे, पडवळ नगरम ये काह  ठकाणी पाणी नाह , घोडेनगरला पाणी 

नाह . आपले कमचार  खोदतात काह  सापडत नाह  यामुळे पाणी दयायचे नाह  का. आपण 

टँकर बंद का केलेले आहे यांना टँकरनेतर  पाणी दयावे. पाणी कपात झालेल  आहे हे 

सगळयांना मा हती आहे. पा याचा न बकट आहे परंत ुनागर कांनी सु दा रोज पा यासाठ  

कुठे जायच.े काह  काह  लोक हणतात चार चार दवस आ हांला आंघोळया नाह त. 

उंचावर या भागाम ये लोकांनी काय करायच.े १ मे पासून एक दवसाआड पाणी येणार आहे.  

ते लोक आजुबाजूला पाणी भरत असतीलतर दुस-या या नळाव न तर  त ेपाणी भ  देतील 

का. अशा लोकांनी कुठे जायच.े आता सु दा लोक हणतात महापा लका समोर मोचा घेवून 

येणार आहेत. आ ह  या लोकांना समजावुन सांगतो क  पा याचा न बकट झालेला आहे. 

आपल  पंपर  चंचवड महापा लका या मानाने चांगल  आहे. आप याला थोडफार 

प यासाठ तर  पाणी मळतय बाक या ठकाणीतर तेवढ सु दा नाह . परंत ु  या  लोकांना 

आ ह  समजावुन सांगायच आ ण याच लोकांवर सतत अ याय झालेला आहे.  आता आपण 

टँकर बंद केलेले आहे. या ठकाणी काय करायचे. आपण एक दवसाआड पाणी करणार परंतु 

ेशरने दया. अधा तास दया परंतु ेशरने पाणी दया.  या या भागाम ये पाणी मळत नाह  

या भागात आ ह  लाईट सु दा बंद करायला सांगतो. लोक मोटार लावतात, यांनी मोटार 

लावल  क  दुस-याना पाणी मळत नाह . यां याकडे आहे ते मोटार लावतात यां याकडे 

मोटार नाह  यांनी काय करायचं. मोटार लावू नका नाह तर तुम या मोटार  ज त होणार 

आहेत हणुन आ ह  या लोकांना सांगतो. उंचावर या भागातील लोकांना पाणी मळाले पाह जे 

एवढ  अपे ा करते आ ण थांबते. 

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

या ठकाणी पा या वषयी बर चशी चचा झालेल  आहे. आ ह  थायी स मतीम ये चचा केलेल  

आहे. आयु त साहेब, जर आप याला पाणीपुरवठा पवना धरणातून होतो. या दवशी पाणी 

आप याला कमी येईल या दवशी आप याला मा हती हायला पाह ज ेहोती. आपण पाटबंधारे 

खा याकडे ह  चौकशी करायला पाह ज ेहोती. दोन-तीन दवस पाणी कमी येते याची द ता 

आपण घेत नसूतर आपले शासनाचा न काळजीपणा समजायला पाह जे. आपले अ धकार  

या ठकाणी बसतात, चचा करतात आ ण तसा काह तर  न कष लागत नसेलतर आ ण गं हूजे 
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गावाचा एक मनु य जर आप याला सांगत असेलतर आम या गावामधील नद ची पातळी 

कमीत कमी एक दोन मीटर वाढलेल  आहे व यानंतर आप याला मा हती होत.े आपले 

शासन काय करत,े डोळे झाकून आहे का. या कंपनीने या ठकाणी बंधारा टाकला आ ण 

पाणी आड वले यां यावर कारवाई हायला पाह ज.े आपले अ धकार  असतीलतर यांनी ल  

दले नसेलतर यां यावर सु दा कारवाई हायला पाह ज.े या माणसाने आप याला मा हती 

दलेल  आहे याचे अ भनंदन केले पाह ज.े नागर क कती जाग क आहेत हे आप यालाह  

समजले पाह ज ेआ ण जनतेलाह  समजले पाह ज.े असे घडले नाह  पाह ज.े संपुण महारा ात 

दु काळाचे सा ा य आहे आ ण यात या यात आप या पंपर  चंचवड शहराला चांग या 

प दतीने पाणीपुरवठा आहे. आज आपण मराठवाडयाम ये फरलोतर, आजह  आ ह  

मराठवाडयाम ये जातो, पाहतो, ल ना नमी त आ हांला या ठकाणी जावं लागतं.   

या ठकाणी नागर कांचे भयानक हाल आहेत. आपण नशीबवान आहोत. खुप चांग या प दतीने 

पवना धरणातून पाणी मळते परंतु असे घडले नाह  पाह ज.े रावेत या ठकाणी ीज बांधला 

या ठकाणी पाणी आड वले यानंतर अजुनह  दुसर कडे कुठे काम नघेल तेह  लोक असं 

करतील. यापु ढे असे होवु नये, जलसंपदा वभागाची जबाबदार  आहे यांनी आप याला रावेत 

पयत पाणी पोहचवून पा याची यव था केल  पाह ज.े ह  जशी यांची जबाबदार  आहे या 

प दतीने आप या महापा लकेचीह  जबाबदार  आहे. आपणह  या यावरती नयंञण ठेवले 

पाह जे. आपण आपले माणस ठेवून याची रोज या रोज पाहणी केल  पाह जे. आता  अ ण 

बो-हाडे साहेब आ ण महेश दादानी भूसंपादन वषयावर चचा केलेल  आहे. मला सु दा चचा 

करायची आहे. मा या भागाम ये नऊ वषापासून राहाटणी गावचा र तासंदभात अनेकवेळा 

चचा केलेल  आहे. आमचा १८ मी. र ता भूसंपादन करावा तो र ता कमीत कमी ९० ट के 

ता यात आलेला आहे. मी अनेकवेळा थायी स मतीला, जीबीला चचा केलेल  आहे, आप याला 

का भूसंपादन करता येत नाह , ऑवॉड का करत नाह त. आज या र यावर नखाते व ती ते 

फडके लॉज पयत तो र ता इतका क झे टेट झालेला आहे. जो माणुस तो र ता आडवतो या 

माणसाशी अनेकवेळा चचा केलेल  आहे. या यावर काह  न कष नघत नाह . आतापयत 

यांनी चार आयु तांना वेडे बन वले हणायच.ं तु ह  जाऊन चचा केलेल  आहे, बंड साहेबांनी, 

परदेशी साहेबांनी चचा केल , शमा साहेबांनी चचा केल  या यावर काह  न कष नघत नाह . 

अशा माणसाचे आपण कती दवस ऐकायच.े आज या ठकाणी संपुण बकालपणा झालेला आहे. 

या ठकाणी या चौकाम ये सगळे भाजीवाले आहेत, यानंी वत:चे ऑफ स टाकलेले आहे.      

ते ऑफ स सु दा पुण या चौकाम ये आलेले आहे. नागर कांनी कसे जायचे या ठकाणी तो 

काय करतो चार दवस र याचे काम चालू क  देतो, याच काह तर  सा य असेल तेवढ काम 

क  देतो, ते क न झा यानंतर परत ते काम तो थांब वतो. आता स या आपण या ठकाणी 

आप या र यास टोन लावलेले आहे. या यानंतर आपण फुटपाथ तयार करणार आहोत 
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परत काम थाबं वले गेले. या फुटपाथ या जागेवर संपुण टप-या मांडले या आहेत. कल ंगडचे 

टॉल लावलेले आहेत. आ या फुटपाथवरती कमीत कमी ३०० ते ४०० फुटापयत सव 

चायनीज या गाडया, टप-या लाव यामुळे बकालपणा या ठकाणी झालेला आहे अशा माणसावर 

आपण का कारवाई करत नाह , कारवाई केल  पाह ज.े नऊ वषा पासून या र याचे भूसंपादन 

का होत नाह . शासनाने कायदयात बदल केलेला आहे हणून ते काम करायचे नाह  का. आज 

जर बघीतले तर आप या शहरात वकास करत असताना नगररचना या मा यमातून भूसंपादन 

कारवाई होत नाह . नगररचना कंवा शासन या ठकाणी फ त टडीआर, एफएसआय या 

मा यमातून आले क  वकास करायचा का. काह  लोक आडमुठेपणाचे धोरण धरतात क  

काह ह  झालेतर  यां या काळात होवुच देणार नाह  हणून आपण करायचे नाह  का. अनेकवेळा 

या वषयावर सभागृ हाम ये बोललेलो आहे पण न कष काह च होत नाह . तर  आपण 

भूसंपादन कधी करणार आ ण कती दवसात करणार, तो र ता कती दवसात होईल हे 

सांगावे. महापौरांनी मला बोल याची संधी दल  याब ल मी यांच अ भनंदन क न या ठकाणी 

थांबतो.  

मा.सुरेश हेञे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. माग या दोन 

दवसापुव  पाणीपरुवठा व कळीत झाला. खाजगी ठेकेदाराने पुल बांध यासाठ  या ठकाणी 

बंधारा आड वला. याचा अथ पुल बांध यासाठ  पीड यू खा याने परवानगी दलेल  असेल. 

पाणी आडव यासाठ  परवानगी नसेल. आप या अ धका-यांनी पह या दवशीच खाञी करायला 

पाह जे होती क  रावेत बांधा-याला पाणी कमी का येत.े दोन दवसाने बोडके नावा या  

य तीने सांगीत यानंतर पळापळ करतात. मी आप याला आठवण क न देतो क  २००५ साल  

संपुण शहर पावसाळयाम ये जलमय झालेल होतं याच कारण पीड यूडीने १० हजार यूसे स 

पाणी सोड याऐवजी धरणातून २० हजार युसे सचा वसग केला आहे. नद ची वहन मता 

कती आहे याचा वचार केला नाह  ते पाणी सोडले आ ण १ क.मी. पयत शहर जलमय झालं. 

नळी पुररेषा व लाल पुररेषा यांच कारण हे २००५ पासुन पुढ आल आहे. हा पाणीपुरवठा बंद 

पाईपलाईन मधुन पवना धरणातून से.२३ पयत थेट पाणी आल पाह ज.े याचे कारण हणजे 

शासक य पातळीवर काय चचा झाल  याची माह ती आ हांला अजीबात नसते तो न 

लवकरात लवकर माग  लावावा एवढेच बोलतो, ध यवाद. 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आ ण बो-हाडे 

यांनी न दलेले आहेत याचे उ तर दललेे आहेत या उ तराम ये पाणीपुरवठया ब ल न 

नघालेला आहे. जस आता आमदार हणाले लॅन पास झा यानंतर कायदेशीर पाणी देणे 

गरजेचे आहे. आप या शहरातील पा याची कपॅ सट  कती आहे.  इत या लोकांना आपण पाणी 

देवू शकतो का. ब डींग परमीशन तेवढया लोकांना दयायच ेका हा सु दा वचार येथून पु ढे 

केला गेला पाह ज.े कंवा तु ह  यां याकडून लहून यावे क आ ह  तु हांला काय देवू शकतो 
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काय देवू शकत नाह . कारण एवढया मोठमोठया सोसायटया झा यानंतर आपण नेहमी असं 

सांगत असतो क  या सोसायटयाम ये रेनवॉटर हव ट ंग झाले पाह जे. या यावर सोलर 

स ट म बसल  पाह ज.े कच-याचे सु दा यांनी यांच वघटन केले गेले पाह जे. यांना 

टॅ सम ये सुट दया. एवढ  मोठ  सोसायट  झा यानंतर आत म ये आपण र ता क न देवू 

शकत नाह . शहराम ये येथून पु ढे लोकांची डमांड मोठया सोसायटयाम ये राह याची आहे. 

नागर कां या मागणी माणे ब डस लोक नयोजन करतात. दोन ए करम ये सोसायट  असल  

पाह जे. या ठकाणी ि वमींग पुल असतो. आपण इतर ठकाणचे ि वमींग पुल बंद करतो या 

सोसायटया या ि वमींगपुलला पाणी देणार का. मुळात शहराच मॉडेलच नाह . बजेटवेळेस 

आ ह  सांगत असतो कुठल  लाईन कुठून गेलेल  आहे या सगळया गो ट  डटे स म ये 

आ या पाह जेत. कुठून कोणाची लाईन गेलेल  आहे हे सगळ तुमच मॉडेल जर तयार 

असेलतरच तु ह  काम क  शकता. २००२ ला मोरेव ती सारखा भाग कंवा डुडूळगावला     

आ ह  पोहचलो होतो यावेळेला पा याचे कने शन कसे देणार. ईथून दहा घर झाल  क  परत 

दयायचं, परत ेक तेथून पु ढे दयायच. लकेजेस कती वाढणार आ ण मग पाणीपुरवठयाला 

आपण काय हणणार क  पाणीपुरवठयाम ये ३० ते ४० ट के लकेजेस आहेत. र ते आहे 

मा हती आहेनां मग अंडर ाऊंड ेनेजलाईन गेल  पाह ज े या या बरोबर पा याची लाईन गेल  

पाह जे, या याबरोबर आप या वदयुत या सगळया लाईन गे या पाह जते. नवीन गावाम ये 

हे तीन चार काम पह यांदा झालेच पाह जेत. याचबरोबर दोन ड ट टाकले गेले पाह जेत क  

जेणेक न ह  खोदाई होत.े आ ह  बोलायचे आ ण शासनाने हो हणुन आजचा दवस 

घालवायचा असेलतर तसे सांगा. सगळे कृ य शासनाने करायचे आ ण  नगरसेवकांनी ते फेस 

करायचे हे कती दवस चालणार आहे आ ण का हणून नगरसेवकांनी चालून यायच. गु हे 

समोर लावायच ेआ ण इकड या लोकांनी सगळ भोगायचं या गो ट  थांब या गे या पाह जेत.  

कोण या अ धका-यांना तसे जमत नसेलतर याला हणाव ह आरएस घे. क सलट सी, 

स लागारांची नेमणुक केलेल  आहे यात दोनच गो ट  दले या आहेत क  पाणीपुरवठा आ ण 

जल न सारणसाठ  १० कोट  दहा वषात दलेले आहेत मला वाटत हे आकडे फेक आहेत. १० 

कोट  होवू शकत नाह , काम कती आहेत. या क स टंटला लाईन आता दाखवता येतात का. 

या क सलटंटनी लाईन कुठे कुठे टाक या याच यां याकडे चञीकरण आहे का, यांनी 

कुठ या कुठ या लाईन टाक या. आ ण बो-हाडे यांनी न वचारले परंतु हे सगळ या 

क सलटंटनी केलेल आहे का. यांनी दाखवाव या लाईन कुठे टाक या, कधी टाक या याचे 

यांनी मॉडेल बन वले का. या क सलटंटला हे सगळ मा हत असेल यांना तु ह  बोलऊन 

या नाह तर या क सलटंटला लॅकल ट करा. आपले जे.ई. डे युट , कायकार  यांना काह  

कामच उरले नाह त. आता क सलटंट आ यामुळे यांनी काह  कामच करायचे नाहत. 

क सलटंट जसं डझाईनींग देईल तसं ते सुचवणार आ ण सांगायला रकामे कोणतह  काम, 
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आ ह  काय हणणार, सु  का झाल नाह तर ते हणणार क सलटंटने अजून दलं नाह  असे 

सांगतात. अजून याच डझाईन मंजूर नाह. याला कोणत काय लावायच ते फायनल नाह . 

यामुळ आ ह  अजून ते काम सु  केलेल नाह .  दहा ते वीस करोडो पये आज क सलटंटला 

चाललेले आहेत.  आज एक आकडा तर उदया दुसरा आकडा येईल. दहा कोट चा जो आकडा 

आहे तो चुक चा आहे. पाणी आपण देवू शकत नसूतर तसे तु ह  ब डर लोकांना कळवा. 

ब डर लोक प या या पा याची लाईन बांधकामाला वापरत असतीलतर याचा स ह झाला 

पाह जे. नागर कांना जाह र आवाहन करा. आता एका सु श ीत मुलांनी आप याला सांगीतलं 

रावेत साईडला पा याचा फुगवटा वाढलेला आहे आ ण नागर कांना आवाहन करावे क  जो 

ब डस प याच पाणी बांधकामासाठ  वापरत असेल हे जो नदशनास आणेल याला ब ीस 

महापा लके या वतीने जाह र करा.  हणजे आप याला समजेल, प याला पाणी आपण कपात 

करतो आहोत तर जो ब डस प याच पाणी वापरत असेलतर याला कती दंड करायचा, 

कती पट ने या ब डसला दंड करायचा हे बघुन या. परवा या नाम ये तीन दवस पाणी 

बंद होत,े एक दवसाआड ठरलेले आहे, अचानक नागर कांना न सांगता आपण एक-एक 

दवसआड पाणी सु  केले क काय असे नागर क सं म अव थेम ये होत.े माग या वेळेस 

सभागृ हान ेअशी परमीशन दलेल  आहे रावेत मधील पाणीपुरवठा असेल या या संबंधीत जे 

डपाटमट असेल ी.लडकत साहेब, ी. तांबे साहेब असतील सव पाणीपुरवठयाची मंडळी आहे 

आ ह  सभागृ हाने परवानगी दलेल  आहे क पाणीपुरवठा नागर कांना चांगला हो यासाठ  

िजथून पाणी आप याकडे येते तथपासून ते आप या पयत नागर कांपयत पोहचत हणजे 

रावेत पासून आप या नागर कांपयत पोहचत तथं यावेळेला पा याची साठवणूक होते 

या ठकाणी सीसीट ह  कॅमेरे सु दा बसवावे अशी आ ह  मंजूर  दलेल  आहे. आज जर 

सीसीट ह  कॅमेरे आपले तथे असतेतर आप याला कळाल नसतं का. येक धरणावर 

स युर ट  आहे, मग आप याला िजथून पाणी येतं तथ स युर ट  लावल  नाह  का. जो 

माणुस एवढे बनधा त काम करतो या यावर गु हा का दाखल झाला नाह ,  फौजदार  गु हा 

का दाखल झालेला नाह .  जो माणुस २० लाख लोकांच ेपाणी बंद क  शकतो तो २० लाख 

लोकां या जीवनाशी खेळू पण शकतो. मग या यावर फौजदार  गु हा का दाखल झालेला नाह . 

कुणाची वाट बघायची होती आपण.  आप या मायसेसम ये येवून आपले येथे पाईपलाईन 

टाकून या यावर यव थीत र ता बनवुन तो जातो आपल पाणी पुण आडतं.  यावेळेला 

नागर क ओरडतात यावेळेला पाणी बरोबर आहे असे सांगता. सगळया नगरसेवकांनी फोन 

केलेले आहेत जे.ई. ला आ ण येकाने हेच उ तर दलेले आहे. नवीन ज.ेई. भरलेले आहेत 

यांना बोलायचे सु दा समजत नाह  यांना एक े नंग दयावी. पंपर  चंचवड शहराम ये 

नागर कांशी कसे वागले पाह ज.े कुठ याह  नागर कांनी फोन केलातर नाह  नाह  ते बरोबर 

आहे, आ ह  मीटर चेक करायला येतो. तुम या टाक त कती पाणी पडत ते चेक करतो. आता 
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पाणी नाह तर तु काय याचा स ह करणार आहे. नागर कांनी नवडून दले या सद यांना 

कती ञास होत असेल याचा वचार केला गेला पाह जे. यावेळेला आप याला समजले खरच 

काह तर  ॉ लेम आहे, कोणीतर  सांगीत यानंतर आपण खडबडून जागे हायच.े हे कुठ या 

गणीतात बसतं हे आ हांला सांगाव. तु ह  जर काह च करणार नसालतर थोपटे इतके 

तळतळीने हणत होत,े ते खरचं आहे. एखादा मोठा माणुस या ठकाणी बसला असतातर 

न क  याचा र ता, अवॉड सगळ झाल असतं. तु ह  दहा वषाच काय सांगता मोहननगरमधले 

ते काळे काका हणून येतात २५ वष झाल.े ते हणाले माझ वय ताई आज कती आहे ते 

बघा आ ख ता य माझ या र यासाठ  मी घालवलं तर  आमच शासन काह ह  करणार 

नाह . तु ह  दहा वष सभागृ हात आहात पण मी रोज आपल  हजेर  लावतो असे हणाले पण 

आपल शासन यांना काह  दाद देणार नाह . टप-यातर यांना यच आहेत. तु ह जर 

ठरवलतर ते तुम याकडे लगेच बघतील ह  तुमची टपर  आहे. पण इतर ठकाण या बाजू या 

टप-या ते काह  बघणार नाह त. कारण तो बहु तेक यां या आवडीचा वषय आहे. हॉकस झोन 

बनवायचा. आ ह  आम या पंचवीस-पंचवीस वषा या टप-या वॉडातून काढाय या आ ण  

बाहे न आणले या हातगाडया माञ समोर लोक लावनू इले क या पोलला कुलूप लावून 

जातात ते आ ह  म तपैक  बघायचं. या यावर काय कारवाई होणार हे बघावे अ यत: ह  सभा 

या ठकाणी थांबल तर  चालेल. यांचे टडर आहे यां या घराचे पाणी बंद झाले असतं, मु ंबई 

मध या एवढया मोठया इमारतीचं यांच काय झालं असत कती यांना पाणी लागतं. 

मु ंबईम ये यांचे काम चालू आहे यांची कती मोठ  इमारत आहे यां या इमारतीला जर एक 

दवस पाणीपुरवठा झाला नाह तर यांचे सगळे शोक आंबट होतील. यांचे लोक खाल  काय 

काम करतात हे यांनी बघायला नको. यावेळेला मालक हणून आपण जर एखाद  कंपनी 

चालवीत असूतर यावेळेला यां या खालचे लोक काय करतात हे बघायला पाह ज.े यांचे 

कोणी खाल  सुपरवायझर असतील ते तु हांला वचार यासाठ  कोणी आले का, नाह  आल.े 

तु ह  यां यावर फौजदार  गु हा दाखल करा. अ यत: यांचे नाव घेवून आ हांला नषेध 

करावा लागेल. ह  जनरल बॉडी येथेच थांबेल. तु ह  कामच करणार नसालतर कशाला यायच 

सभागृ हाम ये तर  आ ण महापा लकेम ये तर . २० लाख लोक आ हांला श या देणार आ ण 

अ धकार  माञ मनमानेल तसं, पाह जे तसं, मनाला वाटल तर करायच. कांबळे साहेबांनी काम 

खुप चांगल केलं परंतु खालची टमचे काय. आज यांची रटायरमट आलेल  आहे परंतु जाताना 

सु दा पाणीपुरवठयासारखे डपाटमट कोण घेत नाह त यां याकडे पाणीपुरवठयासारखे 

डपाटमट आहे. यांनी हणाले असते साहेब, नको जाता जाता मा यावर काह तर  होईल परंतु  

यांनी तसे काह ह  केलेले नाह . परंतु यांची खालची फळी आहे यांनी बघावे. आपण रतसर 

येक गो ट चा खुलासा करावा तरच पुढे काम करा नाह तर आ हांला तु ह  सांगा, तु ह  घर  

जा, तु ह च काम करा आ ह  या ठकाणी येतच नाह त. कुठलेह  काम होणार नसतीलतर आ ण 
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अ धकार  ऐकणार नसतीलतर काम कशाला करायचे. सगळी सनीअर मंडळी बोलल . अ धकार  

काह च करणार नसतीलतर आ ह  काय करायचे, कशाला यायच.ं या यावर यव थीत खुलासा 

झाला पाह जे आ ण या यावर कारवाई ेस कॉ फर स घेवून तु ह  सांगीतल पाह जे क  हे या 

घटनेसाठ  आ ह  या या गो ट  केले या आहेत आ ण  याच माणे आ ण बो-हाडे यांच ेजे 

न आहेत या ना माणे स लागारांनी काय काय काम कशी केलेल  आहेत.  

जेएनएनयुआरएम मधील ोजे ट आहेत क पलेशन मळत नाह . पयावरणाची एनओसी नाह .  

हे कोटात जाते, ते कोटात जात.े हे स लागारां या पेमट मधुन वसूल करा, ठेकेदाराला यांनी 

जादा काह  केलेल असंल ते यां या पेमटमधुन  दया आ ण जेवढे आहेत तेवढया स लागारांना 

लॅकल ट करा आ ण हे करणार असालतर तसे सांगा तरच पुढची सभा चालू करतोत अ यत: 

आ ह  घर  जाऊ, ध यवाद.  

मा.आयु त - मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. ी.बो-हाडे साहेबां या नो तराम ये मा हती 

दे याचा य न कर यात आलेला आहे तथा प यांनी बरेचसे मु े उपि थत केलेले या यावर 

मी नंतर येतो. आगोदर पा या या नावरती येतो. पा या या बाबतीत ह  व तुि थती आहे 

क  श नवार  सं याकाळ पासून कंवा र ववार  सकाळपासून व कळीत झालेला पाणीपुरवठा 

मंगळवार  उ शरा नीट करता येवु शकला. या याम ये संबंधीत कंपनीने वदाऊट परवानगी 

तथे जो बंधारा टाक याचा य न केला यामुळे आप याला इ रगेशन डपाटमटने सोडलेले  

पाणी रावेत या बंधा-या पयत न येऊ शकता या या मागेच नद या दो ह  पाञाम ये याची 

ले हल वाढल  याच ठकाणी ते साठून राह लेले आहे. आपले ी.गलबले, एि झ युट ह 

इंिजनीअर पाणीपुरवठयाचे बघतात. तसे ते स सेअर ऑफ सर आहेत आ ण ते यव थीत 

काम करतात या या ब ल माझे दुमत नाह . पण तथा प याबाबतीत माञ ी.गलबले, 

ी.लडकत यांनी सांगीतले क   एक दवस पाणी ले हल कमी झाल , ले हल कमी हो याचा हा 

पह ला कार न हता या या पुव ह  ले हल कमी होत होती इ रगेशन डपाटमट पाह जे तेवढे  

पाणी सोडत नस यामुळे एखादयावेळेस ले हल कमी जा त होते असा यांचा समज होता. एक 

दवस, दड दवस, आपण समजू शकतो यानंतर यावेळेस कांबळे साहेब वत: इ रगेशन 

डपाटमटशी बोलले यावेळेस यांनी अतीर त पाणी सोड याची वनंती केल . व यांनी 

सोडलेह  आ ण तर ह  पाणी वाढले नाह  तर ह  आप या ल ात न येणं ह  थोडी अचंबीत 

कर यासारखी गो ट आहे. एवढे पाणी कोण चो न नेणार नाह . ते काह  दोन आ ण चार ल टर 

पाणी थोडच आहे. तथं असा काह  मोठा बोगदा पण नाह  क  या बोगदयातून पाणी गेलं 

आ ण आप याला काह  कळला  नाह .  यामुळे ते पाणी धरणापासून आप या बंधा-या पयत 

कुठंतर  म ये आहे याची क पना ता काळ यायला पाह जे होती या याब ल काह  दुमत नाह  

आ ण मग ते कुठे आहे हे शोध यासाठ  ३० ते ३५ क.मी. चा तो ऐर या आहे. आप या बंधा-

यापासून ते धरणा या भींतीपयतचा. वाकडे तीकडे असेल, काह  ठकाणी र ता नसेलतर  तो 



25 
 
य न कर याची आव यकता होती. मी र ववार  राञी ी.तांबे यांना १२ ते १२.३० वाजता 

बोललो, ी.लडकत यांना बोललो. ते से टर २३ लाच होत ेते य न करत होत.े यांचे य न 

हणजे इ रगेशन डपाटमटला बोलणे, पाणी कमी का आले, हे बघणे. जेवढ श य आहे तेवढ  

पाणी उचलणे. जेणेक न पुढ या टा या भर या जातील पण तर ह  ठक आहे, राञी नाह  

जाता आल पण  दवसा तर  ताबडतोब नद वर कोणालातर  पाठवून काय झाले हे बघणे 

अपे ीत होते व हे शासनाने करणे अपे ीत आहे. आपले नशीब चांगले, ी.बोडके यांनी 

सांगीतले यानंतर आपण झटपट दोन तासात तो बंधारा मोकळा केला. दोन ते आडीच दवस 

आप या मंडळीनी य न क न सु दा आप याला असलेल पाणी आप याला घेता आलेले नाह , 

कोणीतर  म ये आडवलं यामुळे आप या अ धका-यां या बाबतीत सु दा आप याला चौकशी 

क न खरंच यांनी काय य न केले यांचे य न अपु रे होते का या गो ट  बघा या लागतील. 

यामुळे आडीच ते तीन दवस जो कार झाला याची आजच सखोल चौकशी कर यासाठ  मी 

आदेश काढतो व याची त सभागृ हात ठेवतो.  

मा.एम.ट  कांबळे ( .शहर अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. 

सदर काम ज ेआहे ते नॅशनल हायवे ऑथोरेट  ऑफ इंडीया यां या माफत चालू होतं. याचे 

ठेकेदार रलाय स इ ा चर आहेत व सब कॉ ॅ टर जे आहेत ते केसीपीएल हणून 

आहेत ते काम करत होत.े ह  बाब ल ात आ यानंतर तातडीने इ रगेशन डपाटमट या  

अ धका-यांना बोलवून घतेले यांना सांगीतल यां या व र ठ अ धका-यांना पण सांगीतल आ ण 

ते कारवाई करतो हणून यांनी वत: सांगीतले हणून आ ह  वत:हू न पुढाकार घेतलेला 

नाह .  

मा.आयु त -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. आपण अ धका-यां या बाबत चौकशी क .   

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. आप या 

अ धका-यांना कळायलाच पाह जे होतं परंतु या कंपनीवर पह यांदा फौजदार  गु हा दाखल 

झाला पाह जे. बंधारा कसा टाकला हणून.  

मा.आयु त - मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. आताच कांबळे साहेबांनी सांगीत या माणे हे 

नॅशनल हायवे ऑथोरेट  ऑफ इंडीया यांचे काम आहे. यांनी वत: सु दा इ रगेशन 

डपाटमटला सांगीतलेले आहे. परंतु आपण आज या सभागृ हा या भावना ल ात घेता मी वत: 

इ रगेशन से े टर ला एक अधशासक य पञ लह तो आहे, या याम ये ह  सगळी व तुि थती  

नमुद करतो.  

मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. या कंपनीकडून 

आप याला ञास झालेला आहे. आपण एफआयआर या कंपनीवर न द वला पाह जे. 
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मा.आयु त - मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. सभागृ हाची भावना असेलतर आमची तशी पण 

तयार  आहे आपण कारवाई क  या तथा प ह  बाब रा याशासना या व र ठ अ धका-यां या 

नदशनास आणणे पण आव यक आहे. 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. यां यावर 

फौजदार  गु हा दाखल करा.  

मा.आयु त - मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. सभागृ हा या सुचने माणे आ ह  यां यावरती 

पोल स केस कर याची कारवाई क . या या ऊपर आपण दोन गो ट  करतो आहोत क  

इ रगेशन डपाटमट आ ण नदया यां या ता यात आहेत यांनाह  अधशासक य पञ लह णार  

आहे आ ण याची कॉपी नॅशनल हायवे ऑथोरेट  ऑफ इंडीया यां या व र ठ अ धका-यांना 

सु दा दल  जाईल एवढच मी सांगू इि छतो. या यतीर त आपण यापु ढे असे कार होवु 

नयेत यासाठ  उ हाळयाम ये कंवा आता पाऊस चांगला पडेपयत, पुव  कॅनॉलवरती कॅनॉल 

इ सपे टर असायचे आ ण ते दररोज सकाळपासून सं याकाळपयत रोज एक च कर मारायचे 

तसे आपण या ३० क.मी. साठ  आपले एक ते दोन इ सपे टर कायम व पी नेम.ू ते रावेत 

बंधारापासून धरणापयत याबाबतीत रोज च करा मा न आप याला सव आलबेल आहे का 

आ ण पाणी म ये कोणी चोरतय का या या बाबतीत माह ती देतील. आपण नद साठ  अशा 

इ सपे शनची यव था उदयापासून ता काळ अंमलात आणू. या य तर त मी दोन तीन 

मह वा या गो ट  सांगू इि छतो क , स या पाणीटंचाई आहे. आ ह  बैठक घेवून सव अ धका-

यांना सांगीतले आहे चांगला पाऊस पडेपयत कोणीह  रजेवर जाऊ नका, तुमचे फोन चालू ठेवा. 

स मा.सद यांना आ ण जनतेला ता काळ र पॉ स दया. जर  आपण टँकर बंद करा हणले 

असलेतर  काह  ठकाणी टँकरची गरज असेलतर टँकर आपण देव.ु मी से.२३ या मट ंग म ये  

एि झ युट ह िजनीअरला आ ण डे युट  िजनीअरला सगळे अ धकार दलेले आहेत. यांना 

सांगीतलेले आहे तु ह  टँकरचा हशोब ठेवा. या ठकाणी गरज आहे, दुसरा पयायच नाह , 

उंचावरचा भाग आहे. ५-२५ घरे असतीलतर  या ठकाणी टँकर दे याचे अ धकार दलेले आहेत. 

टँकर कायमचे बंद केलेले नाह त. आव यकते माणे टँकर दे याची यव था आपण सांगीतलेल  

आहे. पठाण मॅडम हणा या हो या पाणी कपात करता यावेळेस फ त गटने यांना बोलवता 

आ ण ेस घेता. था जशी होती तसे करतो परंत ु येथून पुढे महापा लका सभेला वषय मांडू 

यात. आप याकड े ८० ट के पाणी होते या अनुषंगाने आप याला २० ट के पाणीकपात 

करायला पाह जे होती पण आप याला मा हती क  आपण फ त जानेवार म ये सुरवातीला १० 

ट के आ ण आता माग या एक मह यापासून ५ ट के अशी १५ ट के कपात केलेल  आहे. 

आपण गटने यांची मट ंग असल तर  आपण सव या ठकाणी बरेचजण असतो आ ण सव    

मळूनच नणय घेतो. आता मी येथून पु ढे गटने यांची मट ंग घेणार नाह, ेसलाह  सांगून 

टाकतो या ठकाणी आपण जो नणय याल तो यांनी लगेच जनतेपयत पोहचवावा अशी माझी 
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वनंती आहे. १ मे पासून एक दवसाआड पाणी करायला पाह जे. कारण आता १ मे पासून 

आप याला १५ ट के ऐवजी डायरे ट २५ ट के पाणी कपात करा हणतात. आप याला ४२० 

एमएलडी पाणी मळत होते ते डायरे ट ३०० एमएलडी पयत येईल. हे ३०० एमएलडी जर  

पाणी असलेतर  एका दवसात अध शहर आ ण एका दवसात आध शहर केलेतर पाणी 

यव थीत येईल. एक तास पाणी मळत असलेतर  ते ेशरने येईल, दररोज तु हाला एक 

कंवा दड तास पाणी मळत असेलतर या दवशी आपोआपच जा त पाणी वाढेल. ेशरने 

येईल, वेळ वाढेल आ ण जनतेलाह  कळेल क  उदया पाणी येणार नाह  हणून आज भ न 

ठेवायच आहे. १ मे पासून एक दवसाआड पाणी करणार आहोत. मी ३० जुनपयत हणतो 

परंतु या या अगोदर जर चांगला पाऊस पडलातर नद त पाणी आलेतर आ ण नद च पाणी जर 

रावेत या बंधा-यातून ओ हर लो होत असेलतर ते आ ह  काह  वाया घालवणार नाह त, चोवीस 

तास पंपींग चालू होवून पाणी मळेल अशी माझी वनंती आहे यामुळे तोह  नणय आपण 

आज यावा अशी वनंती राह ल. भूसंपादनाब ल सवानी वषय नमुद केलेला आहे. भूसंपादन 

िज हा धकार  ऑफ स करते आ ण ती या खरंच कॉ ल केटेड असत.े फ त आप या 

शहरातच नाह तर महारा ात आ ण देशात सु दा सगळया शहराचा डीपी कती युट ल ट  झाला 

हे बघीतलेतर तु हांला कुठलाह  डीपी ३० ते ३५ ट केपे ा जा त युट ल ट  झालेला दसणार 

नाह . रा यशासनाने टडीआरचा चांगला नणय घेतलेला आहे. आता थोपटे साहेबांनी 

सांगीत या माणे राजकारण आहे, कामच होवु देत नाह  असं काह तर  असेलतर भूसंपादन 

कराव या मताचा मी आहे.  आता आपण सव मंडळीनी आपआप या भागातील र ते आ ण 

आर णाबाबत जे कोणी शेतकर  असतील मी आतापयत अनेक शेतक-यां या मट ंग घेत या 

आहेत. तसं आपण आणखीन शेतक-यांना घेवून बस ु यात. यां यासाठ  टडीआरची या 

केल  आहे. रा यशासनान ेपण अतीशय चांगला नणय घेतला याची माह ती मी सभागृ हालाह  

देतो. आ ह  वत:ह  शेतक-यांना पोहचवत आहोत. क  जर पह या वषात यांनी टडीआर 

घेतलातर यांना एकूण ज मनी या २० ट के जा त मळणार, दसु-या वषात घेतलातर १५ 

ट के, तीस-या वषात १० ट के, चौ या वषात ५ ट के असा टडीआर यांना देवू केला आहे. 

याचे कारणच हे आहे क  येक शहरातील र त,े उदयान असतील, शाळा असतील हे 

लवकरात लवकर महापा लके या ता यात यावे यासाठ  पैसे खच कर याची गरज नाह . हा 

टडीआर शेवट  शहरावर लोड होतो. याचा अथ आप याच इ ा चरवरती लोड पडतो. 

यांना र ते, पाणी, लाईट आप यालाच दयावी लागत.े तथा प शेतक-यां या ि टने अतीशय  

चांगल  बाब आहे. २० ट केचा, १५ ट केचा सव फायदा पुढ ल दोन वषात  सव शेतक-यांनी 

घेत यास ता काळ आप याकडे टडीआरअंतगत ज मनी ा त होतील आ ण आपले छोटे मोठे 

न मीटतील असं दसते पण तर  मी माग या दोन वषाखाल  साई चौकातले लॉकेज 

काढलेले आहेत. वाय जं शन वगैरे केल आहे. क पटे व तीचा तीन-तीन, चार-चार वष पडलेला 
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र ता यव थीत केलेला आहे. केएसबी चौका या पुढे जाधववाडी, कुदळवाडी तेथील र ता सव 

भंगारवा यांनी आडवला होता तो र ता मोकळा केलेला आहे. जवळपास आठ ते दहा ठकाणचे 

मोठमोठे लॉकेजेस काढलेले आहेत. सवच स मानीयांना मी सांगत असतो क  पुढचेह  काह  

लॉकेजेस असतीलतर ते आपण काढू. पंपळे नलख म ये महादेव मंद रा या ठकाणी 

लॉकेजेस काढलेले आहे तोह  र ता सु  केलेला आहे.  सु नताताई वाघेरे यां या वॉडातील तोह  

र ता देत न हते याह  र याचा न मट वला व र ता चालू केलेला आहे. तथा प काह  

शेतकर  कंवा काह  मंडळी समोर येत नाह त, जागा देत नाह त, यांना वाटत आपला र ता 

जात नाह , कंवा मग आपण कोटात जाव,ू टे आण.ू लोकशाह ने येकजण आपआपला भाग 

अवलंबेल पण शेतक-याना क हेनीअ स क न, यांना भरवसाच नाह  क  लवकर टडीआर 

मळेल क  नाह  हणून. तर  ती या सुटसूट त क न लवकरात लवकर यांना टडीआर 

देणे, आ ण हे आर ण आ ण र ते वकसीत कर याचा य न आमचा चालूच आहे. आणखीन 

आपण हे फा ट क यात एवढच सांगतो आ ण बो-हाडे साहेबांनी चांगले न वचारलेले आहेत. 

जेएनएनयुआरएम म ये माग या सात वषात फार पैसे आले, आडीच हजार कोट  पये 

आप या महापा लकेत आले. एवढया मोठया माणावर काम करताना क सलटंट या सेवा 

या या लागले या आहेत. आता अमृत योजन ेम ये र कम येत असल तर  एका क पापुरती 

आलेल  आहे तो पाणीपुरवठयाचा क प आहे. १ कोट  पये आप याला गाडनसाठ  आलेले 

आहेत. हौ संग म येह  आपण आता फार मोठे क प घेवू असे वाटत नाह . ईड यूएसचा 

पुढचा ट पा आहे तो घे याचा आपला य न आहे. आता क सलटं सीची गरज नाह  असं 

आप याला मा हती आहे पण तर ह  काह  ठकाणी आपण मंडळीच अ ह करतो. गाडन 

करायच,े चांगले करायच.े मग जर आप याला नावी यपणु गाडन करायचे असेलतर आप याला 

चांगला क सलटंट लागतो.  

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. क सलट सी या 

आ ह  वरोधात नाह त. परंतु यांनी ते कागदपञ चेक करायला नको का. तु ह  क सलटंट 

नेमू नका असं अजीबात आ ह  हणत नाह . या माणसाला पैसे दलेतर यांची सेवा 

त परतेनी आप या अ धका-यांनी घेणे गरजेच आहे आ ण या प दतीने काम क न यावे, 

आ ह  क सलटंट नको असे हणले नाह .                                                   

मा.आयु त - मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. क शासना या जेएनएनयुआरएम मधील सगळे 

धडे घेवून आपण २.५ एफएसआय नसताना करा बांधकाम या यावर, एसआरएचा क प 

असतानाह  जा पु ढे, एसआरएची परवानगी या. आपण अशा ब-याच गो ट  केले या आहेत 

या यामागचा उ ेशह  चांगला असेल परंतु माग या सगळया चुकाचंा धडा घेवून आता 

क शासनाने सुरवातीलाच सांगीतलेल आहे क  जागा तुम या ता यात पाह ज.े तु ह  येक 

गो ट नयमानुसार करत नाह त तोपयत आ ह  तुम या क पालाच मा यता देणार नाह त.  
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यामुळे आमचे एचओडी आ ण शासन हे दोघेह  ते बघतील आ ण क सलटंटलाह  आपण 

सांगू क  आपण काह  चुका करत असालतर या  चुकेसाठ , हायकोटा या  केसेससाठ , 

लागणा-या वक ला या फ साठ ची संपुण जबाबदार  क सलटंटची राह ल असे एखाद ऍडीशनल 

कलम या ऍ ीमटम ये टाकूयात. जेणेक न क सलटंटवरती थोडस बांयडींग येईल आ ण  या 

क सलटंटने तो क प पुण वापयत ने यास साथ दयायची आ ण यासाठ  सव पुव तयार  

करायची आहे. पा या या वषय सर एसल   महापा लका  घेत ेआहे. मी हे पण सांगु इि छतो 

क  खरच आपले शहर नशीबवान आहे. ८० ट के तर  धरण भरलेल आहे. दुसर कडे फार वाईट 

प रि थती आहे. पु याम ये सहा मह ने झाले एक दवसा आड पाणी आहे. आपण १ मे पासून 

एक दवसाआड पाणी करतो आहोत यासाठ  सवानी सहकाय करावे अशी वनंती करतो आ ण 

थांबतो, ध यवाद.  

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. तीन नंबरचा न 

आहे तो क सलट सीचा आहे याचे उ तर आ हांला लेखी व पात दयावे.  न मांक तीन 

आहे मागील दहा वषाम ये महापा लकेने कोणकोण या कारणांसाठ  अथवा क पांसाठ  

स लागारां या नेमणुका के या आहेत ? यां यासाठ  आतापावेता कती र कम खच कर यात 

आल  ? हे व ताराने प ट कर यात यावे.  

मा.महापौर-  सगळया नांचे उ तर या ठकाणी दलेले आहेत. 

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. या नांचे उ तर 

वाचून दाखवावे. कती खच केलेला आहे हे उ तर लेखी येऊ दया.  

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. प ने यांनी आताच 

माह ती सांगीतलेल  आहे. यानंतर बोलणे बरोबर नाह . यातून हा वषय राह लेला आहे. 

क सलटंटला नेमल.े आतापयत यांना जेएनएनयुआरएमवेळेस घरकुल, इड यूएससाठ  ५० 

कोट  पये दलेले आहेत. या भागात या क सलटंटने जे जे काम केलेले आहेत या भागाचा 

मॅप आहे यांनी केलेला मॅप आहे. ेनेजलाईन असेल, पा याची पाईपलाईन असेल, कंवा या 

भागातील काह  सु वधा असतील याचा नकाशा हा देणे गरजेचे आहे तो ते देत नाह त यामुळे 

अ धका-यांना ञास होतो. यांचा नकाशा दोन दवसाम ये मळालातर आ हांला या प रसरात 

काम करता येईल. पाच कोट ची ब डींग आपण उभी केलेल  आहे. पाच या मज यावर पाणी 

जात नाह , पा या या पाईपलाईन वगैरे लॉकेज होतात. या लोकां या त ार  फार मोठया 

आहेत यामुळे क सलटं सी या या चुक मुळे तो वषय आलेला आहे. हा वषय मह वाचा आहे 

हणून आप याला वनंती करतो क ,  दोन दवसात याचा मॅप दयावा एवढ  वनंती करतो. 

मा.महापौर-  वषय मांक १ यावा. 

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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                    वषय मांक - १     

दनांक- २०.४.२०१६             वभाग – मा.आयु त  

 

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

            द.२८/१२/२०१५ 

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

       ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८३० द.१८/३/२०१६   
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

दरानुसार येणारा खच आगाऊ व पात वसूल कर यात येतो. 

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

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

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

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

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

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

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

देणेबाबत मागणी केलेल  आहे. 

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

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

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

द.०६/१०/२०१५ या प ां वये  वनंती  केलेल  आहे.  याच माणे  भारत  संचार  नगम 

ल. यांनी यांचेकडील द.०१/०७/२०१५ व द.१९/११/२०१५ या प ां वये र ते खोदाईस 

परवानगीसाठ  महारा  रा य व युत  वतरण कंपनी मया. यांना दे यात येणा-या दरातील 

सवलतीनुसार र ते खोदाईस परवानगी मळणेबाबत तसेच महानगर पा लके या वकास 

कामातील र ता सुधारणांमुळे पुव  टाकले या केबल तुट यामुळे सदर केबल दु तीसाठ  

वनाशु क र ता खोदाईस परवानगी मळणेबाबत वनंती केलेल  आहे. पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका े ातील सव मु य व अतंगत र यांवर ल उप कर व युत वा ह यां वारे 

महारा  रा य व युत  वतरण कंपनी मया. यांचे माफत शहरातील नाग रकांना व युत 

पुरवठा केला जातो. शहर स दय करण व अपघात टाळ या या ट ने सदर उप कर व युत 

वा ह या भु मगत करणे आव यक आहे. महारा  रा य व युत  वतरण कंपनी मया. यांचे 

माफत बहु तांश मु य र यांवर ल सदर उप कर व युत वा ह या भु मगत कर यात आले या 

असून उवर त ठकाणांचे कामकाज करणे बाक  आहे. तसेच, घरगुती वयंपाक व इतर 

वापरासाठ  तसेच, शहरातील वाढत असले या मो या माणातील दुषण रोख यासाठ  चार 

चाक  वाहनांसाठ   नैस गक वायूचा वापर कर याचा क  शासनाने मह वाकां ी उप म हाती 

घेतलेला आहे. याच माणे, शहर  भागात सी.एन.जी. चा वापर वाढवून घरगुती वापरातील 

एल.पी.जी. सलडर ा मण भागासाठ  जा तीत जा त माणात उपल ध क न दे याचे उ ी ट 

क  शासनाने नि चत केलेले आहे.  नैस गक वायू ( सी.एन.जी.) हा  एल.पी.जी. पे ा 

सुर ीत व व त अस याने व २४ तास अखंडीत पुरव याची शा वती अस याने शहरातील 

नाग रकांसाठ  याचा  उपयोग  होणार  आहे.  शहरात  अशा  कार या  नैस गक  वायूच े 

( सी.एन.जी.) भु मगत पाईपलाईन टाक याचे व पुरवठा कर याचे कामकाज महारा  नॅचरल 

गॅस ल. यांचे माफत चालू आहे.  तसेच शहरातील नाग रकांसाठ  आव यक असलेले 

दळणवळणातील एक मु य साधन, दूर वनी व मण वनी तसेच इंटरनेटची सु वधा क  
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शासनाचा उप म असलेल  भारत संचार नगम ल. यासं थेमाफत  पुर वल  जात.े तसेच, 

संर ण वभागासार या अती मह वा या वभागासाठ  देखील सदर सं थेमाफत सु वधा पुर वल  

जात.े वर ल तीनह  सं थ या याच माणे क  शासन, रा य शासन यां या व यां या 

अंगीकृत सं था तसेच इतर नमशास कय सं थ या भु मगत सेवावा ह या शहरातील 

नाग रकांसाठ  उपयु त अस याने यासाठ  महानगरपा लकेचे देखील योगदान असणे आव यक 

वाटत.े यासाठ  सदर तीनह  सं थ या भु मगत सेवावा ह या टाक यासाठ  यांना आव यक 

असणा-या र ता खोदाई परवानगीसाठ  महापा लकेमाफत आकार यात येणारे शु कात सवलत 

देणे आव यक वाटत.े  क  शासन, महारा  शासन, एम.एन.जी.एल. व शासना या इतर 

अंगीकृत सं था यांना पुणे महानगरपा लका ह ीत भू मगत केबल टाकणेसाठ  पुणे मनपाचे 

मा य र ते खोदाई शु काम ये चालू दरा या ५०% सवलत देणेस व एम.एस.ई.डी.सी.एल 

(एम.एस.ई.बी.) यांना र. .२३५०/- या दराने र ते खोदाई शु क यांचेकडील कायालयीन 

प रप क . पथ १९९३, द.१०/०७/२०१५ अ वये आकार यात येत आहेत. स यि थतीत, पंपर  

चंचवड महानगरपा लकेमाफत भु मगत सेवा वा ह या टाक यासाठ  सव शास कय / 

नमशास कय व खाजगी सं थांकडून च लत दरानुसार शु क आका न र ता खोदाईस 

परवानगी देणेत येत आहे. तथा प, वर ल माणे नमुद केलेनुसार सव शास कय/ नमशास कय 

सं थ या सेवा वा ह या शहरातील नाग रकांसाठ  उपयु त अस याने व यासाठ  

महानगरपा लकेचे देखील योगदान आव यक अस याने, पुणे महानगरपा लके या वर ल माणे 

धोरणानुसार, पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ात क  शासन, महारा  शासन, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

न घेता ) व महारा  रा य व युत  वतरण कंपनी मया. यांना र. . २३५०/- या दरान ेर ते 
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खोदाई शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबत, तसेच, सदर शासन अंगीकृत 

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

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

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

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

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

मा.साधना जाधव – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. वषय मांक १ 

ला आम या सव शवसेना सद यांचा वरोध आहे. स मा.आयु त साहेब तु हांला मी एक 

आठवण क न देतो क  माग या सवसाधारण सभेम ये या वषया संदभात सव शहरात 

खाजगी, नमशासक य, शासक य कंप यानी या शहराची पुण वाट लावलेल  आहे. एवढे मोहोळ 

उठलेल होत माग या मट ंगम ये आ ण हा वषय कशा प दतीने मंजूर झाला हे मला 

कळायला तयार नाह . या संदभात भरपूर चचा झालेल  आहे. या ठकाणी चौकशी कर याचे 

आदेश दलेले आहेत. आपण सांगीतलेल होत क , सभागृ हाम ये तो अहवाल आपण मांडू आ ण 

अशा प दतीने चुक चे काम झालेले असेलतर या अ धका-यावर कारवाई क न आ ण नेमके 

शहरात काय घडले कती कोटयावधी पयाचे नुकसान महापा लकेचे झालेले आहे. 

एमएसईबीसंदभात, शासक य सं था यां या नगर  सु वधा असतील या या संदभात  

पु या या धरतीवर नणय यायला हरकत नाह. परंत ु या खाजगी सं था या यावरती 

वष नूवष यावसाय करणार आहेत, आपण शु क नुसतं भरपाईच घेतो. जर येथे र ता खोदाई 

केल तर याची केवळ भरपाई हणून आपण ते शु क घेतो. परंतु यांना जे चार ड टची 

परवानगी आपण दलेल  आ ण याम ये शासन आ ण या सं थेचा जो करार झाला 

या याम ये नमुद केलेले आहे अशा प दतीने यावसाय ती खाजगी कंपनी करत असेलतर 

या ठकाणी वेगळया प दतीचे यावसाय शु क वषाला ि वकारणे गरजेचे आहे. कारण या 

सं था यावसाय करणार आहेत, पैसे कमावणार आहेत, आपले ेञ ते वापरणार आहेत. 

आपल  जागा त ेवापरणार आहेत. मग जर ते यावसाय करत असतीलतर अशा लोकांना केवळ 

नुकसानभरपाई घेवून परवानगी दयायची का हा मह वाचा न आहे. या यावर भरपूर उ प न 

महापा लकेला मळणार आहे. यामुळे आता स मा.नगरसेवकांनी गेले चार वषापासून मेहनत 

क न चांगला वकास केलेला आहे, डांबर करण केले आ ण शेवट या वषात अशा अपे ा या 

नगरसेवकां या उर या या यावरती नांगर फर व याचे काम या ठकाणी महानगरपा लकेनी 

केलेल आहे. सगळ शहर या ठकाणी या सं थेला परवानगी द यामुळे उ दव त झालेल आहे.  
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आज नवडणूका त डावरती आले या आहेत. आपण मोफत शौचालय लम ऐर याम ये या 

या ठकाणी झालेले नाह  या ठकाणी आपण परवानगी दलेल  आहे, जुने ेनेज लाईन काढून 

नवीन लाईन टाकले या आहेत. आज प रि थती अशी आहे क  येक लम ऐर याम ये 

आपण फ त ेनेज लाईन टाकले या आहेत पण आजतागायत कुठ याह कारे या ठकाणी  

डांबर करण झालेले नाह . नवडणूका त डवरती आले या आहेत ते हा बजेट नाह ये आ ण जर 

या ठकाणी आ ह  मागणी करत असू क  याला कुठतर   फंड उपल ध क न दया तर याला 

आपले अ धकार  अनेक कार या अडचणी नमाण करतात. असं होता कामा नये कारण 

नवडणूकाच जवळ आले या आहेत. नगरसेवकांना या ठकाणी नागर कांना त ड दयायच आहे. 

बजेटम ये तरतूद नाह ये. अशा प रि थतीत आपण सव शहरात, सव झोपडप ीम ये अशा या 

या ठकाणी प रि थती असेल या या ठकाणी ता काळ, पाऊस ये या या अगोदर सव र त े

क न यायची जबाबदार  आपल  आहे. मा या वॉडात अशी प रि थती आहे, गे या अनेक 

दवसापासून मी मागणी करतोय, संजय गांधी नगर झोपडप ीम ये सगळया ेनेजलाईन नवीन 

टाकले या आहेत आजह  या ठकाणी र त ेझाले नाह त. र यावर दगड, गोटे आलेले आहेत.  

गेल  दोन मह ने नागर क या ठकाणी सात यान ेञास सहन करतात. वारंवार मी राजन पाट ल 

साहेबांना सांगीतलेल आहे तर  आपण अशा प दतीने शासन चालत असेलतर हे 

बेजबाबदारपणाचे काम आहे. मी या ठकाणी वनंती करतो या वषयाकडे वेगळया प दतीने 

पाह याची गरज आहे. एकतर आपण या ठकाणी उ प न मळवल पा हजे. भ व याम ये  

आपले एक कारचा ञोत या ठकाणी नमाण होवू शकत.े आपण आप या नणयावरती ठाम 

राह ले पाह ज.े आम या एमएसईबी संदभातील या काह  नागर  सु वधा आहेत या सोडून 

इतर खाजगी सं थेला अशा कार या सवलती देवू नये. बाक या वाह या टाकले या आहेत 

यांना परवानगी दलेल  आहे यापुढे आता परवानगी देवू नये, अजून सु दा काम चालू आहेत. 

राञं दवस काम चालू आहेत. कुठ याह  नगरसेवकांना मा हती नसत.े फार वाईट अव था 

शहराची होणार आहे, आपण गांभीयाने ल  दले पाह ज.े केवळ जीबीम ये आपण बोलतो 

आ ण जीबी संप यानंतर अ धकार  आप या घर  जातात न आहे तसाच राहतो या यामुळे 

याचे गांभीय स मा.आयु त साहेब आपण याव एवढ च या ठकाणी मी वनंती करतो आ ण    

भ व याम ये या सगळया खाजगी कंप यांना यावसायीक शु क लागू कराव जेणेक न 

कायम व पीच उ प नाच ञोत या ठकाणी महापा लकेला मळेल एवढ च वनंती करतो आ ण 

आम या शवसेने या सव सद यांचा या वषयाला भ व यात वरोध असेल.             

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या वषया या 

अनुषंगाने  एमएसईबी केबल लाईन टाकतात ते टाकणे अतीशय गरजेच आहे. यामुळे याला 

जे शु क आकारले आहे याब ल दुमत नाह . यातून बाक या लाईन टाकाय या,  

प ने यांनी परवा या मट ंगम ये सांगीतले महापा लकेमाफत काह  ड ट तयार क न या 
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ड टमधुन या केबल  जा यासाठ  जे काह  आप याला करता येईल ते लवकरात लवकर करावे. 

आपण या परवान या द या आहेत या परवान या बंद क न ड टचे काम लवकरात लवकर 

करावे. एमएसईबी या लाईन या ठकाणी पडणार आहेत या या ठकाणचे डांबर करण होणार 

आहे तर  ते डांबर करण थांबवावे आ ण पह या लाईनी टाकून या नंतर डांबर करण करावे. 

कारण आपण डांबर करण के यानंतर लाईनी टाक यातर परत ख डे होतील आ ण इले शन या 

काळाम ये लोकांना आप याला उ तर देता येणार नाह . 

मा.अनंत को-हाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय वेळोवेळी 

ब भाग स मतीम ये पण आला होता. मागील दोन-तीन वषापासून आप या भागाम ये केबल 

टाक या या संदभात असेल, एमएसईबीचा असेल आता गॅसलाईन पण येणार आहे. नवीन 

नवीन टे नॉलॉजी येत.े नि चतपणे र ता खोदला जाणार आहे, नि चतपणे वायर  टाक या 

जाणार आहेत परंतु शासनाचे या याकडे ल  नाह  यांना उ प न दसत नाह . आपण ड ट 

उभे केलेतर दरवषाला भाडे मळेल. एमएसईबी सोडून बाक या या खाजगी कंप या आहेत 

यां यासाठ  आपण ड ट तयार करावेत. येका या घरात आज मेलची गरज लागणार आहे. 

आप याला उ प न मळेल. मा या वॉडात एकजण आला यानी र ता खोदला यावेळेला 

तुम याकडे त ार  के या, यांनी यांनी र ता खोदला यांनी परवानगी घेतलेल  होती. 

या ठकाणी खोदलेल होत या ठकाणी डांबराची प ी मा न घेतल  नंतर लगेच पंधरा दवसानी 

तीच प ी खोदल  गेल  आ ण आप या सीसीट ह वा यांनी वायर टाक यास सुरवात केल . ट 

तोच या यानंतर परत सहा मह यानी ते बुजवून घेतल परत एमएसईबीची जी ओ हरहेड 

लाईन अंडर ाऊंड करायची होती, ती आम या मागणीनुसारच यांना बोलावून घेतलेल होत 

कारण दोन तीन लाईनी ओ हरहेड राह ले या हो या. हण याचा उ ेश काय एकच ट चार 

चार वेळेस खोदला गेला, या ठकाणी आपले ड ट असतेतर आ ण याचवेळी आपण ड टसाठ  

योजना केल  असतीतर नि चतपणे याचा आप याला फायदा झाला असता. माझी वनंती 

आहे आज महापा लकेचे ञोत कमी होत चाललेले आहे. या उ ेशान आपण मासीक भाडे कसे 

मळेल, वाष क भाड कसं मळेल एकदाच घेवून थांब यापे ा जर मह याला  काह  कंप याना 

आमच ड ट वापरा व यात तुम या वायर  टाका आ ण आ हांला एवढ एवढ भाड दया असं 

केलतर नि चतपणे आप या महापा लकेचा फायदा होईल. तर  आपण याकडे चांग या 

ि टकोनातून बघाव. नि चतपणे शहर सु ंदर हावे यासाठ  य न करावा अशी मी अपे ा 

य त करतो. 

मा.सुरेश हेञे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. वषय र ता खोद याचा 

आहे. कुठ कुठ ड ट पॉसीबल आहे. १२ मी., २४ मी. ३० मी. ला दोन ड ट करावे. 

एमएसईबीची लाईन आ ण गॅसलाईन एकञ जाऊ शकणार नाह  यासाठ  दोन ड ट वेगवेगळे 

पाह जे. जागा कती घालवणार. कोणते र ते नवडणार. आम याकड ेतर श यच  नाह . येथून 
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पुढे या या ठकाणी या र यावर ड ट करणे पॉसीबल आहे या ठकाणी याचा वचार 

करणे आव यक आहे. डबल ड ट के या शवाय पयाय नाह . अ याव यक बाब आहे. 

महा वतरणाची अंडर ाऊंड केबल होणे आव यक आहे. पुव  आपण जो खच करायचो तो 

वाचतो. फोरजी ची लाईन मग ते रलाय स असो, होडाफोन असो कंवा बीएसएनएल असो 

आम या वॉडात कोणकोण या र याला याचे बॉ स उभारणार असं मला कळलं. कंवा 

कोण या र यावर केबल खोदाई होणार आहे याची मा हती भाग स मतीम ये येक 

नगरसेवकाना या र या या सोसायट म ये कंवा नकाशाम ये दयावी. बाक  ठकाणी मोठा 

र ता आहे एखादया ठकाणी २० फुटाचा आहे एखादया ठकाणी १२ च फुट आहे तो चज 

करता येईल. या माणे आ ह  सजेशन देऊ. अशा कारे कायकार  अ भयं यांनी कंवा भाग 

अ धका-यांनी भाग स मती या बैठक म ये हा वषय आ हांला सांगीतला पाह ज.े आ हांला 

मा हती दयावी, या या ठकाणी खोदाई चालू होणार आहे. याची कृपया न द यावी, ध यवाद. 

मा. नलेश बारणे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. महारा  रा य वदयूत 

वतरण, एमएनजीएल, बीएसएनएल या सवा या नगडीत गो ट  आहेत काळा माणे या 

झा याच पाह जेत. रलाय स, एअरटेल यांच ो सजर चालू आहे यांना पुणे महापा लके माणे 

तु ह  भूईभाडे का नाह  आकारत पुणे महापा लका यांना भूईभाडे आकारत.े तसं भूईभाड 

आपणह  आकारल पाह ज.े रलाय स, एअरटेल हे आताशी आप याकडे परमीशन यायला 

आलेले आहेत. व म टे लकॅट क कंपनी आहे ती कंपनी आज पाच रा यात काम करत.े यांचा 

हाजार ते बाराशे कोट चा टनवक आहे. यांनी पाच फुटाची सु दा परमीशन घेतलेल  नाह . आज 

हंजवडी सारख आयट  पाक हा व म टे लकॅट क कंपनीवर चाललेलं आहे. याच भुईभाड 

आकारल का, आज आप याला रलाय स, एअरटेल कंपनीमुळे जाग आल . ह  कंपनी आठ ते 

नऊ वष झाले यानंी साधारणपणे १५० त े२०० क.मी. या लाईन टाकले या आहेत. पर क.मी. 

ला २ लाख ७ हजार येक कंपनीला रेट आहे. एअरटेल असो, होडाफोन असो, टाटा असो, 

येक हॉटेल असो, याची आपण चौकशी करणार का याचा खुलासा करावा. अंमलबजावणी 

करायची असेलतर ते चेक कर याची मशीन असते ती मशीन दाखवत ेकुठ कुठ लाईन गे या 

आहेत त.े यातून महापा लकेचे उ प न वाढ या शवाय राहणार नाह , ध यवाद.  

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आयु त साहेब 

माग या मट ंग म ये सु दा हा वषय होता. आ ह  सगळयानी या वषयी भावना य त 

के या. या ठकाणी दोन कार या सं था काम करतात. एक शासक य आ ण एक यावसायीक 

असे दोन कार याम ये आहेत.  आप याकडे खोदाईचा जो दर आहे तो दर पुणे माणे पंपर  

चंचवडचा करावा असं तुमच हणणं होतं कारण शासक य सं थाना ती गरजेची गो ट आहे 

लोकां या हता या ि टने आप याला ते करणं गरजेच आहे हणून आम यापैक  ब-याच 

जणानी तु हांला सांगीतल ेक  पु या या दरा माणे करावे. एमएसईबी  कंवा  बीएसएनएल या 
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शासक य सं थाना ठक आहे परंतु या यावसायीक सं था आहेत यां या ब ल 

महापा लके या ि टने आप याला आपले उ प न यातुन मळवता येवू शकत.े भ व यकाळात 

उ प न मळेल याचा फायदा महापा लकेला होईल. कारण या रलाय स आ ण बाक या 

सं था काम करतात या यावसायीक ि टकोनातून करतात या यातून ते पैसे मळवतात 

यामुळे याचा आपणह  लाँगटम वचार क न या याम ये उ प न मळ व या या 

ि टकोनातून य न केले पाह जेत. आयु त साहेब हे जे काम चाललेल आहे याच कुठेतर  

लॅ नंग असल पा हजे. हे आप याकडे मागणी करतात यांनी ट याट याने मागणी केल .  

तु ह  यां याकडून पुण पंपर  चंचवड शहरात यांना कुठ कुठ या लाईन टाकाय या याचे 

तु ह  यां याकडून लॅ नंग घेतले पा हजे. यांची बैठक तुम या समवेत झाल  पाह जे आ ण 

िजथे िजथे यांना गरजेच आहे तथं तथं आपण महापा लके या वतीने ड ट देवू शकतो का, 

खोदाईला परवानगी देवू शकतो का याचा अ यास केला पा हजे. संपुण शहराचा वचार झाला 

पा हज.े कुठ कुठ आप याला ते देणे श य आहे. आता हेञे साहेब हण या माणे जे काह  

डीपी रोड मोठे आहेत या ठकाणी ड ट देणे श य आहे परंतु िजथ आपले छोटे र ते आहेत 

या ठकाणी कदा चत आप याला ड ट देता येणार नाह त. कंवा यासाठ  काय पयायी 

यव था करता येईल याचा सु दा वचार केला पा हज.े आप या महापा लका संबंधीत जी काह  

खोदाईची कामे चालतात मग ती अंडर ाऊंड ेनेजची असेल, पा याची लाईनचे असेल ती 

सगळी काम करत असताना कुठतर  सम वयाचा अभाव दरवेळेस असतोच या यामुळे 

थाप य वभाग, पाणीपुरवठा वभाग, ेनेज वभाग, वदयूत वभाग या सगळया वभागाच       

सम वयायासाठ  आ ह  वारंवार या वषयावर येकवेळेस बोलत आलेलो आहोत. र ता 

डांबर करण केला जातो यानंतर पाणीपुरवठा कंवा ेनेजलाईन खोद याची परवानगी मागीतल  

जात.े हे कुठेतर  थांबले पाह जे.  बदल या काळा माणे आपण ब-याच गो ट  बदल या आहेत 

आ ण आजून खुप बदल याची गरज आहे. याचे लॅ नंग भ व यकाळात पंपर  चंचवड 

शहरा या ि टने करावे अशी आमची आप याकडन अपे ा आहे. हे करत असताना 

भ व याम ये कंप या आप याकडे परवानगीसाठ  येणार याची एक बैठक आयोिजत क न 

आपण पुण शहराच लॅ नंग यां याकडून घेतले पाह जे. कमान आपला जो खच झालेला आहे 

तो आपला खच वसुल झाला पाह ज.े माग या काळात अनेक ठकाणी  बेकायदे शर र या काह  

ठकाणी परवानगी थोडी घेतल  आ ण जा त खोदाई केलेल  आहे यासाठ  पेनॉ ट , दंड 

आकारला पा हजे जेणेक न भ व यात या लोकांकडून अशा कारच े होणार नाह  अशी अपे ा 

य त क न थांबतो. 

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय 

रलाय सचा असेल, एमएसईबीचा असेल कंवा नवीन नवीन टे नॉलॉजी आप या समोर येणार 

आहेत यासंदभात असेल. स या आता येणा-या २०१७ च े इले शन आहे. आम या भागात  
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पुव  ेनेज लाईन, पा याची लाईन र ते खोदले असतीलतर ते दु त कर या या पाठ मागे 

आ ह  लागलेलो आहेत. माझी वनंती राह ल क  पावसाळा सु  होणार आहे. २०१७ पयत हया 

या सगळया गो ट  चालतील. आप या महानगरपा लके या वदयूत लाई स, ेनेज लाईन, 

पा याची लाईन सोडून येणा-या कंप या असतीलतर यांना स यातर  थांबावावे अशी आमची 

वनंती आहे नदान आम या भागाततर  आ ह  काम होवू देणार नाह त कारण स या आपल 

बजेट, आ ह  केलेले काम, र ता नवीन केला क  माग उखडलेल काम या यामुळे आमचे 

उप याप वाढलेले आहेत. हे तीन वषय वदयूत, पा याची लाईन, ेनेजलाईन सोडून येणा-या 

या कंपनीला थगीती ठेवावी. यां या पुण डझाईन या यात. जर र ता खोदायचा असेलतर 

थाप य वभागाने याची जबाबदार  यावी. आजजर  कुठ या लाईन द या असतीलतर 

पा ठमागे सेमडेला कंवा दुस-या तीस-या दवशी र ते करावे ह  जबाबदार  शासन कंवा 

थाप य घेणार असेलतरच आ ह  या वषयाला मंजूर  देवू अ यत: आ ह  आम या भागात 

या तीन लाई स सोडून चौथी लाईन खोदू देणार नाह त, या वषभराततर . हणून आयु त 

साहेब, माझी आप याला वनंती आहे एकतर ह  थाप य वभागाने जबाबदार  यावी. देहू-

आळंद  र ता करत असताना अ धका-यांनी ड ट टाकावे हणून हे मी वत: क न घेतलेले 

आहेत. याला कारण असं होत क  येक १०० ते १५० फुटाला तु ह  र यावर ॉसकट टाका. 

चखल , आळंद -देहू ला आपण तस केलं. ह  काळाची गरज आम या यावेळेस ल ात आल क  

उदया आ हांला काह  लाई स टाकाय या असतीलतर या लाई ससाठ  ड ट टाकणे गरजेचे 

आहे. आता जसं ता यांनी सांगीतल क  आम या भागात साडेतीन ते चार मीटरचेच र त े

आहेत या ठकाणी ड ट कुठून टाकणार. पह ल च पा याची लाईन आहे, पह ल च ेनेज लाईन 

आहे, अंडर ाऊंड ेनेज लाईन आहे. मग हे नवीन ड टस कुठून टाकणार. यालाह  लमीटेशन 

दले पाह जे क  जे १२ मी. चे रोडचे पुढे असतील जे १८ मी असतील, ज े२४ मी. चे रोड 

असतीलतर आम या भागात तर  आमचा हा नवीन भाग डे हलप होणारा आहे. नवीन र ते 

वकसीत होणारे आहेत. नाह तर परत यांना क स टं सी नेमावी लागेल. शासनाला माझी 

वनंती आहे क  जे आम या भागात नवीन र ते होणार आहेत, देहू-आळंद , थरमॅ स चौक तो   

भोसर  रोड आपण आता केलेले आहे या र याला या ठकाणी ड ट आहेत. तो र ता 

थरमॅ स चौकापु ढे कधीह  खोदला गेलेला नाह . या दवशी बनवला या दवसापासून 

आजपयत तो र ता कधी खोदला नाह . मग हे जर र ता आपण असा क  शकतो तर मग  

बाक चा र ता का क  शकत नाह त. शहरा या चांग या ि टने असे अ धकार  चांगले काम 

का क  शकत नाह त. एक र ता करतो मग दुसरा र ता का क  शकत नाह त. असे अनेक 

र ते आहेत क  जे ३० मी. चे आहेत जे १८ मी. चे आहेत. कधीह  मला दाखवा थरमॅ स चौक 

ते टे को चौक हा र ता  कधीह  कुठ याह  कामासाठ  खोदला गेलेला नाह . या ठकाणी दो ह  

बाजूने ड ट टाकलेले आहेत. यामुळे तो र ता कधीह  खोदायची गरज लागलेल  नाह . याच 



39 
 
वषयी मी देहू-आळंद  रोडला सांगीतल होतं. या ठकाणी सु दा ड ट टाका. ठेकेदाराला ए ॉ 

चाज दया हणून सांगीतल. आजह  तो देहू-आळंद  रोड खोदाईची गरज लागत नाह .  हणून 

माझी आप याला वनंती आहे क  हा जो र ता आहे व जी आता खोदाखोद ची काम चालू 

आहेत आम या भागात या तीन लाईनी सोडून आ ह  खोदू देणार नाह त. अ यत: तु हांला 

खोदायचे असेलतर र याची जबाबदार  सु दा आपण यायची. आताच सांगीतल आहे क  

एलबीट  बंद झाला बाक  उ प नाचे ञोत कमी झालेले आहेत मग यांना कुठेतर  आपण  

भाडयाने ड ट दे यास सुरवात करावी. या कंपनीकडून महापा लकेचे उ प न वाढ साठ  काह तर  

सु वात करावी. महापा लकेला आपला इ कम सोस वाढवायचा असेलतर यव थीत लॅ नंग 

क न करावे अशी माझी आप याला वनंती आहे.  

मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. माग या मट ंगला 

सगळे बरसले, कुठल ह  लाईन टाकायची नाह . परंतु यावेळेला मा.आयु तांना ध यवाद देईल. 

यांनी पु हा वषय आणलेला आहे. १९९७ ला सु  केलेले काम आपण २००८ पयत ते काम 

केलेले आहे, अंडर ाऊंड केबलच.े एमएसईबी कडून आज ज ेकाम ते क  इि छतात ते काम 

आपण १९९७ ते २००८ पयत १२५ कोट  पयाचा खच आपण वत: केलेला आहे. वत:च र ते 

दु ती आपण केल  तो खच वेगळा केला शवाय १५ ट के सुपर ह जन चाज दलेला आहे 

तोह  खच वेगळा हणजे साधारणत: २०० कोट चा आपला खच झालेला आहे. हे काम आपल 

आहे आपण आता मागे मा.माजी उपमु यमंञी अजीतदादा पवार ऊजा मंञी असताना यांनी ते 

एमएसईबीकडे ते काम सोपवले आहे आ ण हणून ते काम तर  आपण क न याव. आता जो 

वषय मांडलेला आहे याबाबत २५ ते ३० ट के यांचे काम रा हलेले असेल आ ण नवीन काह  

गाव आलेल  असतील यांच वेगळ. परंतु पुव या गावाम ये फ त २५ ते ३० ट के राह लेल 

आहे ते काम पुण क न यावे, कारण र याचे कडेला ब-याचशा ठकाणी आपण लॉक 

बस वलेले आहेत आ ण ते लॉक आपण लगेचच बसवू शकतो. अशा ठकाणी लगेच परवानगी 

दयायला हरकत नाह . दुसर हणज े टेलेक यु नकेशन या बाबततीत मी नलेश बारणे यांच 

अ भनंदन करत ेक  यांनी तु हांला वशेष अशी मा हती दलेल  आहे. अशा या कंप या 

आहेत यासाठ  काय कारवाई करा हाह  यांनी उपाय सुच वलेला आहे. अशा आ ह  

आप याला सुचना के यातर याह  तु हांला उपयु त असेच ठरेल. आता ब-याच जणांनी 

सांगीतल तोच वषय परत मी सांगत,े र ता कतीह  छोटा ं द ला असो  ७ मी. असो, ९ 

मी.असो, १२ मी. असो कंवा ३० मी. असो असो ड ट ंग करणे हे अ याव यक आहे काळाची 

गरज आहे. या वेगवेगळया कंप या येतात. आयडीया, एअरटेल, एअरसेल सगळया कंप यासाठ  

ड ट ंग र या या कडेला करणे हे अ याव यक आहे. यासाठ  आपण लॅन तयार केला 

पा हजे याच माणे आपले भाडे दारे आ थक मदतह  होणार आहे. शहराम ये ेनजेची लाईन 

कुठे आहे यानंतर पा या या लाई स कशी गेलेल  आहे. ेनेजचे तर  ते चबर असतात हणून 
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कळतेतर . पण पा याची लाईन कुठून गेलेल  आहे हे माह तीच नसत.े याचा लॅन अ हेलेबल 

आहे का, याची चौकशी जर  सट  इंिजनीअरनी केल तर  चालेल तो लॅन अनेक ठकाणचा 

अ हेलेबल नाह  आ ण यामुळे पा याचे कने शन यायचे असेलतर कंवा एखादया नवीन 

भागाला पा यासाठ  जोड दयायचा असेलतर या ठकाणी खुप मोठ  आप याला अडचण येत.े 

आता सांगीतल क  वदयूतचे ७५ ट के पयत अंडर ाऊंडची काम झालेले आहेत तर  तोह  लॅन 

आप याकडे अ हेलबेल पाह जे. तर  तोह  लॅन वदयूत वभागाकडून यावा. पाणीपुरवठा 

वभागाकडे कुठे लॅन आहेत का तेह  पहा आ ण ते एकञीत क न ठेवा आप याला मदत 

होईल. मी मा.प ने या, मा.महापौर, मा.आयु त यांनी हा वषय पु हा एकदा आणला आ ण 

आपण महारा  रा य वदयूत वतरण कंपनी या केबल अंडर ाऊंड कर यासाठ  वषय 

आणला याब ल पु हा एकदा ध यवाद देते आ ण जो दर आपण २३५०/- पये ठेवलेला आहे 

तो मंजूर करावा व इतर बाबतीत आपण जो नणय याल तो मा य आहे. मट ंग घेवून 

यांना वर त पञ दयावे एवढ च वनंती करते हणजे उरलेले काम जी अधवट आहेत ती पुण 

होतील.                                

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा ठराव आम या 

समोर आहे. एमएसईबी आ ण एमएनजीएल या दो ह  कंप याचा वषय आहे. या दो ह  

लमीटेड कंप या आहेत. आप या डॉकेटम ये असे हणलेले आहे क  स यि थतीत सदर र ते 

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

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

शासक य/ नमशास कय सं थांना (महारा  रा य वज वतरण कंपनी मयाद त वगळून) 

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

दे यात यावी. र. . ६५००/- अ धक ३०००/- हणजे ९५००/- दरा माणे आकार यात येतो. या 

दो ह  कंप याना आपण का क सेशन दयायला पाह जे. एमएसईबी आप याला कुठेह  क सेशन 

देत नाह . नागर कांना क सेशन देतात का, नाह . यांचा रेट वाढत चालला आहे. या दो ह  

कम शअल कंप या आहेत. लमीटेड कंप या आहेत ग हमट डपाटमट नाह . यामुळे या दोन 

कपं याना क सेशन दयायला नाह  पाह जे असे माझे मत आहे. आ ण क सेशन दयायचेतर  

कती. आपण  २३०० . चाज करायचा असे हणतो. हणज ेफ त ३० ट के रेट ते यां या 

क टमरला चाज करतात. दो ह  कंप या क टमरला चाज करतात यामुळे क सेशन देणे 

चुक चे आहे. याम ये ऑडीट ऑ जे शन ये याची श यता आहे. यामुळे  सवाना सरसकट रेट 

लावला पाह ज.े  हे ऑपरेट आप याला २ एमबीएस  करायला पाह जे होतं. हया कंप यानी 

फोरजी चाज केलेले आहे. ते आप याला दयायला पाह जे ते आप याला दलेल नाह. सहा 

मह ने झाले चज ग झालेल आहे.  जोपयत ऍ ीमट माणे जे आहे ते देत नाह त तोपयत पुढे 

यांना परमीशन दयायला नाह  पाह जे. याला कती वेळ लागतो. कुठे कुठे आप याला देणार. 
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हेड ऑफ सला देणार कंवा झोन ऑफ सला देणार याची सव डटे स माह ती मळाल  पा हजे. 

नाह तर तु हांला म हती आहे आप याकडे आठवण राहत नाह . माझा एक न आहे क  

कतीवेळा आपण खोदणार. पह ले एमएसईबीन े केबल टाक यासाठ  खोदले, नंतर एअरटेलने 

खोदले, नंतर रलाय सने खोदले, नंतर गॅस कंपनीने खोदले. तु ह  या सव ऑपरेटस अज 

दे यासाठ  पह यावेळेस ते जे हा आप याकडे आले यावेळेस आपण एकाच वलयाम ये 

लॉटस ठेवून आपण अरजमट करायला पाह जे होती. फॉरेनम ये रोड तयार करताना  पाच 

सहा लॉटस असतात. मग येक लॉटसमधुन येक ऑपरेटरना या यामधुन सु वधा 

देतात. रोडटेक ंग येक ऑपरेटस करत नाह . आज आम याकडे रलाय सचे काम चालू आहे, 

एअरटेल या चालू होणार आहे. रोड रपेअर ंग कोण करणार. पावसाळया या अगोदर रपेअर 

करणार का. रपेअर करणार असालतर काम सु  करा, मला ॉ लेम नाह , पण होणार नाह . 

आपले अ धकार  इतके ईजील  घेतात क  यांचे काम होवू दया, यानंतर त े हणणार पाऊस 

येणार असे हणणार. मग ते काम होत नाह त. या आथ  तु ह  एवढे करोडो पये देवून 

परमीशन देता याआथ  यांच काम झाल क  वर त महापा लकेचे काम लगेच सु  हायला 

पाह जे. मग आप याकडे टडर आहे का. पण ताबडतोब डांबर करण सरफेसींगच ेकाम हायला 

पाह जे. या याब ल सु दा तु ह  ऑडर काढायला पाह ज.े थाप य वभागाने ऑडर काढायला 

पाह जे. क सेशन दयायची गरज नाह . क सेशन हणजे १० ट के, २० ट के, २५ ट के, ७० 

ट के क सेशनला क सेशन नाह  हणत, सेम रेट असायला पाह ज.े       

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. माग या वेळेस जो 

वषय आपण तहकूब ठेवला या या बाबत या नणयासाठ  हा वषय आहे.  शासक य सेवा 

वाह याबाबतचा धोरणा मक नणय आ ण यातुन खाजगी वाह याममुळे शहराला होणारा 

ञास याबाबत चचा माग यावेळेस झालेल  होती. काह  गो ट ला पयाय हणून अनेक 

सद यांनी सुचना सु दा केले या आहेत. माझहे  दोन चार न आहेत क  ज मनी खालची 

सेवा जर चाजबल असेलतर ज मनीवरची सु दा सेवा चाजबल का नसावी. आज शहरातील 

एमएसईबीचे ओ हरहेडचे जाळे फार कमी केलेले आहे. जवळपास १० ते १५ ट के श क 

असेल. नवीन समा व ट गावात श लक असेल. यांना पण चाज नको का. ते पोल कुठले 

वापरतात, आप या महानगरपा लकेचेच वापरतात. तु ह  येक लाईटचा पोल बघा. पोलवर 

केबल आहेच. तु ह  जर खालून परवानगी दल  नाह तर ते व नह  वनापरवाना केबल 

टाकतात. दुस-या बाजूला एअरटेल असेल, होडाफोन असेल, आयडीया असेल, रलाय स 

सार या इतर कंप या असतील कंवा अजून खाजगी कंप या ाय हेट ड ट भाडयाने देतात 

असेह  आप या शहराम ये आहेत.  नलेश बारणे यांनी उ लेख केला, व म नावाची कंपनी 

आहे.  यांनी आप या शहराम ये १५० ते २०० क.मी.ची लाईन ह  वनापरवाना पयाह  न 

भरता टाकलेल  आहे व दुस-या वाह याला भाडयाने चाल व यासाठ  दलेले आहे. अनेक 
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ाय हेट केब स आप या शहरातून जातात. तु ह  दोन एमबीबीएसचे चार एमबीबीएस क न 

घेणार आहेत यामुळे महापा लकेचे भले होईल. आम या लोकांच काय भलं होणार. आपल 

शहर १०० ट के वायफाय हो यासाठ  यां याकडून सहकाय घेतल पाह जे. यां याकडून 

आप या शहरात १०० ट के वायफाय सु वधा कर यासाठ  नदान काह  हॉट पॉट जे आहेत ते 

तर  क  शकतो. १०० ट के शहर क  शकत नसलेतर  कमान र यावरचा मु य जो भाग 

आहे तो १०० ट के वायफाय या लोकांनी आप याला क न दला पाह ज.े सगळयात मह वाचा 

ॉ लेम या लॅ नंगमधलाच आहे.  क सलट सीचा वषय या ठकाणी ब-याच लोकांनी मांडलेला 

होता. मी दड ते दोन वषापुव  सट  िजनीअर या नावान व तुम या नावान पञ दलेल आहे.    

आप याला जे हा जे हा आपले बीआरट  असतील, आपले सगळे र ते असतील १२ मी. पुढ या 

एकाह  र याला एकाह  क सलटंटनी तु हांला टॉयलेटचे लॅनीगं दलेले नाह , तु हांला कुठेह  

रेन हव ट ंगचा लॅन दलेला नाह , तु हांला वृ ारोपण लॅ नंग दलेले नाह. तु ह  आज 

शहराम ये लेडीज टॉयलेट बांध यासाठ  सांगतात क  आपण ह  योजना केल , ती योजना केल . 

क सलटंटच हे काम नाह  का, एक ाय हेट ड ट टाक याच ेसु दा यां या लॅनम ये नाह .  

हे यांच काम न हतं का. २.३५ ट के काह  वषा पासून आपण यांना फ देतोय. या या 

र यावर खोदाई करायला लागेल आ ण या र याचे लॅ नंग क सलट सीने केले असलेतर 

याचा खच यां याकडून वसूल करा. यांच नयोजन काय आहे जर एखाद लॅ नंग आप याला 

दल असेलतर तर  सु दा हा र ता आप याला दोन वषानी खोदावा लागत असेलतर या या 

लॅ नंगचा काय अथ आहे. क सलटंट काय सांगतो, आपण फुटपाथ या मधला जो भाग आहे 

तो कधीह  खांदू देणार नाह . याच लॅ नंग नाह  हणत ना. शहरात आ ह  सारख ओरडतो 

एमएनजीएलवाला आला, एमएसईबीवाला आला, एअरटेलवाला आला, होडाफोनवाला आला, 

रलाय सवाला आला. तो आम या साईडचे ड ट सगळे खराब क न टाकतो. तुमचा जो 

फुटपाथचा १.२ मी.चा जो पाट आहे तो शहरातील आज खराब झाललेा आहे. एमएनजीएलच े

तु हांला सांगतो, आपण यांचेकडून पैसे भ न घेतलेले आहेत. फुटपाथ पासून १५ फुटावर 

यांची लाईन आहे. आ ह  काय करायचे. तु ह  पैसे भरले याचा अथ कुठेह  यांनी काम 

करायचे का. याला कुठेतर  आपल  दशा पाह ज.े आपल  दशा अस या शवाय होणार नाह . 

मी एमएनजीएल या सव अ धका-यांशी बोललो. परवानगी दल  याचा अथ तु ह र या या 

मधोमध खोदू शकत नाह . पयाय शोधू खालून जाता येईल, व न जाता येईल. यांचा 

ले झीबल पाईप आहे. या काह  टेि नकल गो ट  आहेत. याला आपण परवानगी द यानंतर 

आपले अ धकार  तीकडे डुकून सु दा बघत नाह त आ ण तोह  ल  देत नाह  याला काम 

उरकायच असत यामुळे कामाला ि पड ठेवतो. यामुळे आपले फुटपाथ खराब, र ते खराब 

सगळया शहराची बकाल अव था झालेल  आहे. हे होत असताना एका बाजूला पुणे शहरात 

दुस-या प दतीचे दर आकारला जातो आ ण आप याकडे तशी मागणी होत.े एमएसईबी या 
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बाबतीत दादांनी सांगीतले आहे. याचा धोरणा मक नणय फार पुव  वत: दादा मंञी असताना 

या वभागाशी झाला होता, पुणे आ ण पंपर  चंचवडम ये आप याला या सेवा वाह या 

टाकाय या आहेत याब ल एमएसईबीला थोडेसे सवलतीचे दर दया. आपल  एक माफक अपे ा 

होती क  जर आम याकडन जर तु हांला सवलतीचे दर अपे ीत असतीलतर शहरातील 

नागरांना तु ह  सवलतीचे दर आकारले पाह जेत. तो या यापे ा कदा चत कचकट कारचा 

नणय होता यामुळे तो होवू शकला नाह. हा माञ झालेला आहे, पुणे शहरात याची 

अंमलबजावणी होते ती २३००/- पये आकारणी क न र ते खोदाईला परवानगी दलेल  आहे. 

आप याह  शहरात सु दा दयायला हरकत नाह . पण एका बाजूला आपल शहर देशातल 

सगळयात चांगल शहर लॅ नंगम ये असताना जर सारखच खोदाव लागत असेलतर काय 

तुम या लॅ नंगचा फायदा आहे. आपणच गवगवा करतो माझे शहर खुप सु ंदर आहे या 

शहरातील र ते फार श त आहेत. फार चांगले आहे मग आता सारखेच जर खोदावे लागत 

असतीलतर व याला जर आपण दोन पाच वषात हजारो कोट  पये खच केला असेलतर काय 

करायच,े सारखे खोदावे लागतात. आप या क स ट सीने हे जे लॅ नंग केले त े १०० ट के 

चुक चे आहे. आज आपण उ हाळयाचे चटके बघतो, दु काळाची जाणीव होत.े शहराम ये एकह  

क सलटंट असा नाह  क  याने आप याला रेनहव ट ंग सूचवले असे झालेले नाह . आप या 

क सलटंटने काय केले, टॉम लाईनचे ३०० कोट ची योजना क शासनाकडून मंजूर क न 

आणल . चांगल  गो ट आहे, पा याचे नयोजन झाले पाह ज.े पण ते पाणी सुरळीतपणे 

समट या पाईपमधुन र याव न वाहणार पाणी आपण नद ला जोडतो. एक थबह  

ज मनीम ये झीरपत नाह . लोकां या बोअरला पाणी कसं लागेल. तुमच पाणी हणता 

ब डींगला देवू नका, इमारतीना पाणी देवू नका. यांनी परमीशन घेतलेले आहेत यांना 

टँकरने स लाय क  नका. यांनी बोअर यायला गेलेतर बोअरला पाणीच लागणार नाह . 

तुम या ज मनीत तु ह  पाणी मुर याची यव था जर केल  नाह तर तु हांला या बाक या 

यव था यांना क न दया या लागतील. एका बाजुला तु ह  असे हणणार या बांधकामाना 

पाणी देता येणार नाह . पण दुस-या बाजूला आपण  केलेले ढसाळ नयोजन दसून येत.े हे 

एकमेकाशी संबंधीत वषय नाह  परंतु आप याला एकाच छताखाल  टडर काढायची सवय 

झालेल  आहे. जेणेक न या कामात सुसूञता येत.े ह  सुसूञता जर आप याला सारखी बीघडाव 

लागत असेलतर या लोकाचंी क सलटंट हणून काम करायची लायक  नाह . जवळपास आपण 

४० ते ५० कोट  पये यांना दलेले आहेत. मग या याम ये एकाह  माणसाने ड ट सारखा 

उ लेख क  नये का. एकाह  माणसाने काँ ट ड ट असेल, पाईपींग असेल हे एकाह  माणसाने 

सुचवू नये. मह लांसाठ  टॉयलेट असेल हे एकाह  माणसान े सूचव ू नये. र या या कडेला 

वृ ारोपण असेल हे एकाह  माणसाने सुचवू नये. आपण कशासाठ  कोटयावधी पये फ 

दयायची. आप या शहराला जीआयएसची आव यकता आहे. अमृत योजनेअंतगत, माट सट   
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योजनेअंतगत या गो ट  याय या आहेत. तु ह  शहराचा जोपयत जीआयएस मॅपींग करत 

नाह त, या याम ये तु ह  खचाचे बघु नका. येक ठकाणी पैसे वाच व याचा य न 

के यास शहरात उणीवा राहणारच आहेत. आप या शहराम ये ेनेजचे चबर कती आहेत, 

लाईटचे पोल कती आहेत, लाईट या पोलच े फडर पलर  कती आहेत, एमएसईबी या केबलची 

पोझीशन काय आहे, ेनेजची काय आहे, पाणीपुरवठयाची काय आहे, याची साईज काय आहे 

याची येक खडानखडा मा हती तुम या जीआयएसवर अ हेलेबल आहे. तु ह  जर ॉपर 

जीआयएस केलातर एकदाच २० कोट  खच होतील. आता दहा वेळा आ ह  लोक ओरडतो 

पाणीपुरवठयाची लाईन कुठे. मा या इंिजनीअरची बदल  झाल  तो कुठं आहे ब डींग 

परमीशनला. याला वचारलतर साहेब, मी आता अ हेलेबल नाह  मला बघुन सांगाव लागेल. 

मला या वभागात जायला लागेल. हे एकमेकाचे तु ह  वन प काम करणार असालतर 

एकमेका या मा यत े शवाय तु हांला या र याच कंवा या प रसरातील डे हलपमटचे कामच 

करता येणार नाह  अशी प रि थती तु हांला जीआयएस आ यानंतर करता येवू शकेल. 

ेनेजवाला हणतो माझ काम नाह , पाणीपुरवठयावाला हणतो माझ काम नाह , मी नाह  

सांगणार मी नाह  नुकसानभरपाई देणार. काम असतं थाप य वभागाकड, नुकसान होत 

ेनेजवा यामुळे. जबाबदार  कोणच यायला तयार नाह . आप याकडे जर ॉपर या भागाची 

मा हती असेल, तुम या नकाशावर जर तो कती चीचा पाईप आहे, तो ेनेजचा आहे का 

पाणीपुरवठयाचा आहे का इले क केबलचा आहे का, तो ाय हेट केबलवाला आहे का ह  जर 

माह ती तु हांला र याचे काम करतांना मळाल तर आ ण येक वभागाची माह ती कंवा 

एनओसी तु हांला येक ठकाणी मळाल तर या कामा या नयोजनाम ये १०० ट के तुमची  

बचत होणार आहे. हा जर वचार आप या क सलटंटला, आप या संबं धत अ धका-यांना जर 

कळत नसेलतर या या पे ा दुसर  खंत ती काय. यामुळे माझी तु हांला वनंती आहे येथून 

पुढचे लॅ नंग, येथून पुढचे नयोजन अतीशय चांग या प दतीने हो यासाठ  या खाजगी 

वाह याना सु दा तु ह आडवू शकत नाह त. एका बाजूला तु ह  जर वचार केलातर एकटया 

एअरटेलने, एकटया होडाफोनने आ ण एकटया रलाय स यांनी आप याकड ेजवळपास ४० ते 

५० कोट  पये आप या महानगरपा लकेत भरलेले आहेत हे सु दा वस न चालणार नाह . 

यां याकडन काय चुक च होत, काय बरोबर होत हा भाग सोडून दया. याच नयंञण करणं 

आप या अ धका-यांचच काम आहे. यांनी जर ५० कोट  पयाच नुकसान केलेल असेलतर 

याच ठकाणी खचह  करणं याला नयोजन हणाव लागेल. आपले ५० कोट  जमा झाले क  

आले मा या वॉडाम ये. मी माग या वेळी तुम या बैठक ला योगायोगाने हजर होतो. मी 

सगळया वाह या या लोकांना सांगीतले, तुम या अ धका-यांनाह  सांगीतल क  यासाठ  सेपरेट 

हेड भागाम ये तु ह  करा. या या ठकाणी वाह यासाठ  खोदाई केल  जाईल याच 

ठकाणी ह  र कम खच  केल  जाईल. ती र कम खच करत असताना ह  वेळच का यावी. 
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आता इले शन आलेले आहे. १ मे नंतर डांबर करणास परवानगी देणार नाह त. तु ह  जर  

दल  आ ण नसगाने चांगल  कृपा दाखवल , पाऊस झालातर सगळीच काम ठ प. यामुळे 

आम याकडे काम कर यासाठ  एवढा एकच मह ना आहे. १५ मे पयत खोदाईचे आदेश दयावेत. 

यानंतर १५ दवसात सगळ डांबर करण संपले पाह जे. ते होत असताना ओ हरहेडचा नणय 

अंडर ाऊंडचा नणय खाजगी लोक जे तुम याकड े पैसे भरणार आहेत. यांनी शहराम ये 

अतीशय बकालपणा आणायचे व प आतापयत केले यांना नयंञीत कर यासाठ  यो य 

नयोजन हे सगळ तु हांला ये या काह  दवसात करावे लागेल. माग यावेळेस सु दा तासनतास 

याच वषयावर आपण घालवले. ज हा या सेवेची उपयु तता आप या शहराम ये नागर कांसाठ  

आहे ते समज यानंतर दादांनीह  सांगीतल क  मदत करावी लागेल. मदत कर याब ल 

कोणाचह  दुमत नाह  परंत ुएमएनजीएल सार या माणसाना जर आपण खोदाई कर यासाठ  

यांनी पह यांदा ६ हजार आम याकडून डपॉझीट घेणार आहेत उदया यांनी १० हजार 

घेतलेतर काय करायचे, तर ते घेवू नये यांना आपण कंडीशनच तशी करावी. कमान वष ते 

दोन वष आप या शहरात तर  यांनी काम करावं. याचे नयोजन सटर ग हमट ठरवतं. हे 

जर  आप याला माह ती असल तर  सु दा आपण यांना कंडीशन टाकून झाल क  यांना 

परवानगी दया काह  अडचण नाह  पण ऍ ीमट जे हा आपण करतो यावेळेला सवच 

करारनामा/अ टना आपण लागू पडतो कंवा आपण यात बसतो असे काह  नाह . जे हा बसू 

ते हा माञ तो आप याला लागू झाला पाह ज.े ऍ ीमटम ये सु दा काह  कायदे शर मु े आहेत 

हे कायदे शर मु  े याम ये घालून यांना आपण मा यता दल  पाह ज.े आप या शहरातील 

येक नागर कांना एमएनजीएल गॅस उपल ध कसा होईल हे पाह ल पाह ज.े हे होत असताना 

आतापयत २०० क.मी.ची लाईन झाल  असती, २०० हणजे काह च नाह  आप याकड 

कतीतर  हजार क.मी. ची लाईन आप या शहराम ये आहे, हणजे आप या र याचे जाळे 

आहे. मग या जाळयाकड येक ठकाणी यांना जायलाच लागणार आहे. पण आपले शहर 

कुठतर  काबन े डीट घे यासाठ  सु दा उदया या काळात पाञ होईल. शहराचे कमीत कमी 

नुकसान होवून अशा कार या वाह यांना, अशा कार या सेवाना आपण संधी दल  पाह जे. 

याबरोबरच सरकार  सेवे बरोबरच खाजगी जे लोक आप याकडे अती मण करतात, अतीरेक 

करतात याबाबतीत सु दा तु ह  धोरणा मक नणय घेवून याचंी काम होवून यांची सु दा 

सेवा शहराम येच आहे. बीएसएनएलचे फोन आपण वत: बंद केले, का तर कने ट ह ट  

नाह , ि पड नाह , हणून तु हांला होडाफोन असेल, एअरटेल असेल, रलाय स असेल जे 

आज जग से हनजी कड बघु पाहतय हणून आप याला याची गरज आहे, काळाची ती गरज 

आहे. भ व यात हे करावे लागेल परंतु त ेकरत असताना यां याकडून सु दा आप याला दोन 

पये उ प न मळू शकेल का. आम या काह  सद यांनी सुचवल आहे, मी सु दा माग यावेळेस 

हणलेल होत आपण आपले ड ट करा आ ण ते भाडयाने दयावेत. आपण हा करतोय, तो 
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करतोय असं हण यापे ा याचा आप याला काह  फायदा जर होत असेलतर तो न क च 

महानगरपा लकेनी क न यावा असं मला या ठकाणी हणावस वाटतं यामुळ आपण       

याबाबतचा नणय चांग या प दतीन ेआ ह  तर घेणारच आहोत तु हांला परवानगी देणारच 

आहोत पण याची द ता माञ या. अंडर ाऊंड, ओ हरहेड लाईन या या बाबतीत आकारले 

जाणारे भाड या या बाबतचा सु दा धोरणा मक उ लेख असावा. या सव सेवा वाह याना 

ड टब न कर यासाठ  शहरात जीआयएस णाल ची अंमलबजावणी करावी. या तीन गो ट  

मला अतीशय मह वा या वाटतात आ ण यासाठ  या धोरणाची लवकरच चांग या प दतीने 

नयमावल  तयार क न हे महापा लके या उ प नाचे ञोत हणून कामकाज कराव अशी मी 

या ठकाणी वनंती करतो, सुचना करतो आ ण थांबतो, ध यवाद.  

मा.महेशदादा लांडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या वषयासंदभात 

भरपुर चचा या सभागृ हाम ये झालेल  आहे. काह  सद यांनी ाय हेट कंपनी संदभात वेगळे 

धोरण असावे आ ण शासक य या काह  योजना आहेत याच ेसु दा वेगळे रेटस असावेत असे 

सांगीतले आहे. एमएसईबीसंदभात मी आप याला थोड यात सांगतो. पठाणताईनी सांगीतलेल 

आहे आपण वत: खच क न १९९७ ते २००८ पयत कोटयावधी पये अंडर ाऊंडसाठ  खच 

केलेले आहेत. या यानंतर ब-याचशा दवसापासून अडंर ाऊंड कर यासाठ  सगळया सद यांची 

मागणी होती हे काम आपण करावे यावेळेला त काल न आयु त मा. ीकर परदेशी साहेब 

यां याकडे नगरसेवकांनी मागणी केल . मागणी के यानंतर मा.आयु तांनी, आप या पंपर  

चंचवड महानगरपा लकानी एमएसईबीला, रा यशासनाला सांगीतले क  आम याकडील 

अंडर ाऊंडचे काम आहे ते आपण कराव, यासंदभातील जी काह  मदत लागेल ती 

महापा लकेकडून क  असे पञ यावेळेस या त काल न आयु तांनी दलेले आहे. याचा वचार 

क न यावेळेला हे काम माग  लागलेले आहे. यावेळेला आप या मागणीनुसार यांनी 

एमएसईबीने हे टडर काढले याम ये उ लेख होता क  आप या मागणीनुसार हे काम करत 

आहोत असे पञ आप याला दलेले होते यानंतर या वभागाने इं ा-२ च टडर तयार केले 

याम ये र त ेखोदाईची र कम भर याक रता कुठलाह  एमएसईबीने उ लेख केलेला न हता. 

ा-२ चे काम ठरावीक कंपनीला मळाले या कंपनीनी आप या पंपर  चंचवड महापा लकेच    

काम सु  कर यास सुरवात केल. र ताखोदाईसाठ  र कम महापा लकेनी जी काय असेल 

नयमानुसार ती मागीतल , ती मागीत यानंतर जो ठेकेदार होता तो ती र कम भ  शकत 

न हता कारण यां या टडरम ये यासंदभातील कुठल ह  अट एमएसईबीने टाकलेल  न हती. 

एमएसईबीने या यासाठ  टाकल  न हती कारण ह  महापा लकेची मागणी आहे या यानंतर हे 

काम ब-याच दवस थांबलं. या यानंतर आयु त साहेब आपण आताचे ऊजामंञी 

मा.ना.बावनकुळे साहेबांकडे यासंदभात वनंती केल  आ ण या शहराम ये २०० कोट चे काम 

-२ या मा यमातून चालू झाले.  पुणे महापा लकेनी २३००/- पये या रेटनं यायचा असं 
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यावेळेस ठरलं. या रेटनुसार यांनी परवानगी सु दा घेतले या आहेत व काह ंचे पैसे सु दा 

भरलेले आहेत. आपण  गे या मह नाभरात सव काम एमएसईबीचे थांब वलेले आहेत. मा या 

अंदाजाने ८० ट के काम ा-२ च या शहराच उरकलेले आहे व २० ट के काम राह लेले आहे. 

जे २० ट के काम राह ल ते तु ह  थांबवल, काह  ठकाणी यांनी र ते उखडून ठेवलेले आहेत. 

१५ मे ची कटऑफ डेट आहे यानंतर आपण खोदाईला परवानगी देणार नाह त. आता जे काम 

यांनी हाती घेतलेले आहे वशेषत: या र या या खोदाई या अगोदर या र याचा सव 

आप याकडे दलेला आहे. तो सव आप या अ धका-यांनी पाहू न नंतर यांना परवानगी दलेल  

आहे. हे झाले एमएसईबी वषयी. मगाशी काह  सद यांनी ाय हेट कंप याच सांगीतल माझा 

यांना वरोध आहे असं नाह  ज ेकाम काढ यासाठ  पंपर  चंचवड महापा लकेनी यांना पञ 

दलेले आहे. या कामासाठ  आपण २०० कोट  पये खच केलेले आहेत तो २०० कोट  खच 

आप यासाठ  आज ते करतात. आता शांत शतोळे यांनी सांगीतले आप या शहराम ये 

सु नयोजीतपणा, नटनेटकेपणा आला पाह जे. आज सु दा तु ह  द ल त कंवा या ामीण 

भागाम ये जावा. छोटया मोठया ग ल म ये इतक केबलच जाळं आहे, इतक  बेकार प रि थती 

आहे. काह  लोकां या घरावर वायर चटकले या आहेत. कधीह  अपघात होवू शकतो आ ण तो 

अपघात झा यानंतर या नागर काच काह  नुकसान झालतर याला जबाबदार कोण. आपण 

हणतो अंडर ाऊंड केबल झाल  पाह ज.े आम या येथे कुठला अपघात झाला नाह  पाह जे. 

हणजे हे सव जर आप याला पाह जे असेलतर आपण सु दा यांना सु वधा  द या पाह ज.े 

या सव सु वधा दे यासाठ , या या संदभात आठ मह यापुव  मंञालयाम ये मट ंग झालेल  

होती यावेळेस जसं आपण या सभागृ हाम ये बोललो होतो तसं आप याला अंडर ाऊंड केबल 

करायची आहे तर  आपण यांना काय मदत करणार या या संदभात आपल  भू मका प ट 

केल  पाह जे. ाय हेट कंपनीला कती रेट यायचा, आप या धोरणानुसार, आप या 

नयमानुसार याचे पुण अ धकार आप याला आहेत. याम ये नयमावल  तयार आहे कंवा 

अजून काय बदल करायचा तो करावा. यासंदभात आमचे काह ह  हणणे नाह . पण 

एमएसईबीचे काम थांबून अडचण नमाण झालेल  आहे. थायी स मती चेअरमन असताना मी 

वषय केलेला होता. आपण या वॉडाम ये कुठ याह  ाय हेट कंप या असो यात कंवा 

आपल  खोदाई असू दयात या ाय हेट कंप यानी  जो काह  नधी आप याकडे जमा केला ते 

पैसे याच वॉडाम ये खच केले पाह ज.े येक वेळेस आपले अ धकार  यासंदभात हेड ओपन 

क , हेड ओपन क , हेड ओपन क  हणतात. पण या हेडच नाव काय दयायचे, या 

वॉडाम ये कसे जाणार. यासंदभात भोसले साहेबांबरोबर चचा झालेल  आहे. तळवडेम ये र ते 

उखडलेले आहेत. या ठकाणचा जो नधी जमा झालेला आहे तो या हेडवर कसा जमा होईल 

याचा वचार केला पाह जे. रलाय स जर चखल म ये र ता खोदतय तर तो पैसा 

चखल म येच खच झाला पाह जे, रावेतम ये खोदतय तर  ते पैसे याच ठकाणी खच झाले 
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पाह जे. यासाठ  तु ह  वशेष असे हेड तयार करा. नुसत आपण चचतच राह लेलो आहोत.   

सगळयांची इ छा एकच आहे र ता उखडलातर तो परत नट कधी होणार. हे वचार यासाठ  

लोक या ाय हेट कंपनीवा याकड जाणार नाह त, एमएसईबीवा याकडे जाणार नाह त कंवा 

अ धकार  हणून आप याला वचारायला येणार नाह त. हे या वॉडातील लोक तनीधीला लोक 

वचारायला येणार. येक सद यांच हेच मत आल क  आपण र ते खोदाईस परवानगी या 

संबंधीत कंपनीला देतो तर या कंपनीने भरलेले पैसे तो रपेअर ंगसाठ  आपण याच ठकाणी 

वापरले पाह जेत. दड ते दोन वषापासून मी आप याला सांगतो हा पैसा याच ठकाणी खच 

हावा हणून सांगीतलेले आहे. र ते खोदाईसाठ  कुठ याह  कंपनीने अज केला, एमएसईबीने 

केला यांना परवानगी मळते यास फार वलंब हातो. वलंब झा यानंतर यांना 

पावसाळया या अगोदर ख डे बुजवायचे असतात. वलंब झा यानंतर याला चार मह ने थांबावे 

लागणार आहे. टाईमबॉ ड ठेवला पाह जे. यासंदभात जी र कम आप या महापा लकेत जमा 

होईल यासाठ  आज उदया हेड ओपन क न यावे याम ये ह  र कम जमा करा. वॉडाम ये 

हा नधी फ त याच कामासाठ  शहरात वापरला गेला पाह ज.े आप याकडे पु याची भामा-

आसखेडची पाईपलाईन चाललेल  आहे, च-होल या तेथ,े काय प रि थती आहे. तो ठेकेदार 

आप या महापा लके या अ धका-याचे ऐकत नाह . याला आपण फोन करावा, तु ह  फोन 

करावा. तो पुणे महापा लकेचा ठेकेदार आहे. ब-याचशा वेळा कांबळे साहेबांनी फोन केलेला आहे, 

आज आप या र याचे नयोजन पुणपणे व कळीत झाले आहे. लाईन वर आ ण र ता खाल  

आपला झालेला आहे. भूसंपादनमधून र कम दल  हणून तर  तथले र ते झालेले आहेत.  

गे या पावसाळयाम ये तीथ या लोकांना चांग या र यान जाता आलं. पंधरा-पंधरा, वीस-वीस 

वष पुव चे र ते तसेच होत.े तुम या मुळे तो नधी मळाला हणून र ता झालेला आहे आ ण 

या ठेकेदारांनी आज र ता उखडून टाकलेला आहे तर  याकडे ल  दयावे. आपण धोरणा म ये, 

नयमाम ये, ाय हेट कंप याना ठर वतो ते तुम या अ धकाराम ये ठरवावे यांना परवानगी 

द यानंतर यांना तु ह  टाईमबॉ ड दयावा. जेणेक न आपण जे काह  डांबर करण या यानंतर 

करणार याला पण मयादा राह ल. ब-याचशा दवस तो र ता व कळीत राहणार नाह . 

एमएसईबीला जो आपला रेट २३००/- पयाचा आहे तो करावा जेणेक न आप या शहरातील 

अंडर ाऊंड काम होतील, याची शहराला, नागर कांना गरज आहे या नमी तान मी आप याला  

अशी  वनंती करतो आ ण थांबतो. 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा जो वषय आहे 

तो माग या मट ंगला आपण चचा क न तहकूब केलेला होता तोच वषय आहे. वषयाची 

सुरवातच अशी आहे भू मगत सेवा वाह या टाक यासाठ  शासक य, नमशासक य, खाजगी 

सं थेकडून परवान या माग यासाठ  आप याकडे सदरचे लोक येतात. यांना परवानगी 

दे यासाठ  थायी स मतीने जसा दला तसा मंजूर करावा. याचे कारण असे आहे क  
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शहराम ये आता आमदारांनी सांगीतले क  एमएसईबीचे जे काम आहे त े८० ट के काम पुण 

झालेले आहे व २० ट के काम राह लेले आहे. जर २० ट के राह लेल आहे तर याच 

बायफरकेशन करा आवघड या याम ये काय आहे. २० ट याच बायफरकेशन करा क  या 

एखादया ५ ते १० ट याम ये कुठतर  खुप चांगले काम या भागाम ये झालेल असेल, मला 

नाह  वाटत २० ट याम ये काम खुप चांगले झालेले असेल परंतु जर खुप चांगल काम 

झालेल असेल तीथ तु ह  आता र ता केलेला असेलतर आ ण लगेच तु हांला खोदायचे 

असेलतर त े २० ट केच काम तु ह  चार मह या नंतर करा. परंतु या २० ट केमधल 

बायफरकेशन करा. एमएसईबीसाठ  कोणाचाह  वरोध नाह  आ ण कोणाचा असायचह  कारण 

नाह . फ त राह लेले २० ट के कामास कोणाची अडचण असेल असे वाटत नाह . ५ ते १० 

ट के काम इकडचे तीकडे झालेतर आभाळ कोसळणार असे वाटणार नाह . या या 

नगरसेवकांना वचारा तुम या वॉडाम ये एमएसईबीच काम झालय का, तु हांला पाह जे का. 

तुमच काम कुठ आडलेल आहे का तुमचा झालेला हा र ता आ ह  खोदणार आहे.        

बाक चे जे उरलेले न आहेत जस आ ह  सांगीतल क एमएनजीएलवाले यावेळेला आले मी 

तु हांला रेकॉडपुवक दाखवू शकते क  पह यांदा यांनी नागर कांकडून ३ हजार पये डपॉ झट 

घेतले, यानंतर ६ हजार केले. या यानंतर शांत शतोळे ९ हजार हणाले आहेत. मग 

यां यामुळे आपण रेट कमी कर याचे कारण काय. आ ण ते लाईन टाकताना यांना जे 

खोदायचे आहे तेवढे फुट खाल  ते जातात का. उदया काह  दुघटना झाल तर याला जबाबदार 

कोण असणार, आपले अ धकार  का नॅचरल गॅसवाले. यां या येक सोसायट म ये लाई स 

गेले या आहेत या ठकाणी ॉ लेम झालातर याला जबाबदार कोण असणार. मा या 

सहकायाना मी सांगू इि छते क  यांची लाईन घेतल  यांचा एकदा फॉम भरला, यांच 

कने शन सु  झालं क  जसे एमएसईबीच मीटर पळणार तसे तुमच ेत ेमीटर पळणार.  तु ह  

जर  कॉक बंद केलातर  तु हांला मनीमम एका सलडर एवढे बील हे येणारच आहे. तर  याचा 

खुलासा झाला पाह ज.े सु वधा लोकांना न क  पाह जेत आजह  आमच शहर चाललेलच आहे.   

यांनी कंपनी थापन केलेल  आहे यांचा तो बझनेस आहे तो करताना कुठ याह  गो ट या 

यांना सु वधा दया यात असे मला वाटत नाह . आम या नाग रकांना जर ते सु वधा देणार 

असतील, आम या नाग रकांना याचा फायदा मळणार असेलतर पुव  अशाच प दतीन े

एमआयडीसीचे पाणी देत होत.े येक ऐर याला एमआयडीसी िजथ िजथ पाणी जात न हत 

तथ तथ एमआयडीसी २४ तास पाणी दयायची. यांचा रेट कती आहे. आजह  ते पाणी देतात 

यांचा रेट कती आप या पे ा पाचपट ने जा त आहे. आपण यां याकडून घेताना पाचपट 

जा त देतो आ ण आप या नागर कांकडून कमी घेतो. मग गॅसलाईन ब ल तसेच करायचे का, 

उदया गॅसचा बझनेस करावा लागेल. यां या लाईनी वकत या नागर कांना दया. पुढ या 

२०१७ या जर नगरसेवकां या मनात आलतर क  अजून काह तर  दोन चार वषानी या 
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गॅसलाईनचा ब याबोळ होतोय पण आ ह  नागर कांना कमीटमट केल य आमचा वॉड पुण 

गॅससाठ  ऑनलाईन पाईप दारे होईल असं जर एखादयाने यां या ोशरम ये टाकलेतर या 

नगरसेवकांना फरता येणार नाह . यावेळेला महापा लकेनी तो गॅस फुकट दयायचा का. ते देता 

येणार आहे का. याचे रेट कमी करता येणार आहेत का. या लोकांना र ते खोद यासाठ   

बाक या गो ट साठ  ते लोक जेवढे पैसे भरतात तेवढा र ता केला जातो का. आपण नेहमी 

रे युलर र ता करतो या प दतीने र ता केला जातो का, या प दतीने र ता केला जात नाह .  

अनंत को-हाळे यांनी सांगीतले क  मी गॅसलाईन टाकून घेतल , र ता क न घेतला परंत ु या 

र याची वॉल ट  नुसत असं डांबर टाकतात या यावर तो रोलर फरवतात, पुढे जातात दुस-

या दवशी परत तो र ता खोदायला रकामा. हे कशासाठ  चालल आ ण कुणासाठ  चाललं.    

आज आपण सभागृ हाम ये चार पाच वेळेला पु याचे नाव काढल , मला असं वाटत नाह  

आपण पु या ब ल कधी क पेअर कराव परंतु जर आपण पु याब ल या सवा या बाबतीत 

क पेअर करायच ठरवतोतर पु या या महापौरांनी माग या मह याम ये सगळे र ते 

खोदाई या परमीशन बंद के या आहेत.  २ जून पासून पाऊस सु  होणार आहे. तु ह  १५ मे 

पयत जर खोदाईची परमीशन दल तर या यावर तु हांला डांबर टाकता यणेार आहे का. 

या या आत जर पाऊस झालातर, तु ह  देणार परमीशन. मा.महापौर ताई, मी आप याला 

न ं वनंती करते क  जे २० ट के आमदार साहेबांनी सांगीतले यां या मताशी मी सहमत 

आहे. एमएसईबीच काम िजथ चालू आहे या २० ट केम ये तु ह  बघा. ामीण भागाम ये 

िजथ ेमोठे र ते आहेत, या ठकाणी ड ट ंग करायचे आहे ते ड ट टाकून या. िजथं तु हांला 

काम करायच आहे तथं न क  करा.  मा.अजीतदादा पवार यां या उ घाटनासाठ  तु ह  मला 

सांगत होतात तु हांला मी फोटो दाख वल.े काय प रि थती होती, तु हांला उ घाटन घेता आल 

असतं का. या ठकाणी तु हांला नेल असतंतर मग काय झाल असतं. मग तु ह  डोळे झाकून 

परमीशन कशा देता, कोण या कंप या असे काम करतात, का काम करतात. मगाचा पा याचा 

न तसाच, कुठलाह  र ता बंद केला क  चालले, या यावर तुमच ल  नाह , या यावर 

तुमचा अंकूश नाह , काह च नाह . आ थापनेवरचा खच मग कशासाठ  महापा लकेचा. 

सगळयांचे तारखेला पगार होतातच नां आ ण कती आकडयानी पगार होतात मग तो खच 

कशासाठ . मा. ीकर परदेशी साहेब असताना काह  अ धका-यांचे पगार थांब वले होत.े चांग या 

कामाची आठवण परत परत येत.े मग कशासाठ  थांबवले होत.े चांगल काम झाल नाह तर 

पगार थांबलेच पाह जेत.  पु याम ये पीएमपीएमएलच चांगल काम झाल नाह तर लास-१ 

अ धका-यांचे पगार थांब वले होत.े मग हे थांबायलाच पाह ज.े या कामाचा जर आपण मोबदला 

घेत असूतर ते काम तीतकच चोख झाल पाह ज ेअसं मला वाटतं आ ण या मताशी सगळेच 

सहमत असतील. आता नलेश बारणे यांनी सांगीतलं, हणजे कुठ या युगात आ ण कुठ या 

जगात आपण वावरतो. या व मने व म केलानां आप या शहराम ये व आपण ग प 
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बसलो. हे जर नागर कांपुढे नलेश बारणे जर घेवनू गेलतेर आम यावर शंतोडे उडणार आहेत. 

ते घेवून जाणार लोकांसमोर आ ण मग आम यावर शतंोडे काय उडणार, स ताधार  प  आहे 

यांनी इतक  डोळेझाक कशी केल . आ थापनेवर पगार आ ह  घेतो का. ह  डोळेझाक का 

करता. हे सगळे होईपयत एमएसईबीला २० ट के राह ले या कामासाठ  याचा जो २३००/- चा 

रेट आहे तो आ हांला सगळयांना मंजूर आहे. हा वषय तेवढयापुरताच आ खा नाह . तेवढच 

उपसूचने दारे क न देतोत अ यत: हा वषय तहकूब आहे. या यावर सवप ीय क मट  नेमा. 

र ते कोण कती खोदतं, परवानगी कुठून कुठ घेत यात आ हांला नाव यायच नाह . नाव का 

यायची नाह  माझचे सव सहकार  आहेत. आ हांला नाव यायचे नाह . परंतु सब कॉ ॅ ट 

आहे, कुणी याव, कुणी कराव तो मु ा वेगळा आहे. या लोकांनी काम घेतलेले आहे  यांनी 

परवानगी घेतलेल  आहे, काम करणार  तीसर  फळी वेगळी आहे. यांनी काम घेतले यांनी 

मॅप माणे काम करावे. रोड या नावासकट नाह , ग ल या नावासकट पाह जे आहे. काम 

एक कडे आ ण द ल त जावुन खोदतात. या यावर सव प ीय क मट  होईल. या यावर काम 

करणा-याचंी सवाची चौकशी होईल आ ण मगच हा वषय मंजूर होईल. एमएसईबीचे २० ट के 

काम सोडून सगळयावर थगीती करावी. आमचा गॅस चालू आहे, आम या गृ ह णी रोज गॅस 

पेटवतात.  एमएसईबी सोडून सगळया गो ट वर थगीती करावी. खोदकाम कुठेह  होणार नाह . 

पेपरवा यांना आ ण नागर कांना माझ आवाहन आहे क  असं जर कोणी खोदकाम करत 

असेलतर जागेवर तेथून फोटो पेपरला, ेसला पाठवा, आयु तां या हॉटसऍपवर पाठवावा.    

याची चौकशी जोपयत होत नाह  तोपयत बाक  वषय टॉप आ ण आतापयत झाले या 

सगळयाच ंआतापयतच यांनी काम केलेले ती कती क.मी.लाईन टाकल , कोणकोण या केबल 

टाक या, कोण केबल भाडयाने देतं. कुठ या ड ट ंग मधुन या पाच-पाच केबल भाडयाने 

चालले या आहेत हे सभागृ हासमोर याव. हे थड परसनचे काम आहे. यांनी काम घेतलेले आहे  

तो जो कॉ ॅ टस आहे यांना जे फाईन करायच ेते करा, थड परसन लोकांना सु दा, कशाला 

दादागीर  क न आप या लोकांव न आप या लोकावर शंतोडे उडवून घेता. माझे सव लोक 

सदन आहेत सभागृ हातील व सभागृ हा बाहेरचे सु दा. सदन असताना अशा गो ट  क  नयेत. 

मुलगा चुकलातर याला सांगणे आपले काम आहे. आ ण हणून कोणासाठ  आपण        

काम करतो या यापे ा आपण काय काम करतो हे मह वाच आहे. सव डाटा समोर आला 

पाह जे यावेळेला हा वषय मंजूर होईल. पावसाळयात तु ह  डांबर करण क  शकणार नाह त.  

या यानंतर पाऊस तीन मह ने पडतो, चार मह ने पडतो, कधीह  पडतो या यानंतर आम या 

नवडणूका लागणार आहेत हणजे आमच तु ह  पुण भजनच करणार. हणून अजीबात हे 

खोदाईचे काम करायचे नाह . शहराम ये नागर कानंाह  आवाहन करत,े तु ह ह  आवाहन करा 

क  असं कुठ रातोरात काम होणार दसत असेलतर असं लोकांना आवाहन कराव.  पु या या 

महापौरांनी सु दा नणय घेतलेला आहे. आता पावसाळा सु  होईल, आज सु दा बाहेर पाऊस 
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पडू शकतो. हे सगळे काम थांबले गेले पाह ज ेअशी मी वनंती करत.े फ त एमएसईबीचे 

२३००/- . शु क घेवून आ हांला ऍ ी आहे. बाक  काह   नाह . 

मा.आयु त - मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. शासनाचा जो वषय आहे तो फ त शासक य 

खा यासाठ च होता आ ण आज चचा खुप झालेल  आहे. रा यशासनाच डपाटमट आहे 

एमएसईबी या यासाठ  २३००/- चा नणय घेतला. बीएसएनएल, एमएनजीएलसाठ  आमचा 

आ ह नाह . ाय हेटसाठ  आ ह  आप या समोर आलेलोच नाह . ाय हेटसाठ  जो आहे तोच 

चालू राह ल. १५ मे या पु ढे आपण तसं परमीशन देणार नाह त कारण पावसाळा त डावर 

आलेला आहे. परंतु हा ताव फ त शासक यसाठ  होता याम ये सु दा एमएसईबी आ ण 

दोन क शासना या सं था हो या. क शासना या सं थासाठ  सु दा आ ह नाह . 

एमएसईबीसाठ  वचारपुवक काय नणय याल तो पण आजच घेतला पाह ज े तर 

अंमलबजावणी होईल नाह तर तेह  थांबेल. पेशल ड टसाठ  आपण पॉल सी आणू.  

मा.आमदार साहेबांनी मु ा उपि थत केला होता क  वेगळ हेड करावे हणून. मी मा.आमदार 

साहेबांना सांगू इि छतो क  आपण येक भागासाठ  दहा-दहा कोट  पये ठेवलेले आहेत. 

यामुळे तशी अडचण येणार नाह  मी खाञी केलेल  आहे. एमएसईबी ब ल आज नणय 

झालातर बरे होईल.  

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पुण बाक चे काम 

बंद, फ त एमएसईबीसाठ  ती सु दा २० ट के िजथे काम पडीग राह लेल  आहेत ती, नवीन 

नाह  आ ण ती सु दा या वॉडातील नगरसेवकांची एनओसी घेत यानंतर काम कराव. नाह तर 

केलेला पुण फुटपाथ, र ता असं जर खोदून टाकलतर चालणार नाह . या वषयाला मी 

उपसूचना देते बाक चा वषय जसा थायीने केलेला आहे या प दतीने करावा. मा.महापौरताई 

तु ह  पुण खोदाईची काम थांबवायला सांगा. पावसाळया पुव  कुठ याह  वॉडातल काम, 

डांबर करण होणार नाह .    

मा.महेशदादा लांडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. इं ा-२ चे काम 

काह  वेळेत झाले नाह तर काह  वषानी ते काम आप याला करावे लागेल एमएसईबीच.ं ते काम 

यां या मुदतीम ये पुण झाले नाह तर यांना सु दा टडरचे लमीट दलेले आहे या 

पर एडम ये काम झाले नाह तर पु ढे हा खच पंपर  चंचवड महापा लकेला करावा लागणार 

आहे. यासाठ  २३००/- रेटने काम चालू राहू  दया. उदया कोणी आड वलेतर, पुण आपण क  

शकलो नाह तर पंपर  चंचवड शहराचे इं ा-२ चे काम थांबेल. वेळेत झाले नाह तर ते काम 

बंद होईल आ ण पुढचे बजेटम ये परत आप या महापा लकेचे पैसे खच करावे लागतील याचा 

वचार करावा. 

 



53 
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मी पुढ ल माण े

उपसुचना मांडत-े पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ात क  शासन, महारा  शासन, 

महारा  नॅचरल गॅस ल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था, नमशासक य सं था महारा  

वदयुत वतरण कंपनी मया. भारत संचार नगम ल. यांचा भू मगत सेवा वा ह या 

टाकणेसाठ  पंपर  चंचवड मनपाचे च लत र ते खोदाईस परवानगी दे याबाबतचे धोरण 

नि चत करणेची मा.आयु त यांची मागणी असल  तर  आ ण मा. थायी स मती सभेची ठराव 

मांक १५१६६ द.१७/२/२०१६ अ वये सदरचा वषय द तर  दाखल करणेची मागणी असल तर  

सदर ठरावातील सव मजकूर वगळून याऐवजी पुढ ल माणे मजकूर समा व ट क न घेणेत 

येवून ठरावास मा यता देणेत येत आहे. फ त महारा  रा य व युत वतरण कंपनी मया. 

यांना र. . २३५० या दराने शु क आका न र ते खोदाईस मा यता दे यात येत आहे.  तसेच 

येथून पुढे र यांमधून भु मगत वा ह या टाक यासाठ  मनपाकडे शासक य / नमशासक य 

तसेच खाजगी सं थेकडून खोदाई कर यापूव  या या वॉडातील नगरसद यांचा ना हरकत 

दाखला घेणे बंधनकारक कर यास मा यता दे यात येत आहे. व म टे लकॅट क या कंपनीने  

मनपाची  परवानगी न घेता २०० कलोमीटरचे ड ट तयार क न ते भाडयाने दे यात आले 

अस याचे  नदशनास आले असून याची सखोल चौकशी क न व तसा अहवाल सादर 

कर यास तसेच या खोदाई कंपनी या कामांवर ल  ठेव यासाठ  सवप ीय सद यांची क मट  

नेम यास  याच माणे मनपाने मोठे र ते करताना व गावांचा वकास करताना दो ह  बाजूस 

ड टचे नयोजन कर यास जेणेक न भ व यात र ता न खोदता वा ह या भु मगत करता 

येतील तसेच महा वतरणचे काम ८० % पूण झाले अस याने   २० %  काम कर यास मा यता 

दे यात येत आहे व हे काम १५ मे पयत पूण झा यानंतर न याने कोण याह  शासक य/ 

नमशासक य अथवा खाजगी कंपनीस खोदाईसाठ  परवानगी न दे यास मा यता दे यात येत 

आहे.       

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

मा.महापौर - फ त एमएसईबीसाठ  परमीशन दे यात यावे व बाक या कंपनीची शहरातील 

खोदाईचे काम थांबले पाह ज,े फ त उपसूचने माणे करावे, फ त उपसूचनेसह वषय मंजूर 

करणेत येत आहे.           

                  
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक -  ८४३            वषय मांक- १ 

दनांक – २०.४.२०१६            वभाग – मा.आयु त       

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

           द.२८/१२/२०१५ 

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

      ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८३० द.१८/३/२०१६     

      पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ात क  शासन, महारा  शासन, महारा  

नॅचरल गॅस ल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था, नमशासक य सं था महारा  वदयुत 

वतरण कंपनी मया. भारत संचार नगम ल. यांचा भू मगत सेवा वा ह या टाकणेसाठ  पंपर  

चंचवड मनपाचे च लत र ते खोदाईस परवानगी दे याबाबतचे धोरण नि चत करणेची 

मा.आयु त यांची मागणी असल  तर  आ ण मा. थायी स मती सभेची ठराव मांक १५१६६ 

द.१७/२/२०१६ अ वये सदरचा वषय द तर  दाखल करणेची मागणी असल तर  सदर 

ठरावातील सव मजकूर वगळून याऐवजी पुढ ल माणे मजकूर समा व ट क न घेणेत येवून 

ठरावास मा यता देणेत येत आहे. फ त महारा  रा य व युत वतरण कंपनी मया. यांना 

र. . २३५० या दराने शु क आका न र ते खोदाईस मा यता दे यात येत आहे. तसेच येथून 

पु ढे र यांमधून भु मगत वा ह या टाक यासाठ  मनपाकडे शासक य / नमशासक य तसेच 

खाजगी सं थेकडून खोदाई कर यापूव  या या वॉडातील नगरसद यांचा ना हरकत दाखला 

घेणे बंधनकारक कर यास मा यता दे यात येत आहे.  व म टे लकॅट क या कंपनीने  मनपाची  

परवानगी न घेता २०० कलोमीटरचे ड ट तयार क न ते भाडयाने दे यात आले अस याचे  

नदशनास आले असून याची सखोल चौकशी क न व तसा अहवाल सादर कर यास तसेच या 

खोदाई कंपनी या कामांवर ल  ठेव यासाठ  सवप ीय सद यांची क मट  नेम यास  

याच माणे मनपाने मोठे र ते करताना व गावांचा वकास करताना  दो ह  बाजूस ड टचे 

नयोजन कर यास  जेणेक न भ व यात र ता न खोदता वा ह या भु मगत करता येतील 

तसेच महा वतरणचे काम ८० % पूण झाले अस याने   २० %  काम कर यास मा यता दे यात 

येत आहे. व हे काम १५ मे पयत पूण झा यानंतर न याने कोण याह  शासक य/ नमशासक य 

अथवा खाजगी कंपनीस खोदाईसाठ  परवानगी न दे यास मा यता दे यात येत आहे.    

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमत मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

        ----- 
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मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े   
                                           
ठराव मांक -  ८४४              वषय मांक- २ 

दनांक – २०.४.२०१६              वभाग – मा.आयु त      

  

         संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक     

                  .मातं व/अमृत/२/का व/५२/२०१६ द.३१/३/२०१६  

          २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१५९४४ द.५.०४.२०१६ 

  क  शासन पुर कृत अमृत अ भयान अंतगत मंजुर क पा या अनुषंगाने               

अ भयाना या व तीय आकृ तीबंधानुसार महापा लकेचा व: ह सा उभा करणेस               

मा यतेकामी सोबतचे प  अ मधील अ. .१ ते ५ क पांना यांचे नावासमोर नमुद 

केले माणे एकूण रकमेस अंदाजप कय मा यता मळणेस याच माणे अ) पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेचा सेवा तर सुधारणा आराखडा (SLIP) प  अ येथे दश वणेत आले या 

क पास शास कय मा यता. ब) अमृत अ भयानांतगत क  शासनाने नि चत केले या 

सोबतचे प  ब मधील सुधारणांची अंमलबजावणी कर यास मा यता क) अमृत 

अ भयानांतगत मंजूर क पा या अनुषंगाने अ भयाना या व तीय आकृतीबंधानुसार 

महापा लकेचा व: ह सा उभा करणेस मा यता मळणेकामी सदर या क पांची व सुधारणांची 

अंमलबजावणी करणेस तसेच आव यक ती तरतूद (मनपा ह सा उभा करणे) करणेचे अ धकार 

मा.आयु त यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.मंदा कनी ठाकरे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमत मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

         ----- 

 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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                वषय मांक- ३ 

दनांक – २०.४.२०१६              वभाग – मा.आयु त   

    

           संदभ :- १) मा.सुमन नेटके, मा.वैशाल  जवळकर यांचा ताव. 
               २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१५९५१ द.५.०४.२०१६ 

 पंपर  चंचवड शहरातील व वध धम पंथाचे लोकांचे पंपर  चंचवड शहरांतगत असणा-

या मशानभूमी व दफनभूमीम ये सव ध मय व पंथां या अं यसं कारासाठ  खचाची जबाबदार  

मनपाने ि वका न याकामी यो य ती आ थक मदत मनपातफ दे यास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.मंदा कनी ठाकरे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा जो वषय आहे 

तो आपण पयावरणाला पुरक अशा प दतीने हा वषय करतो. या याम ये गॅस दाह नी असेल, 

वदयुत दाह नी असेल आ ण िजथे काह  समाजाम ये लंगायत समाज असेल, मुि लम समाज 

असेल, चन समाज असेल यां यासाठ  जे दफनभूमी आहे ती खोद यासाठ  जर 

कॉप रेशननी नधी दयावा. बाक  खुप शहराम ये या यासाठ  नधी आहे ते खोदकाम क  

दे यासाठ  जो नधी आहे तो देता येतो. हा सद य ताव आहे पण सद य ताव 

असलातर  आपण गॅसदाह नी आ ण वदयूत दाह नी  देतोच आहेत. फ त या या सोबत हा 

जो वषय आलेला आहे यांना याम ये दफन करतात या दफनभूमीसाठ  सु दा खोदकामाच 

टडर काढाव आ ण या प दतीने यांना मदत करावी. या यापुढे जाऊन मी असंह  सांगेल क  

खुप ठकाणी आप या या बसेस असतात हया बसेस सु दा आपण लोकांना देतो, खुप 

शहराम ये केलेलं आहे. आपण आज सहा भागाम ये दोन दोन कोट या गॅसदाह नी करणार 

आहोत. या लोकांची “पु पक” वाहनाची डमांड असेलतर यांना सु दा मदत केल  गेल  

पाह जे. तसेच वायसीएमम ये सु दा अशी काह  बेवारस लोकां यासाठ  सु दा या संदभात काह  

मदत लागत असेलतर मग यांना कापड पुरवणे असेल वगैरे. कारण म यंतर  एका पेपरम ये 

आलेल होतं क  ढंपरम ये ती बेवारस ेत टाकलेल  होती आ ण ती अं यसं कारासाठ  चालल  

होती. बेवारस लोकां यासाठ  जी सु वधा आहे मग या यासाठ  ऍ युल स असेल, 

या यासाठ  कापड असेल, बाक या काह  सु वधा लागत असतीलतर या सु दा सु वधा या 

वषयाला ध न दे यात या यात.                      

मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- पंपर  चंचवड शहरातील व वध धम पंथाचे लोकांचे 

पंपर  चंचवड शहरांतगत असणा-या मशानभूमी व दफनभूमीम ये मुि लम, लंगायत, जैन, 
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चन आद  ध मय व पंथां या अं यसं कारासाठ  खचाची जबाबदार  मनपाने ि वका न 

याकामी यो य ती आ थक मदत मनपातफ दे यास तसेच शहराम ये बेवारस मृतदेहास 

उ तरणीय तपासणीनंतर पयावरणपूरक अं य वधीस येणा-या सव खचास मा यता देणेत यावी.  

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक - ८४५                                        वषय मांक- ३ 

दनांक – २०.४.२०१६              वभाग – मा.आयु त   

    

           संदभ :- १) मा.सुमन नेटके, मा.वैशाल  जवळकर यांचा ताव. 

               २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१५९५१ द.५.०४.२०१६ 

       पंपर  चंचवड शहरातील व वध धम पंथाचे लोकांचे पंपर  चंचवड शहरांतगत 

असणा-या  मशानभूमी व दफनभूमीम ये सव धमय व पंथां या अं यसं कारासाठ  खचाची 

जबाबदार  मनपाने ि वका न याकामी यो य ती आ थक मदत मनपातफ दे यास व याकामी 

येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड शहरातील व वध धम 

पंथाचे लोकांचे पंपर  चंचवड शहरांतगत असणा-या मशानभूमी व दफनभूमीम ये मुि लम, 

लंगायत, जैन, चन आद  ध मय व पंथां या अं यसं कारासाठ  खचाची जबाबदार  मनपाने 

ि वका न याकामी यो य ती आ थक मदत मनपातफ दे यास तसेच शहराम ये बेवारस 

मृतदेहास उ तरणीय तपासणीनंतर पयावरणपूरक अं य वधीस येणा-या सव खचास मा यता 

देणेत येत आहे.    

अनुकूल- ८१        तकूल – ० 

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

        ----- 

                                (सभागृ हात ग धळ) 

मा.अनुराधा गोफणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े            

                                      वषय मांक- ४ 

दनांक – २०.४.२०१६              वभाग – मा.आयु त   

    संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/२/का व/१५५/२०१६,  

                  द.०९/०२/२०१६ 

             २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६१ द.१.०४.२०१६ 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ाम ये जा हरात फलक उभा न जा हराती 

के या जातात यावर महानगरपा लकेमाफत जा हरात कर, परवाना फ  व जा हरात फलक 
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म.न.पा जागेत अस यास जागाभाडे आकारणी करणेत येऊन परवाना दला जातो.  वर लपैक  

परवाना फ ची आकारणी महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३८६ नुसार कर यात 

येत आहे.  कलम ३८६ नुसार आकार यात येणारे परवाना फ चे दर नि चत करताना मा. वधी 

स मतीमाफत मा. महापा लका सभेची  मा यता घेणे आव यक  आहे.   मागील  वषाचे दर नि चत 

कर यासाठ  या वभागाने दनांक ८/०१/२०१४ रोजी महापा लका सभेकडे वधी स मती माफत 

ताव सादर केला होता. मा. वधी स मती सभेने तावासोबतचे प र श टा माणे दरवाढ 

करणेस मा यता दल  होती. मा  दर यान या काळात वधानसभा साव क नवडणूक 

आचारसं हता कालावधीमुळे मा. महापा लका सभेने ठराव मांक ५१३ दनांक ५/७/२०१४ अ वये 

सदरचा वषय द तर  दाखल करणेत आलेला आहे. यामुळे परवाना फ चे दर सन. २०१३-२०१४ 

माणेच सन २०१४-१५ साठ  कायम ठेव यात आले आहेत.  चालु वष  परवाना फचे दरात १५% 

वाढ केलेल  अस याने म.न.पा. उ प न वाढ या ट ने सन.२०१६-२०१७ साठ  ठरा वक चौक 

वगळता अ य सवसाधारण ठकाणी परवाना फ चे वाढ करावी असे मत आहे. याबाबत पुणे 

म.न.पा. कडून तवष  र. . २२२/- त चौ. फूट या माणे फ  आकार यात येते. याचा 

मा सक दर . १८.५० इतका येत असून या तुलनेत प ंपर  चंचवड महानगरपा लके या 

जा हरात कर व परवाना फ  याचा त चौ. फूट त महा एक त दर र. . ७.८० इतका 

आहे. तो पुणे म.न.पा. पे ा खूपच कमी आहे. सबब परवाना फ चे दरात सन २०१५-१६ पे ा 

ठरा वक चौक वगळता अ य  वाढ करावी असे मत आहे. मा  आकारणी म धल ि ल टता 

कमी क न हशोबात सोपेपणा ये याचे हेतुने याम धल ट पे कमी क न सोबत या प र श ट 

‘अ’  म ये  दश वले माणे दराचे ट पे नि चत क न निजक या पुढ या र कमेत पुणाक त 

क न  वाढ कर यात यावी अशी शफारस आहे. उ प न वाढ या ि टने महानगरपा लकेने 

शहरातील जा त वदळी या मह वा या एकूण. १० चौकाम ये जा हरातीचे ह क न वदे वारे 

१/४/२०१२ त.े ३१/३/२०१४  या काळात जा हरात सं थेस दलेले होत.े याम ये ती चौरस फुट 

ती महा र. . २४ ते र. . ३० जा हरात कर व परवाना फ  चे एक त दर ा त झालेले 

होत.े ह बाब वचारात घेता सदर न वदा चौकाम ये अ य े ापे ा जा हरातदाराकडून 

ाधा य माने व वाढ व दराने मागणी आहे, हे दसून येत.े तसेच या चौका शवाय याच 

े ात या अ य मह वाचे चौकाचा समावेश याम ये करता येईल. एकूण १२ शफारस केले या 

चौकांची याद  सोबत या प र श ट ‘ब’  म ये दश वल  आहे. सदर चौकात जा हरात 

स द साठ  ा त दरामुळे जा हरातीचा सदर चौकातील जा हरात स द साठ चे बाजारभाव 

ा त झालेले आहेत.  वर ल बाब वचारात घेता व म.न.पा.चे आ थक हत वचारात घेऊन 

न वदेम ये ा त झाले या दरामधील सवात जा त दर या चौकात ा त झाले आहेत या 

दरानुसार अ य सव ता वत चौकात दरांची आकारणी करता येईल असे वाटत.े तथापी सदरचे 

दर हे ४ वषापूव  ा त झाले आहेत. ह  बाब वचारात घऊेन वर ल चौकात ा त झाले या 
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अ धक तम र. .२८/- त महा दरानुसार परवाना फ  सव चौकात आकारणी करावी अशी 

शफारस आहे. यासाठ  वर ल सव चौकाचे े  घो षत क न (झो नंग) सदर चौकाम ये 

स द होणा-या जा हरातींना वर ल माणे परवाना फ  चे दर लागू करणेत येतील. चौकातील 

जा हरात े  हणजे चौकाचे समारेषेपासून सव दशांनी ५० मटर अंतराचे आत चौकामधून 

ट पथास येणारे (चौक स मुख) सव कारचे जा हरात फलक (खु या जागेवर ल, इमारतीवर ल, 

इमारतीचे ग चीवर ल, इ याद ) या सवाना हे दर लागू कर याची शफारस आहे.  उपरो त बाबी 

वचारात घेऊन महानगरपा लकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने जा हरातीचे दरात 

प र श ठ ‘अ’ माणे सव साधारण े ासाठ  परवाना फ चे दर तावीत केले आहेत. तसेच 

व श ट चौकांची याद  प र श ट ‘ब’ म ये नमूद केले माणे परवाना फ चे दर मा.आयु त यांनी 

ता वत केले असले तर  सव ठकाण या जा हरात फलकासाठ चे परवाना फ  चे सन २०१५-

१६ साठ  नि चत केलेले दर हे सन २०१६-१७ साठ  कायम करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.आशा सुपे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ८४६                                        वषय मांक- ४ 

दनांक – २०.४.२०१६              वभाग – मा.आयु त   
 

    संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/२/का व/१५५/२०१६,  

                  द.०९/०२/२०१६ 

             २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६१ द.१.०४.२०१६ 
 

         वषय मांक ४ चा वचार पुढल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ----- 
     
मा.अनुराधा गोफणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े     
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                                      वषय मांक- ५ 

दनांक – २०.४.२०१६              वभाग – मा.आयु त   

             संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/२/का व/१५३/२०१६,  

                      द.०९/०२/२०१६ 

              २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६२ द.१.०४.२०१६ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे आकाश च ह व परवाना वभागामाफत महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार उदयोगधंदा, यवसाय, साठा 

परवाने दे यात येतात.  

            स यि थतीत या वभागामाफत दे यात आले या एकूण परवा यांची सं या द. 

३०/११/२०१४ अखेर ६१३९  एवढ  आहे व सन २०१५-२०१६ मधील माहे नो हबर २०१५ अखेर 

मळालेले एकूण उ प न र. . १५,८४,४५६/- ( अ र  र. .पंधरा लाख    चौ-याऐंशी हजार चारशे 

छप न फ त) एवढे आहे.  

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३८६ च ेतरतुद स आधीन राहू न त 

वष  परवाना फ चे दर नि चत कर यात येतात यानुसार सन २०१६-१७ साठ ह  ते नि चत 

करणे आव यक आहे.    

           सन २०१३-२०१४ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  नि चत करताना सन 

२०१२-२०१३ चे दरात १०% वाढ केलेल  आहे. ह  बाब वचारात घेता सन २०१४-२०१५ साठ  

कोणतीह  फ  वाढ न करता सन २०१३-२०१४ चे दर कायम ठेव यात आले आहेत. सन २०१५-

२०१६ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  नि चत करताना सन २०१४-२०१५ चे दरात 

१०% वाढ केलेल  आहे. महारा  शासनाने प रप क मांक पीसीसी-३०१५/ . .७५(१)/न व-२२ 

दनांक २४/४/२०१५ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३ म ये 

महानगरपा लके या अ धका रतेतील महारा  औ यो गक वकास महामंडळा दारे अ धसू चत 

केले या े ाम ये कारखाने, कमशाळा कंवा कामा या जागे या बाबतीत अशा परवानगीची 

आव यकता असणार नाह  अशी सुधारणा केलेल  आहे. यामुळे एम.आय.डी.सी. े ातील 

उ योगांना यापुढे म.न.पा. परवाने देता येणार नाह त.  तसेच म.न.पा.च े उ प नाचे मुख 

साधन एल.बी.ट . हे शासनाने र  केलेने म.न.पा. उ प न वाढ व यासाठ  सन २०१६-१७ साठ  

च लत सन २०१५-१६ दराम ये २०% दरवाढ उपरो त यवसाय व साठा परवा यासाठ  करणेत 

यावी. तसेच उ योगधंदा परवा यासाठ  प  अ माणे परवाना फ  असे सूच व यात येत आहे. 

यानुसार सन २०१६-१७ साठ  ता वत दर दश वणारे, उ योगधंदा परवाना फ  साठ  प  - 

अ, यवसाय परवाना फ  साठ  प  - ब व साठा परवाना फ  साठ  प  - क सोबत सादर 

केले माणे मा.आयु त यांनी ता वत केले असले तर  उ योगधंदा परवाना, यवसाय परवाना 
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व साठा परवाना फ  चे सन २०१५-१६ साठ  नि चत केलेले दर हे सन २०१६-१७ साठ  कायम 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.आशा सुपे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ८४७                                        वषय मांक- ५ 

दनांक – २०.४.२०१६              वभाग – मा.आयु त   

        संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/२/का व/१५३/२०१६,  

                  द.०९/०२/२०१६ 

          २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६२ द.१.०४.२०१६ 
 
        वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
        अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ----- 
     
मा.अनुराधा गोफणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े                    

   

                                      वषय मांक- ६ 

दनांक – २०.४.२०१६              वभाग – मा.आयु त   

 

            संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/७/का व/६१/२०१६,  

                     द.१२/०२/२०१६ 

             २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६३ द.१.०४.२०१६ 
 

 पंपर  चंचवड महानगरपालकेने मु ंबई ां तक अ ध नयम 1949 चे कलम 454 सह 

457 (3) मधील तरतुद  नुसार महानगरपा लकेस नेमणुक चे अ धकार असले या जागांसाठ  

आव यक असेलेल  शै णीक पा तेबाबतचे “ पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व 

सेवांचे वग करण) नयम  2010” नयम तयार केलेले होत.े  यांस मा.महापा लका सभा ठराव 

मांक 1113 दनांक 18/03/2011 अ वये मा यता दे यात आलेल  आहे. सदर नयमांचा मसुदां 

प  मांक शा/1अ/का व/533/2011 दनांक 02/05/2011 या नोट सा वये स द  क न हरकती 

माग व यात आ या हो या. या नुसार एकुण 162 हरकती व सुचना ा त झा या आहेत. सदर 
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हरकती बाबत  वचार होउन सदरचे नयम अं तम मंजुर साठ  दनांक 17/10/2013 अ वये मा. 

वधी स मतीकडे सादर कर यात आले होत.े तथापी शासन नणय मांक : एमसीओ 

2014/ . .153/न व 14 द. 01 स टबर  2014 अ वये महानगरपा लकांचे सुधार त वग करण 

कर यात आले असुन यानुसार “ पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा समावेश “ब” वगात झा याने 

या माणे आकृतीबंधासह सेवा वेश नयम “ब”  वग पुणे महानगरपा लके या मंजूर सेवा 

वेश नयमा या नमु याम ये तयार क न सादर कर या या सुचना मा. शासनाकडुन सुचना 

दले या आहे. यामुळे प  मांक शा/7/का व/621/2014 द. 01/09/2014 अ वये सदर ल 

ताव दु तीकामी मा. वधी स मती कडुन मागे घे यात आला आहे. पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम  2010 हे अ धकार /कमचार  

यां या ेणी/गट नहाय तयार कर यात आले होत.े तथा प पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम  2016 हे  ा त हरकती वर ल अ भ ायासह 

वभागा या आकृतीबंधाचा समावेश क न तयार कर यात आलेले आहेत.  सदरचे नयम 

प र श ट 1 ते 3, येक वभागाची पद नहाय मंजुर पदांची मा हती व  ता वत आकृतीबंध 

यासह सादर कर यात आले आहेत.  “ पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व 

सेवांचे वग करण) नयम  2010”  आता पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा ( सेवा वेश व 

सेवांचे वग करण) नयम  2016 मधील प र श ट 1 ते 3 (सेवा भरती करतांना अनुसरावयाची 

कायप दती अ धकार  व  कमचा-यां या पदांसाठ  शै णीक व इतर अहता,  अ धकार  व 

कमचार  यांसाठ  वभागीय प र ा नयम), वभाग नहाय ता वत आकृतीबंध यांस महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम कलम ४५४ सह ४५७ (३) अ वये मा यता देणेची मा.आयु त 

यांची मागणी असल  तर  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत  आकृतीबंधातील       

“ प  अ ेड पे” याम ये खाल  नमुद केले माणे ेड पे चा समावेश क न यास एक तपणे 

मा यता देणेत येत आहे.  
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पञ “अ” 
नवीन नमाण करावयाची पदे/ ेड प े 

गट “अ” 
 

अ. . पदनाम नवीन आव यक 
पद सं या 

वेतन ेणी ेड  पे 

१ अ त र त आयु त ----- १५६००-३९१०० ७९०० 
२ शहर अ भयंता ----- १५६००-३९१०० ७९०० 
३ सह आयु त ----- १५६००-३९१०० ७६०० 
४ मु य मा हती व तं ान अ धकार ---- १५६००-३९१०० ७६०० 
५ मु य अि नशमन अ धकार  ----- १५६००-३९१०० ७६०० 
६ वकास अ भयंता, दुरसंचार --- १५६००-३९१०० ७६०० 
७ नगरस चव ----- १५६००-३९१०० ६९०० 
८ चफ के म ट ----- १५६००-३९१०० ६६०० 
९ मु य पशुसंवधन अ धकार ---- १५६००-३९१०० ६६०० 
१० मु य सुर ा अ धकार ------ १५६००-३९१०० ६६०० 
११ मा हती व तं ान अ धकार  ----- १५६००-३९१०० ६६०० 
१२ उपमु य अि नशमन अ धकार  ----- १५६००-३९१०० ६६०० 
१३ मु य समाज वकास अ धकार  ---- १५६००-३९१०० ६६०० 

 
 
 



64 
 

 
पञ “अ”  

नवीन नमाण करावयाची पदे  
गट “ब” 

१ कॉ युटर ो ामर ----- १५६००-३९१०० ५४०० 
२ डा अ धकार  ------ ९३००-३४८०० ५४०० 
३ मु य गाळणी न र क ----- ९३००-३४८०० ५४०० 
४ वभागीय अि नशमन अ धकार  

( ड ह जनल फायर ऑफ सर) 
----- ९३००-३४८०० ४८०० 

५ व र ठ दुरसंचार अ धकार ---- ९३००-३४८०० ४८०० 
६ डा पयवे क ----- ९३००-३४८०० ४६०० 
७ सहा यक वभागीय अि नशमन 

अ धकार (अ स टंट ड ह जनल फायर 
ऑफ सर) 

----- ९३००-३४८०० ४६०० 

८ क न ठ दुरसंचार अ धकार  (दुर वनी) ---- ९३००-३४८०० ४६०० 
पञ “अ”  

ेड पे व नवीन नमाण करावयाची पदे  
गट “क” 

अ. . पदनाम नवीन आव यक 
पद सं या 

वेतन ेणी ेड पे 

१ अि नशमन क  अ धकार  ( टेशन 
युट  ऑफ सर) 

----- ९३००-३४८०० ४४०० 
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२ दुर वनी पयवे क ----- ९३००-३४८०० ४४०० 
३ सहा यक अि नशमन क  अ धकार  

(अ स टंट टेशन युट  ऑफ सर) 
----- ९३००-३४८०० ४१०० 

४ चालक तथा यं  चालक / ाय हर 
ऑपरेटर (फायर इंिजन ाय हर) 

----- ५२००-२०२०० ३१०० 

५ ल डंग फाय़रमन ----- ५२००-२०२०० २८०० 
६ फायरमन ---- ५२००-२०२०० २४०० 

 
 वर ल माणे नवीन वेतन ेणी व मंजूर पदांचे सुधा रत वेतन ेणीस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापा लका सभे या 
मा यतेनंतर मुळ तावात आव यक ते बदल क न ताव शासनाकडे पाठ व यास मा यता दे यात येत आहे तसेच -   
    

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम-२०१६ अंतगत खाल ल माणे नवीन पद न मती, संवग, पदनाम/पदांची 
सं या/वेतन ेणी, नेमणूक ची प दत व ट केवार , नेमणूक कर ता अहता व नेमणूक या प दती तयार कर यात यावी.   

    
अ. . संवग पदनाम / पदांची 

सं या / वेतन ेणी 
नेमणुक ची 

प दत व ट केवार  
नेमणुक क रता अहता व नेमणुक या प दती  

१ शासक य सेवा 
गट-अ 

वशेष अ धकार  
पद-१ 

१५६००-३९१०० ेड पे 
६६०० 

पदो नतीने १००% १) मा यता ा त व यापीठाकडील कोण याह  शाखेची पदवी 
२) प का रता व जनसं ापन (Journalism & Mass Communication) या 

वषयातील पदवी/पदवीका प र ा उत ण 
३) महानगरपा लका आ थापनेवर ल मा हती व जनसंपक अ धकार  या 

संवगातील ३ वषाचा अनुभव आव यक. 
२ तां क सेवा  

गट – अ 
कायकार  अ भयंता 

(दूरसंचार) 
पदो नती १००% महानगरपा लका अ थापनेवर ल उपअ भयंता (दूरसंचार) पदावर ल पदवीधारक 

अस यास कमान 3 वषाचा अनुभव आ ण पद वकाधारक अस यास कमान 5 



66 
 

पद-१ 
१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० 

वषाचा अनुभव असणा-या अ धका-यांमधून सेवा ये ठतेचा वचार क न (सदर 

पदाम ये वायरलेस इनचाज पदाचे समायोजन क न र त झा यानंतर या पदासाठ ) 

३ तां क सेवा  
गट - ब  

व र ठ दूरसंचार 
अ धकार  

पद-१ 
९३००-३४८०० ेड पे ४८०० 

पदो नती १००% १) क न ठ दूरसंचार अ धकार  या पदावर  कमान ५ वषाचा अनुभव.  

४ तां क सेवा  
गट - क 

क न ठ दूरसंचार अ धकार 
(दूर वनी) पद-१ 
९३००-३४८०० ेड पे ४६०० 

पदो नती १००% १)  दुर वनी पयवे क या पदावर  कमान ३ वषाचा अनुभव.  

५ तां क सेवा  
गट – ब 

मु यगाळणी नर क 
पद – १ 

९३००-३४८०० ेड पे ५४०० 

पदो नती १००% १) मा यता ा त व यापीठाकडील शा  शाखेचा रसायनशा  वषय घेऊन 
उ तीण झालेला पदवीधर 

२) पाणी पुरवठा क ातील म शन व उपकरणे हाताळ याचा कमान एक वषाचा 
अनुभव अस यास ाधा य 

६ शासक य सेवा 
गट-ब 

कु ती कोच 
पद-१ 

९३००-३४८०० ेड पे ४६०० 

पदो नती १००% १) बी.ए.,बी.एड. ( फिजकल), एन.आय.एस. (कु ती खेळ) 
२) महापा लका आ थापनेवर ल ७ वषाचा अनुभव आव यक 
३) महापा लके या अहताधारक कमचा-यां या एक त सेवा ये ठते या अ धन 

७ वै यक य सेवा  
 गट-ब 

सहा यक आरो य 
अ धकार  (दंत)  पद-१ 
९३००-३४८०० ेड पे ५४०० 

पदो नती १००% मा यता ा त व यापीठाकडील B.D.S. पदवी, मा यता ा त व यापीठाकडील MDS 

ह पद यु तर पदवी व ३ वष कामकाजाचा अनुभव व इं डयन डटल क ि सल कडील 

रिज टेशन आव यक असाव.े  

८ तां क सेवा   

गट-ब 
उप ाचाय (आयट आय) 

पद- १ 
१५६००-३९१०० ेड प े५४०० 

 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१) मा यता ा त व यापीठाची यां क / व युत अ भयां क  शाखेची पदवी अथवा 
ए.एम.आय.ई अ व ब प र ा उ तीण 

२) उ च व तं श ण वभागा या अ धप याखाल ल तां क श ण सं थेमधील 

कमान गट नदेशक पदावर ल अ यापनाचा अथवा शासक य/ नमशासक य 
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उ योगातील अथवा सं थकेडील पयवे क य पदाचा ३ वषाचा अनुभव आव यक 

   पदो नतीने १००% १) मा यता ा त व यापीठाची यां क / व युत अ भयां क  शाखेची पदवी अथवा 
ए.एम.आय.ई अ व ब प र ा उ तीण 

२) महानगरपा लके या औ यो गक श ण सं थेत गट नदेशक पदावर ल ३ वषाचा 
अनुभव  

९ तां क सेवा  

गट-ब 
सेवा नयोजन अ धकार    
( लसमट ऑफ सर) 
पद- १ 
१५६००-३९१०० ेड प े५४०० 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१) मा यता ा त व यापीठाची यां क / व युत अ भयां क  शाखेची पदवी अथवा 
ए.एम.आय.ई अ व ब प र ा उ तीण. 

२) उ च व तं श ण वभागा या अ धप याखाल ल तां क श ण सं थेमधील 
कमान गट नदेशक पदावर ल अ यापनाचा अथवा शासक य/ नमशासक य 
उ योगातील अथवा सं थेकडील पयवे क य पदाचा ३ वषाचा अनुभव आव यक 

   पदो नती १००% १) मा यता ा त व यापीठाची यां क / व युत अ भयां क  शाखेची पदवी अथवा 
ए.एम.आय.ई.  अ व ब प र ा उ तीण. 

२) महानगरपा लके या औ यो गक श ण सं थेत गट नदेशक पदावर ल ३ वषाचा 
अनुभव 

१० तां क सेवा  

गट-अ 
आट ऑफ सर 

पद- १ 

१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० 

पदो नती १००% १) मा यता ा त व यापीठाची फाईन आट वषयातील पदवी,  

२) आ ट ट या पदावर ल 3 वषाचा अनुभव असणा-या सेवा ये ठ कमचा-यांमधून, 
संगणक चाल व याचा अनुभव 

११ तां क सेवा  

गट-ब 
आट  

ेड-१ 
९३००-३४८०० ेड पे ५४०० 

पदो नती १००% १) मा यता ा त व यापीठाची फाईन आट वषयातील पदवी,  

    २) आ ट ट कम फोटो ाफर या पदावर ल ५ वषाचा अनुभव असणा-या 
         सेवा ये ठ कमचा-यांमधून, संगणक चाल व याचा अनुभव 



68 
 

१२ तां क सेवा  

 गट-अ 
वकास अ भयंता 
(दुरसंचार) 

१५६००-३९१०० ेड पे 
७६०० 

पदो नती १००% १) सां व धक व यापीठाची इले ॉ न स अँड टे लक यु नकेशन शाखेची 
पदवी/पद वका उ तीण. 

२) शासन मा य औ यो गक श ण सं थेकडील १२ वी शा  नंतरचा २ वषाचा 
पद वका शासन तं श ण मंडळाकडील ड यू.एम.सी.ओ. पद वका समक  कोस 
उ तीण 

३) वायरलेस इनचाज पदावर ल महानगरपा लका सेवेतील ५ वषाचा कामकाजाचा 
य  अनुभव. 

वर ल माणे नवीन पद न मती, संवग, पदनाम/पदांची सं या/वेतन ेणी, नेमणूक ची प दत व ट केवार , नेमणूक कर ता अहता व नेमणूक या 
प दतीस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापा लके या मा यतेनंतर मुळ तावात आव यक ते बदल क न ताव शासनाकडे पाठ व यास मा यता 
दे यात येत आहे  तसेच -   

    
        पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम-२०१६ अंतगत खाल ल पदांची न मती व पदां या सं येत 
वाढ कर यास मा यता देणेत येत आहे.    

 
अ. . िवभाग पदनाम तािवत पदांची सं या वाढ एकुण 

१ थाप य मु यालय सह शहर अिभयंता ( थाप य) ० १ १ 
२ मािहती व तं ान िवभाग कॉ युटर ऑपरेटर २ ४ ६ 
३ 

थाप य मु यालय (BRTS 
क प) 

कायकारी अिभयंता १ ३ ४ 
 उपअिभयंता ३ ६ ९ 
 किन  अिभयंता ६ ६ १२ 

४ सुर ा िवभाग उपलेखापाल १ १ २ 
५ म यवत  भांडार िवभाग भांडार  िनयं क ० १ १ 
६ 

वै क य (YCMH सह) 

सहा यक आरो य अिधकारी (दंत) ० १ १ 
 माय ोबॉयोलॉिज ट १ १ २ 
 अिस टंट मे न ५ २ ७ 
 लेखािधकारी १ १ २ 
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 बायोमेडीकल इंिजिनअर १ १ २ 
 लड बँक टे िशअन ७ २ ९ 
 ए स रे टे िशअन २४ ६ ३० 
 ए.एन.एम. ९५ ५ १०० 
 कॉ युटर ऑपरेटर ४ १ ५ 

७ आय.टी.आय. मोरवाडी उप ाचाय ० १ १ 
 लेसमट अिधकारी ० १ १ 

८ यांि क  िवभाग उपअिभयंता यांि क  २ १ ३ 
९ 

अि शमन िवभाग 

मुख अि शमन िवमोचक ३६ ४ ४० 
 चालक तथा यं  चालक ४८ २ ५० 

 अि शमन िवमोचक / फायरमन  
रे युअर 

२०० ८० २८० 

 मु य िलिपक १ १ २ 
 सहा यक भांडारपाल ० १ १ 
 वाहन चालक ५ १ ६ 
 कॉ युटर ऑपरेटर २ १ ३ 

१० 

िव ुत मु यालय (दुरसंचार सह) 

सह शहर अिभयंता, िव ुत १ १ २ 
 िवकास अिभयंता (िव/यां) ० १ १ 
 कायकारी अिभयंता, दुरसंचार ० १ १ 
 उपअिभयंता, दुरसंचार १ १ २ 
 व र  दुरसंचार अिधकारी ० १ १ 
 किन  अिभयंता, दुरसंचार १ ७ ८ 
 किन  दुरसंचार अिधकारी १ १ २ 
 किन  दुरसंचार अिधकारी, दुर वनी ० १ १ 

११ डा िवभाग डा पयवे क ७ ५ १२ 
 कु ती कोच ० १ १ 

१२ नगरसिचव िवभाग-िवधी सिमती 
कायालय कॉ युटर ऑपरेटर ० १ १ 

१३ मािहती व जनसंपक िवभाग िवशेष अिधकारी ० १ १ 
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 आट ऑफ सर ० १ १ 
 आट ट ० १ १ 

१४ पाणी पुरवठा िवभाग, से टर-२३ मु य गाळणी िनरी क ० १ १ 
१५ 

औ ोिगक िश ण सं था 
उप ाचाय ० १ १ 

 सेवा िनयोजन अिधकारी 
( लसमट ऑफ सर) 

० १ १ 

 
वर ल माणे नवीन पद न मती, मंजुर पदां या सं येत वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापा लके या मा यतेनंतर मुळ तावात 

आव यक ते बदल क न ताव शासनाकडे पाठ व यास मा यता दे यात  येत आहे तसेच - 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम-२०१६ प र श ट-२ म ये संबं धत पदाचे अनु मांकापु ढे नमुद 
मुळ अहतेऐवजी खाल  नमुद के या माणे सुधा रत अहता व दु ती नमुद क न सुधा रत अहतेसह मा यता दे यात येत आहे.    

  
अ. . संवग पदनाम नेमणुक ची प दत 

व ट केवार  
नेमणुक क रता अहता व नेमणुक या प दती  

२ शासक य सेवा 
गट- अ 

अ त र त आयु त 

१५६००-३९१०० ेड पे 
७९०० 

पदो नती १) बदल नाह  
२) बदल नाह  
३) मागील ५ वषातील अ भलेखापैक  कमान ४ गोपनीय अहवाल 
अ यु कृ ठ दजाचे असणे आव यक. या पा तेनुसार ५अ धका-यां या नावाचा 

ताव शासनाकडे सादर कर यात यावा. शासन तरावर ल नवड स मती 
तावाची छाननी क न नयु त करावाया या अ धका-याची शफारस करेल. 

पदो नतीने उमेदवार उपल ध न झा यास हे पद भारतीय शासन सेवेतील 
अ धका-यांमधून त नयु तीने भर यात येईल. 

   त नयु ती उव रत १ पद भारतीय शासन सेवेतील अ धका-यांमधून त नयु तीने 

भर यात येईल. उपल ध न झा यास रा यशासन सेवेतील ७ वषाचा अनुभव 

असणा-या उपिज हा धकार /अ पर िज हा धकार  कंवा मु या धकार  अ-
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नवड ेणी संवगातील अ धका-यांमधून भरणे. 

३ शासक य सेवा 
गट- अ 

उप आयु त 

१५६००-३९१०० ेड पे 
६९०० 

पदो नतीने ७५ % 
त नयु ती २५ %  

बदल नाह  

 

४ शासक य सेवा 
गट- अ 

सहा यक  
आयु त 

पदो नती ७५ % बदल नाह  

 

   त नयु ती २५ % बदल नाह  

६ शासक य सेवा 
गट- ब 

शासन अ धकार  नाम नदशन  ० % वगळणे 

   पदो नती १०० % बदल नाह  

८ शासक य सेवा 
गट– क 

मु य ल पक/कॉ युटर 
ऑपरेटर 

वीय सहा यक 
मा.महापौर/ वीय 

सहा यक 
मा.उपमहापौर/ वीय 
सहा यक मा.अ य  
थायी स मती/ वीय 

सहा यक मा.सभागृ ह 
नेता / वीय सहा यक 
मा. वरोधी प नेता/ वीय 
सहा यक-मा.सभापती 

पदो नती १००% १) महानगरपा लका आ थापनेवर ल ल पक संवगातील कामकाजाचा ३ 
वषाचा अनुभव आव यक. 
२) महानगरपा लका आ थापनेवर ल कॉ युटर ऑपरेटर या पदासाठ   

वह त केलेल  अहता धारण करणे आव यक. 
 

 

 

 

 



72 
 

वधी स मती / 
यव थापक े ागृ ह 

यव थापक े ाग ृ ह- ना यशा  पद वका व यव थापन मॅनेजमट कोस 
आव यक 

१० शासक य सेवा 
गट- ब 

लघुलेखक (उ च तर) 
   

पदो नती १०० % १) इय ता १२ वी उ तीण 
२) बदल नाह  
३) बदल नाह  

१७ तां क सेवा गट-
अ 

शहर अ भयंता 
१५६००-३९१००-७९०० 

पदो नतीने १००% १) बदल नाह  
२) वगळणे 
३) बदल नाह  

२० तां क सेवा गट- 
ब 

उपअ भयंता नाम नदशन  ० % वगळणे 

   पदो नती १००% १) बदल नाह  
२) बदल नाह  

२१ तां क सेवा गट-
क 

क न ठ अ भयंता नाम नदशन ७५% १) बदल नाह  

   पदो नती २५% १) महानगरपा लके या आ थापनेवर ल लंबर, स हअर व थाप य 
अ भयां क  सहा यक या पदावर ल पदवीधारक अस यास ३ वष व 
पद वकाधारक अस यास ५ वष अनुभव असणे आव यक, आय.ट .आय 
अस यास ७ वष अनुभव आव यक तसेच क न ठ अ भयंता नाम नदशन 
पदाची शै णक अहता  धारण कर त असलेले मनपातील वग-३ मधील ७ 
वष सेवा पुण झालेले कमचार. 
२) वगळणे 

२२ तां क सेवा गट-
क 

थाप य अ भयां क  
सहा यक 

नाम नदशन ७५% १) बदल नाह       

   पदो नती २५ % १) नाम नदशनातील व हत केलेल  अहता धारक  करणा-या  

            महानगरपा लकेतील आ थापनेवर ल कमचार  



73 
 

२७ तां क सेवा गट-क गाळणी ऑपरेटर नाम नदशन १०० 
% 

१) मा यता ा त व यापीठाकडील रसायनशा  शाखेची पदवी. 

३४ शहर वकास सेवा 
गट- क 

सहा. नगररचनाकार नाम नदशन ५० % १) बदल नाह  

   पदो नतीने ५० % १) नाम नदशनाची अहता धारण करणा-या महापा लका कमचा-यां या 
एक त सेवा ये ठतेने  

२) पदो नतीने उपल ध न झा यास नाम नदशनाने भरणेत यावी. 

३८ तां क सेवा गट-
अ 

मु य वा तुशा  /  
कायकार  अ भयंता 
(संरचना अ भयां क ) 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१) मा यता ा त व यापीठाकडील वा तुशा  शाखेची अबन डझाईन   
वषयातील एम.आच. ह  पद यु तर पदवी कंवा संरचना अ भयां क  

          (Structural Engineering) शाखेची पद यु तर पदवी. 

२) सदर कामाकाजाचा ५ वषाचा अनुभव आव यक 

   पदो नतीने १००%  १) वगळणे 
२) महानगरपा लका आ थापनेवर ल उप अ भयंता (Structural  

            Engineering) कंवा वा तुशा  संवगातील, वा तुशा  शाखेची 

अबन   डझाईन वषयातील एम. आच ह  पद यु तर पदवी कंवा संरचना 

अ भयां क  (Structural Engineering) शाखेची पद यु तर पदवी धारण  

करणा-या अ भयं या मधून. 

३) वा तुशा /उपअ भयंता पदाचा ३ वषाचा अनुभव आव यक 

३९ तां क सेवा गट-
ब 

वा तुशा  / 
उपअ भयंता (संरचना 
अ भयां क ) 

नाम नदशन २५% १) मा यता ा त व यापीठाकडील वा तुशा  शाखेची अबन डझाईन   

वषयातील बी. आच. ह  पदवी कंवा संरचना अ भयां क  (Structural 

           Engineering) शाखेची पद यु तर पदवी. 

   पदो नती ७५% १) महानगरपा लका आ थापनेवर ल क न ठ अ भयंता संवगातील  
संरचना अ भयां क  (Structural Engineering) शाखेची पद यु तर पदवी 



74 
 

धारण करणा-या अ भयं यामधनू. 
२) महानगरपा लका आ थापनेवर ल ३ वषाचा अनुभव आव यक 

४२ तां क सेवा गट-ब उपअ भयंता (यां क ) नाम नदशन ० %  वगळणे 

   पदो नतीने १००% बदल नाह  

५९ तां क सेवा गट-ब उपअ भयंता व युत नाम नदशन ० % वगळणे 

   पदो नतीने १००% बदल नाह  

६० तां क सेवा गट-क क न ठ अ भयंता ( व युत) नाम नदशन ५०% बदल नाह  

   पदो नती ५०% १) बदल नाह  

६७ तां क सेवा गट-
ब 

उपअ भयंता (दुरसंचार) पदो ती १००%  महानगरपा लका आ थापनेवर ल क न ठ अ भयंता (इले ॉ न स व 

टे लक यु नकेशन पदवी/पदवीका आव यक) या पदावर ल कमान ३ वषाचा 

अनुभव असणा-या अ भयं यां या सेवा ये ठतेचा वचार क न. 

६९ तां क सेवा गट-
क 

क न ठ अ भयंता 
(दुरसंचार) 

नाम नदशन ५०% १) महानगरपा लका आ थापनेवर ल क न ठ अ भयंता (इले ॉ न स व 
टे लक यु नकेशन) पदवी/पदवीका आव यक 

२) शासक य नमशासक य था नक वरा य सं थेकडील वायरलेस 
ऑपरेटर अथवा यापे ा व र ठ पदावर ल कमान ३ वषाचा अनुभव 
आव यक  

   पदो नती ५०% १) बदल नाह  

२) नाम नदशनाची अहता धारण करणा-या वायरलेस ऑपरेटर कंवा 
मनपा आ थापनेवर ल इतर पदावर ल कमान ३ वषाचा अनुभव असणा-या 
कमचा-यांमधून पदो नतीने (नाम नदशनाची अहता धारण करणा-या 
वायरलेस ऑपरेटर पदाचे समायोजन क न र त झाले या पदासाठ ) 

७२ तां क सेवा गट- मा हती व तं ान नाम नदशन ०% १) वगळणे 
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ब अ धकार  
   पदो नती १००%            बदल नाह  

७४ तां क सेवा गट-क कॉ युटर ऑपरेटर नाम नदशन ७५% १) बदल नाह  

   पदो नती २५% १) पदो नतीसाठ  नाम नदशन माणे नेमणूक  कर ता अहता आव यक 
२) महानगरपा लका आ थापनेवर ल अहताधारण करणा-या गट-क व गट-   
ड मधील कमचा-यां या एक त सेवा ये ठतेमधून 

७५ लेखा सेवा गट- 
अ 

मु य लेखा व व त 
अ धकार  

पदो नती १००% १) महानगरपा लके या आ थापनेवर ल उपमु य लेखा व व त अ धकार   
या संवगातील कमान ३ वषाचा अनुभव 

७७ लेखा सेवा गट- ब लेखा धकार  नाम नदशन २५% 
पदो नतीने उपल ध 

न झा यास 

बदल नाह  

 

८७ शासक य सेवा 
गट- क 

सहा यक मा हती व 
जनसंपक 
अ धकार /सहा यक राज 
श टाचार अ धकार  
( ोटोकॉल ऑ फसर) 

नाम नदशन २५% 
 
 

पदो नती ७५% 

 १ ते ५ बदल नाह  
 
 
 
१) नाम नदशनाची अहता धारण करणा-या महानगरपा लका आ थापनेवर ल 

गट-क मधील एक त सेवा ये ठतेने  

९० शासक य सेवा 
गट- क 

सहा यक ंथपाल नाम नदशन ५०% 
पदो नती ५०% 

१ ते २ बदल नाह  

ंथपाल शासनाकडील पदवी / पदवीका ह  अहता धारन करणा-या मनपा 
आ थापनेवर ल गट क व ड मधील कमचा-यां या एक त सेवा ये ठता  
मधून  

१०९ शासक य सेवा 
गट- अ 

मु य कामगार 
क याण अ धकार  

नाम नदशन 
(पदो नतीने उपल ध 
न झा यास) 

१ ते २ बदल नाह  

   पदो नती १०० % बदल नाह  
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११० शासक य सेवा 
गट- ब 

कामगार क याण 
अ धकार  

नाम नदशन १ ते २ बदल नाह  

११९ सुर ा सेवा गट-
अ 

मु य सुर ा अ धकार  

(पु ष)  पद – १  

वेतन ेणी १५६००-
३९१०० ेड पे ६६०० 

(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास ) 
नाम नदशन 

१) बदल नाह  

२) बदल नाह  

३) बदल नाह  

४) वगळणे 

   पदो नती १००% १) बदल नाह  

२) बदल नाह  

१२० सुर ा सेवा गट -
ब 

सुर ा अ धकार  

(पु ष) 
 

नाम नदशन 

(पदो नतीने 
उपल ध न  
झा यास) 

१) बदल नाह  

२) बदल नाह  

३) बदल नाह  

४) वगळणे 

   पदो नती १००% १) बदल नाह  
२) बदल नाह  

३) ल कर, नमल कर  दलातील सेवा नवृ त सुभेदार/नायब सुभेदार कंवा या 
पदाशी समक  इतर पदे अथवा पोल स दलातील पोल स न र क या 
पदाव रल कमान ३ वषाची अनुभव असणे आव यक  

१२१ सुर ा सेवा गट- 
ब 

सहा यक सुर ा 
अ धकार  (पु ष/म हला) 

पदो नती १००% १) बदल नाह  

२) मा यता ा त व यापीठाकडील कोण याह  शाखेची पदवी 

१२२ सुर ा सेवा गट- 
क 

सुर ा न र क 
(पदनाम बदल) 

पदो नती १००% १) पंपर  चंचवड मनपा आ थापनेव रल सुर ा र क/रखवालदार पदावर ल  
कमान ३ वषाचा अनुभव. 

१२३ सुर ा सेवा गट- 
ड 

सुर ा र क 
 

नाम नदशन १००% १) मा य मक शालांत प र ा उ तीण (एस.एस.सी) व सुर ा र क   पदावर ३ 

     वषाचा अनुभव 

२) बदल नाह  

३) बदल नाह  
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४) बदल नाह  

१३३ उ यान सेवा गट-
ड 

माळी नाम नदशन ५०% 
पदो नती ५०% 

१ ते २ बदल नाह  

१३७ वै यक य सेवा  
गट- अ 

वै यक य अ ध क 
 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१) बदल नाह  
२) मा यता ा त व यापीठाकडील ि ल नकल वषयातील मा यता ा त 

व यापीठाकडील एम.डी. / एम.एस. / एम.डी.एस. पदवी 
३) बदल नाह  
४) बदल नाह . 

   पदो नती १०० % १) मा यता ा त व यापीठाची एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस पदवी 
२) मा यता ा त व यापीठाकडील एम.डी. / एम.एस.पदवी / एम.डी.एस. 

पदवी कंवा एम.सी.आय. / एम.एम.सी. कडील त सम अहता 

३) बदल नाह  

४) बदल नाह . 

   त नयु ती 
(पदो नतीने उपल ध 

न झा यास) 

१) बदल नाह  
 

१३८ वै यक य सेवा  
गट- अ 

वै यक य उपअ ध क नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१) मा यता ा त व यापीठाकडील एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस पदवी 
२) मा यता ा त व यापीठाकडील एम.डी./ एम.एस.पदवी / एम.डी.एस. 

पदवी 
३) बदल नाह  
४) बदल नाह . 

१५२ वै यक य सेवा  
गट- अ 

ये ठ दंतश य चक सक 
ऐवजीसंचालक, दंत वभाग 
असा पदनाम बदल 

पदो नती १००%  

बदल नाह  
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१७३ वै यक य सेवा  
गट- ब 

दंतश य च क सक  नाम नदशन १०० 
% 
 

१) बदल नाह  

२) वगळणे 

३) बदल नाह  
४) बदल नाह  

 
१८४ नमवै यक य 

सेवा गट- क 
टाफ नस नाम नदशन ८०% 

पदो नती २०% 
१) बदल नाह  

२) बदल नाह  

३) टाफ नस पदाची शै णक अहता असले या ए.एन.एम मधून ७ वषाचा 
अनुभव आव यक 

२७६ पशुवै यक य सेवा 
गट- ड 

सहा यक अँ नमल 
कपर 

नाम नदशन ५०% 
पदो नती ५०% 

१)  बदल नाह  
२)  ५ वषाचा अनुभव आव यक 

२९७ अि नशमन सेवा 
गट-अ 

मु य अि नशमन 
अ धकार  

नाम नदशन /  
त नयु ती 

(पदो नतीने 
उपल ध  न 
झा यास) 

१) बदल नाह  
२) बदल नाह  
३) बदल नाह  
४) बदल नाह   
अ) बदल नाह   

ब) बदल नाह   

क) अनुभव-कोण याह  महानगरपा लका कंवा १५ ते २० अि नशमन क े 

असले या महानगरपा लका कंवा वशेष नयोजन ा धकरणाम ये मु य 
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अि नशमन अ धकार  (वग-१) कमान वेतन ेणी १५६००-३९१००, ेड वेतन 

र. . ५४००) या पदावर ३ वष सेवा केलेला तसेच वर ल शै णक व 

शार र क य स म असावा. कंवा वभागीय अि नशमन अ धकार  (वग-२) 

या पदावर कमान ५ वष सेवा पुण कमान वेतन ेणी र. . ९३००-३४८०० 

ेड वेतन र. .५०००/-) या पदावर कमान ५ वष सेवा केलेला तसेच वर ल 

शै णक पा ता पुण करणारा उमेदवार असावा. कंवा संचालक, महारा  

अि नशमन सेवा संचालनालय, महारा  रा य मुंबई यां याकडून वेळोवेळी 

वह त कर यात येणारे सेवा वेश नयम लागू होतील. 

२७८ डा सेवा गट-ब डा अ धकार  नाम नदशन ०% वगळणे 

   पदो नती १००%  १) बदल नाह  

२८० डा सेवा गट- 
क 

शा र रक श ण संघटक 
(पदनाम बदल) 

बदल नाह  बदल नाह  

२९५ सावज नक 
आरो य सेवा गट- 
क 

मले रया इ पे टर नाम नदशन ७५% 
 

पदो नतीने २५ % 

बदल नाह  

     
बदल नाह  

 
       वर ल माणे दु तीस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच मा.महापा लके या मा यतेनंतर मूळ तावात आव यक ते बदल क न ताव 

मा.शासनाकडे पाठ व यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांची वग करण) नयम २०१६ मधील 

प र श ट १ ते ३ वभाग नहाय ता वत आकृतीबंध यांस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम  454 सह 457  (3) अ वये मा. वधी व मा.महापा लका 

सभेची मा यता मळणेकर ता वषयप  सादर करणेत आलेले आहे.  ता वत करणेत आले या आकृतीबंधा नुसार महानगरपा लके या आ थापनेवर न याने 
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वाढ होणा-या पदां या अनुषंगाने  सन २०१५-१६ चे सुधा रत अंदाजप कानुसार एकूण उ प नाशी आ थापना खचाची ट केवार  वचारात घेता स या ट केवार  

२३.७३%  इतक  आहे.  ता वत केलेल  न वन पद न मती, मंजुर पदसंखेत वाढ यामुळे आ थापना खचात साधारण ३.३५% इतक  वाढ होऊन आ थापना 

खच २७.०८% इतका होणार अस याने या वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे.    
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मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय 

आकृतीबंध वषय आहे. महापा लकेम ये नयमावल  बनवायची आहे याचा अ यास कर यासाठ  

एक मह ना हा वषय तहकूब करत आहोत यांना यांना यावर अ यास करायचा असेल 

यांनी अ यास करावा. 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी माडंत.े 

मा.आशा सुपे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणे ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
 
ठराव मांक – ८४८                                      वषय मांक – ६ 

दनांक – २०.४.२०१६       वभाग- मा.आयु त   
 
        संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/७/का व/६१/२०१६,  

                 द.१२/०२/२०१६ 

         २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६३ द.१.०४.२०१६ 
 
           वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.  
  
 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
           ---- 
  
मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े          

 वषय मांक – ७ 

दनांक – २०.४.२०१६        वभाग- मा.आयु त   

         संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .औ सं/०१/का व/७५/२०१६,  

                       द.२०/०२/२०१६ 
                २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६४ द.१.०४.२०१६ 
 
   पंपर  चंचवड महानगरपा लके या औ यो गक श ण सं था मोरवाडी व 

औ यो गक श ण सं था (मुल ंची) कासारवाडी सं थांना NCVT,  DGT, Ministry of Skill 

Development & Entrepreneurship Govt. Of India, New Delhi यांची संल नता (Affiliation) 

ा त असून महारा  शासनाची मा यता आहे.   
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  सं थेक रता वेश या कामकाजक रता सन १९९२ म ये धोरण ठर व यात आले 

असून यास मा.महापा लका सभा ठराव .२२०४ दनांक १७/०७/१९९२ अ वये मा यता घे यात 

आलेल  होती.  सं थेतील वेश या कर ता शासना या मागदशक णाल  माणे सन २०१० 

म ये Admission Software णाल चा समावेश तसेच इतर सुधारणा कर यात 

आ या.महानगरपा लके या औ. .सं था क रता श णापोट  आकार यात येणा-या शु कास / 

तारणधन / श ण फ  वेश फ  इ याद  मा.महापा लका सभा ठराव मांक ४०२४  दनांक 

०७/०४/१९९९ अ वये मा यता घे यात आलेल  आहे.  यानुसार स यि थतीत श ण शु क 

दरमहा र. .१००/- एक त र. .१,२००/- तवष, वेश शु क र. .१००/- व तारणधन र. .५००/- 

इ. फ  आकारणी कर यात येत.े   
 
   महारा  शासन, उ च व तं  श ण वभाग शासन नणय .संक ण 

३३१५/ . .१७/ य श-३, मं ालय, मुंबई ३२ दनांक १४/०५/२०१५ अ वये रा यातील शासक य व 

खाजगी औ. .सं थासाठ  ऑग ट २०१५ या स ापासून होणा-या वेशासाठ  नयमावल  आ ण 

शासक य व खाजगी औ यो गक श ण सं थांसाठ  लागू करावया या श ण शु क 

नयमावल स शासक य मा यता दे यात आलेल  आहे.  यानुसार महानगरपा लके या दो ह  

औ. .सं था कर ता सदर शासन नणय लागू असून यानुसार कायवाह  करणे आव यक आहे.  
  

   महानगरपा लके या दो ह  औ यो गक श ण सं थाक रता लागू करावया या सुधा रत    

“ वेश या व श ण शु क धोरण २०१५ ”  मसूदा तावा सोबतचे प र श ट “ अ ” 

सह मा यता देणेत येत आहे. 

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या औदयो गक श ण सं था, मोरवाडी व औदयो गक श ण सं था 

(मुल ंच)े कासारवाडी येथील सन २०१६ या वेश सञापासून क य ऑनलाईन वेश या 

सु  करणेबाबत नद शत आहे. ह  वेश या राब वतांना पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

ह ीत वा त य असले या वेशो सुक सव उमेदवारांना ७० % कोटयातून वेश दे यात यावा 

आ ण पंपर चंचवड महानगरपा लका ह ीबाहेर ल वा त य असले या वेशो सुक सव 

उमेदवारांना ३० % कोटयातून वेश देणेत यावा. तसेच महानगरपालका ह ीतील उमेदवार 

ा त न झा यास ह ीबाहेर ल उमेदवारास वेश दे यात यावा. तथा प सदर संपुण येम ये 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील उमेदवारांना ाधा य दे यास मा यता देणेत यावी. 

मा.अपणा डोके -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 
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       यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
ठराव मांक – ८४९                                       वषय मांक – ७ 

दनांक – २०.४.२०१६        वभाग- मा.आयु त   
 
         संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .औ सं/०१/का व/७५/२०१६,  

                  द.२०/०२/२०१६  
           २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६४ द.१.०४.२०१६  
 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लके या औ यो गक श ण सं था मोरवाडी व 

औ यो गक श ण सं था (मुल ंची) कासारवाडी सं थांना NCVT,  DGT, Ministry of Skill 

Development & Entrepreneurship Govt. Of India, New Delhi यांची संल नता (Affiliation) 

ा त असून महारा  शासनाची मा यता आहे.   

  सं थेक रता वेश या कामकाजक रता सन १९९२ म ये धोरण ठर व यात आले 

असून यास मा.महापा लका सभा ठराव .२२०४ दनांक १७/०७/१९९२ अ वये मा यता घे यात 

आलेल  होती.  सं थतेील वेश या कर ता शासना या मागदशक णाल  माणे सन २०१० 

म ये Admission Software णाल चा समावेश तसेच इतर सुधारणा कर यात 

आ या.महानगरपा लके या औ. .सं था क रता श णापोट  आकार यात येणा-या शु कास / 

तारणधन / श ण फ  वेश फ  इ याद  मा.महापा लका सभा ठराव मांक ४०२४  दनांक 

०७/०४/१९९९ अ वये मा यता घे यात आलेल  आहे.  यानुसार स यि थतीत श ण शु क 

दरमहा र. .१००/- एक त र. .१,२००/-  तवष, वेश शु क र. .१००/- व तारणधन 

र. .५००/- इ. फ  आकारणी कर यात येत.े   

   महारा  शासन, उ च व तं  श ण वभाग शासन नणय .संक ण 

३३१५/ . .१७/ य श-३, मं ालय, मु ंबई ३२ दनांक १४/०५/२०१५ अ वये रा यातील शासक य व 

खाजगी औ. .सं थासाठ  ऑग ट २०१५ या स ापासून होणा-या वेशासाठ  नयमावल  आ ण 

शासक य व खाजगी औ यो गक श ण सं थांसाठ  लागू करावया या श ण शु क 

नयमावल स शासक य मा यता दे यात आलेल  आहे.  यानुसार महानगरपा लके या दो ह  

औ. .सं था कर ता सदर शासन नणय लागू असून यानुसार कायवाह  करणे आव यक आहे.  

    महानगरपा लके या दो ह  औ यो गक श ण सं थाक रता लागू करावया या 

सुधा रत   “ वेश या व श ण शु क धोरण २०१५”  मसूदा तावा सोबतचे प र श ट 

“ अ ” सह मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके या औदयो गक 

श ण सं था, मोरवाडी व औदयो गक श ण सं था (मुल ंच)े कासारवाडी येथील सन 

२०१६ या वेश सञापासून क य ऑनलाईन वेश या सु  करणेबाबत नद शत आहे. ह  
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वेश या राब वतांना पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीत वा त य असले या वेशो सुक 

सव उमेदवारांना ७० % कोटयातून वेश दे यात यावा आ ण पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

ह ीबाहेर ल वा त य असले या वेशो सुक सव उमेदवारांना ३० % कोटयातून वेश देणेत 

यावा. तसेच महानगरपा लका ह ीतील उमेदवार ा त न झा यास ह ीबाहेर ल उमेदवारास 

वेश दे यात यावा. तथा प सदर संपुण येम ये पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील 

उमेदवारांना ाधा य दे यास मा यता देणेत येत आहे.   

 अनुकूल- ८१         तकूल- ० 

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

        ------- 
 
मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
                         
ठराव मांक – ८५०                                       वषय मांक – ८ 

दनांक – २०.४.२०१६        वभाग- मा.आयु त   

           संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील  
                     जा. .दव न/१/का व/१६/१६ द.२९/०३/२०१६   
 
  सन २०१६-१७ या मंजूर अंदाजपञकास मा.महापा लका सभेची मा यता दलेल  आहे. 

सदर अंदाजपञकामधील सव वकास कामां या समोर दश वले या अंदाजपञक य र कमेस 

दरवष  माणे एक ञत शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. सन २०१७ जानेवार /फे ुवार  

म ये महानगरपा लकेची सावज नक नवडणूक होणार आहे. सदर नवडणूक ची अचारसं हता 

नो हबर/ डंसेबर म ये लागणार आहे. मनपा मंजुर अंदाजपञकातील नमुद वकास कामे 

कर यासाठ  सुमारे ८ म ह यांचा कालावधी उपल ध आहे. या बाबीचा वचार करता सव 

वकास कामां या नावासमोर नमुद अंदाजपञक य र कमेस, एकञीत शासक य मा यता 

मळा यास या याकामाची केलेल  तरतुद याच वषात खच करता येईल व वकास कामां या 

न वदा या हाती घेवुन सदरची वकास कामे उपल ध कालावधी म ये चालु करता येतील. 

 सबब सन २०१६-१७ या मंजुर अंदाजपञकात नमुद केले माणे अ अंदाजपञक सव 

वभाग, क अंदाजपञक पाणीपुरवठा व जल न: सारण वभाग, सव कार या वशेष योजना, 

थाप य उदयान, पयावरण अ भयां ञक , झोपडप ी नमुलन व पुनवसन वभाग, झो नपु 

थाप य, EWS  व BSUP वभाग वदयुत वभाग, शु द/अशु द जल उपसा क , से टर २३ 

वदयुत, सव वभागाचे प अंदाजपञक कामे, भुयार  गटर योजना, सव भाग मु यालयासह, 

भाग तरावर ल सव कारची वदयुत, पाणीपुरवठा व थाप य वषयक सव कामे, महसुल  

अंदाजपञकातील सव कारची देखभाल व दु तीची कामे, UTF फंडातील वकास कामे, 
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इ याद  सव वकास कामां या समोर दश वले या अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता 

देणेत येत आहे. 

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल- ८१         तकूल- ० 

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

        ------- 
                           
मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
                         
ठराव मांक – ८५१                                       वषय मांक – ९ 

दनांक – २०.४.२०१६        वभाग- मा.आयु त   
 
        संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .आरो य/२/का व/२५६ 
                  /२०१६ द. ७/०४/२०१६  
 
    देशातील सव शहरां मधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य मळावे 

या कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा 

उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अ भयान संपूण 

देशाम ये राब व याची घोषणा द.२/१०/२०१४ पासून  केलेल   आहे. महारा  शासनाने  देखील  

क   शासना या “ व छ भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अ भयान 

(नागर )” राब वणेबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन नणय . 

वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या 

अ भयानाचे अनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची र कम (अनुदान) . वमअ-

२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१ अ वये नगत करणेत आलेल   आहे.   

   सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  

यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु त करणे (Open 

Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ नुसार 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अ भयानांतगत वैय तीक 

शौचालय उभारणी कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे.  नगर वकास वभाग मं ालय, 

मु ंबई -३२ यांचे कडील ा त प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग 

द.१७/८/२०१५अ वये सदर अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून 

खाल ल माणे अनुदान ा त झाले आहे. 
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व छ महारा  अ भयान (नागर )  क शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 
 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि तक घरगुती शौचालय ८४,९६,०००/- १,१७,५७,०००/- 
२ सामुदा यक शौचालय ३४,६७,०००/- ८,०९,०००/- 
३ व छ महारा अ भयानाचे 

ँ डंग (मा हती, श ण व 
सार आ ण जन जागृती) 

५,९०,०००/- १,३७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ३४,०००/- 
५ एकूण १,२७,०३,०००/- २७,३७,००० /- 
  क शासन व रा य शासन 

एकूणअनुदान  
२,५४,४०,०००/- 

        वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  

शासनाचे र.  ८०००/-, रा य शासनाचे र. . ४०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे 

वैयि तक घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 

       यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनांक ३१/३/२०१६ अखेर प  "अ" माणे 

कामकाज झालेले आहे.शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, दनांक १९/११/२०१५  

अ वये "नागर  था नक वरा य सं थांमधील व छ महारा  अ भयान (नागर ) या 

अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब संबं धत नागर  था नक वरा य सं थे या येक 

म ह या या सव साधारण सभे या वषय सूचीवर कायम व पी समावेश क न या वषयाचा 

स व तर आढावा सव साधारण सभेम ये घे यात यावा" असे  कळ वलेले आहे. 

       व छ महारा  अ भयान ( नागर  ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३१/३/२०१६ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 
                                  प  “अ” 

महानगरपा लकेच ेनाव 
पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका 

 
शेरा 

िज हा  पुणे  
वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 
कुटुंबांची सं या 

४५२७ 
 

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

४०६९ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या २९६०  
बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती 
शौचालय 

१०४२ 
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       सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. 
 
मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल- ८१         तकूल- ० 

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

        -------                           

मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
                        

                                     वषय मांक – १० 

दनांक – २०.४.२०१६        वभाग- मा.आयु त   
 
            संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . शा/१/का व/२२२/२०१६ 

      द.११/०४/२०१६ 

वषयाचा आशय :- आरो य वै यक य अ धकार  पदावर करावया या नेमणूक स शासन  
                मा यता मळणेबाबत या शासनास सादर केले या तावाबाबत.  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती 
शौचालय 

४५० 
 

बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदा यक शौचालय 
१२७ सीटस 

 
 

नगत करणेत आलेला 
प हला ह ता  

२८८४ लाभाथ  

GOI+GOM=१७३.०४ 
लाख 

GOI  = २०००/- व  
GOM = ४०००/- ह सा 

ULB          = ५७.६८ 
लाख ULB = २०००/- ह सा

 एकुण २३०.७२ लाख  

नगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ता  

३०२  लाभाथ  GOI + GOM=१८.१२लाख 
GOI  = २०००/- व  
GOM = ४०००/- ह सा 

  ULB      = ६.०४ लाख ULB = २०००/- ह सा

 एकुण २४.१६ लाख  



88 
 

वषयाचे संदभात टपण :- पपंर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर 'आरो य 
वै यक य अ धकार ' या अ भनामाचे एकमेव पद पे बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड वेतन 
७६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे.  

 महारा  शासन राजप  गु वार द. १७ ऑ टोबर १९८५ भाग एक ए पुणे वभाग 

यांम ये आरो य वै यक य अ धकार  या पदावर पदो नतीने नेमणूक कर याकर ता पुढ ल माणे 

अहता नि चत कर यात आलेल  आहे. 

पदो नती  - 
1. मा यता ा त व यापीठाकडील एम.बी.बी.एस आ ण सावज नक आरो य वषयातील 

पद वका (DPH) 
2. सहा यक आरो या धकार  कंवा वै यक य अ धकार  पदावर ल सलग ५ वषापे ा जा त 

कालावधीचा कामकाजाचा अनुभव. 
 डॉ. नागकुमार कुणचगी हे आरो य वै यक य अ धकार  या पदाव न द.३०/०४/२०११ 

रोजी सेवा नवृ त झा यापासून मा. शासनाकडे 'जॉ ट डायरे टर'  दजाचा अनुभवी व 

काय म अ धकार  त नयु तीवर उपल ध क न देणेबाबत वनंती क नह  तो उपल ध न 

झा याने व आरो य वै यक य अ धकार  हे जबाबदार चे पद अस याने द.३१/०५/२०१३ 

रोजी या 'कायालयीन अ ध क'  पदाचे पदो  नती स मती सभेपु ढे आरो य वै यक य अ धकार  

हे पद पदो नतीने भर यासाठ  वचार कर यात आला. 

 तुत या पदो नती स मतीने आरो य वै यक य अ धकार  या पदाकर ता आव यक 

असणार  शै णक अहता, आर ण, गोपनीय अहवाल, सेवा ये ठता मांक व अनुभव 

कालावधी इ या द सेवा वषयक तपशील वचारात घेऊन द.३१/१२/२०११ चे वै यक य अ धकार  

पदाचे अं तम सेवा ये ठता याद मधील आरो य वै यक य अ धकार  या पदासाठ  आव यक 

असणार  अहता धारण करणारे अ. . २० वै यक य अ धकार  डॉ.के. अ नल रॉय हे 

एम.बी.बी.एस. असून यांनी डी.पी.एच. ह  शै णक अहता द.३०/०५/२०१३ रोजी धारण केल  

आहे. तसेच या सेवा ये ठता याद मधील अ. . २४ वर ल अ धकार  डॉ.पवन वसंत साळवे 

यानंी एम.बी.बी.एस. व पी.एस.एम. ह  शै णक अहता धारण केल  असून, या दोन 

अ धका यांम ये डॉ. के. अ नल रॉय हे सेवा ये ठ अ धकार  अस याने यांना आरो य 

वै यक य अ धकार  या र त पदावर पे बॅ ड १५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये 

मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेने नेमणूक दे यास तसेच सदर नेमणूक स महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ४५(४) मधील तरतुद नुसार शासन मा यते या अ धन 

पदो नतीने नेमणूक दे यास सवानुमते शफारस केल  आहे. मा.महापा लका सभेने ठराव . 

५०३ द.०५/०७/२०१४ अ वये डॉ. के. अ नल रॉय यां या आरो य वै यक य अ धकार  पदावर ल 

पदो नतीस मा यता दलेल  आहे.  
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 यानुसार डॉ. अ नल के. रॉय यांना आरो य वै यक य अ धकार  पदावर पदो नतीने 

करावया या नयु तीस मा.शासनाची पूवमा यता/मागदशन मागणी केले या तावा या 

अनुषंगाने द.१४/०१/२०१५ व द.०७/०३/२०१५ या शासन प ा वये सदर पदासाठ  व हत 

केले या सेवा वेश नयमातील तरतूद , तसेच पदो नती संदभात केलेले सवसाधारण 

नकषा या( ये ठता, गोपनीय अहवालाची सरासर  कमान तवार , न न पदावर कमान 

सेवा) आधारे महापा लकेने तपासणी क न महारा  महापा लका अ ध नयमा या कलम ४५(१) 

अ वये आरो य वै यक य अ धकार  पदावर ल नेमणुक बाबत महापा लकेस दान अ धकारात 

उ चत नणय घेऊन कलम ४५(४) अनुसार यो  य तो ताव शासनास सादर कर याकामी 

नदश दलेले होत.े 

 शासन नदशा या अनुषंगाने द.३१/०५/२०१३ रोजी या पदो नती स मतीची शफारस, 

मा.महापा लका सभेची मा यता, शासन नदश आ ण महारा  महानगरपा लका 

अ ध नयमातील तरतूद  या बाबी वचारात घेऊन,  आदेश . शा/१/का व/३७७/१५, 

द.२८/०४/२०१५ अ वये डॉ. के. अ नल रॉय यांना महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम 

४५(४) मधील तरतुद नुसार शासन मा यते या अ धन पदो नती दे यात आल  आहे. 

 करणी शासनाने वेळोवेळी दले  या नदशानुसार डॉ. के. अ नल रॉय यां या आरो य 

वै यक य अ धकार  पदावर ल पदो नतीस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम ४५(४) नुसार 

शासन मा यता मळ याकामी इकडील प  द.१५/०५/२०१५ अ वये शासनास ताव सादर 

कर यात आलेला आहे. मूळ तावा या अनुषंगाने शासनाने मागणी केले या मा हती या 

पूततेनुसार करणी इकडील प  द.२१/०९/२०१५ अ वये अं तम अहवाल मा. शासनास सादर 

कर यात आलेला आहे. 

 यानुसार नगर वकास वभाग शासन प  .पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, 

द.१४/०३/२०१६ अ वये करणी महापा लकेने शासनास सादर केले या तावा या अनुषंगाने 

आरो य वै यक य अ धकार  या पदाचे सेवा वेश नयम, पदो नतीसाठ  व हत केलेल  अहता, 

अनुभव व अ य संबं धत बाबी वचारात घेऊन पदो नती स मती या नणयाचा फेर वचार 

कर याबाबतची कायवाह  करणेकामी कळ वले आहे. यानुसार पदो नती स मती या नणयाचा 

फेर वचार करणे बाबत वचार करण.े    

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनमोदन देत.े  

मा.नंदा ताकवणे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.आशा सुपे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 
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       यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता--  

ठराव ामंक  - ८५२                                      वषय मांक – १० 

दनांक – २०.४.२०१६        वभाग- मा.आयु त   
 
            संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . शा/१/का व/२२२/२०१६ 

      द.११/०४/२०१६ 
          

      वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.  
 

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

        ------- 
                           
मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
                         
ठराव मांक – ८५३                                       वषय मांक – ११ 

दनांक – २०.४.२०१६        वभाग- मा.आयु त   

 
        संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील . . श ण/आ था/१/का व/     

                 ६६/१६ द.११/०४/२०१६ 
 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ाथ मक व मा य मक वभागामाफत इ. ५ वी ते 

१० वी पयतचे वग चाल वले जातात व वदया याना आव यक या सोईसु वधा पुर व या 

जातात परंतु इ. ५ वी ते १० या मुल ंना अ यास कर यासाठ  घर  यो य ते वातावरण नसते 

यामुळे इ. १० वी म ये मनपा या शाळा गुणा मक दजा गाठू शकत नाह त. या वदया याचा 

गुणा मक दजा वाढ व यासाठ  य न करणे गरजेचे आहे. 

  नगडी ा धकरणामधील ान बोधनी ह  नामाक ंत शै णीक सं था गु कूल 

प दतीने श ण देत असून या सं थेचे वदयाथ   गुणव ता याद त येत असतात. यामुळे 

मनपा शाळेतील मुल ंना यो य ते शै णक वातावरण व मागदशन होणेसाठ  पंपर  चंचवड 

शहरातील मनपा या ाथ मक व मा य मक शाळेतील सुरवातीस इ. ५ वी ते ८ वी व नंतर १० 

वी पयत या मुल ंना वसतीगृ हाची सु वधा उपल ध  क न देऊन ान बोधनी शै णक 

सं थे या यव थापने या नयंञणात सदर वसतीगृ ह व वदयाथ नीना शै णक सु वधा 

उपल ध क न देणेबाबत वनंती केलेल  आहे. 
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 तर  ायोगीक त वावर इ. ५ वीतील ८० गरजु व होतक  मुल ंसाठ  नगडी येथील 

मनपा या ाथ मक वदयालया या इमारतीत वस तगृहाची सुरवात शै णक वष २०१६-१७ 

पासून कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर  ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

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

        ------- 
                           
मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
                         
ठराव मांक – ८५४                                       वषय मांक – १२ 

दनांक – २०.४.२०१६        वभाग- मा.नगरस चव    

                       मा. वधी स मती   
 
             द.४/३/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.      
 
मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

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

        ------- 
                           
मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
                        
ठराव मांक – ८५५                                       वषय मांक – १३ 

दनांक – २०.४.२०१६        वभाग- मा.नगरस चव    
                           

मा.म हला व बालक याण स मती    
 

            अ) द.२४/२/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
            ब) द.९/३/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
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       यानंतर सदर  ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

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

        ------- 
                           
मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
                         
ठराव मांक – ८५६                                       वषय मांक – १४ 

दनांक – २०.४.२०१६        वभाग- मा.नगरस चव    

                           मा.शहर सुधारणा स मती   
 
            अ) द.१६/२/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.     

            ब) द.१/३/२०१६ व द.१५/३/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 
       यानंतर सदर  ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

       अनुकूल- ८१           तकूल- ० 

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

        -------                           

मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
                         
ठराव मांक – ८५७                                       वषय मांक – १५ 

दनांक – २०.४.२०१६        वभाग- मा.नगरस चव    

                  मा. डा, कला, सा ह य व सां क तक स मती 
 

            अ) द.२/३/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   
                    
मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 
       यानंतर सदर  ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

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

        ------- 
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मा.महापौर - सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे.                               

     

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  – ४११०१८ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका  
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/२२९/२०१६ 
दनांक – ३०/५/२०१६                     
                                                                      
                                        
                                              

                                                
            नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना.          
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        ( वषय . २ चे लगत) 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लका पंपर  – १८ 

                                                      सेवा तर सुधारणा आराखडा (SLIP) 
                                                                प  – अ 
 

अ.  क पाचे नांव क शासन ह सा 
(33.33%) 
(र.. .कोट त) 

रा यशासन 
ह सा 
(16.67%) 
( र. .कोट त) 

मनपा 
ह सा 
(50%) 
(र. .कोट त
) 

एकूण  
(र. .कोट त) 

१ पाणीपुरवठा वतरण यव था 
 २४x७ पाणीपुरवठा क प  (उवर त ६०% शहरासाठ  ) 
 आं ा धरणातून १००  MLD   पाणी उचलणे व १२०  MLD   

मतेचे  जलशु ीकरण क  उभारणे.  
 भामा आसखेड धरणातून १६७ MLD   पाणी उचलणे व २०० MLD 

मतेच ेजलशु ीकरण क  उभारणे.  

३३३.३० १६६.७० ५००.०० १०००.०० 

२ जल न:सारण क प 
 शहरातील ११९७२ वैय तीक शौचालये  जल न:सारण  न लकेला  

जोडणे. 
 जुनी  जल न:सारण  न लका  काढून  न वन  न लका  टाकणे 

(२०० क. मी.) 
 जल न:सारण के ाची मता वाढ वणे (७० MLD) 

९३.८० ४६.९२ १४०.७२ २८१.४४ 
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 न वन भागाम ये  जल न:सारण  न लका  टाकणे  (१३५ क. मी.)  
३ बागा/उ याने क प 

 भाग माक १ मधील तळवडे भागात डअर पाक वक सत करणे. 
 भाग माक ५ मधील चखल  भागात उ यान वक सत करणे. 
 भाग माक ७ मधील च-होल  भागात उ यान वक सत करणे. 
 भाग माक १६ मधील आकुड  भागात उ यान वक सत करणे. 
 भाग माक २७ मधील मोरवाडी भागात उ यान वक सत करण.े 
 भाग माक ४० मधील खराळवाडी भागात उ यान वक सत 

करणे. 
 भाग माक ४५ मधील पंपर  वाघेरे भागात उ यान वक सत 

करणे. 
 भाग माक ५२ मधील पुणावळे  भागात उ यान वक सत करण.े 

३७.०१ १८.५१ ५५.५३ १११.०५ 

४ पावसाळी गटर योजना 
( Strom Water ) 
 पावसाचे पा याचा नचरा होणेसाठ  नाला बांधणे (इं ायणी 

नद काटचा प रसर- Sub Basin No. 38 to 54 लांबी ७४.२ क. 
मी.  

 पावसाचे पा याचा नचरा होणेसाठ  नाला बांधणे (पवना नद काटचा 
प रसर- Sub Basin No 28 to 37) लांबी ३८.३२ क. मी. 

 र ताच ेकडेला पावसाळी गटर वक सत करणे (पवना नद काटचा 
डावी बाजू ) लांबी ३२२.२ क. मी. 

 र ताचे कडेला पावसाळी गटर वक सत करणे(इं ायणी नद काटचा 
प रसर) लांबी  ३८७ क. मी. 

४४२ .९६ २२१.५४ ६६४.५० १३२९.०० 
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                                                                                                                सह /- 
आयु त 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  -४११०१८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

५ सावज नक वाहतुक यव था 
 ७२० बस खरेद  करणे  

१५९.१० ७९.५८ २३८.६८ ४७७.३६ 

 एकूण १०६६.१७ ५३३.२५ १५९९.४३ ३१९८.८५ 
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पंपर चंचवड महानगरपा लका 
प  ब 

अमृत शहर  सुधारणा ( Reforms) ट पे आ ण कालावधी ( Timeline ) बाबत. 

     
अ. . वषयाचा तपशील नकष / करावया या सुधारणा (Milestone) 

अंमलबजावणी 
कालावधी  

 १ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ई-ग हन स            
(E-Governance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

डजीटल था नक वरा य सं था ( Digital ULBs )   
 १.     था नक वरा य सं थेचे संकेत थळ नमाण करणे. ६ म हने 

२.     ई वाताप  (e-Newsletter) का शत करणे ६ म हने 
      डजीटल भारत क रता पुढाकार   
३.   डजीटल भारत नमाण करणेसाठ  मदत करणे. (सावज नक खाजगी भागीदार  
(PPP) त वावर खोदाई (Ducting) कामकाज करणे अथवा था नक वरा य सं थेने 
वत: करावे.)       

६ म हने 

    
 ई- था नक वरा य सं थाची या ती ( संगणक णाल  सुरवात हो याचे तारखेपासून ) 

२४ म हने 

          ज म, मृ यू न द व ववाह न दणी ( Registration)  
          पाणीप ी व जल न:सारण शु क 
           त ार नवारण 
           करसंकलन 
           जा हरात कर 
           व वध परवाने देणे 
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          बांधकाम परवानगी 
            प रवतन (Mutations) 
           पगारबील (Payroll) 
           नवृ तीवेतन (Pension) 
           ई-खरेद  ( e-procurement ) 

३६ म हने 
           शास कय यव थापन ( Personnel Staff management ) 
            क प यव थापन ( Project Management ) 

 २ महापा लका संवगाबाबत  
घटना व यवसा यकता          
( Constitution and 
professionalization 
of municipal cadre 
) 

१.     महापा लका संवग थापन करणे २४ म हने 
 २.     संवग नहाय श ण २४ म हने 
 ३.     महापा लकेचे अ थापनेवर श णाथ ची नेमणूक व अंमलबजावणी करणेबाबतच े

      धोरण. १२ म हने 
४.   था नक वरा य सं थेअंतगत लोकसं याचे माणानुसार न मती व वेतन खच               ३६ म हने 
       वचारात घेवून रा य शासन महापा लकेचे पदा धकार ंची सं या नि चत  
       कर याच ेधोरण. 

  

    ( The State will prepare a Policy for Right-sizing the number of    
      Municipal functionaries depending on, say, population of ULB    
generation of internal resources and expenditure on salaries.)   

३ वन द लेखा प तीचा 
अवलंब करणे 
(Augmenting 
double entry 

१.  सव लेखे वन द लेखा प तीने प रवतन क न य ात अवलंब करणे व  १२ म हने 
      सन २०१२-१३ या आ थक  वषापासून याबाबतचे लेखाप र ण माणप  येक   
      आ थक वषासाठ  ा त क न घेणे.    
२.     अंत:गत लेखाप र क नेमणूक करणे. २४ म हने 
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accounting) ३.     वा षक व तीय ववरणप  संकेत थळावर स  करणे. ती वष  
 ४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

नागर  नयोजन आ ण 
शहर पातळीवर योजना               
( Urban Planning 
and City level 
Plans ) 
 
 
 

१.     भौगो लक सुचना णाल चा ( G.I.S.) चा वापर क न मा टर लॅन तयार 
करणे. ४८ म हने 

 २.     सेवा तर सुधारणा योजना ( SLIP ) तयार करणे, रा य वा षक कृती आराखडा   ६ म हने 
        ( SAAP ) तयार करणे.   
 ३.     शहर  वकास ा धकरण थापन करणे. (Urban Development Authorities 

) ३६ म हने 
 
४.     हर त े  ( Green Cover ) पाच वषात १५%  वाढ वणेसाठ  कृती आराखडा 
तयार करणे. 

 
 

६ म हने 
          
 ५.     अमृत शहराम ये तीवष  कमीतकमी एक बगीचा (बालो यान)  ( Children  त वष  

       Park )लहान मुलांसाठ  तयार करणे     
६.     लोकसहभाग  सावज नक  खाजगी भागीदार  (PPPP) प तीने                १२ म हने 

        महानगरपा लकेची मैदान,े पाक, मनोरंजन क े इ याद चे देखभाल व दु तीचे 
नयोजन करणे. 

  

७.  शा वत आवास रा य अ भयान ( National Mission for Sustainable      २४ म हने 
    Habitat )म ये दले या घटकांची अंमलबजावणी करणेसाठ  रा य तर य धोरण 
तयार करणे. 

  

५ शासक य नधी व सेवां 
वषयी वग करण करणे        
( Devolution of 

१.     १४ या व त आयोगा या शफारशी नुसार था नक वरा य सं थांकडे नधीचे   ६ म हने 
      ह तांतरणांबाबत खा ी करणे.   
२.     रा य व त आयोगाची (SFC) नेमणूक करणे व या अनुषंगाने नणय घेणे.  १२ म हने 
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funds and functions 
)  

३.     रा य व त आयोगाने (SFC) केले या शफारशींची अंमलबजावणी वेळेत करणे. १८ म हने 
 ४.     था नक वरा य सं थांकडे सव १८ सेवा व कामकाज ह तांतर त करणे. १२ म हने 

 ६ 
 
 
 
 
 
 
 
 

इमारत (बांधकाम) 
उप वधी आढावा                            
( Review of 
Building by-laws ) 

१.     इमारत (बांधकाम) उप वधीची नयमीतपणे सुधारणा करणे. १२ म हने 
 २.     ५०० चौ.मी पे ा जा त े फळाचे सव इमारती आ ण सावज नक इमारतींचे  १२-२४ म हने 

       छतावर सौर उजा यं णा उभारणी कामी धोरण व कृती आराखडा रा य 
       शासनामाफत तयार करणे. 

  

३.     ३०० चौ.मी. व यापे ा जा त े फळ असले या नवीन इमारती आ ण सव  १२-२४ म हने 
       यवसा यक  इमारतीम ये पावसाचे पाणी साठ वणेची यं णा (Rain Water    
       Harvesting)  उभारणी करणेबाबत धोरण व कृती आराखडा रा य 
शासनामाफत 
       तयार करण.े 

  

 ४.     बांधकाम परवानगी मंजूर  क रता एक खडक  योजना तयार करणे १२ म हने 
 ७ रा य तरावर आ थक 

म य थ सं थेची 
यव था करणे.                              
(Set-up financial 
intermediary at 
state level) 

१. आ थक म य थ सं थेची यव था तयार करणे व कायाि वत करणे यासाठ  नधी  १२-१८ म हने 
 जमा करणे, बा य मागाने नधी उपल ध करणे, यु न सपल बाँड माणे या 

राब वणे. 

 ८ 
(अ) 

महापा लका कर आ ण 
शु क सुधारणा                          
( Municipal tax and 
fees improvement )  
 

१.   कमान ९०% कर आकारणी े  ( Atleast 90% coverage ) 

१२ म हने 
 २.   कमान ९०% कर वसुल  करणे. ( Atleast 90% collection ) 
 ३.   ठरा वक कालावधीनंतर मळकत कर व शु क  सुधा रत करणेसाठ  धोरण नि चत 

करणे. 
 ४.  करांची मागणी व वसुल  पुि तका तप शल संकेत थळावर स  करणे. 
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५.  जा हरात  महसुलात वाढ होणेसाठ पुण मतेचे धोरण नि चत करणे,   
    शहरातील ठकाणांनुसार दर नि चत करणेबाबत डायना मक प तीने नि चत करणे. 
    (Achieve full potential of advertisement revenue by making a policy 

for  
    destination specific potential having dynamin pricing module.) 

 
८ (ब) वापरानुसार शु क 

आकारणी करणे व 
वसुल  करणेकामी 
सुधारणा करण.े                          
( Improvement in 
levy and collection 
of user charges ) 

१.  वैयि तक व सं था मक पाणीप ी दराची वापरानुसार मु यांकन करणे व यानुसार      

१२ म हने 

    वेगवेगळी दर आकारणी करणे व याक रता धोरण नि चत करणे आ ण पा याची 
    पु रेशी सुर तता बाबत काळजी  घेणेसाठ  धोरणात समावेश असावा.   
       
२.  पा याची गळती २०% पे ा कमी होईल या ट ने कृती आराखडा तयार करणे व     
    मनपा या संकेत थळावर स  करणे. 

 ३.  वापरानुसार शु क आकारणी करणेक रता वतं  खाते ठेवण.े 
 ४.  कमान ९०% मागणी ( Billing ) 
 ५.  कमान ९०% शु क वसुल. 
 ९ पतदशक मू यांकन            

(Credit Rating ) 
१.   था नक वरा य सं थेने पतदशक मु यांकन (Credit Rating) क न घेणे. १८ म हने 

 १० उजा आ ण पा याचे 
लेखाप र ण                     
( Energy and 
Water Audit ) 

१. उजा (र यावर ल दवे) आ ण पा याचे लेखाप र ण (महसूल न होणा-या अथवा वाया  १२ म हने 
    जाणारे पा यासह)   
 २. मल न:सारण क  व जल न:सारण क  अ धक उजा काय म करणे १२ म हने 

३. उजा काय म प तीचा वापर क न र यावर ल दवे अपारंपा रक उजा अनुकुल करणे. १२ म हने 
४. ीन इमारतींसाठ  ो साहन देणे. ( उदा. मालमता कर अथवा बांधकाम   २४ म हने 
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  परवानगी/ वकास शु काम ये सवलत ) 
             

 ११ व छ भारत अ भयान          
( Swachh Bharat 
Mission ) 

१.  उघडयावर ल शौचास बंद  करणे. 

३६ म हने 
 २.  कचरा गोळा करणे. (१००%) 
 ३.  कचरा वाहतुक करणे.( १००%) 
 ४. शा ीय प तीने कच-याची व हेवाट लावणे.( १००%) 

   
          सह /- 

   
         आयु त 

   
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
       पंपर -४११०१८ 
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                             ( वषय मांक १० चे लगत)  
 


